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থ থ বফবাগগয অতায় ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগযয এবডবভুক্ত 

ভাপ্ত প্রকগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদগনয ঈয ায-ংগে 

 
 
১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ 

 থ থ বফবাগগয ধীগন ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয ০৩টি প্রকে ভাপ্ত গয়গছ।  

 
২। ভাপ্তকৃত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয়  মভয়াদকারঃ 

 ভাপ্ত ৩টি প্রকগেয ভগে ১টি প্রকে ভর নুগভাবদত ব্যয়  ফাস্তফায়নকাগরয ভগে ভাপ্ত গয়গছ এফং ১টি প্রকগেয 

ভর নুগভাবদত ব্যগয়য ভগে ভাপ্ত গয়গছ তগফ ফাস্তফায়নকার বৃবি মগয়গছ। য ১টি প্রকে ভাবপ্তয মেগে 

ফাস্তফায়নকার  ভর নুগভাবদত ব্যয় বতক্রান্ত গয়গছ।  

 

৩। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

ভূবভ বধগ্রণ, বনভ থাণ, বডজাআন আতযাবদ মেগে দীঘ থসূবেতায কাযগণ প্রকগেয মভয়াদ বৃবিয াাাব ব্যয় বৃবি 

মগয়গছ। তাছাড়া নতুন ঙ্গ ন্তভু থবক্তয রগেয প্রকে ংগাধন প্রকে মভয়াদ বৃবিয কাযণ ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ।  

 

 
৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ 

 

ভস্যা সুাবয 

(১) প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) এয বফববন্ন 

ংগ তগেয গড়বভর বযরবেত গয়গছ। 

(১) ফাস্তফায়নকাযী কর্তথেগক ববঅয প্রণয়গন বধকতয 

মত্দফান য়া প্রগয়াজন। 
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মেংগদবনং একাঈবিং এন্ড বডটিং প্রযাবিগ আন বদ কগ থাগযট মিয 

(ভাপ্তঃ বডগম্বয ২০০৯) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  থ থ বফবাগ, থ থ ভন্ত্রণারয়। 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  থ থ ভন্ত্রণারয়/থ থ বফবাগ 

৩। প্রকগেয ফস্থান  থ থ বফবাগ, ফাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

১৫০১.৯১ ১৫০১.৯১ ৩২৫.৫২ ভাচ থ, ০৫ 

গত 

বডগম্বয, ০৯ 

ভাচ থ, ২০০৫ 

গত 

বডগম্বয, ০৯ 

ভাচ থ,০৫ 

গত 

বডগম্বয, ০৯ 

-- -- 

         
৫.০     াধাযণ ম থগফেণঃ  
 

৫.১। টভূবভঃ প্রকেটি Economic Management Technical Assistance Project (EMTAP)-এয একটি ঈ-

প্রকে। প্রকগেয এ ংগয ঈগেশ্য গে মম, কগ থাগযট মিগয পাআন্যানবয়ার বযগাটিং বগেগভ আঈবনপযবভটি 

প্রবতবিত কযা। যকাগযয পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং বগেভগক প্রবভতকযণ কযায মেগে একটি মযগুগরটবয মেভ 

য়াকথ প্রবতিা কযায জন্য বফগফচয প্রকগেয অতায় পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং এযাি এয খড়া প্রণয়ন কযায জন্য 

বফগফচয প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ। 
 

৫.২। ঈগেশ্যঃ প্রকেটি Economic Management Technical Assistance Project (EMTAP)-এয একটি ঈ-

প্রকে। প্রকগেয এ ংগয ঈগেশ্য গে মম, কগ থাগযট মিগয পাআন্যানবয়ার বযগাটিং বগেগভ আঈবনপযবভটি 

প্রবতবিত কযা। যকাগযয পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং বগেভগক প্রবভতকযণ কযায মেগে একটি মযগুগরটবয মেভ 

য়াকথ প্রবতিা কযায জন্য বফগফচয প্রকগেয অতায় পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং এযাি এয খড়া প্রণয়ন কযা।  
 

৫.৩। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ প্রকগেয টিবব ১০৪২.৫৮ রে টাকায বফগদবক াায্য মভাট ১৫০১.৯১ রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয় গত ০৫-০৪-২০০৫ তাবযগখ ভাননীয় থ থ  বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত য়। প্রকগেয 

ংগাবধত টিবব ১৪১২.৭১ রে টাকা বফগদবক াায্য মভাট ১৫০১.৯১ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় গত ১০-০৯-

২০০৮ তাবযগখ ভাননীয় থ থ  বযকেনা ঈগদষ্টা কর্তথক নুগভাবদত য়। 
 

৫.৪। প্রকগেয ভর কাম থক্রভঃ    

 পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং বগেভগক প্রবভতকযণ কযায মেগে একটি মযগুগরটবয মেভ য়াকথ প্রবতিা কযায জন্য 

বফগফচয প্রকগেয অতায় পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং এযাি এয খড়া প্রণয়ন কযা। এআ ঈগেগশ্য প্রকগেয অতায় 

কভ থকতথা  কভ থচাযী বনগয়াগ, যাভ থক বনগয়াগ এফং বকছু বপ মন্ত্রাবত ংগ্রগয ংস্থান কযা গয়গছ।  
 

৬.০। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ  

 

ক্রবভক 

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী মভয়াদকার 

শুরু মল 

১। জনাফ মভাঃ অব্দুর ভবজদ ০৫-০৪-২০০৫ ১১-০২-২০০৭ 

২। জনাফ এ টি এভ পজলুর কবযভ ১২-০২-২০০৭ ০৬-০১-২০০৮ 

৩। জনাফ মভাঃ বপকুয যভান াগটায়াযী ০৭-০১-২০০৮ ২৯-০৭-২০১০ 

৪। জনাফ মভাঃ এখরাছুয যভান ৩০-০৭-২০১০ মল ম থন্ত 
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৭.০।  প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তগেয বববত্তগত) :  

                   (রে টাকায়)  

ক্রঃ নং 

 

বফববন্ন ংগগয নাভ আঈবনট বযকবেত রেযভাো  

(বব নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব খাত      

১. কভ থকতথাগদয মফতন জন ৭৬৪.০৮ ৭ জন ৫.৭১ 

(১%) 

৪ জন 

(৫৭%) 

২. যাভ থক জনভা ৩৫০.০০ ৬ জনভা ৩৪৯.০৭ 

(৯৯.৭৩%) 

৬ জনভা 

(১০০%) 

৩. বযচারন ব্যয় মথাক ২১২.৫৭ মথাক ১৮.০৪ 

(৮.৪৮%) 

মথাক 

 

ভরধন খাত      

৪. দ্রব্য াভগ্রী ক্রয় মথাক ১৭৫.২৬ মথাক ১.৭১ 

(১০%) 

মথাক 

 

 মভাট =  ১৫০১.৯১  ৩৭৪.৫৩ 

(২৫%) 

৯০% 

 
৮.০।  কাজ ভাপ্ত থাকগর ঈায বফফযণঃ প্রগমাজয নয়। 

 
৯.০। প্রকে বযদ থন  ম থগফেণঃ গত ০৮-০৬-২০১১ তাবযগখ প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ ম থাগরাচনায জন্য এ বফবাগগয 

ংবিষ্ট বযচারক কর্তথক প্রকে এরাকা (থ থ বফবাগ, ফাংরাগদ বচফারয় ঢাকা) বযদ থন কযা য়। বযদ থন ভগয় 

প্রকে বযচারক এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন।  ???????? ?.?.? ?? ???? ?????????? ???? ??  ???????? ?.?.? ?? ???? ?????????? ???? ?? 

????? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????? ?.?.?? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ??.? ????? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????? ?.?.?? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ??.? 

??? ?? ???????? ? ?? ??????? ?????? ???? ?????????????? ??? ????????? ???? ?? ???????? ? ?? ??????? ?????? ???? ?????????????? ??? ????????? ??????? ????? ?????? ???.?? ???? ?????  ????? ?????? ???.?? ???? ????? 

??????? ??? ?????? ????? ????? ??.?? ???? ????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ???????? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ????? ??.?? ???? ????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ???????? ????? ?????? 

? ???? ?????? ??? ?????? ???????? ????? ? ?? ???????? ?? ???? ? ??? ??? ????? ????? ??? ? ???? ?????? ??? ?????? ???????? ????? ? ?? ???????? ?? ???? ? ??? ??? ????? ????? ??? 

???????? ????? ?????? ????????-?? ???? ????????? ??? ??? ??? ??? ?????????? ??? ??? ????? ??? ???????? ????? ?????? ????????-?? ???? ????????? ??? ??? ??? ??? ?????????? ??? ??? ????? ??? 

?????? ?? ??????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ?.?? ???? ???? ????? ??? ????????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ?.?? ???? ???? ????? ??? ????????? ??? 

??? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ????? ??? ???? ???????? ???????? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ????? ??? ???? ???????? ?????  

 
১০.০।  প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয বফফযণঃ  প্রকে কভ থকতথাগদয মফতন, যাভ থক, বযচারন ব্যয়  দ্রব্য াভগ্রী ক্রয়, 

াগযনার কষ্ট আতযাবদ খাতভ যগয়গছ। 

 
১১.০।  প্রকগেয ঈগেগশ্য  জথনঃ  

 

ঈগেশ্য জথন 

প্রকেটি Economic Management Technical 

Assistance Project (EMTAP)-এয একটি ঈ-প্রকে। 

প্রকগেয এ ংগয ঈগেশ্য গে মম, কগ থাগযট মিগয 

পাআন্যানবয়ার বযগাটিং বগেগভ আঈবনপযবভটি প্রবতবিত 

কযা। যকাগযয পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং বগেভগক 

প্রবভতকযণ কযায মেগে একটি মযগুগরটবয মেভ য়াকথ প্রবতিা 

কযায জন্য বফগফচয প্রকগেয অতায় পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং 

এযাি এয খড়া প্রণয়ন কযা।  

যকাগযয পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং বগেভগক 

প্রবভতকযণ কযায মেগে একটি মযগুগরটবয মেভ 

য়াকথ প্রবতিা কযায জন্য বফগফচয প্রকগেয 

অতায় পাআন্যানবয়ার বযগাটি থং এযাি এয 

খড়া প্রণয়ন কযা গয়গছ। এ বফগফচনায় প্রকেটি 

রেয জথগন েভ গয়গছ। তগফ অবথ থক গ্রগবত 

২৫% এফং মবৌত গ্রগবত ৯০% বফগফচনা কযা 

মায়। 
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১২.০।  ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর ঈায কাযণঃ প্রগমাজয নয়।  

 

???.??.?? ? ??????????????  

????.? ?????? ?????-? ?? ???????? ?.?.? ?? ???? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ????????? .? ?????? ?????-? ?? ???????? ?.?.? ?? ???? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ????????? 

?????? ?????????????? ????????   ????; ????;   

 

????.? ???????? ?.?.?? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ??.? ??? ?? ???????? ? ?? ??????? ?????? ???? .? ???????? ?.?.?? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ??.? ??? ?? ???????? ? ?? ??????? ?????? ???? 

?????????????? ??;?????????????? ??;  

 

????.? ????????? ?.? ????????? ? ?????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ??? ?????? ????? ????? ??.?? ????  ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ??? ?????? ????? ????? ??.?? ???? 

????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ???????? ????? ?????? ? ???? ?????? ??? ?????? ???????? ????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ???????? ????? ?????? ? ???? ?????? ??? ?????? ???????? 

????? ? ?? ???????? ?? ???? ? ??? ??? ????? ????? ???? ???????? ????? ?????? ????? ? ?? ???????? ?? ???? ? ??? ??? ????? ????? ???? ???????? ????? ?????? 

???????? -?? ???? ????????? ??? ??? ??? ??? ?????????? ??? ??? ????? ??;???????? -?? ???? ????????? ??? ??? ??? ??? ?????????? ??? ??? ????? ??;   

 

????.?? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ?.?? ???? ???? ????? ??? .?? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ?.?? ???? ???? ????? ??? 

????????? ??? ??? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ????? ??? ???? ???????? ????? ????????? ??? ??? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ????? ??? ???? ???????? ?????   

  

????? ? ????????????????  

????.? ?????? ?????-? ?? ???????? ?.?.? ?? ???? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ????????? .? ?????? ?????-? ?? ???????? ?.?.? ?? ???? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ????????? 

?????? ?? ??  ?????? ???????;?????? ?? ??  ?????? ???????;   

 

????.? ???????? ?.?.?? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ??.? ?? ???????? ? ?? ??????? ?????? ???? .? ???????? ?.?.?? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ??.? ?? ???????? ? ?? ??????? ?????? ???? 

?????????????? ??? ????????????? ????????? ?????? ???? ???? ?????? ??? ????????;?????????????? ??? ????????????? ????????? ?????? ???? ???? ?????? ??? ????????;   

 

????.? ????????? ?.? ????????? ? ?????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ??.?? ???? ???? (?.??%) ????  ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ??.?? ???? ???? (?.??%) ???? 

?????? ?????? ? ???? ????? ?.??% ???? ????? ?????? ???? ?????? ??? ??????; ?????? ?????? ? ???? ????? ?.??% ???? ????? ?????? ???? ?????? ??? ??????;   

 

????.?? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ?.?? ???? ???? ????? ??? .?? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ???.?? ???? ????? ??????? ????? ?.?? ???? ???? ????? ??? 

????????? ??? ??? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ????? ???? ?????? ??? ???????;????????? ??? ??? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ????? ???? ?????? ??? ???????;   

 

????.? ???????? ?.? ???????? ? ??.? ??? ?.? ??? ???.? ??????? ???????? ?????????? ???? ????? ????? ?? (????) ?????????? .? ??????? ???????? ?????????? ???? ????? ????? ?? (????) ?????????? 

????? ? ??????? ????? ???? ???? ???? ??????? ?????? ?????? ????????? ? ??????? ????? ???? ???? ???? ??????? ?????? ?????? ????  

  



5 

 

 

বপন্যানবন্পয়ার ম্যাগনজগভি বযপভ থ মপ্রাগ্রাভ 

(ভাপ্তঃ বডগম্বয ২০০৯) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  থ থ বফবাগ, থ থ ভন্ত্রণারয়। 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  থ থ বফবাগ, থ থ ভন্ত্রণারয়। 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 বফটিএভব বফন, কাযান ফাজায, ঢাকা। 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
  (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

২১৮২৬.০০ ৩০১৩৮.২২ ৩০৩২৪.৪৯ জানুয়াযী,০৩ 

গত 

বডগম্বয,০৭ 

জানুয়াযী,০৩ 

গত 

মগন্ফম্বয,০৯ 

ভাচ থ,২০০৩ 

গত 

বডগম্বয,২০০৯ 

৮০৬.৮৯ 

(২.৭৩%) 

২৪ ভা 

(৪০%) 

         
৫.০     াধাযণ ম থগফেণঃ  

 

৬.১ টভূবভঃ অবথ থক ব্যফস্থানা ংস্কাগযয রগেয বডএপঅআবডয থ থায়গন RIBEC (Reforms in Budget and 

Expenditure Control) ীল থক একটি কাবযগযী ায়তা প্রকে মভাট ২৮৩৫.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

১৯৯৩-২০০২ মভয়াগদ ফাস্তফায়ন কযা য়। এ প্রকগেয ভােগভ যকাগযয ফাগজটিং, বপন্যাবন্পয়ার বযগাটিং এফং 

বডটিং এয মেগে কভ থেভতা বৃবি মগয়গছ এফং বএন্ডএবজয কাম থারগয়য গে অবথ থক বফলয়াফরী যীো বনযীো 

কাম থক্রভ সুিুবাগফ ম্পন্ন কযা গনকটা জতয গয়গছ। তাছাড়া অবথ থক তে ব্যফস্থানায় গনক স্বেতা এগগছ। 

থ থ ফযাে, ফাবল থক ফাগজট প্রণয়ন, ভাবক বযফীেণ আতযাবদ কাম থক্রভ দেতায াগথ বযচারনা কযা ম্ভফ গে। 

বফববন্ন ভন্ত্রণারগয় স্থাবত বপন্যাবন্পয়ার ম্যাগনজগভি আঈবনট স্থাগনয ভােগভ মম কর ভন্ত্রণারগয় ঈন্নত অবথ থক তে 

ব্যফস্থানা ম্ভফয গয়গছ। এ ফস্থায বযগপ্রবেগত RIBEC বযফাযভুক্ত প্রকগেয ভােগভ সৃষ্ট অবথ থক ব্যফস্থানা 

িবতয বজথত াপল্যগক সুংত কযা  কাম থকযীবাগফ ব্যফায কযায বনবভগত্ত প্রগয়াজনীয় দেতা সৃবষ্টয রগেয 

বডএপঅআবড’য অবথ থক ায়তায় ফাস্তফায়গনয জন্য অগরাচয প্রকেটি গৃীত গয়গছ। 

 
৬.২। ঈগেশ্যঃ  

ক) বপন্যাবন্পয়ার ম্যাগনজগভি বযগাটি থং বগেভ ঈন্নয়ন; 

খ) ংবদয় কবভটিয যীো বনযীোয রগেয বনযীো িবত  তে ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন;  

গ) ভবিত অবথ থক ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন ত্বযাবিত কযণ; 

ঘ) ভন্ত্রণারয়ভগয ম্পদ ফযাে  ব্যফায এফং অবথ থক  াযপযগভন্প ব্যফস্থানায দেতা ঈন্নীতকযণ;  

ঙ) থ থ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন বপন্যাবন্পয়ার ম্যাগনজগভি একাগডবভয (বপভা) ঈন্নয়ন; 

চ) RIBEC (Reforms in Budget and Expenditure Control) বযফাযভূক্ত প্রকগেয ভােগভ অবথ থক 

ব্যফস্থানা িবতয বজথত াপল্যগক সুংত কাম থকযীবাগফ প্রগয়াগ কযা। 

 
০৭। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ  ভর প্রকেটি ২০২৫০.০০ রে টাকায বফগদবক ভৄদ্রা মভাট ২১৮২৬.০০ রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয় নুগভাবদত য়। প্রকগেয ংগাবধত বডবব ২৯৫১৭.৬০ রে টাকা বফগদবক ভৄদ্রা মভাট 

৩০১৩৮.২২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় গত ০১-০১-২০০৯ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 

 
০৮।  প্রকগেয ভর কাম থক্রভঃ  কগম্পাগনি-১ : প্রকগেয অতায় বডট বযগাট থ, নতুন বডট মকৌর, বডট মভনুয়ার তথা 

বডট বগেগভয ঈন্নয়ন। কগম্পাগনি-২ : াগাট থ টু পাআগনন্প বডববন- ফাগজট মেণীকযণ, পাআগনন্পবয়ার মপভ 
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য়াকথ আভপ্রুবগভি ফ বরব এনারাআগ, ফাগজট মভনুয়যার বতযী তথা ফাগজট বগেগভয ঈন্নয়ন। কগম্পাগনি-

৩ঃঃ াগাট থ টুঃু এপএভআঈঃ Enhance FM process, Strategic approach to Policy Planning 

and Budgeting, Access Performance and engage civil society. কগম্পাগনি-৪: াগাট থ টু 

ববজএঃ Computerize Accounting System, Improve Quality of Accounts, Maintenance 

IT infrastructure, Install and operate radio network, Approve FM information 

Strategy. কগম্পাগনি-৫: ম্যাগনজগভি কযাাবটি বক্তারীকযণ, ভানম্পন্ন প্রবেণ প্রদান, একাঈগিনব 

প্রাকটিগয ভান ঈন্নয়ন। 

 
 এআ ঈরগেয প্রকগেয প্রধান প্রধান খাতভ র কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয মফতন, বাতা  ম্মনী, মভযাভত  ংযেণ, 

মদীয়  বফগদীয় যাভ থক, মদীয়  বফগদবক প্রবেণ, কবম্পঈটায  অনুলংবগক মন্ত্রাবত ক্রয় স্থান  

ন্যান্য কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন। 

 
০৯। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ  

 

ক্রবভক 

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী মভয়াদকার 

শুরু মল 

১। জনাফ কাভরুর াআ, প্রাক্তন ববজএ ১০-০৩-২০০৩ ০৯-০৫-২০০৫ 

২। জনাফ অযাস্ত্ত্ত খান, ভেগ্ম-বচফ ১০-০৫-২০০৫ ১৮-১১-২০০৬ 

৩। জনাফ যবিত কুভায চক্রফতী, ভেগ্ম-বচফ ১৯-১১-২০০৬ ৩১-০১-২০০৯ 

৪। জনাফ যবিত কুভায চক্রফতী, ভেগ্ম-বচফ ০১-০২-২০০৯ ০৭-০৯-২০০৯ 

৫। বভঃ ভগরন্দু ভৄখাজী, ভেগ্ম-বচফ ১৭-০৯-২০০৯ ৩১-১২-২০০৯ 

 

১০। প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তগেয বববত্তগত):  

                  (রে টাকায়) 

ক্রঃ নং বফববন্ন ংগগয 

নাভ 

আঈবনট বযকবেত রেযভাো  

(বব নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 যকাযী 

কভ থকতথাগদয মফতন 

জন ৮২.৫৪ ২৯ ৮২.৫৪ 

(১০০%) 

১৫ 

(৫১.৭২%) 

 কভ থচাযীগদয মফতন জন ১৭.৩০ ১৮ ১৭.৩০ 

(১০০%) 

০৯ 

(৫০%) 

 ম্মানী  বাতা মথাক ৬৫.৬৫ -- ৬৭.৪১ 

(১০২.৬৮%) 

-- 

 যফযা মফা মথাক ৩০৩.৯৬ -- ৩২১.৫৭ 

(১০৫.৭৯%) 

-- 

 মভযাভত  

যেণাগফেণ 

মথাক ৩০.২৩৪ -- ২৭.৫৯ 

(৯১.২৫%) 

-- 

 মদীয় যাভ থক জনভা ৭২৮১.০১ ৫৭৬ ৭৭৯৬.৯৫ 

(১০৭%) 

২২০২ 

(৩৮২.২৯%) 

 বফগদী যাভ থক জনভা ১৪৫৬১.২১ ১৭২ ১৫৫৯২.৭৪ 

(১০৭%) 

৭৩৩ 

(৪২৬.১৬%) 

 প্রকগে বনগয়াবজত 

কভ থকতথা 

জন ১৭৫৩.৪৮ ১৯ ২০৭২.২৬ 

(১১৮.১৮%) 

২৩ 

(১২১.০৫%) 

 স্থানীয় প্রবেণ জন  ৫৭১.৫৩ ৬৭০০ ১০৮৮.৬৯ 

(১৯০.৪৯%) 

১৯০০০ 

(২৮৩.৫৮%) 



7 

 

ক্রঃ নং বফববন্ন ংগগয 

নাভ 

আঈবনট বযকবেত রেযভাো  

(বব নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 বফগদবক প্রবেণ জন ৮৫৭.৩০ ৯১ ৪৭১.০৪ 

(৫৪.৯৪%) 

৫০ 

(৫৪.৯৫%) 

 মন্ত্রাবত, 

কবম্পঈটায াভগ্রী 

জনভা ২৮৭৪.২১ -- ২৯৫৩.৬৪ 

(১০২.৭৬%) 

-- 

 ন্যান্য জনভা ১৬১৮.৮৬ -- ৩৪৯.১৭ 

(২১.৫৭%) 

-- 

 মন্ত্রাবত ক্রয় মথাক ৬৭.০০ -- ৫০.২০ 

(৭৪.৯৩%) 

-- 

 ববড বযাট মখাক ৫৩.৯৬ -- ৫৩.৯৬ 

(১০০%) 

-- 

 
১১।  কাজ ভাপ্ত থাকগর ঈায বফফযণঃ প্রগমাজয নয়। 

 
১২। প্রকে বযদ থন  ম থগফেণঃ গত ০৮-০৬-২০১১ তাবযগখ প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ ম থাগরাচনায জন্য এ বফবাগগয 

ংবিষ্ট বযচারক কর্তথক প্রকে এরাকা/প্রকে বযচারগকয কাম থারয় (মগুন ফাবগচা  থ থ বফবাগ, ফাংরাগদ 

বচফারয়, ঢাকা) বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত 

বছগরন। ংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অরা অগরাচনা এফং তে-ঈাত্ত বফগিলগণ মদখা মায় মম, ২৯ জন কভ থকতথায 

মফতন বগগফ মম থ থ ফযাে যাখা গয়বছর (৮২.৫৪ রে টাকা); ১৫জন কভ থকতথায জগন্যআ ঈক্ত ভদয় থ থ ব্যয় কযা 

গয়গছ। বাতা  ম্মানী খাগত, যফযা  মফা খাগত বতবযক্ত ব্যয় কযা গয়গছ। মদীয় যাভ থক খাগত ফযাগেয 

নুগভাবদত ংস্থাগনয তুরনায় ১৬২৬ জন ভা যাভ থক মফী ব্যফায কযা গয়গছ। অন্তজথাবতক যাভ থক খাগত 

বতবযক্ত যাভ থক বনগয়াগ কযা গয়গছ (৫৬১ জন ভা)। স্থানীয় প্রবেগণয মেগে নুগভাবদত ংখ্যা  ব্যয় 

ঈবয়আ মফী ব্যফায কযা গয়গছ। মন্ত্রাবত খাগত বতবযক্ত ব্যয় কযা গয়গছ। বকন্তু মথামথ বনয়গভ প্রগয়াজনীয় 

নুগভাদন ঈগেবখত অআগটভভগ বতবযক্ত বযভাণ/বতবযক্ত ব্যগয়য ংস্থান কযা গয়বছর ভগভ থ মকান কাগজ 

ে ঈস্থান কযগত াগযনবন। এগেগে বযকেনা শৃঙ্খরায মথামথবাগফ প্রবতাবরত গয়গছ ফগর ভগন য় না। 

প্রকগেয অতায় গৃীত কগম্পাগনিভ ফাস্তফায়গনয ভােগভ প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 
১৩।   প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয বফফযণঃ  কগম্পাগনি-১: প্রকগেয অতায় বডট বযগাট থ, নতুন বডট মকৌর, বডট 

মভনুয়ার তথা বডট বগেগভয ঈন্নয়ন। কগম্পাগনি-২ : াগাট থ টু পাআগনন্প বডববন- ফাগজট  মে ণীকযণ, 

পাআগনন্পবয়ার মপভ য়াকথ আভপ্রুবগভি ফ বরব এনারাআগ, ফাগজট মভনুয়যার বতযী তথা ফাগজট বগেগভয 

ঈন্নয়ন। কগম্পাগনি-৩: াগাট থ টু এপএভআঈঃ Enhance FM process, Strategic approach to Policy 

Planning and Budgeting, Access Performance and engage civil socicty. কগম্পাগনি-৪: 

াগাট থ টু ববজএঃ Computerize Accounting System, Improve Quality of Accounts, 

Maintenance IT infrastructure, Install and operate radio network, Apporve FM 

information Strategy. কগম্পাগনি-৫ : ম্যাগনজগভি কযাাবটি বক্তারীকযণ, ভানম্পন্ন প্রবেণ প্রদান, 

একাঈগিনব প্রাকটিগয ভান ঈন্নয়ন। 

 ঈক্ত কভ থকান্ডভ বযচারনায জন্য প্রকগেয অতায় গৃীত ফযােপ্রাপ্ত প্রধান প্রধান খাত গুগরা গে মদী  বফগদী 

যাভ থক, মদী  বফগদী প্রবেণ, প্রকগেয জনফর, মন্ত্রাবত আতযাবদ।  
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১৪।  প্রকগেয ঈগেগশ্য  জথনঃ  

 

ঈগেশ্য জথন 

ক) বপন্যাবন্পয়ার ম্যাগনজগভি বযগাটি থং বগেভ 

ঈন্নয়ন; 

 

ক) প্রকগেয অতায় বপন্যাবন্পয়ার ম্যাগনজগভি বযগাটি থং 

বগেভ ঈন্নয়গন প্রগয়াজনীয় ফকাঠাগভাগত/প্রভেবক্তগত 

বগষ্টভ স্থাবত গয়গছ; 

খ)  ংদীয় কবভটিয যীো বনযীোয রগেয 

বনযীো িবত  তে ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন; 

 

খ)  ংদীয় কবভটিয যীো বনযীোয রগেয বনযীো 

িবত  তে ব্যফস্থানা ঈন্নয়গনয ব্যফস্থা গৃীত 

গয়গছ; 

গ)  ভবিত অবথ থক ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন ত্বযাবিত 

কযণ; 

গ)  ভবিত অবথ থক ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন ত্বযাবিত কযগণয 

ব্যফস্থা গৃীত গয়গছ; 

ঘ)  ভন্ত্রণারয়ভগয ম্পদ ফযাে  ব্যফায 

এফং অবথ থক  াযপযগভন্প ব্যফস্থানায 

দেতা ঈন্নীতকযণ; 

ঘ)  ভন্ত্রণারয়ভগয ম্পদ ফযাে  ব্যফায এফং অবথ থক 

 াযপযগভন্প ব্যফস্থানায দেতা ঈন্নীতকযগণয 

ব্যফস্থা গৃীত গয়গছ; 

ঙ)  থ থ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন বপন্যাবন্পয়ার 

ম্যাগনজগভি একাগডবভয (বপভা) ঈন্নয়ন; 

ঙ)  বপন্যাবন্পয়ার ম্যাগনজগভি একাগডবভয (বপভা) ঈন্নয়গনয 

জন্য মবৌত ফকাঠাগভা, প্রবেণ াভগ্রী/মন্ত্রাবতয 

ংস্থান কযা গয়গছ;  

চ)  RIBEC (Reforms in Budget and 

Expenditure control) বযফাযভূক্ত 

প্রকগেয ভােগভ অবথ থক ব্যফস্থানা িবতয 

বজথত াপল্যগক সুংত কাম থকযীবাগফ 

প্রগয়াগ কযা। 

চ)  অবথ থক ব্যফস্থানা িবতয বজথত াপল্যগক 

কাম থকযীবাগফ প্রগয়াগ কযায ব্যফস্থা গৃীত গয়গছ। 

 

 

 াবফ থক বাগফ প্রকগেয রেয জথন     এ বফগফচনায় প্রকগেয ঈগেশ্য াবফ থক বাগফ বজথত 

গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান গে। 

 
১৫।  ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর ঈায কাযণঃ  প্রগমাজয নয়।  

  

??? ??? ??????????????    

??.? ???????? ???????? ?? ?? ?????? ?????????? ???? ???? ??.?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ?????????? ??.? ???????? ???????? ?? ?? ?????? ?????????? ???? ???? ??.?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ?????????? 

???? ???? ???? ???? ??.?? ???? ???? ???? ?????? ????? ? ?????? ? ???? ??? ???? ?????? ??? ????;???? ???? ???? ???? ??.?? ???? ???? ???? ?????? ????? ? ?????? ? ???? ??? ???? ?????? ??? ????;   

  

??.? ?? ?? ????????? ???? ???? ??.?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ????????? ???? ???? ???? ???? ??.?? ??.? ?? ?? ????????? ???? ???? ??.?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ????????? ???? ???? ???? ???? ??.?? 

???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ? ????? ??? ???? ?????? ??? ????;???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ? ????? ??? ???? ?????? ??? ????;   

  

??.? ???? ? ??????? ???? ??.?? ???? ???? ???????? ??????? ??.?? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ? ????? ??.? ???? ? ??????? ???? ??.?? ???? ???? ???????? ??????? ??.?? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ? ????? 

???????? ?????? ??? ????????? ???????? ????;???????? ?????? ??? ????????? ???????? ????;  

  

??.?? ?????? ? ???? ???? ???.?? ???? ???? ???????? ??????? ???.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ? ????? ??.?? ?????? ? ???? ???? ???.?? ???? ???? ???????? ??????? ???.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ? ????? 

? ???????? ?????? ????? ??? ????????? ???????? ????? ? ????? ?????? ? ???? ????? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ????????? ???????? ????? ? ????? ?????? ? ???? ????? ????? ?? ?? 

????????? ?????????? ????? ?? ??? ?????? ???????? ????;????????? ?????????? ????? ?? ??? ?????? ???????? ????;   

  

??.?? ??? ?? ????? ?????????? ??????? ???? ?? ????? ???????? ????? ??? ?????? ? ???? ????.?? ???? ??.?? ??? ?? ????? ?????????? ??????? ???? ?? ????? ???????? ????? ??? ?????? ? ???? ????.?? ???? 

???? ???????? ??????? ????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??? ???? ???????? ??????? ????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??? 

????/????????? ???????? ????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??????? ??????? ????? ???????? ??????????? ????/????????? ???????? ????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??????? ??????? ????? ???????? ??????????? 

??????? ??? ???? ?? ?????? ??;??????? ??? ???? ?? ?????? ??;  
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??.?? ??? ?? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ??? ?? ??????????? ???????? ????? ??? ?????? ? ??.?? ??? ?? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ??? ?? ??????????? ???????? ????? ??? ?????? ? 

???? ?????.?? ???? ???? ???????? ??????? ?????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????.?? ???? ???? ???????? ??????? ?????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ? 

???? ?????? ??? ????/????????? ???????? ????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??????? ??????? ????? ???? ?????? ??? ????/????????? ???????? ????? ? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??????? ??????? ????? 

???????? ??????????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ??;???????? ??????????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ??;   

  

??.?? ?? ?? ???????? ????????? ?? ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ???????? ????????? ????? ??? ??.?? ?? ?? ???????? ????????? ?? ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ???????? ????????? ????? ??? 

????? ??? ???? ???? ??? ????? ????.?? ???? ????? ? ???????? ???? ??? ???????? ?????? ???????? ??? ????? ??? ???? ???? ??? ????? ????.?? ???? ????? ? ???????? ???? ??? ???????? ?????? ???????? ??? 

????/????????? ???????? ????? ? ???????? ???? ??? ???????? ?????? ??????? ??????? ????? ???????? ????/????????? ???????? ????? ? ???????? ???? ??? ???????? ?????? ??????? ??????? ????? ???????? 

??????? ??? ???? ?????? ?????? ??;??????? ??? ???? ?????? ?????? ??;  

  

??.?? ??????????, ?????????, ??.?? ??????????, ?????????, WWAANN, ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ????.?? ???? ???? ???? ??? , ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ????.?? ???? ???? ???? ??? 

?????? ? ????? ????????? ??? ?????? ???????? ????;?????? ? ????? ????????? ??? ?????? ???????? ????;   

  

??.?? ????????? ?????? ??????? ???????? ???? ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ???.?? ???? ???? ???? ??? ??.?? ????????? ?????? ??????? ???????? ???? ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ???.?? ???? ???? ???? ??? 

?????? ???? ???? ???????? ???? ???? ??? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ??? ???? ???? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???? ??? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ??? ???? ???? ????? ?? 

?????????? ??? ????;?????????? ??? ????;  

  

??.??? ????????? ????? ????? ?????????? ???? ????? ?????? ??.?? ???? ????? ??????? ??.?? ???? ???? ???? ??? ??.??? ????????? ????? ????? ?????????? ???? ????? ?????? ??.?? ???? ????? ??????? ??.?? ???? ???? ???? ??? 

?????? ? ???????? ??? ????? ??, ???????? ???? ????????? ?????? ???? ???????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ???????? ??? ????? ??, ???????? ???? ????????? ?????? ???? ???????????? ??? ?????? ?????? ?????? 

???????????? ?? ? ????? ??? ???? ???;???????????? ?? ? ????? ??? ???? ???;   

  

??.??? ????????? ??? ?????????? ????? ?????.?? ???? ???? ??????? ?????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ? ???????? ??.??? ????????? ??? ?????????? ????? ?????.?? ???? ???? ??????? ?????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ? ???????? 

?????? ??????? ??? ??????????? ??????? ????? ???? ?? ?????????? ??? ????;?????? ??????? ??? ??????????? ??????? ????? ???? ?? ?????????? ??? ????;   

  

??.???  ???????? ?????-? ?? ????????-? ??? ?????-?? ?? ????????-?.? ?????? ????? ?????? ????- ????????-? ? ??.???  ???????? ?????-? ?? ????????-? ??? ?????-?? ?? ????????-?.? ?????? ????? ?????? ????- ????????-? ? 

??????? ??????? ???? ??? ????? ?????.?? ???? ????? ????????????? ??????? ???? ??? ????? ?????.?? ???? ????? ??????  ?????-?? ?? ????????-?.? ?? ??????? ???????? ?????-?? ?? ????????-?.? ?? ??????? ???????? 

???????????? ?????? ????? ?????.?? ???? ????? ???? ???? ?????-?? ?? ????????-? ? ??? ??????? ???? ?????? ???????????? ?????? ????? ?????.?? ???? ????? ???? ???? ?????-?? ?? ????????-? ? ??? ??????? ???? ?????? 

????? ?????.?? ???? ????? ?????? ?????-?? ?? ?.?? ?? ??? ??????? ?????? ?????? ????? ?????.?? ???? ????? ?????? ?????-?? ?? ?.?? ?? ??? ??????? ?????? ?????? ?????????????? ?????.?? ???? ???? ?????.?? ???? 

????? ?????   

  

??? ??? ????????????????  

  

??.? ????????? ????? ????????? ? ??????????? ???? ???? ???? ???????? ????, ?????? ???? ???? ???????? ????, ??.? ????????? ????? ????????? ? ??????????? ???? ???? ???? ???????? ????, ?????? ???? ???? ???????? ????, 

???????? ?????? ????? ? ??????????? ???????? ????? ??? ? ???? ???????? ????, ???????? ????????? ???? ???????? ?????? ????? ? ??????????? ???????? ????? ??? ? ???? ???????? ????, ???????? ????????? ???? 

???????? ????, ?????????? ???? ???????? ???? ??????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????? ? ???????? ???????? ????, ?????????? ???? ???????? ???? ??????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????? ? ???????? 

?????? ????????? ?? ??? ? ???????? ????? ??????????? ??????? ????? ??? ?????? ?? ???????? ????? ???? ?????? ????????? ?? ??? ? ???????? ????? ??????????? ??????? ????? ??? ?????? ?? ???????? ????? ???? 

???? ????? ???? ??????? ???????? ????? ???? ????? ???? ????? ???? ??????? ???????? ????? ???? ?????   

  

??.? ????????? ?????? ??????? ‘‘???????? ????’’ ????? ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ???.?? ???? ???? ??.? ????????? ?????? ??????? ‘‘???????? ????’’ ????? ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ???.?? ???? ???? 

???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???? ??? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ?????? ???? ???? ???????? ???? ???? ??? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ??? ???? ???? 

????? ?? ?????????? ??? ????? ? ????? ????? ??????????? ??????? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ????? ?? ?????????? ??? ????? ? ????? ????? ??????????? ??????? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ????? 

???? ??????? ???????? ????? ???? ????? ???? ??????? ???????? ????? ???? ?????   

  

??.?? ????????? ??? ?????????? ????? ?????.?? ???? ???? ??????? ?????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ? ???????? ??.?? ????????? ??? ?????????? ????? ?????.?? ???? ???? ??????? ?????.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ? ???????? 

?????? ??????? ?????? ??????????? ??????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ??????? ???????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ??????? ???????? ????? 

???? ?????  ???? ?????    
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??.?? ??????????? ????????? ??????????, ?????????, ??.?? ??????????? ????????? ??????????, ?????????, WWAANN ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ????.??  ???? ????.?? ???? ???? ???????? ??????? ????.?? 

???? ???? ???? ??? ?????? ??? ????? ????? ????? ?????????? ???? ????? ?????? ??.?? ???? ????? ??????? ???? ???? ???? ??? ?????? ??? ????? ????? ????? ?????????? ???? ????? ?????? ??.?? ???? ????? ??????? 

??.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ???? ????? ?????? ? ??? ????? ?????????/?????? ?????? ??? ??? ???????;??.?? ???? ???? ???? ??? ?????? ???? ????? ?????? ? ??? ????? ?????????/?????? ?????? ??? ??? ???????;   

  

??.??  ???????? ?????-? ?? ????????-? ??? ?????-?? ?? ????????-?.? ?????? ????? ?????? ????????????? ????????? ??.??  ???????? ?????-? ?? ????????-? ??? ?????-?? ?? ????????-?.? ?????? ????? ?????? ????????????? ????????? 

? ????? ???????? ????????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????? ????? ?????  

  

??.? ????? ???? ??.? ??? ??.? ??????? ???????? ?????????? ??? ????????? ???????? ????? ???? ????? ???????? ??.? ????? ???? ??.? ??? ??.? ??????? ???????? ?????????? ??? ????????? ???????? ????? ???? ????? ???????? 

???????? ???? ????? ????? ?? (?????)???? ?????? ????? ? ??????? ??? ????????? ??????? ????? ???????? ???? ????? ????? ?? (?????)???? ?????? ????? ? ??????? ??? ????????? ??????? ????? 

??????????  
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বনযীো  বাফ প্রবেণ একাগডভী (ফতথভাগন বপনাবন্পয়ার একাগডভী 

(বপভা) এয প্রাবতিাবনক ঈন্নয়ন  বনভ থাণ 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  কম্পগরারায এন্ড বডটয মজনাগযর, ফাংরাগদ এয কাম থারয়। 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  থ থ বফবাগ। 

৩। প্রকগেয ফস্থান   বভযপুয, ঢাকা। 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

ভর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 
ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

২৫০০.০০ ২৩৪৯.০০ ২১৮২.০০ মভ, ১৯৯৮ 

গত 

জুন, ২০০৬ 

মভ, ১৯৯৮ 

গত 

জুন, ২০১০ 

মভ, ১৯৯৮  

গত 

জুন, ২০১০ 

-- ৪৯% 

         
০৫।     াধাযণ ম থগফেণঃ  

৫.১। টভূবভঃ ভা বাফ বনযীো  বনয়ন্ত্রক, ফাংরাগদ-এয ধীনস্থ বনযীো  বাফ প্রবেণ একাগডভী (ফতথভাগন 

বপনাবন্পয়ার ম্যাগনজগভি একাগডভী) ফাংরাগদাগয একভাে যকাযী বনযীো  বাফ প্রবেণ একাগডভী। যকাযী 

থ থ ব্যগয়য দেতা, স্বেতা  জফাফবদবতা বনবিত কযায রগেয কর যকাযী, স্বায়ত্বাবত, অধা-স্বায়ত্বাবত 

প্রবতিান, কগ থাগযন এফং যকাগযয বফববন্ন বফবাগগ কভ থযত  যকাযী বথ থক ব্যফস্থানায াগথ জবড়ত 

কভ থকতথা/কভ থচাযীগক চাবদানুাগয প্রগয়াজনীয় প্রবেণ দাগনয জন্য বনয়বভত যকাযী বনযীো  বাফ বফলগয় 

প্রবেণ প্রদান কযা গয় থাগক। এ ব্যফস্থাগক বক্তারী কযা প্রগয়াজনীয় গয় গড়বছর।  

 
০৬। ঈগেশ্যঃ  

বাফ  বনযীো বফবাগগয এফং ন্যান্য বপগয থ থ ব্যফস্থানায াগথ ম্পবকথত প্রায় ৩০০০ জন কভ থকতথা  প্রায় 

৯০০০ জন কভ থচাযীগক বফববন্ন ম থাগয় যকাযী বনযীো, বাফ এফং যকাযী অবথ থক ব্যফস্থানায বফলগয় প্রগয়াজনীয় 

প্রবেণ দাগনয ভােগভ কভ থদেতা বৃবিয বনবভগত্ত প্রগয়াজনীয় ফকাঠাগভাগত সুবফধা সৃবষ্ট কযাআ প্রকগেয ভর 

ঈগেশ্য। 

 
০৭। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ বফগত ১২-০৬-২০০১ তাবযগখ ২৫০০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় মভ, ১৯৯৮ গত জুন, 

২০০৬ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেয একগনক কর্তথক অগরাচয প্রকেটি নুগভাবদত য়। যফতীগত ১৭-১০-২০০৭ 

তাবযগখ এফং ০৯-০৬-২০০৯ তাবযগখ প্রকগেয মভয়াদ ফবধ থত কযা য়। গত ১৫-০৪-২০১০ তাবযগখ প্রকগেয অন্ত:খাত 

ভিয় কযা য়।  

 
০৮।  প্রকগেয ভর কাম থক্রভ  ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ  (ক) ৬ তরা বফবষ্ট একাগডবভক বফন বনভ থাণ এয অবথ থক গ্রগবত 

৯৮.২২% এফং মবৌত কাম থক্রভ ১০০% ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। (খ) ৩ তরা বফবষ্ট বপাযগদয মাগের বনভ থাণ অবথ থক 

গ্রগবত ৯৮% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। (গ) কভ থচাযীগদয ৪ তরা বফবষ্ট মাগের বনভ থাণ অবথ থক গ্রগবত ৯৫% 

এফং মবৌত গ্রগবত ১০০%। (ঘ) ৩ তরা বফবষ্ট ৮০০ ফঃ পৄঃ অফাবক বফন বনভ থাণ এ খাগত অবথ থক গ্রগবত ৭২% 

 ফাস্তফ কাগজয গ্রগবত ১০০% মদখাগনা গর বফগনয বপবনবং কাম থক্রভ ম্পূণ থ যগয়গছ।  এগুগরা ছাড়া 

বযন্তযীন যাস্তা বনভ থাণ, ীভানায মদয়ার বনভ থাণ, মেন বনভ থাণ, ভূবভ ঈন্নয়ন, অফাফে, বফদ্যযতায়ন, কবম্পঈটায 

(একগবযজ ), দাপ্তবযক মন্ত্রাবত ন্যান্য কাম থক্রভ প্রায় ১০০% ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। াবফ থকবাগফ প্রকগেয 

অবথ থক গ্রগবত ৮৭% এফং ফাস্তফ গ্রগবত প্রায় ৯৭%। 
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০৯। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ  

 

ক্রবভক নং কভ থকতথায নাভ  দফী মভয়াদকার 

শুযম্ন মল 

১। Ahmed Ataul Hakim 27-08-1998 11-03-2003 

২। Al-Mamun Md. Sanaul huq 12-03-2003 12-07-2003 

৩। Al-Mamun Md. Sanaul huq 13-07-2003 11-12-2004 

৪। Rezauddin M Chowdhury 12-12-2004 15-03-2005 

৫। Salauddin Ahmed Chowdhury 15-03-2005 14-11-2005 

৬। Ahmed Ataul Hakim 15-11-2005 02-01-2006 

৭। Al-Mamun Md. Sanaul huq 02-01-2006 31-05-2006 

৮। Md. Sahad Chowdhury 01-06-2006 21-08-2006 

৯। Md. Hayat Khan 22-08-2006 13-08-2006 

১০। Muhammad Shafiul Hossain 23-08-2006 03-09-2006 

১১। Md. Delowar Hossain 04-09-2006 07-10-2006 

১২। Md. Hayat Khan 08-10-2006 28-02-2008 

১৩। Md. Delowar Hossain 28-02-2008 23-08-2009 

১৪। Md. Abul kashem 24-08-2009 14-07-2010 

১৫। Md. Abul kashem 15-07-2010 Till Today 

 

১০।  প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তগেয বববত্তগত):     

                                                                                                       (রে টাকায়) 

ক্রঃ নং 

 

বফববন্ন ংগগয নাভ বযকবেত রেযভাো  

(বব নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১) Construction of 6-

storied Academic and  

Administration block 

for Financial 

Management 

Academy. 

837.93 5905.82 sqm 837.93 

(100%) 

5905.82 sqm 

(100%) 

০২) Construction of 3-

storied Hostel 

Building (Officers 

Block) with 6-story 

foundation for 

Financial Management 

Academy. 

237.94 1658.30 sqm 237.94 

(100%) 

1658.30 sqm 

(100%) 

০৩) Construction of 4-

storied Hostel 

Building (Staffs 

Block) with 6-story 

foundation for 

Financial Management 

Academy. 

280.90 2557.40 sqm 280.90 

(100%) 

2557.40 sqm 

(100%) 
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ক্রঃ নং 

 

বফববন্ন ংগগয নাভ বযকবেত রেযভাো  

(বব নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৪) Construction of 3-

storied Residential 

Building (800 sft each 

unit) with 5-story 

foundation for 

Financial Management 

Academy. 

124.24 513.22 sqm 89.87 

(72%) 

513.22 sqm 

(100%)* 

০৫) Construction of 

Bituminous Carpeting 

Road. 

48.80 3000 sqm 48.80 

(100%) 

3000 sqm 

(100%) 

০৬) Pump House, deep 

tube well etc. 

59.49 one 59.49 

(100%) 

one 

(100%) 

০৭) Construction of 

Boundary wall. 

(Actually wire 

fenching). 

40.65 365 running 

m 

40.65 

(100%) 

365 running 

m 

(100%) 

০৮) Construction of 

Drains. 

10.24 537.15 m 10.24 

(100%) 

537.15 m 

(100%) 

০৯) Site Development. 99.06 26416 cub. m 99.06 

(100%) 

26416 cub. 

m 

(100%) 

১০) Landscape Road Curb, 

Ilands etc. 

6.12 -- 6.12 

(100%) 

-- 

১১) Gas Connection 

Charge. 

11.30 one 11.30 

(100%) 

one (100%) 

১২) Furniture. 36.00 -- 36.00 

(100%) 

-- 

১৩) External 

Electrification. 

373.50 -- 373.50 

(100%) 

-- 

১৪) Computer & 

Accessories. 

46.80 -- 46.80 

(100%) 

-- 

১৫) Equipments. 21.35 -- 21.35 

(100%) 

-- 

১৬) Telecommunication. 0.35 -- 0.35 

(100%) 

-- 

১৭) Video Camera & 

accessories. 

0.50 -- 0.50 

(100%) 

-- 

১৮) Land Purchase. 106.48 2 acres 106.48 

(100%) 

-- 

১৯) Revenue Component. 7.51 -- 7.51 

(100%)Ô 

-- 

 Total =     

*  বনভ থাগণয ফা স্তফ কাগজয গ্রগবত ১০০% মদখাগনা গর বফগনয বপবনবং কাম থক্রভ ম্পূণ থ যগয়গছ। 

বফগনয ভর োকচায বনবভ থত গর এটিয বপবনবং কাম থক্রভ মমভনঃ যংগগয কাজ, বফদ্যযতায়ন কাজ, গ্যা ংগমাগ 

আতযাবদ ম্পন্ন যগয়গছ বফধায় বফনটি পাংনার কযা মায়বন। 
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১১।  কাজ ভাপ্ত থাকগর ঈায বফফযণঃ  প্রকগেয াবফ থক ফাস্তফায়ন গ্রগবত প্রায় ৯৭% গর প্রকগেয ১টি প্রধান 

কগম্পাগনি, ৩ তরা বফবষ্ট ৮০০ ফঃ পৄঃ অফাবক বফন বনভ থাণ ম্পূণ থ যগয়গছ। এ খাগত ১২৪.২৪ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ব্যয় গয়গছ ৮৯.৮৭ রে টাকা। থ থাৎ অবথ থক গ্রগবত ৭২% ।  ফাস্তফ কাগজয গ্রগবত ১০০% 

মদখাগনা গর বফগনয বপবনবং কাম থক্রভ ম্পূণ থ যগয়গছ।  বফগনয ভর ষ্ট্রাকচায বনবভ থত গর এটিয বপবনবং 

কাম থক্রভ মমভনঃ যংগগয কাজ, বফদ্যযতায়ন কাজ, গ্যা ংগমাগ আতযাবদ ম্পন্ন যগয়গছ বফধায় বফনটি পাংনার 

কযা মায়বন। 

 
১২। প্রকে বযদ থনঃ  গত ০৬-০৪-২০১১ তাবযগখ এ/৭, রারাযাআ, বভযপুয-১৪ এ প্রকে এরাকা গযজবভগন বযদ থন 

কযা য়। এ ভগয় ফ থগল প্রকে বযচারক (ভাবযচারক, বপভা), ংবিষ্ট বযচারক (বপভা)  ন্যান্য ংবিষ্ট 

কভ থকতথাগদয াগথ প্রকে ম্পবকথত বফলগয় অগরাচনা য়। 

 
১৩।  প্রকগেয ঈগেগশ্য  জথনঃ  

ঈগেগশ্য জথন 

বাফ  বনযীো বফবাগগয প্রায় ৩০০০ জন 

কভ থকতথা  প্রায় ৯০০০ জন কভ থচাযীগক বফববন্ন 

ম থাগয় যকাযী বনযীো, বাফ এফং যকাযী 

অবথ থক ব্যফস্থানায বফলগয় প্রগয়াজনীয় প্রবেণ 

দাগনয ভােগভ কভ থদেতা বৃবি কযা এফং মফায 

ভান ঈন্নয়ন কযা প্রকগেয ভর ঈগেশ্য। 

ঈক্ত রেয জথগনয জন্য প্রকগেয অতায় প্রগয়াজনীয় 

ফকাঠাগভা প্রবতবিত গয়গছ। প্রবেণ কাম থক্রভ বনয়বভত 

ফাস্তফাবয়ত গে। এভতাফস্থায় প্রকেটি এয রেয জথগন েভ 

গয়গছ ফগর প্রবতয়ভান য়। তগফ বনভ থান কাগজ বকছু বপবনবং 

কাজ ফাবক থাকায় প্রকগেয ফাস্তফায়ন ১০০% বজথত গয়গছ 

ফরা মাগফ না। 

 

১৪। ঈগেগশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর ঈায কাযণঃ  ংস্থা কর্তথক মপ্রবযত ববঅয গত এফং বযদ থগন প্রাপ্ত তে 

নুমায়ী ঈগেগশ্য বজথত গয়গছ। তগফ বপবনবং কাজ  বকছু অনুলাংবগক কাজ ম্পন্ন থাকায় প্রকগেয ঈগেশ্য 

পুগযাপুবয বজথত গয়গছ ফরা মাগফ না। 

 

????? ? ??????????????  

১৫.১ ংস্থা কর্তথক মকৃত ববঅয এয নুগেদ ২-এয প্রদব থত প্রকৃত খযচ মদখাগনা গয়গছ ২১.৬৭ রে টাকা। থচ 

নুগেদ ৫-এয ংগবববত্তক মভাট প্রকৃত খযচ মদখা মাগে ২১৮১.৫৫ রে টাকা। এখাগন প্রকৃত ব্যগয়য বাগফ গড়বভর 

মদখা মাগে; 

 
১৫.২ ববঅয-এয নুগেদ ৯.১ (বফ) এয ফছয বববত্তক ফযাে, ছাড় এফং প্রকৃত ব্যগয়য বাফ ম্ববরত ছগক মদখা মাগে 

মম, বফববন্ন থ থ ফছগযয প্রকৃত ব্যগয়য ভবষ্ট ২১৬৬.৬৯ রে টাকা। বফববন্ন থ থ ফছগয ব্যবয়ত গথ থয ভ থগনয 

নুকূগর মপ্রবযত গেয নুবরব ম কযা য়বন;  

 
১৫.৩ নবথে ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় মম, অন্ত:খাত ভিগয়য ভয় প্রকগেয নুগভাবদত ম্পূণ থ কগম্পাগনি ন্তভু থক্ত 

কযা য়বন। এছাড়া অন্ত:খাত ভিগয়য জন্য বডবআব বা অফান কযতঃ এ বায সুাবযক্রগভ অন্ত:খাত 

ভিয় কযায বফধান থাকগর ঈক্ত বডবআবয বা অফান  এয সুাবযগয ভােগভ অন্ত:খাত ভিয় কযা গয়গছ 

ফগর প্রতীয়ভান গে না; 

  
১৫.৪ একাগডবভক বফগনয পূফ থ বদক মথগক মঢাকায জন্য ব্যফহৃত ববড়যঁ বপবনবং বার য়বন। মকাথা মকাথা বাঙ্গা 

যগয়গছ; 

 
১৫.৫ কগয়কটি স্থাগন থাআ এযালুগভাবনয়া ভ মটিং মথামথ য়বন থ থাৎ বপকবং ভস্যা যগয়গছ এফং রক কাজ কযগছ না; 

এফং 

 
১৫.৬ প্রকগেয একটি প্রধান কগম্পাগনি, বতন তরা বফবষ্ট ৮০০ ফঃ পৄঃ অফাবক বফন বনভ থাণ ম্পূণ থ যগয়গছ। এ খাগত 

১২৪.২৪ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ব্যয় গয়গছ ৮৯.৮৭ রে টাকা। থ থাৎ অবথ থক গ্রগবত ৭২% ।  বফগনয ভর 

ষ্ট্রাকচায বনবভ থত গর এটিয বপবনবং কাম থক্রভ মমভনঃ যংগগয কাজ, বফদ্যযতায়ন কাজ, গ্যা ংগমাগ আতযাবদ 
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ম্পন্ন যগয়গছ বফধায় বফনটি পাংনার কযা মায়বন। প্রকেটি আগতাভগে ভাপ্ত গয় মায়ায় ম্পূণ থ কাম থক্রভ 

ম্পন্ন কযায জন্য মকান ফাগজট মনআ। বকন্তু কাম থক্রভটি ম্পন্ন কযতঃ বফনটি পাংনার কযা প্রগয়াজন।  

  

????? ? ????????????????  

????.? .? ববঅয এয নুগেদ ২-এয প্রদব থত প্রকৃত খযচ এফং নুগেদ ৫-এয ংগবববত্তক মভাট প্রকৃত খযগচয বাগফ 

গড়বভগরয বফলগয় ংস্থা প্রগয়াজনীয় ভতাভত বদগফ; 

  

????.? .? বফববন্ন থ থ ফছগযয ংস্থা কর্তথক ব্যবয়ত গথ থয ভ থগণয নুকূগর মপ্রবযত গেয নুবরব অগাভী ১৫ বদগনয ভগে 

এ বফবাগগ মপ্রযগণয জন্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থায দৃবষ্ট অকল থণ কযা গরা; 

 
১৬.৩ প্রকগেয অন্ত:খাত ভিগয়য জন্য বডবআব বা অফান কযতঃ এ বায সুাবযক্রগভ অন্ত:খাত ভিয় কযায 

বফলগয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা গয়বছর বকনা। এ বফলগয় দ্যআ প্তাগয ভগে ভতাভত প্রদাগনয জন্য ভন্ত্রণারয়গক 

নুগযাধ জানাগনা ’র;  

 
১৬.৪ ঈগযয নুঃ ১৬.৪  ১৬.৫ এ ফবণ থত বনভ থাণ ক্রুটি দূযীকযগণ/ংগাধগন গণপূতথ বধদপ্তয প্রগয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্রণ 

কযগফ; এফং 

 
১৬.৫ ৮০০ ফঃ পৄঃ বতন তরা বফবষ্ট ম্পূণ থ অফাবক বফগনয বপবনবং কাম থক্রভ ম্পন্ন কযায কাম থক্রভ ম্পন্ন কযতঃ 

বফনটি পাংনার কযায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। 
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থ থননবতক ম্পকথ বফবাগগয অতায় ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগযয এবডবভুক্ত 

ভাপ্ত প্রকগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদগনয ায-ংগে 
 

 

 
১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ 

 থ থননবতক ম্পকথ বফবাগগয ধীগন ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয ০১টি প্রকে ভাপ্ত গয়গছ।  

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয়  মভয়াদকারঃ 

 প্রকেটিয ভর নুগভাবদত ব্যয় বছর ১৩৫.৬০ রে টাকা। মভাট ৭৯.৯০ রে টাকা ব্যগয় প্রকেটি ভাপ্ত গয়গছ। 

যবদগক ভর নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার মগন্ফম্বয,২০০৪ গত বডগম্বয,২০০৯ এয ভগেআ প্রকেটি ভাপ্ত গয়গছ। 

থ থাৎ প্রকেটি ভর নুগভাবদত ব্যয়  ফাস্তফায়নকাগরয ভগে ভাপ্ত গয়গছ।  

 

৩। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

 প্রকেটি ভর নুগভাবদত ব্যয়  ফাস্তফায়নকাগরয ভগে ভাপ্ত গয়গছ।  

 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ 

 

ভস্যা সুাবয 

(১) প্রকগেয অতায় ংগৃীত পগটাকব মভবন 

যেণাগফেগণয বাগফ ব্যফহৃত ফস্থায় গড় 

যগয়গছ। 

(১) প্রকগেয অতায় ংগৃীত পগটাকব মভবন ন্যান্য 

ব্যফহৃত মন্ত্রাবত/াভগ্রী ব্যফাগযয অতায় নায 

জন্য ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ গ্রণ কযগত াগয। 
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মন্ট্রার মকা-বড থগনন এন্ড ম্যাগনজগভি ফ আএভটিএব 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

 
১।  প্রকগেয ফস্থান                      আঅযবড, মগযফাংরা নগয, ঢাকা। 

২।  প্রাবনক ভন্ত্রণারয়    থ থননবতক ম্পকথ বফবাগ, থ থ ভন্ত্রণারয়। 

৩। বনফ থাী ংস্থা    থ থননবতক ম্পকথ বফবাগ ।  

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়নকার  ব্যয়   

                      (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

-মভাট 

-টাকা  

(প্রঃাঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়         

(ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত 

ভয়  

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয 

%)  

ভর 

-মভাট 

-টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত 

-মভাট 

-টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১৩৫.৬০ 

৬০.০০ 

(৭৫.৬০) 

১৪৫.৩৪ 

৫৫.০৫ 

(৯০.২৯) 

৭৯.৯০ 

২৭.৫৫ 

(৫২.৩৫) 

মগন্ফম্বয’ ২০০৪ 

গত 

বডগম্বয’ ২০০৯ 

মগন্ফম্বয’ ২০০৪ 

গত 

বডগম্বয’ ২০০৯ 

মগন্ফম্বয’ 

২০০৪ 

গত 

বডগম্বয’ ২০০৯ 

-- 

(--%) 

 

-- 

(--%) 

 

৫.০।  প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়ন ( PCR-এ প্রদত্ত তগেয বববত্তগত):  

                  (রে টাকায়)  

ক্রঃ নং 

 

বফববন্ন ংগগয নাভ বযকবেত রেযভাো          

(বব নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(০১) কভ থকতথাগদয মফতন  ৭ জন ৩৫.২৪ ৫ জন ৭১% ১১.৯৮ (৩৪%) 

(০২) ম-ফ ষ্টাফবরষ্টগভি  রাম্প-াভ ১.৬২ রাম্প-াভ ০.৬৬ (৪০.৭৪%) 

(০৩) বাতা রাম্প-াভ ২১.১২ রাম্প-াভ ৮.৮৩ (৪২%) 

(০৪) যফযা  মফা রাম্প-াভ ৬৭.৩২ রাম্প-াভ ৫৮.৪৩ (৮৭%) 

 ফ থগভাট = - ১২৫.৩০ - ৭৯.৯০ (৬৩.৭৭%) 

  

?.??.???    ????????? ??????? ??? ??????? ????? ?????????????? ??????? ??? ??????? ????? ????? প্রগমাজয নয় । 

?.??.???  ?????? ????????????????? ???????????    

৭.১। প্রকগেয টভূবভঃ প্রকেটি যকাগযয বফগলকগয আঅযবড’য থ থননবতক  ন্যান্য বরবগত বফলয়ভগয ঈয 

দেতায াগথ কাম থক্রভ গ্রগণ েভতা বৃবিয ঈগেগশ্য গৃীত গয়গছ । প্রকগেয অতায় ৬টি কাম থক্রভ (কগম্পাগনি) 

ফাস্তফাবয়ত গয়গছ । বফগফচয প্রকগেয অতায় ঈক্ত ৬টি কগম্পাগনি ফাস্তফায়গন ভ স্বয় াধগনয ব্যফস্থা গৃীত 

গয়বছর। ৬টি কাম থক্রভ (কগম্পাগনি) বনম্নরূঃ- 

 

A. (Component-1): Strengthening Goverment capacities for better policy formulation & 

implementation and improving the functioning of the civil service & public administration; 

 

B. (Component-2): Mordernization Revenue Administration; 

 

C. (Component-3): Strengthening accounting and auditing practices in the corporate sector; 
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D.(Component-4): Improving information and communication technology (ICT) use in the 

Government; 

 

E. (Component-5): Strengthening communication between Government and external 

stakeholders; and  

 

F. (Component-6): Central coordination and management of the EMTAP by the World Bank 

Branch-1 of ERDS. This TAPP is prepared for component-6 only. 

 
৭.২। নুগভাদন কাম থক্রভঃ অগরাচয প্রকেটিয ভর টিবব ৭৫.৬০ রে টাকায প্রকে াায্য মভাট ১৩৫.৬০ রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয় গত ২৮/১০/২০০৪ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত য় । প্রকগেয ংগাবধত 

টিবব ৯০.২৯ রে টাকায বফগদবক াায্য মভাট ১৪৫.৩৪ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় নুগভাবদত য় ।  

 

৭.৩। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ  

প্রকেটিয ঈগেশ্য বনম্নরূঃ 

ক)  প্রকেটি যকাগযয বফগলকগয  থ থননবতক  াফবরক ম্যাগনজগভি ম্পবকথত বফলয়ভ  বধকতয 

দেতায াগথ ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানায জন্য প্রাবতিাবনক েভতা   বৃবিয ঈগেগশ্য গৃীত গয়গছ । 

প্রকগেয অতায় ৬টি কাম থক্রভ (কগম্পাগনি) ববন্ন ববন্ন কর্তথে কর্তথক ফাস্তফাবয়ত গয়গছ । বফগফচয প্রকগেয 

অতায় ঈক্ত ৬টি কগম্পাগনি ফাস্তফায়গন ভিয় াধগনয ব্যফস্থা গৃীত গয়বছর । 

 
৭.৪। এবডব ফযাে, ফভৄবক্ত  ব্যয়ঃ  

 (রে টাকায়) 

অবথ থক ফছয এবডব ফযাে (ংগাবধত) ফভৄবক্ত                 

( টাকা) 

ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ  মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৪-২০০৫ ৩৫.০০ ১৫.০০ ২০.০০ ১১.২৫ ১৫,৬৫ ৭.১৫ ৮.৫০ 

২০০৫-২০০৬ ১২.০০ ৮.০০ ৪.০০ ৬.০০ ৭.২৩ ৫.৯৩ ১.৩০ 

২০০৬-২০০৭ ১৪.০০ ৯.০০ ৫.০০ ৬.৭৫ ৮.৪০ ৫.১৬ ৩.২৪ 

২০০৭-২০০৭ ৪১.০০ ৪.০০ ৩৭.০০ ৩.০০ ১১.৬১ ২.৩৯ ৯.২২ 

????-????????-????  ??.????.??  ?.???.??  ৩৯.০০ ?.???.?? ??.????.??  ?.???.??  ১৯.৫০ 

????-????????-????  ??.????.??  ?.???.??  ১২.০০ ?.???.?? ??.????.??  ?.???.??  ১০.৬৩ 

  ??????.??.??  ????.??.??  ১১৭.০০ ??.????.??  ??.????.??  ??.????.??  ৫২.৩৯ 

 
৭.৫। প্রকে বযদ থন : গত ৩১-০৩-২০১১ তাবযগখ প্রকে এরাকা (আঅযবড) বযদ থন কযা য়। এ ভগয় ংবিষ্ট 

কভ থকতথাগদয াগথ অরা অগরাচনা নুবিত য়।  

 

৭.৬। প্রকে ব্যফস্থানাঃ 

 

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ  দফী তাবযখ 

মমাগদান ফদরী 

১ ২ ৩ ৪ 

০১) মভাঃ নজরুর আরাভ, ঈ-বচফ ০১-০৯-২০০৪ ২৯-০৮-২০০৬ 

০২) াভীভা নাবগ থ, ঈ-বচফ ২৯-০৮-২০০৬ ২৩-০৪-২০০৯ 

০৩) মভাঃ যপঈবেন খান বজরানী, প্রকে 

বযচারক (পূণ থ কারীন) 

২৩-০৪-২০০৯ ৩১-১২-২০০৯ 
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৮.১ ৭ জন জনফগরয ংস্থাগনয বফযীগত ৩ জন জনফর বনগয়াগ কযা য় এফং ২ জন জনফর মলগণ বনগয়াগ কযা য়। 

এখাগত ৬.৪৮ রে টাকা বফগদবক ভৄদ্রা এফং ২৮.৭৮ স্থানীয় ভৄদ্রা মভাট ৩৫.২৪ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ব্যয় 

কযা য় স্থানীয় ভৄদ্রায় ৯.৩৪ রে টাকা। এফং বফগদবক াায্য ২.৬৪ রে টাকা থ থাৎ মভাট ১১.৯৮ রে টাকা ।  

 
৮.২  ম ফ ষ্ট্রাফবরগভন ফাফদ ১.৬২ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ব্যয় গয়গছ ৪০.৬৬ রে টাকা। এরাঈন্প খাগত 

বফগদবক াায্য ১.০২ রে টাকা এফং স্থানীয় ভৄদ্রা ২০.১০ রে টাকা মভাট ২১.১২ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত 

স্থানীয় ভৄদ্রায় ব্যয় গয়গছ ৮.৮৩ রে টাকা। 

 
৮.৩। যফযা মফা খাগত বফগদবক ভৄদ্রায় ৬৪.৭৭ রে টাকা এফং স্থানীয় ভৄদ্রায় ২.৫৫  মভাট ৬৭.৩২ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ব্যয় গয়গছ বফগদবক ভৄদ্রায় ৪৯.০৫ রে টাকা এফং স্থানীয় ভৄদ্রায় ৯.৩৮ রে টাকা মভাট 

৫৮.৪৩ রে টাকা। 

 
৯.০। প্রকগেয ???????? ????????  জথনঃ 

  

বযকবেত ঈগেশ্য জথন 

ক) প্রকেটি যকাগযয বফগলকগয  থ থননবতক  

াফবরক ম্যাগনজগভি ম্পবকথত বফলয়ভ  

বধকতয দেতায াগথ ফা স্তফায়ন  ব্যফস্থানায 

জন্য প্রাবতিাবনক েভতা   বৃবিয ঈগেগশ্য গৃীত 

গয়গছ। প্রকগেয অতায় ৬টি কাম থক্রভ 

(কগম্পাগনি) ববন্ন ববন্ন কর্তথে কর্তথক ফাস্তফাবয়ত 

গয়গছ। বফগফচয প্রকগেয অতায় ঈক্ত ৬টি 

কগম্পাগনি ফাস্তফায়গন ভিয় াধগনয ব্যফস্থা 

গৃীত গফ। 

ক) ভর প্রকগেয অতায় ৬টি কগম্পাগনি 

ফাস্তফায়গনয মেগে বফগফচয প্রকগেয 

অতায় ভরত ভিয় াধগনয কাম থক্রভ 

গৃীত গয়গছ। ভিয় াধন কাম থক্রভ াা 

াব আঅযবড ংবিষ্ট কতথকতথাগদয দেতা 

ঈন্নয়গন প্রকেটি কাংবখত ভূবভকা ারন 

কযগত েভ গয়গছ। এ বফগফচনায় প্রকেটি 

এয ঈগেশ্য জথগন পর গয়গছ ফগর 

প্রতীয়ভান য়। 

  

??.???.???  ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????????????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ?????  ???????? ???  ???????? ???  

  

??.???.???  ????????? ??????/???????? ?????????? ????????? ??????/???????? ?????????? ::  

১১.১। মকৃত ববঅয এয নুগেদ ৫এ মদখা মায় মম, যফযা মফা খাগতয অতায়  বফগদবক ভৄদ্রায় ৬৪.৭৭ রে 

টাকা এফং স্থানীয় ভৄদ্রায় ২.৫৫  মভাট ৬৭.৩২ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ব্যয় গয়গছ বফগদবক ভৄদ্রায় ৪৯.০৫ 

রে টাকা এফং স্থানীয় ভৄদ্রায় ৯.৩৮ রে টাকা মভাট ৫৮.৪৩ রে টাকা। স্থানীয় ভৄদ্রায় এখাগত ২.৫৫ রে টাকায 

ফযাগেয বফযীগত ৯.৩৮ রে টাকা ব্যগয়য বফলয়টি মফাধগম্য নয়। বফলয়টি স্পবষ্ট কযণ কযা প্রগয়াজন ফগর ভগন য়;  

১১.২ ভর এফং ংগাবধত টিববগত ল্যাট কবম্পঈটাগযয ংস্থান যগয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য় না। বকন্তু প্রকগেয 

অতায় ল্যাট মকনা গয়গছ;  

১১.৩  মকৃত ববঅয এয নুগেদ ৫এ ঙ্গ বববত্তক নুগভাবদত ফাস্তফ বযভাণ  প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত ফাস্তফায়ন 

গ্রগবত (ঙ্গ বববত্তক বযভাণ  ব্যয়) ঈগেখ কযায কথা বছর। এছাড়া ঙ্গ বববত্তক বযভাণ  ব্যগয়য াথ থগকযয 

কাযণ ঈগেখ কযায জন্য বনধ থাবযত করাভটি পুযন কযা য়বন;  

১১.৪ ংগাবধত টিববগত যফযা  মফা খাগতয অআগটভ ভগয াভ বগ্রক বযভাণ  ব্যগয়য বফবাজন ঈগেবখত 

য়বন। এয পগর সুবনবদ থষ্টবাগফ অআগটভভগয নাভ, বযভাণ  ব্যয় ফযাগেয বফযীগত ংগৃীত অআগটভ, বযভাণ 

 ব্যগয়য ঠিক বাফ বনধ থাযণ কযা মাগে না; 

১১.৫ ববঅয এয নুগেদ ৫এ স্থানীয় ভৄদ্রা  বফগদবক াাগয্য মভাট ফযাে মদখা মাগে ১২৫.০০ রে টাকা। বকন্তু 

ববঅয এয নুগেদ ৯.১.বফ মত বফববন্ন ফছগযয ংগাবধত ফযােভ মমাগ কযগর মভাট ফযাে দঁড়ায় ১৬৩.০০ 

রে টাকা। বফলয়টি মফাধগম্য নয়; এফং 

১১.৬ প্রকগেয অতায় ংগৃীত পগটাকব মভবন যেণাগফেগণয বাগফ ব্যফহৃত ফস্থায় গড় যগয়গছ।  
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১২.১ ববঅয এয নুগেদ ৫এ মদখা মায় মম, যফযা মফা খাগতয অতায়  বফগদবক ভৄদ্রায় ৬৪.৭৭ রে টাকা এফং 

স্থানীয় ভৄদ্রায় ২.৫৫  মভাট ৬৭.৩২ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ব্যয় গয়গছ বফগদবক ভৄদ্রায় ৪৯.০৫ রে টাকা 

এফং স্থানীয় ভৄদ্রায় ৯.৩৮ রে টাকা মভাট ৫৮.৪৩ রে টাকা। এখাগত স্থানীয় ভৄদ্রায় ফযাে বছর ২.৫৫ রে টাকা।  

ঈক্ত ফযাগেয বফযীগত স্থানীয় ভৄদ্রায় ৯.৩৮ রে টাকা ব্যয় মদখাগনা গয়গছ । এ বতবযক্ত গথ থয ঈৎ ম্পগকথ 

আঅযবড, বযকেনা কবভন এফং এ বফবাগগক ফবত কযগত াগয;  

১২.২ ভর এফং ংগাবধত টিববগত ল্যাট কবম্পঈটাগযয ংস্থান যগয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য় না। বকন্তু প্রকগেয 

অতায় ল্যাট মকনা গয়গছ। বফলয়টি ভেবক্তংগত ফগর ভগন গে না। নুগভাবদত টিববগত ংস্থান না থাকা 

গে ঈক্ত ল্যাট ক্রগয়য মমৌবক্তকতা এফং এয মথামথ নুগভাদন বছর বকনা এ ম্পগকথ আঅযবড এ বফবাগগ 

ভতাভত মপ্রযণ কযগফ; 

১২.৩  মকৃত ববঅয এয নুগেদ ৫এ ঙ্গ বববত্তক নুগভাবদত ফাস্তফ বযভাণ  প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত ফাস্তফায়ন 

গ্রগবত (ঙ্গ বববত্তক বযভাণ  ব্যয়) ঈগেখ কযায কথা বছর। এছাড়া ঙ্গ বববত্তক বযভাণ  ব্যগয়য াথ থগকযয 

কাযণ ঈগেখ কযায জন্য বনধ থাবযত করাভটি পুযন কযা য়বন। ববঅয এয ঈক্ত নুগেদটি মথাথ থবাগফ পুনগ থঠন 

কযত তা এ বফবাগগ মপ্রযগণয জন্য আঅযবডগক নুগযাধ জানাগনা গরা;  

১২.৪ যফযা  মফা খাগতয অআগটভ ভগয াভগ্রীক বযভাণ  ব্যগয়য বফবাজন থ থাৎ াভগ্রীকবাগফ অআগটভভগয 

নাভ, বযভাণ  ব্যয় ফযাগেয বফযীগত ংগৃীত অআগটভ, বযভাণ  ব্যগয়য ঠিক বাফ এ বফবাগগ মপ্রযণ কযা 

প্রগয়াজন; 

১২.৫ ববঅয এয নুগেদ ৫এ স্থানীয় ভৄদ্রা  বফগদবক াাগয্য মভাট ফযাে মদখা মাগে ১২৫.০০ রে টাকা। বকন্তু 

ববঅয এয নুগেদ ৯.১.বফ মত বফববন্ন ফছগযয ংগাবধত ফযােভ মমাগ কযগর দঁড়ায়  মভাট ফযাে মদখাগনা 

গয়গছ ১৬৩.০০ রে টাকা। বফলয়টি স্পবষ্টকযণ কযা প্রগয়াজন; 

১২.৬ বফববন্ন থ থ ফছগয ফভৄক্তকৃত গথ থয ব্যবয়ত ং ভন ম্পবকথত গেয নুবরব (প্রগমাজয মেগে ফকটি থ থ 

ফছগযয) এ বফবাগগ ম কযা প্রগয়াজন;  

১২.৭ প্রকগেয অতায় ংগৃীত পগটাকব মভবন ন্যান্য ব্যফহৃত মন্ত্রাবত/াভগ্রী ব্যফাগযয অতায় অনায জন্য 

ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ গ্রণ কযগত াগয; এফং 

১২.৮ নু ১২.১ গত ১২.৬ এ ঈগেবখত বফলয়ভগয অগরাগক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ অগাভী ১৫ কভ থ বদফগয ভগে 

ভতাভত/প্রবতগফদন এ বফবাগগ মপ্রযণ কযায জন্য আঅযবডগক নুগযাধ জানাগনা গরা।  
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বযন্তযীণ ম্পদ বফবাগগয অতায় ২০০৯-১০ থ থ ফছগয এবডবভুক্ত ভাপ্ত  

প্রকগেয প্রবতগফদগনয ঈয ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববত্তক ায-ংগে 
 

 

 
১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ বযন্তযীণ ম্পদ বফবাগগয  ধীন ২০০৯-১০ থ থ ফছগযয এবডবগত ন্তভু থক্ত ২টি প্রকেয ভাপ্ত 

গয়গছ। (ক) বচটাগাং মাট থ মরড পযাববরগয়ন প্রগজি (বএআচব কগম্পাগনি) (খ) ভড থানাআগজন এন্ড গটাগভন ফ 

এনবফঅয (ম্যা)।    

 

 
২।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদকারঃ ভাপ্ত ২টি প্রকে নুগভাবদত ভগয়য ভগে ভাপ্ত য়বন, বকন্তু বনবদ থষ্ট  ব্যগয়য ভগে 

ভাপ্ত গয়গছ। ক  খ প্রকেটিয  মভয়াদকার বৃবি মগয়গছ মথাক্রগভ- ৬২.৩৪%  ৫০%।   

 

 
৩।  ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয/ হ্রাগয কাযণঃ যাভ থক বনগয়াগগ জটিরতা  বনবদ থষ্ট ভগয় থ থ প্রাবপ্তয ভস্যায কাযগণ প্রকেটিয 

মভয়াদ বৃবি মগয়গছ।    

 
৪।  ভাপ্ত প্রকগেয ভাপ্ত কাগজয বযভাণ  ধযন/প্রকৃবতঃ প্রকে ২টিয মকান ভাপ্ত কাজ মনআ।   

 
৫।  প্রকে ফাস্তফায়গন বচবিত ভস্যা  সুাবযঃ  

ভস্যা সুাবয 

(? ) ?????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? (? ) ?????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? 

????? ????????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ?  ?????? ????? ????????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ?  ?????? 

????????? ??? ???? ??????????? ???????? ??? ?????? ????????? ??? ???? ??????????? ???????? ??? ?????? 

?????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ??????  ?????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ??????    

(? ) ????? ????????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ???????? (? ) ????? ????????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ???????? 

?????? ????????? ??? ??????? ?????? ??? ? ?????? ????????? ??? ??????? ?????? ??? ? 

???????????? ??????????? ???????? ???? ???? ???????????? ??????????? ???????? ???? ????  

((??)  )  TIN Generation Software এয ভােগভ মম আ-

বযাট বগেভ এ ন রাআন বযাট মযবজগষ্ট্রন এফং বযট থান 

দাবখর কযা গে তা মগথষ্ট নয়। কাযন বধকাং বযাটদাতা 

এ িবতয াগথ বযবচত নয়। তাছাড়া কােগভ বনগয়াবজত 

কভ থকতথাগদয এ বফলগয় দেতায বাফ বযরবেত গে।   

?????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ?? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ?? ?????? 

?????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????   

 

(?) ????? ????? ???????? ??????? ???? ??????-? (?) ????? ????? ???????? ??????? ???? ??????-? 

EEVVAATT  SSyysstteemm--?? ???? ???? ????? ????? ??? ?? ???? ???? ????? ????? ??? 

???? ????? ?-??????? ??? ???????? ???? ???????????? ???? ????? ?-??????? ??? ???????? ???? ???????????? 

??????????? ???????? ????? ???? ???, ???? ????? ?????? ??????????? ???????? ????? ???? ???, ???? ????? ?????? 

?????? ?????? ???? ?????? ?????? ????   
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বচটাগাং মাট থ মরড পযাববরগয়ন প্রগজি (CHC কগম্পাগনি) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  জাতীয় যাজস্ব মফাড থ কােভ াঈজ অভদানী, চট্টগ্রাভ 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  বযন্তযীন ম্পদ বফবাগ 

৩। প্রকগেয ফস্থান    চট্টগ্রাভ 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
   

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

৭৪৩৫.৬৯ ৬৩৫০.০০ ৫৯৭২.৮৪ ১৬-০৮-২০০৫ 

গত 

৩০-১০-২০০৮ 

১৬-০৮-২০০৫ 

গত  

৩০-০৬-২০১০ 

১৬-০৮-২০০৫ 

গত  

৩০-০৬-২০১০ 

-- ২৪ ভা  

(৬২.৩৪%) 

         
৫.০     াধাযণ ম থগফেণঃ  

৫.১ টভূবভঃ মকান অদৄবনক ফন্দগযয দ্যটি কর্তথে মমভন-ফন্দয কর্তথে এফং কাষ্টভ কর্তথে দেতায াগথ দাবয়ত্বারন 

কযা প্রগয়াজন য়। মাগত কগয অভদানী যপ্তানী ন্য মরবন্ডং, মষ্টাগযজ  খারা কাম থক্রভ সুম্পন্ন কযা জ য়। এ 

কাম থক্রভ দেতায াগথ ম্পন্ন কযগত াযগর একবদগক ফন্দগযয অভদানী-যপ্তনী কাম থক্রগভয গবতীরতা ফাগড়, 

অভদানী যপ্তানীয মেগে বনযাত্তা মজাযদায য় ন্যবদগক কাষ্টভ বডঈটি অকাগয যকাগযয অয় ফহুরাং বৃবি ায়। 

বকন্তু দীঘ থ বদগন চট্টগ্রাভ ফন্দযগক অদৄবনকায়গনয বাগফ যকাগযয ম থাপ্ত যাজস্ব অদায় ব্যত বের ন্যবদগক ফন্দয 

ব্যফাগযয বনযাত্তা ীনতা এফং দেতা চগর অবছর। এ ফস্থায বযফতথন াধন কযতঃ ঈন্নত তে প্রভেবক্ত 

ব্যফাগযয ভােগভ ফন্দয ব্যফস্থানাগক স্বয়ংবক্রয় কযায ব্যফস্থা গ্রগণয ভােগভ যকাগযয অয় বৃবি, ফন্দয ব্যফস্থানা 

দেতা ঈন্নয়ন এফং ফাবিত গেয ফাবনজয বনয়ন্ত্রন কযায ঈগেগশ্য প্রকেটি গ্রণ কযা গয়বছর। এছাড়া ফন্দয 

ব্যফস্থানা কাম থক্রভ অিবরক  অন্তজথাবতক ভান জথগনয ফাে-ফাধকতায মপ্রোগট বফগফচয প্রকেটি বযাম থ 

বাগফ গৃীত গয়বছর। 

 
৫.২। ঈগেশ্যঃ  

ক) প্রকগেয কাম থকয ব্যফস্থা গ্রগণয ভােগভ ফাংরাগদ যকাগযয কাষ্টভ মযবববনঈ বৃবি কযণ;  

খ) United Nations International Organization (UNIO) এ  ফন্দয বনযাত্তা ভান জথন, UN 

International Ship and Port Security (ISPS) এয Code বনবিত কযণ; 

গ) US মভযীটাআভ রান্পগাট থ বনযাত্তা অআন ২০০২ (MTSA) এয ফাস্তফায়ন; 

ঘ)  U.S Container Security Initiative (CSI) জথন; 

ঙ) কনগটআনায আগন্পগকগন আিাযন্যানার মভযী টাআভ গ থানাআগজন, আিাযন্যানার ী, মাট থ পযাববরটি 

মকাড থ এফং U.S কবিনায ববকঈবযটি আগনবগয়টিব েযান্ডাড থ এয ভতা অনায়ন;  

চ) মচাযা চারান মযাগধ কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ; এফং  

ছ) ফন্দগযয েভতা বৃবি কযণ  দ্রুত ে খারা।  

০৬। প্রকগেয ভর কাম থক্রভঃ ৪টি কবম্পঈটাযাআজড কগিআনায স্কযানায স্থান, যাভ থক (বফগদবক) ংগ্র, মানফান ক্রয়, 

এগেবযজ ৫টি  কবম্পঈটায ক্রয়, পগটাকবয়ায ১টি, বপ মেনাযী অনুংবগক াভগ্রী। 

 
০৭। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ  ৭০৩৭.৫৫ রে টাকা বফগদবক ভৄদ্রা মভাট ৭৪৩৫.৬৯ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

প্রকগেয বব গত ১৬-০৮-২০০৫ আং তাবযগখ  নুগভাবদত য়। ৪২৯.০০ রে টাকা বফগদবক ভৄদ্রা/াায্য মভাট 

৬৩৫০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় প্রকগেয ংগাবধত বডবব গত ৩০-১০-২০০৮ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 
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০৮। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ  

ক্রবভক 

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী মভয়াদকার 

শুরু মল 

১। জনাফ মভাঃ ভাসুদ াবদক, ভেগ্ম-কবভনায ০৯-১২-২০০৩ ১৪-১২-২০০৫ 

২। ডাঃ মভাঃ খায়রুজ্জাভান, ভেগ্ম-কবভনায ১৫-১২-২০০৫  ২৭-১২-২০০৬ 

৩। মভাঃ াআপৄর আরাভ, বতবযক্ত কবভনায ০৯-০১-২০০৭ ০৯-০৮-২০০৭ 

৪। মভাঃ মভায়াগজ্জভ মাগন, ভেগ্ম-কবভনায ১১-০৩-২০০৭ ৩০-১২-২০১০ 

 
০৯।  ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ  ভন্ত্রণারয় মথগক প্রাপ্ত গিাফয, ২০০৯ ভাগয গ্রগবত প্রবতগফদন নুমায়ী প্রকেটিয 

ঙ্গবববত্তক গ্রগবত  বনগম্ন ফণ থনা কযা ’রঃ                                                       

 (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

 

বফববন্ন ংগগয নাভ আঈবনট বযকবেত রেযভাো  

(বব নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। Container Scanner with 

CD/VAT, Contingency 

and others. 

৪ ৫৫৫০.০০ ৪ 

 

৫৫২৪.৪৯ 

(৯৯.৫৪%) 

৪ 

(১০০%) 

২। 5 door Jeep LS ২৮.০০ ১ ২৭.০০ 

(৯৬.৪৩%) 

১ 

(১০০%) 

৩। Manpower cost LS ৫.০০ ১ -- -- 

৪। PC with peripherals 5 

nos 

৫ ৩.০০ -- ৩.০০ 

(১০০%) 

৫ 

(১০০%) 

৫। Photocopies machine  ১ ১.১০ ১ ১.১০ 

(১০০%) 

১ 

(১০০%) 

৬। Telephone ১ ২.০০ ১ ২.০০ 

(১০০%) 

১ 

(১০০%) 

৭। Fax with ISD ২ ১.০০ -- ১.০০ 

(১০০%) 

১ 

 

৮। Office stationeries  রট ১০.৯০ রট ৩.০০ 

(২৭.৫২%) 

রট 

৯। Consultancy (Local) LS ১৫০.০০ -- -- -- 

১০। Consultancy (Foreign) LS ৪২৯.০০ LS ৪০২.০০ 

(৯৩.৭%) 
LS 

 ফ থগভাট ৬৩৫০.০০  ৫৯৭২.৮৪ 

(৯৪%) 

৯৭% 

১০।  কাজ ভাপ্ত থাকগর ঈায বফফযণঃ জনফর খাগত ৫.০০ রে টাকা ফযাে থাকগর এখাগত মকান ব্যয় য়বন। 

স্থানীয় যাভ থক খাগত ১৫০.০০ রে টাকা ফযাে থাকগর এ খাগত মকান ব্যয় মদখাগনা য়বন। এ মেগে ফরা গয়গছ 

মম, ফাংরাগদ এযাগটাবভক এন থাবজ কবভন বচটাগাং মাট থ থবযটি এফং চুগয়ট এয মমৌথ ব্যফস্থানায় বফনাভগল্য 

ংবিষ্ট কাম থক্রভ ম্পন্ন গয়গছ।  

 
১১। প্রকে বযদ থন/ম থগফেণঃ  এ বফবাগগয বযচারক জনাফ মভাঃ অরতাপ মাগন এফং কাযী বযচারক জনাফ 

িয় কুভায মঘাল গত গত ১৬/০৫/২০১১ বিঃ তাবযগখ ফন্দয কর্তথে বপ এফং চট্টগ্রাভ ফন্দয এরাকা বযদ থন 

কগযন। এ ভয় প্রকে বযচারক এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। ঈক্ত বযদ থনকাগর প্রতীয়ভান 

গয়গছ মম, ?????? ????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ??????? ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ? ?????? ????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ??????? ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ? 

????????? ????? ?????? ?????? (??? ??????? ????????) ?? ??????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????? ?????? ?????? (??? ??????? ????????) ?? ??????? ????? ?????? ???????? ?????? 
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?????? ???? ????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ???? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ???? ???? ?? ???????? ???????? 

????? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ??? ????? ????? ????????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ??? ????? ????? ????????? ??????? ??????? 

???????? ??? ?????????/??????????? ???? ??? ???? ?????? ??? ???? ??????????? ???????? ????? ??? ??? ?? ???????? ??? ?????????/??????????? ???? ??? ???? ?????? ??? ???? ??????????? ???????? ????? ??? ??? ?? 

??? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ? ?? ????? ??????? ?????????? ????? ????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ? ?? ????? ??????? ?????????? ????? ????? 

???????/??????????/??????? ?????? ???? ????? ??? ????? ?????? ????????? (????? ?????) ?????? ????????? ???????/??????????/??????? ?????? ???? ????? ??? ????? ?????? ????????? (????? ?????) ?????? ????????? 

??????? ???? ???????? ????? ???????? ?????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ????? ????????? ??????? ???? ???????? ????? ???????? ?????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ????? ????????? 

???????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? ??? ??? ??????? ?????????? ???????? ??? ???????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? ??? ??? ??????? ?????????? ???????? ??? 

?????? ???? ??? ???????? ???? ??? ????????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ????? ?????? ???? ??? ???????? ???? ??? ????????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ????? 

??? ????????? ??? ????? ???? ?????????? ?????? ???? ???????/????????????? ?? ???????? ?????????? ??? ????????? ??? ????? ???? ?????????? ?????? ???? ???????/????????????? ?? ???????? ?????????? 

???? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????, ?? ??????, ???? ????? ??? ??????? ???? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????, ?? ??????, ???? ????? ??? ??????? 

???????? ????? ??? ??????? ??? ????????? ?????????????? ????? ??? ??????? ??? ????????? ??????  

 
১২।  প্রকগেয ঈগেগশ্য  জথনঃ  

ঈগেগশ্য জথন 

ক) প্রকগেয কাম থকয ব্যফস্থা গ্রগণয ভােগভ 

ফাংরাগদ যকাগযয কাষ্টভ মযবববনঈ বৃবি কযণ; 
ক) কবম্পঈটাযাআজড Container Scanner বগষ্টভ চালুয 

পগর কনগটআনাযভগ ফবস্থত ভারাভার দ্রুততায াগথ 

ঠিকবাগফ বচবিত কযণ কগয কযা ম্ভফ গে, এয পগর 

যকাগযয মযবববনঈ অয় বৃবি মগয়গছ/াগে; 

খ) United Nations International 

Organization (UNIO) এ  ফন্দয বনযাত্তা 

ভান জথন, UN International Ship and 

Port Security (ISPS) এয Code বনবিত 

কযণ; 

United Nations International Organization 

(UNIO) এ  ফন্দয বনযাত্তা ভান জথন, UN 

International Ship and Port Security (ISPS) এয 

Code বনবিত কযায মেগে বফগফচয প্রকগেয অতায় 

প্রগয়াজনীয় ফকাঠাগভা/বগষ্টভ স্থাবত গয়গছ;  

গ) US মভযীটাআভ রান্পগাট থ বনযাত্তা 

অআন ২০০২ (MTSA) এয ফাস্তফায়ন; 

US মভযীটাআভ রান্পগাট থ বনযাত্তা অআন ২০০২ ( MTSA) 

এয বধকাং ফাস্তফাগনয মেগে বফগফচয প্রকগেয অতায় 

প্রগয়াজনীয় ফকাঠাগভা/বগষ্টভ স্থাবত গয়গছ; 

ঘ)  U.S Container Security 

Initiative (CSI) জথন; 

U.S Container Security Initiative (CSI) জথন 

মেগে বফগফচয প্রকগেয অতায় প্রগয়াজনীয় 

ফকাঠাগভা/বগষ্টভ স্থাবত গয়গছ;   

ঙ) কনগটআনায আন্পগকগন 

আিাযন্যানার মভযী টাআভ গ থানাআগজন, 

আিাযন্যানার ী, ম থাট পযাববরটি মকাড এফং 

U.S কবিনায ববকঈবযটি আগনবগয়টিব েযান্ডাড থ 

এয ভতা অনায়ন;  

কনগটআনায আন্পগকগন আিাযন্যানার মভযী টাআভ 

গ থানাআগজন, আিাযন্যানার ী, ম থাট পযাববরটি মকাড 

এফং U.S কবিনায ববকঈবযটি আগনবগয়টিব েযান্ডাড থ এয 

ভতা অনয়গনয জন্য বফগফচয প্রকগেয অতায় প্রগয়াজনীয় 

কাবযগযী ব্যফস্থাবদ গৃীত গয়গছ; 

চ) মচাযা চারান মযাগধ কাম থকয ব্যফস্থা 

গ্রণ; এফং 

প্রকগেয অতায় স্থাবত কনগটআনায স্কযাবনং বগষ্টভ স্থাগনয 

পগর মচাযা চারান মযাগধ কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ম্ভফ 

গে; 

ছ) ফন্দগয েভতা বৃবি কযণ  দ্রুত ন্য 

খারা। 

অগরাচয প্রকগেয অতায় স্থাবত বগষ্টগভয পগর ফন্দগযয 

েভতা বৃবি   দ্রুত ন্য খারা কাম থক্রভ তযাবিত কযগণয 

ঈা বফযাট ভূবভকা যাখগছ।  

 

াবফ থকবাগফ ভন্তব্য  প্রকগেয অতায় গৃীত কাম থক্রগভয পগর প্রকগেয ঈগেশ্য 

বজথত গয়গছ ফগর প্রবতয়ভান গে। 

 
১৩।  ঈগেগশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর ঈায কাযণঃ  ংস্থা কর্তথক মপ্রবযত ববঅয গত এফং বযদ থগন প্রাপ্ত তে 

নুমায়ী ঈগেগশ্য গনকটাআ বজথত গয়গছ।  
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????? ? ??????????????  

????.? ?????? ????????? ??????? ??? ????? ????????? ???????? ????? ? ????????? ????? ?????? ?????? ?? .? ?????? ????????? ??????? ??? ????? ????????? ???????? ????? ? ????????? ????? ?????? ?????? ?? 

????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ???? ????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ???? 

???? ?? ???????? ???????? ????? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ?? ???????? ???????? ????? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ??? ????? ????? 

????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????????? ???? ??? ???? ????????? ??? ???? ??????????? ???????? ????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????????? ???? ??? ???? ????????? ??? ???? ??????????? ???????? 

??? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ??? ????? ??????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ??? ????? ??????? ?????????? ????? ?? ????? 

???????/??????????/??????? ?????? ???? ????; ???????/??????????/??????? ?????? ???? ????;   

  

????.? ?????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ????? ????????? ???????? ????? ?? ?????? ??; ??? .? ?????? ????????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ????? ????????? ???????? ????? ?? ?????? ??; ???   

  

????.? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ????? ??? ????????? ??? .? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ???? ????? ??? ????????? ???   

  

  

????? ? ????????????????  

????.? ?????? ????????? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ??’???? ????????? ????? ????? ????????? ???? ??????? .? ?????? ????????? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ??’???? ????????? ????? ????? ????????? ???? ??????? 

??? ????? ??? ????? ??????????? ???????? ??????????? ??? ????? ??? ????? ??????????? ???????? ??????????? RRaannddoomm  BBaassiiss  ? ??????? ???? ?????  ??? ? ??????? ???? ?????  ??? 

????????????? ????????????? CChheecckk  aanndd  BBaallaannccee  ?????????? ???? ?????????? ????   

  

????.? ????? ???????????? ?????? ?????? ??? ??? .? ????? ???????????? ?????? ?????? ??? ??? FFuullll  AAuuttoommaattiioonn  ??? ?? ??????????? ???? ?????? ???? ???? ??? ?? ??????????? ???? ?????? ???? ???? 

??????? ??????? ????? ??? ???? ????? ??????? ??????? ????? ??? ???? ?????   

  

????.? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? (????? ?????) ?????? ????????? ??????? ???? ???????? ????? ??? .? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? (????? ?????) ?????? ????????? ??????? ???? ???????? ????? ??? 

???? ????; ???? ????;   

  

????.? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ??? ???? ????; .? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ??? ???? ????;   

  

????.? ?? ???? ????????? ??????? ???? ??? ???? ????; ???.? ?? ???? ????????? ??????? ???? ??? ???? ????; ???   

  

????.? ????? ???? ?????????? ?????? ???? ?????? ???????? ?????????? ???? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? .? ????? ???? ?????????? ?????? ???? ?????? ???????? ?????????? ???? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? 

??????? ??????? ??????, ?? ??????, ???? ????? ??? ??????? ???????? ????? ??? ???? ???????????? ??????? ??????, ?? ??????, ???? ????? ??? ??????? ???????? ????? ??? ???? ?????  
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ভডান থাআগজন এন্ড গটাগভন ফ এনবফঅয (ম্যা) 
(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  জাতীয় যাজস্ব মফাড থ 

 
২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  বযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 

 
৩। প্রকগেয ফস্থান    যাজস্ব বফন মগুনফাবগচা, ঢাকা 

 
৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

ভর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 
ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

২৭৯৪.০০ ২৬২০.০০ ২৬০০.৫০ জুরাআ, ২০০৫ 

গত 

জুন, ২০০৮ 

জুরাআ, 

২০০৫ গত  

বডগম্বয, 

২০০৯ 

জুরাআ, 

২০০৫ গত  

বডগম্বয, 

২০০৯ 

- ১৮ ভা 

(৫০%) 

         
৫.০।     াধাযণ ম থগফেণঃ  

৬.১। টভূবভঃ বযন্তযীণ ম্পদ এয ঠিক ব্যফায এফং যাজস্ব বৃবিকগে যকায প্রবতশ্রুবতফি। াভাবজক  

ফকাঠাগভাগত খাগত বধক াগয বফবনগয়াগ থ থননবতক প্রবৃবি  দাবযদ্রয হ্রাগক ত্বযাবিত কযগফ। এয 

ধাযাফাবকতায় াবফ থক যাজস্ব ব্যফস্থা মথা কাষ্টভ, বযাট, আনকাভট্যাে ব্যফস্থাগক অদৄবনকায়গনয জন্য প্রকেটি 

বনফাম থবাগফ গ্রণ কযা গয়বছর। এছাড়া দাতা ংস্থায ায়তায় কগয়কটি কাবযগযী ায়তা প্রকে ফাস্তফায়ন কযা 

গয়গছ। ঈক্ত কাবযগযী প্রকে গুগরায কাম থকযী ফাস্তফায়গনয পগর যাজস্ব ব্যফস্থায প্রভূত ঈন্নয়ন াবধত গয়গছ এফং এ 

অংবক গটাগভগনয পগর যকাগযয যাজস্ব অদাগয়য রেযভাো জথন, স্বেতা বনবিত কযণ এফং ফ থবয 

কযদাতাগদয কয প্রদাগন ঈৎাবতকযণ  কয প্রদাগন মম সুগমাগ গুগরা সৃবষ্ট গয়গছ এয ধাযাফাবকতায় প্রকেটি 

গ্রগণ ঈদ্ভুি কযা গয়বছর। াবফ থক যাজস্ব ব্যফস্থায় গটাগভন িবত প্রগয়াগগয ভােগভ দ্যনীবত, বভ-ম্যাগনজগভি 

হ্রা কযা  বযাট অদাগয়য স্বেতা জথন, কযদাতাগদয মস্বোয় কয অআন মভগন চরা এফং কােভ প্রাগন 

বনগয়াবজত কভ থকতথাগদয মাগত দেতা ঈন্নয়গনয জন্য অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ।   

 
৭.২। ঈগেশ্যঃ  

 
ক) যাজস্ব অদাগয়য রেযভাো জথন;  

খ) ব্যফা ফাবণজয গবতীরতা  সুগমাগ সৃবষ্টকযণ;  

গ) কয দাতাগদয কয অআগনয মস্বো প্রগয়াগগ ঈৎাবত কযা;  

ঘ) যাজস্ব প্রাগন কভ থযত কভ থকতথা  কভ থচাযীগদয ততা এফং মাগত ঈন্নয়ন।  

 

৭.৩। প্রকগেয ভর কাম থক্রভঃ TIN Generation Software এফং EVAT System এয অদৄবনকায়ন, নরাআগন 

বযাট মযবজগষ্ট্রন এফং বযট থান দাবখর কযা। য়ান-ে িবতয ভােগভ এনবফঅযগক গটাগভন  বডবজটার 

িবতগত অনা।   

 
৭.৪। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ  ২৭৭১.০০ রে টাকা বফগদবক ভৄদ্রা মভাট ২৭৯৪.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

১৩/০৭/২০০৫ তাবযগখ নুগভাবদত য়। ২৬০০.৫০ রে টাকা বফগদবক াায্য  মভাট ২৬২০.০০ রে টাকা ব্যগয়  

ফ থগল ংগাবধত প্রকেটি ২৪/১২/২০০৮ তাবযগখ নুগভাবদত য়।   
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৭.৫। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ  

ক্রবভক 

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী মভয়াদকার 

শুরু মল 

১। জনাফ এটিএভ গযায়ায মাগন 

দস্য কােভ, জাতীয় যাজস্ব মফাড থ 

০১/০৭/২০০৫ ৩০/৬/২০০৬ 

২। জনাফ যাবদ্যর অান 

দস্য কােভ, জাতীয় যাজস্ব মফাড থ 

০১/০৭/২০০৬ ১৫/১২/২০০৭ 

৩। জনাফ এএভ ভারুয অগভদ 

দস্য কােভ, জাতীয় যাজস্ব মফাড থ 

২০/১২/২০০৭ ৩০/০৭/২০০৯ 

৪। জনাফ মাাআন অগভদ 

দস্য কােভ, জাতীয় যাজস্ব মফাড থ 

০১৪/০৭/২০০৯ ৩১/১২/২০০৯ 

 
৮.০।  ঙ্গবববত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ ভন্ত্রণারয় মথগক প্রাপ্ত ববঅগযয বববত্তগত প্রকেটিয ঙ্গবববত্তক গ্রগবত  বনগম্ন ফণ থনা 

কযা ’রঃ                                                                   (রে টাকায়)  

ক্রঃ 

নং 

ংগঙ্গয নাভ একক বব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। International Consultant man 

month 
৭১৬.৩০ ৭৫ ৬৬৩.৮০ 

(৯৩%) 

৬১ 

 

২। Local Consultant man 

month 
২১৫.০০ ১১২ ১৬০.০৪ 

(৭৪%) 

৯৮ 

৩। Officer no ১৯.৫০ ৩ - ৩ 

৪। Salary Staff no ১৭.৭০ ৭ ১৬.০৭ 

(৭০%) 

৩ 

৫। Training Local no ৫৭.০০ ৩০০ ৪২.৮১ 

(৭৫%) 

২৪০ 

৬। Training Foreign no ২৫০.০০ ১০০ ২২৫.৫৯ 

(৯০%) 

৯৬ 

৭। Transport/Car rental no ৩৯.৩০ ৩ ৩৫.৪০ 

(৯০%) 

৩ 

৮। Domestic Travel Lot ৭.৫০ Lot ২.০০ (২৬%) Lot 

৯। International Treavel Lot ১৬.৪০ Lot ৬.০৬ 

(৩৭%) 

Lot 

১০। Office Rent/Refurnishment Lot ১৪.১০ - ২২.৫০ 

(১৬০%) 

- 

১১। Miscellanious Lot ৬৯.৫০ Lot ৬২.০৯ 

(৮৯%) 

Lot 

১২। Computer and  Accessories Lot ১১২৫.২০ Lot ১১২০.৯০ 

(৯৯%) 

Lot 

১৩।  Furniture Lot ১৬.৫০ Lot ১৩.৭০ 

(৮৩%) 

Lot 

১৪। Office Equipment Lot ৫৬.০০ Lot ১.৮৮  

(৩%) 

Lot 

১৫। Total Expenditure  ২৬২০.০০  ২৩৭২.৮৪ 

(৯১%) 
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১০.২। কাজ ভাপ্ত থাকগর ঈায বফফযণঃ অগরাচয প্রকেটিয কাজ বব নুমায়ী ম্পন্ন গয়গছ।     

 
১১.০। বযদ থন  ম থগফেণঃ এ বফবাগগয বযচারক জনাফ মভাঃ অরতাপ মাগন এফং কাযী বযচারক, জনাফ িয় 

কুভায মঘাল গত ২০/০৭/২০১১ তাবযগখ ঈক্ত প্রকে বযদ থন কগযন। এ ভগয় বতবযক্ত প্রকে বযচারক এফং 

ন্যান্য ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। ঈক্ত প্রকে বযদ থনকাগর প্রতীয়ভান গয়গছ মম, TIN Generation 

Software এয ভােগভ EVAT System-এ ন রাআন বযাট মযবজগষ্ট্রন এফং বযট থান াফবভন কাম থক্রভ চরগছ। 

বকন্তু এআ কাম থক্রভ অানুরূ নয়। EVAT System-ফ থস্তগয চালু কযা গর বযাট অদাগয়য বযভাণ অগযা বৃবি 

াগফ এফং যকাবয যাজস্ব অদাগয় রেযভাো গজ পুযণকযা ম্ভফ গফ ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ। গজ ন রাআন 

বযাট মযবজগষ্ট্রন এফং বযট থান াফবভন কযা মায় ফগর জনাধাযণ বযাট বদগত ঈৎা াগফ। বকন্তু এআ কাম থক্রভ 

াবফ থকবাগফ গ্রণ কযা য়বন, মায পগর EVAT System-এ াভবগ্রক সুপর নুধাফন কযা ম্ভফ গেনা।  

 
১২।  প্রকগেয ঈগেগশ্য  জথনঃ  

 
 

 
১৩।  ঈগেগশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর ঈায কাযণঃ প্রগমাজয নয়।   

 

??? ??? ??????????????  

???.???.?? TIN Generation Software এয ভােগভ মম আ-বযাট বগেভ এ ন রাআন বযাট মযবজগষ্ট্রন এফং বযট থান 

দাবখর কযা গে তা মগথষ্ট নয়। কাযন বধকাং বযাটদাতা এ িবতয াগথ বযবচত নয়। তাছাড়া কােগভ 

বনগয়াবজত কভ থকতথাগদয এ বফলগয় দেতায বাফ বযরবেত গে।  

  

??.?? ??.?? ???????? ????-????? ??????? ????? ???? ?? ????????? ???? ????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ??? ???????? ????-????? ??????? ????? ???? ?? ????????? ???? ????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ??? 

???????? ??????? ??? ??????? ??????? ????? ???? ???????? ????? ?????? ??????  ???????? ??????? ??? ??????? ??????? ????? ???? ???????? ????? ?????? ??????    

  

??.?? ??.?? ???????? ????? ??????? ??????? ??????? ????? ?? ???? ??? ?????? ????? ???????? ? ????????? ???? ???????? ????? ??????? ??????? ??????? ????? ?? ???? ??? ?????? ????? ???????? ? ????????? ???? 

???? ???? ????? ???? ??????  ???? ???? ????? ???? ??????    

  

??.?? ??.?? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????   

  

??.?? ??.?? ??????? ? ????? ??????? ?????????? ???? ????? ???? ????? ?????????????? ??????? ??????? ? ???????? ??????? ??????? ? ????? ??????? ?????????? ???? ????? ???? ????? ?????????????? ??????? ??????? ? ???????? ??????? 

??????? ?? ??????  ?????? ???????? ? ???? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ????????? ??????? ?? ??????  ?????? ???????? ? ???? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ????????? 

?????? ????? ???????? ?????? ??????  ?????? ????? ???????? ?????? ??????    

  

  

  

ঈগেগশ্য জথন 

ক) যাজস্ব অদাগয়য রেযভাো জথন; যাজস্ব অদাগয়য রেযভাো জথগন প্রকেটি ভূবভকা যাখগছ।   

খ) ফাবণজয গবতীরতা  সুগমাগ সৃবষ্টকযণ;  TIN Generation Software এফং  EVAT System-

এয ভােগভ ন রাআন বযাট মযবজগষ্ট্রন এফং বযট থান াফবভন 

কযা গে। য়ান মে িবত গ্রণ কযা গয়গছ। এয পগর 

ব্যফা ফাবণজয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ।  

গ) কয দাতাগদয কয অআগনয মস্বো প্রগয়াগগ 

ঈৎাবত  কযা;  

কয দাতাগদয ব্যফা ফান্ধফ প্রবক্রয়ায াগথ বযবচবতয ভােগভ 

মস্বোয় কযদাগন ঈৎাবত কযা গে।  
ঘ) যাজস্ব প্রাগন কভ থযত কভ থকতথা  

কভ থচাযীগদয ততা এফং মাগত ঈন্নয়ন।  

গটাগভন িবত চালু কযায পগর স্বেতায বযভাণ বৃবি 

মগয়গছ এফং কভ থকতথাগদয ভগে বকছুটা মাগত দেতা বৃবি 

মগয়গছ।  

ঙ) াবফ থক প্রকেটি এয ঈগেশ্য জথগন পর গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান গে।  
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??? ??? ????????????????  

??.???.??? ????? ????? ???????? ??????? ???? ??????-?  ????? ????? ???????? ??????? ???? ??????-? EEVVAATT  SSyysstteemm--?? ???? ???? ????? ????? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ???? 

????? ?? ??????????? ?? ??????  EEVVAATT  SSyysstteemm--? ????????? ??????? ???? ????? ???? ????? ????? ???????? ? ???????? ? ????????? ??????? ???? ????? ???? ????? ????? ???????? ? ???????? 

?????? ????? ????? ????????? ?? ??????? ????????? ???? ???? ??????? ?????? ????   ?????? ????? ????? ????????? ?? ??????? ????????? ???? ???? ??????? ?????? ????     

  

1155..22  ??  ???????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ?-????? ????????? ??? ??? ???? ??? ??? ???????   ???????? ??????? ?????? ????? ???? ??? ?-????? ????????? ??? ??? ???? ??? ??? ??????? 

?????????? ???? ????????? ????????? ????? ??? ???????;?????????? ???? ????????? ????????? ????? ??? ???????;  

  

1155..33  ??  ?-??????? ??? ???????? ???? ???????????? ??????????? ???????? ????? ???? ???, ???? ????? ?????? ?????? ?????? ?-??????? ??? ???????? ???? ???????????? ??????????? ???????? ????? ???? ???, ???? ????? ?????? ?????? ?????? 

??? ??? ????????? ???? ????? ????? ??? ??? ??? ??; ??? ??? ????????? ???? ????? ????? ??? ??? ??? ??;   

  

1155..44??  ??????? ???????? ??????? ??????? ??? ????? ???????? ??????? ???????  ????? ???? ???????? ????? ???? ???? ??????? ???????? ??????? ??????? ??? ????? ???????? ??????? ???????  ????? ???? ???????? ????? ???? ???? 

??? ????????? ????????? ????? ??????? ??? ??? ??? ????????? ??????? ? ?????????? ???? ????????? ???? ??? ????????? ????????? ????? ??????? ??? ??? ??? ????????? ??????? ? ?????????? ???? ????????? ???? 

????? ????  ????? ????    

  

15.5। এআ প্রকেটি মাগত তায ঈগেগশ্য জথগন পুগযাপুবয পর য় মআ রগেয অগযা কাম থকয মকান দগে মনয়া মমগত 

াগয।   
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কৃষল ভন্ত্রণারয়েয ২০০৯-২০১০ থ থ ফছয়যয এষডষভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন 

প্রষতয়ফদয়নয উয ভন্ত্রণারে/ষফবাগ ষবষিক ায-ংয়ে।  
 

 
১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাঃ কৃষল ভন্ত্রণারয়েয ধীন ২০০ ৯-২০১০ থ থ ফছয়য এষডষভুক্ত মভাট ২১টি প্রকে (ষফষনয়োগ প্রকে 

১৯টি এফং কাষযগযী ােতা প্রকে ২টি) ভাপ্ত ে। তন্য়ে কৃষল ম্প্রাযণ ষধদপ্তয (ষডএআ)-এয ৫টি, ফাংরায়দ কৃষল 

উন্নেন কয় থায়যন (ষফএষডষ)-এয ৩টি, ফাংরায়দ কৃষল গয়ফলণা আনষিটিউট (ফাষয)-এয ৬টি, ফাংরায়দ আক্ষু গয়ফলণা 

আনষিটিউট-এয ১টি, কৃষল ষফণন ষধদপ্তয-এয ১টি,  ফয়যন্দ্র ফহুমুখী উন্নেন কর্তথে- ৩টি, ফীজ প্রতযেন এয়জন্পী-এয ১টি 

এফং মৃষিকা ম্পদ উন্নেন আনষিটিউট-এয ১টি প্রকে যয়েয়ছ। 

 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যে  মভোদকারঃ  ভাপ্ত ২১টি প্রকয়েয ভয়ে ১ ৫টি প্রকে মূর নুয়ভাষদত ব্যয়েয ভয়ে ভাপ্ত 

য়েয়ছ। ব্যে বৃষি াো ফষি ৬টি প্রকয়েয ব্যে মূর নুয়ভাষদত ব্যে মথয়ক ফ থষনম্ন ০.৭২% মথয়ক য়ফ থাচ্চ ১৮% ম থন্ত 

বৃষি াে। ন্যষদয়ক ভাপ্ত ২১টি প্রকয়েয ভয়ে ১৪টি প্রকে মূর নুয়ভাষদত ফাস্তফােনকায়রয ভয়ে ভাপ্ত য়েয়ছ। ফষি 

৭টি প্রকয়েয ফাস্তফােন মভোদকার মূর নুয়ভাষদত মভোদকার মথয়ক ফ থষনম্ন ১ ৭% মথয়ক য়ফ থাচ্চ ৬৭% ম থন্ত বৃষি াে। 

তয়ফ মূর নুয়ভাষদত ব্যে এফং ফা স্তফােনকায়রয ভয়ে প্রকে ভাষপ্তয ষফলয়ে কৃষল ভন্ত্রণারয়েয প্রয়চিা থাকাে ষনধ থাষযত 

ব্যে এফং ফাস্তফােনকায়রয ভয়ে ১৩টি প্রকে ভাপ্ত য়েয়ছ। 

 
৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃষিয কাযণঃ ভাপ্ত প্রকেমূয়য ব্যে বৃষিয কাযণমূয়য ভয়ে উয়েখয়মাগ্য য়ে- প্রকে 

ফাস্তফােনকায়র ফাস্তফতায ষনষযয়খ ব্যে প্রাক্করন প্রয়োজনীে কাম থক্রভ প্রকে প্রস্তামফ ন্তভু থক্ত না কযা, মথামথ ষযকেনায 

বাফ, দুফ থর প্রকে ব্যফস্থানা আতযাষদ। যষদয়ক ভাপ্ত প্রকেমূয়য মভোদকার বৃষিয প্রধান কাযণমূ য়ে- মথামথ 

ম্ভাব্যতা ভীো ব্যতীত প্রকে প্রণেন, ক্রে কাম থক্রভ ম্পাদয়ন দেতায ঘাটষত আতযাষদ।  

 
৪।  ভাপ্ত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাষযঃ 

ভস্যা সুাষয 

১।  ষনম্নভায়নয ষনভ থাণ কাজ ম্পাদন  (ষডএআ)। ফাস্তফম্মত ব্যে প্রাক্করন কযা, তদাযকী মজাযদায কযা, দােী 

ব্যষক্তয়দয ষফরুয়ি াষস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

২।  বফদুযষতক ংয়মায়গয বায়ফ মচ মন্ত্রাষত চালু না 

ো (ষফএষডষ ং)। 

েী ষফদুযতােন মফায়ড থয ংয়গ অয়রাচনা পূফ থক মচ মন্ত্র 

মেোেয়নয রেয ষনধ থাযণ কযা। 

৩।  ক্রে অআন, প্রষক্রো  ষফষধ ম্পয়কথ ম থাপ্ত জ্ঞান  

দেতা না থাকাে ক্রে কাম থক্রভ ম্পাদয়ন ষফরম্ব 

(াধাযণ ভস্যা)। 

যকাযী ক্রে অআন, ষফষধ  প্রষক্রো ষফলয়ে প্রকে ংষিি 

জনফয়রয প্রষেয়ণয ব্যফস্থা কযা। 

৪।  জনফয়রয বায়ফ ষনেষভত কাম থক্রভ ব্যাত ো। শূন্যদ পূযণ এফং প্রয়োজনীে দ সৃজন কয়য জনফর ষনয়োগ। 

৫। উৎাষদত পর ফাজাযজাতকযয়ণ ভস্যা এফং 

পয়রয ন্যায্যমূল্য না াো। 

কৃষল ষফণন ব্যফস্থা উন্নেয়ন দয়ে গ্রণ কযা। 

৬। প্রয়োজয়নয ষতষযক্ত মন্ত্রাষত  াজ-যঞ্জাভ 

যফযা কযা। 

প্রকৃত প্রয়োজয়নয ষনষযয়খ মন্ত্রাষত  াজ-যঞ্জাভাষদয ফাস্তফ 

প্রাক্করন কযা। 
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ভবিত য়াবফন চাল (১ভ ংগাবধত) 

 (ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ক)  কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয (বডএআ) 

খ)  ফাংরাগদ কৃবল ঈন্নয়ন কগ থাগযন (বফএবডব) 

গ)  ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবেটিঈট (ফাবয) 

ঘ)  ফাংরাগদ যভাণু কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট (বফনা) 

 
২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

 
৩। প্রকগেয ফস্থান    ক)  বডএআঃ ফবযার, মবারা, পবযদপুয, টুয়াখারী, মভগযপুয, মগায, 

 যংপুয, কুবড়গ্রাভ, ঠাকুযগঁ, টাঙ্গাআর, ভয়ভনবং, জাভারপুয,  চঁদপুয, 

 মপনী, রেীপুয, মনায়াখারী। 

খ)  বফএবডবঃ মভগযপুয, াফনা, পবযদপুয, নযবংদী, বফ-ফাবড়য়া, 

 টাঙ্গাআর, যাজাী, মপনী। 

গ)  ফাবযঃ গাজীপুয, জাভারপুয, াফনা, মনায়াখারী।  

ঘ)  বফনাঃ ভয়ভনবং, যংপুয, ভাগুযা, াতেীযা, কুবভো, জাভারপুয।  

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার 

প্রকৃত 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 
ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

৩৯২.৯৫ 

(-) 

৪১২.১৩ 

(-) 

৩৯৫.৭৯ 

(-) 

জুরাআ ২০০৫- 

জুন ২০১০ 

জুরাআ ২০০৫- 

জুন ২০১০ 

জুরাআ ২০০৫- 

জুন ২০১০ 

২.৮৪ 

(০.৭২%) 
- 

 
৫। কাগজয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ 

(ক) বডএআ ংগঃ                 (রে টাকা) 

ক্রঃ 

নং 
কাগজয বফববন্ন গঙ্গয নাভ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাো 

(ংগাবধত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

অবথ থক ফাস্তফ * অবথ থক ফাস্তফ 

১ প্রবেণ (এএএ) জন ১.১১ ১১৭০ - ১১৭০ 

২ প্রবেণ (কৃবল) জন ৫.৬১ ২৬১০ - ২৬১০ 

৩ ব্লক প্রদ থনী ংখ্যা ২৭.৮৪ ১১৬০ - ১১৬০ 

৪ ভাঠ বদফ ংখ্যা ৫.৮০ ১১৬০ - ১১৬০ 

৫ কভ থারা ংখ্যা ০.৭৩ ৩ - ৩ 

৬ য়াবফগনয বতযী খায প্রদ থনী ংখ্যা ২.৫২ ৯২ - ৯২ 

৭ ফাবল থক প্রবতগফদন ংখ্যা ০.১০ ২ - ২ 

৮ প্রচায মথাক ৩.৩০ ১০০% - ১০০% 

৯ বপ মন্ত্রাবত মথাক ২.৩২ ১০০% - ১০০% 

১০ অফাফে মথাক ১.২০ ১০০% - ১০০% 

১১ জনফর জন ২৮.৮১ ৩ - - 

১২ বফবফধ মথাক ১৬.২২ - - - 

 মভাট (ক)  ৯৫.৫৬ ১০০% ৯০.৩১ ১০০% 

* বডএআ ংগগয প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগন অবথ থক গ্রগবতয ংগবববত্তক মকান তে মদয়া য়বন। শুদৄভাে মভাট ব্যয় ঈগেখ 

কযা গয়গছ। 
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(খ) বফএবডব ংগঃ                (রে টাকা) 

ক্রঃ 

নং 

কাগজয বফববন্ন গঙ্গয 

নাভ 
একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাো 

(ংগাবধত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ টিএ/বডএ কভ থকতথা ংখ্যা ১.০০ ১২ ০.৩৪ ১২ 

২ প্রবেণ (কৃলক) জন ২.০০ ৭২০ ২.০০ ৭২০ 

৩ ন্যান্য ব্যয় মথাক ৬১.৫০ ১০০% ৫৯.২৬ ১০০% 

৪ মন্ত্রাবত  অফাফে মথাক ৫৮.৫০ ১০০% ৫২.৭৯ ১০০% 

৫ বনভ থাণ কাজ (ায গুদাভ) ংখ্যা ৩০.০০ ১ ৩০.০০ ১ 

৬ মেবং মলায ফগ থপৄট ১০.০০ ২০০০ ৮.৯৯ ২০০০ 

 মভাট (খ)  ১৬৩.০০ ১০০% ১৫৩.৩৮ ১০০% 

 
(গ) ফাবয ংগঃ                  (রে টাকা) 

ক্রঃ 

নং 
কাগজয বফববন্ন গঙ্গয নাভ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাো 

(ংগাবধত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ জনফর ংখ্যা ৩১.৫৫ ৮ ৩১.৫৫ ৮ 

২ প্রবেণ ংখ্যা ১২.০০ ৩৬৫৫ ১২.০০ ৩৬৫৫ 

৩ প্রদ থনী  ভাঠ বদফ ংখ্যা ৪.০০ ৫৫০০ ৪.০০ ৫৫০০ 

৪ গগফলণা ব্যয় ংখ্যা ৫৬.৬০ ১০০% ৫৬.১২ ১০০% 

৫ মন্ত্রাবত  অফাফে মথাক ১১.৩৫ ১০০% ১১.২০ ১০০% 

 মভাট (গ)  ১১৫.৫০ ১০০% ১১৪.৮৭ ১০০% 

 
(ঘ) বফনা ংগঃ                  (রে টাকা) 

ক্রঃ 

নং 
কাগজয বফববন্ন গঙ্গয নাভ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাো 

(ংগাবধত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ যফযা  মফা মথাক ২১.৬২ ১০০% ২১.৭৫ ১০০% 

২ অফাফে মথাক ০.১৪ ১০০% ০.২০ ১০০% 

৩ বপ  ল্যাফ মন্ত্রাবত মথাক ১৬.৩১ ১০০% ১৫.২৮ ১০০% 

 মভাট (ঘ)  ৩৮.০৭ ১০০% ৩৭.২৩ ১০০% 

 ফ থগভাট (ক+খ+গ+ঘ)  ৪১২.১৩ ১০০% 
৩৯৫.৭৯ 

(৯৬%) 
১০০% 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ বডবব’মত ংস্থানকৃত ঈন্নয়নভরক মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  
 

৭। টভূবভ, কাগজয ঙ্গ  ফাস্তফায়নঃ 
 

৭.১ টভূবভঃ 

 য়াবফন একটি গুরুত্বপূণ থ পর। এগত ৪২-৪৫% অবভল বফযভান। জাতগবগদ ১৮-২২% মতর অযণ কযা ম্ভফ। 

ফাংরাগদগ ধনী-গযীফ বনবফ থগগল কগরআ য়াবফন মতর ব্যফায কগয থাগক। প্রবত ফছয ১০ মথগক ১১ রে টন মবাজয 

মতর বফগদ মথগক অভদানী কযা য় মায বধকাংআ য়াবফন। এছাড়া য়াবফন বদগয় বফববন্ন প্রকায সুস্বাদ্য খায 

বতবয  ফাজাযজাত কযা গে। য়াবফন গত ঈৎাবদত য়াবভল্ক (য়া দ্যধ)  য়াভীট (য়াভাং) খুফআ পুবষ্টভান 

ভি খাফায। ফতথভাগন ফাংরাগদগ ভৄযগী  ভৎস্য খাভায বৃবি ায়াগত ভৄযগী  ভাগছয খাফায বগগফ য়াবফগনয 

চাবদা ব্যাক াগয বৃবি মগয়গছ। য়াবফগনয গুরুত্ব নুধাফন কগয ফাংরাগদ যকায ভবিত য়াবফন চাল প্রকেটি 

২০০৬ াগরয ভাচ থ ভাগ ৩৯২.৯৫ রে টাকা ব্যগয় ম্পূণ থ ফাংরাগদ যকাগযয থ থায়গন জুরাআ, ২০০৫ গত জুন, 

২০১০ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাদন কগযন। প্রকে ভাবপ্তগত মভাট ব্যয় গয়গছ ৩৯৫.৭৯ রে টাকা (৯৬%); 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 
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৭.২ প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

ক) অদৄবনক প্রভেবক্ত ব্যফায কগয মিয প্রবত পরন বৃবি কযা এফং কৃলকগদয ঈদ্বুি কগয অফাদী এরাকা ম্প্রাযণ 

কযা; 

খ) ঈচ্চ পরনীর য়াবফগনয জাত ঈদ্ভাফন কযা ; 

গ) স্য বফন্যা ধান এরূ এরাকায জন্য ট থ বডঈগযন জাত ঈন্নয়ন কযা ;  

ঘ) বফএবডব কর্তথক ২৫ মভ:টন বববত্ত ফীজ এফং ৯৩ মভ:টন ভানম্পন্ন ফীজ ঈৎাদন, ংযেণ এফং বফতযণ কযা ;  

ঙ) মযাগ, মাকাভাকড়, রফণাক্ত  খযা বষ্ণু এফং অগাভ াগক এরূ ঈপী জাগতয ঈদ্ভাফন ;  

চ) ভাটিগত বধক বযভাগণ নাআগরাগজন বপে কগয এফং ফীগজ সুপ্ততা দীঘ থবদন ফজায় থাগক এরূ জাগতয ঈন্নয়ন 

কযা। 

 
৭.৩ ংস্থায়াযী কাম থক্রভঃ 

১) কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তযঃ 

ক) প্রভেবক্ত স্তান্তযঃ ংগ্রণভরক গ্রাভীণ ভীোয ভােগভ কৃলকগদয তে চাবদা বনরূণ কগয তদানুমায়ী ঈভেক্ত 

ম্প্রাযণ িবত মমভনঃ প্রবেণ, প্রদ থনী, ভাঠ বদফ, খায প্রদ থনী, বরপগরট, বুকগরট, মাষ্টায আতযাবদ প্রচায 

ভােগভ নতুন প্রভেবক্ত স্তান্তয কযা। 
 

খ) প্রবেণঃ নতুন প্রভেবক্ত কাম থকযবাগফ স্তান্তয কযায জন্য কৃলকগদয দেতা ঈন্নয়ন এফং জ্ঞান বৃবি কযায জন্য 

প্রবেণ প্রদান। 
 

গ) প্রদ থনীঃ কৃলকগদয চাবদায াগথ ংগবত মযগখ নতুন প্রভেবক্ত স্তান্তগযয জন্য য়াবফন পগরয অফাদ  ঈৎাদন 

মকৌর কৃলকগদয াগত করগভ মদবখগয় মদয়ায রগেয এক একগযয ব্লক প্রদ থনী স্থান কযা। 
 

ঘ) প্রদ থনী ভাঠ বদফঃ ার্শ্থফতী কৃলকগদয ঈদ্ধুি কযায রগেয য়াবফন প্রদ থনীয পর কতথগনয ভয় প্রবতটি 

প্রদ থনীয জন্য ভাঠ বদফগয ব্যফস্থা যাখা। স্য কতথগনয ভয় প্রদ থনী কৃলক ার্শ্থফতী কৃলকগদযগক প্রদ থনী মদখায 

জন্য অভন্ত্রণ জানাগফ এফং প্রদ থনী ফাস্তফায়গনয করা-মকৌর ম্পগকথ ফবত কযগফ।  
 

ঙ) খায প্রদ থনীঃ য়াবফগনয বতবয বফববন্ন প্রকায খায বতবয কগয জনগণগক য়াবফগনয পুবষ্ট গু ণ এফং খায গ্রণ 

প্রবক্রয়া ম্পগকথ ফবত কযা। মজরা  ঈগজরা ম থাগয় প্রবত ফছয খায প্রদ থনী ফাস্তফায়ন কযা।  
 

চ) কভ থারাঃ প্রকগেয বফববন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়গনয ভল্যায়ন এফং যফতী ফছগযয বযকেনা প্রণয়গনয জন্য কভ থারা 

কযা। প্রদ থনী ফাস্তফায়নকাযী ঈগজরা কৃবল কভ থকতথা এফং ংবিষ্ট ংস্থাভ কভ থারায় ংগ্রণ কযগফ।  
 

ছ) বুকগরট, বরপগরট, মাষ্টায, বল চাট থ বতবযঃ কৃলকগদযগক ঈদ্ধুিকযণ এফং প্রবেণ প্রদাগনয জন্য প্রকগেয ধীগন 

বফববন্ন প্রকায বুকগরট, বরপগরট, মাষ্টায, বল চাট থ বতবয কযা।  
 

২) ফাংরাগদ কৃবল ঈন্নয়ন কগ থাগযনঃ 

ক) বফএবডব কর্তথক ২৫ মভ:টন বববত্ত ফীজ এফং ৯৩ মভ:টন ভানম্পন্ন ফীজ ঈৎাদন, ংযেণ এফং বফতযণ কযা।  

খ) ফীজ ঈৎাদগন কৃলকগদয দেতা বৃবিয জন্য প্রবেণ প্রদান কযা।  

গ) ফীজ ংযেগণয জন্য পুযাতন ফীজ গুদাভগক মভযাভত কগয বডবঈবভবডপাআড ফীজ গুদাগভ রূান্তয এফং মেবং 

মলায বতবয কযা। 

 
৩) ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট এফং ফাংরাগদ যভাণু কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈটঃ 

ক) ঈচ্চ পরনীর য়াবফগনয জাত ঈদ্ভাফন কযা। 

খ) স্য বফন্যা ধান এরূ এরাকায জন্য ট থ বডঈগযন জাত ঈন্নয়ন কযা।  

গ) মযাগ, মাকাভাকড়, রফণাক্ত  খযা বষ্ণু এফং অগাভ াগক এরূ ঈপী জাগতয ঈদ্ভাফন কযা।  

ঘ) ভাটিগত বধক বযভাগণ নাআগরাগজন বপে কগয এফং ফীগজ সুপ্ততা দীঘ থবদন ফজায় থাগক এরূ জাগতয ঈন্নয়ন 

কযা। 

ঙ) কভ থকতথা এফং কৃলকগদয জ্ঞান  দেতা বৃবিয জন্য প্রবেণ প্রদান কযা।  
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৭.৪ প্রকে বযদ থনঃ 

 প্রকে ফাস্তফায়ন গযজবভগন মদখায ঈগেগশ্য গত ০৭-০৮/০৫/২০১০ তাবযগখ প্রকগেয মপনী  মনায়াখারী ং 

বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর মদখা মায়, অফায়া, বযগফ  ভাটিয বফবগষ্টযয কাযগণ মপনী  মনায়াখারী 

মজরায গনক এরাকা য়াবফন চাগলয জন্য নুকূর। ঈক্ত এরাকায় য়াবফন চালীয ংখ্যা গনক। তগফ বার 

জাগতয ফীজ, ায এফং ফারাআনাগকয ংস্থান কযা এগেগে গুরুত্বপূণ থ প্রবাফক। য়াবফনগক মকন্দ্র কগয মাল্ট্রী বপড 

আন্ডাবষ্ট্র গগড় ঈগঠগছ। বভগর ঈৎাবদত ক্রুড গয়র ফাআ-মপ্রাডাি বগগফ স্থানীয় াফান পযািযীগত বফবক্র য়। তগফ 

কৃলকগণ ঈৎাবদত য়াবফগনয ফাজাযজাতকযগণয জন্য ে বকছু াআকাযী গ্রাগকয ঈগয বনব থযীর। মদগ এখন 

ম থন্ত ঈৎাবদত য়াবফগনয গুণগতভান বনবিত কযায মকান ব্যফস্থা না থাকায় অভদানীকাযকগণ বফগদ মথগক 

(ব্রাবজর, যাবয়া প্রভৃবত) য়াবফন অভদানী কগয মদগয চাবদা মভটাগেন। তাছাড়া প্রবতগমাবগতাভরক পর 

চালাফাগদয মপ্রোগট ধান, ব্জী, প্রভৃবতয াাাব য়াবফন চাগল খুফ মফী ংখ্যক চালীগক ঈদ্ধুি কযা কঠিন ফগর 

বযদ থগন প্রতীয়ভান গয়গছ। 
 

৮। প্রকগেয ঈগেশ্য  জথনঃ 

ক্রঃনং বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১ অদৄবনক প্রভেবক্ত ব্যফায কগয মিয প্রবত 

পরন বৃবি কযা এফং কৃলকগদয ঈদ্বুি কগয 

অফাদী এরাকা ম্প্রাযণ কযা : 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বডএআ’য প্রবতগফদন নুাগয য়াবফন ঈৎাদন 

প্রাক-প্রকে ম থাগয়য ৭৩০০০ মভ:টন মথগক প্রকে ফাস্তফায়নগত্তায 

ম থাগয় ৯২০০০ মভ:টগন ঈন্নীত গয়গছ। একআ ভগয় য়াবফন চালভুক্ত 

জবভয বযভাণ ৪৩০০০ মিয মথগক ৫৬০০০ মিগয বৃবি মগয়গছ। 

২ ঈচ্চ পরনীর য়াবফগনয জাত ঈদ্ভাফন 

কযা; 

য়াবফগনয ঈচ্চ-পরনীর নতুন জাত অম্বয এফং ফাংরাগদ য়াবফন-

৬ ফভৄক্ত কযা গয়গছ। 

৩ স্য বফন্যা ধান এরূ এরাকায জন্য ট থ 

বডঈগযন জাত ঈন্নয়ন কযা ; 

ফাবয  বফনায স্থানীয় মষ্টনগুগরাগত এ ংক্রান্ত গগফলণা কাম থক্রভ 

ন্তভু থক্ত কযা গয়গছ। 

৪ বফএবডব কর্তথক ২৫ মভ:টন বববত্ত ফীজ 

এফং ৯৩ মভ:টন ভানম্পন্ন ফীজ ঈৎাদন, 

ংযেণ এফং বফতযণ কযা ; 

বফএবডব’য অতায় য়াবফগনয ২৫ মভ:টন বববত্ত ফীজ  ৯৩ মভ:টন 

টিএরএ ফীজ ঈৎাদন, ংযেণ  বফতযণ কযা গয়গছ। 

৫ মযাগ, মাকাভাকড়, রফণাক্ত  খযা বষ্ণু 

এফং অগাভ াগক এরূ ঈপী জাগতয 

ঈদ্ভাফন ; 

অগাভ ক্ক, মযাগ-বনগযাধক, খযা  রফণাক্ত বষ্ণু জাগতয য়াবফন 

ঈদ্ভাফগনয জন্য ফাবয  বফনায মষ্টনগুগরাগত কাম থক্রভ শুরু কযা 

গয়গছ। 

৬ ভাটিগক বধক বযভাগণ নাআগরাগজন বপে 

কগয এফং ফীগজ সুপ্ততা দীঘ থবদন ফজায় 

থাগক এরূ জাগতয ঈন্নয়ন কযা। 

ফাবয  বফনায মষ্টনগুগরাগত দীঘ থতয জীফন ভি  ঈচ্চতয 

নাআগরাগজন বস্থবত েভতায় ফীজ ঈদ্ভাফগনয জন্য কাম থক্রভ গ্রণ কযা 

গয়গছ। 
 

৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ 

 প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্য এফং জথন ম্পগকথ নুগেদ ৮-এ অগরাকাত কযা গয়গছ। াবফ থক মপ্রোগট প্রকগেয 

ঈগেশ্যগুগরা বজথত গয়গছ। 
 

১০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ ভাঠ ম থাগয় বযদ থগনয ভয় কৃলকগণ ভয়ভত ফীজ  কীটনাক না ায়ায কথা জানান। 

য়াবফগনয চালাফাগদয জন্য কৃলকগণ বফএবডব’য ফীগজয ঈগয গনকাংগ বনব থযীর। এছাড়া য়াবফগনয াআকাযী 

মক্রতায ংখ্যা কভ থাকায় কৃলকগণ গনক ভয় ন্যায্যভগল্য য়াবফন বফক্রয় কযগত াগযন না ভগভ থ জাবনগয়গছন। 

য়াবফগনয বফণন কাম থক্রভটি মগথষ্ট বক্তারী না য়াগত কৃলকগণ ঈৎাবদত য়াবফন মথাভগয় এফং ন্যায্যভগল্য 

বফবক্র কযগত াযগছন না ভগভ থ বযদ থগন প্রতীয়ভান গয়গছ। 
 

১১। সুাবযঃ 

১১.১ য়াবফন চালীগদয ভানম্মত  ম থাপ্ত ফীজ যফযা বনবিত কযায রগেয বফএবডব ঈগযাগ গ্রণ কযগত াগয।  
 

১১.২ য়াবফন বফণন ব্যফস্থাটি বক্তারী কযায রগেয কৃবল ভন্ত্রণারয় ংবিষ্ট ংস্থায ভােগভ দগে গ্রণ কযগত াগয।  
 

১১.৩ প্রকগেয বডএআ ংগগয কগম্পাগনিয়াযী প্রকৃত ব্যগয়য বফফযণ অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযায জন্য বডএআ কর্তথেগক 

নুগযাধ কযা র। 
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বৃত্তয ফবযার-টুয়াখারী ভবিত কৃবল ঈন্নয়ন প্রকে (১ভ ম থায়) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 
১। প্রকগেয ফস্থান  ফবযার বফবাগগয অতাধীন ৬ (ছয়) টি মজরায (ফবযার, ঝারকাঠী, 

মবারা, টুয়াখারী  ফযগুনা) ৪০ টি ঈগজরা 

 
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয এফং ফাংরাগদ কৃবল ঈন্নয়ন কগ থাগযন 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   

 
বফএবডব ংগঃ     রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভৄর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভৄর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয %) 

ভৄর 

(প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭১৮.১৬ 

(বজবফ) 

১৮৩১.৪৭২ 

(বজবফ) 

১৬৪৫.৭৫২ 

(বজবফ) 

২০০৬-০৭ 

মথগক 

২০০৮-০৯ 

২০০৬-০৭ 

মথগক 

২০০৯-১০ 

৪ (চায) 

ফছয 

ভৄর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য ৪.০৯% 

কভ ব্যয় 

৩৩.০০ % 

ভয় মফব 

বতবযক্ত। 

 
বডএআ ংগঃ     রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভৄর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভৄর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয 

%) 

ভৄর 

(প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৪৯.৯০ 

(-) 

৬৪৯.৯০ 

(-) 

৬৪৯.৯০ 

(-) 

জুরাআ’ ২০০৬ 

মথগক 

জুন’ ২০০৯ 

জুরাআ’ ২০০৬ 

মথগক 

জুন’ ২০০৯ 

জুরাআ’ ২০০৬ 

মথগক 

জুন’ ২০০৯ 

- - 

 

৫।  প্রকগেয বফববন্ন ংগগয ফাস্তফায়নঃ 

বফএবডব ংগ  (রে টাকা) 

প্রকগেয বফববন্ন ংগগয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ক) যাজস্বঃ- 

যফযা  মফাঃ 

বপ বযচারনা ব্যয়  মথাক ৬৯.৪৩ মথাক ৬৭.৯৪৭ মথাক 

প্রবেণঃ 

ক) ম্যাগনজায/মচমন্ত্র ভাবরক ভাঠকভী প্রবতজন ৯.০৮ ১০০০ জন ০৯.০৮ 

(১০০%) 

১০০০ জন 

(১০০%) 

খ) কৃলক প্রবতজন ৯.০৮ ২০০০ জন ০৯.০৮ ২০০০ জন 
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বফএবডব ংগ  (রে টাকা) 

প্রকগেয বফববন্ন ংগগয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(১০০%) (১০০%) 

ঈ মভাট যফযা  মফাঃ  ৮৭.৫৯  ৮৬.১৭ 

(৯৮.৩০%) 

১০০% 

মভযাভত  যেণাগফেণঃ মথাক ৩৩.৮৯ মথাক ৩৩.৬৯ 

(৯৯.৪০%) 

১০০% 

ঈ-মভাট মভাযাভত  যেণাগফেণঃ মথাক ৩৩.৮৯ ৯ মথাক ৩৩.৬৯ 

(১০০%) 

১০০% 

ঈ-মভাট যাজস্বঃ  ১২১.৪৮  ১১৯.৮০ 

(৯৮.৬৯%) 

৯৯% 

ক) ম্পদ ংগ্র   ক্রয় 

১। কবম্পঈটায, আঈবএ  অনুাংবগক 

যিাভাবদ 

টি ৫,৮৬ ০৯ টি ৫,৮৬ 

(১০০%) 

০৯ টি 

(১০০%) 

২। পগটাকবয়ায টি ৪.০৩ ০৪ টি ৪.০১৭ 

(৯৯.৬৭%) 

০৭ টি 

(১০০%) 

৩। বথগডারাআট টি ১.৫০ ০১ টি ১.৫০ 

(১০০%) 

০১ টি 

(১০০%) 

৪। মরগববরং মট টি ৫.৭৪ ০৮ টি ৫.৭৪ 

(১০০%) 

০৮ টি 

(১০০%) 

৫। আবিবনয়াবযং মচআন টি ০.০৮ ০৮ টি ০.০৮ 

(১০০%) 

০৮ টি 

(১০০%) 

অফাফে 

খ) বফদ্যযবতক াবম্পং মট ক্রয়  

১। ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক ভটয  কাবরং টি ২৮.৭৫ ৩৯ টি ২৮.৭৫ 

(১০০%) 

৩৯ টি 

(১০০%) 

২। ২ বকঈগক বফদ্যযবতক াবম্পং মট মট ৬৫.০০ ৫০ মট ৫৬.৩৯ 

(৮৬.৭৪%) 

৫০ মট 

(১০০%) 

৩। ১ বকঈগক বফদ্যযবতক াবম্পং মট মট ১২০.৭৫ ১১৫ মট ১০৭.৭৮ 

(৮৯.২৫% 

১১৫ মট 

(১০০%) 

ঈ-মভাট ম্পদ ংগ্রঃ  ২৩৩.২১০  ২১১.৬১ 

(৯০.৭৩%) 

১০০% 

বনভ থাণঃ 

১। াজা/ভজা খার/নারা পুনঃখনন 

(বপ্র  মাষ্ট য়াকথ াগব থ বডজাআন ) 

বকঃ বভঃ ৪০৫.৪৯০ ১২৫ বকঃ বভঃ ৩৯৪.১৩৪ 

(৯৭.১৯% 

১২৫ বকঃবভঃ 

(১০০%) 

২। াআেবরক ষ্ট্রাকচায বনভ থাণ টি ১৮৫.১৬২ ৭০ টি ১৭৬.৩২৭ 

(৯৫.২২%) 

৭০ টি 

(১০০%) 

৩। ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমগন্ত্রয জন্য 

বফদ্যযবতক রাআন বনভ থাণ (রান্পপযভায, 

বভটায, মার  ন্যান্য যিাভাবদ, 

বযন্তযীণ রাআন বনভ থাণ ) 

টি ১৫৬.০০ ৩৯ টি ১২৫.২০ 

(৮০.২৫%) 

৩৯ টি 

(১০০%) 

৪। ২ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমগন্ত্রয জন্য 

বফদ্যযবতক রাআন বনভ থাণ (রান্পপযভায, 

টি ১৫০.০০ ৫০ টি ১২২.৮৭ 

(৮১.৯১%) 

৫০ টি 

(১০০%) 
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বফএবডব ংগ  (রে টাকা) 

প্রকগেয বফববন্ন ংগগয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বভটায, মার  ন্যান্য যিাভাবদ, 

বযন্তযীণ রাআন বনভ থাণ ) 

৫। ১ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমগন্ত্রয জন্য 

বফদ্যযবতক রাআন বনভ থাণ (রান্পপযভায, 

বভটায, মার  ন্যান্য যিাভাবদ, 

বযন্তযীণ রাআন বনভ থাণ ) 

টি ২১০.৪৫ ১১৫ টি ১৩২.৭৭৫ 

(৬৩.০৯%) 

১১৫ টি 

(১০০%) 

৬। বডচাজথ ফে বনভ থাণ টি ২৯.৯৩০ ৭৮ টি ২৯.৮৩ 

(৯৯.৬৮%) 

৭৮ টি 

(১০০%) 

৭। ৫ বকঈগক াকা মচ নারা বনভ থাণ টি/বভটায ২২২.২৫০ ৩৯ টি 

= ১৭,৭০০ 

বভটায 

২১৮.১১৫ 

(৯৮.১৩%) 

৩৯ টি 

(১০০%) 

৮। ২ বকঈগক াকা মচ নারা বনভ থাণ টি/বভটায ১১১.০০ ৫০ টি 

২৩,০০০ বভ. 

১০৮.৫৯ 

(৯৭.৮২%) 

৫০ টি 

(১০০%) 

৯। প্রদ থনী খাভায টি ৬.৫০ ০৩ টি ৬.৫০ 

(১০০%) 

০৩ টি 

(১০০%) 

ঈ-মভাট বনভ থাণ  ১৪৭৬.৭৮২  ১৩১৪.৩৪৫ 

(৮৯%) 

১০০% 

মভাট ভৄরধন  ১৭০৯.৯৯২  ১৫২৫.৯৫৫ 

(৮৯.২৩%) 

১০০% 

ফ থগভাট (যাজস্ব + ভরধন )  ১৮৩১.৪৭২  ১৬৪৫.৭৫২ 

(৮৯.৮৫%) 

১০০% 

 
বডএআ ংগ রে টাকা 

ক্রঃ 

নং 
প্রকগেয বফববন্ন ংগগয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ক) ভৄরধনঃ- 

১। পগটাকবয়ায ংখ্যা ২.৫০ ২টি ২.৪৯ ২ 

২। কবম্পঈটাগযয আঈবএ, বপ্রিায 

এফং ন্যান্য 

ংখ্যা ২.০০ ২টি ২.০০ ২ 

৩। অফাফে মথাক ১৫.০০ - ১৪.৯০ - 

৪। োভ বডায ংখ্যা ৩০.০০ ১১৪০ ২৬.০৮ ১১৪০ 

৫। বরপগরট, বুকগরট  মপাল্ডায মথাক ৫.০০ - ২.৫০ - 

 ঈগভাট (ভরধন)  ৫৪.৫০ - ৪৭.৯৭ - 

খ) যাজস্ব 

াপ্লাআ এন্ড াবব থ 

১। াগযন এন্ড মভআনগটগনন্প ফ 

বপ 

মথাক ১৮.০০ - ১৭.৮৫ - 

২। মগরার লুবফগকণ্ট, বফভা এন্ড 

ব্যাংক চাজথ 

মথাক ১৫.০০ - ১৪.৯৭ - 
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বডএআ ংগ রে টাকা 

ক্রঃ 

নং 
প্রকগেয বফববন্ন ংগগয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩। বযগয়গিন মকা থ ংখ্যা ১.০০ ১টি ০.৯০ ১টি 

৪। বপা থ এন্ড বপল্ড ষ্টাপ মরবনং  ংখ্যা ১৩.৪০ ১০০০ ১৩.৩০ ১০৫৮ 

৫। য়াকথ ংখ্যা ২.০০ ৪টি ০.৯০ ৪টি 

৬। কৃলক প্রবেণ ংখ্যা ৯৬.০০ ২১৬০০ ৫৬.৫৭ ২৩৫৮৫ 

৭। অআবএভ/এপএপএ ংখ্যা ১২০.০০ ৮০০ ১১০.৩৮ ৭৫১ 

৮। ব্লক প্রদ থনী ংখ্যা ৬০.০০ ৬০০ ৫৪.৫০ ৫৯২ 

৯।  বগঙ্গর প্রদ থনী ংখ্যা ১২০.০০ ১২০০ ৪৫.০০ ৩০১২ 

১০। ফীজ ঈৎাদন প্রদ থনী ংখ্যা ৮০.০০ ১০০০ ৭১.৩৭ ১২৫৭ 

১১। বজফ ায প্রদ থনী মথাক ৫৫.০০ ৫৫০ ২৩.২৮ ২০৪৪ 

মভযাভত ংযেণ  পূনফ থান 

১২। ভটয মানফান মথাক ১৫.০০ - ১৫.০০ - 

১৩। বপ অফাফে  মথাক ১৫.০০ - ১৫.০০ - 

১৪। কবম্পঈটায, পগটাকবয়ায  

পযাে (বপ যিাভ) 

মথাক ১৫.০০ - ১৫.০০ - 

ঈগভাট (যাজস্ব)ঃঃ  ৫৯৫.৪০ - ৪২৪.০৩ - 

ফ থগভাট (ভরধন+যাজস্ব)ঃঃ  ৬৪৯.৯০ - ৪৭২.০০ - 

 
৬।    কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  ংগাবধত বডবব নুমায়ী বফএবডব ংগগয বযকবেত রেযভাোয মকান কাজ 

ভাপ্ত মনআ। 

 
৭।     টভূবভ, প্রকগেয ঈগেশ্য  ফাস্তফায়নঃ 

  
৭.১। টভূবভঃ  

বফএবডব ংগঃ ভৄরত অদৄবনক রাগআ ঈন্নত প্রভেবক্ত প্রগয়াগগয ভােগভ মচ ফকাঠাগভায ঈন্নয়ন কগয বৃত্তয ফবযার 

বফবাগগয মম ম থাপ্ত ভূ-ঈবযস্থ াবন যগয়গছ তা ঠিকবাগফ মচকাগজ ব্যফাগযয ভােগভ বধক পর ঈৎাদগনয 

রগেয কৃবল ভন্ত্রণারগয়য ঈগেযাগগ বফএবডব কর্তথক ফাস্তফাবয়ত ‘‘বৃত্তয ফবযার-টুয়াখারী ভবিত কৃবল ঈন্নয়ন প্রকেটি 

(১ভ ম থাগয়) গৃীত য়। বৃত্তয ফবযার-টুয়াখারী এয ৬ টি মজরায (ফবযার, ঝারকাঠী, বগযাজপুয, মবারা, 

টুয়াখারী  ফযগুনা) ঈয বদগয় প্রফভান মভঘনা, মততুবরয়া, কারাফদয, অবড়য়ার খঁ, বফলখারী, ন্ধযা, অগযপুয, 

কীতথনগখারা নদীয বভবষ্ট াবন যগয়গছ। ফবযার বফবাগগয ৪০ টি ঈগজরায় জাগরয ন্যায় বফবছগয় অগছ বফববন্ন মছাট ফড় 

ংখ্য খার এফং খাগরয দ্যআ াগড় যগয়গছ ত ত একয অফাদগমাগ্য জবভ। একর খাগরয াবনয ঈৎ ফবণ থত নদী 

ভগয াবন। প্রধান নদ-নদী ভগ াযা ফছয াবনয প্রফা থাকগর বধকাং খার নারা ভগ মচ মভৌসুগভ াবন 

শূন্য গয় ড়ায় খাগরয দ্য াগড়য অফাদগমাগ্য জবভ মচ সুবফধা ফবিত য়। তাআ াজা/ভজা খার/নারা খনন, পুনঃখনন 

 ংস্কাগযয ভােগভ অফাদগমাগ্য জবভগত মগচয াবন যফযাগয ভােগভ খায ঈৎাদন বৃবি কযা মায়। খার 

পুনঃখনন  ংস্কাযকৃত খাগর প্রগফকৃত বৃবষ্ট  মজায়াগযয বধক াবন ংযেগণয রগেয মচ ফকাঠাগভা বনভ থাণ 

এফং মচ নারা বনভ থাগণয ভােগভ মগচয াবনয চয় মযাধ কযা ম্ভফ। ম থাপ্ত মগচয াবন যফযাগয জন্য মচ নারা 

বনভ থাণ, মচ বস্কগভ বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাণ এফং বফদ্যযৎ চাবরত মচমন্ত্র স্থান কযা গর বধক জবভ মগচয অতায় 

অনয়ন কযা ম্ভফ। অদৄবনক প্রভেবক্ত ব্যফাগযয ভােগভ মচ ব্যফস্থায ঈন্নয়গনয অদৄবনক মচমন্ত্র স্থান এফং মচ 

কাগজয ায়ক কর কাম থক্রভ সুিুবাগফ ভিয় কযা এফং ংবিষ্ট বস্কগভয কৃলক/মচমগন্ত্রয ভাবরক/ম্যাগনজায/াম্প 

চারকগদয াগত-করগভ ঈন্নত প্রবেণ প্রদাগনয ভােগভ দাবযদ্র বফগভাচন  অয় বৃবিয রগেয ায়তা প্রদান কযা 

একান্ত প্রগয়াজন। এ জন্য ২০০৬ আং গন কৃবল ভন্ত্রণারগয়য ঈগযাগগ ফাংরাদগ কৃবল ঈন্নয়ন কগ থাগযন (বফএবডব) 

কর্তথক এ প্রকে গ্রণ কযা য়। এ প্রকগে মভাট ১৭১৮.১৬ রে টাকা ফযাে বছর। বৃত্তয ফবযার-টুয়াখারী ভবিত 
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কৃবল ঈন্নয়ন প্রকগেয (১ভ ম থায়) প্রকে এরাকা ফবযার বফবাগগয অতাধীন ০৬ টি মজরায (ফবযার, ঝারকাঠী, 

বগযাজপুয, মবারা, টুয়াখারী  ফযগুনা) ৪০ টি ঈগজরা।  

 

ভর প্রকেটি ২০০৬-০৭ আং ফছয মথগক ২০০৮-০৯ ম থন্ত ৩ ফছয মভয়াগদ নুগভাবদত য় (কৃবল ভন্ত্রণারগয়য বযকেনা 

াখা-৪ এয স্মাযক নং-কৃবল/বয-৪/ফবয-টুয়াখারী/-১৭/বফএবডব/৫১৮ তাং- ৩১/০৮/০৬)। যফতীগত প্রকেটিয ভৄর 

বডবব ংগাধন কগয কৃবল ভন্ত্রণারগয়য বযকেনা াখা-৪ স্মাযক নং- কৃবল/বয-৪/ফবযার-টুয়াখারী/৬৩/২০০২/ 

৪(ং)-২/৪২৬ তাং- ০৩/০২/০৯ আং মভাতাগফক ংগাবধত প্রাক্কবরত মভাট ব্যয়ঃ ১৮৩১ রে টাকা এফং ৩০/০৬/০৯ 

আং তাং এয বযফগতথ ৩০/০৬/১০ আং তাবযখ ম থন্ত প্রকগেয ভয় বৃবি কযা য়। প্রকেটিয ভাবপ্তগত মভাট ব্যয়ঃ 

১৬৪৫.৭৫২ (৮৯.৮৫%) এফং প্রকেটিয বফববন্ন ংগবববত্তক ঈন্নয়ন ভরক কাগজয রেযভাো মভাতাগফক ১০০% ঈন্নয়ন 

ভরক কাজ ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। 

 
৭.২। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ- 

 
বফএবডব ংগ 

 

 ভূ-ঈবযস্থ াবনয ম থাপ্ত ব্যফাগযয ভােগভ মচ এরাকা ম্প্রাযণ  বধক পর ঈৎাদগনয রগেয াজা/ভজা 

খার/নারা পুনঃখনন  ংস্কায; 

 অদৄবনক  স্থানীয় প্রভেবক্তয ভিগয় মচ ফকাঠাগভা বনভ থাণ  মচমন্ত্র স্থান কগয ভূ-ঈবযস্থ াবনয চয় মযাধ 

 বতবযক্ত াবন ংযেণ মচ কাগজ প্রগয়াজন ভাবপক াবন ব্যফায কগয মচ এরাকা ম্প্রাযণ কগয বধক 

পর ঈৎাদন; 

 বফববন্ন ংস্থায মচমন্ত্র ংগ্র  সুবফধা জনক বাড়ায় তা মগচয জন্য মভৌসুভ বববত্তক কৃলক/কৃলক গ্রুগয ভগে 

বাড়ায় যফযা; 

 কৃলগকয মচ কাগজ জ্বারানী খযচ ােগয়য রগেয বফববন্ন  ংস্থায  বফদ্যযৎ চাবরত মচমন্ত্র মভৌসুভ বববত্তক বাড়ায় 

যফযা এফং বফঈগফা/বফ এয ভােগভ ংবিষ্ট বস্কগভ প্রকগেয পৃথক বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাণ কগয বফদ্যযৎ ংগমাগ 

প্রদান; 

 মগচয াবন চয় মযাগধ াকা মচনারা বনভ থাণ কগয একটি মচমগন্ত্রয অতায় মচ এরাকা বৃবি  ভবিতবাগফ 

কৃলকগক ফ থাত্তক গমাবগতা প্রদান; 

 বযগফগয বাযাম্য ফজায় মযগখ প্রকে এরাকাগক খাগয স্বয়ংম্পূণ থ কযা; 

 ক্ষুদ্র, প্রাবভত্ধক  ভূবভীন কৃলকগদয গমাবগতায ভােগভ পর ঈৎাদন বৃবি কযা;  

 থ থননবতকবাগফ রাবজনক কৃবল ব্যফস্থানায ঈন্নয়গনয ভােগভ অদৄবনক  রাগআ প্রভেবক্তগত জনবপ্রয় কযায জন্য 

প্রদ থনী খাভায স্থান কগয কৃলকগদয অদৄবনক প্রভেবক্তগত চালাফাগদ অগ্র গগড় মতারা;  

 মচমগন্ত্রয ভাবরক/কৃলক/ম্যাগনজায/ভাঠ কভীগদয অদৄবনক প্রবেগণয ভােগভ কৃবলকাগজ দেতা বৃবি  

কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট  দাবযদ্রয বফগভাচগন ায়তা কযা; 

 মদগক খাগয স্বয়ংম্পূণ থ কযায রগেয র্তণভৄর ম থাগয় অদৄবনক  রাগআ প্রভেবক্ত প্রগয়াগ কগয কৃবল ব্যফস্থানা 

ঈন্নয়গনয ভােগভ ভূ-ঈবযস্থ াবনয গফ থাচ্চ ব্যফায, মচ এরাকা ম্প্রাযণ  বধক পর ঈৎাদগনয ভােগভ 

কৃবলগত থ থননবতক প্রবৃবি জথন কযা। 

বডএআ ংগ 

 

 বযগফগয েবত না কগয প্রকে এরাকাভ খায ঈৎাদগন স্বয়ংম্পূণ থ কযা;  

 ঈৎাদন  অয় বৃবিগত ক্ষুদ্র, প্রাবন্তক  ভূবভীন কৃলকগদয গমাবগতা কযা; 

 ভবিত ফারাআ ব্যফস্থানা বক্তারীকযণ; 

 ভাটিয স্বাস্থয ঈন্নয়ন এফং ায ব্যফস্থানায় মথামথ দগে গ্রণ;  

 ব্যফহৃত/নাফাদী জবভ বচবিতকযণ এফং এগুগরায ফহুভৄখী ব্যফায; 
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 মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়গন গমাবগতা প্রদান; 

 অদৄবনক কৃবল মন্ত্রাবত জনবপ্রয়কযগণয ভােগভ থ থননবতকবাগফ েভ  রাবজনক কৃবল কভ থকান্ড বযচারনা কযা;  

 কৃলক ম থাগয় ডার, বতর াকবব্জ দানা পগরয ফীজ ঈৎাদন, ংযেণ  বফতযণ কাম থক্রভ মজাযদাযকযণ।  

 
৭.৩। প্রধান প্রধান কাগজয ংগঃ 

 
৭.৩.১। প্রকগে াবফ থক ফাস্তফায়ন : প্রকগেয শুরু মথগক (২০০৬-০৭) জুন/১০ আং ভা ম থন্ত নুগভাবদত ংগাবধত 

বডবব নুমায়ী ফ থগভাটঃ ১৮৩১.৪৭২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত ফ থগভাট ১৬৪৫.৭৫২ রে টাকা 

ফা মভাট প্রাক্কবরত ব্যগয়য ৮৯.৮৫% ব্যয় কযা গয়গছ এফং রেযভাোয বফযীগত প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০%। বনগম্ন প্রধান প্রধান ংগগয ংগবববত্তক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয ফণ থনা কযা গরাঃ-  

৭.৩.২। প্রকগেয থ থায়ন : প্রকগেয তবফগরয ঈৎঃ বজবফ। 

৭.৩.৩। জনফরঃ প্রকগে জনফগরয খাগত মকান ব্যয় যাখা য়বন। ক্ষুদ্রগচ বফবাগগ কভ থযত জনফর দ্বাযা প্রকে ফাস্তফায়ন 

কযা গয়গছ। তাগদয মফতন  বাতাবদ ক্ষুদ্রগচ বফবাগ মথগক বযগাধ কযা গয়গছ।  

৭.৩.৪। মানফান ক্রয় : প্রকগেয খাগত মকান ব্যয় ফযাে না থাকায় প্রকে মথগক মকান মানফান ক্রয় কযা য়বন, 

ক্ষুদ্রগচ বফবাগগয ফহু পুযাতন মানফানগুগরা প্রকগেয কাগজ ব্যফায কযা গয়গছ। ফতথভাগন মানফানগুগরা 

ব্যফাগযয প্রায় গমাগ্য। 

৭.৩.৫। বপ অফাফে  যিাভাবদ ক্রয় : এ খাগত ১৮.৭১ রে টাকা ব্যগয়য রেযভাোয বফযীগত প্রকে 

মভয়াগদ ১৮.৬৯৭ রে টাকা ব্যগয় ০৯টি কবম্পঈটায, আঈবএ  অনুাংবগক যিাভাবদ, ০৪টি 

পগটাকবয়ায, ০১টি বথগডারাআট, ০৮টি মরগববরং মট, ০৮টি আবিবনয়াবযং মচআন  প্রকে দপ্তগযয এফং 

বধনস্থ দপ্তযভগয মচয়ায মটবফর, ষ্টীগরয অরভাযী আতযাবদ অফাফে এফং যিাভাবদ ক্রয় কযা গয়গছ। 

এগুগরা ফতথভাগন চালু ফস্থায় অগছ। 

৭.৩.৬। ২০৪ টি বফদ্যযবতক মচমন্ত্র ক্রয় : প্রকগেয এ খাগত মভাট ২০৪টি বফদ্যযৎ চাবরত মচমন্ত্র ক্রয় কযায জন্য 

২১৪.৫০ রে টাকা ব্যগয়য বফযীগত ২০৪টি (৫.২  ১ বকঈগক) বফদ্যযবতক মচমন্ত্র ক্রগয় ব্যয় কযা গয়গছ 

১৯২.৯১৩ রে টাকা (৮৯.৯৩%)। বনগম্ন বকঈগকয়াযী প্রাক্কবরত ব্যয়, ংখ্যা এফং ক্রয়কৃত ংখ্যা  ক্রগয়য 

ব্যয় ঈগেখ কযা গরাঃ 

 

ক্রবভক 

নং 
মচমগন্ত্রয বফফযণ একক 

বডববয ফযাোনুমায়ী 

বযকবেত ংখ্যা  

প্রাক্কবরত ব্যয় 

বডববয ফযাোনুমায়ী 

ক্রয়কৃত ংখ্যা  ব্যয় ভন্তব্য 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১। ৫ বকঈগক বফদ্যযৎ চাবরত 

বফদ্যযবতক ভটয 
টি ৩৯ টি ২৮.৭৫ 

৩৯ টি 

(১০০%) 

২৮.৭৫ 

(১০০%) 
 

০২। ২ বকঈগক বফদ্যযৎ চাবরত 

এর,এর,ব মট 
 মট ৫০ মট ৬৫.০০ 

৫০ মট 

(১০০%) 

৫৬.৩৮৫ 

(৮৬.৭৪%) 
 

০৩। ১ বকঈগক বফদ্যযৎ চাবরত 

এর,এর,ব মট 
মট ১১৫ মট ১২০.৭৫ 

১১৫ মট 

(১০০%) 

১০৭.৭৭৮ 

(৮৯.২৫%) 
 

   
ঈগয ফবণ থত ক্রয়কৃত মচমন্ত্রগুগরা ফবযার বফবাগগয অতাধীন ৬ মজরায ৪০ টি ঈগজরায় মচ বস্কগভয মচ কাগজ 

ব্যফায কযা গে। মচ মন্ত্রগুগরা চর  বার ফস্থায় অগছ।  
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  ৭.৩.৭। খার/নারা পুনঃখনন  ংস্কাযঃ   প্রকগে এখাগত ১২৫.০০ বকগরাবভটায খার/নারা পুনঃখনন  ংস্কাগযয জন্য 

৪০৫.৪৯০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন ঈগজরায় ভূ-ঈবযস্থ 

াবন মচ কাগজ ব্যফাগযয রগেয ৩৯৪.১৩৪ রে টাকা ব্যগয় (৯৭.১৯%) ১২৫ বকগরাবভটায (১০০%) খার/নারা 

পুনঃখনন  ংস্কায কযা গয়গছ। পুনঃখননকৃত খার/নারাগুগরা ফতথভাগন প্রাফাভান নদ-নদীয ঈৎ মথগক তযন্ত 

জ বাগফ াবন প্রগফ কগয এফং প্রগফকৃত াবন ং বিষ্ট খাগরয দ্য’াগযয অফাদগমাগ্য জবভগত কৃলকগণ, তাগদয 

জবভগত মচ কাগজ ব্যফায কযগছন। 

 
  ৭.৩.৮।  ৫ বকঈগক মচনারা বনভ থাণঃ   প্রকগে এখাগত ৩৯টি, ১৭,৭০০ বভটায ৫ বকঈগক াকা মচ নারা বনভ থাগণয জন্য 

২২২.২৫০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন ভূ-ঈবযস্থ াবনয 

ব্যফাগযয চয় মযাগধ মচ কাগজ মথামথ ব্যফাগযয রগেয ২১৮.১১৫ রে টাকা ব্যগয় (৯৮.১৩%) ৩৯টি 

=১৭,৭০০ বভটায (১০০%) ৫ বকঈগক াকা মচ নারা বনভ থাণ কযা য়। মা প্রকগেয অতায় বফববন্ন মচ বস্কগভ 

মগচয াবন যফযা কাগজ ব্যফায গে।  

 
  ৭.৩.৯। ২ বকঈগক মচনারা বনভ থাণঃ প্রকগে এখাগত ৫০টি, ২৩,০০০ বভটায ২ বকঈগক াকা মচ নারা বনভ থাগণয জন্য 

১১১.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন ভূ-ঈবযস্থ াবনয 

ব্যফাগযয চয় মযাগধ মচ কাগজ মথামথ ব্যফাগযয রগেয ১০৮.৫৯ রে টাকা ব্যগয় (৯৭.৮২%) ৫০টি 

=২৩,০০০ বভটায (১০০%) ২ বকঈগক াকা মচনারা বনভ থাণ কযা য়। মা প্রকগেয অতায় বফববন্ন মচ বস্কগভ 

মগচয াবন যফযা কাগজ ব্যফায গে।  

 
  ৭.৩.১০। াআেবরক ষ্ট্রাকচায বনভ থাণঃ প্রকগে এখাগত ৭০টি াআেবরক ষ্ট্রাকচায বনভ থাগণয ১৮৫.১৬২ রে টাকা প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য বফযীগত প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন খার/নারায় বৃবষ্টয াবন  মজায়াগযয াবন মচ কাগজ 

ব্যফাগযয বনবভত্ত ংযেগণয জন্য ১৭৬.৩২৭ রে টাকা ব্যগয় (৯৫.২২%) প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন খার/নারায় 

৭০টি (১০০%) াআেবরক ষ্ট্রাকচায বনভ থাণ কযা গয়গছ। বনভ থাণকৃত াআেবরক ষ্ট্রাকচায বফববন্ন মচ বস্কগভ মগচয 

াবন ংযেগণয কাগজ ব্যফায কযা গে। 

 
  ৭.৩.১১। বডচাজথ ফে বনভ থাণঃ  প্রকগেয এ খাগত ৭৮টি বডচাজথ ফে বনভ থাগণয জন্য ২৯.৯৩ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

বফযীগত প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতায়ধীন বনভ থাণকৃত রাআন চযাগনগর মগচয াবন মথামথবাগফ যফযাগয 

রগেয প্রকগেয অতায় ২৯.৮৩ রে টাকা ব্যগয় ৭৮টি বডচাজথ ফে বনভ থাণ কযা গয়গছ, মা প্রকগেয বফববন্ন মচ 

বস্কগভ বনভ থাণকৃত রাআন চযাগনগরয াবন যফযাগয কাগজ ব্যফায গে।  

 
  ৭.৩.১২। বফদ্যযবতক রাআন বনভ থাণঃ প্রকগেয এ খাগত প্রকগে মথগক ংগৃবত ৫, ২  ১ বকঈগক ২০৪টি বফদ্যযৎ চাবরত মচমন্ত্র 

প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন মচ বস্কগভ স্থান কযা গয়গছ। স্থানকৃত ২০৪ টি (৫, ২  ১ বকঈগক) মচমগন্ত্রয 

বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাগণয জন্য ৫১৬.৪৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত ৩৮০.৮৪৯ রে টাকা ব্যগয় (৭৩.৭৪%) 

২০৪টি বফদ্যযৎ চাবরত মচমগন্ত্র বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ। বনভ থাণকৃত রাআগনয বফদ্যযৎ ংগমাগ প্রদান ভােগভ 

প্রকগেয অতায় ২০৪টি বফদ্যযৎ চাবরত মচমন্ত্র মচ কাগজ ব্যফায গে। বনগম্ন বকঈগকয়াযী বযকবেত 

ংখ্যা, প্রাক্কবরত ব্যয়  গ্রগবত ফণ থনা কযা গরাঃ 

ক্রবভক 

নং 
বফফযণ 

বযকবেত ব্যয়  ংখ্যা গ্রগবত 
ভন্তব্য 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ গ্রগবত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র ৩৯ টি ১৫৬.০০ ৩৯ টি ১২৫.২০  

০২। ২ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র ৫০ টি ১৫০.০০ ৫০ টি ১২২.৮৭৪  

০৩। ২ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র ১১৫ টি ২১০.৪৫ ১১৫ টি ১৩২.৭৭৫  

 ফ থগভাট ২০৪ টি ৫১৬.৪৫ ২০৪ টি ৩৮০.৮৪৯  

  ৭.৩.১৩। প্রদ থনী খাভায স্থানঃ অদৄবনক  রাগআ প্রভেবক্ত প্রগয়াগগয ভােগভ থ থননবতক বাগফ রাবজনক কৃবল ব্যফস্থানায 

ঈন্নয়গনয ভােগভ অদৄবনক মচ প্রভেবক্তগক জনবপ্রয় কযায রগেয প্রকগেয এ খাগত ০৩ টি প্রদ থনী খাভায স্থাগনয 

জন্য ৬.৫০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত প্রকে মভয়াগদ ৬.৫০ রে টাকা (১০০%) ব্যগয় প্রকগেয 

অতাধীন ০৩ (বতন) টি প্রদ থনী খাভায স্থান কযা গয়গছ। 
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  ৭.৩.১৪। কৃলক প্রবেণঃ  প্রকগেয অতায় বফববন্ন মচ বস্কগভয কৃলকগদয বস্কগভয মচ ব্যফস্থানা  মচ দেতা বফলগয় 

প্রবেণ বদগয় প্রববেত কগয মদগয াবন ম্পগদয সুি ব্যফায বনবিত, মচ খযচ হ্রা  গস্যয ঈৎাদন 

েভতা বৃবিয রগেয প্রকগেয এ খাগত ০৯.০৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ২০০০ জন কৃলকগক প্রবেণ প্রদাগনয 

বফযীগত প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন মচ বস্কগভ ২০০০ জন কৃলকগক ৯.০৮ রে টাকা (১০০%) 

ব্যগয় াগত করগভ প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

 
  ৭.৩.১৫। মচমন্ত্র চারক/ম্যাগনজায/ভাঠকভী প্রবেণঃ  প্রকগেয অতায় বফববন্ন মচ বস্কগভয ১০০০ জন মচমন্ত্র 

চারক/ম্যাগনজায/ভাঠকভীগক মচমন্ত্র চারাগনা, মভযাভত  যেণাগফেণ ংক্রান্ত বফলগয় প্রবেণ প্রদাগনয জন্য 

০৯.০৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতাধীন বফববন্ন মচ বস্কগভ ১০০০ জন 

মচমন্ত্র চারক/ম্যাগনজায/ভাঠকভীগদয ৯.০৮ রে টাকা ব্যগয় াগত করগভ প্রবেণ প্রদান কযা য়।  

 
  ৭.৩.১৬। বপ বযচারনা ব্যয় (O&M) :  প্রকে মভয়াগদ এ খাগত ১০৩.৩২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত প্রকগেয 

প্রগয়াজনীয় দাপ্তবযক কাগজ ব্যফাগযয জন্য ছাা  ভগনাযী, মানফাগনয বতর  জ্বারানী, বফববন্ন মভযাভত  

যেণাগফেণ, বপ বাড়া আতযাবদ কাগজ ১০৩.৩২ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। 

 
৭.৪। বযদ থনঃ 

বফএবডব ংগঃ বযদ থনকাগর বফএবডবয বনম্নবরবখত মচ বস্কভ বযদ থন কযা য়ঃ 

 ৭.৪.১। মকফকাঠী মচ প্রকে, বিভ মকফকাঠী, ঈবজযপুযঃ  এটি ফবযার মজরায ঈবজযপুয ঈগজরায় ফবস্থত। এ 

প্রকগেয ম্যাগনজাগযয নাভ মভাঃ াজাান যদায, বতা- অদভ অরী যকায। এ মচ বস্কগভ ১টি ৫ বকঈগক 

বফদ্যযবতক মচমন্ত্র স্থান কযা গয়গছ। াকা মচ নারায বফফযণঃ ৫ বকঈগক ভূ-বযস্থ াকা মচ নারা ৪৫৪ বভটায 

বদঘ থয, প্রস্থ ০.৭৫ বভটায ১ টি। মগচয অতায় জবভয বযভান ২০০ একয। মচ বস্কগভয দস্য ংখ্যা ১৫০ জন। 

বস্কগভয অতায় ৪৫০ একয জবভ অগছ মম ঈক্ত স্থানকৃত মচনারা প্রগয়াজগনয তুরনায় -প্রতুর। াকা াম্প 

াঈজ না থাকায় মচ মন্ত্র চুবয গত াগয, তাআ াকা াম্প াঈজ বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন। প্রকগে াকা াম্প াঈজ 

বনভ থাগণয জন্য ফযাে বছর না ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান। ঈক্ত বস্কগভয অতায় অয ১ টি ৫ বকঈগক  ১টি ৫ 

বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র, াকা মচ নারা ফা ভূগবথস্থ াআরাআন, বফদ্যযৎ রাআন এফং াকা াম্প াঈজ প্রগয়াজন 

ফগর বস্কগভয দস্যগণ এফং অগ াগয জবভয ভাবরকগণ জানান। তাযা অয জানান, এফ কযা গর মগচয 

অতায় জবভয বযভান কগয়কগুণ ফাড়গফ। 

 
 ৭.৪.২। ধানগডাফা মচ প্রকে, ধানগডাফা, মগৌযনদীঃ  এটি ফবযার মজরায মগৌযনদী ঈগজরায় ফবস্থত। এ প্রকগেয 

ম্যাগনজাগযয নাভ জয়নার যদায, বতা- আয়াজঈবেন যদায। এ মচ বস্কগভ ১ টি ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র 

স্থান কযা গয়গছ। াকা মচ নারা  ন্যান্য বনভ থাণ কাগজয বফফযণঃ বস্কগভয অতায় ১ টি ফে টাআ স্লুআ মগট 

 ৫ বকঈগক ভূ-ঈবযস্থ াকা মচ নারা ৪৫৪ বভটায বদঘ থয, প্রস্থ ০.৭৫ বভটায বনভ থাণ কযা গয়গছ। মগচয 

অতায় জবভয বযভান ২৫০ একয। মচ বস্কগভয দস্য ংখ্যা ২৪০ জন। বস্কগভয অতায় অয বতবযক্ত প্রায় 

২০০ একয জবভ অগছ ঈক্ত জবভগত মগচয াবন যফযাগয জন্য মচনারা  ২.০০ বকগরাবভটায খার পুনঃখনন 

প্রগয়াজন। ঈক্ত বস্কগভয অতায় অয ১ টি ৫ বকঈগক াকা মচ নারা ২.০০ বকগরাবভটায খার পুনঃখনন কযা 

গর বস্কগভয অতায় অয প্রায় ২০০ একয জবভগত মচ সুবফধা প্রদান ম্ভফ গফ ফগর বস্কগভয দস্যগণ জানান। এ 

বস্কগভ াকা াম্প াঈজ বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন।  

 
 ৭.৪.৩। কপূ থকাঠী মচ প্রকে, কপূ থকাঠী, ফাঈপরঃ  এটি টুয়াখারী মজরায ফাঈপর ঈগজরায় ফবস্থত। এ প্রকগেয 

ম্যাগনজাগযয নাভঃ মগারাভ মভাস্তপা, বতা- জয়নার অগফদীন। এ মচ বস্কগভ ১টি ২ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র 

স্থান কযা গয়গছ। াকা মচ নারায বফফযণঃ বস্কগভয অতায় ২ বকঈগক ভূ-ঈবযস্থ াকা মচ নারা ৩৬০ বভটায 

বদঘ থয, প্রস্থ ০.৩০ বভটায ১ টি। মগচয অতায় জবভয বযভান ৬০ একয। মচ বস্কগভয দস্য ংখ্যা ৫০ জন। বস্কভ 

এরাকায় অয বতবযক্ত প্রায় ৫০-৬০ একয জবভ অগছ, ঈক্ত জবভগত মগচয াবন যফযাগয জন্য মচনারা বনভ থাণ 

 খার পুনঃখনন প্রগয়াজন ফগর বস্কগভয দস্যগণ জানান। ঈক্ত বস্কগভয অতায় অয ১ টি ২ বকঈগক াম্প 

স্থান এফং াকা মচনারা বনভ থাণ  খার পুনঃখনন কযা গর বস্কগভয অতায় অয প্রায় ৫০-৬০ একয জবভগত 

মচ সুবফধা প্রদান ম্ভফ গফ। াকা াম্প াঈজ বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন।  
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 ৭.৪.৪।  দবেণ জয় নগয মচ প্রকে, মদৌরতখানঃ  এটি মবারা মজরায মদৌরতখান ঈগজরায় ফবস্থত। এ প্রকগেয 

ম্যাগনজাগযয নাভঃ ানাআন সুভন। এ মচ বস্কগভ ১টি ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র স্থান কযা গয়গছ। াকা 

মচনারায বফফযণঃ ৫ বকঈগক ভূ-বযস্থ াকা মচ নারা ৪৫৪ বভটায বদঘ থয, প্রস্থ ০.৭৫ বভটায ১ টি। মগচয 

অতায় জবভয বযভান ২৫০ একয। মচ বস্কগভয দস্য ংখ্যা ২৪০ জন। বস্কগভয অতায় অয বতবযক্ত প্রায় 

২০০ একয জবভ অগছ, ঈক্ত জবভগত মগচয াবন যফযাগয জন্য মচনারা  খার পুনঃখনন প্রগয়াজন। ঈক্ত বস্কগভয 

অতায় অয ১ টি াম্প স্থান, াকা মচ নারা বনভ থাণ এফং খার পুনঃখনন কযা গর বস্কগভয অতায় অয 

প্রায় ২০০ একয জবভগত মচ সুবফধা প্রদান ম্ভফ গফ। এ বস্কগভ াকা াম্প াঈজ বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন।  
 

 ৭.৪.৫। চযবপরী অদ থ মচ প্রকে, মবারা দযঃ  এটি মবারা মজরায মবারা দয ঈগজরায় ফবস্থত। এ প্রকগেয 

ম্যাগনজাগযয নাভ মভাঃ ারা ঈবেন। এ মচ বস্কগভ ১টি ২ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র স্থান কযা গয়গছ। াকা 

মচনারায বফফযণঃ ২ বকঈগক ভূ-ঈবযস্থ াকা মচ নারা ৩৬০ বভটায বদঘ থয, প্রস্থ ০.৩০ বভটায ১ টি। মগচয 

অতায় জবভয বযভান ৭০ একয। মচ বস্কগভয দস্য ংখ্যা ১০০ জন। বস্কগভয অতায় অয বতবযক্ত প্রায় ৫০ 

একয জবভ অগছ ঈক্ত জবভগত মগচয াবন যফযাগয জন্য অয ন্তত ৩০০ বভটায মচ নারা থফা ভূগবথস্থ 

াআরাআন বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন। ঈক্ত বস্কগভয অতায় অয ১ টি ২ বকঈগক মচমন্ত্র স্থান এফং াকা মচ 

থফা ভূগবথস্থ াআরাআন বনভ থাণ কযা গর বস্কগভয অতায় অয প্রায় ১৫০ একয জবভগত মচ সুবফধা প্রদান ম্ভফ 

গফ। এ বস্কগভ াকা াম্প াঈজ বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন।  
 

 ৭.৪.৬। মছাট ভাবনকা মচ প্রকে, মফাযান ঈবেনঃ  এটি মবারা মজরায মফাযানঈবেন ঈগজরায় ফবস্থত। এ প্রকগেয 

ম্যাগনজাগযয নাভ মভাঃ জাাঙ্গীয অরভ ভাতফয। এ মচ বস্কগভ ১টি ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র স্থান কযা 

গয়গছ। াকা মচনারাযঃ বস্কগভয অতায় ১ টি ফে টাআ কারবাট থ স্লুআ মগট  ৫ বকঈগক ভূ-ঈবযস্থ াকা 

মচ নারা ৪৫৪ বভটায, প্রস্থ ০.৭৫ বভটায ১ টি। মগচয অতায় জবভয বযভান ২৫০ একয। মচ বস্কগভয দস্য 

ংখ্যা ২৩০ জন। বস্কগভয অতায় অয বতবযক্ত প্রায় ২০০ একয জবভ অগছ ঈক্ত জবভগত মগচয াবন 

যফযাগয জন্য মচনারা বনভ থাণ  খার পুনঃখনন প্রগয়াজন। ঈক্ত বস্কগভয অতায় অয ১ টি ৫ বকঈগক াকা 

মচ নারা থফা  ভূগবথস্থ াআরাআন বনভ থাণ এফং খার পুনঃখনন কযা গর বস্কগভয অতায় অয প্রায় ২০০ একয 

জবভগত মচ সুবফধা প্রদান ম্ভফ গফ। এ বস্কগভ াকা াম্প াঈজ বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন।  

৭.৪.৭। দবেণ ফাটাভাযা মচ প্রকে  াআেবরক ষ্ট্রাকচাযঃ  মবারা মজরায অতাধীন মফাযানঈবেন ঈগজরায় এ বস্কভটি 

ফবস্থত। এ স্কীগভয অতায় ১ টি মচনারা (৫০০ বভটায) বনভ থাণ কযা গয়গছ। এ ছাড়া একটি ১ মবি াআেবরক 

ষ্ট্রাকচায (ফে কারবথাট) বনভ থাণ কযা গয়গছ। মগচয অতায় জবভয বযভান ৬০.০ মিয। এয পগর ৭০ টি কৃলক 

বযফায ঈকৃত গয়গছ। এ মচ বস্কগভ ১টি ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক মচমন্ত্র স্থান কযা গয়গছ। এ বস্কগভয দস্যগণ 

এফং অগাগয জবভয ভাবরকগণ জাবনগয়গছন মম, অয মচ নারা ফা ভূগবথস্থ াআরাআন বনভ থাণ, প্রায় ১ বকঃবভঃ 

খার পূনঃখনন এফং বতবযক্ত ১ টি মচমন্ত্র স্থান কযা গর অয গনক জবভ মগচয অতায় অগফ। এ প্রকগে 

বনবভ থত াআেবরক ষ্ট্রাকচাগযয কাগজয ভান গভত্ধালজনক ফগর ভগন র। বনবভ থত াআেবরক ষ্ট্রাকচাগযয দ্বাযা কৃলকগণ 

ঈকৃত গেন ফগর জাবনগয়গছন। 

৭.৫। াবফ থক ম থগফেণঃ  

বযদ থনকাগর মদখা মায় মম, প্রায় কর ক্ষুদ্র মচ প্রকগেআ াকা মচনারা বনভ থাণ কযা গয়গছ। এগত প্রবতটি প্রকগে 

মফ খাবনকটা কৃবল জবভ নষ্ট গয়গছ। কৃলকযা গনক ভয় াকা মচনারা বনভ থাণ কযায জন্য জবভ বদগত চায়না ফগর 

বনভ থাণকাগর মফ ভস্যা গয়বছর ফগর জানা মায়। কৃলকগদয ভগে গনগকআ জানান, ভূগবথস্থ াআ রাআন বনভ থাণ 

কযা গর জবভ নষ্ট গতা না। এ কগেয ২য় ম থায় গ্রণ কযা গর াকা মচনারায বযফগতথ ভূগব থস্থ আঈবববব 

াআ রাআন বনভ থাণ কযায বফলয়টি বফগফচনা কযা মমগত াগয।  

ক্ষুদ্র মচ প্রকগেআ অয মচনারা ফা ভূগবথস্থ াআ রাআন বনভ থাণ কযা গর অয গনক জবভ মগচয অতায় 

বনগয় অা ম্ভফ ফগর ব্যফাযকাযী যা জানান। বযদ থকাগর অয মচনারা ফা ভূগবথস্থ াআ রাআন বনভ থাণ কযায 

জন্য বভবতয দস্যযা দাবফ জানান। বনম্নস্বােযকাযীয বযদ থকাগর এ দাবফয মথাথ থতা রেয কযা মগগছ।  

প্রকগেয ১ভ ম থাগয় াকা মচঘয বনভ থাগণয ব্যফস্থা বছর না। বযদ থনকাগর কৃলকগণ জানান, াকা মচঘয বনভ থাণ না 

কযায় াম্প মভবগনয বনযাত্তা বফধান কঠিন গয় গড়গছ। এ জন্য তাগদয াযাযাত াাযায ব্যফস্থা কযগত গয়গছ। 

এ ধযগণয প্রকে গ্রণকাগর াকা মচঘয বনভ থাগণয ব্যফস্থা যাখা ভীচীন গফ ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ।  
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অগরাচয প্রকগে মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়গনয াগথ াগথ ভূগবথস্থ াবনয মচগয় ভূ-ঈবযস্থ াবন ব্যফাগযয বদগক গুরুত্ব মদয়া 

গয়গছ। মরা-বরপট াগম্পয বত বব্রক চযাগনর  ফাবযড াআ বগষ্টভ ংগমাগ কগয মচ এরাকা বৃবি  াবনয 

চয় মযাধ কগয আবযগগন এগপবগয়বন্প (Efficiency) বৃবি কযা ম্ভফ ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ।  

অগরাচয প্রকগে প্রায় কর মেগেআ ক্ষুদ্র মচ বস্কভ মনয়া গয়গছ। এ ফ এরাকায় মগচয াবনয বাগফ কৃবল ঈৎাদন 

কাবঙ্খত ভাোয় মৌঁছগত াযগছ না। থচ, এফ এরাকায় নদী ফা খাগর মগথষ্ট াবন থাগক, মা বদগয় প্রায় াযা ফছয 

মগচয ব্যফস্থা কযা ম্ভফ। ফতথভান বযবস্থবতগত নদীয াবনয ঈয বববত্ত কগয একটি গোকৃত ফড় অকাগযয মচ 

বস্কভ গ্রণ কযা প্রগয়াজন। একটি াবনয অধায ( reservoir) এফং ন্ততঃ ২-৩ বকগরাবভটায ফাবযড াআ রাআন 

বনভ থাণ কগয ন্ততঃ ২/৩ াজায একয জবভগত মচ ব্যফস্থা গগড় মতারা ম্ভফ। এগত গনক মফব জবভ মগচয 

অতায় অগফ এফং মগচয খযচ তুরনাভরকবাগফ কভগফ। বযগফগত বদক বদগয় এ ধযগণয প্রকে খুফআ 

পরপ্রসূ গফ ফগর অা কযা মায়। 

৮। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  
 

 বফএবডব ংগঃ 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

ক)  ১২৫ বকগরাবভটায াজা/ভজা খার/নারা 

পুনঃখনন এফং ৭০ টি াআেবরক ষ্ট্রাকচায 

বনভ থাগণয ভােগভ বৃবষ্ট  মজায়াগযয াবন 

ংযেণ  মচ কাগজ ব্যফায। 

ক) প্রকগেয অতায় প্রকে মভয়াগদ ১২৫ বকগরাবভটায াজা/ভজা 

খার/নারা পুনঃখনন এফং ৭০টি াআেবরক ষ্ট্রাকচায বনভ থাণ কগয 

প্রকে এরাকায় অফাদগমাগ্য ১৫,০০০ একয জবভগত ভূ-বযস্থ 

মগচয ভােগভ মচ প্রদান কযা গে। এছাড়া ১২৫ বকগরাবভটায 

পুনঃখননকৃত খার/নারায় ৭০টি াআেবরক ষ্ট্রাকচায বনভ থাণ কযায 

পগর শুস্ক মভৌসুগভ/বাটায ভয় াবন ংযেণ কগয ংযবেত 

াবন দ্বাযা মজ কাগজ ব্যফায কযা গে 

খ)  ৭৮টি বডচাজথ ফে  ৮৯টি =৪০,৭০০ 

বভটায াকা মচ নারা বনভ থাণ কগয মগচয 

াবন চয় মযাধ কগয মগচয াবন মচ বস্কগভ 

ব্যফায বৃবিয ভােগভ কভান্ড এবযয়া বৃবি কগয 

প্রকে এরাকায় প্রবত ফছয ১২৮০ একয জবভগত 

বতবযক্ত মচ প্রদান। 

খ) ৭৮টি বডচাজথ ফে  ৮৯টি বস্কগভ ৪০,৭০০ বভটায াকা মচ 

নারা প্রকে মভয়াগদ প্রকগেয অতায় বনভ থাণ কযা গয়গছ। মা বনভ থাণ 

কযায পগর প্রকে এরাকায় বফববন্ন মচ বস্কগভ মগচয াবন চয় 

মযাধ গে পগর কভান্ড এবযয়া বৃবি মগয়গছ এফং ১২৮০ একয জবভ 

বতবযক্ত মচ সুবফধায অতায় অনা ম্ভফ গয়গছ।  

গ) ৩৯ টি ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক ভটয, ৫০ মট 

২ বকঈগক বফদ্যযৎ চাবরত এরএরব মট  

১১৫ মট বফদ্যযৎ চাবরত এরএরব মট ক্রয় 

কগয প্রকে এরাকায় প্রকে মভয়াগদ বফববন্ন মচ 

বস্কগভ স্থান এফং স্থানকৃত ঈক্ত 

(৩৯+৫০+১১৫) =২০৪ টি বফদ্যযৎ চাবরত 

মচমগন্ত্র বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাণ কগয বফদ্যযৎ 

ংগমাগ পূফ থক জবভগত মচ প্রদান। 

গ)  প্রকে মভয়াগদ ৩৯ টি ৫ বকঈগক বফদ্যযবতক ভটয, ৫০ মট ২ 

বকঈগক বফদ্যযবতক এরএরব মট  ১১৫ মট ১ বকঈগক 

এরএরব মট ংগ্র কযা গয়গছ। ংগৃীত (৩৯+৫০+১১৫) = 

২০৪ টি মচমন্ত্র বফববন্ন মচ বস্কগভ বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাণ  বফদ্যযৎ 

ংগমাগ প্রদান কযায জন্য প্রকে এরাকায ংবিষ্ট েী বফদ্যযৎ 

বভবত/বফদ্যযৎ ঈন্নয়ন মফাগড থয চাবদায বনবভগত্ত প্রাপ্ত বডভান্ড মনাগটয 

বববত্তগত বফর বযগাধ কযা গয়গছ। ম মভাতাগফক বফ/বফঈগফা 

এয ভােগভ ২০৪ টি মচমগন্ত্র আবতভগেআ বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাণ কযা 

গয়গছ। মায মপ্রবেগত ৪১০০ একয জবভগত মচ প্রদান কযা গে। 

বফদ্যযবতক মচমন্ত্র মচ বস্কগভ স্থান  বফদ্যযৎ রাআন বনভ থাগণয পগর 

কৃলকগদয মচ খযচ হ্রা কযা ম্ভফ গয়গছ। তাগত কৃলকগণ মচ 

কাগজ বধক অগ্রী গে এফং থ থননবতকবাগফ রাবফান গে। 

ঘ)  প্রকে মভয়াগদ প্রকে এরাকায বফববন্ন মচ 

বস্কগভ ২০০০ জন কৃলক  ১০০০ জন মচমন্ত্র 

ভাবরক/ম্যাগনজায/ ভাঠকভীগক প্রবেণ প্রদান। 

ঘ) প্রকে মভয়াগদ প্রকে এরাকায বফববন্ন মচ বস্কগভ ২০০০ জন 

কৃলক  ১০০০ জন মচমন্ত্র ভাবরক/ম্যাগনজায/ ভাঠকভীগদয মচ 

বস্কগভয মচ ব্যফস্থানা  মচ দেতা, মচমন্ত্র চারাগনা/মভযাভত  

যেণাগফেগণয বফলগয় াগত করগভ প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।  
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বডএআ ংগঃ 

 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

ক) বযগফগয েবত না কগয প্রকে এরাকাভ খায ঈৎাদগন 

স্বয়ংম্পূণ থ কযা;  

 

 
ঈগেশ্য জথগনয বফলগয় বডএআয প্রকে 

বযচারগকয দপ্তয মথগক মকান তে জানা 

মায়বন। 

 

 

 

 

 

 

খ) ঈৎাদন  অয় বৃবিগত ক্ষুদ্র, প্রাবভত্ধক  ভুবভীন কৃলকগদয 

গমাবগতা কযা; 

গ) ভবিত ফারাআ ব্যফস্থানা বক্তারীকযণ; 

ঘ) ভাটিয স্বাস্থয ঈন্নয়ন এফং ায ব্যফস্থানায় মথামথ দগে 

গ্রণ; 

ঙ) ব্যফহৃত/নাফাদী জবভ বচবিতকযণ এফং ফহুভখী ব্যফায; 

চ)  মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়গন গমাবগতা প্রদান; 

ছ) অদৄবনক কৃবল মন্ত্রাবত জনবপ্রয়কযগণয ভােগভ থ থননবতকবাগফ 

েভ  রাবজনক কৃবল কভ থকান্ড বযচারনা কযা; 

জ) কৃলক ম থাগয় ডার, বতর াকবব্জ দানা পগরয ফীজ ঈৎাদন, 

ংযেণ  বফতযণ কাম থক্রভ মজাযদাযকযণ। ঈৎাদন  অয় 

বৃবিগত ক্ষুদ্র, প্রাবন্তক  ভুবভীন কৃলকগদয গমাবগতা কযা; 

 
৯।     প্রকগেয ঈগেশ্য জথন : প্রকগেয বফএবডব ংগগয ঈগেশ্য প্রায় ১০০% বজথত গয়গছ। তে না ায়ায় এফং ভাঠ 

ম থাগয় মকান কাজ বযদ থন কযগত না াযায় বডএআ ংগগয কাগজয ঈগেশ্য জথন ম্পগকথ মকান ভন্তব্য কযা মগর না।  

 
১০।   ফাস্তফায়ন ভস্যা এফং ত্রুটি বফচুযবতঃ  

বফএবডব ংগ 

 
১০.১। প্রকগেয বফএবডব ংগগয কাজ ফাস্তফায়গন মকান ভস্যা মদখা মদয়বন এফং মথামথবাগফ েআং  বডজাআন এফং 

যকাযী বনয়ভ নুাগয মথামথবাগফ প্রকগেয ংগবববত্তক ঈন্নয়নভৄরক কাজ ভাঠ ম থাগয় প্রকে এরাকায় প্রকে 

মভয়াগদ ম্পন্ন কযা গয়গছ। তগফ মম ফ াকা মচ নারা বনভ থাণ কযা গয়গছ, মগুগরা বভবতয/গ্রুগয ভােগভ 

যেণাগফেণ কযা প্রগয়াজন ফগর ভগন গয়গছ। এ বফলগয় বফএবডবয প্রধান কাম থারয় মথগক প্রগয়াজনীয় বনগদ থনা 

জাযী কযা মমগত াগয। 

১০.২। কর ক্ষুদ্র মচ প্রকগেআ াকা মচনারা বনভ থাণ কযা গয়গছ। াকা মচনারা বনভ থাণ কযা গয়গছ। এগত প্রবতটি 

প্রকগে মফ খাবনকটা কৃবল জবভ নষ্ট গয়গছ। কৃলকযা গনক ভয় াকা মচনারা বনভ থাণ কযায জন্য জবভ বদগত 

চায়না ফগর বনভ থাণকাগর মফ ভস্য গয়বছর ফগর জানা মায়। কৃলকগদয ভগে গনগকআ জানান, ভূগবথস্থ াআ 

রাআন বনভ থাণ কযা গর জবভ নষ্ট গতা না। এ কগেয ২য় মপজ গ্রণ কযা গর াকা মচনারায বযফগতথ ভূগব থস্থ 

আঈবববব াআ রাআন বনভ থাণ কযা মমগত াগয। 

১০.৩। ক্ষুদ্র মচ প্রকগেআ অয মচনারা ফা ভূগবথস্থ াআ রাআন বনভ থাণ কযা গর অয গনক জবভ মগচয অতায় 

বনগয় অা ম্ভফ ফগর ব্যফাযকাযী যা জানান। বনম্নস্বােযকাযীয বযদ থকাগর অয মচনারা ফা ভূগবথস্থ াআ 

রাআন বনভ থাণ কযায জন্য বভবতয দস্যযা দাবফ জানান।  

১০.৪। প্রকগেয ১ভ ম থাগয় াকা মচঘয বনভ থাগণয ব্যফস্থা বছর না। বযদ থনকাগর কৃলকগণ জানান, াকা মচঘয বনভ থাণ 

না কযায় াম্প মভবগনয বনযাত্তা বফধান কঠিন গয় গড়গছ। এ জন্য তাগদয াযাযাত াাযায ব্যফস্থা কযগত 

গে। প্রকগেয ২য় ম থাগয় াকা মচঘয বনভ থাগণয ব্যফস্থা যাখা প্রগয়াজন ফগর তঁযা জানান।  

১০.৫। অগরাচয প্রকগে মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়গনয াগথ াগথ ভূগবথস্থ াবনয মচগয় ভূ-ঈবযস্থ াবন ব্যফাগযয বদগক গুরুত্ব 

মদয়া গয়গছ। মরা-বরপট াগম্পয বত বব্রক চযাগনর  ফাবযড াআ বগষ্টভ ংগমাগ কগয মচ এরাকা বৃবি  

াবনয চয় মযাধ কগয আবযগগন এগপবগয়বন্প (Efficiency) বৃবি কযা মমগত াগয।  

১০.৬। অগরাচয প্রকগে প্রায় কর মেগেআ ক্ষুদ্র মচ বস্কভ মনয়া গয়গছ। যফতীগত নদীয াবনয ঈয বববত্ত কগয একটি 

গোকৃত ফড় অকাগযয মচ বস্কভ গ্রণ কযা মমগত াগয। একটি াবনয অধায ( reservoir) এফং ন্ততঃ ২ 
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বকগরাবভটায ফাবযড াআ রাআন বনভ থাণ কগয ন্ততঃ ২/৩ াজায একয জবভগত মচ ব্যফস্থা গগড় মতারা মমগত 

াগয। এগত গনক মফব জবভ মগচয অতায় অগফ এফং মগচয খযচ তুরনাভরকবাগফ কভগফ ফগর অা 

কযা মায়। 

১০.৭। গনক মচবস্কগভ মকান াআনগফাড থ মনআ। পগর মকান ংস্থা এ কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কগযগছ তা’ বুঝা মায় না। বস্কভ 

ম্যাগনজাযগণ জানান, াআনগফাড থ চুবয গয় মায়। াকা মচ বফন থাকগর তায মদয়াগর থফা টিগনয মড থাকগর 

তায মফড়াগত াআনগফাড থ রাগাগর/বরখগর চুবযয ম্ভাফনা কভগফ।  

১০.৮। একটি/দ্যটি স্থাগন াকা মচনারায় াভান্য বাঙ্গন মদখা মগর। বস্কভ ম্যাগনজায জানান ঝগড় গাছ মবগঙ্গ গড় 

মচনারা াভান্য েবতগ্রস্ত গয়গছ। তঁযা বনগজযাআ এগুগরা মভযাভত কময মনগফন। বফএবডবয ভাঠ ম থাগয়য 

কভ থকতথাগণ এগুগরা তদাযক কযগত াগযন। 

বডএআ ংগ 

১০.৯। কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয মবারা বপগ মগগর ঈ-বযচারক জানান, প্রকে বযচারক ফগয থাকায় এ 

বফলগয় তঁয মতভন বকছু জানা মনআ। যফতীগত বফগকগর বতবন পাআর মথগক বযগাট থ বযটাগন থয বকছু পগটাকব 

যফযা কগযন। মফ তগে প্রকে ফাস্তফায়গনয বকছু তে থাকগর বফরগম্ব ায়ায কাযগণ ভাঠ ম থাগয় মগুগরা 

মাচাআ কযা ম্ভফ য়বন। বতবযক্ত বযচারক (কৃবল ম্প্রাযণ), ফবযার বফবাগগয াগথ মমাগাগমাগ কযা গর 

বতবন জানান এ বফলগয় ফযপ্রাপ্ত প্রকে বযচারক তে বদগত াযগফন। এ বফলগয় পযসূবচ মপ্রযগণয অগগ  

গয মটবরগপাগন কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয বতবযক্ত বযচারক (প্রকে)-এয াগথ মটবরগপাগন মফ কগয়কফায 

মমাগাগমাগ কগয ফযপ্রাপ্ত প্রকে বযচারকগক তে যফযাগয জন্য বনগদ থনা প্রদান কযগত নুগযাধ কযা য়। 

এতদগে ফযপ্রাপ্ত প্রকে বযচারগকয বনকট মথগক মকান াড়া ায়া মায়বন।  

১০.১০। ২৫.০৪.২০১১ তাবযগখ মবারা মজরায মফাযানঈবেন ঈগজরা কৃবল বপগ তে ংগ্র  ভাঠ ম থাগয়য কাজ 

বযদ থগনয জন্য মগগর মখাগন মকান কভ থকতথাগক ায়া মায়বন। দ্য’জন োপ ঈবস্থত বছগরন, তগফ তঁযা মকান 

তে বদগত াযগফন না ফগর জানান। পগর মফাযানঈবেন ঈগজরায ভাঠ ম থাগয়য মকান কাজ বযদ থ ন কযা ম্ভফ 

য়বন। 

১০.১১। কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয কর্তথক প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) যীো কগয মদখা মায় মম, বনম্নবরবখত 

অআগটভভ রেযভাোয মচগয় কভ বজথত গয়গছঃ 

 

কাগজয অআগটভ রেযভাো জথন 

অআবএভ/এপএপএ ৮০০ ৭৫১ 

ব্লক প্রদ থনী ৬০০ ৫৯২ 

 

এ ছাড়া অফাফে, বরপগরট/বুকগরট/মপাল্ডায, াগযন এন্ড মভআনগটগনন্প ফ বপ, মগরার/লুবব্রকযাি/ফীভা 

 ব্যাংক চাজথ, ভটয মানফান  মতর/জ্বারানী, বপ অফাফে, কবম্পঈটায  পগটাকবয়ায/পযাে প্রভৃবত 

অআগটগভয মেগে মথাক ফযাে বছর। ববঅয-এ এফ অআগটগভয মকান বযভান ফা জথগনয তকযা ায ঈগেখ 

কযা য়বন। 

১০.১২। ১০.৯  ১০.১০ নং ঈ-নুগেগদ ফবণ থত কাযগণ অগরাচয প্রকগেয কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয (বডএআ) ংগয 

কাম থক্রগভয ফাস্তফায়ন ম্পগকথ মকান ভন্তব্য কযা মাগে না। 
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১১।   সুাবযঃ 

 
বফএবডব ংঃ 

১১.১।  অগরাচয প্রকেটি গত জুন, ২০১০-এ ভাপ্ত গয়গছ। প্রকগেয াপগল্যয বদক বফগফচনা কগয কৃলক  কৃবলয াগথ 

বযগফ ফান্ধফ প্রভেবক্ত কৃলগকয ভাগঝ ব্যাকবাগফ ম্প্রাযগণয রগেয এআ প্রকেটিয বফএবডব ংগয কাম থক্রভ 

ব্যাত যাখা ভীচীন গফ। এ বফলগয় ংবষ্ট ভন্ত্রণারয় প্রকগেয ২য় ম থায় গ্রগণয ব্যফস্থা কযগত াগয।  

১১.২।   প্রকগেয ২য় ম থাগয় গৃীত বস্কভভগয অতায় অয মফব জবভ মচ সুবফধা প্রদাগনয রগেয প্রগয়াজন নুাগয 

াকা মচনারায বদঘ থয বৃবি এফং ফাবযড াআ স্থাগনয ব্যফস্থা যাখা প্রগয়াজন।  

১১.৩।   প্রকগেয ১ভ ম থাগয় াকা মচঘয বনভ থাগণয ব্যফস্থা বছর না। াকা মচঘয বনভ থাণ না কযায় াম্প মভবগনয 

বনযাত্তা বফধান কঠিন গয় গড়গছ। প্রকগেয ২য় ম থাগয় াকা মচঘয বনভ থাগণয ব্যফস্থা যাখা মমগত াগয।  

১১.৪। নদীয াবনয ঈয বববত্ত কগয একটি ফা দ্য’টি গোকৃত ফড় অকাগযয মচ বস্কভ গ্রণ কযা মমগত াগয। একটি 

াবনয অধায এফং ন্ততঃ ২ বকগরাবভটায ফাবযড াআ রাআন বনভ থাণ কগয ন্ততঃ ২/৩ াজায একয জবভগত 

মচ ব্যফস্থা গগড় মতারা মমগত াগয। 

১১.৫। এ প্রকগেয প্রথভ ম থাগয় ৬টি মজরায ৪০ ঈগজরা ন্তভু থক্ত বছর। ২য় ম থাগয় অয বকছু মজরা  ঈগজরা (মম 

ফ মজরায় নুরূ মকান কাম থক্রভ মনআ) ন্তভু থক্ত কযা মমগত াগয। মদগয ন্যান্য ংগ প্রগয়াজন নুাগয 

নুরূ প্রকে গ্রণ কযা মমগত াগয। 

বডএআ ংঃ 

১১.৫।  ভ্রভণ বফফযণী প্রদান এফং ফবযাগর ঈবস্থবত গে প্রকে বযচারগকয ে মথগক তে ঈস্থাগনয মকান 

ব্যফস্থা না মনয়ায কাযণ জানাগনায জন্য বডএআ ংবষ্ট প্রকে বযচারকগক ে বদগত াগয। কাযণ জানাগনা গর 

তা কৃবল ভন্ত্রণারয়  অআএভআবডগক ফবত কযা মমগত াগয। 

১১.৬। প্রকগেয কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয ংগয কাগজয বযকবেত ঈগেশ্য জথন ম্পগকথ ভল্যায়গনয জন্য কৃবল 

ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ গ্রণ কযগত াগয। 

১১.৭। প্রকগেয কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয ংগয কাগজয প্রবাফ ভল্যায়গনয জন্য কৃবল ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ 

গ্রণ কযগত াগয। 
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বদ্বতীয় স্য ফহুভৄখীকযণ প্রকে প্রণয়গনয জন্য কাবযগযী ায়তা 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয (বডএআ) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 মদগয ঈত্তয-বিভািগরয যাজাী  যংপুয বফবাগগয ৯টি মজরা এফং 

দবেণ-বিভািগরয ঢাকা, খুরনা এফং ফবযার বফবাগগয ১৮টি মজরা  

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃাঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার 

প্রকৃত 
বতক্রান্ত ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

ভর 

(প্রঃাঃ) 

ংগাবধত 

(প্রঃাঃ) 
ভর ংগাবধত 

৬৭১.৫০ 

(৩৪৯.৫০) 

৬৯২.৫০ 

(৩৪৯.৫০) 

৫১৮.৬৫ 

(১৯৩.৩৭) 

জুরাআ ২০০৯- 

জুন ২০১০ 

জুরাআ ২০০৯- 

জুন ২০১০ 

জুরাআ ২০০৯- 

জুন ২০১০ 
- - 

 
৫। কাগজয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ   

        (রে টাকা)  

ক্রঃ 

নং 
কাগজয বফববন্ন গঙ্গয নাভ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাো 

(ংগাবধত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

   অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ মভবনাযী  মন্ত্রাবত মথাক ৩.৫০ ১০০% - - 

২ যাভ থক (অন্তজথাবতক) জনভা ১৮৫.০০ ১১ ১৪৮.০০ ১১ 

৩ যাভ থক (স্থানীয়) জনভা ৫২.৫০ ২০ ৪২.০০ ২০ 

৪ ভ্রভণ (বফগদবক  বযন্তযীণ) মথাক ৩৫.০০ - - - 

৫ প্রাবনক ব্যয় মথাক ৩.৫০ - - - 

৬ কণ্ট্রাি মনগগাবগয়ন ব্যয় মথাক ৩.৫০ - - - 

৭ প্রবতগফদন প্রণয়ন  মমাগাগমাগ মথাক ৭.০০ - - - 

৮ কৃলক প্রবেণ জন ৭০.০০ ৩০,০০০ ৭০.০০ ৩০,০০০ 

৯ প্রদ থনী ংখ্যা ২০.৫০ ৫০০ ২০.৪৭ ৫৩৯ 

১০ কৃলক বফণন দর প্রবেণ জন ৪.০০ ১৭১০ ৩.৯৯ ১৭১০ 

১১ য়াকথ ংখ্যা ২৫.০০ ২০০ ১৪.২৯ ৯৫ 

১২ ববডবযাট মথাক ৮.৪৮ - ৮.৪৫ - 

১৩ কয মথাক ৭.৫২ - ৭.৫১ - 

১৪ কবিনগজন্পী মথাক ১৭৮.৫০ - ১৩১.২৪ - 

১৫ জনফর ংখ্যা ৮৮.৫০ ৩৬ ৭২.৭০ ৩৬ 

 ফ থগভাট - ৬৯২.৫০ ১০০% ৫১৮.৬৫ (৭৫%) ১০০% 

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  কগয়কটি খাগতয ফাস্তফ কাজ টিবব’য ংস্থান মভাতাগফক য়বন। এগুগরা রঃ 

মভবনাযী  মন্ত্রাবত, ভ্রভণ, প্রাবনক ব্যয়, কণ্ট্রাি মনগগাবগয়ন ব্যয়, প্রবতগফদন প্রণয়ন  মমাগাগমাগ, য়াকথ প্রভৃবত। 

প্রগয়াজন না য়ায় য়াকথ ব্যতীত ন্যান্য ংগগুগরা ফাস্তফায়ন কযা য়বন। প্রকৃত প্রগয়াজন নুমায়ী য়াকথ কযায় এ 

খাগত বকছু থ থ ব্যবয়ত বছর। 
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৭। টভূবভ, কাগজয ঙ্গ  ফাস্তফায়নঃ 

৭.১। টভূবভ 

অদৄবনক প্রভেবক্ত প্রগয়াগগয ভােগভ মদগয ঈত্তয-বিভ িগর কৃবল ঈৎাদন বৃবি  বফণন ব্যফস্থা 

বক্তারীকযগণয রগেয আগতাপূগফ থ এবডবফ থ থায়গন কৃবল ভন্ত্রণারগয়য ঈগযাগগ ২০০১-২০০৯ মভয়াগদ ‘‘নথ থগয়ষ্ট ক্র 

ডাআবাব থবপগকন’’ প্রকে ফাস্তফাবয়ত য়। এ প্রকগেয ধাযাফাবকতায় মদগয দবেণ-বিভ িগর নুরূ প্রকে 

ফাস্তফায়গনয রগেয বফগফচয টিএ প্রকেটি গ্রণ কযা য়। প্রকগেয প্রাক্কবরত ব্যয় ৬৭১.৫০ রে টাকা (৩৪৯.৫০ রে টাকা 

এবডবফ নুদান) এফং মভয়াদকার জুরাআ, ২০০৯ গত জুন, ২০১০। যফতীগত টিবব’য কবতয় ংগগয অবথ থক  ফাস্তফ 

বযভাগণয পুনবফ থন্যাগয কাযগণ প্রকেটি ৬৯২.৫০ রে টাকায় (৩৪৯.৫০ রে টাকা এবডবফ নুদান) ংগাবধত য়। প্রকে 

ভাবপ্তগত মভাট ব্যয় গয়গছ ৫১৮.৬৫ রে টাকা (৭৫%); ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। কৃবল ভন্ত্রণারগয়য কভ থকতথা জনাফ মভাঃ অবু 

াবনপ বভয়া প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযন। 

 
৭.২। প্রকগেয ঈগেশ্য 

 প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্য বছর মদগয দবেণ-বিভ িগরয মজরাগুগরাগত গস্যয পরনীরতা বৃবি  ফহুভৄখীকযগণয 

রগেয প্রস্তাবফত বফবনগয়াগ প্রকগেয ম্ভাব্যতা মাচাআ এফং প্রস্ত্ত্তবতভরক কভ থকান্ড গ্রণ  ফাস্তফায়ন। প্রকগেয ায়ক 

ঈগেশ্যগুগরা বনম্নরূঃ 

 
ক) ঈচ্চ পরনীর গস্যয চালাফাদ ম্প্রাযগণয রগেয মদগয দবেণ-বিভ িগরয মজরা এফং ঈগজরাভগয 

ভগে ফ থাবধক ম্ভাফনাভয় এরাকা বনফ থাচন; 

খ) আতঃপূগফ থ ফাস্তফাবয়ত এনববডব প্রকগেয অদগর দবেণ-বিভ িগর প্রস্তাবফত প্রকগেয জন্য প্রকে ফাস্তফায়ন 

িবত বনগদ থ কযা; 

গ) প্রস্তাবফত প্রকগেয ব্যয়, থ থায়ন িবত এফং তবফর প্রফা কাম থক্রভ বনধ থাযণ কযা;  

ঘ) ঈচ্চ পরনীর গস্যয জন্য কাম থকয বফণন ব্যফস্থা ঈদ্ভাফন;  

ঙ) প্রকে ফাস্তফায়নকাগর নাযীয েভতায়ন, বযগফ সুযো, সুান এফং প্রকে কাম থক্রগভয মটকআত্ব বনবিতকগে 

কাম থকয ব্যফস্থা ঈদ্ভাফন; 

চ) প্রকগেয ভােগভ কভ থংস্থান বৃবিয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা; 

ছ) প্রবেগণয ভােগভ কৃলকগদয ঈযানবববত্তক পর চালাফাগদ েভ কগয মতারা;  

জ) অদৄবনক কৃবল প্রভেবক্ত ফরম্বগন ঈচ্চ পরনীর জাগতয গস্যয পরন বৃবি কযা;  

ঝ) এনববডব প্রকগেয অতায় বনবভ থত ৭৭টি পাভ থা থ ভাগকথটভুক্ত দ্যআ রোবধক কৃলগকয ঈৎাবদত পগরয 

ন্যায্যভল্য বনবিত কযা; 

ঞ) যকাযী  মফযকাযী (এনবজ) ংস্থাভগয ভগে মটকআ ংীদাবযত্ব বনবিত কযা; 

ট) প্রস্তাবফত এববডব প্রকগেয অথ থ-াভাবজক মমৌবক্তকতা বনরূণ।  

 
৭.৩। প্রকে ফাস্তফায়নঃ 

 বদ্বতীয় স্য ফহুভৄখীকযণ প্রকগেয (এববডব) প্রস্ত্ত্তবতভরক কাম থক্রভ বগগফ এ প্রকে ফাস্তফায়ন কযা য়। বফগফচয 

প্রকগেয ভােগভ আতঃপূগফ থ ফাস্তফাবয়ত এনববডব প্রকেভুক্ত মদগয ঈত্তয-বিভ ির এফং প্রস্তাবফত এববডব প্রকেভুক্ত 

দবেণ-বিভ িগরয ম্ভাব্য ঈচ্চ পরনীর পগরয ঈগমাগী এরাকা বচবিত কযা য়। এছাড়া প্রস্তাবফত প্রকগেয জন্য 

এনবজ বনফ থাচন নীবতভারা এফং ক্ষুদ্র ঊণ বফতযগণয জন্য ব্যাংক বনফ থাচন চূড়ান্ত কযা য়। এববডব প্রকগেয জন্য ফাস্তফায়ন 

িবত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। এছাড়া প্রকগেয ভােগভ ৩০,০০০ কৃলকগক ঈচ্চ পরনীর জাগতয স্য চালাফাদ, পর ংযেণ  

বফণন প্রভৃবত বফলগয়য ঈগয প্রবেণ মদয়া গয়গছ। ফাস্তফাবয়ত এ টিএ প্রকগেয পরশ্রুবতগত আগতাভগেআ এববডব প্রকে 

গ্রণ কযা গয়গছ। 

 
৮। প্রকগেয ঈগেশ্য  জথনঃ 

 

ক্রঃনং বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১ ঈচ্চ পরনীর গস্যয চালাফাদ ম্প্রাযগণয 

রগেয মদগয দবেণ-বিভ িগরয মজরা 

এফং ঈগজরাভগয ভগে ফ থাবধক 

মদগয ঈত্তয-বিভ এফং দবেণ-বিভ িগর ২৭টি 

মজরায় এ ধযগনয ৫২টি ঈগজরা বচবিত কযা গয়গছ। 
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ক্রঃনং বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

ম্ভাফনাভয় এরাকা বনফ থাচন। 

২ আতঃপূগফ থ ফাস্তফাবয়ত এনববডব প্রকগেয 

অদগর দবেণ-বিভ িগর প্রস্তাবফত প্রকগেয 

জন্য প্রকে ফাস্তফায়ন িবত বনগদ থ কযা। 

এনববডব প্রকে রব্ধ ববজ্ঞতা এফং বযফতথনীর জরফায়ু 

 প্রাকৃবতক বযগফ বফগফচনায় মথামথ প্রকে ফাস্তফায়ন 

কভ থিবত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 

৩ প্রস্তাবফত প্রকগেয ব্যয়, থ থায়ন িবত এফং 

তবফর প্রফা কাম থক্রভ বনধ থাযণ কযা।  

এববডব প্রকগেয ব্যয়, থ থায়ন িবত এফং তবফর প্রফা 

কাম থক্রভ বনধ থাযণ কযা গয়গছ। 

৪ ঈচ্চ পরনীর গস্যয জন্য কাম থকয বফণন 

ব্যফস্থা ঈদ্ভাফন। 

ঈচ্চ পরনীর জাগতয স্য অফাগদয জন্য ৪৭০৯১ জন 

কৃলগকয ভগে ৪০.০০ মকাটি টাকা ঘুণ থায়ভান ঊণ বফতযণ 

কযা গয়গছ। পাভ থা থ ভাগকথটিং গ্রুগয ংগগ এনববডব 

ভাগকথটগুগরায ম্পকথ স্থাগন ১৭১০টি পাভ থা থ ভাগকথটিং 

গ্রুগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

৫ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর নাযীয েভতায়ন, 

বযগফ সুযো, সুান এফং প্রকে কাম থক্রগভয 

মটকআত্ব বনবিতকগে কাম থকয ব্যফস্থা ঈদ্ভাফন। 

ঈচ্চ পরনীর স্য ঈৎাদগন বনগয়াবজত ২২৬০৪ জন 

ভবরা কৃলকগক কৃবল ঊণ প্রদান কযা গয়গছ। নতুন প্রভেবক্ত 

ম্প্রাযণ, অদৄবনক কৃবল িবত নুযণ  বযগফ 

ংযেণ প্রভেবক্ত প্রফতথগনয রগেয ৫৩৯ প্রদ থনী ফাস্তফাবয়ত 

গয়গছ। প্রকে কাম থক্রগভয মটকআত্ব  সুান বফলগয় 

গচতনতায রগেয ৯৫টি বযববঈ য়াকথ নুবিত গয়গছ। 

৬ প্রকগেয ভােগভ কভ থংস্থান বৃবিয সুগমাগ সৃবষ্ট 

কযা। 

আতঃপূগফ থ ফাস্তফাবয়ত এনববডব প্রকগেয ভােগভ ফবধ থত 

কভ থংস্থাগনয ধাযাফাবকতা যোকগে কাম থক্রভ ফাস্তফাবয়ত 

গয়গছ। 

৭ প্রবেগণয ভােগভ কৃলকগদয ঈযানবববত্তক 

পর চালাফাগদ েভ কগয মতারা। 

ঈযানবববত্তক পর চালাফাগদয রগেয কৃলকগক প্রবেণ 

মদয়া গয়গছ। 

৮ অদৄবনক কৃবল প্রভেবক্ত ফরম্বগন ঈচ্চ পরনীর 

জাগতয গস্যয পরন বৃবি কযা। 

অদৄবনক প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন কগয ফতথভাগন ফাস্তফায়নাধীন 

এববডব প্রকগে ন্তভু থক্ত কযা গয়গছ। 

৯ এনববডব প্রকগেয অতায় বনবভ থত ৭৭টি 

পাভ থা থ ভাগকথটভুক্ত দ্যআ রোবধক কৃলগকয 

ঈৎাবদত পগরয ন্যায্যভল্য বনবিত কযা। 

কৃবল বফণন কাম থক্রভ সুংত কযায রগেয ৫৭টি পাভ থা থ 

ভাগকথটিং গ্রুগক প্রবেণ মদয়া গয়গছ। 

১০ যকাযী  মফযকাযী (এনবজ) 

ংস্থাভগয ভগে মটকআ ংীদাবযত্ব 

বনবিত কযা।  

ফাস্তফায়নাধীন এববডব প্রকগে যকাযী-মফযকাযী 

ংীদাবযগত্ব প্রকে ফাস্তফায়ন বনবিত কযা গয়গছ। 

১১ প্রস্তাবফত এববডব প্রকগেয অথ থ-াভাবজক 

মমৌবক্তকতা বনরূণ। 

বফস্তাবযত বফগিলণ ন্তভু থবক্তপূফ থক এববডব প্রকগেয 

বডবব প্রণয়ন কযা গয়গছ। 

 
৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ 

 প্রকগেয রেয  ঈগেশ্য এফং প্রকৃত জথন ম্পগকথ নুগেদ ৮-এ অগরাকাত কযা গয়গছ। াবফ থক মপ্রোগট 

প্রকগেয ঈগেগশ্যগুগরা বজথত গয়গছ। 

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ ঈগেখ্যগমাগ্য ফাস্তফায়ন ভস্যা বযরবেত য়বন। 

 
১১। সুাবযঃ 

 ফতথভাগন ফাস্তফায়নাধীন এববডব প্রকগেয প্রস্ত্ত্তবত এফং আতঃপূগফ থ ফাস্তফাবয়ত এনববডব প্রকগেয কাম থক্রভ 

মজাযদাযকযণ  চরভান যাখায রগেয প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। বৃৎ বফবনগয়াগ প্রকে ফাস্তফায়গনয পূগফ থ এ ধযগনয 

টিএ প্রকে গ্রণ কযা মমগত াগয। 
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বঝনাআদ দগয কৃবল প্রবেণ আনবষ্টটিঈট স্থান প্রকে 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 বঝনাআদ মজরায দয ঈগজরা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    

 
রে টাকায় 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয 

%) 

ভর (প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

১০৮৪.২৭ 

(-) 

১৩১৪.০৯ 

(-) 

১২৯৬.৪৭ 

(-) 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত 

জুন, ২০০৮ 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত 

জুন, ২০১০ 

নগবম্বয, 

২০০৫ গত 

জুন, ২০১০ 

২১২.২০ 

(১৯.৫৭%) 

২ ফছয 

(৬৭%) 

 
৫। প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ 

(রে টাকায়) 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফনায়ন মথাক ১.০০ - ১.০০ (১০০%) 

অনুলাংবগক মথাক ১৫.০০ - ১৩.২৯৫ - 

ভুবভ বধগ্রণ একয ১৮৩.৭১ ২১.৩৮ ১৮৩.৭১ ২১.৩৮ 

(১০০%) 

ভুবভ ঈন্নয়ন ঘঃবভঃ ৯০.০০ ৫২,৯১০ ৮৪.৫০ ৫২,৯১০ 

(১০০%) 

একাগডবভক বফন বনভ থাণ ফঃবভঃ ৩০০.০০ ২০০০ ২৯৯.৯৯ ২০০০ 

(১০০%) 

ছাোফা/মাগষ্টর বনভ থাণ ফঃবভঃ ১৫০.০০ ১০০০ ১৫০.০০ ১০০০ 

(১০০%) 

ছােী মাগষ্টর বনভ থাণ ফঃবভঃ ১০৫.০০ ৭০০ ১০৫.০০ ৭০০ 

(১০০%) 

কৃলক প্রবেণ আঈবনট বনভ থাণ ফঃবভঃ ৭৫.০০ ৫০০ ৭৪.৯৯ ৫০০ 

(১০০%) 

েগেয ফাবফন বনভ থাণ ফঃবভঃ ২৫.০৫ ১৬৭ ২৫.০৫ ১৬৭ 

(১০০%) 

৪থ থ মেণীয কভ থচাযীগদয ফাবফন বনভ থাণ ফঃবভঃ ৩৩.৭৫ ২২৫ ৩৩.৭৫ ২২৫ 

(১০০%) 

গুদাভ বনভ থাণ ফঃবভঃ ২৬.০৪ ১৮৬ ২৬.০৩ ১৮৬ 

(১০০%) 
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(রে টাকায়) 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

প্রধান পটক বনভ থাণ ংখ্যা ২.০০ ১ ২.০০ ১ (১০০%) 

ার্শ্থ মদয়ার বনভ থাণ যাঃবভঃ ৩.৯০ ১০০ ৩.৯০ ১০০ 

(১০০%) 

ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ যাঃবভঃ ৬৫.২৩ ১৪৬৬.০২ ৬৫.১৫ ১৪৬৬.০২ 

(১০০%) 

বফদ্যযতায়ন  মথাক ৭৩.৫০ - ৭৩.০৫ - 

াবন যফাযা রাআন বনভ থাণ মথাক ১০.০০ - ১০.০০ (১০০%) 

বাযগড াবনয ট্যাংক বনভ থাণ ংখ্যা ৬০.০০ ১ ৫৯.৯৯ ১ (১০০%) 

বযন্তযীণ যাস্তা বনভ থাণ ফঃবভঃ ৮.৮০ ২০০০ ৮.৮০ ২০০০ 

(১০০%) 

পুকুয খনন ংখ্যা ১৫.০০ ১ ১৫.০০ ১ (১০০%) 

বনষ্কান নারা যাঃবভঃ ২.০০ ১০৫৮ ২.০০ ১০৫৮ 

(১০০%) 

ছােীফা ীভানা প্রাচীয যাঃবভঃ ১৩.৫০ ২৪৮.৭০ ১৩.৫০ ২৪৮.৭০ 

(১০০%) 

েগেয ফা বফগনয ীভানা প্রাচীয যাঃবভঃ ৬.৫০ ১১৬.১২ ৬.৫০ ১১৬.১২ 

(১০০%) 

বপ যিাভাবদ  মন্ত্রাবত ংখ্যা ৫.৮২ ২৭ ৫.৩৩ ২৭ 

(১০০%) 

খাভাগযয জন্য মন্ত্রাবত ক্রয় ংখ্যা ৩.৩৫ ৮ ৩.১৪ ৮ (১০০%) 

অফাফে ক্রয় (বপ  প্রবেণ 

কে, মাগষ্টর  গগফলণাগায এয জন্য) 

ংখ্যা ৪০.৩০ ১০২৩ ৩০.৭৯৯ ১০২৩ 

(১০০%) 

মভাট - ১৩১৪.০৯ - ১২৯৬.৪৭ - 

 
৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ ববঅয নুাগয প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। মকান বফর বযগাধ ফাবক 

মনআ। বকন্তু বযদ থনকাগর মফ বকছু কাজ ভাপ্ত যগয়গছ ফগর মদখা মায়। মম কর কাজ ভাপ্ত যগয়গছ ম বফলগয় ১০ 

নং নুগেগদ বফস্তাবযত ঈমেখ কযা গয়গছ। 

৭।  টভূবভ, প্রকগেয ঈগেশ্য  ফাস্তফায়নঃ  

৭.১।  টভূবভঃ অদৄবনক কৃবল বোয় ববেত দে ভানফ ম্পদ ঈন্নয়নআ ভৄরতঃ এ প্রকগেয ভর ঈগেশ্য। মদখা মগগছ মদগ 

প্রবত ফছয প্রায় ৬.০ রে ছাে-ছােী এ.এ.ব যীোয় া কগয। এগদয গনগকআ াধাযণ বোয জন্য বফববন্ন 

যকাযী-মফযকাযী কগরগজ এফং গনগক কাবযগযী বোয জন্য বরগটকবনক, কৃবল প্রবেণ আনবষ্টটিঈট  

মবাগকনার মরবনং আনবষ্টটিঈটগুগরাগত ববতথয সুগমাগ ায়। ন্য বদগক া কযা ছাে-ছােীয ফড় একটি ং কাবযগযী 

বো গ্রগণ মতভন মকান সুগমাগ ায় না। কৃবল বনব থয এ মদগ কৃবলয ঈন্নবতয জন্য কৃবল বোয় ববেত দে ভানফ 

ম্পগদয মগথষ্ট ঘাটবত যগয়গছ। তাআ এ রগেযগক বফগফচনায় মযগখ বঝনাআদ দগয একটি কৃবল প্রবেণ আনবষ্টটিঈট 

স্থাগনয ঈগযাগ মনয়া গয়গছ। 

৭.২।   প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

 কৃবল প্রবেণ আনবষ্টটিঈট স্থাগনয ভােগভ ফাংরাগদ কাবযগযী বো মফাগড থয বোক্রগভয অগরাগক ৪ ফছয মভয়াদী 

কৃবল বডগপ্লাভা বোক্রভ চালু কগয দে বডগপ্লাভা কৃবলবফদ বতযী কযা।  
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 বফববন্ন যকাযী প্রবতিান মমভন-কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয, বফএবডব, বফববন্ন কৃবল গগফলণা প্রবতিান এফং মফযকাযী 

ংস্থাভগ কৃবল বডগপ্লাভাধাযীগদয কভ থংস্থাগনয মম সুগমাগ যগয়গছ তা পূযগণ ায়তা কযা।  

৭.৩।  প্রধান প্রধান কাগজয ঙ্গঃ 

৭.৩.১।  (১) ভুবভ বধগ্রণ, (২) ভুবভ ঈন্নয়ন (৩) একাগডবভক বফন বনভ থাণ, (৪) ছাোফা/মাগষ্টর বনভ থাণ, (৫)  ছােী মাগষ্টর 

বনভ থাণ, (৬) কৃবল প্রবেণ আঈবনট বনভ থাণ, (৭) েগেয ফাবফন বনভ থাণ, (৮) ৪থ থ মেণীয কভ থচাযীগদয ফাবফন 

বনভ থাণ, (৯) গুদাভ বনভ থাণ, (১০) বফদ্যযতায়ন, (১১) প্রধান পটক বনভ থাণ, (১২) ার্শ্থ মদয়ার বনভ থাণ, (১৩) তাযকাটা 

দ্বাযা ীভানা মফড়া বনভ থাণ, (১৪) াবন যফাযা রাআন বনভ থাণ, (১৫) বাযগড াবনয ট্যাংক বনভ থাণ, (১৬) 

বযন্তযীণ যাস্তা বনভ থাণ, (১৭) পুকুয খনন, (১৮) বনষ্কান নারা, (১৯) বপ যিাভাবদ  মন্ত্রাবত, (২০) 

অফাফে ক্রয় (বপ  প্রবেণ কে, মাগষ্টর  গগফলণাগায এয জন্য) এফং (২১) খাভাগযয জন্য মন্ত্রাবত 

ক্রয়। 

৭.৪।   পূফ থ-বযদ থনঃ  

ক্রবভক 

নং 
কভ থকতথায নাভ দফী 

১। জনাফ এভ, াইদ অরী ভা-বযচারক, বডএআ 

২। জনাফ এ অবজজ বতবযক্ত বযচারক, বডএআ, জগায 

৩।  জনাফ মভাঃ আকফার ভাভৄদ ঈ-বচফ, বডট, কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৪। জনাফ নাবয ঈবেন ঈ-প্রধান, বযকেনা ঈআং, বডএআ 

৫। জনাফ বনভ থর কুভায াা বযচারক, প্রবেণ ঈআং, বডএআ 

৬। জনাফ জাভার ঈবেন বনফ থাী প্রগকৌরী, প্রকে ফাস্তফায়ন ঈআং, বডএআ 

৭। জনাফ পলুর কবযভ বযচারক, প্রবেণ ঈআং, বডএআ 

৮। জনাফ নুয মভাাম্মদ মভফাঈর কুদ্দু ববনয়য কাযী বচফ, প্লযাবনং কবভন 

 
৮।  াবফ থক ম থগফেণঃ  

বঝনাআদ কৃবল প্রবেণ আন্পটিটিঈট বঝনাআদ য মথগক প্রায় ৪ ভাআর দূগয ভগনাযভ বযগফগ ফবস্থত। কৃবলপ্রধান এআ 

মদগ বডগপ্লাভা কৃবলবফদ বতবয কযায ঈগেগশ্য বঝনাআদ কৃবল প্রবেণ আন্পটিটিঈট স্থাগনয জন্য অগরাচয প্রকেটি গ্রণ 

কযা য়। 

বঝনাআদ কৃবল প্রবেণ আন্পটিটিঈট চালু কযায জন্য জনফর এখন বনগয়াগ কযা য়বন। প্রকে বযচারক জানান, 

জনফর বনগয়াগগয প্রবক্রয়া এখন প্রাথবভক ম থাগয় যগয়গছ। এ প্রবক্রয়া কতবদন নাগাদ মল গফ, মটি বনবিত। পগর 

প্রায় ১৩ মকাটি টাকা বফবনগয়াগ গে একাগডবভক কাম থক্রভ শুরু কযা মাগে না। মগথষ্ট ভয় াগত বনগয় দ সৃজন  

জনফর বনগয়াগগয প্রবক্রয়া শুরু কযা প্রগয়াজন বছর। 

খাভাগযয জন্য মন্ত্রাবত মদখগত চাআগর ঈ-বযচারক (কৃবল ম্প্রাযণ), বঝনাআদ মজরা জানান মম, বনযাত্তায বাগফ 

মগুবর বঝনাআদ কৃবল প্রবেণ আন্পটিটিঈগট না মযগখ তঁয বপগয গুদাগভ যাখা গয়গছ। বযদ থনকাগর ভগয়য 

বাগফ মগুবর মদখা ম্ভফ য়বন। 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়ন  থ থ ব্যগয়য বফফযণী রেয কযগর মদখা মায় মম, বনভণবরবখত গঙ্গয ফযােকৃত 

গথ থয ১০০% থফা প্রায় ১০০% ব্যয় কযা গয়গছঃ 

ফনায়ন, ভুবভ বধগ্রণ, একাগডবভক বফন বনভ থাণ, ছাোফা/মাগষ্টর বনভ থাণ, ছােী মাগষ্টর বনভ থাণ, কৃলক প্রবেণ আঈবনট 

বনভ থাণ, েগেয ফাবফন বনভ থাণ, ৪থ থ মেণীয কভ থচাযীগদয ফাবফন বনভ থাণ, গুদাভ বনভ থাণ, প্রধান পটক বনভ থাণ, ার্শ্থ 

মদয়ার বনভ থাণ, বফদ্যযতায়ন, াবন যফাযা রাআন বনভ থাণ, বাযগড াবনয ট্যাংক বনভ থাণ, বযন্তযীণ যাস্তা বনভ থাণ, পুকুয 

খনন, বনষ্কান নারা, ছােীফা ীভানা প্রাচীয, েগেয ফা বফগনয ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ।  

গনক কাজ বনভণভাগনয এফং বকছু কাজ ভাপ্ত থাকা গে (১০ নং নুগেগদ ফবণ থত গয়গছ) এ ফ কাগজ 

বফগলতঃ বনভ থাণকাগজ ১০০% থ থ ব্যগয়য বফলয়টি যস্যজনক। বাযগড াবনয ট্যাংক বনভ থাণ কাগজ এগকফাগযআ কযা 

য়বন, থচ এ খাগত ১০০% থ থ ব্যয় কযা গয়গছ। 
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৯। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ 

 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) কৃবল প্রবেণ আনবষ্টটিঈট স্থাগনয ভােগভ ফাংরাগদ 

কাবযগযী বো মফাগড থয বোক্রগভয অগরাগক ৪ ফছয 

মভয়াদী কৃবল বডগপ্লাভা বোক্রভ চালু কগয দে 

বডগপ্লাভা কৃবলবফদ বতযী কযা। 

বনভ থাণ কাজ মভাটা ভৄটিবাগফ ভাপ্ত গর জনফর 

বনগয়াগ এফং একাগডবভক কাম থক্রভ শুরু না কযায় দে 

বডগপ্লাভা কৃবলবফদ বতযী কযায কাজ শুরু য়বন। 

(২) বফববন্ন যকাযী প্রবতিান মমভন-কৃবল ম্প্রাযণ 

বধদপ্তয, বফএবডব, বফববন্ন কৃবল গগফলণা প্রবতিান 

এফং মফযকাযী ংস্থাভগ কৃবল বডগপ্লাভাধাযীগদয 

কভ থংস্থাগনয মম সুগমাগ যগয়গছ তা পূযগণ ায়তা 

কযা। 

জনফর বনগয়াগ এফং একাগডবভক কাম থক্রভ শুরু না 

কযায় দে কৃবল বডগপ্লাভাধাযীগদয কভ থংস্থাগনয মম 

সুগমাগ যগয়গছ তা পূযগণ ায়তা কযা ম্ভফ গে না। 

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যা এফং ত্রুটি-বফচুযবতঃ  

প্রকেটি ফাস্তফায়নকাগর মতভন মকান ভস্যায ঈদ্ভফ য়বন ফগর প্রকে বযচারকগণ জানান। তগফ প্রকগেয কাগজ 

বনম্নবরবখত ত্রুটি-বফচুযবত প্রতযে কযা মগগছঃ 

(1) প্রবতটি বফগনয কাগঠয দযজা বন ম্নভাগনয। কাঠ মস্পববপগকন নুাগয মদয়া য়বন। বধকাং দযজায় 

কাগঠয মজাড়া পঁক গয় মাগে। দযজায া ো ফন্ধ কযগর ভাগঝ পঁক থাগক। বনভ থাণ কাগজয ত্রুটিয কাযগণ 

গনক মচৌকাগঠয ঈগয পঁক যগয়গছ। 

(2) গুদাভ ঘগযয গনক কাজ ফাবক যগয়গছ। গুদাগভয প্লাোয/গয়বিং কযা য়বন। চুনকাভ কযা য়বন। গুদাগভয 

দযজা, ববড় আতযাবদ বনভ থাণকাজ  গনক কাজ ফাবক যগয়গছ। 

(3) ভূবভ-ঈন্নয়ন কাগজয জন্য ৫২,৯১০ ঘনবভটায ভাটি বযাট কযা গয়গছ ফগর ববঅয-এ ঈ মেখ কযা গয়গছ। 

বযদ থনকাগর  ভাটি বযাগটয কাগজ বফপুর পঁবক মদয়া গয়গছ ফগর নুবভত গয়গছ। ভাগঠয গনক স্থান 

ভান যগয়গছ। এ বফলগয় বফস্তাবযত বযভা কযা গর প্রকৃত তে জানা মাগফ। ভগয়য বাগফ এফং 

গমাবগতায জন্য কাবযগযী কভ থকতথা না থাকায় বযদ থনকাগর বযভা কযা ম্ভফ য়বন।  

(4) ীভানা প্রাচীয যং কযা য়বন। 

(5) ীভানা প্রাচীগযয বনচ বদগয় গনক স্থাগন পঁকা যগয়গছ। এ ফ পঁক বদগয় মরাকজন ববত ময গজআ ঢুগক 

ড়গত াগয। এগত বনযাত্তা ভস্যা মদখা বদগত াগয। ভাটি বযাট কগয ফা মদয়ার বনভ থাণ কগয ফবধ থত কগয 

মফ পঁক ফন্ধ কযা প্রগয়াজন। 

(6) বৃেগযাগণয জন্য ১ রে টাকা ফযাে বছর। বকন্তু প্রকগেয মভয়াগদ রাগাগনা (৪/৫ ফছয ফয়ী) ে বকছু গাছ 

মদখা মগগছ। ১ রে টাকায পুগযাটা বৃেগযাগণয জন্য কাগজ ব্যয় কযা গয়গছ ফগর ভগন য় না। দ্য’একবদন 

অগগ বকছু গাছ রাগাগনা গয়গছ ফগর মদখা মগর, মগুগরা ভযণান্ন। 

(7) বপ, প্রবেণ কে, মাগষ্টর  গগফলণাগায-এয জন্য মমফ কাগঠয পাবন থচায যফযা কযা গয়গছ, মগুগরা 

তযন্ত বনম্নভাগনয। বফগলতঃ ছাে-ছােীগদয জন্য ংগৃীত বযবডং মটবফরগুগরা তযন্ত বন ম্নভাগনয। এগুগরায 

কাঠ, কাগঠয ভান এফং বপবনবং খুফআ বনম্নভাগনয। 

(8) গার থস্ মাগেগরয জানারায় কঁচ রাগাগনায কাজ ফাদ অগছ। 

(9) গার থস্ মাগেগরয, বপ্রবন্পাগরয ফাবফন, ফগয়জ মাগের, একাগডবভক বফন প্রভৃবত বফগন ফাথরুগভ গনক 

কাজ ফাদ অগছ। মমভন, ট্যা, ায়ায, কগভাড, মফবন আতযাবদ এখন রাগাগনা য়বন।  

(10) একাগডবভক বফগন ছাগদ ঠায যাস্তা ছাদ ঢারাআ কগয ফন্ধ কগয মদয়া গয়গছ। ববড়ঘয বনভ থাণ কযা য়বন। 

পগর বযষ্কায বযেন্ন কযায জন্য ছাগদ মায়া ম্ভফ নয়। বাটি থগকর এেগটনন কযায জন্য বিান্ত গৃীত 

গর ফড় ধযগণয ভস্যা গফ। 

(11) জনফর বনগয়াগ কযা য়বন। পগর এত টাকা বফবনগয়াগ গে একাগডবভক কাম থক্রভ শুরু কযা মাগে না। মগথষ্ট 

ভয় াগত বনগয় জনফর কাঠাগভা নুগভাদন, দ সৃজন এফং জনফর বনগয়াগগয প্রবক্রয়া শুরু কযা প্রগয়াজন 

বছর। 
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(12) প্রকগে বনযাত্তা ভস্যা প্রকট ফগর প্রতীয়ভান র। বপ্রবন্পাগর ফাায কঁগচয জানারা বঢর মভগয মকঈ মবগঙ 

বদগয়গছ। মছাটখাট চুবযয ঘটনা প্রায়আ ঘটগছ ফগর বনযাত্তায দাবয়গত্ব থাকা ব্যবক্তগণ জানান। একজন 

এভএরএএ এফং দ্য’জন বদবনক বববত্তগত াাযাদায বনযাত্তায দাবয়ত্ব ারন কযগছন, মা ম থাপ্ত নয়। 

বদবনক বববত্তগত াাযাদাযগণ মফ কগয়ক ভা মাফৎ বাতা ান না ফগর জানান। মতবদন জনফর বনগয়াগ 

কযা ম্ভফ গফ না, ততবদন মডপুগটগন ফা বদবনক বববত্তগত ম থাপ্ত ংখ্যক াাযাদায বনগয়াগ কগয বফন  

অফাফগেয বনযাত্তা বনবিত কযা প্রগয়াজন। 

(13) বাযগড াবনয ট্যাংক বনভ থাগণয খাত থাকগর মকান বাযগড ট্যাংক বনভ থাণ কযা য়বন। প্রকে 

বযচারগকয এফং গণপূতথ বফবাগগয কভ থকতথাগদ ফক্তব্যঃ প্রবতটি বফগনয ছাগদ াবনয ট্যাংক স্থান কযা 

গয়গছ, মকান অরাদা াবনয ট্যাংক বনভ থাগণয বযকেনা বছর না।  

(14) বপ্রবন্পাগরয ফাবফন, গার থস্  ফগয়জ মাগের, মগাডাঈন প্রভৃবত বফগন মাতায়গতয জন্য াকা ফা আগটয যাস্তা 

বনভ থাণ কযা য়বন। াগফক প্রকে বযচারক জানান, এফ বফগন মাতায়গতয জন্য াকা ফা আগটয যাস্তা বনভ থাণ 

কযায জন্য বডববগত মকান ফযাে বছর না।  

(15) একাগডবভক বফগন মায়ায জন্য আগটয যাস্তা বনভ থাণ কযা গয়গছ, এ স্থাগন াকা যাস্তা বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন 

বছর। 

(16) প্রবেণাথীগদয জন্য মকান অরভাবয ফা মরফ্ বনভ থাণ কযা য়বন। প্রকে বযচারগকয ফক্তব্যঃ এয জন্য মকান 

ফযাে বছর না। 

(17) বফদ্যযৎ ংগমাগ মনয়া য়বন। প্রকে বযচারগকয ফক্তব্যঃ বফদ্যযৎ ংগমাগ প্রদাগনয কাজ াযা মদগ ফন্ধ থাকায় 

বফদ্যযৎ ংগমাগ মনয়া ম্ভফ য়বন। এখন মম মকান ভয় বফদ্যযৎ ংগমাগ মনয়া ম্ভফ, তগফ প্রবত ভাগ মম বফর 

অগফ, তা মকান তবফর মথগক বযগাধ কযা গফ, ম বফলগয় বিান্ত য়া ভােআ বফদ্যযৎ ংগমাগ মনয়া 

গফ। 

(18) একটি মছাট পুকুয খনন কযা গয়গছ, বকন্তু তাগত াবন মনআ। মম অকাগযয এফং গবীযতায পুকুয খনন কযা 

গয়গছ, এটিগত াবন কথগনাআ স্থায়ী গফ ফগর ভগন য় না। 

(19) কযাম্পাটিয ীভানা এঁগক মঁগক মগগছ। পুগযা কযাম্পাটি অয়তাকায ফা ফগ থাকায গর বার গতা।  

 

১১।  সুাবযঃ  

১১.১।  বনভ থাণ কাগজয এবেগভগটয াগথ ম্পাবদত কাগজয বভর যগয়গছ বক-না ম বফলগয় ভন্ত্রণারগয়য কভ থকতথা  

কাবযগবয কভ থকতথাগদয (বববর  আগরবিগকর আবিবনয়ায) ভিগয় একটি কবভটি গঠন কগয যীো কযা 

প্রগয়াজন। কর প্রকায বনভ থাণকাগজয ভান যীো কগয মদখা প্রগয়াজন।  

১১.২। বধকাং কাগঠয কাগজ ব্যফহৃত কাগঠয বনম্নভান প্রতীয়ভান গয়গছ বফধায় কর প্রকায কাগঠয ভান যীো কগয 

মদখা প্রগয়াজন। 

১১.৩। ভূবভ ঈন্নয়ন কাগজয বপ্র-য়াকথ মভজাযগভগিয াগথ ম্পাবদত কাজ এবং বযগাবধত বফর াভিস্যপূণ থ বক-না তা 

যীো কগয মদখা প্রগয়াজন। 

১১.৪। গুদাভ ঘয, ভাটি বযাট, ীভানা প্রাচীয, বৃেগযান, গার থস্  ফগয়জ মাগের, বপ্রবন্পাগরয ফাবফন, একাগডবভক 

বফন, বফদ্যযৎ ংগমাগ প্রভৃবত অআগটগভয ভাপ্ত কাজগুগরা বফরগম্ব ভাপ্ত কযা প্রগয়াজন।  

১১.৫। ীভানা প্রাচীগযয বনচ বদগয় মম পঁক যগয়গছ, স্থায়ী ব্যফস্থায ভােগভ মগুবর ফন্ধ কযা প্রগয়াজন।  

১১.৬। মগট মথগক একাগডবভক বফগন মায়ায জন্য াকা যাস্তা বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন।  

১১.৭। বপ্রবন্পাগরয ফাবফন, গার থস্  ফগয়জ মাগের, মগাডাঈন প্রভৃবত বফগন মাতায়গতয জন্য াকা ফা আগটয যাস্তা 

বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন। 

১১.৮। একাগডবভক কাম থক্রভ শুরু না কযা ম থন্ত পুগযা এরাকায় ঈভেক্ত াাযায ব্যফস্থা কযা প্রগয়াজন। বদবনক বববত্তগত 

বনগয়াবজত াাযাদাযগগণয গত কগয়ক ভাগয বাতা জরুযী বববত্তগত প্রদাগনয ব্যফস্থা কযা প্রগয়াজন। মতবদন ম থন্ত 

জনফর বনগয়াগ কযা ম্ভফ গফ না, ততবদন মডপুগটগন ফা বদবনক বববত্তগত ম থাপ্ত ংখ্যক াাযাদায বনগয়াগ কগয 

বফন, গাছারা  অফাফগেয বনযাত্তা বনবিত কযা প্রগয়াজন।  

১১.৯। দ্রুত জনফর কাঠাগভা নুগভাদন এফং জনফর বনগয়াগ কগয বফরগম্ব একাগডবভক কাম থক্রভ শুরু কযা প্রগয়াজন।  
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পূফ থািরীয় ভবিত কৃবল ঈন্নয়ন প্রকে (১ভ ম থায়) (২য় ংগাবধত) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয এফং ফাংরাগদ কৃবল ঈন্নয়ন কগ থাগযন 

 
২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

 
৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 ৮টি মজরায ৬৭ ঈগজরা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    

 
বডএআ ংগঃ 

রে টাকায় 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয %) 

ভর (প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

১৬৩৫.৮৭ 

(-) 

১৬১০.০৩ 

(-) 

১৫২৬.৮১ 

(-) 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১০ 

109.06 

(6.67%) 

1 ফছয 

33% 

 
বফএবডব ংগঃ 

রে টাকায় 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয 

%) 

ভর (প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

২৩৩২.৯৬ 

(-) 

২৪১৭.৪২ 

(-) 

২৩৯৮.৬২ 

(-) 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১০ 

65.66 

(2.81%) 
33% 

 
৫।  প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ 

 
বডএআ ংগঃ  

রে টাকায় 

ক্রঃ 

নং 

বব নুমায়ী বফববন্ন  

ংগ 

একক 

 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। মফতন বাতাঃ 

কভ থকতথা জন ১৪.৩১ ৩জন ৯.৩০ 

 (৬৫%) 

৩ জন (১০০%) 

কভ থচাযী জন ৪.২৪ ৩জন ১.২৪ 

 (২৯.২৪%) 

৩ জন (১০০%) 
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রে টাকায় 

ক্রঃ 

নং 

বব নুমায়ী বফববন্ন  

ংগ 

একক 

 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

বাতাবদ জন ১৫.৬৬ ৬জন ৮.৯৬  

(৫৭.২১%) 

৬জন 

 (১০০%) 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যফযা  মফা 

প্রবেন          

কৃলক প্রবেণ জন ৭৮.৪২ ৪৭০৪২জন ৭২.৯০ 

(৯৩%) 

৪২১৪০  জন 

(৯০%) 

ঈকাযগবাবগ কৃলক জন ৯৬.৬৬ ৬০৫০৭ জন ৯৩.৯৩  

(৯৭.১৭%) 

৫৯৪৭০ জন 

(৯৮.২৮%) 

এ.এএ  প্রবেণ জন ১৭.০১ ৭৪৫০জন ১৫.৩৩  

(৯০.১২%) 

৬৭৩০ জন 

(৯০.৩৩%) 

কভ থকতথা প্রবেণ জন ৪.৩০ ১৩৯৩ জন ৩.২৮ 

 (৭৬.২৭%) 

১০৭৩ জন 

(৭০.০২%) 

ভ্রভন বাতা  বতবযক্ত 

কাগজয বাতা 

মথাক ৩.৮৮  মথাক ২.৩৮  

(৬১.৩৪%) 

 মথাক 

প্রদ থনী ংখ্যা ৭০৫.৬৩ ৪৭০৪২টি ৬৩০.২১ 

(৮৯.৩১%) 

৪২১৩৫টি 

(৮৯.৫৬%) 

চালী মযরী /ভাঠ বদফ ংখ্যা ১৭৭.৫৪ ৩৫৫০৮টি  ১৪৪.৮৭ 

(৮৯.৩১%) 

২৮৯৭৪ টি (৪২%) 

ভটি থগবনার টুযয ংখ্যা ১৮.২৩ ২৬০টি ১৬৮৯  

(৯৩%) 

২৪২টি  

(৯৩.০৭%) 

মজরা কৃবল মভরা ংখ্যা ১৬.০০ ১৬ টি ১৫.০০ 

(৯৩.৭৫%) 

১৫টি (৯৩.৭৫%) 

ঈগজরা কৃবল মভরা ংখ্যা ৮.০০ ২০ টি ৭.৬০ 

 ((৯৫%) 

১৯টি 

 (৯৫%) 

য়াকথ/ মবভনায/ 

কনপাগযন্প 

মথাক ৪.৮৬ মথাক ৩.৮৩ 

 (০.৭৮%) 

মথাক 

মটবরগপান ংখ্যা ১.৪৮ ৩টি ০.৭৩  

(৪৯.৩২%) 

৩টি  

(১০০%) 

ভদ্রণ, প্রকানা, গগফলণা  

মষ্টনাযী, প্রচায  

বফজ্ঞান 

মথাক ১৫.০০ মথাক ১২.১৯ 

(৮১.২%) 

মথাক 

মগরার  লুবব্রকযাি মথাক ১২.০০ মথাক ৯.৫১  

(৭৯.২৫%) 

মথাক 

কনটিনগজন্পী মথাক ১৬.৮২ মথাক ১৩.৪৭ 

(৮০.০৭%) 

মথাক 

বনয়বভত েবভক মথাক ২.০০ মথাক ০.৮৮  

(৪৪%) 

মথাক 

মভযাভত  ংযেণ মথাক ১২.০০ মথাক ৯.৪৬ 

(৭৯%) 

মথাক 

৩। ম্পদ ংগ্র/ক্রয় 

ভটয াআগকর ংখ্যা ২৩.৭৩ ২৭ টি ২৩.৭৩ 

(১০০%) 

২৭ টি (১০০%) 
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রে টাকায় 

ক্রঃ 

নং 

বব নুমায়ী বফববন্ন  

ংগ 

একক 

 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

কবম্পঈটায ংখ্যা ৩৩.৮৫ ৬০ টি ৩৩.৮৫ 

(১০০%) 

৬০ টি (১০০%) 

পগটাকবয়ায ংখ্যা ১২.৮৯ ১৩ টি ১২.০০ 

১০০%) 

১৩ টি (১০০%) 

এব (Air 

Conditioner) 

ংখ্যা ১.০০ ২ টি ১.০০ 

(১০০%) 

২ টি 

 (১০০%) 

ভাবিবভবডয়া ংখ্যা ৫.৯০ ৫ টি ৫.৯০ 

(১০০%) 

৫ টি  

(১০০%) 

বেজ ংখ্যা ০.২৬ ১ টি ০.২৬ 

(১০০%) 

১ টি  

(১০০%) 

পযাে মভবন ংখ্যা ০.৭০ ২ টি ০.৭০ 

(১০০%) 

২ টি  

(১০০%) 

ব এআচ বভটায ংখ্যা ৭.২০ ৬১ টি ৭.২০ 

(১০০%) 

৬১ টি (১০০%) 

ভগয়িায বভটায ংখ্যা ৫.৫২ ৬৯টি ৫.৫২ 

(১০০%) 

৬৯ টি (১০০%) 

মস্ধ মভবন ংখ্যা ৩.৩৮ ১৭২টি ৩.৩৮ 

(১০০%) 

১৭২টি (১০০%) 

মযআন মগআজ ংখ্যা ০.৫৩ ৬১টি ০.৫৩ 

(১০০%) 

৬১টি 

 (১০০%) 

পৄট াম্প মস্ধ মভবন ংখ্যা ২.৪৭ ৬৫টি ২.৪৭ 

(১০০%) 

৯৭ টি (১০০%) 

গয়র মটবষ্টং বকট ংখ্যা 

১৪.৩৮ 

৯৭টি ১৪.৩৮ 

(১০০%) 

৬১ টি 

(৬২.৮৮%) 

োভ বডায ংখ্যা ৩৪.৪১ ১৫০০টি ৩৪.৪১ 

(১০০%) 

১৫০০টি (১০০%) 

যাঈন্ড ক্র কাটিং মভবন ংখ্যা ১.৬৫ ৬৫টি - - 

প্যাগডর মোয ংখ্যা ১২.১০ ২২০টি - - 

গয়টিং মভবন ংখ্যা ২.৪৩ ৯৭টি - - 

না থাযীয জন্য যিাভাবদ মথাক ১০.০৮ মথাক - - 

পাবন থচায/ অফাফে          

েীর অরবভযা ংখ্যা ৬.২৭ ৭০টি ০.৭৭ 

 (১২.২৮%) 

১০টি   (১৪.২৮%)    

মটবফর ংখ্যা ৩.২০ ৩২টি ০.২০ 

 (৬.২৫%) 

২টি  

(৬.২৫%) 

াতরয়ারা মচয়ায ংখ্যা ৪.৭৪ ৩১০টি ০.১৮ 

 (৪%) 

১০টি (৩.২২%) 

াতর ছাড়া মচয়ায ংখ্যা ১৬.০৭ ২০১০টি ০.০৭  

(০.৪৩%) 

১০টি (০.৪৯%) 

ববরং পযান ংখ্যা ৩.১৭ ১৬০টি ০.০৯  

(২.৪৩%) 

৬টি 

 (৩.৭৫%) 
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রে টাকায় 

ক্রঃ 

নং 

বব নুমায়ী বফববন্ন  

ংগ 

একক 

 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

বযবরববং মচয়ায ংখ্যা ১.১৩ ১২টি ১.১৩ 

(১০০%) ১২টি (১০০%) 

কবম্পঈটায মচয়ায ংখ্যা ০.৭২ ৬৫টি ০.৭২ 

(১০০%) 

৬৫টি 

 (১০০%) 

কবম্পঈটায এন্ড পগটাকব 

মটবফর 

ংখ্যা ৪.৫০ ৭৩টি ৪.৫০ 

 (১০০%) 

৭৩টি  (১০০%) 

মাপা মট ংখ্যা ০.২০ ১টি ০.২০  

(১০০%) ১টি (১০০%) 

৪। বনভ থাণ  পূতথ 

মজরা প্রবেণ মিায ংখ্যা ১৭৩.৫২ ৪ টি ১৬১.৭৪ 

(৯৩.২১%) 

৪ টি 

(১০০%) 

ঈগজরা প্রবেণ মিায ংখ্যা - ২০ টি - ১৮ টি 

(৯০%) 

এন স্যারাযী য়াকথ মথাক - মথাক - মথাক 

ফ থগভাট (বডএআ) =  ১৬১০.০৩ - ১৫৪১.৮৫ 

(৯৫.৭৬%০) 
 

* ভাবপ্ত প্রবতগফদগনয তে নুাগয 

 
বফএবডব ংগঃ 

রে টাকায় 

ক্রঃ 

নং 
বব নুমায়ী বফববন্ন  ংগ 

একক 

 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব ব্যয়ঃ 

১। মফতন  বাতাবদ মথাক ১৩.৭৫ মথাক ১৩.৭৫ ১০০% 

২।  যফযা  মফা মথাক ১৪০.৮৪ মথাক ১৪০.৮৪ ১০০% 

৩। মভযাভত  যেণাগফেণ মথাক ৫২.৫০ মথাক ৫২.৫০ ১০০% 

ঈগভাট (যাজস্ব ব্যয়)  ২০৭.০৯ - ২০৭.০৯ - 

ভরধন ব্যয়ঃ 

৪। কবম্পঈটায (আঈবএ, বপ্রিায এফং 

ন্যান্য) 

ংখ্যা ১০.০০ ১১ মট ১০.০০ ১০০% 

৫। পগটাকবয়ায ক্রয় ংখ্যা ৫.০০ ৫টি ৫.০০ ১০০% 

৬। এয়ায কুরায ক্রয় ংখ্যা ০.৪৭ ১টি ০.৪৭ ১০০% 

৭। পযাে মভবন ক্রয় ংখ্যা ০.৬০ ০২টি ০.৬০ ১০০% 

৮। মরগববরং আন্পরুগভি ক্রয় ংখ্যা ৭.৩০ ১০টি ৭.৩০ ১০০% 

৯।  আবিবনয়াবযং মচআন ক্রয় ংখ্যা ০.১০ ১০ মট ০.১০ ১০০% 

১০। োভ ীডায ক্রয় ংখ্যা ৬.৭২ ২৮০টি ৬.৭২ ১০০% 

১১। বযায ক্রয় ংখ্যা ১.৯৪ ০২টি ১.৯৪ ১০০% 

১২।  ৫-বকঈগক বফদ্যযবতক াম্প মট মট ৪৬.৩২ ২৯ মট ৪৬.৩২ ১০০% 

১৩। ৫-বকঈগক বফদ্যযবতক ভটয  

কাবরং এফং ৫-বকঈগক পুযাতন 

মট ৬২.৬০ ৯০ মট ৬২.৬০ ১০০% 
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রে টাকায় 

ক্রঃ 

নং 
বব নুমায়ী বফববন্ন  ংগ 

একক 

 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

বফদ্যযবতক াম্প মগটয অনুলবঙ্গক 

যিভাবদ 

১৪। ২-বকঈগক াফভাযবফর বফদ্যযবতক 

াম্প মট  খনন ভারাভার (১২০ 

বভঃ ম থন্ত) 

মট ৩১৫.০০ ৪২মট ৩১৪.৯২ ১০০% 

১৫। ২-বকঈগক াফভাযবফর বফদ্যযবতক 

াম্প মট  খনন ভারাভার (১২১-

৩২০ বভঃ ম থন্ত) 

মট ১২০.০০ ৮ মট ১২০.০০ ১০০% 

১৬। খার পুনঃ খনন বকঃবভঃ ২০০.৯০ ৫৮.৫ বকঃবভঃ ২০০.৯০ ১০০% 

১৭। াআেবরক ষ্ট্রাকচায বনভ থাণ ংখ্যা ২৯৫.২৯ ৭০টি ২৯৫.২৯ ১০০% 

১৮। মটষ্ট মফাবযং (১২০ বভঃ ম থন্ত) ংখ্যা ৫.০০ ১৬টি ৪.৬৮.০০ ৯৪% 

১৯। মটষ্ট মফাবযং (১২১-৩০০ বভঃ ম থন্ত) ংখ্যা ৬.০০ ৮টি ৫.৮৭ ৯৮% 

২০। াম্প াঈজ বনভ থাণ  গনকূ খনন 

 কবভন (১২০ বভঃ ম থন্ত) 

ংখ্যা ১৪০.০০ ৪২টি ১৩৬.৩১ ৯৭% 

২১। াম্প াঈজ বনভ থাণ  গনকূ খনন 

 কবভন (১২১-৩২০ বভঃ ম থন্ত) 

ংখ্যা ৫২.০০ ৮টি ৪৮.৩৯ ৯৩% 

২২। বফদ্যযবতক রাআন বনভ থাণ ংখ্যা ৩৮৩.৭৩ ১৫৯টি ৩৮৩.৪১ ১০০% 

২৩। গনকূ এয রাআন চযাগনর বনভ থাণ 

(ফাবযড াআ 

বভঃ ২৬০.৩৬ ৩০০০ বভঃ ২৬০.৩৬ ১০০% 

২৪। ৫-বকঈগক বডচাজথ ফে বনভ থাণ ংখ্যা ৪৮.০০ ৮৫টি ৪২.১৮ ৮৮% 

২৫। মচনারা বনভ থাণ (৫-বকঈগক) বভঃ ৪৮.০০ ৩০০০ বভঃ ৪৮.০০ ১০০% 

২৬। প্রদ থনী প্লট স্থান ংখ্যা ৬.০০ ২টি ৬.০০ ১০০% 

২৭। বব্জ  পরভর বভাগায বনভ থাণ ংখ্যা ১৮৯.০০ ০১টি ১৮৭.৩২ ৯৯% 

ঈগভাট (ভৄরধন ব্যয়) - ১৬৩৪.২৮ - ১৬১৮.৭১ ৯৯% 

মভাট (যাজস্ব + ভরধন) - ২৪১৭.৪২ - ২৩৯৮.৬২ ৯৯% 

 
৬।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তেঃ প্রকেটিয বফএবডব ংগ বনম্নফবণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন 

কগযগছনঃ 

 

ক্রবভক কভ থকতথায নাভ দফী দাবয়ত্ব গ্রণ দাবয়ত্ব  থণ 

১। মভাাম্মদ াানুজ্জাভান তোফধায়ক প্রগকৌরী ১৪-০৯-২০০৬ ২৩-১০-২০০৭ 

২। আবিঃ া মভাঃ অব্দুয যভান তোফধায়ক প্রগকৌরী ২৩-১০-২০০৭ ০৪-০২-২০১০ 

৩। আবিঃ ভর চন্দ্র ার বনফ থাী প্রগকৌরী ০৪-০২-২০১০ ৩০-০৬-২০১০ 

 
৭।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ ভাবপ্ত প্রবতগফদন নুাগয প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 
৮।  টভূবভ, প্রকগেয ঈগেশ্য  ফাস্তফায়নঃ 

 
৮.১। টভূবভঃ মদগয পূফ থািরীয় এরাকায় বফগল কগয বৃত্তয কুবভরা মজরা কৃবল ব্যফস্থায বফগফয সুবতকাগায বাগফ 

প্রববি জথন কযগর ফতথভাগন এ এরাকায় কৃবল ঈন্নয়ন কাম থক্রভ বকছুটা বস্তবভত গয় অগছ। বফগি মজরায ায 

িগর লাগটয দগক এরএরব স্থাগনয ভােগভ এ মদগ অদৄবনক মচ ব্যফস্থা সুবচত গর ঐ এরাকায কৃবল ব্যফস্থা 

অয গ্রয য়বন। এছাড়া ভৄদ্র ঈকুরীয় জনগদ মনায়াখারী, মপনী, রক্ষ্মীপুয  চঁদপুযফাীগণ অফভানকার 
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মথগকআ প্রবতবনয়ত প্রাকৃবতক দ্যগম থাগগয ভৄগখাভৄবখ গে। একবফং তাবিগত এগ তাযা জীফন জীবফকায ংগ্রাগভ 

বফজ্ঞাগনয অীফাদ ায়বন, কৃবলগত অদৄবনকতায মছঁয়া মতভনবাগফ তাগদযগক স্প থ কগযবন।  

 
মদগয াবফ থক ঈন্নয়গন এফ এরাকায ঈগমাগী ব্যফায গে না। পগর মদগ াবফ থক ঈন্নয়ন বফগলতঃ কৃবল মেগে 

কাবঙ্খত পর  রাগব অভযা ব্যথ থ বে। কৃবলগত ববছগয় ড়া এফ এরাকায জনগগািী ক্রভাগত ববছগয় ড়গছ। তাআ 

ভবিত কৃবল ঈন্নয়গনয ভােগভ মদগয পূফ থািগরয ঈক্ত ৮টি মজরায (মনায়াখারী, মপনী, রক্ষ্মীপুয, চঁদপুয, কুবভো, 

ব্রাহ্মণফাবড়য়া, বফগি মভৌরবীফাজায) কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়গনয রগেয এ প্রকে গ্রণ কযা গয়গছ।  

৮.২। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

ভখ্য ঈগেশ্যঃ গ্রাভীণ দবযদ্র জনগগািীয কৃবল বববত্তক থ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন এফং ম্প্রাযণ কাম থক্রভ মজাযদাযকযণ।  

ঈগেশ্য (বডএআ ংগ): 

 

 প্রাবন্তক  ভূবভীন কৃলক বযফাগযয অয় বৃবি ফতফাড়ীয অবঙ্গনায় ফবজ ঈৎাদগনয ভােগভ পুবষ্টকয খাফায 

গ্রণ বনবিত কযা; 

 ঈদ্ভুিকযগণয ভােগভ স্য ঈৎাদগনয বনবফড়তা এফং স্য ফহুভৄখীকযগণয ভােগভ ক্ষুদ্র কৃলক বযফায, গ্রাভীণ ক্ষুদ্র 

ব্যফায়ীগদযগক ঈৎাীত কযা; 

 কৃলক ম থাগয় ঈচ্চপরনীর জাগতয ফীজ ঈৎাদন, প্রবক্রয়াজাতকযণ এফং ংযেগণয জন্য প্রগয়াজনীয় কাবযগবয 

ায়তা প্রদান কযা। 

ঈগেশ্য (বফএবডব ংগ): 

 

 অদৄবনক  রাগআ প্রভেবক্ত প্রগয়াগ কগয মচ ফকাঠাগভা ঈন্নয়গনয ভােগভ ভূ-ঈবযস্থ  ভূগবথস্থ াবনয গফ থাত্তভ 

ব্যফায কগয বধক খায ঈৎাদন কযা।  

 ৫০ মভবরক টন পর  বব্জ বভাগায বনভ থাণ কযা, মাগত বযা মভৌসুগভ ঈৎাবদত পর  ফবজ ভজুদ কগয 

অদকারীন ভগয় যফযা কযা মায়। 

  
৮.৩।  প্রধান প্রধান কাগজয ঙ্গঃ প্রকগেয বফএবডব ংগয ঙ্গগুগরা বনগম্ন মদয়া গরাঃ  

 
৮.৩.১। খার  নারা পূনঃ খননঃ  প্রকেভুক্ত এরাকায় ৫৮.৫০ বকগরাবভটায খার পূনঃখনন কগয াবন বনয়ন্ত্রণ ফকাঠাগভা 

বনভ থাণ কগয ফন্যা  বৃবষ্টয াবন ংযেগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা। প্রাথবভক মচ বযচারনায জন্য প্রকগে ১১৯ টি ৫-

বকঈগক বফদ্যযবতক াম্প ব্যফায কগয াবনয ঈৎ প্রফাভান নদী ফা খার মথগক খননকৃত খাগর াবন যফযা 

কযা গফ। মা মগ্রববটি মলা ফা বদ্ব-ঈগত্তারগনয ভােগভ ভাগঠ যফযা কযগফ। ঈক্ত কাম থক্রগভয পরশ্রুবতগত বতবযক্ত 

৫৯৫০ মিয জবভগত মচ সুবফধা ম্প্রাযণ কগয ১৪৮৭৫ মভবরক টন খায স্য ঈৎাদন বৃবি াগফ, মায ফাজায 

ভল্য ১৪১৩.১২৫ রে টাকা।  

 
৮.৩.২। গবীয নরকূ স্থানঃ ৫০টি ২-বকঈগক গবীয নরকূ স্থান কগয ১১৫২ মিয জবভগত মচ সুবফধা ম্প্রাযণ কগয 

প্রবত ফৎয ২৮৮০ মভবরক টন খায স্য ঈৎাদন কযা। মায ফাজায ভল্য ২৭৩.৬০ রে টাকা।  

 
৮.৩.৩। োভ বডায  বযায যফযাঃ  ২৮০টি োভ বডায  ২টি বযায যফযা কগয ধান চাগল মাবন্ত্রক সুবফধা প্রদান 

কযা।  

 
৮.৩.৪। মচমগন্ত্র বফদ্যযতায়নঃ ১১৯টি ৫-বকঈগক এর.এর.ব  ৫০টি ২-বকঈগক মপা থগভাড নরকূগয বফদ্যযবতক রাআন 

বনভ থাণ  মচ মগন্ত্র বফদ্যযতায়ন কযা। এয পগর কৃলকগগণয প্রবত ফৎয ৭৭৮৬.০০ রে টাকা ঈৎাদন খযচ 

কভগফ, তাগত কৃলকগণ কৃবল কাগজ ঈৎাবত গফ। 
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৮.৩.৫। ভূ-গবথস্থ মচনারা বনভ থাণঃ- ৫০টি গবীয নরকূগ ৩০০০০ বভটায ভূ-গবথস্থ মচনারা (ফাবযড াআ) বনভ থাণ কযা, 

মাগত বতবযক্ত ৩৪৬.০০ মিয কৃবল জবভ মগচয অতায় অনা। এয পগর বতবযক্ত ৮৬৫.০০ মভবরকটন খায 

স্য ঈৎাবদত গফ মায ফাজায ভল্য ৭০.০৬৫ রে টাকা।  

 

৮.৩.৬। প্রদ থনী খাভায স্থানঃ  ২টি মচ প্রদ থনী খাভায স্থান কগয কৃলকগণগক অদৄবনক মচ িবতয (Sprinkler, 

Drip, Furrow) বফলগয় প্রবেণ প্রদান কযা।  

 
৮.৩.৭। বভাগায স্থানঃ বযা মভৌসুগভ ফবজ  পরভর ংযেণ কগয অদকারীন ভগয় যফযাগয বনবভগত্ত ৫০ মভবরক 

টন ধাযণ েভতা ম্পন্ন ফবজ  পরভর বভাগায বনভ থাণ কযা।  

 
৮.৩.৮। প্রবেণঃ (ক) প্রকগেয বফববন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়গনয সুবফধাগতথ ১১৬ জন কভ থকতথা/ কভ থচাযীগক প্রাবনক, অবথ থক 

 কাবযগযী জ্ঞান দাগনয জন্য প্রবেগণয ব্যফস্থা কযা এফং (খ) ১৪৪০ জন মচমগন্ত্রয বাবত/ম্যাগনজায/াম্প 

চারক/রাআনম্যানগক মচ বস্কভ বযচারনা, মচ মন্ত্র মভযাভত  যেণাগফেণ ম্পগকথ প্রবেণ প্রদান কযা।  

 
৮.৪।  প্রকে এরাকাঃ বডবব নুাগয এ প্রকগেয বফএবডব ংগয কাম থক্রভ ০৮টি মজরায ৬৭টি ঈগজরায় বযচাবরত 

গয়গছ।  

 

মজরা ঈগজরা ভ 

কুবভো মজরা কুবভো অদ থ দয, কুবভরা দয দবেণ, চাবন্দনা, মদবফদ্বায, ভৄযাদনগয, দাঈদকাবন্দ, মাভনা, 

বুবড়চং, বফ-াড়া, মচৌেগ্রাভ, রাঙ্গরগকাট, বততা, মভঘনা, ভগনাযগি, রাকাভ  ফরুড়া।  

চঁদপুয মজরা চঁদপুয দয, দবেণ ভতরফ, াবজগি, াহ্রাবস্ত, ঈত্তয ভতরফ, কচুয়া, পবযদগি  াআভচয।  

বফ-ফাড়ীয়া মজরা বফ-ফাড়ীয়া দয, কফা, নফীনগয, নাবছয নগয, যাআর, ফািাযাভপুয, অখাঈড়া  অশুগি।  

মনায়াখারী মজরা মনায়াখারী দয, মফগভগি, মনফাগ, কবফযাট, মকাম্পানীগি, চঁটখীর, াবতয়া  মানাআভৄড়ী, 

সুফণ থচয।  

মপনী মজরা মপনী দয, ছাগরনাআয়া, দাগনভূআয়া, যশুযাভ, মানাগাজী  পৄরগাজী।  

রক্ষ্মীপুয মজরা রক্ষ্মীপুয দয, যাভগবত, যাভগি, যায়পুয  কভর নগয।  

বফগি মজরা বফগি দয, চুনারুঘাট, ভাধফপুয, অজবভবযগি, ফাবনয়াচং, নফীগি, ফাহুফর  রাখাআ।  

মভৌরবীফাজায 

মজরা 

মভৌরবী ফাজায দয, যাজগি, শ্রীভঙ্গর, কুরাঈড়া, কভরগি, ফড়গরখা  জুড়ী। 

 
৮.৫। বযদ থনঃ প্রকগেয বফএবডব ংগয কাজ বযদ থনকাগর বনম্নবরবখত বস্কভভ বযদ থন কযা য়ঃ- 

 
মনায়াখারী মজরাঃ 

 
৮.৫.১। লুদৄয়া অআবএ বস্কভঃ এটি মনায়াখারী মজরায মনফাগ ঈগজরায মকাযায আঈবনয়গনয লুদৄয়া গ্রাগভ ফবস্থত। 

এগত গবীয নরকূগয গবীযতা ৩০৫ পৄট। াম্পটি াফভাবজথফর মভাটয চাবরত গবীয নরকূ। এটিয অতায় 

চালকৃত জবভয বযভান প্রায় ৮০ একয। এটি ২০০৭-০৮ থ থ ফৎগয ফাস্তফাবয়ত য়। বস্কভ ম্যাগনজায  মফ 

কগয়কজন কৃলগকয াগথ এ ভয় অগরাচনা গয়গছ। তাযা জাবনগয়গছন এ প্রকগেয ভােগভ তাগদয জবভয পর 

ঈৎাদন কগয়গকগুন মফগড়গছ। 

 
৮.৫.২। ফীযগকাট বনঈন্যানার বস্কভঃ এ বস্কগভয অতায় গবীয নরকূ  ৬০০ বভটায বব ফাবযড াআ স্থান কযা 

গয়গছ। কৃলকগণ  স্কীভ ম্যাগনজায জানান অয ৫০০ বভটায ফাবযড াআ স্থান কযা গর চালকৃত জবভয 

বযভান ফাড়গফ, পগর গনক কৃলক ঈকৃত গফন। 
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৮.৫.৩। ফীযগকাট বনঈন্যানার বস্কভঃ এটি মনায়াখারী মজরায মনফাগ ঈগজরায মকাযায আঈবনয়গনয ফীযগকাট গ্রাগভ 

ফবস্থত। এগত গবীয নরকূ স্থান  ভূগবথস্থ ফাবযড াআ স্থান কযা গয়গছ এফং ভূগবথস্থ াআগয বদঘ থয 

৬০০ বভটায। াআটি বব ফাবযড াআ। এটিয অতায় চালকৃত জবভয বযভান প্রায় ১০০ একয। এটি ২০০৮-

০৯ থ থ ফৎগয ফাস্তফাবয়ত য়। কৃলকগণ অগফদন কগযন মাাগত ফাবযড াআগয বদঘ থয অয ৪০০ বভটায 

ফাবড়গয় মদয়া য়। তাাগত মচ এরাকা বৃবি াগফ। 

 
৮.৫.৪। পৄটব্রীজ-২: এ প্রকগেয অতায় ৪.৫ বভঃ বদগঘ থযয এ পৄটব্রীজটি মনায়াখারী মজরায মনফাগ ঈগজরায মকাযায 

আঈবনয়গনয ফীযগকাট গ্রাগভ বনভ থাণ কযা গয়গছ। এয পগর প্রায় ১০০০ একয জবভ মথগক াবন বনষ্কান কগয 

পর ঈৎাদগনয সুবফধা সৃবষ্ট গয়গছ। এছাড়া কৃবল ে বযফন  জনগগণয মাতায়াগতয সুবফধা সৃবষ্ট গয়গছ। 

পৄট ব্রীজটিয বনভ থাণ কাগজয ভান ঈত্তভ ফগর প্রতীয়ভান র। এয সুবফধাগবাগী জনগণ জানান এটিয পগর তাগদয 

জবভগত ফল থা মভৌসুগভ জরাফিতা সৃবষ্ট গফ না। 

 
মপনী মজরাঃ 

 
৮.৫.৬। ফগআয গনকু বস্কভঃ  এটি মপনী মজরায দয ঈগজরায ঁচগাবছয়া আঈবনয়গনয ফগআয গ্রাগভ ফবস্থত। এগত 

গবীয নরকূগয গবীযতা ৩২৬ পৄট। াম্পটি াফভাবজথফর মভাটয চাবরত গবীয নরকূ। এটিয অতায় 

চালকৃত জবভয বযভান প্রায় ৯৫ একয। এটি ২০০৭-০৮ থ থ ফৎগয ফাস্তফাবয়ত য়। বস্কভ ম্যাগনজায  মফ 

কগয়কজন কৃলগকয াগথ এ ভয় অগরাচনা গয়গছ। তাযা জাবনগয়গছন এ প্রকগেয ভােগভ তাগদয জবভয 

পর ঈৎাদন কগয়কগুন মফগড়গছ। 

 
৮.৫.৭।  ঈত্তয কাবভপুয গনকু বস্কভঃ  এটি মপনী মজরায দয ঈগজরায ঁচগাবছয়া আঈবনয়গনয ঈত্তয কাবভপুয 

গ্রাগভ ফবস্থত। এগত গবীয নরকূগয গবীযতা ৬৫৪ পৄট। াম্পটি াফভাবজথফর মভাটয চাবরত গবীয নরকূ। 

এটিয অতায় চালকৃত জবভয বযভান প্রায় ৯০ একয। এটি ২০০৮-০৯ থ থ ফৎগয ফাস্তফাবয়ত য়। বস্কভ 

ম্যাগনজায  এ বস্কগভয অতাধীন মফ কগয়কজন কৃলগকয াগথ এ ভয় অগরাচনা গয়গছ। তাযা 

জাবনগয়গছন এ প্রকগেয ভােগভ তাগদয জবভয পর ঈৎাদন কগয়কগুন মফগড়গছ।  

 
ব্রাক্ষ্মণফাবড়য়া মজরাঃ 

 
৮.৫.৮। বফষ্ণু তাযা গণকূ বস্কভঃ  এটি ব্রাক্ষ্মণফাবড়য়া মজরায কারীগি আঈবনয়গনয যাআর ঈগজরায় ফবস্থত। গবীয 

নরকূ স্থান  ফাবযড াআ স্থান কযা গয়গছ। এ স্কীগভ ভূগবথস্থ াআগয বদঘ থয ৬০০ বভটায। াআটি 

বব ফাবযড াআ। াম্পটি াফভাবজথফর মভাটয চাবরত গবীয নরকূ। এটিয অতায় চালকৃত জবভয 

বযভান প্রায় ৮০ একয। এটি ২০০৮-০৯ থ থ ফৎগয ফাস্তফাবয়ত য়। বস্কভ ম্যাগনজায এফং কগয়কজন 

কৃলগকয াগথ অগরাচনা কগয জানা মায় মম, এ প্রকগেয ভােগভ তাগদয জবভয পর ঈৎাদন গনক 

মফগড়গছ। 

 
৮.৫.৯। াআেবরক োকচাযঃ এটি ব্রাক্ষ্মণফাবড়য়া মজরায যাআর ঈগজরায যাআর আঈবনয়গন ফবস্থত। এয বনভ থাণ 

কাগজয ভান বার। তগফ দ্যআ ধাগয ভাটি বযাট কযা য়বন।  

 
৮.৬। প্রকগেয বডএআ ংগয কাজ বযদ থন কযায জন্য এ বফবাগগয ১৫-০২-২০১১ তাবযগখয ২১.১০৬.০২৫.০০.০০. 

০১২.২০১০ নং গেয ভােগভ বযদ থনসূবচ ভাবযচারক, কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয এফং এ প্রকগেয বডএআ ংগয 

প্রকে বযচারগকয বনকট মপ্রযণ কযা য়। বকন্তু তঁযা এ বফলগয় মকান দগে গ্রণ কগযনবন, এভনবক ঈ-বযচারক 

(কৃবল ম্প্রাযণ), কুবভো-মক এ বফলগয় মকান বকছু ফবত কগযনবন। গত ২৭ মপব্রুয়াবয, ২০১১ তাবযগখ কুবভো 

মৌছায য ঈ-বযচারক (কৃবল ম্প্রাযণ), কুবভো-য াগথ মমাগাগমাগ কযা গর বতবন এ বফলগয় বকছু জাগনন না 

ফগর জানান এফং মকান তে যফযা কযগত াযগতা প্রকা কগযন। এ কাযগণ প্রকগেয বডএআ ংগয কাজ 

বযদ থন কযা ম্ভফ য়বন। 
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৯।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

 
বডএআ ংগঃ 

 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) প্রাবন্তক  ভূবভীন কৃলক বযফাগযয অয় বৃবি ফতফাড়ীয 

অবঙ্গনায় ফবজ ঈৎাদগনয ভােগভ পুবষ্টকয খাফায গ্রণ 

বনবিত কযা 

(১) প্রকৃত জথন বনরূণ কযা ম্ভফ য়বন (নুগেদ 

৮.৫ দ্রষ্টব্য)। 

(২) ঈদ্ভুিকযগণয ভােগভ স্য ঈৎাদগনয বনবফড়তা এফং স্য 

ফহুভখীকযগণয ভােগভ ক্ষুদ্র কৃলক বযফায, গ্রাভীণ ক্ষুদ্র 

ব্যফায়ীগদযগক ঈৎাীত কযা 

(২) প্রকৃত জথন বনরূণ কযা ম্ভফ য়বন (নুগেদ 

৮.৫ দ্রষ্টব্য)। 

(৩) কৃলক ম থাগয় ঈচ্চপরনীর জাগতয ফীজ ঈৎাদন, 

প্রবক্রয়াজাতকযণ এফং ংযেগণয জন্য প্রগয়াজনীয় কাবযগবয 

ায়তা প্রদান কযা 

(৩) প্রকৃত জথন বনরূণ কযা ম্ভফ য়বন (নুগেদ 

৮.৫ দ্রষ্টব্য)। 

 
বফএবডব ংগঃ 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) অদৄবনক  রাগআ প্রভেবক্ত প্রগয়াগ কগয মচ 

ফকাঠাগভা ঈন্নয়গনয ভােগভ ভূবযস্থ  ভূগবথস্থ 

াবনয গফ থাত্তভ ব্যফায কগয বধক খায ঈৎাদন 

কযা। 

(১) এ প্রকগেয অতায় অদৄবনক  রাগআ প্রভেবক্ত প্রগয়াগ কগয 

মচ ফকাঠাগভা ঈন্নয়গনয ভােগভ ভূবযস্থ  ভূগবথস্থ 

াবনয গফ থাত্তভ ব্যফায কগয বধক খায ঈৎাদন কযা 

গে। 

(২) ৫০ মভবরকটন পর  বব্জ বভাগায বনভ থাণ কযা, 

মাগত বযা মভৌসুগভ ঈৎাবদত পর  ফবজ ভজুদ 

কগয অদকারীন ভগয় যফযা কযা মায়। 

(২) একটি ৫০ মভবরকটন পর  বব্জ বভাগায বনভ থাণ কযা 

গয়গছ, পগর বযা মভৌসুগভ ঈৎাবদত পর  ফবজ ভজুদ 

কগয অদকারীন ভগয় যফযা কযা জ গয়গছ। 

 
১০।  ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ  এ প্রকগেয বফএবডব ংগয ঈগেশ্য প্রায় পুগযাপুবয বজথত গয়গছ। 

তগফ বডএআ ংগয কাজ বযদ থণ কযা ম্ভফ য়বন (৮.৫ নং নুগেদ দ্রষ্টব্য)। 

 

১১।   ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকগেয বফএবডব ং ফাস্তফায়ন কযগত মতভন মকান ভস্যায সৃবষ্ট য়বন। তগফ চাবদায তুরনায় 

গবীয নরকূ  মরা বরফ্ট াগম্পয ংখ্যা কভ থাকায় বধকাং এরাকায কৃলকগদয চাবদা পূযণ কযা ম্ভফ য়বন ।  

 
১২।  ঈকাযগবাগীগদয ভতাভতঃ ঈকাযগবাগীযা ফাআ জাবনগয়গছন, এ প্রকগেয পগর তঁযা খুফআ ঈকৃত গয়গছন। অগগ 

মম জবভগত ২/৩ ভন ধান ঈৎাদন ত, মখাগনয এখন ২০/২৫ ভন ধান ঈৎাবদত গে। তগফ তঁযা প্রায় কগরআ জাবনগয়গছন, 

ফাবযড াআগয বদঘ থয বদ্বগুন কযা গর অয গনক মফব জবভ মচ সুবফধায অতায় অগফ এফং মম ভস্ত স্থাগন গবীয 

নরকূ  মরা-বরপট াম্প যফযা কযা মাগফ ম ভস্ত স্থাগন যফযাগয ব্যফস্থা মনয়া গর কৃলকগগণয ঈকায গফ।  

 

১৩।  সুাবযঃ  

 

বফএবডব ংঃ 

১৩.১।   অগরাচয প্রকেটি গত জুন, ২০১০-এ ভাবপ্তয জন্য বনধ থাবযত। প্রকগেয াপগল্যয বদক বফগফচনা কগয কৃলক  কৃবলয 

াগথ বযগফ ফান্ধফ প্রভেবক্ত কৃলগকয ভাগঝ ব্যাকবাগফ ম্প্রাযগণয রগেয এআ প্রকেটিয বফএবডব ংগয কাম থক্রভ 

ব্যাত যাখা ভীচীন গফ। এ বফলগয় ংবষ্ট ভন্ত্রণারয় প্রকগেয ২য় ম থায় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয।  

১৩.২।   বফযভান বস্কভভগয অতায় অয মফব জবভ মচ সুবফধা প্রদাগনয রগেয প্রগয়াজন নুাগয গবীয নরকূ স্থান 

 ফাবযড াআগয বদঘ থয বৃবিয বফলয়টি প্রকগেয ২য় ম থাগয় ব্যফস্থা যাখা প্রগয়াজন।  
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১৩.৩। এ প্রকগেয প্রথভ ম থাগয় ৮টি মজরায ৬৭ ঈগজরা ন্তভু থক্ত বছর। ২য় ম থাগয় অয বকছু মজরা  ঈগজরা (মম ফ 

মজরায় নুরূ মকান কাম থক্রভ মনআ) ন্তভু থক্ত কযা মমগত াগয। মদগয ন্যান্য ংগ প্রগয়াজন নুাগয নুরূ 

প্রকে গ্রণ কযা মমগত াগয। 

১৩.৪। প্রকগেয ভর বডবব ম থাগরাচনায় মদখা মায় মম, প্রকগেয প্রথভ ম থায় ভাপ্ত য়ায য ধাযাফাবকবাগফ বৃত্তয 

বযগয ২য় ম থাগয়য কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযা অফশ্যক মা একগনক কর্তথক আতঃপূগফ থ নুগভাবদত গয়গছ। কাগজআ 

প্রকগেয বফএবডব ংগয পরতায বদক বফগফচনা কগয প্রকগেয ১ভ ম থাগয় বফযভান দে জনফর বদগয় ২য় ম থাগয়য 

কাম থক্রভ গ্রণ কযা মমগত াগয। 

১৩.৫। গবীয নরকূ  মরা বরফ্ট াগম্পয ব্যফস্থানা কবভটি কৃলকগদয বনকট মথগক মাগত একআ াগয াবনয ভল্য অদায় 

কগয মজন্য বফএবডব নীবতভারা জাবয কযগত াগয। তগফ রেয যাখগত গফ, বফদ্যযৎ  যেণাগফেণ খযচ এফং 

বফএবডব-য ফাবল থক বাড়া, অনুলবঙ্গক ব্যয় ফাগদ মমন ব্যফস্থানা কবভটিয বতবযক্ত ভৄনাপা জথন মমন ঈগেশ্য না 

য়। 

১৩.৬।  প্রকগেয ২য় ম থাগয়য কাম থক্রভ গ্রণ কযা গর অয কগয়কটি পর  ফবজ ংযেগণয জন্য বভাগায বনভ থাণ কযা 

মমগত াগয, মাগত বযা মভৌসুগভ ঈৎাবদত পর  ফবজ ভজুদ কগয অদকারীন ভগয় যফযা কযা মায়। পর  

ফবজ ংযেগণয জন্য বভাগায বনভ থাণ কযায মেগে ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আন্পটিটিঈট মথগক কাবযগযী ায়তা 

মনয়া মমগত াগয, মাগত বনভ থাণ ব্যয় এফং ংযেগণয খযচ কভ য়।  

১৩.৭। মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়গনয াগথ াগথ ভূগবথস্থ াবনয মচগয় ভূ-ঈবযস্থ াবন ব্যফাগযয বদগক গুরুত্ব বদগত গফ। মমফ 

এরাকায় নদী ফা খার যগয়গছ, ম ফ এরাকায় মরা  বরফ্ট  াম্প স্থাগনয বদগক গুরুত্ব বদগত গফ। মরা-বরপট াগম্পয 

বত বব্রক চযাগনর  ফাবযড াআ বগষ্টভ ংগমাগ কগয মচ এরাকা বৃবি াবনয চয় মযাধ কগয আবযগগন 

আগপবগয়বন্প (Efficiency) বৃবি কযা মমগত াগয। 

১৩.৮। নদীয াবনয ঈয বববত্ত কগয একটি গোকৃত ফড় অকাগযয মচ স্কীভ গ্রণ কযা মমগত াগয। একটি াবনয অধায 

(reservoir) এফং ন্ততঃ ২ বকগরাবভটায ফাবযড াআ রাআন বনভ থাণ কগয ন্ততঃ ২/৩ াজায একয জবভগত মচ 

ব্যফস্থা গগড় মতারা মায় বক-না ম বফলয়টি বফএবডব যীো কগয মদখগত াগয।  

১৩.৯।  মবদ এ প্রকে ২য় ম থায় গ্রণ কযা য় তগফ তাগত ফায়ুবক্ত ব্যফায কগয মছাট মছাট মচ বস্কভ গ্রণ কযা মায় বক-না 

ম বফলয়টি বফএবডব যীো কগয মদখগত াগয। প্রগয়াজনগফাগধ এ বফলগয় ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আন্পটিটিঈট থফা 

ফাংরাগদ কৃবল বফর্শ্বফযারয় মথগক কাবযগযী গমাবগতা গ্রণ কযা মমগত াগয।  

বডএআ ংঃ 

১৩.১০। ভ্রভণ বফফযণী প্রদান এফং কুবভো ঈবস্থবত গে প্রকে বযচারগকয ে মথগক তে ঈস্থাগনয মকান ব্যফস্থা না 

মনয়ায কাযণ জানাগনায জন্য বডএআ ংবিষ্ট প্রকে বযচারকগক ে বদগত াগয। কাযণ জানাগনা গর তা কৃবল 

ভন্ত্রণারয়  অআএভআবডগক ফবত কযা মমগত াগয। 
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কৃবল ম্প্রাযণ মফা মজাযদাযকযণ প্রকে 

(ভাপ্তঃ বডগম্বয ২০০৯) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয 

 
২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয়  

 
৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 াযাগদগয ৬৪টি মজরায়, ৮টি মভগরাবরটন থানা ফকটি 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    

 
        (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত  বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত বতক্রান্ত বতক্রান্ত 

ভর(প্রঃাঃ) ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্রঃাঃ) 

ব্যয় ভর ফ থগল ংগাবধত ফাস্তফায়নকার ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ভগয়য 

%) 

১১৯৪.০০ ১২০৭.৫৩ ১১১২.৮২ জুরাআ/০৬ 

হতে জনু/০৯ 

জুরাআ/০৬  

গত 

বডগম্বয/২০০৯ 

জুরাআ/০৬ 

গত 

বডগম্বয/০৯ 

- ৬ ভা 

(১৭%) 

 
৫। প্রকগেয ংগ বববত্তক ফাস্তফায়নঃ              

    (রে টাকায়) 

ক্রঃনং বব নুমায়ী কাগজয ংগ একক বব নুমায়ী বযকবেত রেয 

ভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

   অবথ থক ফাস্তফ  

(বযভাণ) 

অবথ থক(%) ফাস্তফ (%) 

 

১ কভ থকতথাগদয মফতন  বাতাবদ ংখ্যা ৪৫.০০ ১২ ৪৩.০২৭ 

(৯৫.৬২%) 

১২ 

(১০০%) 

২ ংবদাবযত্ব ভরক কৃলক দর 

গঠন 

ংখ্যা ১০.০০ ৫০০০ ১০.০০ 

(১০০%) 

৫০০০ 

(১০০%) 

৩ প্রবেণ ংখ্যা ২০০.৭৭ ৯২৫০০ ২০০.৭২ 

(৯৯.৯৮%) 

৯২৫০০ 

(১০০%) 

৪ প্রদ থনী ংখ্যা ১৬৫.০০ ৮০০০ ১৬৪.৯৪ 

(৯৯.৯৬%) 

৮০০০ 

(১০০%) 

৫ মজরা কৃবল মভরা ংখ্যা ১৯.২০ ৬৪ ১৯.২০ 

(১০০%) 

৬৪ 

(১০০%) 

৬ ঈগজরা কৃবল মভরা ংখ্যা ৯২.০০ ৪৬০ ৯১.৬০ 

(৯৯.৫৭%) 

৪৫৮ 

(৯৯.৫৭%) 

৭ ঈদ্ভুিকযণ ভ্রভণ ংখ্যা ২০.০০ ১০০ ২০.০০ 

(১০০%) 

১০০ 

(১০০%) 

৮ ভৄদ্রণ  প্রকানা মথাক ২০.০০ মথাক ১৯.৯৯২ 

(৯৯.৯৬%) 

(১০০%) 

৯ জ্বারানী  মতর, মভযাভত  

অনুলাংবগক 

মথাক ৫২.৫০ মথাক ৫২.৪৯ 

(৯৯.৯৮%) 

(১০০%) 

১০ মন্ত্রাবত, যিাভাবদ  মথাক ১৪০.৫৬ মথাক ৯৯.৯৯৬ (১০০%) 
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    (রে টাকায়) 

ক্রঃনং বব নুমায়ী কাগজয ংগ একক বব নুমায়ী বযকবেত রেয 

ভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

   অবথ থক ফাস্তফ  

(বযভাণ) 

অবথ থক(%) ফাস্তফ (%) 

 

অফাফে (৭১.১৪%) 

১১ ঈগজরা প্রবেণ মকন্দ্র বনভ থান ংখ্যা ৪৪২.৫০ ৩০ ৩৯০.৮৫৫ 

(৮৮.৩৩%) 

৩০ 

(১০০%) 

 মভাট  ১২০৭.৫৩ ১০০% ১১১২.৮২ 

(৯২.১৬%) 
 

 
৬। প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত থাকগর তায বফফযণঃ কাজ াপ্ত নয়। 

 
৭।  প্রকগেয টভূবভঃ 

ফাংরাগদগয থ থনীবত কৃবল বনব থয । এগদগয প্রাকৃবতক বযগফ তথা অফায়া, জরফায়ু, ভাটি এগুগরা াযা ফৎয 

কৃবল ঈৎাদগনয জন্য খুফআ ঈগমাগী  ায়ক। পগর বযন্তবযণ  ঈৎাদগনয প্রায় ৩৫% অগ কৃবল খাত মথগক । এগদগয 

প্রায় ১৪ মকাটি ভানুগলয খায মমাগান মদয় কৃবল খাত । াাাব মভাট জনংখ্যায ৬২% মরাক কৃবল কাগজ বনগয়াবজত।  

 
নানাবফধ কাযগণ মদগয পরী জবভ প্রবত ফৎয অঙ্কাজনক াগয কগভ মাগে। ক্রভহ্রাভান পরী জবভ গত ক্রভফধ থভান 

জনগগাবিয খায চাবদা পুযণ কযগত একক জবভগত ঈৎাদন বৃবিয মকান বফকে মনআ। এ রেযগক াভগন মযগখ বডএআ নতুন 

‘‘Strategic Plan 2002-2006’’ প্রণয়ন কগয। নতুন ``Strategic Plan 2002-2006’’  এয বববত্তগত কৃবল ম্প্রাযণ 

মফা মজাযদাযকযণ ীল থক প্রকেটি গৃীত য় এফং ২০০৬ এয জুরাআ মথগক প্রকগেয কাম থক্রভ শুরু য়।  

 
৮। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ  

কর মেণীয কৃলগকয চাবদা বববত্তক কাম থকযী  ম্প্রাযণ মফা প্রদাগনয ভােগভ পর ঈৎাদন বৃবি, এফং দাবযদ্র 

বফগভাচগনয ভােগভ কৃলগকয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন কযা। 

 
সুবনবদ থষ্ট ঈগেশ্যঃ  

কর মেণীয কৃলকগক চাবদা বববত্তক কাম থকবয  জফাফবদবতাভরক মফা প্রদাগনয ভােগভ পর (দানাদায, ফজী, 

মতরজাতীয়, ভরা জাতীয় ,ডার জাতীয়) ঈৎাদন বৃবি, কৃবল ঈৎাদন বৃবি, কৃবল প্রবক্রয়া জাতকযগণয সুগমাগ সৃবষ্ট, কৃবল 

বববত্তক করকাযখানা বতযী কগয কভ থংস্থামনয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা।  

 

 (ক)   ‘‘ Strategic Plan 2002-2006’’ এয মথামথ ফাস্তফায়ন। 

(খ) স্থানীয় যকায , গগফলনা প্রবতিান, GO/NGO এয াগথ গমাবগতা  ংীদাবযত্বভরক কভ থকান্ড                

মজাযদাযকযণ। 

(গ) ফীজ ঈৎাদন  ংযেগণয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা ।  

(ঘ) সুলভ বজফ  নজফ ায মথামথ ব্যফায ঈৎাবত কগয জবভয ঈফ থযতা এফং ঈৎাদনীরতা বৃবি কযা।  

৯। প্রকগেয ংগবববত্তক গ্রগবতঃ 

বব নুমায়ী ২০০৬-২০০৭ াগর ফাংরাগদগয ৯টি মজরায় ৬৭টি ঈগজরায় ৬২৫টি ব্লগক ৫০০০ দর গঠন বনধ থাবযত 

বছর। প্রাক্কবরত ব্যয় ধাম থ বছর ১০.০০ রে টাকা। বনবদ থষ্ট ভগয় বনধ থাবযত াগন ৫০০০টি দর গঠন ম্পন্ন গয়গছ। অবথ থক  

ফাস্তফ গ্রগবত মথাক্রগভ ১০০%। 

 
৯.১। প্রবেণঃ  ভর বব নুমায়ী বফববন্ন কযাটাগবয  কৃলক প্রবেণ , য়াকথ ন্যান্য প্রবেণ ফাফদ ংখ্যা বনধ থাবযত 

বছর ৯২০০০ জন এফং প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ২০০.০০ রে টাকা। ংগাবধত বব নুমায়ী প্রকে মভয়াদ ( ২০০৬-২০০৭ গত 

বডগম্বয ২০০৯ ম থন্ত) ংখ্যা বনধ থাবযত য় ৯২৫০০ জন এফং প্রাক্কবরত ব্যয় ২০০.৭৭ রে টাকা। প্রকে মভয়াগদ প্রবেণ প্রদান 

ম্পন্ন গয়গছ। গ্রগবতঃ ফাস্তফ - ১০০%,  অবথ থক- ৯৯.৯৬%। 

 



68 

 
৯.২। প্রদ থনী স্থানঃ জাত প্রদ থনী, প্রভেবক্ত প্রদ থনী  ঈযান প্রদ থনীয ংখ্যা বনধ থাবযত বছর ৮০০০টি। প্রাক্কবরত  ১৬৫.০০ 

রে টাকা। ১৬৪.৯৪ রে টাকা ব্যগয় ৮০০০টি প্রদ থনী ফাস্তাফায়ন কযা গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক জানান।  গ্রগবতঃ ফাস্তফ - 

১০০%,  অবথ থক- ৯৯.৯৬%। 

 
৯.৩। কৃবল মভরাঃ 

মজরা কৃবল মভরাঃ প্রকগেয মভয়াদকারীন ভগয় ৬৪টি মজরায় ৬৪টি মভরা ঈৎমাগনয জন্য প্রাক্কবরত ১৯.২০ রে টাকা ঈক্ত 

টাকায ভগে ৬৪টি মভরা নুবষ্টত গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক জানান। গ্রগবতঃ ফাস্তফ -১০০% , অবথ থক - ১০০%।  

 
ঈগজরা কৃবল মভরাঃ ৯২.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ৪৫৮ টি মভরা ঈদমান বনধ থাবযত বছর ৯১.৬০ রে টাকা ব্যয় 

কগয ৪৫৮টি মভরা ঈদমান নুবিত গয়গছ । কৃবল কভ থকতথাগদয াগথ অরা কগয জানান মায় মভরা ঈদমান গয়গছ। 

গ্রগবতঃ ফাস্তফ - ৯৯.৫৭%, অবথ থক - ৯৯.৫৭% 

 
৯.৪। ঈদ্ভুিকযণ ভ্রভণঃ 

২০.০০ রে টাকা ব্যগয় ১০০টি ঈদ্ভুিকযণ ভ্রভণ নুিাগনয জন্য ববগত বনধ থাবযত বছর। প্রকে মভয়াগদ মজরা  

ঈগজরা য়থাগয় ২০.০০ রে টাকা ব্যয় কগয ১০০টি ঈদ্ভুিকযণ ভ্রভণ নুবিত গয়গছ ফগর ঈ-বযচারক/কৃবল কভ থকতথা 

জানান। গ্রগবতঃ ফাস্তফ - ১০০% , অবথ থক - ১০০%।  

 
৯.৫। ভৄদ্রন  প্রকানা জন্যঃ  ভৄদ্রন াভগ্রী বতযীয জন্য ২০.০০ টাকায মথাক ফযাি বছর ১৯.৯৯২ রে টাকা ব্যয় ববড 

বপ, ির, মজরা  ঈগজরা ম থাগয় ভৄদ্রন াভগ্রী বতযী কযা গয়গছ এফং কুলকগদয ভাগঝ বফতযণ কযা গয়গছ। মজরা 

বপগ ংযবেত, বকছু মিাগয বরপগরট মদখা মায় । গ্রগবতঃ ফাস্তফ - ৯৯.৫৭% , অবথ থক - ৯৯.৫৭%। 

 
৯.৬। জ্বারানী, বতর, মভযাভত  অনুলাবঙ্গকঃ  এখাগত প্রকে মভয়াগদ মথাক ফযাে বছর ৫২.৫০ রে টাকা । ঈক্ত খাগত 

৫২.৪৯ রে টাকা ব্যয় গয়গছ ।  গ্রগবতঃ ফাস্তফ - ১০০% ,  অবথ থক - ৯৯.৯৮%।  

 
৯.৭। মন্ত্রাবত , াযিাভাবদ  অফাফেঃ ববড বপ  ঈগজরা ম থাগয় ( ঈগজরা প্রবেণ মকগন্দ্রয জন্য) 

যফযাগয রগেয ১৪০.৫৬ রে টাকা ব্যয় বনধ থাযণ বছর। এখাগন ৯৯.৯৯৬ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। মখারা দযে 

অফাগনয ভােগভ কভ থসূচী ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। ঠিকাদায কর্তথক ঈদ্বৃত দয প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় কভ য়ায় থ থ ােয় 

গয়গছ। ংগৃবত ভারাভার প্রবেণ মকগদ্র মপ্রযণ কযা গয়গছ। ব্যবয়ত টাকা মপযত মদয়া গয়গছ।  গ্রগবতঃ  ফাস্তফ - ১০০% , 

অবথ থক - ৭১.১৪%। 

 
৯.৮। জনফরঃ প্রকগেয মভয়াদকারীন ভগয় (জুরাআ/০৬ - জুন/২০০৯ ম থন্ত) ৪ জন কভ থকতথা মপ্রলগণ এফং ৮ জন কভ থচাযী 

যাবয বনগয়াগ মদয়া গয়গছ। প্রকগেয মভাট জনফর ১২ জন। গ্রগবতঃ ফাস্তফ - ১০০% , অবথ থক - ৯৫.৬২%।  

 
৯.৯। ঈগজরা প্রবেণ মকন্দ্র বনভ থাণঃ প্রকগেয অতায় ৪৪২.৫০ রে টাকা ব্যগয় ৩০টি ঈগজরায় প্রবেণ মকন্দ্র বনভ থাণ 

বনধ থাবযত বছর।  খাভাযফাবড় ব অআ ডবব্লঈ ঈআং কর্তথক মখারাদযে অফাগনয ভােগভ ৩৯০.৮৫৫ রে টাকা ব্যগয় ৩০টি 

প্রবেণ মকন্দ্র প্রকে মভয়াগদ বনভ থাণ কযা গয়গছ। মখারাদযে িবতগত ফ থবনম্ন দযে দাতায ঈিৃত  দয প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় 

কভ য়ায় যকাগযয থ থ ােয় গয়গছ। ব্যবয়ত থ থ মপযত মদয়া গয়গছ। গ্রগবতঃ ফাস্তফ - ১০০% , অবথ থক - ৯২.১৬% 

১০। াধাযণ ম থগফেণঃ   

১০.১। প্রকে নুগভাদন : 

 ভৄর ববঃ অগরাচয প্রকেটি থ থ  বযকেনা ভন্ত্রনারয় কর্তথক ১৭/০৭/২০০৬ তাবযগখ নুগভাবদত য়।  

 
 ংগাবধত ববঃ  কৃবল ভন্ত্রণারয় কর্তথক ১৪/০২/২০০৮ তাবযগখ নুগভাদন য়।  

 
১০.২। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ 

প্রকে বযচারক প্রকে বযচারগকয নাভ মভয়াদ কার ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১ মভাঃ অব্দুর অঈয়ার  ২৯/১০/২০০৬ গত ৩১/১২/২০০৯ - 
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১১। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত বজথত 

(ক)  Strategic plan 

২০০২-২০০৬ । 

(ক)  Strategic plan  2002-2006 এ  নুমায়ী গ্রাবধকায বববত্তগত কভ থসুচী গ্রণ 

কযা গয়গছ এফং কভ থসূচী ৯৯% -১০০% ফাস্তফাবয়ত গয়গছ।  

(খ) স্থানীয় যকায, গগফলণা, 

প্রবতিান, বজ/এনবজ, কৃলক 

দগরয াগথ ংীদাবযত্বভরক 

কভ থকান্ড মজাযদাযকণ। 

(গ) ফীজ ঈৎাদন  ংযেগণয 

সুগমাগ সৃবষ্ট  কগয  ফীগজয চাবদা 

বভটাগনা।  

(খ) ভাঠ ম থাগয় মপ্রবযত প্রবেণ, প্রদ থনী, ঈদ্ভুিকযণ ভ্রভণ, কৃবল মভরা প্রভৃবত কভ থসূচী 

স্থানীয় প্রান, ঈগজরা আঈবনয়ন ম থাগয় জনগন এনবজ এয াগথ ম্পৃক্ত গয় এফং 

ব্লক ম থাগয় গঠিত দগরয যাবয ং গ্রগণয ভােগভ ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। 

(গ) প্রকে মভয়াগদ ভাঠ ম থাগয় ৮০০০টি ভাঠ পগরয প্রদ থনী (জাত প্রদ থনী/ায 

প্রদ থনী  প্রভেবক্ত প্রদ থনী) ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। প্রগতযক প্রদ থনীগত ঈৎাবদত পর 

গত ৩০০-৫০০ মকবজ ফীজ কৃলক ংযেণ কগযন । যফতী পগর এ ফীজ কৃলক 

বনগজ ব্যফায  কগযগছন এফং ফবষ্ট ফীজ প্রবতগফী কৃলগকয ভাগঝ বফবক্র/ বফবনভয় 

কগযগছন। ফীজ ংযেণ বফলগয় প্রগতযক প্রদ থনী কৃলকগক প্রবেণ মদয়া গয়গছ। 

(ঘ) সুলভ বজফ  নজফ াগযয 

মথামথ ব্যফায ঈৎাবত কগয 

জবভয ঈফ থযতা  ঈৎাদনীরতা 

বৃবি কযা। 

প্রকগেয অতায় ভাঠ পর  ঈযান  পগরয ৮০০০টি প্রদ থনী ান কযা গয়গছ। 

প্রদ থনী স্থাগনয ায ব্যফায ংক্রান্ত নীবতভারাগত বজফ  নজফ াগযয সুলভ 

ব্যফায  ঈকাবযতা প্রভৃবত বফলগয় বনগদ থনা মদয়া গয়গছ। এ বফলগয় প্রায় ৯০০০০ 

কৃলক মক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। সুলভ বজফ  নজফ ায ব্যফাগযয পগর পর 

ঈৎাদন ১২-১৫% বৃবি মগয়গছ।   

(ঙ) ঈদ্ভুিকযণ ভ্রভগণয ভােগভ 

কৃলকগক ঈৎাবত কযা এফং 

প্রভেবক্ত ম্প্রাযণ কযা। 

(ঙ) প্রকগেয অতায় গৃবত ১০০টি ঈদ্ভুিকযণ কভ থসুচী মজরা  ঈগজরা ম থাগয় 

ম্পন্ন গয়গছ। অকল থণীয়/ব্যবতক্রভ  ঈৎাদন, নতুন ঈদ্ভাফন/ অদৄবনক কৃবল  প্রভেবক্ত 

প্রগতযে ম থগফেণ কযায রগেয স্থানীয় কৃলক  ভাঠ ম থাগয়য কভ থকতথাগদয ভিগয় 

গঠিত দর ঈদ্ভুিকযণ ভ্রভগণ ং গ্রন কগযন।  

(চ) কৃবল মভরা ঈদমাগনয ভােগভ 

কর মেণীয জনগনগক কৃবল বফলগয় 

ঈৎাবত কযা  াগত করগভ 

বো মদয়া। 

(চ) প্রকে মভয়াগদ ৬৪টি মজরায়  ৪৬০টি ঈগজরায়, মজরা ম থাগয় ৬৪টি এফং 

ঈগজরা ম থাগয় ৪৫৮টি মভরা নুবিত গয়গছ । কৃবল বফবাগ, প্রাণী ম্পদ বফবাগ, 

ভৎস্য বফবাগ, ফন বফবাগ, না থাযী ভাবরক, এনবজ প্রভৃবত ংস্থা মভরায় অকল থণীয় 

ন্য ভাগ্রী, প্রভেবক্ত, মন্ত্রাবত ঈস্থান কগয ৩ বদন ব্যাী নুবিত মভরায় কর 

মেণীয জনগন ঈগবাগ কগযন। 

(ছ) ংীদাবযত্বভরক ংগঠগনয 

ভােগভ কৃলক মাগত বনগজযা ভস্যা 

বচবিত কযগত াগয এফং 

ভাধাগনয জন্য ব্যফস্থা বনগত াগয। 

(ছ) প্রকগেয অতায় ৯টি মজরায ৬৭টি ঈগজরায় ৬২৫টি ব্লগক ৫০০০টি কৃলক দর 

গঠন কযা গয়গছ। ানীয় ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথায ভােগভ দরগুবর বযচাবরত 

গে। দগরয কর মেণীয কৃলক তাগদয স্ব স্ব ভস্যা বচবিত কগযন এফং তা 

ভাধাগনয জন্য কাম থকয ব্যফ স্থা গ্রণ কগযন । ভস্যা ভাধাগন কৃবল বফবাগ কর 

বজ / এনবজ গমাবগতা কগযন।  

(জ) ভৄদ্রন াভগ্রীয ভােগভ তে 

ম্প্রাযণ কযা। 

(জ) প্রকগেয অতায় বযকেনা বববত্তক বুকগরট বতযী , বরপগরট, মাষ্টায, ব্যনায , 

বপবরচাট থ,  বতযী কগয কভ থসূচীয নীবতভারা, প্রভেবক্ত, Norms আতযাবদ তে ির , 

মজরা , ঈগজরা এফং  ব্লক ম থাগয় মপ্রযণ কযা  গয়গছ।  

(ঝ) বডএআ এয বনজস্ব জায়গায় 

ঈগজরা প্রবেণ মকন্দ্র বতযী কগয 

পরপ্রসু প্রবেণ দাগনয ব্যফ স্থা 

কযা। 

(ঝ) বব নুমায়ী বনফ থাবচত ৩০টি ঈগজরায় প্রবেণ মকন্দ্র বতযী কগয প্রগতযক মকগন্দ্র 

প্রগয়াজনীয় অফাফে মন্ত্রাবত  প্রবেণ াভগ্রী  মপ্রযণ কযা গয়গছ এফং প্রগতযকটি 

মকগন্দ্র বডএআ বনজস্ব ব্যফানায় প্রবেণ কাম থক্রভ সুচারুরুগ বযচাবরত গে।  

 
 ১২। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্যগুগরা ঠিকবাগফ বজথত গয়গছ ।  

 
১৩।    কৃবল ম্প্রাযণ মফা মজাযদাযকযণ প্রকগেয অতায় বযদব থত মজরা/ঈগজরা প্রবেণ মকন্দ্রঃ- 

প্রকগেয অতায় মভাট ৩০টি মজরায় প্রবেণ মকন্দ্র বনবভ থত গয়গছ। তন্গে বনগম্নয প্রবেণ মকন্দ্র গুগরা বফববন্ন ভয় 

বযদ থন কযা গয়গছ।                                                      

মজরা ঈগজরা 

ঢাকা াবায   মদাায। 

ভাবনকগি  বংগাআয  মদৌরতপুয। 
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ভৄবন্পগি  ভৄবন্পগি দয  বযাবজখান। 

পবযদপুয  পবযদপুয দয। 

কুবভো  চাবন্দনা, ভৄযাদনগয  মদবফদ্বায। 

নগঁ  নগঁ দয। 

নাগটায  নাগটায দয। 

 
১৪। ঈগজরা প্রবেণ মকগন্দ্রয বফফযণঃ-  

 

(ক) জবভয ভাবরকানা   কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয বনজস্ব জবভ। 

(খ) ফকাঠাগভায অয়তন    ১০২ ফগ থ বভটায। 

  ১৭ x ২৭’-১’’ অয়তন বফবষ্ট ১টি প্রবেণ কে। ১০x১’১’’অয়তগনয ১টি বপ কে 

এফং টাআর বপটিং ২টি ফাথরুভ, স্থানায ২ াগ মরাায গ্রীরদ্বাযা বনযাত্তা  ব্যফস্থা 

এফং প্রগফ দ্বাগয ১টি মরাায মগট স্থান কযা গয়গছ। 

   (ঘ) অফাফে           প্রবেণ কগেয জন্য ১টি মটবফর ১০’ x৩’ অকৃবতয, লাট অভ থ বফবষ্ট ৫০টি মচয়ায, 

১টি বডগপ্ল মফাড থ। বপ কগেয জন্য ১টি যাআটিং মটবফর, ১টি ব্লাক মফাড থ, ১টি 

কবম্পঈটায মটবফর,১টি বষ্টগরয অরবভযা, ৩টি াতায়ারা  মচয়ায, ২টি াতাছাড়া 

মচয়ায যফযা কযা গয়গছ। 

(ঙ) বফদ্যযবতক ব্যফস্থা  ৭টি (৫৬র্ ) পযান  প্রগয়াজনীয় ংখ্যক রাআট গয়ি বদগয় স্থানাটি well 

electrification কযা গয়গছ।   

(চ) আগরকরবনে াভগ্রী  ১টি কবম্পঈটায, ১টি মরজায বপ্রিায, ১০০০ মবাি এয ১টি ষ্টযাবফরাআজাযফ ,  

ভাআগক্রাগপান ১টি য়াযগর এবিপায়ায, ২টি বস্পকায, বনযাদ াবন াগনয জন্য 

১টি য়াটায বপিায, দযজা জানারায জন্য ঈন্নতভাগনয ৬০ বভটায েথা । প্রবেণ 

প্রদাগনয জন্য চক, ডাষ্টায, ভাকথায করভ, গয়িায, কাগজ, করভ আতযাবদ যফযা 

কযা গয়গছ। আগরকরবনক্ম ভারাভার চর ফস্থায় অগছ 

(ছ) াবন  যফযা  টিঈফ গয়গরয াগথ বফদ্যযবতক ভটয ংগমাগ বদগয় ছাগদয মটংবকগত      

াবন যফযাগয ব্যফস্থা এফং স্থানায বযন্তগয াআগয ভােগভ ফাথরুগভ াবন 

যফযাগয ব্যফস্থা কযা গয়গছ। 

(জ) বনফ থাবচত স্থান ঈন্নয়ন 

(Site development) 

 বনফ থাবচত স্থান বনচু। ববগত ফযাি ভাে ৫০,০০০/- টাকা। ফযািকৃত থ থদ্বাযা শুদৄভাে 

ফকাঠাগভায স্থানটুকু ঈন্নয়ন কযা গয়গছ। স্থানায স্থায়ীগত্বয জন্য অগ াগয স্থান 

ঈন্নয়ন কযা প্রগয়াজন বছর। 

(ঝ) াবফ থকবাগফ কাগজয ভান  ফাব থযক ম থগফেগণ াবফ থক ভল্যায়ন কাজ গভত্ধালজনক গয়গছ। 
 

১৫।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

 
১৫.১।  প্রকগেয শুরুগত  বফরগম্ব থ থ ছাগড়য (থ থছাড় ২৭ ভাচ থ /২০০৭) কাযগণ এফং বনভ থাণ কাজ ংক্রান্ত মাফতীয় প্রস্ত্ত্তবত 

গ্রগণয জন্য ভয় স্বেতায কাযগণ বনভ থাণ কাজ অযম্ভ  কযা ম্ভফ মবন । যফতীগত প্রকে মভয়াগদ বনধ থাবযত কাজ 

ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

 
১৫.২। ভৄর বব নুমায়ী বনধ থাবযত কর ঈগজরায় বডএআ এয বনজস্ব জায়গা না থাকায় যফতীগত বব ংগাধগনয ভােগভ 

ঈগজরা বববত্তক বডএআ এয বনজস্ব স্থান বনধ থাযণ কগয প্রবেণ মকন্দ্র বনভ থাণ কযা গয়গছ। পগর প্রকগেয ভর বনভ থাণ 

কাজ বফরম্ব ঘগট। 

 
১৫.৩। ববগত প্রাক্কবরত ভগল্যয মচগয় কৃবল ঈকযণ তথা ায  ফীগজয ভৄল্য যকাযীবাগফ বৃবি ায়ায় প্রদ থনী ফাস্তফায়গন 

ভস্যায সৃবষ্ট য়। প্রকে গত প্রগদয় থ থ কৃলক বনজস্ব খযচ ফন কগয প্রদ থনী ফাস্তফায়ন কগয থাগক। গনক 

কৃলক এআ ববভত ব্যক্ত কগযন।  
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১৬। সুাবযঃ  

১৬.১। বনবভ থত ঈগজরা প্রবেণ মকগন্দ্রয চাবযবদগক বনযাত্তায বফগফচনা াগগে ফাঈন্ডাযী য়ার বনভ থাণ কযা মমগত াগয।  

 
১৬.২। বনচু স্থান বযাট কগয মম কর প্রবেণ মকন্দ্র বনভ থাণ কযা গয়গছ মকর মকগন্দ্রয মথামথ ব্যফায, চরাচগরয 

সুবফধাগথ থ স্থানায স্থাবয়ত্ব ফাড়াগনায জন্য অগ াগয বনচু স্থান ভাটি বযাট কগয স্থানায াবযাবর্শ্ক ফ স্থায 

ঈন্নয়ন কযা এফং যাস্তা প্রস্ত কযা প্রগয়াজন।  

 
১৬.৩।  গঠিত ংীদাবযত্ব কৃলক দগরয কাম থক্রভ ধাযাফাবকবাগফ চরভান যাখায জন্য এফং দগরয কাম থক্রভ অগযা মজাযদায 

 কাম থকযী কযায রগেয কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তযগক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীচীন গফ।  

 
১৬.৪। বনবভ থত প্রবেণ মকন্দ্রগুগরা বনয়বভত ব্যফায কযা এফং অদৄবনক প্রবেণ মকন্দ্র বাগফ গগড় মতারায রগেয অদৄবনক 

প্রভেবক্ত বফলয়ক বফগল প্রবেণ কভ থসূচী প্রদান কযা মমগত াগয। মম কর ঈগজরায় প্রবেণ মকন্দ্র মনআ ম কর 

ঈগজরায় যফতীগত প্রবেণ মকন্দ্র স্থাগনয জন্য কৃবল ভন্ত্রণারগয়য দৃবষ্ট অকল থণ কযা ’র।  
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বযাজগি, নাগটায, ফগুড়া  ভাবনকগি মজরায় কৃবল খাভায ঈন্নয়ন প্রকে (বফএবডব ংগ) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ কৃবল ঈন্নয়ন কগ থাগযন 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 ভাবনকগি মজরায ৭টি ঈগজরা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   জুরাআ/২০০৬ গত জুন/২০১০  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত 

ব্যয় 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ভগয়য %) 

ভর 

(প্রঃাঃ) 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

 

৫০০.০০ ৬১৬.৪০ ৫৮৯.৯৯ 

জুরাআ/২০০৬ 

গত 

জুন/২০০৯ 

জুরাআ/২০০৬ 

গত 

জুন/২০১০ 

জুরাআ/২০০৬ 

গত 

জুন/২০১০ 

৮৯.৯৯ 

(১৮%) 

১ ফছয 

(৩৩%) 

 
৫।  প্রকগেয ংগ বববত্তক ফাস্তফায়নঃ                       

    (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 
বব নুমায়ী কাগজয ংগ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেয 

ভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ 

(বযভান) 

অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ভ্রভন ব্যয় মথাক ৫.৭০ মথাক 
৫.৭০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২ ফদরী জবনত বাতাবদ মথাক ০.১০ মথাক 
০.১০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

৩ বায টাআভ বাতা মথাক ০.২০ মথাক 
০.২০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

৪ 

 
বপ বাড়া মথাক ০.২৪ মথাক 

০.২৪ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

৫ ট্যাে,বযাট,কয,শুল্ক, মটার আতযাবদ। মথাক ০.০৬ মথাক 
০.০৬ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

৬ ডাক  তায মথাক ০.০৪ মথাক 
০.০৩ 

(৭৫%) 

মথাক 

(৭৫%) 

৭ মটবরগপান বফর/মটবরগ্রাভ/মটবরবপ্রিায মথাক ০.৩০ মথাক 
০.৩০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

৮ মযবজ:বপ/মানফান মযাড ট্যাে মথাক ০.৫৪ মথাক 
০.২১ 

(৩৯%) 

মথাক 

(৩৯%) 

৯ াবনয বফর মথাক ০.১৭ মথাক 
০.১৪ 

(৮২%) 

মথাক 

(৮২%) 

১০ 

 

বফদ্যযৎ বফর  

 
মথাক ০.১৫ মথাক 

০.১৫ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 
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    (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 
বব নুমায়ী কাগজয ংগ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেয 

ভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ 

(বযভান) 

অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১ মানফাগনয বতর-জ্বারানী মথাক ৬.০০ মথাক 
৪.৭৬ 

(৭৯%) 

মথাক 

(৭৯%) 

১২ মষ্টনাযী, বর  েযাম্প মথাক ১.২৬ মথাক 
১.২৬ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

১৩ প্রচায  বফজ্ঞান মথাক ০.৭৫ মথাক 
০.৫১ 

(৬৮%) 

মথাক 

(৬৮%) 

১৪ প্রবেণ ব্যয় ংখ্যা ৪.৫৪ ৫০০  
৪.৫৩ 

(১০০%) 

৫০০  

(১০০%) 

১৫ বাড়া  বযফন ব্যয় মথাক ০.৫০  
০.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

১৬ বনয়বভত েবভক ংখ্যা ২.৭০ ৬  
২.৭০ 

(১০০%) 

৬  

(১০০%) 

১৭ ঝাড়ুদায ংখ্যা ০.৫০ ২  
০.৫০ 

(১০০%) 

২ 

(১০০%) 

১৮ বনযাত্তা প্রযী ংখ্যা ০.৩০ ২   
০.৩০ 

(১০০%) 

২ 

(১০০%) 

১৯ ম্মানী বাতা মথাক ০.৪০ মথাক 
০.৪০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২০ বদবনক খফগযয কাগজ মথাক ০.১২ মথাক 
০.০৬ 

(৫০%) 

মথাক 

(৫০%) 

২১ ন্যান্য ব্যয়/বফবফধ বনবভত্ত ব্যয় মথাক ১.০০ মথাক 
১.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২২ মানফান মভযাভত মথাক ১২.৪৪ মথাক 
১২.৪৪ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২৩ 
বপ অফাফে  যিাভাবদ 

মভযাভত 
মথাক ১.৫০ মথাক 

১.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২৪ বপ বফন মভযাভত মথাক ১.১০ মথাক 
১.১০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২৫ খার মচ নারা মভযাভত মথাক ২.৪৫ মথাক 
২.৪৫ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২৬ 
কৃবল মন্ত্রাবত  

বফদ্যযবতক মন্ত্রাবত মভযাভত 
মথাক ৯.৯৯ মথাক 

৯.৯৯ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২৭ ম্পদ ক্রয়      

২৮ ৫বকঈগক বফদ্যযবতক াম্প মট ক্রয় মট ৫৭.৫০ ২৫ 
৫৭.৪৮ 

(১০০%) 

২৫ 

(১০০%) 

২৯ কবম্পঈটায ংখ্যা ০.৬০ ১ 
০.৫৯ 

(১০০%) 

১ 

(১০০%) 

৩০ পগটাকবয়ায ংখ্যা ১.০০ ১ 
১.০০ 

(১০০%) 

১ 

(১০০%) 

৩১ ভাবিবভবডয়া প্রগজিয ক্রয় ংখ্যা ১.৩৫ ১ ১.৩৫ ১ 
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    (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 
বব নুমায়ী কাগজয ংগ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত রেয 

ভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ 

(বযভান) 

অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(১০০%) (১০০%) 

৩২ মরগববরং মট ংখ্যা ১.৫২ ২ 
১.৫২ 

(১০০%) 

২ 

(১০০%) 

৩৩ আবিবনয়াবযং মচআন ংখ্যা ০.০২ ২ 
০.০২ 

(১০০%) 

২ 

(১০০%) 

৩৪ অফাফ ে  বপ যিাভ মথাক ০.৫০ মথাক 
০.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

৩৫ মচ ফকাঠাগভা      

৩৬ 
খারনারা ংস্কায/পুণ: 

খনন  ঈন্নয়ন 

বকঃবভঃ 

(বভঃ
৩
) 

১৬৪.৫৪ 
৩৫.৫৮ 

(৩,৫৫,৮০০) 

১৬৪.৫৪ 

(১০০%) 

৩৪.৬১ 

(৩,৪৬,১০০) 

(৯৭%) 

৩৭ মচনারা বনভ থাণ বভঃ ১৭১.১১ ১১,৫২০ 
১৭১.১১ 

(১০০%) 

১১.৫২০ 

(১০০%) 

৩৮ 

 

৫বকঈগক াগম্পয বফদ্যযবতক 

রাআন বনভ থাণ 
ংখ্যা ১০৫.১২ ২৫ 

৮০.৬৮ 

(৭৭%) 

২৪ 

(৯৬%) 

৩৯ বডচাজথ ফে বনভ থাণ ংখ্যা ১২.২২ ২৫ 
১২.২২ 

(১০০%) 

২৫ 

(১০০%) 

৪০ 

 

 

ক্র ডযাভ মযগুগরটয, 

স্লুআচ মগট, াআপৄন, পৄট ব্রীজ আতযাবদ 

বনভ থাণ 

ংখ্যা ৪৭.৮৭ ২৩ 

৪৭.৮৫ 

(১০০%) 

২৩ 

(১০০%) 

ফ থগভাট   ৬১৬.৪০ - 
৫৮৯.৯৯. 

(৯৬%) 

- 

  
 প্রকগেয ংগাবধত বব নুমায়ী মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ৬১৬.৪০ রে টাকা, মায বফযীগত মভাট ব্যয় গয়গছ 

৫৮৯.৯৯ (৯৬%) রে টাকা। 

 
৬।  প্রকগেয অতায় ংগবববত্তক গ্রগবত বনম্নরুঃ 

৬.১।  অনুলাংবগক ভারাভার  ৫বকঈগক াবম্পং মট ক্রয়ঃ  প্রকগে এ খাগত ২৫টি ৫বকঈগক াবম্পং মট (াম্প, 

ভটয এফং প্রগয়াজনীয় যিাভ াআ আতযাবদ) ক্রগয়য জন্য ৫৭.৫০ রে টাকা (ংগাবধত) ফযাে বছর। তন্গে ৫৭.৪৮ রে 

টাকা ব্যগয় ২৫টি ৫বকঈগক াবম্পং মট ক্রয় কযা গয়গছ। 

 
৬.২।  খার-নারা পুন: খনন  ংস্কাযঃ  এখাগত ৩৫.৫৮ বকঃবভঃ খার-নারা পুন: খনন  ংস্কাগযয জন্য ৩,৫৫,৮০০ ঘন 

বভটায ভাটি খনগনয বনবভগত্ত ১৬৪.৫৪ রে টাকা (ংগাবধত) ফযাে বছর। তন্গে ৩৪.৬১ বকঃবভঃ খার খনন কগয ১৬৪.৫৪ 

রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। ঈদ্ধৃত দয মফী য়ায় ০.৯৭ বকঃবভঃ কভ খনন গয়গছ। 

 
৬.৩।  াআগোবরক োকচায বনভ থাণঃ  এখাগত ২৩টি াআগোবরক োকচায বনভ থাগণয জন্য ৪৭.৮৭ রে টাকা (ংগাবধত) 

ফযাে বছর। তন্গে ৪৭.৮৫ রে টাকা ব্যয় কগয ২৩টি াআগোবরক োকচায বনভ থাণ কযা গয়গছ।  

 
৬.৪।  ৫বকঈগক াম্প বফদ্যযতায়ন :  এখাগত ২৫টি ৫বকঈগক াম্প বফদ্যযতায়গনয জন্য ১০৫.১২ রে টাকা(ংগাবধত) 

ফযাে বছর। তন্গে ৮০.৬৮ রে টাকা ব্যয় কগয ২৪টি ৫বকঈগক াম্প বফদ্যযতায়ন কযা গয়গছ। ফবষ্ট ২৪.৪৪ রে টাকা 

অযএবডবগত স্যাগযন্ডায কযা গয়গছ ফগর জানান। 
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৬.৫।  ৫বকঈগক াগম্পয াকা মচনারা বনভ থাণঃ   এখাগত ২৫টি স্কীগভ ১১,৫২০বভটায াকা মচনারা বনভ থাগনয জন্য 

১৭১.১১ রে টাকা (ংগাবধত) ফযাে বছর। তন্গে ১৭১.১১ রে টাকা ব্যগয় ২৫টি স্কীগভ ১১,৫২০ বভটায াকা মচনারা 

বনভ থাণ কযা গয়গছ। বনভ থাণ কাজ মন্তালজনক। 

 
৬.৬।  বডচাজথ ফে বনভ থাণঃ এখাগত ২৫টি বডচাজথ ফে বনভ থাগণয জন্য ১২.২২ রে টাকা (ংগাবধত) ফযাে বছর। তন্গে 

১২.২২ রে টাকা ব্যয় কগয ২৫টি বডচাজথ ফে বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

 
৬.৭।  প্রদ থনী প্লটঃ এখাগত ভর ববগত  ২.৫০ রে টাকা ব্যগয় ১টি প্রদ থনী প্লট স্থাগনয রেয ভাো বনধ থাবযত বছর। প্রকে 

এরাকায় প্রদ থনীয ঈভেক্ত স্থান না ায়ায় ংগাবধত বডববগত তা ফাবতর কযা য়।  

 
৭।  কাজ ম্পূণ থ থাকগর তায কাযণঃ 

        প্রকগেয অতায় ২৫টি ৫বকঈগক এর: এর: ব: মেোয়গনয রেযভাো বনধ থাবযত বছর। তদানুমায়ী ২৫টি ৫ 

বকঈগক এর: এর: ব: ক্রয় কযা গয়গছ বকন্তু মগচয াবনয ঈৎ ভৄগখ চয গড় মায়ায় ১টি ৫বকঈগক এর: এর: ব: 

বফদ্যযতায়ন কযা য়বন।  

 
৮।  াধাযণ ম থগফেণঃ 

 
৮.১।  প্রকে নুগভাদনঃ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক গত ০৫/০৬/০৬ বিঃ তাবযগখ ৫০০.০০ রে টাকা (বজবফ) ব্যগয় 

জুরাআ/০৬ গত জুন/০৯ ম থন্ত মভয়াগদ ভর প্রকেটি নুগভাবদত য়। যফতীগত ৬১৬.৪০ রে টাকা (বজবফ) ব্যগয় জুরাআ/০৬ 

গত জুন/১০ ম থন্ত মভয়াগদ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১২/১০/০৯ বিঃ তাবযগখ প্রকেটিয প্রথভ ংগাবধত বডবব 

নুগভাবদত য়। 

 
৮.২।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তোবদঃ  

       প্রকেটি ফাস্তফায়গন এ ম থন্ত বনগয়াবজত প্রকে বযচারক ২(দ্যআ) জন। খন্ডকারীন দাবয়গত্ব বনগয়াবজত প্রকে বযচারকদ্বগয়য 

নাভ  স্থায়ীত্ব কার বনগম্ন ঈবেবখত রঃ 

ক্রঃনং প্রকে বযচারগকয নাভ পূণ থ/খন্ডকারীন 
মভয়াদ কার ভন্তব্য 

মমাগদান ফদরী 

১। মভাঃ অফদ্যয যবভ পূণ থকারীন ১২.০৭.০৬ ০২.০২.০৯ - 

২। মভাঃ অফদ্যর ভান্নান ঐ ০২.০২.০৯ ৩০.০৬.১০ - 

 
৯।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ   

   

বযকবেত জথন 

(ক) প্রকগে ৩৫.৫৮ বকঃবভ খার/নারা পূন: খনন কযা, ফন্যা 

 বৃবষ্টয াবন খার ভগ ংযেণ এফং বনয়ন্ত্রগনয জগন্য 

২৩টি াবন বনয়ন্ত্রন কাঠাগভা (কারবাট থ, মযগুগরটয, াআপৄন, 

পৄটব্রীজ আতযাবদ) বনভ থাণ কযা। এফ খার-নারায় ফল থা/বৃবষ্টয 

াবন ংযেণ কগয  প্রফাভান নদী মথগক ২৫টি 

৫বকঈগক াম্প দ্বাযা মচ প্রদাগনয ব্যফস্থা কযা।  

(ক) প্রকগে ৩৪.৬১ বকঃবভ খার/নারা পূন: খনন কযা 

গয়গছ। ফন্যা  বৃবষ্টয াবন খার ভগ ংযেণ এফং 

বনয়ন্ত্রগনয জগন্য ২৩টি াবন বনয়ন্ত্রন কাঠাগভা 

(কারবাট থ, মযগুগরটয, াআপৄন, পৄটব্রীজ আতযাবদ) 

বনভ থাণ কযা গয়গছ।  এফ খার-নারায় ফল থা/বৃবষ্টয 

াবন ংযেণ কগয  প্রফাভান নদী মথগক ২৪টি 

৫বকঈগক াম্প দ্বাযা মচ প্রদাগনয ব্যফস্থা গ্রন কযা 

গয়গছ। 

 

(খ) ২৫ টি ৫বকঈগক াগম্প বফদ্যযতায়ন কগয জ্বারানী বতর 

 মচ  মগন্ত্রয মভযাভত  যেনাগফেন ব্যয় ােয় কযা।  

(খ) ২৫টি ৫বকঈগক এর.এর.ব. মচ াগম্পয ভগে 

২৪টি ৫বকঈগক াম্প বফদ্যযতায়ন কযা ম্ভফ গয়গছ। 
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বযকবেত জথন 

(গ) ৫বকঈগক াম্প স্কীগভ ২৫টি বডচাজথ ফে, ২৫টি 

(১১,৫২০বভঃ) ভূ-বযস্থ মচনারা বনভ থাণ কগয মগচয াবনয 

বযফন দেতা বৃবিয ভােগভ কভান্ড এবযয়া বৃবি কযা।  

(গ) ৫বকঈগক াম্প স্কীগভ ২৫টি বডচাজথ ফে, ২৫টি 

(১১,৫২০বভঃ) ভূ-বযস্থ মচনারা বনভ থাণ কযা গয়গছ 

এগত  মগচয াবনয বযফন দেতা বৃবিয ভােগভ 

কভান্ড এবযয়া বৃবিয ব্যফস্থা কযা গয়গছ। 

(ঘ) মচমন্ত্র চারনা, মভযাভত  যেণাগফেণ এফং মচ 

দেতা বৃবিয ঈয ৫০০জন ভাবরক/ ম্যাগনজায/ চারক/ 

বপল্ডম্যান/ কৃলকগক াগত করগভ প্রবেন প্রদান কযা। 

মাগত তাযা মগচয অদৄবনক করা-মকৌর এয ঈয প্রবেণ 

গ্রগণয ভােগভ ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন তথা যকাগযয দাবযদ্র 

বফগভাচন কভ থসূচীগত বফগল ভূবভকা যাখগত াগয।  

(ঘ) মচমন্ত্র চারনা, মভযাভত  যেণাগফেণ এফং মচ 

দেতা বৃবিয ঈয ৫০০জন ভাবরক/ ম্যাগনজায/ 

চারক/ বপল্ডম্যান/ কৃলকগক াগত করগভ প্রবেণ 

প্রদান কযা গয়গছ।  

(ঙ) একটি প্রদ থনী খাভায স্থান কগয মগচয বফববন্ন িবত 

(বস্ধংরায আবযগগন, বে আবযগগন, পাগযা আবযগগন, 

লাড আবযগগন আতযাবদ) প্রগয়াগগয করা-মকৌর প্রদ থগনয 

ভােগভ থ থকাযী পর ঈৎাদগন কৃলকগদয ঈদ্ভুব্ধ কযা। 

(ঙ) প্রকে এরাকায় প্রদ থনীয ঈভেক্ত স্থান না ায়ায় 

ংগাবধত বডববগত তা ফাবতর কযা য়। 

(চ) ংবিষ্ট প্রকেটি ফাস্তফায়গনয ভােগভ প্রগতযক ফছয 

১৭৫০ মিয জবভ মগচয অতায় অনা এফং ৪৩৭৫ মভঃ 

টন খায স্য ঈৎাদন কযা মাগফ। 

(চ) ংবিষ্ট প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর প্রগতযক ফছয 

১৬৬৬ মিয জবভ মগচয অতায় অনা এফং ৪১৬৫ 

মভঃ টন বতবযক্ত খায স্য ঈৎাদন কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা গয়গছ।  

 
১০। ভাবনকগি মজরায় কৃবল খাভায ঈন্নয়ন প্রকগেয (বফএবডব ংগ শুদৄভাে ভাবনকগি মজরা) অতায় বযদব থত াআটভঃ 

 

ঈগজরা াআট 

বংগাআয ক) পুনঃখননকৃত মপাড থনগয খার। 

 খ) দঃ কাংা এর এর ব স্কীভ। 

 গ) দঃ চাবযগ্রাভ এর এর ব স্কীভ। 

 ঘ) ঈয পূফ থ জাভা এর এর ব স্কীভ। 

 ঙ) পূফ থ জাভা এর এর ব স্কীভ। 

ভাবনকগি দয চ) ফরুন্ডী-৪ এর এর ব স্কীভ। 

 ছ) স্বেনন্দপুয এর এর ব স্কীভ। 

বঘয জ) পুনঃখননকৃত নারী স্লুআচ মগট খার। 

 ঞ) নারী স্লুআচ মগট খাগরয ঈয বনবভ থত পৄট বায ব্রীজ।  

 
১১।  ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ 

প্রাকৃবতক কাযগণ মগচয ঈৎ ভৄগখ চয গড় মায়ায় ২৫টি ৫বকঈগক াম্প স্থাগনয বফযীগত ২৪টি ৫বকঈগক 

াম্প প্রকে এরাকায় স্থান কযা গয়গছ। প্রকগেয ন্যান্য কাম থক্রভ ফাস্তাফাবয়ত গয়গছ। পগর প্রকগেয ঈগেশ্য গন্তালজনক 

বাগফ বজথত গয়গছ। 

 
১২।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১২.১।  প্রকে নুগভাদন  থ থ ছাগড় বফরগম্বয কাযগণ প্রকগেয কাজ মথা ভগয় শুরু কযা ম্ভফ য়বন। যফতীগত ফবধ থত 

প্রকে মভয়াগদ বনধ থাবযত কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

১২.২।  ভর ববগত প্রকগে মচ কাগজ ব্যফাগযয জন্য ২০টি বফদ্যযবতক এরএরব স্থাগনয বিান্ত বছর এফং ফবন থত   

এরএরব ‘‘ডাফর বরপটিং মচ প্রকে’’ মথগক যফযাগয কথা বছর। বকন্তু ‘‘ডাফর বরপটিং মচ প্রকে’’ এ মকান 

াম্প ভজুদ না থাকায় ে প্রকগে াম্প যফযা কযগত াগযবন। পগর ন্যান্য প্রকে মথগক ১৫টি াম্প ধায কগয 

ে প্রকগে মেোয়ণ কযা য়। যফতীগত প্রথভ ংগাবধত নুগভাবদত ববগত ২৫টি াম্প ক্রগয়য ব্যফস্থা যাখা য়। 

এগুগরা মথগক ১৫টি ধায বযগাধ কযা য়।  
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১২.৩।  বফদ্যযৎ ংগমাগগয বাগফ ৫বকঈগক াম্প মেোয়গনয ভস্যাঃ 

চাবদা নুমায়ী েী বফদ্যযৎ কর্তথে কর্তথক বফদ্যযৎ ংগমাগ না মদয়ায পগর রেভাো নুমায়ী ভাঠ ম থাগয় ৫বকঈগক 

এরএরব ভয়ভত মেোয়ণ কযা ম্ভফ য়বন।   

১২.৪।  াম্প বযচারনায় কৃলকগদয কাবযগবয জ্ঞাগনয বাফঃ  

৫বকঈগক বফদ্যযবতক াগম্পয কাবযগবয জ্ঞান ম্পগকথ স্থানীয় কৃলকগগনয পূফ থ ববজ্ঞতায বাফ যগয়গছ। পগর াম্প 

ভগয কাম থকাযীতা ম্পগকথ কৃলক গ্রুগক ঈদ্ভুদ্বকযণ কাম থক্রভ ম্পন্ন কগয স্কীভ বনফ থাচন কযগত গয়গছ। 

১২.৫।    ববন্ন মচ চাজথ বনধ থাযণ না কযাঃ   

ংবিষ্ট  মচ বযচারনা কবভটি াধাযণ কৃলকগদয বনকট মথগক বক াগয মচ চাজথ অদায় কযগফ তা বনধ থাযণ কযা 

য়বন। পগর বফববন্ন িগর একআ প্রকগেয অতায় বফববন্ন ভাোয় মচ চাজথ অদায় কযা গে, মা াভিস্যপূণ থ।  

১২.৬।  জরুবয প্রগয়াজগন মচমন্ত্র প্রবতস্থাগন ভস্যাঃ 

প্রকগেয অদকারীন ভস্যা বনযনকগে বডববগত বতবযক্ত বফদ্যযবতক ভটয চাবরত াবম্পং মট ংযেগণয 

ব্যফস্থা যাখা য়বন। পরশ্রুবতগত মকান মচমন্ত্র মচ মভৌসুগভ বফকর গর ভাগঠয পর যোগথ থ জরুযীবাগফ তা 

প্রবতস্থান কযা ম্ভফ গফনা ।  

 
১২.৭। প্রকে চরাকারীন ভগয় বনভ থাণ াভগ্রীয ফাজায ভল্য তযবধক বৃবি ায়ায় এফং প্রকগেয প্রথভ ংগাধন বফরম্ব 

য়ায় ভাগঠয কাগজ বফঘ্ন ঘগট।  তগফ যফতীগত প্রকে মভয়াগদ বনধ থাবযত কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

 
১৩।  সুাবযঃ 

 

১৩.১।  ভূ-বযস্থ াবনয ( surface water) াাগয্য মচ ব্যয় ােয়ী, বযগফ ফান্ধফ  জরবয য়ায় ফবন থত প্রকগে 

স্থাবত মচমন্ত্র এফং ন্যান্য ফকাঠাগভা যকাযী বফবনগয়াগ  কৃলকগদয ং গ্রগনয ভােগভ মচ কাম থক্রভ 

ব্যাত যাখা মমগত াগয। 

 

১৩.২।  ফাংরাগদগয ভূ-গবথস্থ াবন ( Sub-surface Water) ব্যফাগযয ঈয চা কভাগনায রগেয ভূ-ঈবযস্থ ( Surface 

Water) াবন ব্যফাগযয সুগমাগ সৃবষ্টয রগেয ে প্রকগেয ধাযাফাবকতা ফজায় যাখা মমগত াগয।  

 
১৩.৩।  বফদ্যযৎ চাবরত মচ মগন্ত্র মথাভগয় বফদ্যযবতক ংগমাগ প্রদান এফং ভাগঠ ঠিক ভাোয় মবাগিজ প্রাবপ্তয ব্যাাগয 

ংবিষ্ট ংস্থা ভগক কৃবল ভন্ত্রণারয়-এ  নুগযাধ জানাগনা মমগত াগয।  

 
১৩.৪।  াগম্প বাড়া যকাযীবাগফ বনধ থাযগণয াাাব স্কীগভয ম্যাগনজায বক াগয মচচাজথ াধাযন কৃলকগদয বনকট মথগক 

অদায় কযগফ ম বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বদক বনগদ থনা  প্রগয়াজনীয় দগে গ্রণ কযায জন্য কৃবল 

ভন্ত্রণারয়গক নুগযাধ কযা  গরা।  
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 গবীয নরকূ স্থান প্রকে, আঈবনট-২, ঠাকুযগঁ (ংাবধত) 

(ভাপ্তঃ জুন  ২০১০) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে (বফএভবডএ) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান  বদনাজপুয, ঠাকুযগঁ, িগড়  জয়পুযাট মজরা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রাভত  

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রাভত ভয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ফাস্তফায়নকাগরয %) 
ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

১৪৬৯৬.০০ ১৫৯৯৫.০০ ১৫৯৯৪.৬১ 

জুরাআ’২০০৫ 

গত 

জুন ২০১০ 

জুরাআ’২০০৫ 

গত 

জুন ২০১০ 

জুরাআ ২০০৫ 

গত 

জুন ২০১০ 

১২৯৮.৬১ 

(৯%) 
- 

 
৫।  প্রকেভুক্ত বফববন্ন ংগগয ফাস্তফায়ন কাগজয গ্রগবতঃ  

(রে টাকায়) 

ক্রঃ নং ংগগয নাভ একক বডবব নুমায়ী  

রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ (%) অবথ থক ফাস্তফ 

(%) 

অবথ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব ব্যয়ঃ 

১ াম্প 

াগযটয/কৃলক/কভ থচাযী/কভ থকতথা 

প্রবেণ 

জন ৫০০০ ২৫.০০ ৫০০০ ২৫.০০ 

২ বযচারনা  মভযাভত ব্যয় রট - ৫০.০০ - ৪৯.৬১ 

৩ মানফান বযচারন  মভযাভত রট - ৫০.০০ - ৫০.০০ 

ঈ মভাট (যাজস্ব)ঃঃ   ১২৫.০০  ১২৪.৬১ 

ভরধন ব্যয়ঃ 

৪ Ground water devepment : 

Construction work: 

ক) গবীয নরকূ স্থান 

খ) গবীয নরকূ বফদ্যযবতকযণ 

গ) ভূ-গবথস্থ মচনারা বনভ থাণ 

 

 
ংখ্যা 

ংখ্যা 

ংখ্যা 

 

 
১১০০ 

১১০০ 

১১০০ 

 

 
১৫৪০০.০০ 

 

 
১১০০ 

১১০০ 

১১০০ 

 

 
১৫৪০০.০০ 

৫ জবয/নুন্ধান/প্রবেণ 

(ভূ-গবথস্থ াবন ম্পদ বফলয়ক) 

I.W.M এয ভােগভ (বড.এ.এ 

ঈন্নয়ন) 

 

 
রট 

 

 
- 

 

 
৩৯৩.৯০ 

 

 
- 

 

 
৩৯৩.৯০ 

৬ প্রবেণ ায়ক ফআে  াভগ্রী রট - ২.০০ - ২.০০ 

৭ ভটযাআগকর ক্রয় ংখ্যা ৫০ ৩৪.০০ ৫০ ৩৪.০০ 

৮ দাপ্তবযক অফাফে  যািাভাবদ রট - ৪০.১০ - ৪০.১০ 

ঈ মভাট (ভরধন)ঃঃ   ১৫৮৭০.০০  ১৫৮৭০.০০ 

ফ থগভাটঃ  ১০০% ১৫৯৯৫.০০ ১০০% ১৫৯৯৪.৬১ 
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৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ বডবব’য ংস্থান নুমায়ী ঈন্নয়নভরক মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 
৭। টভূবভ, কাগজয ংগ  ফাস্তফায়নঃ 

৭.১  টভূবভঃ 

পর ঈৎাদন বৃবিয রগেয ১৯৬০-৬৪ ভগয় ঠাকুযগঁ মজরায় াবন ঈন্নয়ন মফাগড থয ভােগভ গবীয নরকূ স্থান 

কযা য়। যফতীগত প্রকেটি বৃত্তয বদনাজপুয মজরায় ঈত্তয ফাংরাগদ গবীয নরকূ স্থান প্রকে নাগভ নুগভাবদত য়। বকন্তু 

দ্যফ থর মচ ব্যফস্থানায কাযগণ গবীয নরকূগুগরা ধীগয ধীগয চর গয় গড়। যবদগক যাজাী, নগঁ  চঁাআ নফাফগি 

মজরায় বফববন্ন ভগয় স্থাবত গবীয নরকূগুগরা ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে সুিু ব্যফস্থানায ভােগভ চালু যাখগত েভ 

য়। এক ম থাগয় ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয ভােগভ তাগদয বনজস্ব ব্যফস্থানায় ঈবেবখত চালু গবীয নরকূগুগরা 

চারাগনায বফলগয় ঈগযাগ গ্রণ কযা য়। এ বফলগয় অন্তঃভন্ত্রণারয় বা নুবিত য় এফং াবন ম্পদ ভন্ত্রণারগয়য স্মাযক নং-

PASM-U-2/ADP-21/95(Part-4)/2 এফং 411/2003 এয ভােগভ াবন ঈন্নয়ন মফাড থগক গবীয নরকূগুগরা কৃবল 

ভন্ত্রণারগয়য ধীগন ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয বনকট স্তান্তয কযায জন্য বনগদ থ মদয়া য়। ম মভাতাগফক ১২১৭টি 

গবীয নরকূ াবন ঈন্নয়ন মফাড থ কর্তথক ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয বনকট স্তান্তয কযা য়। স্তান্তগযয য ফগযন্দ্র ফহুভৄখী 

ঈন্নয়ন কর্তথে গবীয নকূগুগরা চালু কযায কাম থক্রভ শুরু কগয এফং ফ কয়টি থ থাৎ ১২১৭টি গবীয নরকূ চালু কযগত েভ 

য়। গবীয নরকূগুগরা চালু কগয ঠিকবাগফ যেণাগফেণ এফং বযচারনায পগর ফগযন্দ্র এরাকায় একাবধক পর ঈৎাদন 

কযা ম্ভফ গে। এগত কগয ংবিষ্ট স্কীভভুক্ত কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নবত ঘগট  নতুন নতুন কভ থংস্থাগনয সৃবষ্ট 

য়। বকন্তু ফবণ থত গবীয নরকূগয কভান্ড এবযয়ায ফাবগয গনক জবভ যগয়গছ মমগুগরাগত মচ সুবফধা প্রদান কযা মগগর একাবধক 

পর চাল কগয ঈৎাদন বৃবিয ভােগভ মদগয খায ঘাটবতয মভটাগনায াাাব অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন এফং 

কভ থংস্থাগনয সৃবষ্ট কযা মায় মা এ এরাকায তথা মদগয দাবযদ্রয দূযীকযগণ ায়তা কযগত াগয। মআ অগরাগক যফতীগত 

ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে এয অতায়  জয়পুযাট, বদনাজপুয,  ঠাকুযগঁ  িগড় এরাকায় ১১০০টি গবীয নরকূ 

স্থান কযায জন্য ‘‘গবীয নরকূ স্থান প্রকে, আঈবনট-২, ঠাকুযগঁ’’ প্রকেটি একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়। প্রকে 

ভাবপ্তগত মভাট ব্যয় গয়গছ ১৫৯৯৪.৬১ রে টাকা (১০০%); ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। বফএভবডএ’য বতবযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

জনাফ এ এভ বযাজুর আরাভ এফং ফতথভান বনফ থাী বযচারক জনাফ এ এভ অব্দুর ভান্নান ম থায়ক্রগভ প্রকে বযচারগকয 

দাবয়ত্ব ারন কগযন। 

 
৭.২ প্রকগেয ভর ঈগেশ্যঃ 

(ক) খাগয স্বয়ংম্পুণ থতা জথগনয জন্য ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে কর্তথক বদনাজপুয, ঠাকুযগঁ, িগড়  

জয়পুযাট মজরায ২৮টি ঈগজরায় ১১০০টি গবীয নরকূ স্থাগনয ভােগভ বতবযক্ত মচ সুবফধা প্রদান কযা।   

(খ) ঈগেবখত িগরয ৪৪৫৫০ মঃ জবভগত মচ এফং ম্পূযক মচ ব্যফস্থা বনবিত কযা।  

(গ) মচ সুবফধা প্রদাগনয ভােগভ পর ঈৎাদগনয বনবফড়তা ২২৫% ম থন্ত বৃবি কযা।  

(ঘ) বতবযক্ত পর ঈৎাদগনয ভােগভ ঈক্ত িগরয কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন াধন কযা।  

(ঙ) প্রকে এরাকায় প্রাবন্তক কৃলক  বদনভজুযগদয জন্য বতবযক্ত কভ থংস্থান বতযীয ভােগভ তাগদয জীফনমাোয 

ভান ঈন্নয়ন দাবযদ্র বফগভাচন কযা। 

(চ) প্রকে এরাকায ভবরাগদয কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা।  

(ছ) প্রকে এরাকায় পগরয বনবফড়তা বৃবিয ভােগভ জীফ বফবচগেয ঈন্নয়ন াধন কযা।  

 

 
৭.৩ কাগজয ঙ্গ ফাস্তফায়নঃ  বনগম্ন প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ংগেগ ফণ থনা কযা ’রঃ  

 
৭.৩.১ াম্প াগযটয/কৃলক/কভ থচাযী/কভ থকতথা প্রবেণঃ  বডববগত ফ থগভাট ৫০০০ জন াম্প াগযটয/কৃলক/  

কভ থচাযী/কভ থকতথা প্রবেগণয জন্য ২৫.০০ রে টাকা ংস্থান বছর। বকবাগফ গবীয নরকূ বযচারনা কযা য়, গবীয নরকূগয 

মন্ত্রাবত, ষ্টাট থায, মভআন সুআচ, কাট অঈট এয মছাটখাট মভযাভত  বযচারনা িবত ম্পগকথ প্রবেণ প্রদান কযা য়। তাছাড়া 

ভাটিয স্বাস্থয যো, পর ঈৎাদন, ফারাআ দভন আতযাবদ বফলগয় প্রবেণ প্রদান কযা য়। ২৫.০০ রে টাকা ব্যগয় বডবব 

মভাতাগফক ৫০০০ জনগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 
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৭.৩.২ Ground Water development : Construction work : 

 গবীয নরকূ স্থান, ভূ-গবথস্থ মচনারা বনভ থাণ এফং গবীয নরকূ বফদ্যযবতকযণঃ  স্বে খযগচ মচ সুবফধা বনবিত 

কযা, াবনয চয় ফ থবনম্ন ম থাগয় যাখা এফং বনযবফবেন্নবাগফ মচসুবফধা প্রদাগনয রগেয (ক) ১১০০টি গবীয নরকূ স্থান 

(খ) ১১০০টি ভূ-গবথস্থ মচনারা বনভ থাণ এফং (গ) ১১০০টি গবীয নরকূ বফদ্যযতায়গনয জন্য বডববগত ১৫৪০০.০০ রে টাকায 

ংস্থান বছর। বডবব’য ংস্থান নুমায়ী বদনাজপুয, ঠাকুযগঁ, িগড়  জয়পুযাট মজরায় মভাট ১১০০টি গবীয নরকূ 

স্থান কযা গয়গছ। ঈক্ত ১১০০টি গবীয নরকূগ আঈবববব ( UPVC) ভূ-গবথস্থ মচ নারা বনভ থাণ কযা গয়গছ। এগত মচ 

প্রদাগনয ভয় াবনয চয় হ্রা কযা ম্ভফ গয়গছ এফং মচ নারা বনভ থাগণ মম কৃবল জবভয প্রগয়াজন য় তা মযাধ কযা 

বগগয়গছ। পগর একবদগক মমভন াবনয চয় হ্রা গয়গছ, মতভবন যবদগক কৃবল জবভ যো কযা বগগয়গছ। এছাড়া ঈক্ত 

১১০০টি গবীয নরকূ বফদ্যযতায়ন কযা গয়গছ, পগর গবীয নরকূ বযচারনা  যেণাগফেণ জতয য়ায় বনযবফবেন্নবাগফ 

মচ সুবফধা প্রদান কযা ম্ভফ গে এফং বডগজগরয তুরনায় বফদ্যযৎ খযচ কভ য়ায়  যেণাগফেণ খযচ কভ য়ায় স্বে 

খযগচ মচ সুবফধা প্রদান কযা ম্ভফ গে। 

 
৭.৩.৩ জবয/নুন্ধান/প্রবেণ (ভূ-গবথস্থ াবন ম্পদ বফলয়ক): 

 Decision support system development: "Ground Water Resources Study and 

Decision Support System Development of Thakurgaon, Panchagar, Dinajpur, Joypurhat 

District and also Remaining Districts of Rajshahi Division Through Mathematical Model 

Study" এয জন্য বডবব’মত ৩৯৩.৯০ রে টাকা ংস্থান বছর। Institute of Water Modeling (IWM) এয ভােগভ 

৩৯৩.৯০ রে টাকায় ঈক্ত Study এয কাজটি ম্পাদন কযা য়। 

 
৭.৩.৪ প্রবেণ ায়ক ফআে  াভগ্রীঃ  প্রবেণ ায়ক ফআে  াভগ্রীয জন্য বডবব’মত ২.০০ রে টাকা ংস্থান 

বছর। বডবব ংস্থান নুমায়ী ঈক্ত ভারাভার ক্রয় কযা গয়গছ এফং প্রবেণাথীগদযগক প্রবেগণয ভয় ফবণ থত াভগ্রী যফযা 

কযা গয়গছ। 

 
৭.৩.৫ ভটয াআগকর ক্রয়ঃ ৪টি মজরায ২৮টি ঈগজরায় বডবব’য অতায় ঈন্নয়নভরক কাজ তদাযবক কযায জন্য ৫০টি 

ভটয াআগকর ক্রগয়য বফযীগত ৩৪.০০ রে টাকায ংস্থান বছর। বডবব রেযভাো নুমায়ী ৫০টি ভটয াআগকর ক্রয় কযা 

গয়গছ এফং ভটয াআগকরগুগরা প্রকগেয ঈন্নয়নভরক কাজ তদাযকীগত বনগয়াবজত কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয ভগে ‘‘ায়ায 

াযগচজ মফবগ’’ যফযা কযা গয়গছ। 

 
৭.৩.৬ দাপ্তবযক অফাফে  যিাভাবদ ক্রয়ঃ এ খাগত ফযােকৃত ৪০.১০ রে টাকায ভগে দাপ্তবযক বফববন্ন অফাফে  

যিাভাবদ ক্রয় কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

 
৭.৪ প্রকে বযদ থনঃ  ভাঠ ম থাগয় ফাস্তফাবয়ত কাজ যজবভগন মদখায জন্য প্রকেভুক্ত জয়পুযাট  বদনাজপুয মজরা 

বযদ থন কযা য়। বযদ থন ম থগফেণ নীগচ মদয়া রঃ 

 
৭.৪.১ জয়পুযাট দয ঈগজরাঃ  এআ ঈগজরায় প্রকগেয অতায় ৩৭টি গবীয নরকূ স্থাবত গয়গছ। তম্মগে ঈক্ত 

ঈগজরায মদাগাবছ আঈবনয়গনয মভৌজা মদাগাবছ, মজএর নং-৫০ দাগ নং-১০৫৮ গবীয নরকূটি বযদ থন কযা য়। কৃলকগণ 

জানায়, গবীয নরকূটি স্থাগনয পগর কভ খযগচ থ থাৎ বফঘাগত ৫০০ মথগক ৬০০ টাকায ভগে মফাগযা ধাগন মচ মদয়া ম্ভফ 

গে। ভূ-গবথস্থ মচ নারায ভােগভ মচ প্রদান কযায় মগচয াবনয চয় কভ গে। যবদগক বগ্রভ মচ কূন িবতগত 

মচ মদয়ায় বযবভত াবনয ব্যফায  াবনয চয় গনক কভ গে এফং পর ঈৎাদগন মচ খযচ কভ গে। ফছগয 

বতনটি পর অফাদ গে। অগগ বৃবষ্টয বাগফ পর ভগয মমগতা, এখন াযা ফছয গবীয নরকূগয াবন বদগয় পর অফাদ 

য়। এ এরাকায় অগযা নরকূ স্থাগনয সুগমাগ যগয়গছ। 

 
৭.৪.২ বদনাজপুয দয ঈগজরাঃ এআ ঈগজরায় প্রকগেয অতায় স্থাবত ৩৪টি গবীয নরকূ স্থান কযা গয়গছ। ঈক্ত 

ঈগজরায আঈবনয়ন-যা, মভৌজা-ভালবট্ট, মজএর নং-১৭৫, দাগ নং-৭৪৩ গবীয নরকূটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর 

কৃলকগণ জানান গবীয নরকূটি স্থাগনয অগগ শ্যাগরা টিঈফগয়গর তাযা অফাদ কযত, এগত মফাগযা ধান অফাদ কযগত থ থাৎ 

মচ বদগত প্রবত একগয ৫,০০০/- গত ৬,০০০/- টাকা খযচ রাগত। গবীয নরকূ স্থাবত য়ায় ফতথভাগন একয প্রবত ২০০০/- 

টাকায ভগে অফাদ কযা থ থাৎ মচ মদয়া ম্ভফ গে। ফছগয একাবধক পর অফাদ গে। কৃলকগণ জানান, অগযা গনক জবভ 
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যগয়গছ মমখাগন মগচয বাগফ ঠিকভত অফাদ কযা মাগে না। তাযা জানান, মগচয জন্য ভূ-ঈবযস্থ াবনয মকান ঈৎ মনআ। 

কভ খযগচ বধক পর ঈৎাদগনয জন্য তাযা অগযা গবীয নরকূ স্থাগনয অগফদন জানান।  

 
৭.৪.৩ পৄরফাড়ী ঈগজরা, বদনাজপুযঃ বদনাজপুয মজরায পৄরফাড়ী ঈগজরায আঈবনয়ন-খগয়যফাড়ী, মভৌজা-পূফ থ নাযায়নপুয 

মজএর নং-৫৯, দাগ নং-৬১ গবীয নরকূটি যজবভগন বযদ থন কযা য়। গবীয নরকূটি বযদ থনকাগর কৃলকগণ ভূ-গবথস্থ 

মচনারা ফবধ থত কযগনয অগফদন জানান। এছাড়া ম এরাকায় অগযা গবীয নরকূ স্থাগনয জন্য কৃলকগণ নুগযাধ কগযন।  

 
াবফ থকবাগফ ভাঠ বযদ থনকাগর মদখা মায়, ঈক্ত এরাকায় গনক কৃবল জবভ যগয়গছ মমখাগন গবীয নরকূ স্থান কগয 

মগচয ব্যফস্থা কযগর বধক পর ঈৎাদন কযা ম্ভফ গফ। 

 
৭.৫ ফছযবববত্তক গবীয নরকূ ব্যফাগযয বফফযণঃ 

ফছয 
খননকৃত গবীয 

নরকূ (টি) 

বফদ্যযবতকযণকৃত 

গবীয নরকূ 

ভূ-গবথস্থ 

মচনারা বনভ থাণ 
প্রবেণ 

মচকৃত 

এরাকা 

(মিয) 

ঈকৃত 

কৃলগকয 

ংখ্যা 

২০০৫-০৬ ১০৮ ১০৮ ১০৮ ১০০০ ২৫৫২ ৫২৩৭ 

২০০৬-০৭ ৪৭৮ ৪৭৮ ৪৭৮ ১০০০ ৮২৪৭ ১১০০৬ 

২০০৭-০৮ ৩৭৩ ৩৭৩ ৩৭৩ ১০০০ ২৫১০৯ ৩৯৯৪৮ 

২০০৮-০৯ ৪২ ৪২ ৪২ ১০০০ ২৯১১৪ ৩৯৮৯৮ 

২০০৯-১০ ৯৯ ৯৯ ৯৯ ১০০০ ৪৪৯৪৯ ৫৭২৯৪ 

ফ থগভাট = ১১০০ ১১০০ ১১০০ ৫০০০ ১০৯৯৭১ ১৫৩৩৮৩ 

 
৭.৬ গবীয নরকূ স্থাগনয পূগফ থ এফং গয অথ থ-াভাবজক ফস্থায তুরনাভরক বফফযণীঃ 

ক্রঃনং গবীয নরকূ স্থাগনয পূগফ থ অথ থ-াভাবজক ফস্থায 

বফফযণ 

গবীয নরকূ স্থাগনয গয অথ থ-াভাবজক 

ফস্থায বফফযণ 

১। গবীয নরকূ স্থাগনয পুগফ থ কৃলকগণ জবভগত মগচয 

জন্য এরাকায প্রবাফারী ভেস্বেগবাগী গবীয 

নরকূ ভাবরকগদয ঈয বনব থযীর বছর। 

ফতথভাগন গবীয নরকূ স্থাবত য়ায় কৃলকগণ 

এরাকায প্রবাফারী ভেস্বেগবাগীগদয মালণ গত 

ভৄক্ত গয় তাগদয সুবফধাভত এফং চাবদা ভাবপক 

মচ সুবফধা বনগত াযগছ। 

২। গবীয নরকূ স্থাগনয পুগফ থ কৃলকগণগক গবীয 

নরকূগয ভাবরকগক তায চাবদাভত বফঘা প্রবত 

চুবক্তবববত্তক ঈচ্চ াগয মচ খযচ প্রদান কযগত গতা।  

গবীয নরকূ স্থাবত য়ায় কৃলকগণ বনধ থাবযত 

াগয স্বে খযগচ মচ সুবফধা বনগত াযগছ। 

৩। পূগফ থ কৃলকগণ মচ খযচ ফাফদ বফঘাপ্রবত চুবক্তবববত্তক 

থ থ ফা ঈৎাবদত পগরয ১/৪ ং শ্যাগরা 

টিঈফগয়গরয ভাবরকগক বদগত গতা। পগর মচ খযচ 

গনক মফব গতা। 

ফতথভাগন গবীয নরকূভগ অদৄবনক প্রভেবক্তয 

ব্যফায বনবিত কযা গয়গছ। বগ্রভ মচ কুগনয 

ভােগভ গবীয নরকূ বযচাবরত গে। মচ খযচ 

গনক কভ গে। 

৪। পূগফ থ ভাটিয মচনারা দ্বাযা মচ প্রদান কযায কাযগণ 

একবদগক মমভন ভূবভয চয় ত াগথ াগথ াবন 

চয় য়ায কাযগণ মচ খযচ বৃবি মত। 

ফতথভাগন গবীয নরকূভগ ভূ-গবথস্থ াআ রাআন 

বনবভ থত য়ায় ভূবভয  াবনয চয় ১০০% 

মযাধ য়ায কাযগণ মচ খযচ কগভ বগগয়গছ। 

৫। অগগ মগচয াবনয বাগফ জবভগত ফছগয একটিয 

মফী পর পরাগনা মমগত না । 

এখন গবীয নরকূ স্থাবত য়ায় মআ কর 

জবভগত ফছগয দ্যআ ফা তগতাবধক পর ঈৎাবদত 

য়। 

 
৭.৭  সুপরগবাগীগদয ভতাভতঃ  ফবণ থত প্রকগেয অতায় প্রবতটি াআট বযদ থগনয ভয় ঈকাযগবাগীগদয গঙ্গ অরা 

অগরাচনায় তাযা বফববন্ন ভতাভত প্রকা কগযগছন। ভতাভত ম থাগরাচনায় মদখা মায়, এ প্রকেভুক্ত এরাকায় ভূ-ঈবযস্থ বফববন্ন 

নদ-নদী  খার-পুকুগয াবন না থাকায় মগচয বাগফ ঠিকভত চালাফাদ কযগত াযত না। ফতথভাগন গবীয নরকূভ স্থাগনয 

পগর ঈক্ত জবভগুগরাগত বফববন্ন যকগভয পর পরাগনা গে। ঈকাযগবাগীগদয অগরাচনায় অয ঈগঠ এগগছ মম, অগগ প্রবত 

ফছয মম জবভগত ১টিয মফী পর ত না মআ জবভগত এখন গগড় ৩টি পর পরাগনা ম্ভফ গে। এগত কগয ংবিষ্ট স্কীভভুক্ত 
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কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নবত াবধত গে। তাছাড়া নতুন কগয কভ থ ংস্থান সৃবষ্ট গে মা এ এরাকায দাবযদ্রয 

দূযীকযগণ ফদান যাখগছ। 

 
৮। প্রকগেয ঈগেশ্য  জথনঃ  

ক্রঃনং বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১। খাগয স্বয়ংম্পুণ থতা জথগনয জন্য ফগযন্দ্র 

ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে কর্তথক বদনাজপুয, 

ঠাকুযগঁ, িগড়  জয়পুযাট মজরায 

২৮টি ঈগজরায় ১১০০টি গবীয নরকূ 

স্থাগনয ভােগভ বতবযক্ত মচ সুবফধা প্রদান 

কযা। 

 

 

প্রকে এরাকায় ১১০০টি গবীয নরকূ স্থান, ঈক্ত গবীয 

নরকূগুগরাগত ভূ- গবথস্থ মচনারা বনভ থাণ  ১১০০টি গবীয 

নরকূগ বফদ্যযৎ ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ। এগত স্বে খযগচ 

াযা ফছয মচ প্রদান বনবিত কযা ম্ভফ গে।  

২। ঈবেবখত িগরয ৪৪৫৫০ মঃ জবভগত মচ 

এফং ম্পূযক মচ ব্যফস্থা বনবিত কযা। 

প্রকে এরাকায় ১১০০টি গবীয নরকূগয ভােগভ ৪৪৫৫০ মঃ 

জবভগত মচ প্রদান কযা গে। এগত একবদগক মমভন মফাগযা 

চাল কযা গে এফং যবদগক বৃবষ্টয বাগফ অভন মভৌসুগভ 

ম্পুযক মগচয ভােগভ েবতয াত মথগক অভন ধান যো 

কযা মাগে। 

৩। মচ সুবফধা প্রদাগনয ভােগভ পর 

ঈৎাদগনয বনবফড়তা ২২৫% ম থন্ত বৃবি 

কযা। 

গবীয নরকূগয অতায় প্রায় াযা ফছয মগচয ভােগভ 

পর ঈৎাদন কযা মাগে। এগত পগরয বনবফড়তা ২২৫% 

ম থভত ঈন্নীত গয়গছ ভগভ থ প্রকে কর্তথে জাবনগয়গছন। 

৪। বতবযক্ত পর ঈৎাদগনয ভােগভ ঈক্ত 

িগরয কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায 

ঈন্নয়ন াধন কযা। 

প্রকে ফাস্তফায়গনয পূগফ থ বৃবষ্টয ঈয বনব থযীর গয় পর 

পরাগনা গতা বকন্তু নাবৃবষ্টগত প্রায়আ পরাবন ঘটায় 

কৃলগকয েবত গতা যবদগক বনরুৎাবত গয় পর 

ঈৎাদগন বফযত থাকায় ভাগঠয য ভাঠ নাফাদী মথগক 

মমত। গবীয নরকূ স্থান কগয মচ সুবফধা বনবিত কযায 

ভােগভ  এ ফস্থায ঈন্নবত ঘটাগনা গয়গছ। পগর মচ সুবফধা 

প্রদান কগয বতবযক্ত পর ঈৎাদগনয ভােগভ ঈক্ত 

িগরয কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন াধন কযা 

ম্ভফ গয়গছ। 

৫। প্রকে এরাকায় প্রাবন্তক কৃলক  

বদনভজুযগদয জন্য বতবযক্ত কভ থংস্থান 

বতযীয ভােগভ তাগদয জীফন মাোয ভান 

ঈন্নয়ন দাবযদ্র বফগভাচন কযা। 

প্রকে এরাকায় বতবযক্ত মচ সুবফধা বনবিত য়ায 

মপ্রবেগত মফাগযা প্রায় াযা ফছয বতবযক্ত পর ঈৎাদন 

কযা ম্ভফ গে। ম কাযগণ পর পরাগনা, বনড়ানী, মচ, 

ভাড়াআ, ফাজাযজাত কযণ আতযাবদ মেগে বতবযক্ত 

কভ থংস্থাগনয সৃবষ্ট গয়গছ। এগত প্রাবন্তক কৃলক  

বদনভজুযগদয জন্য বতবযক্ত কভ থংস্থান বতযীয ভােগভ 

তাগদয জীফন মাোয ভান ঈন্নয়ন  দাবযদ্র বফগভাগচাগন 

গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা যাখা ম্ভফ গয়গছ। 

৬। প্রকে এরাকায ভবরাগদয কভ থংস্থাগনয 

সুগমাগ সৃবষ্ট কযা। 

প্রকে এরাকায় গবীয নরকূ বযচারনাগত ভবরাগদয 

বনগয়াগ প্রদাগনয ভােগভ কভ থংস্থান কযা গয়গছ। এ ছাড়া 

ভাগঠয পগরয বযচম থা  ভাড়াআ কাগজ ভবরাগদয 

ম্পৃক্ততা বৃবি কগয কভ থংস্থান কযা গয়গছ। 

৭। প্রকে এরাকায় পগরয বনবফড়তা বৃবিয 

ভােগভ জীফ বফবচগেয ঈন্নয়ন াধন কযা।  

১১০০টি গবীয নরকূগয ভােগভ াযা ফছয মচ সুবফধা 

প্রদান কগয পগরয বনবফড়তা বৃবি কযা ম্ভফ গয়গছ। াযা 

ফছয মচ সুবফধা প্রদান কযায় একআ জবভগত ফছগযয বফববন্ন 

ভগয় ধান, াট, অলু, ফবজ আতযাবদ অফাদ কযা ম্ভফ গে 

এগত পগরয বফবচেতা ঈন্নয়ন াধন কযা ম্ভফ গয়গছ। 
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৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ প্রকগেয বনধ থাবযত কর রেয বজথত গয়গছ। 
 

১০। প্রকে ফাস্তফায়গন ভস্যা  ত্রুটি-বফচুযবতঃ 
 

১০.১ প্রগয়াজগনয তুরনায় স্থানকৃত গবীয নরকূ প্রতুরঃ   বযদ থগনয ভয় রেয কযা মায় মম, প্রকে এরকায় ভূ-

ঈবযস্থ াবনয ংস্থান না থাকায় কৃলকগণ গনক স্থাগন মগচয বাগফ পর ঈৎাদন কযগত াগয না। মদখা মগগছ, মমফ 

এরাকায় গবীয নরকূ স্থান কযা গয়গছ মখাগন কৃলকযা জবভগত প্রবত ফছয গগড় ৩টি কগয পর ঈৎাদন কযগছ থচ 

ন্যান্য কৃলগকযা তা াযগছ না। পগর শুদৄভাে াবনয বাগফ জবভ নাফাদী মথগক মাগে।  
 

১০.২ প্রগয়াজগনয তুরনায় মচ নারা প্রতুরঃ   প্রকগেয অতায় প্রবতটি গবীয নরকূ গত ২/৩ বদগক ২০০০ পৄট 

আঈবববব াআ রাআগনয াাগয্য ১০টি অঈটগরগটয ভােগভ প্রায় ৬০-৮০ একয জবভগত মচ প্রদান কযা ম্ভফ গে। বকন্তু 

নরকূভগয াবন ঈগত্তারগনয মম েভতা যগয়গছ এগত কগয অঈটগরগটয ংখ্যা ৩৫-৪০টিগত বৃবি কগয প্রায় ১৮০-২০০ একয 

জবভগত গজআ মচ প্রদান কযা ম্ভফ। বধকন্তু, বযদ থগন কৃলকগদয চাবদায তুরনায় মচ নারায বদঘ থয মগথষ্ট ফগর 

প্রতীয়ভান য়বন। 
 

১০.৩  ভাঠ ম থাগয় প্রাবতিাবনক বপ স্থানা না থাকাঃ   ফগযন্দ্র এরাকায় একটি ভবিত মচ সুবফধা সৃবষ্ট বফববন্নভৄখী 

ঈন্নয়ন কভ থকান্ড বযচারনায জন্য ফগযন্দ্র ঈন্নয়ন কর্তথে ঈত্তযািগরয প্রায় ১৬টি মজরায় বফববন্ন প্রকগেয অতায় মচ, ফনায়ন, 

প্রবেণ, যাস্তা-ঘাট ঈন্নয়ন, খাফায াবন যফযা আতযাবদ কভ থকান্ড বযচারনা কগয অগছ। এ ঈগেগশ্য ফগযন্দ্র কর্তথে কর্তথক 

আগতাভগে ১৯টি প্রকে ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ (জুন/২০১০ ম থন্ত)। তাছাড়া এবডবগত ৮টি প্রকে চরভান থাকা ১৪টি প্রকে 

নুগভাদগনয জন্য বফববন্ন ম থাগয় প্রবক্রয়াধীন যগয়গছ। ঈগেখ্য, ফগযন্দ্র কর্তথে বফববন্ন ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানায় 

১৬টি মজরাগক ৫টি আঈবনগটয ভােগভ বফবক্ত কগয কভ থকান্ড বযচারনা কগয অগছ। অগরাচয প্রকেটি গযজবভগন 

বযদ থনকারীন মদখা মায় মম, বফএভবডএ আঈবনট-২ এয অতায় ফগযন্দ্র কর্তথগেয বপভ ফাংরাগদ াবন ঈন্নয়ন মফাড থ 

বকংফা ফাংরাগদ কৃবল ঈন্নয়ন কগ থাগযন বকংফা ঈগজরা কযাম্পাগ স্থায়ী বববত্তগত স্থান কগয কভ থকান্ড বযচারনা কগয 

অগছ। ফগযন্দ্র কর্তথগেয বনজস্ব মকান বপ স্থানা না থাকায় প্রকে ব্যফস্থানায় তাগদযগক প্রবতবনয়ত বফববন্নভৄখী ভস্যায 

মু্মখীন গত গে। ঈন্নয়ন প্রকগেয সুিু ফাস্তফায়ন, দে বপ ব্যফস্থানা, কভ থকান্ড সুচারু রূগ ম্পন্ন কযা, প্রবতিাগনয 

প্রাবতিাবনক বস্তত্ব বনবিত কযা, কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয ভগে কাগজয সুিু বযগফ ফজায় যাখা আতযাবদ বফলয়বদ সুবনবিত 

কযা এরাকায াবফ থক ঈন্নয়গন ফগযন্দ্র কর্তথগেয মমকর এরাকায় বপ স্থানা মনআ ম কর এরাকায় বপ স্থানা 

প্রবতিা কযা জরুযী। 
 

১০.৪ ক্রয় কাম থক্রগভয নবথভ সুিুবাগফ ংযেণ না কযাঃ  বযদ থনকাগর গবীয নরকূ স্থান ংক্রাভত কগয়কটি ক্রয় 

নবথ নভৄনা বববত্তগত যীো কযা য়। মদখা মায়, নবথগুগরা সুিুবাগফ ংযেণ কযা য়বন। ঠিকাদাগযয ংগগ ম্পাবদত চুবক্তয 

নুবরব, নবথয পৃিা নম্বয এফং সূচী এগুগরা ংযেণ কযা য়বন। 

 
১১।  সুাবযঃ 

১১.১ ফগযন্দ্র এরাকায মমফ জবভ মগচয বাগফ এখন ম থভত নাফাদী যগয় মগগছ বকংফা মগচয জন্য বফকে ঈৎগয ঈয 

বনব থযীর মফ এরাকায় ফতথভান প্রকগেয নুরূ প্রকে গ্রণ কযা মমগত াগয।  
 

১১.২ মচ সুবফধা প্রদাগনয ভােগভ কৃবল কাগজয সুগমাগ অয বৃবিয রগেয ভাঠ ম থাগয় চাবদা মভাতাগফক গবীয নরকূগয 

ভূ-গবথস্থ মচনারায বদঘ থয বৃবিপূফ থক কভান্ড এবযয়া ম্প্রাযগণয রগেয প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ গ্রণ কযা অফশ্যক।  
 

১১.৩ ফগযন্দ্র এরাকায় একটি ভবিত মচ সুবফধা সৃবষ্ট বফববন্নভৄখী ঈন্নয়ন কভ থকান্ড বযচারনায জন্য ফগযন্দ্র ফহুভৄখী 

ঈন্নয়ন কর্তথগেয মমফ এরাকায় বপ স্থানা মনআ, মফ এরাকায় বপ স্থানা প্রবতিা কযায বফলগয় 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা প্রগয়াজনীয় দগে গ্রণ কযগত াগয। 
 

১১.৪ কৃলকগদয সুবফধাগথ থ  মচ প্রদাগনয মেগে বধকতয স্বেতা অনয়গনয রগেয ফগযন্দ্র কর্তথে কর্তথক স্থাবত কর 

গবীয নরকূগ বপ্র-মআড বভটায িবত চালু কযায ঈগযাগ গ্রণ কযা অফশ্যক।  
 

১১.৫ কর ক্রয় কাম থক্রগভয নবথ সুিুবাগফ ংযেণ বনবিত কযায জন্য ফগযন্দ্র কর্তথেগক যাভ থ মদয়া র।  
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স্মাট থ কাড থ মফআজড বপ্র-মআড াম্প আঈগজ এন্ড এনাবজথ মভজাবযং বগেভ (ববআঈআএভ) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে (বফএভবডএ) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 যাজাী মজরায মগাদাগাড়ী, ফাগভাযা  দ্যগ থাপুয, চঁাআনফাফগি মজরায 

চঁাআনফাফগি,  মগাভস্তাপুয  মবারাাট এফং নগঁ মজরায ফদরগাছী, 

ভান্দা, ভাগদফপুয   ধাভৄআযাট ঈগজরা। 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
  (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) 

ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

১৫৬৭.৩১ - ১৫৬৭.০৬ 

জুরাআ, ২০০৮ 

গত জুন, 

২০১০ 

- 

জুরাআ, ২০০৮ 

গত জুন, 

২০১০ 

- - 

 
৫। প্রকেভূক্ত বফববন্ন ংগগয ফাস্তফায়ন কাগজয গ্রগবতঃ        

    (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক  

  

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভন্তব্য 

ফাস্তফ  অবথ থক  ফাস্তফ  অবথ থক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

যাজস্ব ব্যয়ঃ 

১ বপাযগদয মফতন জন ১৩ ৩৩.৩০৬ ১৩ ৩৩.৩০৬ 

ফগযন্দ্র কর্তথগেয বনজস্ব 

থ থায়গন 

 

২ কভ থচাযীগদয মফতন জন ১২ ১৫.৮৪৬ ১২ ১৫.৮৪৬ 

৩ ফাবড় বাড়া রট রট ২২.০৪ রট ২২.০৪ 

৪ ঈৎফ বাতা রট রট ৮.১৮ রট ৮.১৮ 

৫ বচবকৎা বাতা রট রট ৩.০০ রট ৩.০০ 

৬ টিবপন বাতা রট রট ০.২২ রট ০.২২ 

৭ মাতায়াত বাতা রট রট ০.২২ রট ০.২২ 

৮ ন্যান্য বাতা রট রট ১৫.৪৯২ রট ১৫.৪৯২ 

যফযা  মফা 

৯ ভ্রভণ ব্যয় রট রট ০.৫০ রট ০.৫০ 

 ১০ প্রবেণ ব্যয় রট রট ২৮.২৬ রট ২৮.২৬ 

১১ কবম্পঈটায াভগ্রী রট রট ২.৫০ রট ২.৫০ 

মভযাভত ংযেণ  পুনফ থান  

১২ মন্ত্রাবত  যিাভ রট রট ২.৫০ রট ২.৫০ 
 

ঈ মভাট (যাজস্ব)   ১৩২.০৬৪  ১৩২.০৬৪ 

ভরধন ব্যয়ঃ (বজবফ) 

ম্পদ ংগ্র  ক্রয় 

১৩ স্মাট থ কাড থ ংখ্যা ৩০০০০ ৪৪.১০ ৩০০০০ ৪৪.১০  

বযবয়াবযং টুর ংখ্যা ৮ ৬.৭২ ৮ ৬.৭২  

রাজথ কযাাবফবরটি 

কাড থ 

ংখ্যা ২০০ ৭.৫৬ ২০০ ৭.৫৬  
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    (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক  

  

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভন্তব্য 

ফাস্তফ  অবথ থক  ফাস্তফ  অবথ থক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪ 

 

 

 

মন্ত্রাং মযবড ২ 

ময়ায 

ংখ্যা ২৭ 
২৭.৩৪ 

২৭ 
২৭.৩৪ 

 

মন্ত্রাং মযবড রং 

র 

ংখ্যা ২৭ ৭২.৯০ ২৭ ৭২.৯০  

মন্ত্রাং যাঈটায ংখ্যা ৯ ২৪.৩০ ৯ ২৪.৩০  

বগকা সুআচ ংখ্যা ৯ ৯.৭২ ৯ ৯.৭২  

মন্ত্রাং মযবড  ংখ্যা ২৭ ২৭.৩৪ ২৭ ২৭.৩৪  

প্রগয়াজনীয় 

মন্ত্রাং টায়ায 

বনভ থান  স্থান 

ংখ্যা ৯ ২৯.২৯ ৯ ২৯.০৪ ০.২৫ রে টাকা ছাড় য় 

নাআ। 

১৫ কাড থ বযডায ংখ্যা ২৫ ৯.০৬ ২৫ ৯.০৬  

মভাফাআর মববন্ডং 

আঈবনট 

ংখ্যা ১০০ 
২৬.২৫ 

১০০ 
২৬.২৫  

৪ ব বযফন 

বপ্রিায 

ংখ্যা ২০ 
৯৫.৫৫ 

২০ 
৯৫.৫৫  

মন্ত্রাং াব থায ংখ্যা ৪ ৪১.১৬ ৪ ৪১.১৬  

১৬ নরাআন আঈবএ ংখ্যা ৯ ৯.১১ ৯ ৯.১১  

বপ্র-মআড াম্প 

আঈগজ এন্ড এনাবজথ 

মভজাবযং আঈবনট 

ংখ্যা 

৩০০০ ৯০৪.০৫ ৩০০০ ৯০৪.০৫  

মভকাবনকযার াবকথট 

মব্রকায 

ংখ্যা ৩০০০ 
১০০.৮০ 

৩০০০ 
১০০.৮০  

ঈ মভাট (ভরধন)ঃঃ   ১৪৩৫.২৫  ১৪৩৫.০০  

ফ থগভাটঃ  ১০০% ১৫৬৭.৩১ ১০০% ১৫৬৭.০৬ 

(১০০%) 
 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  বডবব’য ংস্থান নুমায়ী মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৭। টভূবভ, কাগজয ঙ্গ  ফাস্তফায়ন :    

৭.১ টভূবভঃ 

 ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে (বফএভবডএ)-এয অতাধীন মজরাগুগরাগত মচ চাজথ কুগনয ভােগভ অদায় কযা য়। 

যফতীগত যাজাী মজরায ২টি ঈগজরায় যীোভরকবাগফ মচ চাজথ কুগনয বযফগতথ বফদ্যযৎ ােয়ী বপ্র-মআড বভটায 

ব্যফাগযয কাম থক্রভ শুরু কগয গন্তালজনক পর ায়া মায়। এ কাম থক্রভ পর য়ায় ফতথভান প্রকেটি গ্রণ কযা য়। প্রকগেয 

প্রাক্কবরত ব্যয় ১৫৬৭.৩১ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০০৮ গত জুন, ২০১০। প্রকে ভাবপ্তগত অবথ থক গ্রগবত 

১৫৬৭.০৬ রে টাকা (১০০%), ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। জনাফ বজন্নুযাআন খান, বনফ থাী প্রগকৌরী, বফএভবডএ প্রকে বযচারগকয 

দাবয়ত্ব ারন কগযন। 
 

৭.২  প্রকগেয ভর ঈগেশ্যঃ 

ক)  কৃলগকয চাবদা নুমায়ী বপ্র-মগভগিয ভােগভ পগরয জবভগত াবন মমাগান মদয়া ।  

খ)  ৩০০০টি গবীয নরকুগ স্মাট থ কাড থ মফড বপ্র-মআড বগেভ আঈবনট স্থান কযা।  

গ)  কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা। 

ঘ)  বভটায মটম্পাবযং মযাধ কযা। 
 

৭.৩  কাগজয ঙ্গ ফাস্তফায়নঃ বনগম্ন প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ংগেগ ফণ থনা কযা ’র।  
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৭.৩.১ জনফগরয মফতন-বাতাবদঃ ১৩ জন বপাগযয মফতন, ১২ জন কভ থচাযীয মফতন, ফাবড় বাড়া, ঈৎফ বাতা, বচবকৎা 

বাতা, টিবপন বাতা, মাতায়াত বাতা  ন্যান্য বাতা মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ৯৮.৩০৪ রে টাকা মা কর্তথগেয বনজস্ব 

থ থায়গন ব্যয় কযা গয়গছ।  

 
৭.৩.২ যফযা  মফাঃ  ভ্রভণ ব্যয়, কবম্পঈটায াভগ্রী ক্রয় ফাফদ মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৩.০০ রে টাকা মা কর্তথগেয 

বনজস্ব থ থায়গন ব্যয় কযা গয়গছ। বফএভবডএ বধনস্থ মজানভগ ৭৫০০ অদ থ কৃলক, ৩০০০ জন াম্প াগযটয, বপায 

৩৬ জন এফং কভ থচাযী ৭২ জন মভাট ১০৬০৮ জনগক বপ্র-মআড বভটাগযয ব্যফায, মভাফাআর মববন্ডং আঈবনট ব্যফায, মববন্ডং 

মষ্টগনয বফববন্ন মন্ত্রাংগয ব্যফায ংক্রান্ত বফলগয় প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। মাগত কর্তথগেয বনজস্ব মভাট ২৮.২৬ রে 

টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। 

 
৭.৩.৩ মভযাভত ংযেণ  পূনফ থানঃ মন্ত্রাবত  যিাভ ক্রয় ফাফদ প্রাক্কবরত ব্যয় ধযা গয়বছর মভাট ২.৫০ রে টাকা মা 

কর্তথগেয বনজস্ব থ থায়গন ব্যয় কযা গয়গছ। মন্ত্রাবত  যিাভভ বফববন্ন মজান বপগ ব্যফহৃত গে। 

 
৭.৩.৪ স্মাট থ কাড থঃ   বডবব নুমায়ী মভাট ৩০০০০টি স্মাট থ কাড থ ক্রয় কযা য় মায ভল্য ৪৪.১০ রে টাকা। কাড থগুগরা 

ফতথভাগন বফববন্ন মজাগন যফযা কযা গয়গছ এফং কৃলকযা মচ কাগজ ব্যফায কযগছ।  

 
৭.৩.৫ বযবয়াবযং টুরঃ বপ্র-মআড বভটায  অনুবঙ্গক মন্ত্রাবত মভযাভগতয বনবভগত্ত ৮টি বযবয়াবযং টুর ক্রয় কযা য় 

মায প্রকৃত ব্যয় ৬.৭২ রে টাকা। ফতথভাগন টুরগুগরা বপ্র-মআড বভটায  অনুবঙ্গক মন্ত্রাবত মভযাভগতয কাগজ ব্যফহৃত গে।  

 
৭.৩.৬ রাজথ কযাাবফবরটি কাড থঃ বপ্র-মআড বভটাগযয ডাটা এযানারাআব কাগজ ব্যফাগযয জন্য ২০০টি রাজথ কযাাবফবরটি 

কাড থ ৭.৫৬ রে টাকা ব্যগয় ক্রয় কযা য়। কাড থগুগরা ফতথভাগন বফববন্ন মজাগন ডাটা এযানারাআবগয কাগজ ব্যফহৃত গে।  

 
৭.৩.৭ প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাং টায়ায বনভ থান  স্থানঃ  মন্ত্রাং মযবড ২ ময়ায, মন্ত্রাং মযবড রং র, মন্ত্রাং 

যাঈটায, বগকা সুআচ, মন্ত্রাং মযবড এফং প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাং টায়ায বনভ থাণ  স্থান কাগজয জন্য মভাট ব্যয় য় 

১৯০.৮৯ রে টাকা। টায়াযগুগরায ভােগভ বফববন্ন মজান বপ গত বপ্র-বআড বভটায কাম থক্রগভয বফববন্ন ডাটা বনজস্ব 

মনটয়াগকথয ভােগভ দয দপ্তগযয াব থাগয মপ্রযণ কযা য়। ডাটাগুগরা দয দপ্তগযয াব থাগয াফ থেবণক ভবনটবযং কযা য়।  

 
৭.৩.৮ কাড থ বযডাযঃ  কৃলগকয কাড থ আসুয, রাজথ কযাাবফবরটি কাড থ এয ডাটা কবম্পঈটাগয অগরাড কযা, প্যাযাবভটায কাড থ 

বতযী, আবনবয়যারাআগজন কাড থ বতযী, মচবকং কাড থ বতযীয জন্য ২৫টি কাড থ বযডায ক্রয় কযা য় মায ভল্য ৯.০৬ রে টাকা। 

ফতথভাগন কাড থ বযডাযগুগরা বফববন্ন মজাগন ব্যফহৃত গে। 

 
৭.৩.৯ মভাফাআর মববন্ডং আঈবনটঃ   কৃলগকয কাড থ বযচাগজথয জন্য ১০০টি মভাফাআর মববন্ডং আঈবনট ক্রয় কযা য় মায ভল্য 

২৬.২৫ রে টাকা। মভাফাআর মববন্ডং আঈবনটগুগরা বনধ থাবযত বডরাযগণ মজান বপগয মববন্ডং মষ্টগন এগ বডবড/ভাবন যবগদয 

ভােগভ টাকা বযচাজথ কগয বনগয় বগগয় ভাগঠ কৃলকগদয কাগড থ চাবদা নুমায়ী টাকা বযচাজথ কগয মদয়।  

 
৭.৩.১০  বযফন বপ্রিাযঃ  কৃলকগদয কাড থ ছবফ বপ্রি কযা, প্যাযাবভটায কাড থ বপ্রি, আবনবয়যারাআগজন কাড থ, মচবকং কাড থ 

বপ্রগিয জন্য ২০টি বযফন বপ্রিায ক্রয় কযা য় মায ভল্য ৯৫.৫৫ রে টাকা। বপ্রিাযগুগরা বফববন্ন মজান বপগ ব্যফহৃত গে।  

৭.৩.১১  মন্ত্রাং াব থায  নরাআন আঈবএঃ বফববন্ন মজান বপ গত মপ্রযণকৃত ডাটাভ ংযেগণয জন্য ৪টি াব থায 

ক্রয় কযা য় মায ভল্য ৪১.১৬ রে টাকা এফং বফববন্ন মজান বপগয াগথ টায়াগযয ভােগভ বনযবফবেন্ন মনটয়াকথ যাখায 

জন্য বফদ্যযৎ মমাগান মদয়ায ঈগেগশ্য ৯টি নরাআন আঈবএ ক্রয় কযা য় মায ভল্য ৯.১১ রে টাকা। াব থায এফং নরাআন 

আঈবএভ দয দপ্তয এফং মজান বপভগ সুিুবাগফ বযচাবরত গে। 

 
৭.৩.১২   বপ্র-মআড াম্প আঈগজ এন্ড এনাবজথ মভজাবযং আঈবনট  মভকাবনকযার াবকথট মব্রকাযঃ   বফববন্ন মজাগন গবীয 

নরকূগ ব্যফাগযয বনবভগে ৩০০০ টি বপ্র-মআড বভটায মভকাবনকযার াবকথট মব্রকায ক্রয় কযা য় মায ভল্য ১০০৪.৮৫ রে 

টাকা। বভটাযগুগরাগত কৃলকগণ কাড থ প্রগফ কযাগরআ গবীয নরকূ চালু য়। পগর কৃলকগণ তাগদয চাবদা মভাতাগফক াবন 

মগয় থাগক। 
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৭.৪ প্রকে ফাস্তফায়ন িবতঃ 

৭.৪.১ বপ্র-মআড বভটায িবতগত গবীয নরকূগয াগম্পয াগথ একটি বপ্র-মআড বভটায ংভেক্ত থাগক মা ববডবফ/অযআবফ-

এয বভটাগযয ভত বফদ্যযৎ বযভাগয কাজ কগয। প্রগতযক কৃলকগক একটি ব্যফাযকাযীয নম্বয  তায ছবফ ম্ববরত একটি কগয 

বপ্র-মআড কাড থ যফযা কযা য়। এআ কাড থটি ফহুফায ব্যফায কযা ম্ভফ এফং এগত প্রগয়াজনভগতা থ থ চাজথ কযা ম্ভফ। এআ 

কাগড থ কৃলক তায প্রগয়াজন ভত থ থ ংবিষ্ট বফএভবডএ দপ্তয ফা বনগয়াগকৃত বডরাগযয কাছ মথগক চাজথ কগয বনগত াগয। প্রগতযক 

ঈগজরায বফএভবডএ দপ্তগয একটি কগয মববন্ডং মষ্টন এফং বডরাগযয কাগছ একটি ফনগমাগ্য মভাফাআর মববন্ডং মভবন থাগক 

মায দ্বাযা তাযা কৃলগকয কাগড থ প্রগয়াজন ভগতা থ থ চাজথ কগয বদগত েভ য়। ভগ্র প্রবক্রয়াটি দয দপ্তয গত বযচারনা  

বনয়ন্ত্রণ কযা য়। 

 
৭.৪.২ মখন মকান কাড থ বডরাগযয ফনগমাগ্য মভাফাআর মববন্ডং মভবগনয াাগয্য চাজথ কযা য় তখন মআ কাগড থয মাফতীয় 

তোবদ স্বয়ংবক্রয়বাগফ মআ মভাফাআর মববন্ডং মভবগন জভা গয় মায়। একআবাগফ মকান বডরায মখন তায ফনগমাগ্য মববন্ডং 

মভবনটি চাজথ কযায জন্য ংবিষ্ট বফএভবডএ-এয দপ্তগযয মববন্ডং মষ্টগন বনগয় অগ তখন ঐ মভাফাআর মববন্ডং মভবন কর্তথক 

চাজথকৃত কাড থভগয ভগ্র তোবদ স্বয়ংবক্রয়বাগফ মববন্ডং মষ্টগনয মভবগন জভা গয় মায়। এআবাগফ ভগ্র তোবদ মববন্ডং 

মষ্টন গত দয দপ্তগয যবেত মকন্দ্রীয় এএভএ-এ জভা গত থাগক। এছাড়া বনয়বভত তে ংগ্র কযায জন্য প্রগতযক দপ্তগয 

মফবকছু মচবকং কাড থ থাকগফ। মায দ্বাযা মম মকান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্ত প্রগতযক বপ্র-মআড বভটায গত প্রগয়াজনীয় তে ংগ্র  

ম ভস্ত তে মববন্ডং মষ্টন অগরাড-এয ভােগভ দয দপ্তগয যবেত মকন্দ্রীয় এএভএ-এ জভা গত থাগক। এগত প্রগতযক 

বদগনয বফক্রয় তোবদ, বডরায বববত্তক বফক্রয় আতযাবদ মাফতীয় তোবদ এএভএ কর্তথক গজ বযগাট থ বতযী কযা ম্ভফ। 

এছাড়া বযগাট থ বতযী  মববন্ডং মষ্টগনয মাফতীয় কাম থকরা প্রধান/মকন্দ্রীয় মেন গত বনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ।  

 
৭.৪.৩ ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে তায বনয়বন্ত্রত এরাকায প্রায় ১৫০০০টি গবীয নরকুগয ভগে ৩০০০টি গবীয নরকুগ 

এআ প্রকগেয ভােগভ বপ্র-মআড বভটায স্থান পূফ থক বপ্র-মআড কাড থ যফযা কগযগছ এফং যফতীগত ম থায়ক্রগভ ভস্ত গবীয 

নরকূগ এআ ব্যফস্থা স্থান কযায বযকেনা যগয়গছ। এয পগর কৃলগকয স্বাথ থ ংযেণ কভ খযগচ বধক জবভগত মচ সুবফধা 

প্রদান কযা ম্ভফ গফ। 

 
৭.৫ প্রকে বযদ থনঃ 

৭.৫.১ বফগত ২৯/০৯/১০ তাবযগখ ফবণ থত প্রকগেয অতাধীন বপ্র-মআড বভটায কাম থক্রভ বযচারনায জন্য বফএভবডএ দয 

দপ্তগযয অআটি মকগন স্থানকৃত/ব্যফহৃত াব থায কবম্পঈটায  মনটয়াকথ বডবাআগুগরা বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর 

মনটয়াগকথয কাগজ ব্যফহৃত যাঈটায, সুআচ  মযবডগুগরায কাম থক্রভ মদখা য়। এছাড়া ঈগেবখত যিাভাবদ ব্যফায কগয 

স্থানকৃত মনটয়াকথ এয ভােগভ মগাদাগাড়ী মজান-২ এয বপ্র-মআড বভটায কায্যথক্রভ বযচারনায় ব্যফহৃত মভাফাআর মববন্ডং 

আঈবনট চাজথ  কৃলগকয কাড থ বযচাজথ/চাগজথয তে তাৎেবণক ভবনটয কযা য়। এছাড়া মম কর মজাগন ফগযন্দ্র কর্তথগেয 

বনজস্ব মনটয়াকথ স্থান কযা য়বন ম কর মজান গত গ্রাভীণ মপান এয মনটয়াকথ ব্যফায কগয বপ্র-মআড বভটায কাম থক্রভ 

বযচারনা কযা গে। এভনআ একটি মজান নগঁ মজরায ভাগদফপুয এয কাম থক্রভ মাফতীয় তোবদ াব থায কবম্পঈটায এয 

ভােগভ বযগাট থ প্রস্ত্ত্তত কগয মদখা য়। বপ্র-মআড বভটায কাম থক্রভ  মম মকান তে অদান প্রদান গ্রাভীণ মপান মনটয়াকথ এয 

মচগয় এআ প্রকগেয অতায় ব্যফহৃত মনটয়াগকথ দ্রুত কাজ ম্পাদন কযা ম্ভফ গে। এছাড়া গ্রাভীণ মপান মনটয়াকথ ব্যফাগয 

প্রবত ভাগয ভাবক বফর বযগাধ কযায প্রগয়াজন য়।  

 
৭.৫.২ এযয যাজাী মজরায মগাদাগাড়ী ঈগজরায কাকনাট মৌযবায ন্তগ থত মভৌজা- ভাগদফপুয, মজএর নং- ১৪৭, 

দাগ নং- ২১৫ এয গবীয নরকূগ স্থানকৃত বপ্র-মআড বভটাগযয ব্যফায বযদ থন কযা য়। ঈক্ত স্থাগন একজন মভাফাআর 

মববন্ডং আঈবনট বডরাগযয ফক্তব্য নুমায়ী জানা মায় মম, বপ্র-মআড বভটাগযয ভত অদৄবনক প্রভেবক্ত গ্রাভ ম থাগয় মায়ায় তাগদয 

মফ ঈকায গয়গছ। ম মভাফাআর মববন্ডং আঈবনট এয বডরায গয় মফ রাবফান গয়গছন। এগত কগয তায ংাগয স্বেরতা 

এগগছ। এছাড়া এ িবত ম্পগকথ ঈবস্থত কৃলকগদয গঙ্গ অগরাচনা য়। অগরাচনায় জানা মায় মম, পূগফ থ কূন িবতগত 

তাগদয মফ সুবফধা ত। মমভন গবীয নরকূগয াগযটযগক ১ ঘিায কূন জভা বদগর াগযটযগণ ১ ঘিা াবন না বদগয় 

বকছু ভয় াবন কভ বদগতন। এছাড়া বফববন্ন ভয় াগযটযগণ প্রবাফারীগদয চাগ কূন গ্রণ না কগযআ জবভগত াবন 

যফযা মদয়ায পগর ফগযন্দ্র কর্তথে, কৃলক  াগযটযগদয ভাগঝ বফশৃঙ্খরায সৃবষ্ট ত। এছাড়া কৃলকগণ জানান মম, এআ 

িবতগত াবন গ্রগণয য কাড থ মফয কগয বনগর ফবষ্ট টাকা কাগড থ যগয় মায় পগর এআ িবতগত তাগদয ঠগক মাফায মকান 

ম্ভাফনা মনআ।  
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৭.৫.৩ তঃয ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয মগাদাগাড়ী মজান-২ বপ বযদ থন কযা য়। মখাগন স্থানকৃত টায়ায 

 মযবড বরংক মনটয়াগকথয ন্যান্য যিাভাবদ বযদ থন মগল এআ প্রকগেয অতায় স্থানকৃত মনটয়াকথ দ্বাযা মভাফাআর 

মববন্ডং আঈবনট চাজথ কগয মদখা য়। এখাগন মভাফাআর মববন্ডং আঈবনট চাগজথয গঙ্গ গঙ্গ মাফতীয় তে ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন 

কর্তথে এয দয দপ্তয যাজাীগত স্থানকৃত াব থায কবম্পঈটাগয তাৎেবণক তে মপ্রবযত গে। এয পগর ভাঠ ম থাগয়য বপ্র-

মআড বভটাগযয মাফতীয় কাম থক্রভ দয দপ্তয যাজাী গত ম থগফেণ কযা মাগে। বপ্র-মআড বভটায কাম থক্রভ বফলগয় এআ 

বপগয কভ থকতথা  কভ থচাযীগদয কাগছ জানগত চায়া গর তঁযা ফগরন, বপ্র-মআড বভটাগযয পগর মচচাজথ ফগকয়া থাকায 

মমভন ম্ভাফনা থাকগছ না মতভবন কৃলকগদয াগথ কর্তথগেয মচ চাজথ অদাগয় স্বেতা বৃবি মগয়গছ এফং কূন অদাগয়য 

ঝাগভরা না থাকায় ভাগঠয াম্প মভযাভত  কৃলকগদয দ্রুত াবব থ প্রদান কযা ম্ভফ গে। বপ্র-মআড বভটায প্রকগেয প্রকে 

বযচারগকয াগথ অগরাচনায় জানা মায় মম, আবতভগেআ ৩২টি ঈগজরায় মনটয়াকথ ম্প্রাযণ ৪৭০০টি গবীয নরকূগ 

বপ্র-মআড বভটায স্থাগনয বনবভগে ‘‘ Smart Card Based Prepaid Pump Usages and Energy Measuring 

System (PPUEMP)’’- Phase II (‘‘স্মাট থ কাড থ মফআজড বপ্র-মআড াম্প আঈগজ এন্ড এনাবজথ বভজাবযং বগেভ 

(ববআঈআএভ)’’-২য় ম থায়) প্রকেটি নুগভাদগনয বনবভগত্ত ভন্ত্রণারগয় মপ্রযণ কযা গয়গছ।  

 
৮। প্রকগেয ঈগেশ্য  জথনঃ 

ক্রঃ 

নং 

প্রকগেয ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১। কৃলগকয চাবদা নুমায়ী বপ্র-

মগভগিয ভােগভ পগরয 

জবভগত াবন মমাগান মদয়া। 

কৃলকগণ তাগদয প্রগয়াজন নুমায়ী মম মকান বযভাণ টাকা বযগাধ কগয 

গ্রাভ ম থাগয় মভাফাআর মববন্ডং আঈবনট বডরাগযয বনকট গত কাড থ চাজথ কগয 

বনগেন। চাজথকৃত কাড থটি বপ্র-মআড বভটাগযয বনধ থাবযত স্থাগন প্রগফ কবযগয় 

কৃলকগণ তাগদয প্রগয়াজন নুাগয াবন গ্রণ কযগছন। 

২। ৩০০০টি গবীয নরকুগ স্মাট থ 

কাড থ মফড বপ্র-মআড বগেভ 

আঈবনট স্থান কযা। 

৩০০০টি গবীয নরকুগ স্মাট থ কাড থ মফ বপ্র-মআড বগেভ আঈবনট চালু 

কযা গয়গছ। মায  পগর ংবিষ্ট গবীয নরকূগয কৃলকযা অদৄবনক 

প্রভেবক্তয মচ সুবফধা াগেন এফং ে ব্যগয় জবভগত বধক পর 

ঈৎাদন কযগত াযগছন। 

৩। কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট 

কযা। 

এআ প্রকগেয অতায় গ্রাভ ম থাগয় মভাফাআর মববন্ডং আঈবনট বডরায 

বনগয়াগ কযা গয়গছ। মায পগর কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ। 

৪। বভটায মটম্পাবযং মযাধ কযা। 

 

বপ্র-মআড বভটায াম্প চারাগনায মাফতীয় তে ংযেণ কগয এয পগর 

বভটায মটম্পাবযং মযাধ কযা ম্ভফ গয়গছ। 

 
৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ 

 প্রকগেয বনধ থাবযত কর রেয বজথত গয়গছ।  

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

 প্রকেটি ফাস্তফায়গন ঈগেখগমাগ্য মকান ভস্যা  ত্রুটি-বফচুযবত বযরবেত য়বন। তগফ ঈচ্চ প্রভেবক্ত বনব থয এ ধযগণয 

কাম থক্রগভয াফ থেবণক ভবনটবযং বনবিত কযা জরুযী। 

 
১১। সুাবযঃ 

১১.১ কৃলক স্বাথ থ ংযেণ কগয ভূ-গবথস্থ াবনয মথামথ ব্যফায বনবিত কযা গ্রাভ ম থাগয় মচ কাগজ অদৄবনক প্রভেবক্তয 

ব্যফায মৌগঁছ মদয়ায রগেয ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয কর গবীয নরকূগুগরাগত বপ্র-মআড বভটায স্থান 

কযা মমগত াগয। 

 
১১.২ বডবজটার িবতগত বপ্র-মআড বভটায কাম থক্রভ বযচারনায জন্য বফএভবডএ’য কর মজানভগ বনজস্ব মনটয়াকথ 

ব্যফস্থা চালু কযা মমগত াগয। 

 
১১.৩ মচ কাম থক্রগভ কাম থকয বগগফ প্রবতবিত বপ্র-মআড বভটায িবতগক অগযা মটকআ রূ মদয়ায রগেয কৃবল 

ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ গ্রণ কযগত াগয। 
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ফগযন্দ্র বৃবষ্টয াবন ংযেণ  মচ প্রকে (১ভ ংগাবধত) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথে (বফএভবডএ) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 যাজাী, চঁাআনফাফগি  নগঁ মজরা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় 

(ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যাগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৪২৮.১৩ ১৫১১৭.১৩ ১৫১১৬.৮১ জুরাআ, 

২০০৪ 

মথগক জুন, 

২০০৯ 

জুরাআ, 

২০০৪ মথগক 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৪ 

মথগক জুন, 

২০১০ 

৬৮৮.৬৮ 

(৫%) 

১ ফছয 

(২০%) 

 
৫।  প্রকগেয বফববন্ন ংগগয ফাস্তফায়ন কাগজয গ্রগবতঃ  

(রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক  

  

বডবব নুমায়ী রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব ব্যয়ঃ 

১ জনফর  জন ৪০ জন - - - 

২ বপাযগদয মফতন জন ২০ জন ৮৪.৩২ রট ৮৪.০০(৯৮%) 

৩ প্রবতিান কভ থচাযীগদয মফতন জন ২০ জন ৪৬.৭৮ রট ৪৬.৭৮ 

(১০০%) 

৪ বাতাবদ রট রট ১৩০.১৬ রট ১৩০.১৬ 

(১০০%) 

৫ যফযা  মফা রট রট ৫.০০ রট ৫.০০ (১০০%) 

৬ মভযাভত ংযেণ  পুনফ থান রট রট ৩০.০০ রট ৩০.০০ 

(১০০%) 

ঈ-মভাট (যাজস্ব)   ২৯৬.২৬  ২৯৫.৯৪ 

(১০০%) 

ভরধন ব্যয়ঃ  

৭ খার াগব থ বকঃ

বভঃ 

১০০০ 

বকঃবভঃ 

৭০.০০ ১০০০ 

বকঃবভঃ 

৭০.০০ (১০০%) 

পুকুয াগব থ ংখ্যা ৮০০ টি ৮০০ টি 

জযী ংক্রান্ত  মন্ত্রাবত  

অনুলবঙ্গক বজবনলে 

রট রট ৩০.০০ রট ৩০ (১০০%) 

৮ জী ংখ্যা ২ টি ৫২.০০ ২ টি ৫২ (১০০%) 
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ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক  

  

বডবব নুমায়ী রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯ ভটয াআগকর ংখ্যা ১০ টি ৬.৮৭ ১০ টি ৬.৮৭ (১০০%) 

১০ দপ্তগযয অফাফে, যিাভ 

 মন্ত্রাবত 

রট রট ৩০.০০ রট ৩০.০০(১০০%) 

১১ াফ-ভাজথড ঈআয়ায 

(ক্রডযাভ) বনভ থাণ 

ংখ্যা ৫৫৫ টি ৯০১৪.০০ ৫৫৫ টি ৯০১৪.০০ 

(১০০%) 

১২ খা খার পুনঃ খনন বকঃ

বভঃ 

১০০০ 

বকঃবভঃ 

৩৯২১.০০ ১০০০ 

বকঃবভঃ 

১৬৯৭.০০ 

(১০০%) 

খা পুকুয/জরায় পুনঃখনন ংখ্যা ৮০০ টি ১৬৯৭.০০ ৮০০ টি ৩৯২১.০০ 

(১০০%) 

ঈ-মভাট (ভরধন)   ১৪৮২০.৮৭  ১৪৮২০.৮৭ 

ফ থগভাটঃ  ১০০% ১৫১১৭.১৩ ১০০% ১৫১১৬.৮১ 

(১০০%) 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  প্রকগেয মকান ফাস্তফ কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 
৭। টভূবভ, কাগজয ংগ  ফাস্তফায়নঃ 

৭.১ টভূবভ 

 ফগযন্দ্র এরাকায ন্তভু থক্ত মদগয ঈত্তয-বিভািগরয ৩টি মজরা যাজাী, নগঁ  চঁাআ নফাফগগিয চালগমাগ্য 

জবভয বযভাণ ৫.৮৩ রে মিয। ফগযন্দ্র কর্তথগেয গবীয নরকূ  ব্যবক্তভাবরকানাধীন ন্যান্য মচমগন্ত্রয াাগয্য 

এরাকায ৩.৫৬ রে মিয জবভগত মচ প্রদাগনয ব্যফস্থা যগয়গছ। ফবষ্ট ২.২৭ রে মিয জবভ মচ সুবফধা ফবভূ থত 

যগয়গছ। একভাে বৃবষ্ট বনব থয অভন ধান ছাড়া ফছগযয বধকাং ভয় এআ বফযাট অফাদগমাগ্য এরাকা বতত থাগক। 

এরাকায় ভূ-ঈবযস্থ াবনয ঈৎ না থাকায় সুদূয তীতকার  মথমকআ এরাকায জনগণ কৃবল  গৃস্থারী কাগজয জন্য 

প্রচুয পুকুয খনন কগয বৃবষ্টয াবন ংযেণ কগয অগছ এফং তা াযা ফছয ব্যফায কগয। ফতথভাগন এআ পুকুযগুগরা 

ভগজ বগগয় ব্যফাগযয নুগমাগী গয় ড়গছ। এছাড়া ফগযন্দ্র িগরয গোকৃত নীচু িগর ( Depressed 

area) ফড় ফড় খা জরায় যগয়গছ মমগুগরা কাগরয বফফতথগন ংস্কাগযয বাগফ ভগজ মাগে। মদগয শুষ্কতভ এরাকা 

বাগফ বচবণত ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয (বফএভবডএ/BMDA) অতাধীন যকাযী খা খবতয়ানভূক্ত খার, 

পুকুয  জরায় পুনঃ খনগনয ভােগভ ঈন্নয়ন, াবনয ধাযণ েভতা বৃবি, জরাধাযগুগরাগত বৃবষ্টয াবন ংযেণ এফং 

খাগরয অয়তন বৃবিপূফ থক বযকেনা নুমায়ী খন্ড খন্ড বদগঘ থয াফ ভাজথড ঈআয়ায বনভ থাণ কগয ফল থায় গবড়গয় মায়া 

াবন ধগয মযগখ তাদ্বাযা ফগযন্দ্র এরাকায ৬০০০০ মিয জবভগত ম্পূযক মগচয ব্যফস্থা কযা, ভৎস্য চাল, ঁ 

ারন ফহুভৄখী কাগজ ব্যফাগযয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা  রুে কঠিন ফগযন্দ্র এরাকায বযগফগত ঈন্নবত াধগনয 

ভােগভ ভরু প্রবক্রয়া মযাধকগে ‘‘ফগযন্দ্র বৃবষ্টয াবন ংযেণ  মচ’’ প্রকে গ্রণ কযা য়। প্রকেটি জুরাআ, ২০০৪ 

গত জুন, ২০০৯ ম থন্ত মভয়াগদ এফং ১৪৪২৮.১৩ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় যাজাী, চঁাআনফাফগি  নগঁ মজরায 

২৫টি ঈগজরায় ৮০০টি খা ভজা পুকুয পুনঃ খনন, ১০০০ বকঃবভঃ খা খার পুনঃ খনন এফং ৫৫৫টি াফ থভাজথড 

য়যায বনভ থাগণয জন্য বফগত ২৮/০৪/২০০৫ তাবযখ একগনক কর্তথক নুগভাদন প্রদান কযা য়। প্রকে ফাস্তফায়নকাগর 

প্রবত ফছয এবডবগত বডবব’য ংস্থান নুমায়ী থ থ ফযাে না য়ায় এফং বনভ থাণ াভগ্রী  েবভকগদয দয বৃবি 

ায়ায় প্রকগেয ব্যয় বৃবি প্রকগেয মভয়াদ ১(এক) ফছয ফধ থনকযণপূফ থক ংগাবধত বডবব জুরাআ, ২০০৪ গত 

জুন, ২০১০ মভয়াগদ এফং ১৫৫১৭.১৩ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ১৪/০৫/২০০৯ তাবযগখ ংগাধন কযা য়। প্রকে 

ভাবপ্তগত মভাট ব্যয় গয়গছ ১৫১১৬.৮১ রে টাকা (১০০%); ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। বফএভবডএ’য তোফধায়ক 

প্রগকৌরী জনাফ মভাঃ অবভনুর আরাভ এফং মভাঃ সুরতান ভাভৄদ যকায ম থায়ক্রগভ প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব 

ারন কগযন। 

 
৭.২  প্রকগেয ঈগেশ্য 

১) মদগয শু ষ্কতভ এরাকা বাগফ বচ িত ফগযন্দ্র ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয অতাধীন এরাকায যকাযী খা 

খবতয়ানভুক্ত খার, পুকুয  জরায় পুনঃ খনগনয ভােগভ ঈন্নয়ন, াবনয ধাযণেভতা বৃবি, জরাধাযগুগরাগত 

বৃবষ্টয াবন ংযেণ  মচ ফহুভৄখী কাগজ ব্যফায কযা।  
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২) ভূ-ঈবযস্থ াবনয ঈন্নয়ন ( Surface water augmentation)  ংযেগণয ভােগভ এরাকায অফায়া  

বযগফগত ঈন্নবত াধন কযা। 

৩) ১০০০.০০ বকঃবভঃ খার খা  ৮০০টি পুকুয/জরায় পুনঃ খনন, পুনঃ খননকৃত খারভগ ৫৫৫টি য়াটায 

কগন্ট্রার ষ্ট্রাকচায বনভ থাগণয ভােগভ বৃবষ্টয াবন ংযেণ  তা মচ কাগজ ব্যফায কগয এরাকায ৬০০০০ মিয 

জবভগত মচ সুবফধা ম্প্রাযণ কযা। 

৪) ংযবেত াবনগত ভৎস্য চাল  ঁ ারগনয ভােগভ এরাকায় অবভগলয ঘাটবত পূযগণ ায়তা কযা।  

৫) প্রকে এরাকায জরাধাযগুগরাগত বৃবষ্টয াবন ংযেণ, মচ ব্যফস্থা ম্প্রাযণ, তাভাো হ্রাকযণ, ফাতাগয 

অগবেক অদ্র থতা বৃবিয ভােগভ বৃবষ্টাগতয নুকূর বযগফ সৃবষ্ট কযা ।  

৬) পুনঃ খননকৃত খার/খাড়ী  পুকুয াগড় ফনায়গনয ভােগভ বযগফগত বাযাম্য অনয়ন এফং বৃবষ্টয াবন 

ংযেণ কগয ভূ-গবথস্থ াবনয স্তয বযচাজথ কযা। 

৭) বধক খায ঈৎাদন বৃবিয ভােগভ এরাকায় কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন কযা।  

৮) এরাকায বদনভজুয, প্রাবন্তক চালী এফং বধফাীগদয বতবযক্ত কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা।  

 
৭.৩ প্রকে এরাকা 

মজরা    ঈগজরা  

১) যাজাী মগাদাগাড়ী, তাগনায, ফা, মভানপুয ফাগভাযা, দ্যগ থাপুয, পুঠিয়া, ফাঘা, চাযঘাট।  

২) চঁাআনফাফগি চঁাআনফাফগি, বফগি, মগাভস্তাপুয, নাগচার, মবারাাট। 

৩) নগঁ  ফদরগাছী, ভান্দা, বনয়াভতপুয, নগঁ, যাণীনগয, অোআ, ভাগদফপুয, ত্দীতরা, ধাভৄআযাট, 

াাায, মাযা। 

 
৭.৪  কাগজয ংগবববত্তক ফাস্তফায়নঃ বনগম্ন প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ংগেগ ফণ থনা কযা ’রঃ  

ক) খা ভজা পুকুয পুনঃখননঃ  এ খাগত ১৬৯৭.০০ রে টাকা ব্যগয় বফববন্ন ঈগজরায় ৮০০টি খা ভজা পুকুয খনগনয 

রেযভাোয বফযীগত প্রকে মভয়াগদ ১৬৯৭.০০ রে টাকা ব্যগয় (১০০%) ৮০০টি খা ভজা পুকুয পুনঃ খনন কাজ 

(১০০%) ম্পন্ন গয়গছ। 

 
খ) খা খার/খাড়ী পুনঃ খননঃ ১০০০ বকঃবভঃ খার পুনঃ খনগনয জন্য ৩৯২১.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত বফববন্ন 

ঈগজরায় ভৄদয় কাজ ফযােকৃত থ থ দ্বাযা ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

 
গ) াফ-ভাজথড য়ায (ফঁধ) বনভ থাণঃ এ খাগত ৫৫৫টি াফ-ভাজথড য়ায বনভ থাগনয জন্য ৯০১৪.০০ রে টাকা ফযাে বছর 

মায বফযীগত প্রকে মভয়াগদ বফববন্ন ঈগজরায় ৯০১৪.০০ রে টাকা ব্যগয় ৫৫৫টি  াফ-ভাজথড য়ায (ফঁধ) বনভ থাণ 

কযা য়। পুনঃ খনগনয ভােগভ খাগরয অয়তন বৃবিপূফ থক বযকেনা নুমায়ী খাগরয তরগদগ (অয এর) বফগফচনায় 

এগন াফ-ভাজথড য়ায (ফঁধ) বনভ থাণ কগয ফল থায় গবড়গয় মায়া াবন ধগয যাখায জন্য ফবণ থত কাজ ম্পন্ন কযা 

গয়গছ। এয পগর খাগরয াবন ধাযণ েভতা বৃবি ায়ায় কৃলকযা মফব জবভগত মচ বদগত াযগছ।  

 
ঘ) দপ্তগযয অফাফে, যিাভাবদ মন্ত্রাবত ক্রয়ঃ বডবব’য ফযােকৃত ৩০.০০ রে টাকায ভগে দাপ্তবযক ব্যফাগযয 

জন্য বফববন্ন অফাফে, যিাভাবদ  মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ। 

 
ঙ) জযী কাজ  জযী ংক্রান্ত মন্ত্রাবত ক্রয়ঃ  এআ খাগত ফযােকৃত থ থ (৭০.০০+৩০.০০)=১০০.০০ রে টাকায 

ভগে ১০০০ বকঃবভঃ খার  ৮০০টি পুকুগযয জযী কাজ এফং জযী ংক্রান্ত বফববন্ন মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ।  

 
চ) জী  ভটয াআগকর ক্রয়ঃ এআ খাগত ফযােকৃত থ থ (৫২.০০+৬.৮৭)=৫৮.৮৭ রে টাকা দ্বাযা ২টি জী গাড়ী  

১০টি ভটয াআগকর ক্রয় কযা গয়গছ। 
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৭.৫ প্রকগেয ম্পাবদত কাজ  তায প্রবাফঃ ৩০ জুন, ২০১০ ম থন্ত ভাপ্তকৃত কাজ  মচ কাগজয বফফযণ 

ক্রঃ 

নং 

প্রকগেয রেযভাো ৩০ জুন, ২০১০ 

ম থন্ত গ্রগবত 

২০০৯-১০ থ থ ফছগয মচ কাগজয বফফযণ (মিয) কৃলগকয 

ংখ্যা 

ভন্তব্য 

টি-অভন টি-অঈ যবফ ন্যান্য মভাট 

মচকৃত 

এরাকা 

১. পুকুয ৮০০ টি পুকুয ৮০০ টি ২৯৫৬.০   ১৭৯৯ 

৪৬৭১৯ ৮২২৪৩ 

২. খার ১০০০ 

বকঃবভঃ 

খার ১০০০ 

বকঃবভঃ 
২৯৬৯২ ৬৮০০ ২৬৪১.৯ ২৮২৯.৪ 

৩. ক্র 

ডযাভ 

৫৫৫ টি ক্র 

ডযাভ 

৫৫৫ টি 

 
বফঃদ্রঃ ৩০ম জুন, ২০১০ ম থন্ত ভাপ্তকৃত কাগজয পগর এখন মথগক প্রবত ফছয ৬০,০০০ মিয জবভগত ম্পূযক মচ সুবফধা 

প্রদান কযা ম্ভফ গফ ফগর ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা জাবনগয়গছ।  

 
৭.৬ বযদব থত প্রকে এরাকায কাম থক্রভ  ম থগফেগণয ংবেপ্ত বফফযণঃ 

বফগত ৩০/০৯/২০১০ তাবযগখ ফবণ থত প্রকগেয অতাধীন যাজাী মজরায মগাদাগাড়ী  নগঁ মজরায বনয়াভতপুয 

ঈগজরায় প্রকগেয বফববন্ন কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক এফং ংবিষ্ট 

কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। নীগচ বযদ থন ম থগফেণ ংগেগ ঈগেখ কযা রঃ  

 
৭.৬.১ যাজাী মজরাঃ 

বফরাবতগকারা খাড়ীঃ  যাজাী মজরায মগাদাগাড়ী ঈগজরায বফরাবতগকারা দাবযয়াপুয পুনঃ খননকৃত খরটি 

বযদ থন কযা য় মায বদঘ থয ৩.৪ বকঃ বভঃ। খাগরয গড় প্রস্থ ২০-২৫ বভটায, খার খাড়ীয গবীযতা ৪.৫ বভটায। খারটি 

গত ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয এোগবটয মভবগনয াাগয্য পুনঃ খনন কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। কৃলকগণ জানান মম, 

এ খাগর ফঁধ (াফভাজথড য়ায) না থাকায কাযগণ খাগরয াবন ডাঈনষ্ট্রীভ ংগয নদী ফা নীচু ন্য মকান জরায় 

চগর মাগে মায পগর াবন ধগয যাখগত না াযগর তাগদয মকান ঈকায গফ না। ফঁধ বনভ থাণ (াফভাজথড য়ায) কযা 

গর বৃবষ্টয াবন মপব্রুয়াযী ম থন্ত ংযবেত থাকগফ এফং ঈক্ত াবন দ্বাযা খাগরয াগয জবভগত গভ, অলু, বযলা 

াকবব্জয জবভগত মচ বদগত াযগফ। 

 
কাকনখাড়ীঃ যফতীগত মগাদাগাড়ী ঈগজরায কাকন খাড়ীয খননকৃত  খননকৃত ং বযদ থন কযা য়। 

প্রকগেয অতায় ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয ১.২ বকঃবভঃ খার পুনঃ খনন কযা য় এফং ফবষ্ট ১০ বকঃবভঃ ং 

ফতথভাগন পুনঃ খনন কযা দযকায ফগর বযদ থগন ভগন গয়গছ। পুনঃ খনন কযা ১.২ বকঃবভঃ ংগ মগথষ্ট াবন 

ংযবেত থাকগছ মায দ্বাযা ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয ৩০০ বফঘা জবভগত ম্পূযক মচ প্রদান কযা ম্ভফ গয়গছ এফং 

৪০ জন কৃলক ঈকৃত গয়গছ ফগর প্রকে কর্তথে জানান।  

 
 ভাকযান্দা খাড়ীঃ মগাদাগাড়ী ঈগজরায ভাকযান্দা খাড়ীটি বযদ থন কযা য় মায বদঘ থয ৩.০ বকঃ বভঃ । খাগরয গড় 

প্রস্থ ১১বভঃ, গড় গবীযতা ৩.৫বভঃ। ঈক্ত খাগর ৩টি ক্রডযাভ বনভ থাগণয পগর ম থাপ্ত াবন ংযবেত থাগক মা দ্বাযা 

প্রবত ফছগয অগাগয জবভগত ম্পূযক মচ প্রদান কযা গে। বফগত ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয ৬৬৬ বফঘা জবভগত 

ম্পূযক মচ প্রদান কযা গয়গছ এফং ১১৫ জন কৃলক ঈকৃত গয়গছ ভগভ থ কর্তথে জানান।  

 
 দ্যধাআ খাড়ীঃ ফবণ থত খাড়ীটি ২০০৮-২০০৯ থ থ ফছগয পুনঃ খননকৃত, মায বদঘ থয ৬ বকঃ বভঃ গড় প্রস্থ ১৩ বভঃ এফং গড় 

গবীযতা ৪ বভঃ। ঈক্ত খাড়ীগত ৫টি ক্রডযাভ বনভ থাণ কযায পগর ম থাপ্ত াবন ধগয যাখা ম্ভফ গয়গছ। ঈক্ত াবন দ্বাযা 

অভন, অঈ, গভ, অলু, বযলায জবভগত মচ প্রদান কযা গয় থাগক ফগর জানা মায়। ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয ৯৭০ 

বফঘা জবভগত মচ সুবফধা প্রদান কযা গয়গছ মায পগর ২৫৬ কৃলক ঈকৃত গয়গছ। গ্রাভফাীয াগথ অগরাচনায় 

জানা মায় মম, খার পুনঃ খনগনয পগর াবন থাকায় বৃবষ্টয ঈয বনব থয না কগয অঈ-অভন ধাগন ম্পূযক মচ 

প্রদান কযা মাগে এফং কাবঙ্খত বযভাণ পর ঈৎাদন গে।  
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৭.৬.২ নগঁ মজরাঃ 

 মবগযন্ডী খাড়ীঃ বনয়াভতপুয ঈগজরায মবগযন্ডী খাড়ী বযদ থনকাগর জানা মায় মম, খাড়ীয বদঘ থয ২৯.৮০ বকঃ বভঃ, 

গড় প্রস্থ ১৪.০০ বভঃ এফং গড় গবীযতা ৪.০০ বভঃ। ঈক্ত খাড়ীগত মভাট ১৩টি াফ-ভাজথড য়ায বনভ থাগণয ভােগভ 

প্রবত ফছগয ১২,৩১,৩০০ ঘনবভটায বৃবষ্টয াবন ংযেণ কযা য় মায দ্বাযা বফগত ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয ১৭,৭৭২ 

বফঘা জবভগত ম্পূযক মচ প্রদান কযা গয়গছ এফং এয পগর ৪৯৮৫ জন কৃলক ঈকৃত গয়গছ ভগভ থ কর্তথে 

জাবনগয়গছন। 

 
কযাথাঈবড় খাড়ীঃ যফতীগত একআ ঈগজরায় কযাথাঈবড় খাড়ী বযদ থন কযা য় মায বদঘ থয ৮.৫০ বকঃবভঃ, খাগরয 

প্রস্থ ১৩ বভটায, গড় গবীযতা ৪.৫ বভটায। ঈবস্থত ঈকাযগবাগী কৃলকগদয াগথ অরাগ জানা মায় মম, তাযা খাগরয 

ংযবেত াবন অভন, অঈ মভৌসুগভ মগচয জন্য ব্যফায কগয থাগক। এয পগর বৃবষ্ট বনব থয অভন, অঈ মভৌসুগভ 

মকান ফছয বৃবষ্ট না গর তাযা খাগরয াবন ব্যফাগযয ভােগভ কাংবখত বযভাণ পর ঈৎাদন কযগত াযগছ। 

অগগ মদখা মমত বৃবষ্ট না গর ২/১ টি মগচয বাগফ অভন মভৌসুগভ ধান ঈৎাদন ব্যাত ত। এখন খাগর াবন 

থাকায পগর তাগদয ভস্যা দূযীভূত গয়গছ এফং বধক পর ঈৎাদগনয পগর তাযা অবথ থকবাগফ রাবফান গে।  

 
   শ্রীভন্তপুয-রুদ্রপুয খাড়ী  াফ-ভাজথড য়ায বনভ থাণ বযদ থনঃ  ফবণ থত খাড়ী বযদ থগন জানা মায় মম,  বনয়াভতপুয 

ঈগজরায শ্রীভন্তপুয রুদ্রপুয খাড়ীটি বনয়াভতপুয নাভক খাড়ীয ডাংগা াড়া গত ঈৎবত্ত গয় ডাংগাাড়া কযকবযয়া 

ফাবরকা াড়া গয় রুদ্রপুয ব্রীগজয বাটি থগত পুনযায় বনয়াভতপুয খাড়ীগত বভবরত গয়গছ। খাড়ীটিয মভাট বদঘ থয ৫.২ বকঃ 

বভঃ, গড় প্রস্থ ১০ বভটায, গড় গবীযতা ৪ বভটায। পুনঃ খনগনয ফছয ২০০-২০১০। এভয় ঈক্ত খাড়ীগত বনবভ থত 

ক্রডযাভটি বযদ থন কযা য়। মায বদঘ থয ৬০ পৄট মভআন য়াগরয ঈচ্চতা ১০ পৄট। খারটি পুনঃ খনন পূফ থক াফ-

ভাজথড য়ায বনভ থাগণয পগর খাগরয াবন ধাযণ েভতা বৃবি মগয়গছ এফং খাগর ংযবেত াবন দ্বাযা ৮৯০ বফঘা 

জবভগত ম্পূযক মচ প্রদান কযা গয়গছ। 

 
 ফগধন-বাবফচা-বযপুয খাড়ীঃ ফবণ থত খাড়ীয মভাট বদঘ থয ৩৯.৩ বকঃ বভঃ মায ভগে ৩১.০০ বকঃবভঃ খাড়ী বফগত 

২০০৮-২০০৯ থ থ ফছগয এোগবটয মভবগনয াাগয্য পুনঃ খনন কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। ঈক্ত খাগরয গড় প্রস্থ 

১৩.৫ বভঃ  গড় গবীযতা ৪ বভঃ। খাড়ীটি বনয়াভতপুয ঈগজরায াজীনগয আঈবনয়নাড়া, ভাকরাাট, ভম্মদপুয, 

নযবংপুয, মচৌযাভাাদপুয গয় বাবফচা বফর গয় যফতীগত ারগানা, বডভা গয় বযপুয বফগর বভবরত গয়গছ। 

ঈক্ত খাগর ফবণ থত প্রকগেয অতায় জুন/২০১০ ম থন্ত ১৩টি াফ-ভাজথড য়ায বনভ থাগণয ভােগভ ফল থা মভৌসুভ মগল 

ঈক্ত খাগর ১২,৩১,৩০০ ঘনবভটায বৃবষ্টয াবন ংযবেত থাগক মা দ্বাযা গত ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগয অভন মভৌসুগভ 

১৪৭২০ বফঘা জবভগত ম্পূযক মচ প্রদান কযা গয়গছ এফং ৮৫০০ মভঃটন অভন পর ঈৎন্ন গয়গছ। ৯৯৮৫ জন 

কৃলক ঈকৃত গয়গছ। তগফ মদখা মায় মম, বযদ থকৃতস্থাগন খাগরয াবনয বযভান কভ। এয কাযণ জানগত চায়া 

গর প্রকে কর্তথে জানান মম, ঈক্ত স্থান গত ৭০০ বভটায অষ্ট্রীগভ বনবভ থত াফ-ভাজথড য়ায এয কাযগণ ঈবয 

ংগ াবনয বযভান মফী এফং বযদ থনকৃত স্থাগনয ডাঈন ংগ মকান ফঁধ না থাকায কাযগণ াবন গবড়গয় বফগর 

চগর মাগে। ডাঈন ষ্ট্রীভ ংগ াফ-ভাজথড য়ায বনভ থাগণয ভােগভ এটি ভাধান কযা মায়। তাছাড়া খননকৃত ৮.৩ 

বকঃ বভঃ খার পুনঃ খনন কযা গর খাগরয াবন ধাযণ েভতা বৃবি াগফ।  

 
৮। বডবব নুমায়ী ঈগেশ্য  জথনঃ 

বযকবেত রেযভাো জথন 

১) মদগয শুস্কতভ এরাকা বাগফ বচ িত ফগযন্দ্র 

ফহুভৄখী ঈন্নয়ন কর্তথগেয অতাধীন এরাকায 

যকাযী খা খবতয়ানভুক্ত খার, পুকুয  জরায় 

পুনঃ খনগনয ভােগভ ঈন্নয়ন, াবনয ধাযণেভতা 

বৃবি, জরাধাযগুগরাগত বৃবষ্টয াবন ংযেণ  

মচ ফহুভৄখী কাগজ ব্যফায কযা। 

 

১) খার/খাড়ী  পুকুয পুনঃ খনন এফং পুনঃখননকৃত খাগরয 

াফভাজথড য়ায বনভ থাগণয ভােগভ বৃবষ্টয াবন ংযেণ কগয 

ম্পূযক মচ মমভন- টি-অভন, গভ, বতর ফীজ, ীতকারীন 

াকবব্জ আতযাবদ  গৃস্থাবর কাগজ ঈক্ত াবন ব্যফায কযা 

গে। 

২) ভূ-ঈবযস্থ াবনয ঈন্নয়ন ( Surface water 

augmentation)  ংযেগণয ভােগভ এরাকায 

অফায়া  বযগফগত ঈন্নবত াধন কযা। 

২) পুনঃ খননকৃত খা খার/খাড়ী  পুকুগয বৃবষ্টয াবন 

ংযেণ কগয, মআ াবন দ্বাযা চালাফাদ কযায পগর প্রকে 

এরাকায় অদ্র থতা বৃবি এফং তাভাো বনয়ন্ত্রগন অায় নুকূর 
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বযকবেত রেযভাো জথন 

অফায়া বতযী গয়গছ ফগর াধাযণবাগফ প্রতীয়ভান গয়গছ। 

 

৩) ১০০০.০০ বকঃবভঃ খার খা  ৮০০টি 

পুকুয/জরায় পুনঃ খনন, পুনঃ খননকৃত খারভগ 

৫৫৫টি য়াটায কগন্ট্রার ষ্ট্রাকচায বনভ থাগণয ভােগভ 

বৃবষ্টয াবন ংযেণ  তা মচ কাগজ ব্যফায কগয 

এরাকায ৬০০০০ মিয জবভগত মচ সুবফধা 

ম্প্রাযণ কযা। 

৩। ১০০০ বকঃবভঃ খা খার/খাড়ী  ৮০০টি পুকুয পুনঃ খনন 

এফং পুনঃ খননকৃত খাগরয ৫৫৫টি াফ ভাজথড য়যায বনভ থাণ 

পূফ থক বৃবষ্টয াবন ংযেণ কগয ম্পূযক মচ প্রদান কযা গে 

এফং জবভগত ফহুভৄখী স্য ঈৎাদন গে পগর পগরয 

বনবফড়তা বৃবি মগয়গছ। ফতথভাগন কৃলকগণ খার  পুকুগযয 

ংযবেত াবন ব্যফায কগয কভ মচ খযগচয ভােগভ বধক 

পর ঈৎাদন কযগত াযগছন। 

 

৪) ংযবেত াবনগত ভৎস্য চাল  ঁ ারগনয 

ভােগভ এরাকায় অবভগলয ঘাটবত পূযগণ ায়তা 

কযা। 

৪। পুনঃ খননকৃত খা খার খাড়ী  পুকুগয বৃবষ্টয াবন 

ংযেণ কযায ভােগভ প্রকে এরাকায় ভৎস্য চাল  

ঁারন বৃবি মগয়গছ মা অবভগলয চাবদা পূযণ কযগছ। 

৫) প্রকে এরাকায জরাধাযগুগরাগত বৃবষ্টয াবন 

ংযেণ, মচ ব্যফস্থা ম্প্রাযণ, তাভাো 

হ্রাকযণ, ফাতাগয অগবেক অদ্র থতা বৃবিয 

ভােগভ বৃবষ্টাগতয নুকূর বযগফ সৃবষ্ট কযা। 

৫। পুনঃ খননকৃত পুকুয  খা খার/খাড়ীগত বৃবষ্টয াবন 

ংযেণ কযায পগর তাভাো বনয়ন্ত্রগণ এগগছ এফং 

অগবেক অদ্র থতা বৃবিয ভােগভ বৃবষ্টাগতয জন্য ঈভেক্ত 

বযগফ সৃবষ্ট গয়গছ। 

 

৬) পুনঃ খননকৃত খার/খাড়ী  পুকুয াগড় 

ফনায়গনয ভােগভ বযগফগত বাযাম্য অনয়ন 

এফং বৃবষ্ট াবন ংযেণ কগয ভূ-গবথস্থ াবনয স্তয 

বযচাজথ কযা। 

৬) পুনঃ খননকৃত খার/খাড়ী  পুকুয াগড় প্রচুয বযভান 

পরজ  ফনজ চাযা মযাগনয ভােগভ প্রাকৃবতক বাযাম্য 

অনয়ন কযা ম্ভফ গয়গছ। পুনঃ খননকৃত পুকুয  

খার/খাড়ীগত ক্রডযাগভয বনভ থাগনয ভােগভ ভূ-ঈবযস্থ 

ংযেগনয পগর প্রকে এরাকায় ভূ-গবথস্থ াবন স্তয বযচাজথ 

কযা গে। 

 

৭) বধক খায ঈৎাদন বৃবিয ভােগভ এরাকায় 

কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন কযা। 

 

৭) ফহুবফধ খাযস্য ঈৎাদগনয পগর এরাকায় াবফ থক পর 

ঈৎাদন বৃবি ায়ায় এরাকায বধফাীগদয অথ থ-াভাবজক 

ঈন্নবত াবধত গয়গছ। 

 

৮) এরাকায বদন ভজুয, প্রাবন্তক চালী এফং 

বধফাীগদয বতবযক্ত কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট 

কযা। 

৮) পুনঃ খননকৃত খার  পুকুগযয ংযবেত াবন দ্বাযা মচ 

এরাকা বৃবি ায়ায পগর জবভ বতযী, চাযা মযান, বযচম থা, 

ধান কাটা ভাড়াআ কাগজ স্থানীয় েবভকগণ বনগয়াবজত থাগক 

ফগর তাগদয বতবযক্ত কভ থংস্থাগনয সুমাগ সৃবষ্ট গয়গছ। 

 
৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ বডবব নুমায়ী প্রকগেয রেয  ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ ফগযন্দ্র প্রকগেয অতায় খা পুকুয  খার/খাড়ীভ কর্তথে কর্তথক ংস্কায পূফ থক ফ ধযগণয 

জনাধাযগণয জন্য ব্যফায বনবিত কযায বনবভগত্ত ভূবভ ভন্ত্রণারগয়য অগদফগর নবধক ২০ একয ম থন্ত খা পুকুয 

 খার/খাড়ী  জরায় ফগযন্দ্র কর্তথগেয ব্যফস্থানায় ন্যস্ত কযা য়। ম মভাতাগফক ফগযন্দ্র কর্তথে জনাধাযগণয 

স্বাথ থ যো কগয প্রকগেয অতাধীন খা পুকুয খার  জরায় আজাযা প্রদান কগয অবছর। যফতীগত ভূবভ 

ভন্ত্রণারয় খা পুকুয, খার  জরাগয়য আজাযা প্রদাগনয বফলয়টি ঈগজরা বযলগদয বনকট ন্যস্ত কগয। এটি এভন 

ভয় কযা য় মখন প্রকে এরাকায় বৃবষ্টয াবন ংযেণ  মচ কাম থক্রগভয জন্য জরায়গুগরা পুনঃখনগনয ভােগভ 

 খাগর ক্রডযাভ বনভ থাণ কগয বৃবষ্টয াবন ধগয মযগখ মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়ন ভাছ চাল, বৃে মযাগনয কাজ চরগছ। 

ঈগজরায ভােগভ আজাযা প্রদান কযায পগর পুকুয, খার  জরায়গুগরা বফগল এক ধযগণয মগািীয বনকট চগর 

মাগে, মায পগর জনাধাযণ এগুগরায গফ থাচ্চ ব্যফায গত ফবিত গে এফং যেণাগফেণ সুিুবাগফ কযা ম্ভফ 

গে না। এছাড়া প্রকে এরাকায় খা পুকুয খার/খাড়ী  জরায়গুগরা দীঘ থবদন গত ংস্কাগযয বাগফ বযাট গয় 
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মায়ায়  ব্যফাগয না থাকায পগর খা পুকুয, খার/খাড়ী  জরায়গুগরা ক্রভািগয় প্রবাফারী ব্যবক্তফগ থ বনজ 

দখগর বনগয় চালাফাদ বফববন্ন কাগজ ব্যফায কযগছন। ঈক্ত খা পুকুয, খার/খাড়ী  জরায়গুগরা পুনঃখনন কযগত 

বগগয় নানা ধযগণয ফাধা বফবত্তয মূ্মখীন গত য় এয পগর পুনঃখনন কাগজয গ্রগবত দারূনবাগফ ব্যাত য়। খা 

পুকুয, খার/খাড়ী  জরায়গুগরা ঈিাগযয জন্য এয াগথ জবড়ত বফবাগ ঈগজরা, মজরা প্রাগনয াবফ থক 

গমাবগতা বনবিত কযা প্রগয়াজন। 

  
১১।  সুাবযঃ  

 
১১.১  ফগযন্দ্র এরাকায চাবদা  ফাস্তফতায বনযীগখ ম্পূযক মচ প্রদাগনয জন্য ফতথভান প্রকগেয নুরূ কাম থক্রভ ব্যাত 

যাখা প্রগয়াজন। 

 
১১.২ ববফষ্যগত নুরূ প্রকে প্রণয়গনয মেগে ভূ-গবথস্থ াবনয চা কভাগনায জন্য এ িগর বফযভান নদীয মম ভস্ত 

গয়গি াযা ফছয াবন থাগক মখান মথগক মচ কাগজ াবন ঈগত্তারগনয জন্য ভূ-ঈবযস্থ াবনয স্কীভ (এরএরব) 

গ্রণ কযা মমগত াগয। 

 
১১.৩ ফগযন্দ্র কর্তথগেয অতাধীন মছাট মছাট নদীভগ ফল থা/বৃবষ্টয াবন ংযেণপূফ থক মচ সুবফধা ম্প্রাযগণয রগেয 

মথামথ ভীো বযচারনা পূফ থক যাফায ডযাভ কাম থক্রভ গ্রণ কযা মমগত াগয।  

 
১১.৪ খা খার/পুকুয পুনঃ খনগনয ভয় খা জবভ ঈিাগয ংবিষ্ট ংস্থা  স্থানীয় প্রাগনয গমাবগতায বফলয়টি 

মজাযদায কযা ভীচীন। 

 
১১.৫ ফগযন্দ্র কর্তথে কর্তথক ঈন্নয়নকৃত পুকুয  খার গত মফী বযভাণ যাজস্ব  জনাধাযগণয সুবফধা বনবিত কযায 

রগেয এ িগর ঈক্ত জরায়গুগরায আজাযা প্রদাগনয দাবয়ত্বটি ফগযন্দ্র কর্তথগেয ঈয পুনঃন্যস্ত কযায বফলয়টি 

বফগফচনা কযা মমগত াগয। 



96 

 

ভবত্তকা ম্পদ ব্যফস্থানা, বফগিলণ  কৃলক মফা কাম থক্রভ বক্তারীকযণ 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 
 

 প্রধান কাম থারয়, ঢাকা। মকন্দ্রীয় গগফলণাগায, 

ঢাকা।   

অিবরক  মজরা 

কাম থারয়, ঢাকা। 

   অিবরক গগফলণাগায, ঢাকা। াগুবন যীোগায, ঢাকা। মজরা কাম থারয়, 

ভয়ভনবং। 

   অিবরক গগফলণাগায, 

ভয়ভনবং। 

মজরা কাম থারয়, 

জাভারপুয। 

অিবরক গগফলণাগায, 

জাভারপুয। 

   মজরা কাম থারয়, টাংগাআর। মজরা কাম থারয়, 

পবযদপুয। 

অিবরক গগফলণাগায, 

পবযদপুয। 

   অিবরক  মজরা 

কাম থারয়,যাজাী। 

অিবরক গগফলণাগায, 

যাজাী। 

মজরা কাম থারয়, 

বদনাজপুয। 

   অিবরক গগফলণাগায, 

বদনাজপুয। 

মজরা কাম থারয়, যংপুয।

  

াগুবন যীোগায, 

যংপুয। 

   মজরা কাম থারয়, ফগুড়া। অিবরক গগফলণাগায, 

ফগুড়া। 

মজরা কাম থারয়, াফনা। 

   মজরা কাম থারয়, চট্টগ্রাভ। অিবরক গগফলণাগায, 

চট্টগ্রাভ 

াগুবন যীোগায, 

চট্টগ্রাভ। 

   অিবরক  মজরা 

কাম থারয়,কুবভো। 

অিবরক গগফলণাগায, 

কুবভো। 

মজরা কাম থারয়, বগরট।

  

   অিবরক গগফলণাগায, 

বগরট। 

াগুবন যীোগায, 

বগরট। 

মজরা কাম থারয়, 

মনায়াখারী। 

   অিবরক গগফলণাগায, 

মনায়াখারী। 

মজরা কাম থারয়, 

যাঙ্গাভাটি। 

মজরা কাম থারয়, ফবযার। 

   অিবরক গগফলণাগায, 

ফবযার। 

মজরা কাম থারয়, 

টুয়াখারী। 

অিবরক  মজরা 

কাম থারয়, খুরনা। 

   অিবরক গগফলণাগায, খুরনা। মজরা কাম থারয়, মগায। াগুবন যীোগায, 

মগায। 

   অিবরক গগফলণাগায, 

বঝনাআদ। 

মজরা কাম থারয়, কুবষ্টয়া। অিবরক গগফলণাগায, 

কুবষ্টয়া। 

   ভবত্তকা ংযেণ  াবন 

বফবাবজকা ব্যফস্থানা মকন্দ্র, 

ফান্দযফান। 

রফণাক্ততা ব্যফস্থানা  

গগফলণা মকন্দ্র, 

ফটিয়াঘাটা, খুরনা। 

 

 
৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার 

প্রকৃত 
বতক্রান্ত ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) 

ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

১৯৭৩.৫০ 

(-) 
- 

১৯৪৫.৪৫ 

(-) 

জুরাআ ২০০৭- 

জুন ২০১০ 
- 

জুরাআ ২০০৭- 

জুন ২০১০ 
- - 
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৫। কাগজয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ 

(রে টাকা) 

ক্রঃ 

নং 
কাগজয বফববন্ন গঙ্গয নাভ একক 

বব নুমায়ী 

বযকবেত রেযভাো 

(ংগাবধত) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১। জবয, ভূবভয মজাবনং, বযফীেণ  ভল্যায়ন মথাক ৬৫.০০ ১০০.০০ ৬৪.৬৯ ৯৯.৫২% 

২। ফআ  াভবয়কী ক্রয় ভৄদ্রণ, প্রকানা, প্রচায  বফজ্ঞান মথাক ২০০.০০ ১০০.০০ ১৯৯.৯৯ ১০০% 

৩। গগফলণা (প্রদ থনী)      

 রফণাক্ত ব্যফস্থানা গগফলণা, ভবত্তকা ংযেণ  াবন 

বফবাবজকা ব্যফস্থানা, ভবত্তকা, ঈবদ্ভদ, াবন  বযগফ 

বফলয়ক মভৌবরক  যাডাটিব গগফলণা, ব্লক প্রদ থনী 

মথাক ১২০.০০ ১০০.০০ ১১৯.৯৪ ১০০% 

৪। ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন      

ক। ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ ব্যফায বনগদ থবকা ব্যফায প্রবেণ 

(কভ থকতথা  ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথা) 

মথাক ২০৫.০৫ ১০০.০০ ২০৫.০০ ১০০% 

খ। কৃলক প্রবেণ মথাক ১২৬.০০ ১০০.০০ ১২৫.৯৫ ১০০% 

গ। বফবাগীয় প্রবেণ মথাক ১৫.৬৯ ১০০.০০ ১৫.৫৭ ১০০% 

ঘ। দেতা ঈন্নয়ন মথাক ৯.২৪ ১০০.০০ ৯.০৮ ১০০% 

ঙ। এঅযবডঅআ কভ থকতথা  কভ থচাযীগদয মাগত েভতা 

ঈন্নয়ন  

মথাক ৬.৫৫ ১০০.০০ ৬.৫৫ ১০০% 

চ। মবভনায, য়াকথ, ভাঠবদফ, বযববঈ মথাক ৩৭.৪৭ ১০০.০০ ৩০.১৮ ৮০.৫৪ 

৫। জনফর      

ক। মফতন  বাতাবদ জন ৩০.৬৮ ১০০.০০ ২১.১৩৭ ৩ 

খ। ভ্রভণ ব্যয় জন ৪.৩২ ১০০.০০ ০০.৬৭৪ ৩ 

৬।       

ক। গ্লায়ায গগফলণাগায মন্ত্রাবত মথাক ৫৫৫.৬০ ১০০.০০ ৫৫০.৪৮ ১০০% 

খ। যাায়বনক দ্রব্যাবদ মথাক ৪৫.০০ ১০০.০০ ৪৫.০০ ১০০.০০ 

গ। মভযাভত  ংযেণ (ল্যাফ মন্ত্রাবত) মথাক ৬০.০০ - ৫৯.৯৯ - 

ঘ। গ্যা  জ্বারানী মথাক ১০.০০ - ০৯.৯৯ - 

৭।       

ক। বপ মন্ত্রাবত মথাক ৭০.৩২ ১০০.০০ ৭০.৩১৯ ১০০% 

খ। কবম্পঈটায পট্য়ায  বজঅআএ মন্ত্রাবত মথাক ৯৭.৬৭ ১০০.০০ ৯৭.৬৪ ১০০% 

গ। কবম্পঈটায মন্ত্রাং মথাক ১০.০০ ১০০.০০ ৯.৯৯ ১০০% 

ঘ। মভযাভত  ংযেণ (কবম্পঈটায  বপ মন্ত্রাবত) মথাক ৩০.৭৫ - ৩০.৭৫ - 

৮।       

ক। অফাফে  বপোয মথাক ৪০.০০ ১০০.০০ ৩৯.৯৯ ১০০% 

খ। মভযাভত  ংযেণ (অফাফে  বপোয) মথাক ১০.০০ - ৯.৯৯ - 

৯।       

ক। মগরার, গয়র  লুবব্রগকণ্ট ৪৭টি 

গাড়ী 

৭৫.০০ - ৭৪.৫৩ - 

খ। বএনবজকযণ মভযাভত  ংযেণ মথাক ৯৫.০০ ১০০.০০ ৯৫.০০ ১০০.০০ 

১০।       

ক। মটবরগপান  স্থান  আিাযগনট ংগমাগ মথাক ০.১৬ ১০০.০০ ০.১০৩ ৬৪.৩৮ 

খ। বফদ্যযবতক দ্রব্যাবদ মথাক ৪.০০ ০.২০ ৪.০০ ১০০.০০ 

১১। ন্যান্য যফযা  মফা (ডাক, মটবরগপান, বফদ্যযৎ, মেনাযী, 

অপ্যায়ন ব্যয়, বনয়বভত েবভক, ব্যফায্য দ্রব্য, ম্মানী ব্যয় 

মথাক ৪০.৫ ২.০৫ ৩৯.৪২ ৯৭.৩৭ 
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ক্রঃ 

নং 
কাগজয বফববন্ন গঙ্গয নাভ একক 

বব নুমায়ী 

বযকবেত রেযভাো 

(ংগাবধত) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

আতযাবদ) 

১২। ন্যান্য ব্যয় মথাক ৯.৫০ ২.৫৩ ৯.৪৯ ৯৯.৮৯ 

 মভাটঃ  ১৯৭৩.৫০ ১০০% ১৯৪৫.৪৫ 

(৯৮.৫৮%) 

৯৯.৫৭% 

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  প্রকগেয অতায় ফাস্তফায়গনয জন্য বনধ থাবযত ল্যান্ড মজাবনং (কগম্পাগনি-১) 

কাজটি ফাস্তফাবয়ত য়বন। ভর প্রাক্করন গো প্রকৃত প্রাক্কবরত ব্যয় মফী য়াগত এফং এটি ফাস্তফায়গনয জন্য ম থাপ্ত 

ভয় না থাকায় ংগটি ফাস্তফায়ন কযা মায়বন। 

 
৭। টভূবভ, কাগজয ঙ্গ  ফাস্তফায়নঃ 

৭.১। টভূবভ 

 কৃবল ভন্ত্রণারগয়য অতায় ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট (এঅযবডঅআ) কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘ভবত্তকা ম্পদ 

ব্যফস্থানা, বফগিলণ  কৃলক মফা কাম থক্রভ বক্তারীকযণ’’ প্রকেটি ৩ (বতন) ফছয মভয়াগদ জুরাআ, ২০০৭ মথগক 

জুন, ২০১০ মভয়াগদ ফাস্তফাবয়ত য়। ম্পূণ থ বজবফ থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত এ প্রকগেয ফাস্তফায়ন জানুয়াযী, ২০০৮ মথগক 

শুরু য়। ভূবভয ঈৎাদনীরতা ংযেগণয ভােগভ পর ঈৎাদন বৃবিগত ায়তায রগেয প্রকেটি গ্রণ কযা 

গয়বছর। প্রকে ভাবপ্তগত মভাট ব্যয় গয়গছ ১৯৪৫.৪৫ রে টাকা (৯৮.৫৮%); ফাস্তফ গ্রগবত ৯৯.৫৭%। ভবত্তকা 

ম্পদ ঈন্নয়ন আনবষ্টটিঈগটয বযচারক জনাফ মভাঃ মখাযগদ অরভ প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযন।  

৭.২। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ প্রকগেয াভবগ্রক ঈগেশ্য গরা- ভূবভয ঈৎাদনীরতা ংযেগণয ভােগভ পর ঈৎাদন বৃবিগত 

ায়তাকযণ। প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্যগুগরা বনম্নরূঃ 

ক) ঈগজরা বববত্তক ‘‘ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ বনগদ থবকা ারনাগাদকযণ’’  কৃবলগত বনগদ থবকায ব্যফায ফাস্তফায়ন।  

খ) কৃবল ম্প্রাযগণয াগথ ংবিষ্ট কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয বফববন্ন ম থাগয়য কভ থকতথা  ন্যান্য যকাযী  

মফযকাযী প্রবতিাগনয কভী  বফর্শ্বফযারগয়য বেক  কৃলকগদয বনকট প্রভেবক্ত স্তান্তয।  

গ) প্রবেণ  ন্যান্য ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন কাম থক্রগভয ভােগভ ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-এয কভ থকতথা  

কভ থচাযীগগণয মাগত দেতা ঈন্নয়ন। 

ঘ) াযথী (াআরট) কভ থসূচী বগগফ বৃত্তয ভয়ভনবং মজরায ভূবভয মজাবনং কযণ।  

ঙ) ভবত্তকা ঈফ থযতা, ভবত্তকা  াবনয রফণাক্ততা, ভূবভয ঈৎাদনীরতা, ভবত্তকা ংযেণ  াবন বফবাবজকা 

ব্যফস্থানা বফলগয় মভৌবরক  প্রাগয়াবগক গগফলণা এফং ভাটি, াবন  ঈবদ্ভগদ অগ থবনক  ভাটিয অদ্র থতা বফলয়ক 

োবড বযচারনা। 

চ) ভাটি, াবন, ঈবদ্ভদ  ায নভৄনা বফগিলগণয ভােগভ কৃলক  ন্যান্য সুবফধাগবাগী প্রবতিানগক প্রদত্ত মফা 

ব্যাত যাখা  বক্তারী কযায রগেয প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত, গ্লায়ায  যাায়বনক দ্রব্যাবদ ক্রয়।  

 
৭.৩। প্রকগেয প্রধান কাম থক্রভভঃ 

 কৃলক  ন্যান্যগদয ভাটি, ঈবদ্ভদ, াবন  ায নভৄনা বফগিলণ কযা এফং ভবত্তকায ঈফ থযতা ভান  পগরয চাবদা 

নুমায়ী স্থানবববত্তক ায সুাবয প্রদান। 

 ভাটিয স্বাস্থয কাড থ কাম থক্রগভ ায়তা দান। 

 ভগ্র মদগ বনয়বভতবাগফ ভাটিয ঈফ থযতা  জবভয ঈৎাদন েভতা বযফীেণ।  

 ভবত্তকা অদ্র থতা বফবষ্টয ম থগফেণ  বনরূণ। 

 ঈগজরা বনগদ থবকা ব্যফায  ভবত্তকা বফগিলণ কগয স্থানবববত্তক সুলভ ায সুাবয আতযাবদ বফলগয় ম্প্রাযণ 

কভীগদয প্রবেণ প্রদান। 

 ভবত্তকা ঈফ থযতা ফেয়, বফববন্ন পগরয পুবষ্ট ংক্রান্ত ভস্যাবদ, ভাটিয অদ্র থতা ঘাটবত এফং স্য ঈৎাদগন বফববন্ন 

প্রবতফন্ধকতা বনরূগণ ায়ক প্রগয়াজনীয় তে ংগ্র  ভানবচোয়ন।  

 ঈগজরা বনগদ থবকা ারনাগাদকযণ (updating), বনগদ থবকা প্রণয়গনয জন্য অধা  বফস্তাবযত ভবত্তকা জবয এফং 

জবযকারীন ভগয় ংগৃীত ভবত্তকা নভৄনা বফগিলণকযণ।  



99 

 

 GIS মক অগগ্রড কগয NARS (National Agricultural Research System) প্রবতিানভগয ংগগ 

াভিস্য মযগখ ভূবভ, ভবত্তকা  াবন ম্পদ বফলগয় ভানবচে প্রণয়ন।  

 
৭.৪। প্রকে বযদ থনঃ প্রকে কাম থক্রভ গযজবভগন মদখায জন্য প্রকেভুক্ত ঢাকা, খুরনা, মগায, বঝনাআদ, কুবষ্টয়া, াফনা, 

কুবভো, মনায়াখারী, চট্টগ্রাভ  ফান্দযফান মজরা বযদ থন কযা য়। বযদ থগন ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-এয 

অিবরক  মজরা কাম থারয়, অিবরক গগফলণাগায এফং কৃবল জবভ  ব্লক প্রদ থনী বযদ থন কযা য়। প্রকগেয 

ভােগভ যফযাকৃত অফাফে, কবম্পঈটায, ভবত্তকা জবযগয াগথ ংবিষ্ট মন্ত্রাবত এফং গগফলণাগাগয 

যফযাকৃত মন্ত্রাবত, মকবভকযার  গ্লায়াযগুগরায গুণগত ভান  কাম থেভতা যীো কযা য়। ভর  অিবরক 

বপ এফং অিবরক ল্যাফগুগরায কাম থক্রভ প্রতযে কযা য়। এছাড়া কৃলক এফং ঈকাযগবাগীগদয াোৎকায 

মনয়া য়।  

 
৭.৪.১। খুরনাঃ অিবরক  মজরা কাম থারয়-এয ভােগভ রেযভাো নুমায়ী ভবত্তকা জবয  প্রবতগফদন প্রণয়ন ম্পন্ন কযা 

গয়গছ। ভাটিয ঈফ থযতা ভান  পগরয চাবদায বববত্তগত কৃলকগদযগক সুলভ ায সুাবয কাড থ প্রদান কযা গয়গছ। 

খুরনায ফটিয়াঘাটা ঈগজরায খাগযাভাবযগত প্রকগেয ভােগভ স্থাবত ব্লক প্রদ থনী বযদ থন কযা য়। ভূবভ  ভাটিয 

বফবষ্টয নুাগয পর বনফ থাচন  ভাটিয ঈফ থযতা ভান নুমায়ী সুলভ ায প্রগয়াগগয বফলয়টি স্থানীয় কৃলকগদয ভাগঝ 

ঈৎা সৃবষ্ট কগযগছ। প্রদ থনী প্লটভগয পগরয ফস্থা সুস্পষ্টবাগফ ার্শ্থফতী প্লটভগয পগরয মচগয় বার। 

কৃলকগণ জানান মম, অগাভী ফছয মথগক ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-এয যাভ থ নুমায়ী পর বনফ থাচন  

ায প্রগয়াগ কযগফন। অিবরক কাম থারয়  মজরা কাম থারগয় নুগভাবদত কভ থকতথায ৪টি গদয বফযীগত ২ (দ্যআ) জন 

এফং অিবরক গগফলণাগাগয নুগভাবদত ১০(দ)টি কভ থকতথা গদয বফযীগত ৫ (ঁচ) জন কভ থযত অগছন। 

গগফলণাগাগয ভাটি, াবন, ঈবদ্ভদ  াগযয নভৄনা বফগিলণ কযা গে। পৄরতরা ঈগজরায় আগতাপূগফ থ স্থাবত ব্লক 

প্রদ থনী স্থর বযদ থন কযা য় এফং স্থানীয় কৃলকগদয ভগে আবতফাচক প্রবাফ রেয কযা মগগছ। তগফ কগয়কজন কৃলক 

ববগমাগ কগযগছন মম, ভাটিয নভৄনা স্থানীয় ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথায কাগছ জভা মদয়ায দীঘ থ ভয় গয ভাটি 

যীোয পরাপর ায়া মায়বন। নুন্ধাগন মদখা মায় মম, নভৄনা খুরনায় মৌছঁাগনায ভত থ থ ঈ-কাযী কৃবল 

কভ থকতথায জন্য ফযাে মনআ। ঈযন্তু একফাগয ভাে এক/দ্যআটি নভৄনা খুরনায় গগফলণাগাগয মৌছঁাগনায অবথ থক ব্যয় 

যকাগযয জন্য গনক মফব। এক াগথ ২০-৩০টি নভৄনা গর প্রবত ভাগআ গগফলণাগাগয মৌঁছাগনা ম্ভফ। 

বযদ থনকাগর মদখা মায়, খুরনা মজরা কাম থারগয়য নবথ ব্যফস্থানা  আনগবিবয ংযেণ িবত গন্তালজনক নয়। 

এছাড়া গনক বফজ্ঞাবনক কভ থকতথাগণ দীঘ থ ভয় (১৯/২০ ফছয) একআ গদ কভ থযত যগয়গছন। গদান্নবত না ায়াগত 

তাগদয ভাগঝ তাা রেয কযা মগগছ। 

 
৭.৪.২। মগাযঃ মগায মজরা কাম থারয় বযদ থন কযা য় এফং মজরা কাম থারগয় যফযাকৃত অফাফে, কবম্পঈটায, 

ভবত্তকা জবযগয াগথ ংবিষ্ট মন্ত্রাবত যীো কযা য়। মজরা কাম থারগয় নুগভাবদত ৩(বতন)টি কভ থকতথায বফযীগত 

১(এক) জন কভ থকতথা কভ থযত অগছন। তগফ রেযভাো নুমায়ী ভবত্তকা জবয  প্রবতগফদন প্রণয়ন ম্ভফ গয়গছ। ঈ-

কাযী কৃবল কভ থকতথাগদয জন্য ৬(ছয়) বদনব্যাী  কৃলকগদয জন্য ১(এক) বদগনয প্রবেণ মথাভগয় ম্পন্ন কযা 

গয়গছ। দয ঈগজরায় স্থাবত ব্লক প্রদ থনী বযদ থন কগয কৃলকগদয ভাগঝ আবতফাচক প্রবাফ রেয কযা মগগছ। 

আগতাপূগফ থ স্থাবত ব্লক প্রদ থনীয স্থান ফন্দফীরা বযদ থন কযা গয়গছ। এরাকায কৃলকগণ ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন 

আনবেটিঈট-এয যাভ থ নুমায়ী পর বনফ থাচন  ায ব্যফায কগয কভ খযগচ বধক পরন মগয়গছন। সুলভ ায 

ব্যফায কযগর পগরয গুণগতভান ফাগড় ফগর কৃলকগণ জাবনগয়গছন। তঁযা আঈবনয়নয়াযী সুলভ ায ব্যফায 

বফলয়ক মপস্টুগনয প্রংা কগযন। তগফ মকান মকান কৃলক অলুগত সুাবযকৃত াগযয ভাোগক তযন্ত কভ ফগর ভগন 

কযগছন। কৃলকগণ ভাটিয নভৄনায পরাপর মগত মদবয য়ায কথা জানান। তঁগদযগক কভগে ৩০ জন কৃলগকয 

নভৄনা একাগথ মগায কাম থারগয় মপ্রযণ কযায নুগযাধ জানাগনা য়। এআ ংখ্যক নভৄনা ায়া মগগর ভবত্তকা ম্পদ 

ঈন্নয়ন আনবেটিঈট, মগায মজরা কাম থারয় বনজ খযগচ খুরনা ফা বঝনাআদ গগফলণাগাগয মপ্রযণ এফং পরাপর ংগ্র 

কগয কৃলক ম থাগয় সুলভ ায সুাবয কাড থ যফযা কযগফন। এ িগরয কৃলকগণ মবজার ায গযজবভগন মচনায 

ঈায় এফং সুলভ ায ব্যফায বফলগয় অয বধক াগয প্রবেগণয জন্য নুগযাধ জানান।  

 
৭.৪.৩। বঝনাআদঃ বঝনাআদ গগফলণাগায  গগফলণাগাগয যফযাকৃত অফাফে, কবম্পঈটায মন্ত্রাবত, মকবভকযার  

গ্লায়ায বযদ থন কযা য়। ভাে ২(দ্যআ) জন কভ থকতথা  ১(এক) জন কবম্পঈটায াগযটয বনগয় গগফলণাগাযটি 

বযচাবরত গে। গগফলণাগাগয শুদৄভাে ভাটিয নভৄনা বফগিলণ  ায সুাবয প্রদান কযা য়। গগফলণাগাযটি তযন্ত 
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গুছাগনা  বযেন্ন ায়া মগগছ। তগফ ভাটিয মবৌত গুণাগুণ যীোয জন্য অগযা মফী ভেগগাগমাগী মন্ত্রাবতয 

প্রগয়াজন ফগর নুভূত গয়গছ। 

 
৭.৪.৪। কুবষ্টয়াঃ কুবষ্টয়া মজরা কাম থারয়  অিবরক গগফলণায এফং প্রকগেয ভােগভ যফযাকৃত অফাফে, কবম্পঈটায, 

ভবত্তকা জবযগয াগথ ংবিষ্ট মন্ত্রাবত এফং গগফলণাগাগয যফযাকৃত মন্ত্রাবত, মকবভকযার  গ্লায়ায 

বযদ থন কযা য়। মজরা কাম থারয়-এয ভােগভ রেযভাো নুমায়ী ভবত্তকা জবয  প্রবতগফদন প্রণয়ন ম্পন্ন কযা 

গয়গছ। ভাটিয ঈফ থযতা ভান  পগরয চাবদায বববত্তগত কৃলকগদযগক সুলভ ায সুাবয কাড থ প্রদান কযা গয়গছ। 

ব্লক প্রদ থনী, ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথাগদয জন্য ৬(ছয়) বদনব্যাী  কৃলকগদয জন্য ১(এক) বদগনয প্রবেণ 

মথাভগয় ম্পন্ন কযা গয়গছ। গগফলণাগাগয শুদৄভাে ভাটিয নভৄনা যীো  ায সুাবয কাড থ প্রদান কযা গে।  

 
৭.৪.৫। াফনাঃ াফনা মজরা কাম থারয়  প্রকগেয ভােগভ যফযাকৃত অফাফে, কবম্পঈটায, ভবত্তকা জবযগয াগথ 

ংবিষ্ট মন্ত্রাবত বযদ থন কযা য়। মজরা কাম থারয়-এয ভােগভ রেযভাো নুমায়ী ভবত্তকা জবয  প্রবতগফদন 

প্রণয়ন ম্পন্ন কযা গয়গছ। ভাটিয ঈফ থযতা ভান  পগরয চাবদায বববত্তগত কৃলকগদযগক সুলভ ায সুাবয কাড থ 

প্রদান কযা গয়গছ। ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথাগদয জন্য ৬(ছয়) বদনব্যাী  কৃলকগদয জন্য ১(এক) বদগনয প্রবেণ 

মথাভগয় ম্পন্ন কযা গয়গছ। দয ঈগজরায় স্থাবত ব্লক প্রদ থনী বযদ থন কযা গয়গছ। ভূবভ  ভাটিয বফবষ্টয 

নুমায়ী পর বনফ থাচন  ভাটিয ঈফ থযতা ভাগনয বববত্তগত সুলভ ায প্রগয়াগ কগয কভ খযগচ বধক পরন ায়া 

মগগছ ফগর কৃলকযা জাবনগয়গছন। 

 
৭.৪.৬। কুবভোঃ চট্টগ্রাভ অিবরক কাম থারয় কুবভো এফং প্রকগেয ভােগভ যফযাকৃত অফাফে, কবম্পঈটায, ভবত্তকা 

জবযগয াগথ ংবিষ্ট মন্ত্রাবত বযদ থন কযা য়। মজরা কাম থারয় রেযভাো নুমায়ী ভবত্তকা জবয  প্রবতগফদন 

প্রণয়ন কযগত েভ গয়গছ। এছাড়া আঈবনয়ন ‘‘ভূবভ, ভাটি  ায ব্যফায াবয়কা’’ প্রণয়গন ঈগেখগমাগ্য গ্রগবত 

বযরবেত গয়গছ। ব্লক প্রদ থনী, ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথাগদয জন্য ৬(ছয়) বদনব্যাী  কৃলকগদয জন্য ১(এক) 

বদগনয প্রবেণ মথাভগয় ম্পন্ন কযা গয়গছ। কুবভো অিবরক গগফলণাগায  প্রকগেয ভােগভ যফযাকৃত 

অফাফে, কবম্পঈটায, মন্ত্রাবত, মকবভকযার  গ্লায়ায বযদ থন কযা য়। এ গগফলণাগাগযয ভােগভ ভাটি, 

াবন, ঈবদ্ভদ  ায নভৄনা বফগিলণ কযা য়। কৃলগকয ভাটিয নভৄনা বফগিলণ কগয বফববন্ন পগরয জন্য সুলভ ায 

সুাবয কাড থ প্রদান কযা গয়গছ। ভাটি যীো কগয সুলভ ায ব্যফায কগযগছন এভন কগয়কজন কৃলগকয াগথ 

অরা কগয জানা মায় মম, ভাটি যীোয পরাপগরয বববত্তগত পগরয চাবদা নুমায়ী সুলভ ায প্রগয়াগ কগয কভ 

খযগচ বধক পরন মগয়গছন। বযদ থনকাগর ফরুড়া ঈগজরা বনগদ থবকায় ঈবেবখত ভূবভ বফন্যা ফাস্তগফ বযদ থন 

কযা য় এফং বনগদ থবকায় ঈবেবখত তগেয ংগগ ফাস্তফ বফন্যাগয বভর ায়া মায়। কুবভো অিবরক ল্যাফ 

বযদ থনকাগর বাযপ্রাপ্ত কভ থকতথা একটি ডাআগজন কগেয প্রগয়াজনীয়তায কথা ঈগেখ কগযন।  

 
৭.৪.৭। মনায়াখারীঃ মনায়াখারী মজরায সুধাযাভ ঈগজরায় নুবিত ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথাগদয জন্য ’’ঈগজরা 

বনগদ থবকা ব্যফায’’ বফলগয় ৬(ছয়) বদনব্যাী প্রবেণ কাম থক্রভ গযজবভগন ম থগফেণ কযা য়। ঈবস্থত 

প্রবেণাথীযা জানান মম, প্রবেণটি তীফ প্রগয়াজনীয় এফং অগযা ফড় কগরফগয (কভগে ১৫ বদনব্যাী) কযা 

গর তঁযা মফব ঈকৃত গতন। এগত তঁগদয কভ থদেতা বৃবি াগফ ফগর তঁযা ভগন কগযন। তঁযা অগযা জানান মম, 

ঈগজরা বনগদ থবকায তে-ঈাত্ত ব্যফায কগয পর বনফ থাচন  সুলভ ায ব্যফায কযা গর বফববন্ন পগরয পরন 

২৫-৩৫ বাগ বৃবি কযা ম্ভফ। ঈবস্থত প্রবেক কভ থকতথাযা গযজবভগন ভাগঠ বগগয় বনগদ থবকায় ঈস্থাবত তে-

ঈাগত্তয বনভু থরতা প্রদ থন কগযন। 

 
৭.৪.৮। চট্টগ্রাভঃ চট্টগ্রাভ মজরা কাম থারয়  াগযয গুণগতভান বনধ থাযণ যীোগায এফং প্রকগেয ভােগভ যফযাকৃত 

অফাফে, কবম্পঈটায, ভবত্তকা জবযগয াগথ ংবিষ্ট মন্ত্রাবত এফং গগফলণাগাগয ব্যফহৃত মন্ত্রাবত, মকবভকযার 

 গ্লায়ায বযদ থন কযা য়। মজরা কাম থারয়  াগযয গুণগতভান বনধ থাযণ যীোগায ভাে একজন কগয কভ থকতথা 

দ্বাযা বযচাবরত গে। আনবেটিঈগটয প্রবতগফদগন মদখা মায় মম, নন-আঈবযয়া াগযয প্রায় ৫০ বাগগয মফব য় মবজার 

না য় বনম্নভাগনয। অভদানীকৃত ায গগফলণাগাগয যীো কগয ভানম্মত ায়া না মগগর জাাজ মথগক নাভাগনায 

নুভবত প্রদান কযা য়না। চট্টগ্রাভ যীোগাগয গত ১২ ভাগ প্রায় ২৫০টি াগযয নভৄনা বফগিলণ কযা গয়গছ। াগযয 

নভৄনায ঈৎ গরা ফন্দয, মজরা প্রান, পুবর প্রান, কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয, ায ব্যফাযকাযী  ব্যফাগয়য 

াগথ ম্পৃক্ত ব্যবক্ত ফা প্রবতিান। ংবিষ্ট কভ থকতথায াগথ অগরাচনা কগয জানা মায় মম, াগযয গুণগত ভান যীোয 
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কাযগণ ফতথভাগন ফন্দগযয ভােগভ অভদানীকৃত াগয মবজার মতভন একটা বযরবেত য় না। তগফ বযন্তযীণ 

ফাজাগয মবজার  বনম্নভাগনয াগযয ঈবস্থবত এখন ঈগদ্বগজনক। মজরা কাম থারয় রেযভাো নুমায়ী ভবত্তকা জবয 

 প্রবতগফদন প্রণয়ন কযগত েভ গয়গছ। এ ছাড়া আঈবনয়ন ‘‘ভূবভ, ভাটি  ায ব্যফায াবয়কা’’ প্রণয়গন 

ঈগেখগমাগ্য গ্রগবত বযরবেত গয়গছ। ঈ-কাযী কৃবল কভ থকতথাগদয জন্য ৬(ছয়) বদনব্যাী  কৃলকগদয জন্য 

১(এক) বদগনয প্রবেণ মথাভগয় ম্পন্ন কযা গয়গছ। াটাজাযী ঈগজরায় স্থাবত ব্লক প্রদ থনী বযদ থন কযা 

গয়গছ। ভূবভ  ভাটিয বফবষ্টয নুমায়ী পর বনফ থাচন  ভাটিয ঈফ থযতা ভাগনয বববত্তগত সুলভ ায প্রগয়াগ কগয কভ 

খযগচ বধক পরন ায়া মগগছ ফগর কৃলকযা জাবনগয়গছন। 

 
৭.৪.৯। ফান্দযফানঃ ফান্দযফানস্থ ‘‘ভবত্তকা ংযেণ  াবন বফবাবজকা ব্যফস্থানা মকন্দ্র’’ এফং প্রকগেয ভােগভ যফযাকৃত 

অফাফে, কবম্পঈটায, মকগন্দ্রয কাম থক্রগভয াগথ ংবিষ্ট মন্ত্রাবত বযদ থন কযা য়। গগফলণা মকন্দ্র বযচাবরত 

াাড়ী ভূবভয অদৄবনক চালাফাদ বফলয়ক গগফলণা মথা- ট্যাযা িবতগত চালাফাদ, মজ-মযায ভােগভ চালাফাদ, 

বজ-জুট িবতগত ভবত্তকা ংযেণ এফং াবন বফবাবজকা ব্যফস্থানা বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর স্থানীয় 

কৃলকগদয াগথ অগরাচনা কগয এ গগফলণা মকগন্দ্রয কাম থক্রভ ম্পগকথ তঁগদয আবতফাচক ধাযণা রেয কযা মগগছ। 

এখাগন জনফগরয প্রতুরতা যগয়গছ।  

  
৭.৪.১০। প্রধান কাম থারয়, ঢাকাঃ  ঢাকা প্রধান কাম থারয়, প্রকে বপ, মকন্দ্রীয় গগফলণাগায, বজঅআএ আঈবনট  প্রকগেয 

ভােগভ যফযাকৃত অফাফে, কবম্পঈটায, ভবত্তকা জবযগয াগথ ংবিষ্ট মন্ত্রাবত এফং গগফলণাগাগয 

যফযাকৃত মন্ত্রাবত, মকবভকযার  গ্লায়ায এফং বজঅআএ-এ ব্যফহৃত মন্ত্রাবত বযদ থন কযা য়। মকন্দ্রীয় 

গগফলণাগাগয গগফলণায ভােগভ প্রস্ত্ত্ততকৃত গযজবভগন মবজার ায নাক্তকযণ িবত তযন্ত গুরুত্বপূণ থ জথন। 

এছাড়া মকন্দ্রীয়  ঢাকা অিবরক গগফলণাগাগযয ভােগভ ভাটি, াবন, ঈবদ্ভদ  াগযয নভৄনা বফগিলগণয গ্রগবত 

ঈগেখজনক। ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট কর্তথক বযচাবরত ন-রাআন ায সুাবয কাম থক্রভ বযদ থন কযা 

য় মা যকাগযয বডবজটার ফাংরাগদ গড়ায মেগে ঈগেখগমাগ্য ফদান যাখগফ। বজঅআএ-এয কাম থক্রভ 

মন্তালজনক। তগফ মম বফগন ল্যাফগযটযী কাম থক্রভ চরগছ তায ফতথভান বযবস্থবত মগথষ্ট নাজুক। প্রায় জযাজীণ থ  

স্যঁতগঁগত বফগন গগফলণা বযচাবরত গে। 

 
৭.৫। প্রকে ফাস্তফায়ন ম থাগরাচনাঃ 

৭.৫.১। বনগদ থবকা প্রণয়নঃ প্রকগেয অতায় ২০০৭-০৮ থ থফছগয ৩০টি ঈগজরায়, ২০০৮-০৯ থ থফছগয ৩৬টি ঈগজরায় 

এফং ২০০৯-১০ থ থফছগযয ভাচ থ ২০১০ ম থন্ত ২৪টি ফ থগভাট ৯০টি ঈগজরায় অধা-বফস্তাবযত ভবত্তকা জবয ম্পন্ন 

কযা য় এফং জুন, ২০১০ ম থন্ত ৮০টি ঈগজরায ারনাগাদ ‘‘ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ ব্যফায বনগদ থবকা’’ প্রণয়ন  

৭০টি বনগদ থবকা প্রকা কযা গয়গছ। 

 
৭.৫.২। নভৄনা বফগিলণঃ প্রকগেয অতায় জুন, ২০১০ ম থন্ত ৯০,০০০ ভাটি, াবন  ঈবদ্ভদ এফং ১৫,০০০টি াগযয নভৄনা 

বফগিলণ কযা গয়গছ। ভাটিয নভৄনা বফগিলগণয পরাপর ঈগজরা বনগদ থবকায় বন্নগফ কযা গয়গছ। াবন  ঈবদ্ভদ 

নভৄনা বফগিলগণয পরাপর গগফলণা কাগজ ব্যফহৃত গে। াগযয নভৄনা বফগিলগণয পরাপগরয বফলগয় প্রবত ফছয 

প্রবতগফদন প্রণয়ন কগয ভন্ত্রণারগয় মপ্রযণ কযা গে। 

 
৭.৫.৩। প্রকানাঃ প্রকগেয অতায় ‘‘গযজবভগন মবজার ায মচনায ঈায়’’, ‘‘াগযয নভৄনা ংগ্র িবত’’, 

‘‘আঈবনয়নয়াযী ভাটি, াবন  ায ব্যফায াবয়কা’’, নাভক পুবত্ধকা প্রকা কযা গয়গছ মা ভাঠ ম থাগয় 

প্রংবত গয়গছ। এছাড়া ভাটিয নভৄনা বফগিলগণয পরাপর নুাগয বফববন্ন পগরয জন্য ায সুাবয ( Fertilizer 

Recommendation Based on STV Database)”, ১৪ ববরঈভ প্রাথবভক ভবত্তকা জবয প্রবতগফদন 

পুনঃভৄদ্রণ, ২টি ফাবল থক কাবযগযী গ্রগবত প্রবতগফদন, Key to soil series, Land and Soil Appraisal of 

Bangladesh, Soil Salinity Report, ভবত্তকা দর বযবচবত, মটকবনকযার বযগাট থ-৩ ভৄদ্রণ কযা গয়গছ।   

 
৭.৫.৪। প্রবেণঃ ‘‘ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ ব্যফায বনগদ থবকা’’ বফলগয় মজরা  ঈগজরা ম থাগয়য কভ থকতথাগদয জন্য টিটি-

১ এয অতায় ৩০টি ব্যাগচয ভগে ২৫টি ব্যাগচ ৭৫০ জন; টিটি-২ এয অতায় ১৫টি ব্যাগচয ভগে ১৫টি ব্যাগচ 

৪৫০ জন; ব্লক ম থাগয়য কভ থকতথাগদয জন্য ১৬৫টি ব্যাগচয ভগে ১৪৭টি ব্যাগচ ৪৪১০ জন এফং ‘‘ভাটিয নভৄনা ংগ্র  

সুলভ ায ব্যফায’’ বফলগয় ৯০০টি ব্যাগচয ভগে ৯০০টি ব্যাগচ ২২,৫০০ জন কৃলকগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 
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ভাঠ ম থাগয় প্রবেণ ক্লাগ এফং কৃলকগদয াগথ অগরাচনা কগয মদখা মায় মম, এ ধযগণয প্রবেণ খুফ পরপ্রসু। 

কৃলকযা ‘‘গযজবভগন মবজার ায মচনায ঈায়’’ বফলগয় প্রবেণ মগত অগ্রী। ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-

এয বফবএ(কৃবল) কযাডাযভুক্ত ২২ জন কভ থকতথাগক ৩ ভাব্যাী বফবাগীয় প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। আনবেটিঈট-

এ কভ থযত কাবযগযী কভ থকতথাগদয দেতা বৃবিয রগেয ৬ বদনব্যাী ১২টি ব্যাগচয ভগে ১২টি ব্যাগচ ২৪০ জন 

কভ থকতথাগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।  

  
৭.৫.৫। ব্লক প্রদ থনীঃ আনবেটিঈট-এয মজরা কাম থারগয়য ভােগভ ‘‘ভাটিয ঈফ থযতা ভান  বফববন্ন পগরয চাবদানুমায়ী সুলভ 

ায ব্যফায’’ বফলগয় ২০টি মজরায় ৮৩টি ব্লক প্রদ থনী স্থান কযা য়। প্রদ থনীয জন্য কৃলকগদযগক প্রবেণ  

ঈকযণ মথা- ায, ফীজ, কীটনাক যফযা কযা য়। ভাঠ বদফগয ভােগভ পর কতথন কযা গয়গছ। আনবেটিঈট-

এয তে  কৃলকগদয াগথ অগরাচনা কগয জানা মায় মম, শুদৄভাে সুলভ ায ব্যফায কগয ধান পগর ২৫-৩০ বাগ 

 ন্যান্য পগর ২০-২৫ বাগ পরন ায়া মগগছ। এত াগযয ব্যফায কভগেয এক-র্ততীয়াং কগভগছ, পগরয 

গুণগতভান বৃবি মগয়গছ এফং ঈৎাদন খযচ কগভগছ। অলু পগরয ায সুাবয বনগয় কৃলকগদয ভাগঝ ববন্নভত 

বযরবেত গয়গছ। মগায মজরায ফাঘাযাড়া ঈগজরায ফন্দফীরা আঈবনয়গনয মকান মকান কৃলক ফগরন মম, অলু 

পগরয মেগে ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-এয সুাবযকৃত াগযয ভাো তযন্ত কভ। এ ভাোয ায ব্যফায 

কগয কাবঙ্খত পরন ায়া মাগফনা। তগফ ঈবস্থত ন্য কৃলক জানান মম, বতবন সুাবযকৃত ায ব্যফায কগয 

কাবঙ্খত পরন মগয়গছন। প্রকগেয ঈ-প্রকে বযচারক জানান মম, বতবন ন্যান্য স্থান মথগক অলু পগরয 

সুাবযগয বফলগয় কৃলকগদয ববন্নভত মগয়গছন এফং আগতাভগে ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবেটিঈটগক ফবত 

কযায ঈগযাগ গ্রণ কযা গয়গছ। প্রকে বযচারক জানান মম, ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবেটিঈট-এয ভতাভত না 

ায়া ম থন্ত বফববন্ন স্থাগন অলু পগর ায সুাবয প্রদান না কযায জন্য বনগদ থ প্রদান কযা গয়গছ।  

   
৭.৫.৬। ায সুাবয কাড থঃ প্রকগেয অতায় ১৫,০০০ কৃলকগক ায সুাবয কাড থ প্রদান কযা গয়গছ। 

 
৭.৫.৭। ভাটিয স্বাস্থয কাড থঃ ১৫০০ জন কৃলকগক ভাটিয স্বাস্থয কাড থ প্রদান কযা গয়গছ। 

 
৭.৫.৮। প্রচাযঃ প্রকগেয অতায় ‘‘ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আন বেটিঈট-এয কাম থক্রভ’’ বনগয় একটি ডকুগভিাযী, ‘‘ভাটি যীো 

কগয সুলভ ায ব্যফায বফলগয়’’ কৃলকগদযগক ঈদ্বুিকযগণয রগেয একটি বফজ্ঞান বচে, ‘‘গযজবভগন মবজার ায 

মচনায ঈায় বফলয়ক’’ বফজ্ঞান বচে প্রস্ত্ত্তত কযা গয়গছ মা আগরকরবনক বভবডয়ায় প্রচাবযত গে।  

 

৭.৫.৯। ফ্টয়যাযঃ প্রকগেয অতায় Software on Fertilizer Recommendation এফং Software on 

Chemical Data Processing (CDP) for Upazila Nirdeshika নাভক দ্যআটি পট্য়ায প্রস্ত্ত্তত কযা 

গয়গছ। 

 

৭.৫.১০। ল্যাফ মন্ত্রাবত ক্রয়ঃ  প্রকগেয অতায় একটি ICP-OES (১টি), Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS) (২টি), Carbon-Sulpher Analyzer (১টি), Spectrophometer 

(৩টি), Analytical Balance (৩টি), Flame Photometer (৩টি), Bench Top EC Meter (২টি), 

Portable EC Meter (৬টি), Bench Top pH Meter (০৩টি), Portable pH Meter (২টি), Orbital 

shaker (২টি), Constant Temperature Cabinet (১টি), Water pump (২টি), Nitrogen 

Distillation Unit (২ মট) , Nitrogen Block Digester (২ মট) , Distilled Water Plant (২টি), 

Fume Cupboard (১টি), Pressure Plate Apparatus (১ মট) , Hot Plate with Stirrer (২টি), 

Dehumidifier (২টি), Cone Penetrometer (১ মট) , Liquid Limit Device (১টি), 

Potentiometric Titrator (১ মট), Dilluter (১টি) Glassware (রাম্পাভ), Filter Paper (রাম্পাভ) 

ক্রয়  বফতযণ কযা গয়গছ। 

 

৭.৫.১১। কবম্পঈটায  বজঅআএ আকুআগভি ক্রয়ঃ  Computer and Printer (২৭ মট) , Color Printer (১টি), 

Laser Printer-A4 BW & Colour (১টি), GPS (২টি),  Scanner (১০+১=১১টি) , Plotter (A0 

Size) (১টি), Network Switch (১টি), UPS (1 KVA) (৫টি), Tap Cartridge (18 set), Cartridge 
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ink for Plotter (৩ মট), Cartridge ink for Colour Laser Jet 4500 DN (৫ মট),  Cartridge 

ink for Colour Laser Jet 55550 DN (৪ মট), Backup Hardware Device (DPSS) (১ মট), 

Digital Setelite Imageries (রাম্পাভ), Software (রাম্পাভ) ক্রয়  বফতযণ কযা গয়গছ। 

 

৭.৫.১২। বপ মন্ত্রাবত ক্রয়ঃ Aerial Photograph (রাম্পাভ), Photocopier (৬টি), Multimedia Projector 

(২টি), Overhead Projector (২টি), Window type Air Cooler (৬টি), Split type Air Cooler 

(৪টি),Stand Fan (২টি), Stand Fan (৬টি),  Weighting  Scale Stand Fan (২টি), pH Kit (২৫টি), 

Auger (৫০টি), Spade (৫০টি), Binoculars (২টি), Munsell Soil Colour Chart (২০টি), Rain 

gauze (১টি), Evapotranspiration pan (১টি), Soil Thermometer (৬টি), Barometer (২টি), 

Temperature and humidity measuring box (২টি), Magnifying reader (১০টি), Drafting 

Chair (১০টি),  Power Generator (১টি), Fax Machine (৫টি), Fridge (২টি), Audio System (৩ 

মট) ক্রয়  বফতযণ কযা গয়গছ। 

 

৭.৫.১৩। পাবন থচায  বপোয ক্রয়ঃ  Table Secrretariat (১৬ মট) , Table Clerical (১৬ মট) , Cusion Chair 

(১৬ মট), Arm Chair (৫০টি), Steel Almirah (৪টি), File Cabinet (১০টি), Cabinet for storing 

maps, images & aerial photos (৪ মট) , Computer Table with revolving chair (২৫ মট) , 

Water purifier with colling system (৫ মট)  ন্যান্য পাবন থচায-বপোয ক্রয়  বফতযণ কযা গয়গছ। 

 
৭.৬। াবফ থক ফাস্তফায়নঃ ভাঠ ম থাগয় বযদ থন, ঈকাযীগবাগীগদয ভতাভত এফং প্রাপ্ত দাবরবরক তোবদয বববত্তগত প্রকগেয 

াবফ থক ফাস্তফায়ন সুিু  পরপ্রসু ায়া বগগয়গছ মা মদগয কৃবলখাত ঈন্নয়গন প্রতযে ভূবভকা ারন কযগছ ফগর 

প্রতীয়ভান গয়গছ। 

 
৮। প্রকগেয বযকবেত রেযভাো  জুন, ২০১০ ম থন্ত গ্রগবতঃ 

ক্রবভক 

নং 

বনধ থাবযত প্রকে কাম থক্রভ প্রকৃত জথন (জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

রেযভাো গ্রগবত ভন্তব্য 

(১) ঈগজরা ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ ব্যফায 

বনগদ থবকা  ারনাগাদ কযায জন্য ভবত্তকা 

জবয 

৯০ ৯০  

(২) ঈগজরা ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ ব্যফায 

বনগদ থবকা  ারনাগাদ কযণ 

৯০ ৭০  

(৩) অযএএএ বযগাট থ পুনঃভৄদ্রণ ২০ ১৪ প্রকৃত প্রগয়াজন 

নুমায়ী 

ফাস্তফাবয়ত 

গয়গছ। 

(৪) ২০টি মজরা কাম থারগয়য তোফধাগন ৪০টি 

াআগট ভবত্তকা ঈফ থযতা বযফীেণ। 

১২০ ১২০  

(৫) ফটিয়াঘাটাস্থ ভবত্তকা রফণাক্ততা ব্যফস্থানা 

 গগফলণা মকন্দ্র ৬টি মজরা কাম থারগয়য 

ভােগভ ২২ াআগট ভবত্তকা  াবনয 

রফণাক্ততা বযফীেণ। 

৬৬ ৬৬ ঈবেবখত কাম থাফরী 

ছাড়া বডয 

যফতী 

বযবস্থবতগত 

ঈকূরীয় এরাকায 

জবভয রফণাক্ততা 

প্রবতগফদন বতযীয 

জন্য জবয কাজ 

ম্পন্ন কযা য়। 
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ক্রবভক 

নং 

বনধ থাবযত প্রকে কাম থক্রভ প্রকৃত জথন (জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

রেযভাো গ্রগবত ভন্তব্য 

(৬) ফান্দযফানস্থ ভবত্তকা ংযেণ  াবন 

বফবাবজকা ব্যফস্থানা মকগন্দ্রয ভােগভ 

ভবত্তকা ংযেণ  াবন-বফবাবজকা 

ব্যফস্থানা বফলগয় মভৌবরক  প্রাগয়াবগক 

গগফলণা। 

মথাক ১০০%  

(৭) বফববন্ন গগফলণাগাগযয ভােগভ ভবত্তকা নভৄনা 

বফগিলণ কগয পর  পর বফন্যা 

বববত্তক  ায সুাবয কাড থ বতযী কগয 

কৃলকগদয ভাগঝ  বফতযণ। 

১৫০০০ ১৫০০০  

(৮) এঅযবডঅআ-এয প্রবতটি মজরা কাম থারয় 

মথগক ভবত্তকা স্বাস্থয কাড থ কৃলকগদয বনকট 

বফতযণ। 

১৫০০ ১৫০০  

(৯) মভাফাআর গয়র মটবেং ল্যাফ-এয ভােগভ 

কৃলকগদয গযজবভগন ভবত্তকা নভৄনা ভবত্তকা 

বফগিলণপূফ থক ায সুাবয কাড থ বফতযণ।  

৭৫০০  ৭৫০০  

(১০) প্রবেক প্রবেণ কভ থসূচী-১ (৬ বদগনয)  

(বডএআ, না থভুক্ত প্রবতিান, বফর্শ্বফযারগয়য 

বেক ভাঠ ম থাগয় কৃবলয াগথ ম্পৃক্ত 

ন্যান্য প্রবতিাগনয (৩০ ব্যাগচ) ৯০০ জন 

১ভ মেণীয কভ থকতথায  জন্য প্রবেণ)।  

৯০০ জন 

(৩০ ব্যাচ) 

৭৫০ জন 

(২৫ ব্যাচ) 

প্রকৃত প্রগয়াজন 

নুমায়ী 

ফাস্তফাবয়ত 

গয়গছ। 

(১১) প্রবেক প্রবেণ কভ থসূচী-২ (৩ বদগনয)  

(বডএআ, না থভুক্ত প্রবতিান, বফর্শ্বফযারগয়য 

বেক ভাঠ ম থাগয় কৃবলয াগথ ম্পৃক্ত 

ন্যান্য প্রবতিাগনয (১৫ ব্যাগচ) ৪৫০ জন 

১ভ মেণীয কভ থকতথায জন্য প্রবেণ)। 

৪৫০ জন 

(১৫ ব্যাচ) 

৪৫০ জন 

(১৫ ব্যাচ) 
 

(১২) ভৄবত্তকা নভৄনা ংগ্র  সুলভ ায ব্যফায 

বফলগয় ১ বদগনয কৃলগকয প্রবেণ কভ থসূচী। 

২২৫০০ জন 

(৯০০ ব্যাচ) 

২২,৫০০ জন 

(৯০০ ব্যাচ) 
 

(১৩) এঅযবডঅআ-এয এএ এফং 

এগগণয দেতা ঈন্নয়ন বফলয়ক প্রবেণ 

(৬ বদনব্যাী)। 

২৪০ জন 

(১২ ব্যাচ) 

২৪০ জন 

(১২ ব্যাচ) 
 

(১৪) বডএআ-এয এএএ এফং কৃবলয াগথ 

ম্পৃক্ত বফববন্ন এনবজ কভীগদয প্রবেণ 

(৬ বদনব্যাী)। 

৪৯৫০ 

(১৬৫ ব্যাচ) 

৪৯৫০ জন 

১৬৫ ব্যাচ  
 

(১৫) কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয কাগজয ভান ঈন্নয়ন 

বফলয়ক প্রবেণ। 

১০ জন ১০ জন 

কভ থকতথা/ 

কভ থচাযীগক 

প্রবেণ মদয়া 

গয়গছ। 

 

(১৬) এঅযবডঅআ এফং কৃবলয াগথ ংবিষ্ট 

ন্যান্য প্রবতিাগনয (প্রবত ব্যাগচ ৫০ জন 

কগয) কভ থকতথায কাবযগবয কাম থক্রভ বফলয়ক  

মবভনায/য়াকথ-এয কভ থসূচী। 

১৫ ব্যাচ ১২টি প্রকৃত প্রগয়াজন 

নুমায়ী 

ফাস্তফাবয়ত 

গয়গছ। 

(১৭) নফায়নকৃত ঈগজরা ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ 

ব্যফায বনগদ থবকায অগরাগক ায 

সুাবযগয জন্য ব্লক প্রদ থনী। 

৮৩ টি ৮৩ টি  
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ক্রবভক 

নং 

বনধ থাবযত প্রকে কাম থক্রভ প্রকৃত জথন (জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

রেযভাো গ্রগবত ভন্তব্য 

(১৮) ভাটিয স্বাস্থয বফলগয় এফং সুলভ ায ব্যফায 

কযায জন্য কৃলকগদয ঈদ্বুিকযণ ম্পগকথ 

প্রবত ব্যাগচ ৫০ জন কৃলগকয ংগ্রগণ 

বদনব্যাী কৃলক বদফ ঈদমান। 

৮৩ ব্যাচ ৮৩ ব্যাচ  

(১৯) ২৫০ জন কাবযগবয কভ থকতথায ংগ্রগণ 

ফাবল থক কাবযগবয কভ থারা। 

৩টি ৩টি  

(২০) কৃলকগণগক ভাটি যীোয ভােগভ সুলভ 

ায সুাবয বফলগয় ঈদ্বুিকযণ-এয রগেয 

বফববন্ন মিাগান ম্ববরত ২০০০টি নাভাগজয 

ভয়সূচী (Acrylic plastic Time 

table of Prayer) প্রস্ত্ত্তত  বফতযণ। 

৪০০০  ৪০০০  

(২১) ংফাদে/াভবয়কী-এ বফজ্ঞান-  

কৃলকগণগক ভাটি যীো  সুলভ ায 

সুাবয বফলগয় ঈদ্বুিকযণ-এয রগেয 

বফববন্ন জাতীয় বদফগ বফজ্ঞান প্রকাগয 

কভ থসূচী াগত মনয়া য়।  

মথাক মথাক 

(১০০%) 
 

(২২) কৃলকগণগক ভাটি যীো  সুলভ ায 

সুাবয বফলগয় ঈদ্বুিকযণ-এয রগেয 

ডকুগভিাযী ট থ বপল্ম, বববড ববড, 

বফরগফাড থ এফং আগরকগরাবনক বভবডয়ায 

বফজ্ঞান প্রস্ত্ত্তত-এয কভ থসূচী াগত মনয়া 

য়। 

 

 

৪টি ৪টি (ক) এঅযবডঅআ-

এয কাম থক্রভ বফলগয় 

একটি ডকুগভিাযী 

ট থ বপল্ম । 

(খ) কৃলকগণগক 

ভাটি যীোয 

ভােগভ সুলভ ায 

প্রগয়াগ বফলগয় 

ঈদু্বিকযণ-এয 

রগেয একটি 

বফজ্ঞান বচে।  

 (গ) মবজার ায 

মচনায ঈায় 

ম্ববরত একটি 

বফজ্ঞান বচে। 

(বফজ্ঞান বচে দ্যটি 

জনস্বাগথ থ বফটিবব-মত 

প্রচায কযা গে)। 

(ঘ) এঅযবডঅআ 

এয প্রবেণ 

কাম থক্রভ  বভবডয়ায় 

প্রচাগযয জন্য একটি 

ডকুোভা। 

(২৩) ভবত্তকা যীোয ভােগভ ায সুাবয 

বফলগয় কৃলকগণগক ঈদ্বুিকযগণয জন্য 

ভবত্তকা নভৄনা ংগ্র িবত ম্ববরত 

১,০০,০০০ বরপগরট ভৄদ্রণ  বফতযণ। 

২০০০০০ ২০০০০০  

 ফাবল থক কাবযগবয প্রবতগফদন, গয়র মরথ 

কাড থ, ব্রুবয়ায, যান্ডবুক, বুকগরট(ভবত্তকা 

কথা), মটকবনকযার বযগাট থ-৩, ভবত্তকা 

ভানবচে আতযাবদ ভৄদ্রণ। 

৪টি ৪টি (ক) ফাবল থক 

কাবযগবয প্রবতগফদন-

৪০০ কব  

(খ) াগযয নভৄনা 
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ক্রবভক 

নং 

বনধ থাবযত প্রকে কাম থক্রভ প্রকৃত জথন (জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

রেযভাো গ্রগবত ভন্তব্য 

 ংগ্র িবত 

ম্ববরত পুবস্তকা -

১২,৫০০ কব। 

(গ) মবজার ায 

মচনায ঈায় 

ম্ববরত পুবস্তকা-

৩৫০০ কব। 

(ঘ) আঈবনয়ন 

বববত্তক ায 

সুাবযভারা 

ম্ববরত পুবস্তকা-

১,৫০০ কব। 

(ঙ) মটকবনকযার 

বযগাট থ-৩ -৪০০ 

কব। 

(চ) পাটি থরাআজায 

বযকগভগন্ডন 

মফআজড ন 

এটিবব ডাটা-মফআজ 

বযগাট থ-৪০০ কব 

ভৄদ্রণ কযা গয়গছ। 

(২৪) মন্ত্রাবত ক্রয় প্রকগেয অতায় একটি ICP-

OES (১টি), Atomic 

Absorption 

Spectrophotometer 

(AAS) (২টি), Carbon-

Sulpher Analyzer (১টি), 

Spectrophometer (৩টি), 

Analytical Balance 

(৩টি), Flame 

Photometer (৩টি), 

Bench Top EC Meter 

(২টি), Portable EC 

Meter (৬টি), Bench Top 

pH Meter (৩টি), 

Portable pH Meter 

(২টি), Orbital shaker 

(২টি), Constant 

Temperature Cabinet 

(১টি), Water pump (২টি), 

Nitrogen Distillation 

Unit (২ মট) , Nitrogen 

Block Digester (২ মট) , 

Distilled Water Plant 

(২টি), Fume Cupboard 

(১টি), Pressure Plate 

রেযভাো 

নুমায়ী ক্রয় 

কযা গয়গছ। 

 



107 

 

ক্রবভক 

নং 

বনধ থাবযত প্রকে কাম থক্রভ প্রকৃত জথন (জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

রেযভাো গ্রগবত ভন্তব্য 

Apparatus (১ মট) , Hot 

Plate with Stirrer (২টি), 

Dehumidifier (২টি), 

Cone Penetrometer (১ 

মট), Liquid Limit 

Device (১টি), 

Potentiometric Titrator 

(১ মট) , Dilluter (১টি) 

Glassware (রাম্পাভ), 

Filter Paper (রাম্পাভ)   

ক্রয়  বফতযণ কযা। 

(২৫) পট্য়যায প্রস্ত্ত্তত ৫টি ৫টি  

(২৬) কবম্পঈটায, বজঅআএ  ন্যান্য। প্রকগেয অতায় Computer 

and Printer (২৭ মট) , 

Color Printer (১টি), 

Laser Printer-A4 BW 

& Colour (১টি), GPS 

(২টি),  Scanner 

(১০+১=১১টি), Plotter (A0 

Size) (১টি), Network 

Switch (১টি), UPS (1 

KVA) (৫টি), Tap 

Cartridge (18 set), 

Cartridge ink for 

Plotter (৩ মট) , 

Cartridge ink for 

Colour Laser Jet 4500 

DN (৫ মট) ,  Cartridge 

ink for Colour Laser 

Jet 55550 DN (৪ মট) , 

Backup Hardware 

Device (DPSS) (১ মট) , 

Digital Setelite 

Imageries (রাম্পাভ), 

Software (রাম্পাভ) ক্রয়  

বফতযণ কযা। 

রেযভাো 

নুমায়ী ক্রয় 

কযা গয়গছ। 

 

(২৭) পাবন থচায  বপোয ক্রয়  বফতযণ প্রকগেয অতায় Table 

Secrretariat (১৬ মট) , 

Table Clerical (১৬ মট) , 

Cusion Chair (১৬ মট) , 

Arm Chair (৫০টি), Steel 

Almirah (৪টি), File 

Cabinet (১০টি), Cabinet 

রেযভাো 

নুমায়ী ক্রয় 

কযা গয়গছ। 
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ক্রবভক 

নং 

বনধ থাবযত প্রকে কাম থক্রভ প্রকৃত জথন (জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

রেযভাো গ্রগবত ভন্তব্য 

for storing maps, 

images & aerial photos 

(৪ মট), Computer Table 

with revolving chair 

(২৫ মট) , Water purifier 

with colling system (৫ 

মট)  ন্যান্য পাবন থচায-

বপোয ক্রয়  বফতযণ কযা। 

 
৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ  প্রকগেয প্রধান রেয বছর ভূবভয ঈৎাদনীরতা ংযেগণয ভােগভ 

পর ঈৎাদন বৃবিগত ায়তা কযণ। এ রেয জথগন প্রকগেয ৬টি ায়ক ঈগেশ্য বনধ থাযণ কযা য়, মা’ নুগেদ 

৭.২-মত ঈগেখ কযা গয়গছ। প্রকে বযদ থন এফং প্রাপ্ত ন্যান্য তগেয বববত্তগত রেয  ঈগেশ্যগুগরা বজথত গয়গছ 

ভগভ থ প্রতীয়ভান গয়গছ। 

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যা :  

১০.১ ম থাপ্ত জনফরঃ প্রকগেয নুগভাবদত জনফর ৩ (বতন) জন (প্রকে বযচারক-১, ঈ-প্রকে বযচারক-১  ভবনটবযং 

যান্ড আবালুযগয়ন বপায-১)। প্রকেটি ভরতঃ ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-এয কাম থক্রভ বক্তারীকযগণয 

ঈগেগশ্য গৃবত। ভর ংস্থায জনফর বদগয় প্রকগেয কভ থসূচী ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। বযদ থগন মদখা মায় মম, প্রবতটি 

কাম থারয়  গগফলণাগাগয জনফগরয ভাযাত্ধক ংকট যগয়গছ মা কভ থসূচী ফাস্তফায়গন প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট কযগছ। 

অিবরক  মজরা কাম থারয় এফং অিবরক গগফলণাগাগয নুগভাবদত জনফগরয তুরনায় গধ থক কভ থযত যগয়গছন এফং 

নফসৃষ্ট গগফলণাগাযভগ প্রগয়াজনীয় জনফর মনআ (নুগভাবদত জনফর ২ জন বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা  ১ জন কবম্পঈটায 

াগযটগযয ভগে ীভাফি)। 

 
১০.২ বাড়া বপঃ  ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-এয অিবরক  মজরা কাম থারয়ভ বাড়া ফাবড়গত বযচাবরত 

গে। এফ বপ গনক মেগে জযাজীণ থ বফগন ফবস্থত। আনবেটিঈট-এয কাম থক্রগভয সুিু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ থ 

(বপ বযচারনায জন্য কভ থকতথা  কভ থচাযীগদয জন্য কে, মন্ত্রাবত ংযেণ, ভবত্তকা নভৄনা প্রবক্রয়াকযণ, 

ভানবচোংকন, ঈগজরা বনগদ থবকা ংযেণ, নবথ ংযেণ আতযাবদ প্রগয়াজগন) প্রবতটি কাম থারগয়য জন্য বনজস্ব বফন 

থাকা প্রগয়াজন। ফতথভাগন বাড়া কযা বফগন গগাছাগরাবাগফ কাম থক্রভ বযচাবরত গে। পুযাতন অিবরক 

গগফলণাগাযভ বনজস্ব বফগন বযচাবরত গর দীঘ থ পুযাতন বফগনয কাযগণ ছাগদয  য়াগরয গরস্তযা খগ 

ড়গছ মা মন্ত্রাবত, গ্লায়ায  যাায়বনক দ্রব্যাবদ ংযেণ  কভ থযত জনফগরয জীফগনয জন্য ঝুবঁকয সৃবষ্ট কগযগছ।  

 
১০.৩ জযাজীণ থ  পুযাতন অফাফেঃ  প্রায় প্রবতটি মজরা  অিবরক কাম থারয়  গগফলণাগাগযয অফাফে বতয় 

পুযাতন মা বযফতথন কযা প্রগয়াজন। 

 
১০.৪ মন্ত্রাবত  যিাগভয প্রতুরতাঃ  মফবযবাগ কাম থারয়  গগফলণাগাগয প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত  যিাগভয প্রতুরতা 

রেয কযা মগগছ।  

 
১০.৫ নবথ ব্যফস্থানা  আনগবিযী ংযেগণ দ্যফ থরতাঃ  গনক কাম থারয় বযদ থন কগয নবথ ব্যফস্থানা  আনগবিযী 

ংযেগণ দ্যফ থরতা বযরবেত গয়গছ। বফগল কগয খুরনা মজরা  অিবরক কাম থারগয় এগেগে রেণীয়বাগফ দ্যফ থরতা 

যগয়গছ। 

 
১০.৬ ম থাপ্ত ফযােঃ  প্রকগেয কভ থসূচী ফাস্তফায়গন বফগল কগয কৃলকগদয বনকট মথগক ভাটিয নভৄনা ংগ্র, বফগিলণ  

ায সুাবয কাড থ বফতযণ, ব্লক প্রদ থনী স্থান, স্থানীয় ম থাগয় ায়ক প্রবতগফদন প্রকা, অফাফে ক্রয় আতযাবদগত 

ফযাে তযন্ত প্রতুর।  
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১০.৭ মবজার ায বচবিতকযগণ মন্ত্রাবতয বাফঃ  গযজবভগন মবজার ায নাক্তকযগণয জন্য মন্ত্রাবত প্রকে মথগক 

যফযা কযা য়বন মা প্রগয়াজনীয় ফগর বযদ থনকাগর বফগফবচত গয়গছ। প্রকগেয অতায় গযজবভগন মবজার ায 

নাক্তকযণ বফলগয় প্রবেগণয জন্য অরাদা ব্যফস্থা রেয কযা মায়বন। এ বফলগয় আগরকরবনক বভবডয়ায় প্রচাবযত 

ডকুগভিাযী কৃলকগদযগক ঈদ্বুি কগযগছ ফগর কৃলকযা জাবনগয়গছন। কৃলকযা এ বফলগয় প্রবেণ  মন্ত্রাবত মচগয়গছন।  

 
১০.৮  প্রকে কাম থক্রগভয দৃশ্যভানতা (বববজবফবরটি) : প্রকগেয কাম থক্রভ মথা- ব্লক প্রদ থনী স্থাগনয মেগে মথামথ াআনগফাড থ, 

প্রকগেয ভােভ যফযাকৃত মন্ত্রাবত  অফাফগে প্রকগেয নাভ মরখা মনআ।  

 
১০.৯ ভস্যাবক্লষ্ট ভবত্তকা বফগিলণ ব্যফস্থানাঃ রফণাক্ত ভাটি ব্যফস্থানা, ভবত্তকা েয় মযাগধয ভােগভ াাড়ী ভূবভ ংযেণ 

 াবন বফবাবজকা ব্যফস্থানা বফলয়ক প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফগনয মেগে ফযাে  জনফগরয বাফ যগয়গছ। এ বফলগয় প্রবেণ 

মদয়া মগগর অগযা কাম থকযবাগফ কভ থকতাগণ তঁগদয কভ থদেতা প্রদ থন কযগত েভ গফন।  

 
১১। সুাবযঃ 

১১.১ ম থাপ্ত জনফগরয ংস্থান কযাঃ  অদৄবনক কৃবল ব্যফস্থা ( Precision Agriculture) গগড় মতারায স্বাগথ থ ভূবভ, 

ভবত্তকা, কৃবল জরফায়ু  কৃবলগত ব্যফহৃত াবন ম্পগদয তে-ঈাত্ত ারনাগাদকযণ, ভাটিয স্বাস্থয ংযেণ, ঈগমাগী 

পর  পর বফন্যা বনরূণ এফং সুলভ ায প্রগয়াগ বনবিতকযগণয রগেয ভবত্তকা ম্পদ ঈন্নয়ন আনবেটিঈট-এয 

নুগভাবদত গদ দ্রুত জনফর বনগয়াগ এফং আনবেটিঈট-এয ফতথভান  ববফষ্যত কাম থক্রভ ফাস্তফায়গনয ঈগমাগী দ 

সৃজগনয ব্যফস্থা মনয়া প্রগয়াজন। 

১১.২ প্রকে কাম থক্রগভয ধাযাফাবকতা ফজায় যাখাঃ  ভাঠ ম থাগয় প্রকগেয ফাস্তফায়ন গভত্ধালজনক ায়া মগগছ এফং 

প্রকগেয ভােগভ কৃলকগদয প্রদত্ত মফায পরপ্রসুতা দৃশ্যভান গয়গছ। এ মপ্রোগট ফতথভান প্রকগেয ধাযাফাবকতায় 

নতুন প্রকে থফা ফতথভান প্রকগেয বদ্বতীয় ম থায় ফাস্তফায়গনয ঈগযাগ গ্রণ কযায জন্য কৃবল ভন্ত্রণারয়গক যাভ থ 

মদয়া গরা। এগেগে ভাটিয ঈফ থযতা বযফীেণ কাম থক্রভ, ভাটি  ভূগবথস্থ  ভূ-পৃিস্থ াবনয রফণাক্ততা জযী, 

রফণাক্ত ভাটি  পর ব্যফস্থানা কাম থক্রভ ব্যাত যাখা মমগত াগয। এছাড়া ভাটিয মবৌত  যাায়বনক গুণাগুণ 

বফগিলগণয াাাব নুনজবফক গুণাগুণ যীো কযায ংস্থান যাখা অফশ্যক।  

 
১১.৩ বনজস্ব বফন বনভ থাগণয ঈগযাগ গ্রণ কযাঃ  আনবেটিঈট-এয কাম থক্রভ সুচারুরূগ বযচারনায স্বাগথ থ প্রবতটি মজরা  

অিবরক কাম থারগয়য জন্য বনজস্ব বফন বনভ থাণ এফং বনবভ থত বফগন কাম থারয় স্থানান্তগযয ঈগযাগ গ্রগণয জন্য সুাবয 

কযা গরা। পুযাতন গগফলণাগায বফগনয স্থগর নতুন বফন বনভ থাণ  নতুন বফগন গগফলণাগাযভ স্থানান্তগযয ঈগযাগ 

গ্রণ কযা ভীচীন গফ। ঈগেখ্য, গনক মজরা  অিবরক কাম থারয় ফছগযয য ফছয বাড়া বববত্তগত কাম থক্রভ 

বযচারনা কযগছ। এগেগে বনজস্ব বফন বনভ থাণ কযা গর দীঘ থ মভয়াগদ তা ব্যয় ােয়ী গফ। বফন বনভ থাগণয জন্য কৃবল 

ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন ন্যান্য ংস্থায জবভ স্তান্তয পূফ থক ব্যফায কযা মমগত াগয।  

  
১১.৪ পুযাতন অফাফে প্রবতস্থানপূফ থক নতুন অফাফে যফযাঃ  প্রবতটি কাম থারগয়য জন্য নতুন অফাফগেয ব্যফস্থা 

গ্রগণয জন্য সুাবয কযা গরা। এগত কভ থবযগফগয ঈন্নবত ঘটগফ।  

 
১১.৫ ল্যাফগযটযী মন্ত্রাবত  যিাগভয প্রতুরতাঃ  প্রবতটি কাম থারয়  গগফলণাগাগয প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত  যিাগভয 

ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য সুাবয কযা গরা। এ মেগে একটি কবভটিয ভােগভ প্রগয়াজনীয়তা বনরূণ কযা মমগত াগয।  

 
১১.৬ নবথ ব্যফস্থানা  আনগবিযী ংযেগণ দ্যফ থরতাঃ  আনবেটিঈট-এয বফববন্ন কাম থারয়  গগফলনাগাগযয কভ থকতথা  

কভ থচাযীগগণয জন্য নবথ ব্যফস্থানা  আনগবিযী ংযেণ বফলগয় বফগল প্রবেগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমগত াগয। 

প্রগয়াজগন বফবএটিব  অয বএটিবগত নুবিত এ ধযগনয প্রবেগণ বধক ংখ্যক কভ থকতথা  কভ থচাযীগক 

ভগনানয়ন প্রদাগনয ঈগযাগ বনগয় মথামথ নবথ ব্যফস্থানা  আনগবিযী ংযেণ বনবিত কযগত গফ।  

 
১১.৭ ম থাপ্ত ফযােঃ  প্রকগেয কভ থসূচী ফাস্তফায়গন বফগল কগয কৃলকগদয বনকট মথগক ভাটিয নভৄনা ংগ্র, বফগিলণ  

ায সুাবয কাড থ বফতযণ; বধক ংখ্যক ব্লক প্রদ থনী স্থান, স্থানীয় ম থাগয় ায়ক প্রবতগফদন প্রকা আতযাবদ 

মেগে ম থাপ্ত ফযাে প্রদান বনবিত কযগত গফ। ঈগেখ্য এ প্রকগেয ভােগভ নভৄনা বফগিলণ কগয যকাযী মকালাগাগয 

ঈগেখগমাগ্য বযভাণ থ থ প্রদান কযা গে। 
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১১.৮ মবজার ায বচবিতকযগণ মন্ত্রাবত যফযা  প্রবেণঃ  গযজবভগন মবজার ায নাক্তকযগণয জন্য মন্ত্রাবত 

যফযা এফং প্রবেগণয ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য সুাবয কযা গরা। গযজবভগন মবজার ায নাক্তকয এফং ভাটি 

যীোয ভােগভ সুলভ ায সুাবয বফলয়ক ডকুগভিাযী  বফজ্ঞান বচে প্রাআভ টাআগভ আগরকরবনক বভবডয়ায় 

প্রচাগযয ঈগযাগ গ্রগণয জন্য সুাবয কযা গরা।   

 
১১.৯  প্রকে কাম থক্রগভয দৃশ্যভানতা (বববজবফবরটি) : প্রকগেয কাম থক্রভ দৃশ্যভান কযায রগেয ব্লক প্রদ থনীয াআনগফাড থ, 

প্রকগেয ভােভ যফযাকৃত মন্ত্রাবত  অফাফগে প্রকগেয নাভ মরখায ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্য প্রকে কর্তথেগক 

যাভ থ মদয়া গরা। 

 
১১.১০ ভস্যাবক্লষ্ট ভবত্তকা ব্যফস্থানায জন্য বফগল কাম থক্রভঃ  ভস্যাবক্লষ্ট ভবত্তকা ব্যফস্থা মমভন- রফণাক্ত ভাটি ব্যফস্থানা, 

ভবত্তকা েয় মযাগধয ভােগভ াাড়ী ভূবভ ংযেণ  াবন বফবাবজকা ব্যফস্থানা বফলয়ক প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফগনয মেগে 

ফযাে  জনফর এফং প্রবেগণয ব্যফস্থা যাখায সুাবয কযা গরা।  

 
১১.১১ ংবিষ্ট বফলগয় বধকতয প্রবেণঃ  ভবত্তকা নভৄনা ংগ্র  সুলভ ায সুাবয বফলগয় বধকাগয কৃলক প্রবেণ 

এফং কৃবল ঈন্নয়ন বযকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়গন ভূবভ  ভবত্তকা ম্পদ এফং জরফায়ু  াবন ম্পগদয তোবদ 

ব্যফায বফলগয় কৃবল ম্প্রাযণ কভ থকতথা  গগফলকগদয জন্য বধক াগয প্রবেগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।  

 
১১.১২ আঈবনয়ন ম থাগয় কাম থক্রভ ম্প্রাযণঃ  আঈবনয়নয়াযী সুলভ ায সুাবয বফলয়ক মপস্টুন  ভূবভ, ভাটি  ায 

াবয়কা কাম থক্রভ মজাযদাযকযগণয সুাবয কযা গরা। 

 
১১.১৩ ায সুাবয কাম থক্রগভ অদৄবনক প্রভেবক্ত প্রফতথনঃ  বডবজটার িবতগত ায সুাবয কাম থক্রভ মজাযদায কযগণয 

সুাবয কযা গরা। 

 

১১.১৪ অদৄবনক কৃবল ব্যফস্থা ( Precision Agriculture) গগড় মতারায স্বাগথ থ ভূবভ, ভবত্তকা, কৃবল জরফায়ু  কৃবলগত 

ব্যফহৃত াবন ম্পগদয তে-ঈাত্ত ারনাগাদকযগণয রগেয ‘‘ঈগজরা বনগদ থবকা ারনাগাদকযণ’’ কভ থসূচী 

মজাযদায কযায ঈগযাগ গ্রণ কযায জন্য কৃবল ভন্ত্রণারয়গক যাভ থ মদয়া গরা।  

 
১১.১৫ বজঅআএ ারনাগাদকযণঃ বজঅআএ গয়ফাআট অগগ্রড কযায জন্য প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমগত াগয।  

 
১১.১৬ প্রাবতিাবনক অভত্ধঃগমাগাগমাগ বনবফড় কযাঃ  ভাঠ ম থাগয় নভৄনা ংগ্র  বফগিলণ এফং বডএআ’য কভ থকতথাগদয 

প্রবেগণয প্রগয়াজগন এঅযবডঅআ  বডএআ’য ভগে অভত্ধঃগমাগাগমাগ বনবফড় কযায রগেয প্রগয়াজনীয় দগে 

গ্রণ কযা ভীচীন। 
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মেংগদবনং প্রগজি ম্যাগনজগভি ন ফাংরাগদ এবগ্রবফজগন মডগবরগভি 

(ভাপ্তঃ বডগম্বয  ২০০৯) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  কৃবল বফণন বধদপ্তয 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 কৃবল বফণন বধদপ্তয, প্রধান কাম থারয়, ঢাকা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃাঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

ভর 

(প্রঃাঃ) 

ংগাবধত 

(প্রঃাঃ) 

ভর ংগাবধত 

৪৮০.০০ 

(৩৬০.০০) 

৪৭২.০০ 

(৩৬০.০০) 

৩১৫.৯৮ 

(২৬৭.৪৫) 

জানুয়াযী, 

২০০৬ গত 

বডগম্বয, 

২০০৯ 

জানুয়াযী, 

২০০৬ গত 

বডগম্বয, 

২০০৯ 

জানুয়াযী, 

২০০৬ গত 

বডগম্বয, ২০০৯ 

- - 

 
৫। প্রকেভুক্ত বফববন্ন ংগগয ফাস্তফায়ন কাগজয গ্রগবতঃ 

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

ংগগয নাভ একক টিবব নুমায়ী রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

   অবথ থক ফাস্তফ 

(%) 

অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

১ যাভ থক (অন্তজথাবতক) জনভা ১২৬.০০ ১২ ৭৯.৮৭ ১২ 

২ যাভ থক (স্থানীয়) জনভা ১৩৮.০০ ৪৮ ১১১.১৫ ৪৮ 

৩ বফগদ  স্থানীয় ভ্রভণ মথাক ৯.০০ - ৭.৬৬ - 

৪ বযগাট থ  মমাগাগমাগ মথাক ৬.০০ ১০০% ৫.২৬ ১০০% 

৫ মন্ত্রাবত মথাক ২৫.৪০ ১০০% ২৬.৭০ ১০০% 

৬ মানফান ক্রয় (ভাআগক্রাফা) ংখ্যা ১৩.৯০ ১ ১৩.৯০ - 

৭ মানফান বযচারন ব্যয় মথাক ৩.০০ - ০.০০ - 

৮ প্রাবনক ব্যয় মথাক ১২.০০ - ৪.৬৯ - 

৯ বফবফধ ব্যয় মথাক ২৬.৭০ - ১৮.২২ - 

১০ বপ  ংস্থান ব্যয় মথাক ১০.০০ - ০.০০ - 

১১ ভ্রভণ বাতা মথাক ৫০.০০ - ০.০০ - 

১২ প্রবেণ, কভ থারা  মবভনায মথাক ৪৭.৩২ ১০০% ৪৩.৮৫ ১০০% 

১৩ ববড বযাট মথাক ৪.৬৮ - ৪.৬৮ - 

ফ থগভাটঃ  ৪৭২.০০ ১০০% ৩১৫.৯৮(৬৭

%) 

১০০% 

(১ গত ৯ নং কগম্পাগনি প্রকে াায্য খাত এফং ১০ গত ১৩ নং কগম্পাগনি বজবফ খাতভুক্ত)। 

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ টিবব’মত ংস্থানকৃত মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
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৭। টভূবভ, কাগজয ংগ  ফাস্তফায়নঃ 

৭.১ টভূবভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 মদগ কৃবল ব্যফায় (এবগ্রবফজগন) ম্প্রাযগণয বফলগয় ায়তা কাম থক্রভ বযচারনায জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত প্রবতিান গে 

কৃবল বফণন বধদপ্তয। কৃবল গেয ভল্য ংগমাজন, ঈচ্চ ভগল্যয পর ঈৎাদন, ফাজায চাবদা নুমায়ী ঈৎাবদত 

গেয ব্যফা বববত্তক গ্র  িাৎ বগেয ংগমাগ ঘটাগনা প্রভৃবত বফলগয় কৃবল বফণন বধদপ্তয কাজ কগয থাগক। 

ফাংরাগদগ এবগ্রবফজগন ংবিষ্ট কভ থকান্ড ঈন্নয়গনয মগথষ্ট সুগমাগ থাকগর এ বফলগয় কৃবল বফণন বধদপ্তগযয 

প্রাবতিাবনক দেতা  েভতায ঘাটবত বছর। এ মপ্রোগট কৃবল বফণন বধদপ্তগযয এবগ্রবফজগন বফলগয় দেতা 

বৃবিয রগেয এফং ফতথভাগন ফাস্তফায়নাধীন ফাংরাগদ এবগ্রবফজগন মডগবরগভি প্রগজগিয প্রাযবম্ভক কাম থক্রভ 

ঠিকবাগফ ম্পাদগনয রগেয এবডবফ থ থায়গন (নুদান) বফগফচয টিএ প্রকেটি গ্রণ কযা য়। প্রকগেয ভর প্রাক্কবরত 

ব্যয়  মভয়াদকার মথাক্রগভ ৪৮০.০০ রে টাকা (প্রকে াায্য ৩৬০.০০ রে টাকা  বজবফ ১২০.০০ রে টাকা) 

এফং জানুয়াযী, ২০০৬ গত বডগম্বয, ২০০৯। যফতীগত প্রকগেয কবতয় ংগগয অভত্ধঃখাত ভিয় এফং 

পুনঃপ্রাক্করগনয মপ্রবেগত প্রকগেয ফাস্তফায়নকার বযফবতথত মযগখ প্রকে ব্যয় ৪৭২.০০ রে টাকা (প্রকে াায্য 

৩৬০.০০ রে টাকা  বজবফ ১১২.০০ রে টাকা) পুনঃবনধ থাবযত কগয প্রকেটি ংগাধন কযা য়। প্রকে ভাবপ্তগত 

মভাট ব্যয় গয়গছ ৩১৫.৯৮ রে টাকা (প্রকে াায্য ২৬৭.৪৫ রে টাকা এফং বজবফ ৪৮.৫৩ রে টাকা); ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০%। কৃবল বফণন বধদপ্তগযয ঈ-বযচারক জনাফ মভাঃ ভাইনঈবেন মচৌদৄযী প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব 

ারন কগযন। 

 
৭.২ ঈগেশ্যঃ প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্য বছর মদগ কৃবল ব্যফায় ঈন্নয়গনয জন্য কৃবল বফণন বধদপ্তগযয প্রাবতিাবনক দেতা 

বৃবি কযা। প্রকগেয ায়ক ঈগেশ্যগুগরা বনম্নরূঃ 

ক) কৃবল বফণন বধদপ্তগয প্রকে বযফীেণ ব্যফস্থা প্রবতিা কযা।  

খ) কৃবল বফণন বধদপ্তগযয জনফরগক কৃবল ব্যফায় ঈন্নয়গন বদক বনগদ থনা মদয়া।  

গ) কৃবল ব্যফায় এফং কৃবল ফাবণগজয ায়তা মদয়ায জন্য কৃবল বফণন বধদপ্তযগক বক্তারী কযা।  

ঘ) কৃবল ব্যফায় ংবিষ্ট প্রকেভগয মেগে কৃবল বফণন বধদপ্তযগক মপাকার গয়ি বগগফ প্রবতিা কযা।  

ঙ) ঈন্নয়ন গমাগীগদয থ থায়গন গৃীতব্য প্রকেভ ফাস্তফায়গনয মেগে ংস্থায় দে  ববজ্ঞ জনফর সৃবষ্ট কযা।  

চ) কৃবল ব্যফাগয়য ংগগ ংবিষ্ট ন্যান্য কাম থক্রগভয ংগগ কৃবল বফণন বধদপ্তযগক ম্পৃক্ত কযা।  

 
৭.৩ প্রকে ফাস্তফায়নঃ 

 এ প্রকগেয প্রধান কগম্পাগনি র কৃবল ব্যফাগয়য ঈন্নয়ন এফং কৃবল বফণন বধদপ্তগযয প্রাবতিাবনক দেতা বৃবিকগে 

যাভ থভরক ায়তা  বদক বনগদ থনা প্রদাগনয জন্য যাভ থক মফা গ্রণ। একজন অন্তজথাবতক যাভ থক এফং 

একজন মদী যাভ থক বনগয়াগ কগয ংবিষ্ট বফলগয় প্রবতগফদন প্রণয়ন এফং তদানুমায়ী কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযা য়। 

এজন্য প্রকে মভয়াগদ একজন অন্তজথাবতক যাভ থক ১২ জনভা এফং মদী যাভ থক ৪৮ জনভা যাভ থ মফা 

প্রদান কগযন। যাভ থকদ্বগয়য বনগদ থনায় কৃবল বফণন বধদপ্তগযয জনফগরয জন্য প্রবেণ, কভ থারা  মবভনাগযয 

অগয়াজন কযা য়। এফ কাম থক্রগভ কৃবল ব্যফাগয়য ঈগেশ্য, ম্ভাফনা, ব্যফস্থানা অবথ থক  কাবযগযী বফলগয় 

অগরাকাত কযা য়। এছাড়া কৃবল ব্যফায় ংবিষ্ট প্রকেভ ফাস্তফায়গন দেতা বৃবিয জন্য কৃবল বফণন 

বধদপ্তযগক মপাকার গয়ি বগগফ প্রবতিা কযায রগেয নীবতবনধ থাযণী বফলয় প্রাগয়াবগক কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়।  

৮। টিবব নুমায়ী ঈগেশ্য  জথনঃ 

বযকবেত রেযভাো জথন 

১) কৃবল বফণন বধদপ্তগয প্রকে বযফীেণ ব্যফস্থা 

প্রবতিা কযা। 

কৃবল বফণন বধদপ্তগয প্রগজি আভবপ্লগভগিন আঈবনগট 

(বঅআআঈ) প্রকে বযদ থন ব্যফস্থা প্রবতিা কযা গয়গছ। 

২) কৃবল বফণন বধদপ্তগযয জনফরগক কৃবল ব্যফায় 

ঈন্নয়গন বদক বনগদ থনা মদয়া। 

এ রগেয প্রবেণ, কভ থারা, মবভনায প্রভৃবত কাম থক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। 

৩) কৃবল ব্যফায় এফং কৃবল ফাবণগজয ায়তা 

মদয়ায জন্য কৃবল বফণন বধদপ্তযগক বক্তারী 

কযা। 

কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ তগফ ক্রভফধ থভান কৃবল 

ফাবণগজযয ঈগয অগযা ভূবভকা ারগনয জন্য বধকতয 

ঈগযাগ গ্রণ কযায প্রগয়াজন যগয়গছ। 

৪) কৃবল ব্যফায় ংবিষ্ট প্রকেভগয মেগে কৃবল 

বফণন বধদপ্তযগক মপাকার গয়ি বগগফ প্রবতিা 

কযা। 

ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 
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বযকবেত রেযভাো জথন 

৫) ঈন্নয়ন গমাগীগদয থ থায়গন গৃীতব্য প্রকেভ 

ফাস্তফায়গনয মেগে ংস্থায় দে  ববজ্ঞ জনফর 

সৃবষ্ট কযা। 

ঈগেশ্য বজথত গয়গছ তগফ জনফগরয দেতা  ববজ্ঞতায 

বফলয়টি দা চরভান একটি বফলয় য়ায় অগযা কাম থক্রভ 

গ্রগণয প্রগয়াজন যগয়গছ। 

৬) কৃবল ব্যফাগয়য ংগগ ংবিষ্ট ন্যান্য 

কাম থক্রগভয ংগগ কৃবল বফণন বধদপ্তযগক ম্পৃক্ত 

কযা। 

প্রাথবভক ঈগেশ্য বজথত গয়গছ তগফ মদগয কৃবল খাগত 

কভ থযত ংখ্য মছাট-ফড় প্রবতিানগুগরায ংগগ অভত্ধঃংস্থা 

কাম থক্রভ বক্তারীকযগণয অগযা সুগমাগ যগয়গছ। 

 
৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ প্রকগেয প্রাথবভক ঈগেশ্যগুগরা বজথত গয়গছ। 

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যা  ত্রুটি-বফচুযবতঃ প্রকেটি ফাস্তফায়গন বনম্নবরবখত ভস্যা  ত্রুটি-বফচুযবত বযরবেত গয়গছ। 

 
১০.১ মথামথবাগফ প্রকে দবরর (টিবব) প্রণয়ন না কযাঃ প্রকগেয ভর টিবব প্রণয়গনয ভয় প্রকে াাগয্যয বফবাজগন 

অযবএ  বডবএ খাত মদখাগনা য়। ঈন্নয়ন গমাগী এবডবফ যাবয থ থ ব্যয় কযায় অযবএ খাগত থ থ ফযাে 

যাখায মকান সুগমাগ বছর না। এছাড়া বজবফ ংগ অনুংবগক ব্যগয়য ংস্থান না যাখায কাযগণ মষ্টনাযী, জ্বারানী, 

বফববন্ন ধযগনয বফর প্রভৃবত খাগত ব্যয় কযা ম্ভফ গয় গড়। অগযা একটি ঈদাযণ র প্রবেণ খাগত প্রগয়াজগনয 

তুরনায় প্রতুর থ থ ফযাে যাখা। এফ কাযগণ যফতীগত প্রকেটি ংগাধন কযগত য়। ভাে ৪.৭২ মকাটি টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য একটি টিএ প্রকে ংগাধন ব্যবতগযগক ফাস্তফায়ন কযগত না াযা মথামথ প্রকে দবরর প্রণয়গন 

দ্যফ থরতায বনগদ থক। 

১০.২ ব্যগয়য ভথ থগন ঈন্নয়ন গমাগী কর্তথক মকানরূ প্রাভাে দবররাবদ প্রদান না কযাঃ প্রকগেয বডবএ খাগতয থ থ ঈন্নয়ন 

গমাগী এবডবফ কর্তথক যাবয ব্যয় কযা য়। এ থ থ দ্বাযা যাভ থক মফা, মানফান ক্রয়, মন্ত্রাবত ক্রয় প্রভৃবত ংগ 

ফাস্তফায়ন কযা য়। প্রকে বযচারগকয ংগগ অগরাচনায় জানা মায় এফ ব্যগয়য ভথ থগন ঈন্নয়ন গমাগী এবডবফ 

মকানরূ প্রাভাে দবরর মমভন- বাঈচায, আনবগয় বফগরয নুবরব আতযাবদ প্রদান কগযবন। যকাযী খাগত সুিু অবথ থক 

ব্যফস্থানায রগেয ম্পাবদত ব্যগয়য ভথ থগন প্রাভাে দবরর ংযেণ কযা তযাফশ্যক।  

১০.৩ প্রকগেয মানফান যকাযী বযফন পুগর স্তান্তয না কযাঃ  ঈন্নয়ন গমাগীয থ থায়গন প্রকগে একটি ভাআগক্রাফা 

ক্রয় কযা য়, মায ববডবযাট বজবফ খাত মথগক বযগাধ কযা য়। বনয়ভানুমায়ী প্রকে ভাবপ্তয গয এটিগক 

যকাযী বযফন পুগর স্তান্তয কযায বফধান থাকগর প্রবতগফদন প্রণয়ন ম থন্ত এটিগক স্তান্তয কযা য়বন। এ বফলগয় 

এবডবফগক ে মদয়া গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জাবনগয়গছন। 

১০.৪ প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) প্রণয়গন বফরম্বঃ  প্রকেটি ভাপ্ত য় বডগম্বয, ২০০৯-এ। প্রকে ভাবপ্তয এক 

ভাগয ভগে প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) প্রণয়ন কগয ভন্ত্রণারগয় মপ্রযগণয বফধান থাকগর প্রায় এক ফছয 

বফরগম্ব প্রকগেয ববঅয অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযা য়। এ বফরগম্বয কাযগণ মথাভগয় ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতগফদন 

প্রণয়ন কযা ম্ভফ য়বন। 

 
১১। সুাবযঃ 

১১.১ প্রকে দবরর প্রণয়ন, প্রকে ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানা প্রভৃবত বফলগয় দেতা বৃবিয রগেয কৃবল ভন্ত্রণারয় ধীনস্থ 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাভগয জনফগরয প্রবেগণয ঈগযাগ গ্রণ কযগত াগয।  

১১.২ সুিু অবথ থক ব্যফস্থানায রগেয ঈন্নয়ন গমাগী কর্তথক ব্যবয়ত গথ থয ভথ থগন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায় প্রাভাে দবরর 

মপ্রযগণয বফলয়টি বনবিত কযায জন্য কৃবল ভন্ত্রণারয় দগে গ্রণ কযগফ।  

১১.৩ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত ভাআগক্রাফাটি যকাযী বযফন পুগর স্তান্তগযয জন্য কৃবল বফণন বধদপ্তয দগে গ্রণ 

কযগফ। 

11.4 প্রকে ভাবপ্তয গয বনধ থাবযত ভগয়য ভগে ভাপ্ত প্রকগেয ববঅয ভন্ত্রণারয় এফং অআএভআবড’মত মপ্রযণ বনবিত 

কযায রগেয কৃবল ভন্ত্রণারয় ধীনস্থ ংস্থাভগয জন্য একটি াধাযণ বযে জাযী কযগত াগয।  
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বফএঅযঅআ এয গগফলণা ফকাঠাগভা ঈন্নয়ন  ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্ত ম্প্রাযণ প্রকে 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ আক্ষু গগফলণা আনবষ্টটিঈট (বফএঅযঅআ) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 বফবাগ মজরা ঈগজরা 

   যাজাী াফনা দয, ইর্শ্যদী  ঁবথয়া 

    নাগটায দয, রারপুয 

    যাজাী দয, ফা 

    জয়পুযাট দয, িবফবফ 

    বযাজগি দয, কভযখন্দ, কাজীপুয 

    চঁাআনফাফগি দয, ীফগি 

   যংপুয ঠাকুযগঁ দয, ীযগি, ফাবরয়াডাঙ্গা 

   খুরনা বঝনাআদ মকাট থ চঁদপুয  কাবরগি 

    কুবষ্টয়া দয, মবড়াভাযা 

    চুয়াডাঙ্গা দয, দ থনা, দাভৄযহুদা 

    াতেীযা তারা, শ্যাভনগয 

   ঢাকা গাজীপুয দয, শ্রীপুয 

    ভাদাযীপুয যাজআয, কারবকবন 

   বগরট বফগি চুনারুঘাট 

   ফবযার ফবযার দয, মফগভগি 

   চট্টগ্রাভ কুবভো দয, মাভনা 

 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
                                                                                                                            (রে টাকায়)  

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত           

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত  

ভয় 

 (ভর 

ফাস্তফায়নকা

মরয %) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯৭.০০ ৯৯৭.০০ ৯২৫.৩৫ জুরাআ, ২০০৫ 

গত  

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, 

২০০৫ গত  

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত  

জুন, ২০১০ 

 
-- 

 
- 

 

৫। প্রকগেয ংগ বববত্তক গ্রগবতঃ 

(রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ 

বযভান 

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। কভ থকতথা ংখ্যা ২৮.৮০ ৭ ৮.৫৩ 

(২৯%) 

৪ (৫৭%) 

২। কভ থচাযী ংখ্যা ১৫.৩০ ৮ ১৪.৪৪ ৮ (১০০%) 
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ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ 

বযভান 

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৯৪%) 

৩। বাতা মথাক ৪৮.৫০ মথাক ২০.২৬ 

(৪১%) 

মথাক 

৪। বযদ থন  বাতা মথাক ২০.০০ মথাক ২০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

৫। বপ মযি ংখ্যা ৬.০০ ২ ৬.০০ 

(১০০%) 

২ (১০০%) 

৬। মপাগয়র-বতর মথাক ৩০.০০ মথাক ৩০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

৭। াফবরগকন  বপ্রবিং মথাক ৬.০০ মথাক ৬.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

৮। মষ্টনাযী মথাক ৬.০০ মথাক ৬.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১০। প্রবেণ ংখ্যা ৪০.০০ ৬৬৫০ ৪০.০০ 

(১০০%) 

৬৬৫০ (১০০%) 

১১। বযফন মথাক ১৩.০০ মথাক ১২.০০ 

(৯২%) 

মথাক 

১২। বাড়া কযা েবভক মথাক ৪৩.২০ মথাক ৪৩.২০ 

(১০০%) 

মথাক 

১৩। যাায়বনক দ্রব্য মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১৪। ফীজ টন ২৫.০০ ২০০০ ২৫.০০ 

(১০০%) 

২০০০ (১০০%) 

১৫। কীটনাক মথাক ২৬.০০ মথাক ২৬.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১৬। গায মথাক ৪৫.০০ মথাক ৪৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১৭। বাড়াকৃত মফা মথাক ২৩.৭০ মথাক ২৩.৭০ 

(১০০%) 

মথাক 

১৮। প্রদ থনী ংখ্যা ৯৫.০০ ৫৬০০ ৯৫.০০ 

(১০০%) 

৫৬০০ (১০০%) 

১৯। ভটয মানফান মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

২০। কবম্পঈটায এফং বপ 

মন্ত্রাবত 

মথাক ৩.০০ মথাক ৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

২১। ফাঈন্ডাযী য়ার অযএভ ১০.০০ ২১০০ ১০.০০ 

(১০০%) 

২১০০ (১০০%) 

২২। যাস্তা বআঈএভ ১০.০০ ২৫৬ ৯.৬৭ 

(৯৬%) 

২৫৬ (১০০%) 

২৩। ন্যান্য মভযাভত এফং 

যেণাগফেণ 

মথাক ৩.০০ মথাক ৩.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

২৪। মানফান ংখ্যা ১৩.৫০ ৯ ১৩.২১ ৯ (১০০%) 
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ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ 

বযভান 

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৯৭%) 

২৫। ল্যাফ মন্ত্রাবত ংখ্যা ১১৩.০০ ২০ ১১৩.০১ 

(১০০%) 

২০ (১০০%) 

২৬। মন্ত্রাবত  ন্যান্য যেণাগফেণ ংখ্যা ৬০.০০ ৪২ ৫৬.২৬ 

(৯৩%) 

৪২ (১০০%) 

২৭। কবম্পঈটায  মন্ত্রাবত ংখ্যা ২৭.৫০ ২৪ ২৬.৮০ 

(৯৭%) 

২৪ (১০০%) 

২৮। অফাফে ংখ্যা ১০.০০ ২৪৭ ১০.০০ 

(১০০%) 

২৪৭ (১০০%) 

২৯। বপ যিাভ ংখ্যা ৬.৫০ ৪ ৬.৫০ 

(১০০%) 

৪ (১০০%) 

৩০। মটবরগমাগাগমাগ ংখ্যা ১৫.০০ ১ ১৪.৯৭ 

(৯৯%) 

১ (১০০%) 

৩১। ভূবভ ঈন্নয়ন বআঈএভ ২০.০০ ১০৬০০ ১৯.০৯ 

(৯৫%) 

১০৬০০ 

১০০%) 

৩২। বপ বনভ থাণ ফঃবভঃ ৮৪.০০ ৬৭৮ ৮০.৭৪ 

(১০০%) 

৬৭৮ (১০০%) 

৩৩। ন্যান্য বনভ থাণ  ফকাঠাগভা মথাক ২৩.০০ মথাক ১৯.৯২ 

(৮৬%) 

মথাক 

৩৪। যাস্তা ফঃবভঃ ৩৪.০০ ৭০৫০ ৩০.৮৬ 

(৯০%) 

৭০৫০ (১০০%) 

৩৫। মচ ফকাঠাগভা অযএভ ১৯.৪০ ১৭৯ ১৭.৯৭ 

(৯২%) 

১৭৯ (১০০%) 

৩৬। গ্যা ংগমাগ অযএভ ১৪.২০ ১৫০০ ১৪.২২ 

(১০০%) 

১৫.০০ ১০০%) 

৩৭। স্বে ভরধনী কাজ মথাক ১০.০০ মথাক ১০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

৩৮। বফদ্যযবতক যিাভ অযএভ ১৫.০০ ৬০০ ১৫.০০ 

(১০০%) 

৬০০ (১০০%) 

৩৯। মথাক ফযাে মথাক ১০.০০ মথাক ১০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

 মভাটঃ  ৯৭৭.০০  ৯২৫.৩৫ 

(৯২%) 

(১০০%) 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  এ প্রকগেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৭।   ভল্যায়ন িবত ( Methodology) :  অগরাচয প্রকগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত িবত 

(methodology) নুযণ কযা গয়গছঃ 

 প্রকে ছক ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত/ববঅয ম থাগরাচনা;  

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তে ংগ্রগয জন্য গযজবভগন বযদ থন;  

 প্রাপ্ত তগেয বববত্তগত ংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা; 
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৮। াধাযণ ম থগফেণঃ 

৮.১। প্রকে গ্রগণয টভূবভঃ   ফাংরাগদগ বচবন  গুগড়য চাবদা বযপূণ থবাগফ বভটাগনায জন্য বভরগজান এফং নন-

বভরগজান এরাকায় আক্ষু চাল ম্প্রাযণ জরুযী। আক্ষুয ঈন্নত, মযাগ প্রবতগযাধী এফং ঈচ্চ পরনীর জাত ঈদ্ভাফন এফং 

ম্প্রাযগণয জন্য বফএঅযঅআ’য প্রধান কাম থারয়, অিবরক মকন্দ্র  ঈগকন্দ্র ভগ গগফলণায অদৄবনক সুগমাগ-সুবফধা সৃবষ্ট 

কযা দযকায। আক্ষুয একয প্রবত পরন বৃবি, মদগয দাবযদ্র বফগভাচন এফং পুবষ্টভান ঈন্নয়গনয রগেয বফএঅযঅআ’য গগফলণারব্ধ 

পরাপর ভাঠ ম থাগয় ম্প্রাযগণয জন্য চালী প্রবেণ, প্রদ থণী, চালীগদয ভাগঝ ঈন্নত আক্ষু ফীজ এফং াথী পর ঈৎাদন 

প্রভেবক্ত বফতযণ তযাফশ্যক। অয এ কর ঈগেশ্যভ ফাস্তফায়গনয রগেয বফএঅযঅআ এয গগফলণা ফকাঠাগভা ঈন্নয়ন  

ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্ত ম্প্রাযণ প্রকে গ্রন কযা য়।  

 

৮.২। ঈগেশ্যঃ  

 (১) বযগফ ফান্ধফ ঈচ্চ পরনীর, ঈচ্চ বচবনভেক্ত  মযাগ  মাকাভাকড় প্রবতগযাধী জাত ঈদ্ভাফন;  

 (২) বফএঅযঅআ’য প্রধান কাম থারয়, অিবরক  ঈগকন্দ্রভগ গগফলণায সুগমাগ সৃবষ্ট;  

 (৩) গুড় ঈৎাদন প্রভেবক্ত ঈন্নয়ন  স্তান্তয; এফং  

 (৪) প্রবেণ  প্রদ থনীয ভােগভ বফএঅযঅআ ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তভ ভাঠ ম থাগয় বফস্তায, আক্ষু চালীগদয দাবযদ্র 

বফগভাচন এফং পুবষ্টভান ঈন্নয়ন। 

৮.৩। প্রকে নুগভাদগনয ফস্থাঃ   অগরাচয প্রকেটি ৯৯৭.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বফগত ২৬/১২/২০০৫ তাবযগখ 

নুগভাবদত য় এফং জুরাআ, ২০০৫ গত জুন, ২০১০ ম থন্ত ৫ (ঁচ) ফছয মভয়াগদ বফএঅযঅআ কর্তথক এয ফাস্তফায়ন 

কাম থক্রভ শুরু য়। যফতীগত ০৯/১২/২০০৯ তাবযগখ প্রকগেয নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার  প্রাক্কবরত ব্যয়  বযফবতথত 

মযগখ প্রকগেয অন্তঃখাত ভিয়পূফ থক ংগাধন কযা য়। 

৮.৪। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  প্রকগেয অবথ থক গ্রগবত ৯২% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।   

৮.৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ  

৮.৫.১।  ভূবভ ঈন্নয়নঃ এ প্রকগেয জন্য ২০ রে টাকা ব্যগয় মভাট ১০,৬০০ ঘঃবভঃ ভূবভ  খাভায ঈন্নয়ন কযা গয়গছ।  

৮.৫.২ বপ বফন বনভ থাণ : এ ংগগয জন্য ফযােকৃত ৮৪ রে টাকায বফযীগত ৮০.৭৪ রে টাকা খযচপূফ থক ৬৭৮ ফঃবভঃ 

অয়তগনয একাবধক বপ বফন বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

৮.৫.৩  যাস্তায ংস্কায  বনভ থাণঃ এ প্রকগেয অতায় ২৫৬ ফঃ বভঃ যাস্তা ংস্কায  মভাট ৭০৫০ ফঃবভঃ যাস্তা বনভ থাণ কযা 

গয়গছ। এ খাগত খযচ গয়গছ মথাক্রগভ ৯.৬৭  ৩০.৮৬ রে টাকা। 

৮.৫.৪ ীভানা প্রচীয বনভ থাণঃ বফএঅযঅআ এয বনযাত্তা যোয জন্য ১০ রে টাকা ব্যয় াগগে ২১০০ যাঃবভঃ প্রাচীয 

বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

৮.৫.৫ প্রবেণঃ এ প্রকগেয ভােগভ মভাট ৬৬৫০ জন চালীগক ঈন্নত প্রভেবক্ত ব্যফাগযয ঈয প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।  

৮.৫.৬ ল্যাফ মন্ত্রাবতঃ এ প্রকগেয অতায় মভাট ১১৩ রে টাকায ল্যাফ মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ। 

৮.৬।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ 

নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভয়াদ ভন্তব্য 

জনাফ এভ এ াভাদ বভয়া 

ভাবযচারক 

খন্ডকারীন ০৫/০২/২০০৬ গত 

 প্রকে ভাবপ্ত ম থন্ত 
 

 
৯। বযদ থগনয ফাস্তফ ফস্থা : গত ২০/০২/২০১১ তাবযগখ প্রকগেয কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থন কযায জন্য 

বফএঅযঅআ-এয দয দপ্তয ইর্শ্যদী, াফনা গভন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রথগভ বফএঅযঅআ এয ভাবযচারক 

 এ প্রকগেয বযচারক ডঃ এভ এ াভাদ বভয়ায াগথ প্রকগেয াবফ থক কাম থক্রভ ম্পগকথ অগরাচনা কযা য়। বতবন 

জানান মম, এ প্রকগেয ভােগভ ৩টি ঈচ্চ পরনীর, ঈচ্চ বচবনভেক্ত  মযাগফারাআ প্রবতগযাধী নতুন জাত ঈদ্ভাফন কযা 

গয়গছ। এগকগন্দ্র একটি ফাগয়াগটকগনারবজকযার ল্যাফ  একটি বফএএপ ল্যাফ বনভ থাণ, ডযবভটযী বফগনয ম্প্রাযণ 

 ববকঈবযটি ব্যাযাক বনভ থাণ মফবকছু পূতথকাজ কযা গয়গছ। মায পগর এ মকগন্দ্র গগফলণায সুগমাগ সুবফধা অগগয 

মথগক গনকাংগ বৃবি মগয়গছ। বফএঅযঅআ-এয চরভান গগফলণা কাম থক্রগভয পগর আক্ষুয একয প্রবত পরন বৃবি 

মগয়গছ বকনা জানগত চায়া গর বতবন জানান মম, আক্ষুয একয প্রবত পরন বৃবি মগর মটা গন্তালজনক নয়। 

প্রদ থনী খাভায  চালীগদয পরগনয ভগে এখন ফড়ধযগনয াথ থকয যগয়গছ। প্রদ থনী খাভাযগুবরগক মমখাগন একয 

প্রবত পরন ১০০ টগনয ঈয মখাগন চালীগদয গড় ঈৎাদন ভাে ২০ টন। তায কাযণ বগগফ ঈগেখ কগযন মম, 

চালীযা ধান ফা ন্য পগরয ন্যায় অগখয জবভগত ায  মগচয জন্য থ থব্যয় কযগত অগ্রী য় না। তাছাড়া আক্ষু 
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ফাজাযজাতকযগণ ভস্যা, ভেেগবাগীগদয মদৌযত্ব  অগখয চাল তুরনাভরকবাগফ রাবজনক য়ায় অখ চাগলয 

জবভয বযভাণ বদন বদন কগভ মাগে। এ ভস্যা ভাধাগন এ প্রকগেয অতায় অগখয বধক পরনীর জাত ম্পগকথ 

চালী প্রবেণ  প্রদ থনীয ব্যফস্থা কযা গর মটা প্রগয়াজগনয তুরনায় প্রতুর। এগেগে আক্ষু গগফলণা ঈগকন্দ্রগুবরয 

ফকাঠাগভাগত দূফ থরতা  কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয পুযাপুবয গমাগীতা না ায়া বকছুটা দায়ী।  

  বযদ থনকাগর এ প্রকগেয অতায় বনবভ থত বফন, ল্যাফ, যাস্তা, প্রাচীয  খাভাগয স্থাবত প্রদ থনী ব্লকগুগরা 

গযজবভগন ম থগফেণ কযা য়। এ প্রকগেয অতায় একটি ফাগয়াগটকগনারবজ ল্যাফ  একটি বফএনএপ ল্যাফ স্থান 

কযা গর গগফলনায জন্য প্রগয়াজনীয় কর মন্ত্রাবত ক্রগয়য জন্য গথ থয ংস্থান বছর না। এ প্রগঙ্গ জানাগনা য় 

ফাগয়াগটকগনারবজ ল্যাগফয মন্ত্রাবত ক্রগয়য জন্য একটি নতুন প্রকে নুগভাদগনয প্রবক্রয়াধীন যগয়গছ। অয বফএনএপ 

ল্যাগফয জন্য ববফষ্যগত বফববন্ন প্রকগেয ভােগভ ম থায়ক্রগভ ক্রয় কযা গফ। বফএনএপ ল্যাগফ গগফলণায জন্য এ মকগন্দ্রয 

একজন কভ থকতথা ফতথভাগন ঈচ্চ বোয জন্য বফগদগ যগয়গছন। বতবন বপগয অায ভগে এ ল্যাফটিগত গগফলণায 

পুন থাঙ্গ সুগমাগ সৃবষ্ট কযা মগগর অখ গত প্রাকৃবতক নাআগরাগজন বপগোন বফলগয় গগফলণা কাজ চারাগনা ম্ভফ গফ। 

অয মটা ম্ভফ গর অগখয জবভগত নাআগরাগজন ায প্রগয়াগগয খযচ গনক কগভ মাগফ।  

  এ প্রকগেয ন্যতভ ঈগেশ্য বছর গুড় ঈৎাদন প্রভেবক্ত ঈন্নয়ন  স্তান্তয। এগেগে মখজুয  তার গাগছয 

ঈন্নত প্রজাবত Screening কযা গয়গছ বকন্তু মগুগরায Multiplication এয জন্য অগযা গগফলণা কযায দযকায। 

তগফ এ প্রকগেয ভােগভ গুগড়য Preservation technology এয ঈন্নয়ন কযা ম্ভফ গয়গছ। এছাড়া বধক 

বযভাণ য অযগনয জন্য ঈগমাগী মখজুয গাছ কাটায িবত ঈদ্ভাফন কযা গরা এ প্রকগেয ন্যতভ পরতা। 

ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ অগযা জানান মম, বচবন ঈৎাদনকাযী গনক মদ অখ ছাড়া সুগাযবফট নাভক পর গত বচবন 

ঈৎাদন কগয থাগক। অভাগদয মদগ সুগাযবফট, তার  মখজুয গত বচবন ঈৎাদন কযায জন্য গগফলণা কযা 

প্রগয়াজন।  

 
১০। প্রকগেয  ঈগেশ্য জথনঃ   

বযকবেত বজথত 

(১) বযগফ ফান্ধফ, ঈচ্চ পরনীর, ঈচ্চ 

বচবনভেক্ত  মযাগ  মাকাভাকড় 

প্রবতগযাধী জাত ঈদ্ভাফন; 

(১) বতনটি বযগফ ফান্ধফ ঈচ্চ পরনীর, ঈচ্চ বচবনভেক্ত  মযাগ  

মাকাভাকড় প্রবতগযাধী জাত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ; 

(২) বফএ অযঅআ’য প্রধান কাম থারয়, 

অিবরক  ঈগকন্দ্রভগ গগফলণায 

সুগমাগ সৃবষ্ট; 

 

(২) বফএঅযঅআ এয প্রধান কাম থারগয় একটি ফাগয়াগটকগনারবজ ল্যাফ 

(১৫০ ফঃবভঃ)  একটি ফাগয়ারবজকযার নাআগরাগজন বপগকাান 

(বফএনএপ) ল্যাফ (১৫০ ফঃবভঃ) স্থান, ডযবভটযী বফগনয ম্প্রাযণ 

(৯২০ ফঃবভঃ), ভুবভ/খাভায ঈন্নয়ন (৫৩০০ ঘঃবভঃ), মচ নারা (৯০ 

যাঃবভঃ), ীভানা প্রাচীয (১৪০৫ ফঃবভঃ), ববকঈবযটি ব্যাযাক 

(১০০ফঃবভঃ), ১৮২৫ ফঃবভঃ ংগমাগ যাস্তা  ৮৫০ ফঃবভঃ বযন্তযীণ 

যাস্তা বনভ থাণ এফং চুয়াডাঙ্গা ঈগকগন্দ্র একটি বিতর ল্যাফ-কাভ-বপ 

বফন (২৮৬০ ফঃবভ) বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

(৩) গুড় ঈৎাদন প্রভেবক্ত ঈন্নয়ন  স্তান্তয; 

এফং 

(৩) ১০০টি প্রদ থনী খাভাগযয ভােগভ াআগোজ ভৄক্ত গুড় ঈৎাদন 

প্রভেবক্ত ঈন্নয়ন কযা গয়গছ। 

(৪) প্রবেণ  প্রদ থনীয ভােগভ 

বফএঅযঅআ ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তভ ভাঠ 

ম থাগয় বফস্তায, আক্ষু চালীগদয দাবযদ্র 

বফগভাচন এফং পুবষ্টভান ঈন্নয়ন। 

(৪) চবে াজায চালীগক বফএঅযঅআ ঈদ্ভাবফত ১০টি নতুন প্রভেবক্তয 

ঈয প্রবেণ মদয়া গয়গছ। এছাড়া ১২০০ ম্প্রাযণ কবভ থ  ৪৫০ 

ম্প্রাযণ কভ থকতথাগক ঈন্নত আক্ষু চালাফাদ িবতয ঈয প্রবেণ 

প্রদান কযা গয়গছ। 

 
১০। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 
১১। ঈগমাগীতা  সৃি সুবফধায ব্যফাযঃ   এ প্রকগেয ভােগভ এ মকগন্দ্র গগফলণায সুগমাগ-সুবফধা বৃবি মগয়গছ মা অখ 

ঈৎাদন বৃবি  চালীগদয প্রবেগন গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা যাখগফ ফগর অা কযা মায়।  
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 ১২। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  এ প্রকে ফাস্তফায়গন মতভন মকান ভস্যা বযরবেত য়বন। 

 
১৩। সুাবযঃ 

13.1 এ প্রকগেয ভােগভ স্থাবত বফএনএপ ল্যাফটিগত পূণ থাঙ্গ গগফলণায সুগমাগ-সুবফধা সৃবষ্টয জগন্য পৃথক প্রকে গ্রন কযা 

ফা ববফষ্যগত কৃবল ভন্ত্রণারগয়য বফববন্ন প্রকগে থ থ ংস্থান যাখা এফং ফাগয়াগটকগনারজী ল্যাফটিয জন্য নুগভাদনাধীন 

নতুন প্রকেটিয পর ফাস্তফায়গনয জন্য কৃবল ভন্ত্রণারগয়য দৃবষ্ট অকল থণ কযা গরা। 

 

13.2 বফএঅযঅআ এ ঈদ্ভাবফত নতুন প্রভেবক্তভ কৃলকগদয ভাগঝ জনবপ্রয় কযায জন্য ম্প্রাযণ কাম থক্রভ অগযা মজাযদায 

কযগত গফ। এগেগে কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ  বফএঅযঅআগক একগমাগগ কাজ কযগত গফ। 

 

13.3 তার, মখজুয  সুগাযবফট গত বচবন ঈৎাদন বফলগয় গগফলণা কযায জন্য নতুন প্রকে াগত মনয়া মমগত াগয।  
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কৃবলজাত গে মবোআড মযববডঈ এয ঈবস্থবত  তায বযভাণ বনধ থাযগণয জন্য 

মবোআড টবেগকারজী গগফলণা  ল্যাফগযটযী মজাযদাযকযণ (১ভ ংগাবধত) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট (ফাবয) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট, জয়গদফপুয, গাজীপুয 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

১০০০.০০ ১০৮৪.০০ ১০৮১.৭১ জুরাআ, ২০০৫ 

গত জুন, 

২০১০ 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত জুন, 

২০১০ 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত জুন, 

২০১০ 

৮১.৭১ 

(৮.১৭%) 

- 

 
৫। প্রকেভুক্ত বফববন্ন ংগগয ফাস্তফায়ন কাগজয গ্রগবতঃ 

(রে টাকায়) 

ক্রবভ

ক নং 

ংগগয নাভ একক বডবব নুমায়ী 

রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ (%) অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব ব্যয়ঃ      

১ গগফলণা মথাক ১০০% ১৬০.৯০ ১০০% ১৬০.৯০ 

২ কবিনগজবন্প মথাক ১০০% ৩৭.২৬ ১০০% ৩৭.২৬ 

৩ ংযেণ  মভযাভত মথাক ১০০% ৪১.২৩ ১০০% ৪১.২৩ 

৪ ঈচ্চ বো  প্রবেণ জন/ংখ্যা ১০০% ৬৬.৬৭ ৯৯.৬৪% ৬৬.৪৩ 

মভাট যাজস্ব ব্যয়ঃ  ১০০% ৩০৬.০৬ ১০০% ৩০৫.৮২ 

খ) ভরধন ব্যয়ঃ      

১ বপ মন্ত্রাবত মথাক ১০০% ২০.১০ ১০০% ২০.১০ 

২ ল্যাফ মন্ত্রাবত মথাক ১০০% ৬৬৩.১৭ ১০০% ৬৬১.১২ 

৩ অফাফে মথাক ১০০% ১৮.০০ ১০০% ১৮.০০ 

৪ মানফান (৩টি ভটয াআগকর  ৩টি ফাআ-

াআগকর) 

ংখ্যা ৬ ৪.৬৭ ৬ ৪.৬৭ 

৫ বনভ থাণ - - - - - 

(ক) ল্যাফ-কাভ-পযাংনার বফবল্ডং ফঃ বভঃ ৪০০ ৬৩.৭২ ৪০০ ৬৩.৭২ 

(খ) ল্যাফ এগপ্রাচ মযাড  বপল্ড আকুযআগভি রুভ মথাক ১০০% ৮.২৮ ১০০% ৮.২৮ 

মভাট ভরধন ব্যয়ঃ - - ৭৭৭.৯৪ - ৭৭৫.৮৯ 

ফ থগভাট (যাজস্ব+ভরধন)  ১০০% ১০৮৪.০০ ১০০% ১০৮১.৭১ 

(৯৯.৭৯%) 

 
 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রকগেয অতায় ংস্থানকৃত মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
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৭। টভূবভ, কাগজয ংগ  ফাস্তফায়নঃ 

৭.১ টভূবভঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 পূণ থফয়স্ক ভানুগলয পুবষ্টয চাবদা মভটাগত ভাথাবছু বদবনক ৮৫ গ্রাভ পর  ৩৫০ গ্রাভ ফবজয প্রগয়াজন। বকন্তু 

ফাংরাগদ ভাথাবছু বদবনক ৩৩ গ্রাভ পর  ৫০ গ্রাভ ফবজ গ্রণ কযা য়। ফবজয চাল য় চালগমাগ্য জবভয ভাে ২.৮০ 

তাংগ, মা মথগক ফৎগয ২.১৬ বভবরয়ন টন ফবজ ঈৎাবদত য় এফং পর চাল য় ০.২২ বভবরয়ন মিয জবভগত মা মথগক 

ফৎগয ১.৬০ বভবরয়ন টন পর ঈৎাবদত য়। পর  ফবজ ঈৎাদগনয বযভাণ চাবদায তুরনায় খুফআ নগে। এগদগয 

জরফায়ু পর  ফবজ চাগলয জন্য তযন্ত নুকূর বকন্তু মাকা-ভাকগড়য অক্রভণ পর  ফবজয পরন এফং গুণগতভানগক 

ভাযাত্ধকবাগফ েবতগ্রস্থ কগয। শুদৄভাে মাকা-ভাকগড়য অক্রভগণআ পর  ফবজয পরন প্রায় ২৫ তাং কগভ মায়। বনযাদ 

ফারাআ ব্যফস্থানায ঈগয জ্ঞাগনয স্বেতায জন্য এ মদগয পর  ফবজ চালীযা যাায়বনক মবোআগডয ঈয ম্পূণ থরূগ 

বনব থযীর গয় গড়গছ। ১৯৯৬, ১৯৯৮  ২০০১ াগর ফাংরাগদগয বফববন্ন িগর বযচাবরত জবয মথগক জানা মায় এ 

মদগয কৃলগকযা াক-ফবজগত প্রগতযকবদন থফা এক বদন য য কীটনাক মস্ধ কগয। ঈচ্চ ভাোয় বফলাক্ত কীটনাক পর 

 ফবজগত ব্যফাগযয ার্শ্থ প্রবতবক্রয়া বগগফ পর  ফবজগবাজীগদয ভগে ডায়বযয়া, কযান্পায  জন্গত ভস্যায ভত জটির 

মযাগ য়ায অংকা যগয়গছ। খায ঈাদানগুগরায ভগে পর  ফবজগত ঘন ঘন কীটনাক প্রগয়াগ কযা য় এফং ম কাযগণ 

ভানফ স্বাগস্থযয জন্য মফী ঝুবকপূণ থ। বনযাদ পর  ফবজ খায়ায জন্য পর  ফবজয ববতয মবোআগডয ঈাদাগনয ভাো 

পূফ থ বনধ থাবযত গফ থাচ্চ মযববডঈ ীভায বনগচ থাকা ফাঞ্ছনীয়। অভাগদয খায ঈাদাগন বকংফা বযগফগয ভগে বক বযভাণ 

মবোআগডয ফবষ্টাং যগয়গছ তা জানায জন্য এফং অন্তজথাবতক ফাজাগয কৃবল গেয যপ্তানী বৃবি কযায রগেয বফগিলণ 

সুবফধাভেক্ত যীোগায প্রবতিায প্রগয়াজনীয়তা মথগক কৃবল ভন্ত্রণারগয়য ঈগযাগগ ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট-এয 

‘‘কৃবলজাত গে মবোআড মযববডঈ এয ঈবস্থবত  তায বযভাণ বনধ থাযগণয জন্য মবোআড টবেগকারজী গগফলণা  

ল্যাফগযটযী মজাযদাযকযণ’’ প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ। প্রকগেয ফাস্তফায়নকার  প্রাক্কবরত ব্যয় মথাক্রগভ ১০৮৪.০০ রে টাকা 

(ংগাবধত) এফং জুরাআ, ২০০৫ মথগক জুন, ২০১০ ম থন্ত। জুন, ২০১০ ম থন্ত ব্যয় গয়গছ ১০৮১.৭১ রে টাকা (৯৯.৭৯%); 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। ফাবযয চাযজন ববনয়য কভ থকতথা বফববন্ন মভয়াগদ প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযগছন।  

 
৭.২ ঈগেশ্যঃ 

ক) কৃবলজ গে মবোআগডয মযববডঈ বনণ থগয়য জন্য একটি বফগিলণ সুবফধাভেক্ত ল্যাফগযটযী প্রবতিা কযা।  

খ) মদগয বফববন্ন ির মথগক ফাবণবজযকবাগফ ঈৎাবদত পর  াকবব্জয নভৄনা ংগ্র কগয ভয়  স্থাগনয 

বববত্তগত মবোআগডয মযববডঈ বনণ থয় কযা। 

গ) বরপগরট  বুকগরট বফতযগণয ভােগভ ঈৎাদনকাযী  মবাক্তাগদয কৃবলজ গে মবোআগডয মযববডঈ 

ম্পগকথ তকথ কগয মদয়া। বফববন্ন মবোআড  গস্যয MRL (Maximum Residue Limit) বনণ থয় কযা। 

ঘ) কৃলকগদয জন্য প্রবেগণয ব্যফস্থা কযা। প্রধান গ্রুভুক্ত মবোআগডয ফবষ্টাং বনরূগণয জন্য প্রগটাকর 

ঈদ্ভাফন কযা। 

ঙ) কৃবলজ ে যপ্তানীকাযীগদয ফ থদা নভৄনা বফগিলণ মফা প্রদান কযা।  

চ) মে ব্যফস্থানায় মবোআগডয ঈগয বনব থযতা হ্রাকযণ।  

 
৭.৩ প্রকগেয অতায় ফাস্তফাবয়ত প্রধান কাম থক্রভভগয বফফযণঃ 

৭.৩.১ গগফলণাঃ 

 মবোআগডয বফশুিতা  মযববডঈ বনণ থগয় বফগিলণ সুবফধাভেক্ত ল্যাফগযটযী প্রবতিা কযা গয়গছ।  

 ফারাআনাগকয বফশুিতা (Purity) : কাগফ থাপৄযান, কাফ থাবযর, মভরাবথয়ন, ডায়াবজনন, কুআনারপ, 

ডাআগভথগয়ড, াআাযগভবেন  মক্লাযাআবযপ জাতীয় কীটনাগকয মভাট ১০০টি ব্রান্ড ফাজায মথগক ংগ্র কগয 

গগফলণাগাগয যীো কযা য়। বধকাং ব্রাগন্ড ভর ঈাদান তকযা ৮০-৯০ বাগ ায়া মগগছ। মকাগনা মকাগনা 

ব্রাগন্ডয ভর ঈাদান তকযা ২০-৪০ বাগ ায়া মগগছ, মা মভাগটআ গ্রণগমাগ্য নয়।  

 প্রকে চরাকারীন ভয় মথগক এ ম থন্ত ১৬ ধযগনয কীটনাগকয ফবষ্টাং বনণ থগয়য জন্য প্রগটাকর বতযী 

কযা গয়গছ মমভন- ম্যারাবথয়ন, ডায়াবজনন, কুআনারপ, াআাযগভবেন, কাগফ থাপৄযান, কাগফ থাারপান আতযাবদ। 

গগফলণায পরাপগর মদখা মায় ডায়াবজনন, কুআনারপ  কাগফ থাারপান মস্ধ কযায ৭-১০ বদন ম থন্ত এগদয মযববডঈ 

ায়া মায়। কাগফ থাপৄযান এয মযববডঈ ৬০ বদন ম থন্ত ভাটিগত এফং আক্ষুয কাগন্ড ায়া মায়।  

 ফাজাযজাতকৃত ফবজ পগর কীটনাগকয ফবষ্টাং বনয়বভতবাগফ যীেণ কাজ চরগছ। আগতাভগেআ 

মগায, জাভারপুয, জয়গদফপুয, কুবভো, ঢাকা, খাগড়াছবড়, যাজাী, যংপুয এফং টাঙ্গাআর িগরয মফগুন, পৄরকব, 
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বভ  ফযফটি পগর কীটনাগকয ফবষ্টাং বনণ থয় কযা গয়গছ। ঈগেবখত িগরয মভাট ৮৯টি নভৄনায ভগে 

২৯টিগত মবোআগডয ফবষ্টাং ায়া বগগয়গছ মায ভগে ৪টি নভৄনায় বনরূণকৃত ফারাআনাগকয ফবষ্টাং 

গ্রণগমাগ্য ভাোয ঈগয বছর। 

 এ মাফৎ প্রায় ৬০২টি ফাবণবজযক নভৄনায় ফারাআনাগকয ফবষ্টাং বনরূণ কযা গয়গছ মায বধকাংআ 

গরা বচংবড়। বফগিলণকৃত ৬০২টি নভৄনায ভগে ১৫৪ টিগত বফববন্ন ধযগনয কীটনাগকয ঈবস্থত বনরুণ কযা য় 

এফং নাক্তকৃত ১৫৪টি নভৄনায ভগে ৮৯টি নভৄনায় ফারাআনাগকয ফবষ্টাং গ্রণগমাগ্য ভাোয ( ADI) ঈগয বছর। 

 গগফলণা কাগজয জন্য ৬৭টি মকবভকযার গ্রুগয মবোআড েযান্ডাড থ এফং ন্যান্য মকবভকযার মমভন- 

মগেন, এবগটান, বভথানর, এবগটানাআরাআর, াআগক্লাগগেন, মাবডয়াভ ডাআ-াআগোগজন ারগপট, মলাবযবর ক্রয় 

কযা গয়গছ। 

 প্রকে শুরু মথগক জুন, ২০১০ ম থন্ত এ খাগত ব্যয় গয়গছ ১৬০.৯০ রে টাকা মা প্রকগেয এ খাগত ব্যগয়য 

১০০%। 

    (* গগফলণা কাম থক্রভ ংক্রান্ত তে প্রকে কর্তথগেয বাষ্য মভাতাগফক।)  

 
৭.৩.২ প্রবেণঃ 

 দীঘ থ মভয়াদী প্রবেগণয অতায় প্রকগে ংস্থানকৃত বএআচবড-১টি, এভএ-১টি কভ থসূচী ফাস্তফাবয়ত 

গয়গছ। বএআচবড এফং এভএ েয়গনয জন্য মভাট দ্য’জন বফজ্ঞানীয মপ্রলণ ভঞ্জুয কযা গয়গছ। মপ্রলগণ েয়নযত 

একজন বফজ্ঞানীয এভএ মকা থ ম্পন্ন গয়গছ। স্বে মভয়াদী প্রবেগণয অতায় ৭৮টি প্রবেণ কভ থসূচীয (২ বদন 

৩৫জন/ব্যাচ) ভােগভ ২৭৩০ জন প্রবেণাথীগক ‘‘পর  াক-ফবজগত কীটনাগকয পর  বনযাদ ব্যফাগযয 

করাগকৌর’’ ম্পগকথ প্রবেণ মদয়া গয়গছ। 

 প্রকে শুরু মথগক জুন, ২০১০ ম থন্ত এ খাগত ব্যয় গয়গছ ৬৬.৪৩ রে টাকা মা প্রকগেয এ খাগতয ব্যগয়য 

৯৯.৬৪%। 

 
৭.৩.৩ কবিনগজবন্পঃ 

 বপ মষ্টনাযী, ফআ, মটবরগপান এফং আিাযগনট বফর ফাফদ মভাট অনুলংবঙ্গক ব্যয় গয়গছ ৩৭.২৬ রে 

টাকা মা প্রকগেয এ খাগতয ব্যগয়য ১০০%। 

 
৭.৩.৪ মভযাভত  ংযেণঃ 

 ল্যাফ  বপ নফায়ন, বপ মন্ত্রাবত, ভাঠ মন্ত্রাবত  খুচযা মন্ত্রাং ফাফদ মভাট ব্যয় গয়গছ ৪১.২৩ রে 

টাকা মা প্রকগেয এ খাগতয ব্যগয়য ১০০%।   

 
৭.৩.৫ ল্যাফ মন্ত্রাবতঃ 

 ফারাআনাক বফগিলণ কাগজয জন্য GC- ২০১০, GC-MSQP ২০১০, SCFE (JASKO-BP ২০৮০), 

HPLC-২০ A Prominence  অনুলংবগক মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ। এগুগরা ফারাআনাক গগফলণা কাগজ 

ব্যফহৃত গে। 

 প্রকে শুরু মথগক জুন, ২০১০ ম থন্ত এ খাগত ব্যয় গয়গছ ৬৬১.১২ রে টাকা মা প্রকগেয এ খাগতয ব্যগয়য প্রায় 

১০০%। 

 
৭.৩.৬ বপ মন্ত্রাবতঃ 

 গগফলণা কাগজয জন্য কবম্পঈটায, ভবিবভবডয়া প্রগজিয, বাযগড প্রগজিয, কযাগভযা, পগটােযাট মভবন, 

স্পাআযার ফাআবন্ডং মভবন, মায কাটিং মভবন  মরবভগনটিং মভবন ক্রয় কযা গয়গছ।  

 প্রকে শুরু মথগক জুন, ২০১০ ম থন্ত এ খাগত ব্যয় গয়গছ ২০.১০ রে টাকা মা প্রকগেয এ খাগতয ব্যগয়য ১০০%।   

 
৭.৩.৭ মানফানঃ 

 গগফলণা কাগজয ব্যফাগযয জন্য বতনটি মভাটয াআগকর  বতনটি ফাআাআগকর ক্রয় কযা গয়গছ। জুন, 

২০০৫ মথগক জুন, ২০১০ ম থন্ত এ খাগত ব্যয় গয়গছ ৪.৬৭ রে টাকা মা প্রকগেয এ খাগত ব্যগয়য ১০০%। 
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৭.৩.৮ অফাফেঃ 

 বপ এফং ল্যাগফ ব্যফাগযয জন্য ল্যাফ মটবফর, মল্ফ  মচয়ায ন্যান্য অফাফে ক্রয় কযা গয়গছ।  

 জুরাআ ২০০৫-জুন, ২০১০ ম থন্ত এ খাগত ব্যয় গয়গছ ১৮.০০ রে টাকা মা প্রকগেয এ খাগতয ব্যগয়য 

১০০%।   

৭.৩.৯ বনভ থাণঃ 

 ৪০০ ফগ থবভটায ল্যাফ-কাভ-পাংনার বফবল্ডং এফং ন্যান্য বনভ থাণ (ল্যাফ এগপ্রাচ মযাড  বপল্ড আকুযআগভি 

রুভ) কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

 জুরাআ ২০০৫-জুন ২০১০ ম থন্ত এ খাগত ব্যয় গয়গছ ৭২.০০ রে টাকা মা প্রকগেয এ খাগতয ব্যগয়য 

১০০%।   

 
৭.৪ প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তেঃ 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী মভয়াদ/কাম থকার পূণ থকারীন/ 

খন্ডকারীন 

১ ড. মভাঃ ভবতঈয যভান, বযচারক গগফলণা ২২/১২/২০০৫-৫/২/২০০৭ খন্ডকারীন 

২ ড. মভাঃ অবু সুবপয়ান, বযচারক গগফলণা ৬/২/২০০৭-১৯/২/২০০৮ খন্ডকারীন 

৩ ড. মভাঃ অবজজুয যভান, বযচারক গগফলণা ২০/২/২০০৮-১৩/৫/২০০৮ খন্ডকারীন 

৪ ড. কাভার হুভায়ুন কফীয, বএ, কীটতে 

বফবাগ 

১৪/৫/২০০৮-৩০/০৬/২০১০ খন্ডকারীন 

 
৭.৫ প্রকে ংগাবধত গর তায কাযণঃ এ প্রকগেয ল্যাফগযটযীয প্রধান কাজ গরা বফববন্ন পর, াক-ফবজ, পরভর  

ন্যান্য পগরয মবোআড মযববডঈ বনধ থাযণ কযা তগফ ভাছ ন্যান্য অায্যথ দ্রব্যাবদগত মবোআগডয 

ঈবস্থবতয কাজ বনভু থরবাগফ বনণ থগয়য সুবফধাগথ থ Supercritical Fluid Extraction System (SFE) এফং 

Spectrophotometer ংগ্রগয জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা সুাবয কগয। ভরতঃ এ কাযগণআ প্রকগেয বডবব 

১ভ ফায ংগাধন কযা য়। 

 
৭.৬ প্রকে বযদ থনঃ প্রকে কাম থক্রভ গযজবভগন মদখায ঈগেগশ্য কীটতে বফবাগ, ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট, 

জয়গদফপুয, গাজীপুয বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক এফং ন্যান্য কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। 

বযদ থন ম থগফেণ নীগচ ংগেগ ফণ থনা কযা রঃ 

 
৭.৬.১ গগফলণা কাম থক্রভঃ এটি প্রকগেয ভৄখ্য ংগ। এ ংগ ফাস্তফায়গনয ংগগ প্রকগেয প্রধান ৫টি ঈগেশ্য জথগনয বফলয়টি 

ঙ্গাবঙ্গবাগফ জবড়ত (নুগেদ ৭.২)। প্রকগেয অতায় বনবভ থত বদ্বতর ল্যাফগযটযী বফগন স্থাবত বফববন্ন অদৄবনক 

মন্ত্রাবত  াজ-যিাভ এফং ব্যয়ফহুর মকবভকযার এয ভিগয় ঈন্নত গগফলণায সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ। পর  ব্জী 

যপ্তানীকাযক, ভৎস্য বধদপ্তয মথগক মপ্রবযত ভাছ এফং বফববন্ন মবোআড মকাম্পানীয নভৄনা যীো কযা গে। প্রকে 

বযচারক জানান মম, মদগয বফববন্ন ির মথগক ফাবণবজযকবাগফ ঈৎাবদত পর  াক-ব্জীয নভৄনা ংগ্র কগয 

মবোআগডয মযববডঈ যীোকাগর একটি ঈগেখগমাগ্য ংখ্যক নভৄনায় মবোআগডয ভাো গ্রণগমাগ্য ভাোয 

ঈগয ায়া মগগছ। এ বফলগয় কী দগে মনয়া গয়গছ জানগত চাআগর বতবন জানান মম, প্রাপ্ত পরাপর কৃবল 

ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয প্লাি প্রগটকন ঈআং-মক প্রবতগফদন অকাগয াঠাগনা গয়গছ। প্লাি প্রগটকন ঈআং এ বফলগয় 

কী দগে বনগয়গছ তা জানগত চায়া গর প্রকে বযচারক এ বফলগয় বকছু জাগনন না ফগর জানান। এ মথগক মফাঝা 

মায়, গগফলণা পরাপর পগরা-অ এয মেগে প্রকগেয মকান ঈগযাগ মনআ। প্রকে মথগক প্রকাবত প্রবতগফদন, ম্যানুয়ার 

আতযাবদয ঈগয প্রকগেয মকান নাভ মনআ পগর এগুগরায ব্যয় মকান খাত মথগক বনফ থা কযা গে তা মফাঝায ঈায় 

মনআ। ফতথভাগন ভরতঃ ফাবণবজযকবাগফ ঈৎাবদত কৃবল গেয মবোআড মযববডঈ বনণ থয় কযা গে। বকন্তু মদগয 

বযন্তগয বফগল কগয ীভান্ত এরাকায় গনক মেগে বফববন্ন ধযগনয ব্র্যান্ডবফীন মবোআড প্রগফ কগয মমগুগরায 

নভৄনা বফগিলণ কযা তযাফশ্যক। 

 
৭.৬.২ ল্যাফগযটযী মন্ত্রাবতঃ  বযদ থনকাগর প্রকগেয অতায় ংগৃীত বফববন্ন অদৄবনক মন্ত্রাবত নভৄনা বববত্তগত যীো 

কযা য়। এয ভগে ঈগেখগমাগ্য র- GC-২০১০, GC-MSQP ২০১০, SCFE (JASKO-BP ২০৮০), 

HPLC-২০ আতযাবদ। মন্ত্রাবতগুগরা চর যগয়গছ এফং ব্যফহৃত গে। 
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৭.৬.৩ বনভ থাণ কাজঃ প্রকগেয অতায় একটি মদাতরা ল্যাফগযটযী বফন, এগপ্রাচ মযাড এফং বপল্ড আকুযআগভি রুভ বনভ থাণ 

কযা গয়গছ। ল্যাফগযটযী বফন বযদ থগন মদখা মায় এটিয বফববন্ন স্থাগন পাটগরয সৃবষ্ট গয়বছর মমটি গয প্লাষ্টায কগয 

মঢগক মদয়া গয়গছ। ফাবয’য প্রগকৌর বফবাগ বনভ থাণ কাজ তোফধাগনয দাবয়গত্ব বছর। একটি গুরুত্বপূণ থ স্থানায এ 

ধযগনয বনভ থাণ কাগজয ভান গ্রণগমাগ্য। 

 
৭.৬.৪ ন্যান্যঃ প্রকগেয অতায় ফাস্তফাবয়ত ন্যান্য ংগ মমভন- ংযেণ  মভযাভত, ঈচ্চ বো  প্রবেণ, বপ 

মন্ত্রাবত, অফাফে, মানফান প্রভৃবত ম্পগকথ নুগেদ ৭.৩-এ ঈগেখ কযা গয়গছ। 

 
৮। বডবব নুমায়ী ঈগেশ্য  জথনঃ 

বযকবেত রেযভাো জথন 

১) কৃবলজ গে মবোআগডয মযববডঈ বনণ থগয়য 

জন্য একটি বফগিলণ সুবফধাভেক্ত ল্যাফগযটযী প্রবতিা 

কযা। 

বফগিলণ সুবফধাভেক্ত ঈন্নতভাগনয ল্যাফগযটযী প্রবতিা কযা 

গয়গছ। 

২) মদগয বফববন্ন ির মথগক ফাবণবজযকবাগফ 

ঈৎাবদত পর  াকবব্জয নভৄনা ংগ্র কগয ভয় 

 স্থাগনয বববত্তগত মবোআগডয মযববডঈ বনণ থয় 

কযা। 

প্রকে মভয়াগদ মদগয বফববন্ন স্থান গত ৪২০ জাগতয বব্জ  

পগরয নভৄনা ংগ্র কগয মবোআগডয মযববডঈ বনণ থয় কযা 

গয়গছ। 

৩) বরপগরট  বুকগরট বফতযগণয ভােগভ 

ঈৎাদনকাযী  মবাক্তাগদয কৃবলজ গে 

মবোআগডয মযববডঈ ম্পগকথ তকথ কগয মদয়া। 

বফববন্ন মবোআড  গস্যয MRL ( Maximum 

Residue Limit) বনণ থয় কযা। 

ঈৎাদনকাযী  মবাক্তাগদয ভাগঝ কৃবলজ গে মবোআড 

মযবঈ’য েবতকাযক বদক ম্পগকথ গচতনতা সৃবষ্টয জন্য 

১৫০০টি ম্যানুয়ার, ৬০০০ মপাল্ডায  ১২০০ ফআ বফতযণ কযা 

গয়গছ। ১০টি মবোআগডয MRL বনণ থয় কযা গয়গছ। 

৪) কৃলকগদয জন্য প্রবেগণয ব্যফস্থা কযা। প্রধান 

গ্রুভুক্ত মবোআগডয ফবষ্টাং বনরূগণয জন্য 

প্রগটাকর ঈদ্ভাফন কযা। 

প্রকে মভয়াগদ ৩৮৮৫ জন কৃলক  ঈ-কাযী কৃবল 

কভ থকতথাগক ংবিষ্ট বফলগয় প্রবেণ মদয়া গয়গছ। ফগচগয় 

মফী ব্যফহৃত ২৫টি মবোআগডয প্রগটাকর ঈদ্ভাফন কযা 

গয়গছ, এয ভগে ঈগেখগমাগ্য র- ডায়াবজনন, ম্যারাবথয়ন, 

কুআনারপ আতযাবদ। 

৫) কৃবলজ ে যপ্তানীকাযীগদয ফ থদা নভৄনা বফগিলণ 

মফা প্রদান কযা। 

বনয়বভত বববত্তগত কৃবল ে যপ্তানীকাযকগদয নভৄনা বফগিলণ 

মফা প্রদান কযা গে। প্রকে মভয়াদ ম থন্ত ৫৭৫টি বফববন্ন 

নভৄনা মমভন- বচংবড়, ভাছ, ভাটি, াবন, চা, ভদৄ আতযাবদয 

ঈগয নভৄনা বফগিলণ সুবফধা প্রদান কযা গয়গছ। 

৬) মে ব্যফস্থানায় মবোআগডয ঈগয বনব থযতা 

হ্রাকযণ। 

মদব্যাী বনফ থাবচত কৃলকগদয মবোআগডয বনযাদ 

ব্যফাগযয ঈগয প্রবেণ মদয়া গয়গছ। তগফ ভাঠ ম থাগয় 

বধকাং কৃলক এখন ম থন্ত এ ধযগনয প্রবেগণয ফাআগয 

যগয় মগগছন। 

 
৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ  প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্য বছর কৃবলজ গে মবোআড মযববডঈ’য 

ঈবস্থবত  বযভাণ বনণ থগয়য জন্য বফগিলণ সুবফধাভেক্ত ল্যাফগযটযী প্রবতিা কগয কৃলক, যপ্তানীকাযক প্রভৃবত মগািীগক 

মফা প্রদান। প্রকে মভয়াগদ মবোআড মযববডঈ’য ঈবস্থবত  বযভাণ বনণ থগয়য জন্য বফগিলণ সুবফধাভেক্ত 

ল্যাফগযটযী প্রবতিা কযা গয়গছ এফং তা’ কৃলক  যপ্তানীকাযকগদয মফা প্রদান কযগছ। প্রকগেয ন্যান্য ঈগেশ্য 

মথা- মবোআড মযববডঈ ম্পগকথ ঈৎাদনকাযী  মবাক্তাগদয ভাগঝ গচতনতা সৃবষ্ট, কৃলক প্রবেণ প্রভৃবত 

বজথত গয়গছ। াবফ থক মপ্রোগট প্রকগেয রেয  ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যা  ত্রুটি-বফচুযবতঃ বযদ থন ংগ (নুঃ ৭.৬) ঈগেখ কযা গয়গছ। 
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১১। সুাবযঃ 

১১.১ মবোআড মযববডঈ’য েবতকাযক বদক ম্পগকথ অগযা ব্যাক অকাগয ঈৎাদনকাযীগদয ভাগঝ গচতনতা সৃবষ্টয 

রগেয কাম থক্রভ গ্রণ কযায জন্য কৃবল ভন্ত্রণারয়গক যাভ থ মদয়া র। 

 
১১.২ মবোআড মযববডঈ বফগিলগণয মেগে বযবধ অগযা ফাড়াগনায ঈগযাগ গ্রণ কযায জন্য ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা 

আনবষ্টটিঈটগক যাভ থ মদয়া র। 

 
১১.৩ ভানফ স্বাগস্থযয জন্য েবতকয ফারাআনাগকয ফবষ্টাং বনরূণ কাম থক্রগভয ঈগয বফববন্ন যকাযী  মফযকাযী 

প্রবতিাগনয ংগগ অন্ত:মমাগাগমাগ বনবফড় কযায রগেয কৃবল ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন ংবিষ্ট ংস্থাভগয প্রগয়াজনীয় 

ঈগযাগ গ্রণ কযা ভীচীন গফ। 
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নযবংদী, কুবভো  টুয়াখারী মজরায় অিবরক ঈযানতে গগফলণা মকন্দ্র স্থান 

(ভাপ্তঃ  জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট (বফএঅযঅআ)। 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 বফবাগ মজরা ঈগজরা 

ঢাকা নযবংদী বফপুয 

চট্টগ্রাভ কুবভো কুবভো দয 

ফবযার টুয়াখারী মরবুখারী  দ্যভকী 
 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
    (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত           

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত  

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩৪৬.০০ ২০৪৯.১৫ ২০৪৪.৭০ জুরাআ, 

২০০৫ গত  

জুন, ২০০৮ 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত  

বডগম্বয, ২০০৯ 

মভ, ২০০৬  

গত  

বডগম্বয,২০০৯ 

-৩০১.৩০ 

(-১২%) 

১ ফছয ৬ 

ভা 

(৫০%) 

 
৫। প্রকগেয ংগ বববত্তক গ্রগবতঃ 

(রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ 

বযভান 

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। মফতন  বাতা জনভা ২৪.০২ ৮৯ ২৪.০২ 

(১০০%) 

৮ 

(৮%) 

২। গগফলণা মথাক ২২৮.৭১ মথাক ২২৮.৭১ 

(১০০%) 

মথাক 

৩। কনটিনগজন্পী মথাক ৫৯.৬০ মথাক ৫৯.৬০ 

(১০০%) 

মথাক 

৪। প্রবেণ জনভা ২৫.৫০ ৩৩৩০  (১১১ 

ব্যাচ) 

২৫.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

৫। মভযাভত  

যেণাগফেণ  

মথাক ২৮.১০ মথাক ২৮.১০ 

(১০০%) 

মথাক 

৬। ভাঠ মন্ত্রাবত ংখ্যা ২৭২.০০ ৬২ ২৭২.০০ 

(১০০%) 

৬২ 

(১০০%) 

৭। বপ মন্ত্রাবত ংখ্যা ১০২.০২ ১৪৩ ৯৭.৫৭ 

(৯৫%) 

১৪৩ 

(১০০%) 

৮। অফাে মথাক ৪৩.০০ মথাক (৪২ 

অআগটভ) 

৪৩.০০ 

(১০০%) 

মথাক (৪২ 

অআগটভ) 

(১০০%) 
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ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ 

বযভান 

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯। মানফান  ংখ্যা ৯.৪৯ ভটযাআগকর-

৯ 

ফাআাআগকর-৯ 

৯.৪৯ 

(১০০%) 

ভটযাআগকর-৯ 

ফাআাআগকর-৯ 

(১০০%) 

১০। জবভ বধগ্রণ মঃ ৩৬৫.০০ ১৩ ৩৬৫.০০ 

(১০০%) 

১৩ 

(১০০%) 

১১। ল্যাফ কাভ পাংনার 

বফবল্ডং এফং প্রবেণ 

ডযবভটযী 

ফঃবভঃ ১৮৭০ ৩৪২.৪৫ ১৮৭০ 

(১০০%) 

৩৯৪.৪৫ 

(১১৫%) 

১২। ন্যান্য বনভ থাণ ফঃবভঃ ২৯৬.২৬ ৩১৬০ ২৯৬.২৬ 

(১০০%) 

৩১৬০ 

(১০০%) 

১৩। পাভ থ ঈন্নয়ন মথাক ২০১.০০ মথাক ২০১.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

 মভাট  ২০৪৯.১৫  ২০৪৪.৭০ 

(৯৯%) 

১০০% 

                                       
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  এ প্রকগেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

৭।   ভল্যায়ন িবত ( Methodology) : অগরাচয প্রকগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত িবত 

(methodology) নুযণ কযা গয়গছঃ 

 প্রকে ছক ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত/ববঅয ম থাগরাচনা;  

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তে ংগ্রগয জন্য গযজবভগন বযদ থন;  

 প্রাপ্ত তগেয বববত্তগত ংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা; 

 
৮। াধাযণ ম থগফেণঃ 

 
৮.১। প্রকে গ্রগণয টভূবভঃ  ফতথভান ফাংরাগদগ প্রায় ১৫০ প্রকায বফববন্ন পর এফং ফবজ ঈৎাবদত গে। মদগয প্রায় ৫% 

জবভগত ঈযান পর চালাফাদ গে। এগদয একটি ঈগেখ্যগমাগ্য ং বফগদগ যপ্তাবন গে। নযবংদী  কুবভো মজরায় ঈযান 

পর ঈৎাদগন তাৎম থপূণ থ ভূবভকা যাখগছ। নযবংদীগত বকছু বকছু ফবজ  পগরয প্রায় ৯৫-১০০% ঈৎাবদত গে। তাছাড়া 

কুবভো  ব্রাহ্মণফাবড়য়ায় প্রায় ৯৫০০ মঃ জবভগত বফববন্ন ধযগণয ঈযান পর চালাফাদ গে। মনায়াখারীগত যবফ মভৌসুগভ 

২৬০০ মঃ জবভগত  খযা মভৌসুগভ ১৭০০ মঃ জবভগত ফবজ চাল য়। রফণাক্ততা ভস্যায জন্য গনক জায়গা এখন বতত 

ফস্থায় অগছ। এ ফ ফস্থা বফগফচনা কগয কুবভো  নযবংদীগত অিবরক ঈযান তাবেক গগফলনা মকন্দ্র স্থান কযা 

প্রগয়াজন। 

মদগয দবেণািগর ফবস্থত টুয়াখারী মজরাটি ন্যান্য কৃবল ির গত ববন্নতয। এ এরাকা দাবযদ্র ীবড়ত ির। 

টুয়াখারী মজরায মভাট কৃবল জবভয ৫.৪২% মচ সুবফধায অতায় যগয়গছ এফং এ িগরয ৪৪% কৃবল জবভ রফনাক্ত। এ 

িগর ভর পর ধাগনয য মখাযী, ভৄগ, ভবযচ, বভবষ্ট অলু, তযভৄজ আতযাবদ চালাফাদ য়। যবফ মভৌসুগভ মচ সুবফধায বাগফ 

গনক জবভ বতত ফস্থায় থাগক। এ কর পর চালাফাগদয জন্য নদী থ থাৎ ন্য জর ঈৎস্য মথগক মগচয াবন যফযা 

প্রগয়াজন। এ ফস্থায ঈন্নবত না গর এরাকায় ক্রবং আনগটনবটিয ায বযফতথন কযা ম্ভফ নয়। এ ফ কাযগণ টুয়াখারী 

িগর এ প্রকগেয ভােগভ একটি অিবরক গগফলণা মকন্দ্র স্থাগনয ব্যাফস্থা গ্রণ কযা গফ।  

 

৮.২।  ঈগেশ্যঃ  

(১) পর, ফবজ  পৄগরয নতুন জাত ঈদ্ভাফন;  

(২) নতুন চাল প্রভেবক্ত ঈন্নয়ন; এফং  

(৩) ঈযান পগরয ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্তয ঈন্নয়ন।  
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৮.৩। প্রকে নুগভাদগনয ফস্থাঃ   অগরাচয প্রকেটি ২০৪৯.১৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বফগত ০৪/০৪/২০০৬ তাবযগখ 

নুগভাবদত য় এফং জুরাআ, ২০০৫ গত জুন ২০০৮ ম থন্ত ৩ (বতন) ফছয মভয়াগদ বফএঅযঅআ কর্তথক এয ফাস্তফায়ন 

কাম থক্রভ শুরু য়। যফতীগত ১০/০৪/২০০৮ তাবযগখ প্রকগেয নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার ১ (এক) ফছয বৃবি  

প্রাক্কবরত ব্যয় হ্রাপূফ থক ১৮৮২.১৬ রে টাকায় ংগাধন কযা য়। তঃয গত ১৭/০৫/২০০৯ তাবযগখ পুনযায় 

প্রকেটিয       ফাস্তফায়নকার অগযা ৬ ভা বৃবি কগয বডগম্বয, ২০০৯ বনধ থাযণ  প্রাক্কবরত ব্যয় বৃবিপূফ থক ২০৪৯.১৫ 

রে টাকায় পুনঃবনধ থাযণ কগয ২য় ফায ংগাধন কযা য়। 

৮.৪। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  প্রকগেয অবথ থক গ্রগবত ৯৯% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

  
৮.৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ  

 
(ক)  ভূবভ বধগ্রণ  ঈন্নয়নঃ  নযবংদী, কুবভো  টুয়াখারীগত কগয়কটি বপ  যীোগায বনভ থাগণয জন্য 

৩৬৫.০০ রে টাকা ব্যগয় মভাট ১৩ মঃ ভূবভ বধগ্রণ  ২০১ রে টাকা ব্যগয় ঈক্ত ভূবভয ঈন্নয়ন কযা 

গয়গছ। 

 
(খ)  বফন বনভ থাণঃ এ প্রকগেয অতায় ৩৯৪.৪৫ রে টাকা ব্যগয় ১৮৭০ ফঃবভঃ এয ল্যাফ কাভ পাংনার বফন  

২৯৬.২৬ রে টাকা ব্যয় াগগে ৩১৬০ ফঃবভঃ- এয ন্যান্য বফন/স্থানা বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

 
(গ)  বপল্ড  বপ মন্ত্রাবতঃ এ প্রকগেয ভােগভ ২৭২.০০ রে টাকা ব্যগয় ৬২টি বপল্ড মন্ত্রাবত  ৯৭.৫৭ রে 

টাকা ব্যগয় ১৪৩ টি বফববন্ন ধযগনয বপ মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ। 

 
(ঘ)  মানফানঃ এ প্রকগেয অতায় ৯টি মভাটযাআগকর  ৯টি ফাআাআগকর ক্রয় কযা গয়গছ। এ খাগত ব্যয় 

গয়গছ ৯.৪৯ রে টাকা। 

 
(ঙ) গগফলণাঃ এ প্রকগে ঈযান পর গগফলণা কাম থক্রগভয জন্য মথাক বগগফ মম ২২৮.৭১ রে টাকা ফযাে বছর 

তায ম্পূণ থটাআ খযচ কগয গগফলণাগায স্থান  গগফলণা কাম থক্রভ বযচারনা কযা গয়গছ।  

 
(চ) প্রবেণঃ এ প্রকগেয ভােগভ ১১১ ব্যাগচ মভাট ৩৩৩০ জনগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। এ খাগত ব্যয় 

গয়গছ ২৫.৫০ রে টাকা। 

  
৮.৬।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ 

নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভয়াদ ভন্তব্য 

১। জনাফ মভাঃ অব্দুর ফাবয 

 বযচারক 

খন্ডকারীন ০৭/০২/০৫-

২৯/১২/২০০৫ 

২৯/১২/২০০৫ তাবযগখ 

ফয গ্রণ। 

২। জনাফ মভাঃ াদাৎ মাগন 

 ভাবযচারক 

খন্ডকারীন ৩০/১২/০৫-

০২/০১/২০০৬ 

বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

৩। জনাফ মভাঃ আকফার অখতায 

 বযচারক 

খন্ডকারীন ০৩/০১/০৬-

০৯/০১/২০০৭ 

গদান্নবতপ্রাপ্ত 

৪। জনাফ এভ. মভাজাগম্মর ক 

 বযচারক 

খন্ডকারীন ১০/০১/০৭-

২৯/১২/২০০৭ 

২৯/১২/২০০৭ তাবযগখ 

ফয গ্রণ। 

৫। জনাফ মভাঃ ারুন-য-যবদ 

 ভাবযচারক 

খন্ডকারীন ৩০/১২/০৭-

০৯/০২/২০০৮ 

বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

৬।  জনাফ এভ. এভ. বফর্শ্া  

 বযচারক 

খন্ডকারীন ১০/০২/০৮-

১১/০২/২০০৮ 

১১/০২/২০০৮ তাবযগখ 

ফয গ্রণ। 

৭।  জনাফ মভাঃ অব্দুর জবরর 

ভুআঁয়া  

 প্রধান াআবিবপক কভ থকতথা 

পূণ থকারীন ১২/০২/২০০৮-

৩১/১২/২০০৯ 

- 
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৯। বযদ থগনয ফাস্তফ ফস্থাঃ গত ১৩/০২/২০১১ তাবযগখ প্রকেটিয কুবভো ংগয কাজ গযজবভগন বযদ থন কযা য়। 

বযদ থনকাগর ফ থপ্রথভ কুবভো মকগন্দ্র ম্পাবদত কাজ  যফযাকৃত মন্ত্রাবত ম্পবকথত তোবদ ম থাগরাচনা কযা য়। 

তঃয এ মকগন্দ্রয জন্য যফযাকৃত মন্ত্রাবত  ভারাভার ম থগফেণ কযা য়। বযদ থনকাগর মদখা মায় মম, এ প্রকগেয 

অতায় ৩২৫ ফঃবভঃ অয়তগনয একটি ল্যাফ-কাভ-বপ বফবল্ডং বনভ থাণ কযা গয়গছ। ল্যাফ  বপগয কাম থাফরী বযচারনায 

জন্য ল্যাফ মন্ত্রাবত, কবম্পঈটায, ল্যাট, বপ্রিায, পগটাকবয়ায, প্রগজিয, কযাগভযা  পাবন থচায বডবব’য রেযভাো নুমায়ী 

যফযা কযা গয়গছ। তগফ প্রকগেয অতায় কুবভো মকগন্দ্রয জন্য ১০টি মডেট  ২টি ল্যাট কবম্পঈটায ক্রয় কযা গর 

কুবভো মকগন্দ্র ৫টি মডেট  ১টি ল্যাট যফযা কযা গয়গছ। এ প্রগঙ্গ জানাগনা য় মম, ফাকী ৫টি মডেট  ১টি 

ল্যাট কবম্পঈটায ফাবয দয দপ্তগয মযগখ মদয়া গয়গছ। এ মকগন্দ্র বফযভান জনফগরয জন্য যফযাকৃত কবম্পঈটাযগুগরাআ 

মগথষ্ট তাআ এখাগন কাগজয ভস্যা গে না। 

প্রকগেয অতায় বদ্বতরা বফবষ্ট ২২৫ ফঃবভঃ অয়তগনয একটি ডযবভটযী-কাভ-প্রবেণ মকন্দ্র বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

প্রবেণ মকন্দ্রটিয জন্য কবম্পঈটায, ভাবিবভবডয়া প্রগজিয, পাবন থচায প্রগয়াজনীয় ভারাভার যফযা কযা গয়গছ। মখাগন এ 

প্রকগেয অতায় ৯৬০ জন কৃলকগক প্রবেণ মদয়া গয়গছ। ডযবভটযী বনভ থাণ কযা গর মখাগন যাদৄনী, াাযাদায  

মকয়াযগটকায বনগয়াগ না মদয়ায় ডযবভটযী বযচারনায় ভস্যা গচছ ফগর জানাগনা য়।  

 এ প্রকগেয ভােগভ ৩টি মভাটয াআগকর  ৩টি ফাআ াআগকর ক্রয় কযা গয়গছ এফং মগুগরা মকগন্দ্রয কভ থকতথা, 

কভ থচাযীগদয ব্যফায কযগত মদখা মগগছ। এছাড়া এ প্রকগেয অতায় ১টি রাকটয, ১টি ায়ায টিরায  ১০টি মস্ধ মভবন 

ন্যান্য কৃবল ঈকযণ যফযা কযা গয়গছ এফং মগুগরা যাখায জন্য মড বতযী কযা গয়গছ।  

এ প্রকগেয গগফলণা কাম থক্রগভয অতায় এ মকগন্দ্রয ভােগভ মেন্প ফীগনয (ঝাড় বভ) রার ফীজ  অদায জাভ থপ্লাজভ 

ংগ্র কগয ফাবযয দযদপ্তগয াঠাগনা গয়গছ। এ মকগন্দ্র ফবজ্ব, পর  পৄগরয ঈন্নত জাত ঈদ্ভাফগনয জন্য বফববন্ন প্রদ থনী 

খাভায কযা গয়গছ। মখান মথগক গ্রীষ্মকারীন ট্যগভগটা, ফাবয অভ-৩, ফাবয ময়াযা-২, ফাবয বরচু-৩  রবতযাজ কচুয মভাট 

৩৪,২০০ টি ফীজ কৃলকগদয ভাগঝ বফতযণ কযা গয়গছ। এ মকগন্দ্র যাডাটিব রায়াগরয ভােগভ বনচু িগরয জন্য গ্রাগনারা  

জাগতয অলুয ঈন্নত ফীজ ঈদ্ভাফন  ফভৄক্ত কযা গয়গছ। এছাড়া ফছযব্যাী ফবজ ঈৎাদগনয ভগডর ঈদ্ভাফন র এ মকগন্দ্রয 

ন্যতভ পরতা।  কুবভো অিবরক মকগন্দ্রয ফাআগয বফববন্ন এরাকায কৃলকগদয জবভগত ফাবয ভািা-১, ফাবয ময়াযা-২, ফাবয 

অভ-৩  ফাবয বরচু-৩ পগরয ফাগান সৃজন কগয প্রদ থনীয ব্যফস্থা কযা গয়গছ ফগর জানা মায়।  

 এ প্রকগেয অতায় ভূবভ ঈন্নয়গনয জন্য মভাট ২০১.০০ রে টাকা মথাক বগগফ ফযাে বছর। বকন্তু বযদ থনকাগর 

মদখা মায়, কুবভো মকগন্দ্রয ম্পূণ থ ভূবভয ঈন্নয়ন তথা ভাটি বযাট কযা য়বন। গনক জায়গা প্রগয়াজগনয তুরনায় বনচু অগছ ফগর 

মদখা মায়। এ প্রংগগ ংবিষ্ট কভ থকতথা জানান ভূবভ ঈন্নয়ন ব্যয় বৃবি ায়া  ভাটি বযাগটয জন্য ফযােকৃত থ থ ম থাপ্ত না 

য়ায় প্রগয়াজনভত ভাটি বযাট কযা ম্ভফ য়বন। ম কাযগণ বৃবষ্টয মভৌসুগভ তযাবধক বৃবষ্ট গর ভাগঝ ভগে বকছু  এরাকায  

পর াবনগত ডুগফ নষ্ট য়। এ জগন্য অয ভাটি বযাট কযা প্রগয়াজন। তাছাড়া াকা মচনারা বনভ থাগণয জন্য মকান থ থ ফযাে 

না থাকায় মগচয ভয় প্রচুয াবন  েগভয চয় গে। তাআ মকগন্দ্রয কঁচা মচনারাগুগরা াকা কগয মচ ব্যফস্থা ঈন্নয়ন কযা 

প্রগয়াজন ফগর ংবিষ্ট কভ থকতথা ববভত ব্যক্ত কগযন। 

 
১০। প্রকগেয  ঈগেশ্য জথনঃ   

বযকবেত বজথত 

(ক) পর, ফবজ  পৄগরয নতুন 

জাত ঈদ্ভাফন 

(ক) মভাট ৫ (ঁচ) প্রজাবতয পর (ফাবয অভ-৬, ফাবয অভ-৭, ফাবয কূর-৩, ফাবয 

গপদা-৩  ফাবয মততুর-১), ৪ (চায) প্রজাবতয ফবজ (ফাবয বভবষ্ট ভবযচ-১, 

ফাবয বভ-৫, ফাবয ভরা-৪  ফাবয টগভগটা-১৫) এফং ৩ প্রজাবতয পৄর (ফাবয 

গ্লাবডরা,-৩, ফাবয বক্রস্যানবথয়াভ-১  ফাবয গাযগচযা-১) ঈদ্ভাফন  ফভৄক্ত 

কযা গয়গছ।     এছাড়া ৫০ (িা) প্রজাবতয ফবজ, ৬০ (লাট) প্রজাবতয পর 

 ২০ (বফ) প্রজাবতয পৄগরয জাভ থপ্লাজভ ংগ্র কযা গয়গছ মায ভােগভ 

ববফষ্যগত নতুন প্রজাবতয ফবজ, পর  পৄর ঈদ্ভাফন কযা মাগফ।   

(খ) নতুন চাল প্রভেবক্ত ঈন্নয়ন  (খ) বর টাগনগর গ্রীষ্মকাগর ফবজ ঈৎাদগনয প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 

ময়াযা  করায মযাগফারাআ  মাকাভাকগড়য  ভবিত ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন 

কযা গয়গছ। ঈন্নতভাগনয ফবজ ঈৎাদন কযা গয়গছ  ফবজ ঈৎাদগন জন্য 

াআগোগাবনক চালাফাদ িবত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ।  

(গ) ঈযান পগরয 

ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্তয ঈন্নয়ন 

(গ) ময়াযা, করা প্রভৃবত প্রজাবতয পর  টগভগটায ভত ন্যান্য ফবজ্বয পর 

ংগ্রগাত্তয চয় কভাগনায বনবভত্ত ঈন্নত যান্ডবরং  প্যাগকবজং প্রভেবক্ত 

ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 
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১০। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 
১১। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  এ প্রকে ফাস্তফায়গন মতভন মকান ভস্যা  বযরবেত য়বন। 

 
১২। সুাবযঃ  ফাবযয অিবরক ঈযান তে গগফলণা মকন্দ্রভগয ভূবভয বধক ঈন্নয়ন  মচ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ন্যান্য 

কাম থাফরী ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় তাগদয যাজস্ব ফাগজগটয অতায় ফা কভ থসূচী গ্রণ কগয ম্পাদন কযগত াগয।  
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ফাবয’য চরভান গগফলণা কভ থসূচী মজাযদাযকযণ (ংগাবধত) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবেটিঈট (বফএঅযঅআ) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 গাজীপুয দয (গাজীপুয), জাভারপুয দয (জাভারপুয), পবযদপুয দয 

(পবযদপুয), ভৄবন্পগি দয (ভৄবন্পগি), বকগাযগি দয (বকগাযগি), বফগি 

(নযবংদী), ভাদাযীপুয দয (ভাদাযীপুয), াফনা দয (াফনা), ঠাকুযগঁ দয 

(ঠাকুযগঁ), মদফীগি (িগড়), বদনাজপুয দয (বদনাজপুয), অরভনগয, বুবড়যাট 

(যংপুয), ফগুড়া দয, বফগি (ফগুড়া), শ্যাভপুয, কাজরা (যাজাী), কল্যানপুয 

(চাাআনফাফগি), রারভবনযাট দয (রারভবনযাট), াটাজাযী, খুরী (চট্টগ্রাভ), 

কুবভররা দয (কুবভো), খাগড়াছবড় দয, যাভগড় (খাগড়াছবড়), যাআখারী 

(যাঙ্গাভাটি), মগায দয (মগায), মদৌরতপুয (খুরনা), ভাগুযা দয (ভাগুযা), 

াতেীযা দয (াতেীযা), অকফযপুয, মভৌরবীফাজায দয (মভৌরবীফাজায), 

বজন্তাপুয (বগরট), যভতপুয (ফবযার)। (মভাট ৩২টি মকন্দ্র)। 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার 

প্রকৃত 

বতক্রান্ত ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 
ভর ংগাবধত ভর ংগাবধত 

১২৪৯২.০০ ১২৩৯১.৭১ ১২৩৪২.৭৫ 
জুরাআ ২০০৫- 

জুন ২০১০ 

জুরাআ ২০০৫- 

জুন ২০১০ 

জুরাআ 

২০০৫- জুন 

২০১০ 

- - 

 

৫। কাগজয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ         (রে টাকায়)  

ক্রঃ 

নং 
কাগজয বফববন্ন গঙ্গয নাভ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো (ংগাবধত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন/১০) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

১ যীোগাগযয মন্ত্রাবত ক্রয় ংখ্যা ৭৮৭ টি ১৫০৫.৩১ ৭৮৭ টি ১০০ ১৫০১.৭২ ৯৯ 

২ বপ মন্ত্রাবত ক্রয় ংখ্যা ৪৪৯ টি ৪৯৫.১৪ ৪৪৯ টি ১০০ ৪৮৪.০৩ ৯৮ 

৩ ভাঠ মন্ত্রাবত ক্রয় ংখ্যা ২৭৯ টি ৩৪৮.৪৪ ২৭৯ টি ১০০ ৩৪৩.৭৭ ৯৯ 

৪ মভবডকযার মন্ত্রাবত ক্রয় ংখ্যা ১৫ টি ১০.০০ ১৫ টি ১০০ ৫.৭৮ ৫৮ 

৫ বড ববজুযয়ার মন্ত্রাবত ক্রয় ংখ্যা ১৯টি ৫.০০ ১৯ টি ১০০ ৫.০০ ১০০ 

৬ বপ অফাফে ক্রয় মথাক মথাক ১০৬.৭৮ মথাক ১০০ ১০৬.৬৭ ১০০ 

৭ ফআ/জান থার মথাক মথাক ৯৫.১৪ মথাক ১০০ ৯০.০৩ ৯৫ 

৮ মানফান ক্রয় ংখ্যা ৬০ টি ২৬.৪৫ ৫০ টি ৮৩ ২৫.৬৯ ৯৭ 

৯ খাভায ঈন্নয়ন মথাক মথাক ১২৫৩.৪৫ মথাক মথাক ১২৩৪.৮৩ ৯৯ 

১০ গগফলণা ব্যয় মথাক মথাক ৫৫৩০.০৬ মথাক মথাক ৫৫২৯.২৯ ১০০ 

১১ কনটিনগজন্পী মথাক মথাক ৬০০.০০ মথাক মথাক ৬০০.০০ ১০০ 

১২ যেণাগফেণ  মভযাভত মথাক মথাক ২০২০.৪৩ মথাক মথাক ২০২০.৪৩ ১০০ 

১৩ স্বেগভয়াদী প্রবেণ ংখ্যা ৩৫২৪ জন ১১৮.৩৮ ৩৫২৪ জন ১০০ ১১৮.৩৮ ১০০ 

১৪ দীঘ থগভয়াদী প্রবেণ ংখ্যা 

১৩০ জন 

(এভএ-২০,   

বএআচবড-

৫০, কৃবল 

বডগপ্লাভা-৬০) 

২৭৭.১৩ 

১২৩ জন 

(এভএ-২০, 

বএআচবড-৫০, 

কৃবল বডগপ্লাভা-

৫৩) 

৯৫ ২৭৭.১৩ ১০০ 

 ফ থগভাট - ১০০% ১২৩৯১.৭১ - ৯৭.৮% ১২৩৪২.৭৫ ৯৯.৬% 
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৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : বডবব’মত ংস্থানকৃত ঈন্নয়নভরক মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  

 
৭। টভূবভ, কাগজয ঙ্গ  ফাস্তফায়ন : 

 
৭.১ টভূবভ : 

 

 ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবেটিঈট মদগয ফ থবৃৎ কৃবল গগফলণা প্রবতিান। এআ প্রবতিাগন বফববন্ন পর মমভন- 

দানা জাতীয় পর, কন্দার পর, ডার  বতরফীজ পর, ঈযানতাবেক পর  ভরা জাতীয় পগরয ঈয 

গগফলণা কযা য়। ঈবেবখত বধভুক্ত পগরয জাত ঈদ্ভাফগনয াাাব ভাটি  স্য ব্যফস্থানা, মযাগ  

মাকাভাকড় দভন ব্যফস্থানা, মচ  াবন ব্যফস্থানা, খাভায মন্ত্রাবত ঈন্নয়ন, স্য অফাদ  খাভায িবত 

ব্যফস্থানা, স্য ংগ্রগাত্তয ব্যফস্থানা  প্রবক্রয়াজাতকযণ, অথ থ-াভাবজক ব্যফস্থানা পর ংগ্র, 

ফাজাযজাতকযণ আতযাবদয ঈয গগফলণা কাম থক্রভ বযচাবরত গয় থাগক। এ কর পগরয জাত এফং ঈৎাদন 

প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফগনয ভােগভ ঈৎাদনীরতা বৃবি কযা গগফলণা কাম থক্রগভয প্রধান রেয। এ প্রবতিাগনয গগফলণা ঈআং 

এয তোফধাগন ৭টি স্য গগফলণা মকন্দ্র, ৬টি অিবরক গগফলণা মকন্দ্র, ২৯টি ঈ-মকন্দ্র এফং ১৫টি গগফলণা বফবাগ-

এয ভােগভ কর গগফলণা কভ থকান্ড বযচাবরত য়। এরাকা বববত্তক প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফগনয প্রাথবভক দাবয়ত্ব ারন কগয 

থাগক অিবরক এফং ঈ-মকন্দ্রভ। এ ভস্ত মকন্দ্র এফং ঈ-মকন্দ্রভগয বফযভান সুবফধাবদ অদৄবনক প্রভেবক্ত 

ঈদ্ভাফন  ম্প্রাযগণয জন্য মগথষ্ট না য়ায় মকন্দ্র  ঈ-মকন্দ্রভগয বফযভান সুবফধাবদয ঈন্নয়ন কযায রগেয 

এআ প্রকে াগত মনয়া য়। ম্পূণ থ বজবফ থ থায়গন ফাস্তফায়গনয জন্য একগনক কর্তথক ২৬-০৪-২০০৬ তাবযগখ 

‘‘ফাবয’য চরভান গগফলণা কভ থসূচী মজাযদাযকযণ’’ প্রকেটি নুগভাবদত য়। ভর প্রকগেয প্রাক্কবরত ব্যয়  

মভয়াদকার বছর মথাক্রগভ ১২৪৯২.০০ রে টাকা  জুরাআ, ২০০৫ গত জুন, ২০১০ ম থন্ত। প্রকগেয ঈগেশ্য জথগনয 

বনবভত্ত অন্তঃখাত ভিয় এফং কবতয় ংগগয ব্যয় পুনঃপ্রাক্করগনয মপ্রবেগত ২০০৯-১০ থ থ ফছগয প্রকগেয 

বডবব ংগাধন কযা য়। প্রকে ভাবপ্তগত মভাট ব্যয় গয়গছ ১২৩৪২.৭৫ রে টাকা (৯৯.৬০%); ফাস্তফ গ্রগবত 

৯৭.৮০%। ফাবয’য ভাবযচারক দাবধকাযফগর প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযন।  
 

৭.২ কাগজয ঙ্গ ফাস্তফায়ন  

 প্রকগেয নুগভাবদত ১২৩৯১.৭১ রে টাকা ব্যগয়য রেযভাোয বফযীগত প্রকে মভয়াগদ (জুন/১০ ম থন্ত) ব্যয় কযা 

গয়গছ ১২৩৪২.৭৫ রে টাকা (৯৯.৬০%); ফাস্তফ গ্রগবত ৯৭.৮০%। বনগম্ন প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন 

গ্রগবত ংগেগ ফণ থনা কযা গরা। 
 

৭.২.১ যীোগাগযয মন্ত্রাবত ক্রয় 

 যীোগাযগুগরায সুগমাগ-সুবফধা বৃবিয ভােগভ গগফলণা কাম থক্রভ মজাযদায কযায রগেয বডববগত ১১৯ ধযগনয 

৭৮৭টি ল্যাফ মন্ত্রাবত ক্রয় কযায জন্য ১৫০৫.৩১ রে টাকায ংস্থান বছর। এয ভগে ব্যয় গয়গছ ১৫০১.৭২ রে 

টাকা। এ ভস্ত মন্ত্রাবত ব্যফাগযয ভােগভ অদৄবনক গগফলণা কাম থক্রভ বযচারনা কযা গে।  
 

৭.২.২ বপ মন্ত্রাবত ক্রয় 

 এ খাগত বডববগত ১৭ ধযগনয ৪৪৯টি বপ মন্ত্রাবত ক্রয় কযায জন্য ৪৯৫.১৪ রে টাকায ংস্থান বছর। এয ভগে 

ব্যয় গয়গছ ৪৮৪.০৩ রে টাকা। এ ভস্ত মন্ত্রাবত ব্যফাগযয ভােগভ অদৄবনক গগফলণা কাম থক্রভ বযচারনা কযা 

গে। 

 
৭.২.৩ ভাঠ মন্ত্রাবত ক্রয় 

 গগফলণা ভাঠ মথামথবাগফ প্রস্ত্ত্তগতয জন্য বডববগত ২০ ধযগনয ২৭৯টি ভাঠ মন্ত্রাবত ক্রয় কযায জন্য ৩৪৮.৪৪ রে 

টাকায ংস্থান বছর। এয ভগে ব্যয় গয়গছ ৩৪৩.৭৭ রে টাকা। এ ভস্ত মন্ত্রাবত বফএঅযঅআ-এয বফববন্ন গগফলণা 

ভাগঠ ব্যফায কযা গে। 

 

৭.২.৪ মভবডকযার মন্ত্রাবত ক্রয় 

 বফএঅযঅআ স্বাস্থয মকগন্দ্রয বচবকৎা সুবফধা ফাড়াগনায জন্য বডববগত ৮ ধযগনয ১৫টি মভবডকযার মন্ত্রাবত  ক্রয় 

কযায জন্য ১০.০০ রে টাকায ংস্থান বছর। এয ভগে ব্যয় গয়গছ ৫.৭৮ রে টাকা। এ ভস্ত মন্ত্রাবত বফএঅযঅআ-

এয স্বাস্থয মকগন্দ্র ব্যফায কযা গে। 
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৭.২.৫ বড ববজুযয়ার মন্ত্রাবত ক্রয় 

 এখাগত বডববগত ৫.০০ রে টাকায ংস্থান বছর। এয ভগে ব্যয় গয়গছ ৫.০০ রে টাকা। এ ভস্ত মন্ত্রাবত 

বফএঅযঅআ-এয বফববন্ন মকগন্দ্র ব্যফায কযা গে। 
 

৭.২.৬ বপ অফাফে ক্রয় 

 বডবব’মত প্রকে দপ্তয  বফববন্ন ফবঃগকগন্দ্রয বপভগয অফাফে ক্রগয়য জন্য ফ থগভাট ১০৬.৭৮ রে টাকায 

ংস্থান বছর। জুন ২০১০ ম থন্ত প্রকে বপ  ফবঃগকগন্দ্রয বপভগয জন্য ১০৬.৬৭ রে টাকা ব্যগয় 

প্রগয়জনীয় অফাফে ক্রয় কযা গয়গছ। 
 

৭.২.৭ ফআ-জান থার ক্রয় 

 বডবব’মত বফএঅযঅআ মকন্দ্রীয় রাআগব্রযী  বফববন্ন ফবঃগকগন্দ্রয বপভগয ফআ-জান থার ক্রগয়য জন্য ফ থগভাট 

৯৫.১৪ রে টাকায ংস্থান বছর। জুন ২০১০ ম থন্ত ৯০.০৩ রে টাকা ব্যগয় প্রগয়জনীয় ফআ-জান থার ক্রয় কযা গয়গছ। 
 

৭.২.৮ মানফান ক্রয় 

 বডববগত ২০টি মভাটয াআগকর  ৪০টি ফাআ-াআগকর ক্রয় কযায জন্য ২৬.৪৫ রে টাকায ংস্থান বছর। এয ভগে 

২০টি মভাটয াআগকর  ৩০টি ফাআ-াআগকর ক্রয় ফাফদ ব্যয় গয়গছ ২৫.৬৯ রে টাকা। এ ভস্ত মানফান গগফলণা 

কাম থক্রভ বযচারনায জন্য ব্যফায কযা গে। 

 
৭.২.৯ খাভায ঈন্নয়ন 

 বফএঅযঅআ দয দপ্তয এয ২৬টি মকন্দ্র/ঈগকগন্দ্রয ঈন্নয়নভরক কাগজয জন্য বডববগত ১২৫৩.৪৫ রে টাকায 

ংস্থান বছর। এয ভগে ব্যয় গয়গছ ১২৩৪.৮৩ রে টাকা। এআ থ থ ব্যগয়য ভােগভ বফববন্ন মকগন্দ্র গবীয নরকু 

স্থান, বযন্তযীণ যাস্তা বনভ থাণ, বফদ্যযবতক, গ্যা  াবনয রাআন স্থান, মেবং মলায বনভ থাণ, মচ নারা বতযী, কুর 

রুভ বনভ থাণ, ীভানা মপবন্পং বতযী, গ্যাগযজ বতযী, মটবরগপান রাআন স্থান আতযাবদ কাজ ম্পাদন কযা গয়গছ।  

 
৭.২.১০ জনফর প্রবেণ 

 বডবব’মত ফ থগভাট ৩৫২৪ জন বফজ্ঞানী/কভ থকতথা/কভ থচাযী  কৃলক এয স্বেগভয়াদী প্রবেগণয জন্য ১১৮.৩৮ রে 

টাকা এফং ১৩০ জন বফজ্ঞানী  ভাঠ কভীয দীঘ থগভয়াদী প্রবেগণয জন্য ২৭৭.১৩ রে টাকায ংস্থান বছর। 

দীঘ থগভয়াদী প্রবেগণয অতায় মদগ ৫০ জন বএআচবড, ২০ জন এভএ এফং ৫৩ জন কৃবল বডগপ্লাভা ম্পন্ন 

কগযগছন। নতুন ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তয ঈয ম্প্রাযণ কভী/কৃলক এফং দেতা বৃবিয জন্য ৩৬৪৭ জন 

বফজ্ঞানী/কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয জন্য স্বেগভয়াদী প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। এ খাগত ব্যয় গয়গছ ৩৯৫.৫১ রে 

টাকা। 

 
৭.৩ প্রকগেয ভর ঈগেশ্য 

ক)  জাভ থপ্লাজভ ংগ্র, ভল্যায়ন, ংযেণ এফং বরবফিকযণ; 

খ)  মযাগ-ফারাআ  মাকাভাকড় প্রবতগযাধ েভতা ম্পন্ন পগরয ঈন্নতজাত ঈদ্ভাফন;  

গ)  জীফ প্রভেবক্ত গগফলণায ভােগভ বফএঅযঅআ অতাভুক্ত পগরয মযাগভৄক্ত চাযা ঈৎাদন, াআবব্রডাআগজন 

এফং বাআযা বক্লবনং কযা; 

ঘ)  পর ব্যফস্থানা ংক্রান্ত করাগকৌর ঈদ্ভাফন; 

ঙ)  পর ংগ্রগাত্তয প্রবক্রয়াজাতকযণ, প্যাগকবজং, বযফন  ংযেণ; 

চ)  বফববন্ন কৃবল বযগফ িগর বফএঅযঅআ অতাধীন পগরয ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তভগয প্রাগয়াবগক গগফলণা 

মজাযদাযকযগণয ভােগভ কৃলক ম থাগয় বফস্তাগয ায়তা কযা;  

ছ)  ঈবদ্ভগদয মযাগ  েবতকয মাকায দভন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত করাগকৌর  অআবএভ গগফলণা;  

জ)  স্বে খযগচয রাগআ কৃবল মন্ত্রাবত ঈদ্ভাফন; 

ঝ)  কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থা বফগফচনায় বফএঅযঅআ ঈদ্ভাবফত নতুন প্রভেবক্তভগয প্রবাফ বনণ থয়;  

ঞ)  গগফলণা প্রবতগফদন, বরপগরট, বুকগরট, মপাল্ডায, ফআ আতযাবদ প্রকা; 

ট)  অদৄবনক কৃবল প্রভেবক্ত ম্পগকথ বফজ্ঞানী, ম্প্রাযণ কভী এফং কৃলকগদয প্রবেণ প্রদান;  

ঠ)  কৃবল গগফলণায াম্প্রবতক জথন ম্পগকথ মবভনায, বগম্পাবজয়াভ  কভ থারা অগয়াজন কযা;  

ড)  বফববন্ন ব্যফাযকাযীগদয জন্য বফএঅযঅআ অতাভুক্ত পগরয প্রজনন  বববত্ত ফীজ ঈৎাদন।  
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৭.৪ প্রকে বযদ থন 

 ভাঠ ম থাগয় ফাস্তফায়ন কাজ গযজবভগন মদখায জন্য প্রকেভুক্ত গাজীপুয, যাজাী, ফগুড়া, বদনাজপুয, খাগড়াছবড়, 

মভৌরবীফাজায, বগরট  ফবযার মকন্দ্র বযদ থন কযা য়। বযদ থগন মদখা মায়, প্রকেভুক্ত মকন্দ্রগুগরাগত প্রকগেয 

অতায় যফযাকৃত মন্ত্রাবত  গগফলণা যদ যফযাগয পগর মকন্দ্রগুগরায অদৄবনক প্রভেবক্তয গগফলণায সুগমাগ-

সুবফধা মফগড়গছ। পর, ফজী  ন্যান্য পগরয জাভ থপ্লাজভ ংগ্র, ংযেণ  বরবফিকযগণয মেগে অদৄবনক 

প্রভেবক্ত  িবত ফরম্বন কযায সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ। কভ থকতথা, কভ থচাযী, কৃলক ন্যান্য ঈকাযগবাগীগদয 

প্রবেণ মদয়া গয়গছ। ভূবভ ঈন্নয়ন, বফন  খাভায মভযাভত  ংস্কায কাজ কযা গয়গছ। তগফ মফীযবাগ মকগন্দ্রআ 

নুগভাবদত জনফর নুমায়ী কভ থকতথা-কভ থচাযী না থাকায় গগফলণা কাম থক্রভ ভন্থয গবতগত চরগছ। কবতয় মকগন্দ্র 

(যাজাী, খাগড়াছবড়, ফগুড়া) প্রগয়াজগনয বতবযক্ত মন্ত্রাবত যফযা কযা গয়গছ মা ব্যফহৃত ফস্থায় গড় 

অগছ। বকছু মকগন্দ্র মথামথবাগফ আনগবিযী ব্যফস্থানা তথা েক মযবজষ্টায ংযেণ কযা গে না (বদনাজপুয, 

খাগড়াছবড়)। বযদ থগন অগযকটি বফলয় রেয কযা মগগছ, মটি র মফীযবাগ মকগন্দ্রআ ীভানা মদয়ার না থাকা 

বকংফা অংবক থাকা, এয পগর স্থানীয় প্রবাফারী ভর এফ মকগন্দ্রয ভাবরকানাধীন জবভ দখগরয প্রয়া 

চারাগে এফং বস্থবতীরতা সৃবষ্ট কযগছ (অকফযপুয, মভৌরবীফাজায; বজন্তাপুয, বগরট)। 
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ক্রঃনং বযকবেত ঈগেশ্য * প্রকৃত জথন 

১ জাভ থপ্লাজভ ংগ্র, ভল্যায়ন, ংযেণ 

এফং বরবফিকযণ; 

ব্যাক বববত্তক মজগনটিক মফ ঈন্নয়গনয জন্য বফববন্ন কৃবল ঈযানতাবত্বক 

পগরয প্রায় ৯০০০ জাভ থপ্লাজভ ংগ্র  ংযেণ কযা গয়গছ। এয ভগে 

১২টি দানাদায পগরয ১৫৬৯টি, ৮টি বতর পগরয ৩৯৮টি, ১০টি ডার 

পগরয ৩৩৫৩টি, ৬টি ভরা পগরয ১৫৩টি, ৩৭টি ব্জী পগরয 

৩২৮১টি, পগরয ৮৮টি এফং ন্যান্য পগরয ২৯টি জাভ থপ্লাজভ ংগ্র  

ংযেণ কযা গয়গছ। ংগৃীত জাভ থপ্লাজভ এয চবযোয়ন এফং ন্যান্য 

কৃবলতাবত্বক বফবষ্ট নাক্তকযগণয কাজ ব্যাত যগয়গছ। 

২ মযাগফারাআ  মাকাভাকড় প্রবতগযাধ 

েভতা ম্পন্ন পগরয ঈন্নতজাত 

ঈদ্ভাফন; 

প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়কাগর বফববন্ন পগরয ১০৭টি নতুন জাত ঈদ্ভাফন কযা 

গয়গছ। এগুগরায ভগে ঈচ্চ পরনীর, পুবষ্ট ভি, তা  রফণাক্ততা 

বষ্ণু, মফীবদন ংযেণ কযা মায় এভন জাত যগয়গছ। এয ভগে গগভয 

৭টি, ভূট্টায ৮টি, ন্য দানাদায পগরয ৫টি, ডার পগরয ৪টি, মতর 

পগরয ১১টি, অলুয ৯টি, বভবষ্ট অলুয ২টি, কচুয ৯টি, ব্জী পগরয 

২৩টি, পগরয ২০টি এফং ভরা পগরয ৮টি জাত যগয়গছ। 

৩ জীফ প্রভেবক্ত গগফলণায ভােগভ 

বফএঅযঅআ অতাভুক্ত পগরয 

মযাগভৄক্ত চাযা ঈৎাদন, 

াআবব্রডাআগজন এফং বাআযা বক্লবনং 

কযা; 

টিসুয কারচায  জীফ প্রভেবক্ত গগফলণায ভােগভ করা  অনাযগয ব্যাক 

প্রাগগগনয জন্য টিসুয কারচায প্রগটাকর, কঁঠাগরয মক্লানার প্রাগগন, 

মাভাটিক াআবব্রড মথগক এভব্রাগয়া মযবকঈ আতযাবদ ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 

াাাব বডএনএ বগকাগয়বন্পং প্রগটাকর ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 

৪ পর ব্যফস্থানা ংক্রান্ত করাগকৌর 

ঈদ্ভাফন; 

প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়কাগর বফববন্ন পগরয ১৫০টি পর ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত করাগকৌর ফা ঈৎাদন করাগকৌর ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। এয 

ভগে যগয়গছ পাটি থগগন, বে আবযগগন, মে মপগযাভন, অআবএভ, 

অআবএভ, াআগোবনক কারচায, প্রগটকটিব কারচায, ঈচ্চ ভগল্যয 

পগরয ফছযব্যাী ঈৎাদন, গ থাবনক ব্জী ঈৎাদন, মরগুবভনা পগরয 

আগনাগকারাভ আতযাবদ। 

৫ পর ংগ্রগাত্তয প্রবক্রয়াজাতকযণ, 

প্যাগকবজং, বযফন  ংযেণ; 

অনায, কঁচা অভ, ময়াযা, কুর, মঁতুর  ন্যান্য তাজা পগরয জযাভ, 

মজরী, অচায, ভাভ থাগরাজ আতযাবদ বতযীয জন্য করাগকৌর ঈদ্ভাফন কযা 

গয়গছ। তাছাড়া অলু  কঁঠাগরয বচ এফং তাজা পর  ব্জীয কভ 

খযচ ম্পন্ন ংযেণ  বযফন করাগকৌর ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ।   

৬ বফববন্ন কৃবল বযগফ িগর 

বফএঅযঅআ অতাধীন পগরয 

ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তভগয প্রাগয়াবগক 

াযা মদগ কৃলক ম থাগয় মববরগডন রায়ার, ব্লক প্রদ থনী, ন-পাভ থ 

রায়ার, াআরট প্রডাকন আতযাবদয ভােগভ ১২৫টি নতুন ঈদ্ভাবফত 

করাগকৌর  জাগতয বফস্তায ঘটাগনা গয়গছ। 
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গগফলণা মজাযদাযকযগণয ভােগভ 

কৃলক ম থাগয় বফস্তাগয ায়তা কযা; 

৭ ঈবদ্ভগদয মযাগ  েবতকয মাকায 

দভন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত করাগকৌর 

 অআবএভ গগফলণা;  

প্রধান প্রধান পগরয নতুন এফং নফসৃষ্ট কীটতঙ্গ নাক্তকযণ, অআবএভ 

করাগকৌগরয ভান প্রবভতকযণ, বফএএপবফ, ফ্রুট লাআ বনয়ন্ত্রগণ মপগযাভন 

মর, ফাগয়াগবোআড ব্যফাগযয করাগকৌর ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 

মবোআড ব্যফাগযয মডাজ  করাগকৌর ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ।   

৮ স্বে খযগচয রাগআ কৃবল মন্ত্রাবত 

ঈদ্ভাফন;  

স্বে খযগচয মফ বকছু কৃবল মন্ত্রাবত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ মায ভােগভ কৃবল 

মাবন্ত্রকীকযণ জতয গে। ঈগেখগমাগ্য কৃবল মন্ত্রাবতগুগরা গে ভাবি 

ক্র ায়ায মোয, মফড পযভায, অলু মগ্রডায, ায়ায চাবরত ভূট্টা 

ভাড়াআ মন্ত্র, মগডর/ায়ায ঈআগনায়ায, কগম্পাষ্ট মাগযটয, মফড প্লািায, 

ডাফর মযা আঈএবজ এবপ্লগকটয পয াগডল্ড যাআ বপল্ড আতযাবদ।  

৯ কৃলকগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থা 

বফগফচনায় বফএঅযঅআ ঈদ্ভাবফত নতুন 

প্রভেবক্তভগয প্রবাফ বনণ থয়; 

বফববন্ন কৃবল বযগফ িগর বফএঅযঅআ ঈদ্ভাবফত ১৫টি প্রভেবক্তয 

আভপ্যাি ষ্টাবড কযা গয়গছ। াাাব জবভয ব্যফায, রাআববরগাড 

প্যাটান থ, খায গস্যয চাবদা  প্রাপ্যতা, বফববন্ন পগরয বফণন  দাভ 

ঈঠানাভা বফলয়ক মফ কগয়কটি অথ থ-াভাবজক গগফলণা বযচারনা কযা 

গয়গছ। 

১০ গগফলণা প্রবতগফদন, বরপগরট, 

বুকগরট, মপাল্ডায, ফআ আতযাবদ প্রকা; 

প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভগয় ফাংরাগদ জান থার ফ এবগ্রকারচাযার 

বযাগ থয ১৬টি আসুয, ফাবল থক প্রবতগফদগনয ৪টি ববরঈভ, ফাবয প্রভেবক্ত 

াতফআ এয ২টি ববরঈভ, মফ বকছু প্রবেণ ম্যানুয়যার, বুকগরট, মপাল্ডায, 

বনঈজগরটায প্রকাবত গয়গছ। 

১১ অদৄবনক কৃবল প্রভেবক্ত ম্পগকথ বফজ্ঞানী, 

ম্প্রাযণ কভী এফং কৃলকগদয প্রবেণ 

প্রদান; কৃবল গগফলণায াম্প্রবতক জথন 

ম্পগকথ মবভনায, বগম্পাবজয়াভ  

কভ থারা অগয়াজন কযা; 

এআ প্রকগেয অতায় ৫০ জন বফজ্ঞানী বএআচবড, ২০ জন বফজ্ঞানী এভএ এফং 

৫৩ জন ভাঠ কভী কৃবল বডগপ্লাভা বডগ্রী ম্পন্ন কগযগছন। াাাব ৩৫২০ জন 

বফজ্ঞানী, ম্প্রাযণ কভী এফং কৃলকগক অদৄবনক কৃবল প্রভেবক্ত ম্পগকথ স্বেগভয়াদী 

প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

১২ বফববন্ন ব্যফাযকাযীগদয জন্য বফএঅযঅআ 

অতাভুক্ত পগরয প্রজনন  বববত্ত ফীজ 

ঈৎাদন। 

কৃবল গগফলণায াম্প্রবতক জথন বফলগয় মকন্দ্রীয়বাগফ এফং অিবরক ম থাগয় মফ 

বকছু মবভনায, বগম্পাবজয়াভ, কভ থারা, কৃলক  অগয়াজন কযা গয়গছ মায 

ভােগভ প্রভেবক্ত বফস্তায ায়ক গয়গছ। 

১৩ বফববন্ন ব্যফাযকাযীগদয জন্য বফএঅযঅআ 

অতাভুক্ত পগরয প্রজনন  বববত্ত ফীজ 

ঈৎাদন। 

বফববন্ন প্রকায ব্জীয ৬ টন, অলুয ১০০০ টন, ডাগরয ৭৫ টন, বতরফীগজয ৩৫ টন 

প্রজনন  বববত্ত ফীজ ঈৎাদন  বফতযণ কযা গয়গছ। এআ ফীজ প্রধানত 

বফএবডব এফং ন্যান্য ফীজ ঈৎাদনকাযী প্রবতিাগনয বনকট বফতযণ কযা 

গয়গছ।  

 * ংখ্যাফাচক তেগুগরা প্রকে কর্তথগেয মদয়া।  

 
৯। ঈগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণঃ 

 প্রকগেয বনধ থাবযত কর প্রাথবভক ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। দীঘ থগভয়াদী ঈগেশ্যগুগরা জথন ভয়াগে।  

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকেটি ফাস্তফায়গন বনম্নবরবখত ভস্যা  ত্রুটি-বফচুযবত বযরবেত গয়গছ। 

১০.১ প্রগয়াজগনয বতবযক্ত মন্ত্রাবত যফযা কযাঃ  বযদ থগন মদখা মগগছ, মকান মকান মকগন্দ্র প্রগয়াজগনয বতবযক্ত 

ল্যাফগযটযী  বপ মন্ত্রাবত যফযা কযা গয়গছ মমগুগরা মকন্দ্র কর্তথে ব্যফায না কগয ফােফন্দী কগয মযগখগছ। 

ঈদাযণস্বরূ যাজাী, ফগুড়া এফং খাগড়াছবড় মকগন্দ্রয নাভ ঈগেখ কযা মায়। যাজাী (বফগনাদপুয) মকগন্দ্র ১টি 

Lyphiolizer মভবন  ১টি াম্প, ফগুড়া মকগন্দ্র ১টি এব, ১টি কবম্পঈটায, ১টি মরজায বপ্রিায এফং খাগড়াছবড় 

মকগন্দ্র ১টি এব ব্যফহৃত ফস্থায় গড় অগছ। বজজ্ঞাায জফাগফ স্থানীয় কভ থকতথাগণ জানান জায়গায/কগেয বাগফ 

(এবয মেগে) বকংফা মন্ত্রাবত বফযভান থাকায় (কবম্পঈটায) এফ মন্ত্রাবত এ ভৄহুগতথ ব্যফায কযা মাগে না। ১টি 

Lyphiolizer মভবন ১২.৯৫ রে টাকায় মকনা গয়গছ। বজবফ গথ থ মকনা ভল্যফান এফ মন্ত্রাবত দীঘ থবদন 

প্যাগকট ফন্দী গয় গড় থাকগর ব্যফায েভতা াযাগফ মমটি চগয়য নাভান্তয।  
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১০.২ মথামথবাগফ েক মযবজষ্টায ংযেণ না কযাঃ  বযদব থত মকন্দ্রগুগরায ভগে বদনাজপুয এফং খাগড়াছবড় মকগন্দ্র 

মথামথবাগফ েক মযবজষ্টায ংযেণ কযা গে না। বদনাজপুয মকগন্দ্র বফববন্ন ল্যাফগযটযী, বপ  ভাঠ মন্ত্রাবত 

যফযা কযা গর েক মযবজষ্টাগয মগুগরায মকান তেআ খুগঁজ ায়া মায়বন। খাগড়াছবড় মকগন্দ্রয েক ফআগত 

মদখা মায় ৩টি এবয বফযীগত মকান এবন্ট্র মনআ। বযদ থগন অগযা মদখা মগগছ, ল্যাফগযটযী এফং বপ কেগুগরাগত 

যফযাকৃত বফববন্ন দাভী মন্ত্রাবতয গাগয় প্রকে এফং ংস্থায নাভ বনগদ থক মকান মরখনী মনআ। এয পগর মকান মন্ত্রটি 

মকান প্রকগেয তা মফাঝা মায় না। মথামথবাগফ েক মযবজষ্টায ংযেণ এফং মন্ত্রাবতয গাগয় তোংকন কযা না গর 

ভল্যফান মন্ত্রাবতগুগরায মফাত য়ায অংকা থাগক। 

১০.৩ জনফগরয বাগফ গগফলণা কাম থক্রভ ব্যাত য়াঃ  ঈন্নত প্রভেবক্তয গগফলণা  ম্প্রাযগণয রগেয বফগফচয প্রকগেয 

অতায় বফববন্ন অদৄবনক মন্ত্রাবত  মকবভকযার যফযা কযা গয়গছ। বকন্তু বযদ থগন মদখা মায়, প্রায় ফগুগরা 

মকগন্দ্রআ নুগভাবদত জনফর গো কভ থযত জনফর গনক কভ। শুদৄভাে জনফগরয বাগফ সৃষ্ট সুবফধাবদ কাবঙ্খত 

ম থাগয় ব্যফায কযা মাগে না। 

১০.৪ মথামথবাগফ প্রকে দবরর (বডবব) প্রণয়ন না কযাঃ প্রকগেয ভােগভ ফাবয’য ৩২টি মকগন্দ্র/ঈগকগন্দ্র বফববন্ন ধযগনয 

মন্ত্রাবত  াজ-যিাভ যফযা কযা গয়গছ। প্রকগেয বডবব প্রণয়গনয ভয় এফ কগম্পাগনগিয মকন্দ্রবববত্তক 

মকান তাবরকা বন্নগফ কযা য়বন। এয পগর প্রকে ভবনটবযং-এ সুবফধায মু্মখীন গত গয়গছ। মকন্দ্রগুগরা 

বযদ থগন বগগয় মফাঝা মায়বন এ মকগন্দ্র মকান মকান কগম্পাগনি ফাস্তফায়ন কযায জন্য বনধ থাবযত বছর।  

১০.৫ পূণ থকারীন প্রকে বযচারক না থাকাঃ যকাযী বফবধ নুমায়ী ২৫.০০ মকাটি টাকা এফং তদ্যধ থ ব্যগয়য প্রকগেয মেগে 

পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বনগয়াগগয ংস্থান যগয়গছ। এ প্রকগেয মেগে (প্রকে ব্যয় ১২৪.৯২ মকাটি টাকা) ফাবয’য 

ভাবযচারক দাবধকায ফগর প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযন। প্রকগেয ৫ ফছয মভয়াগদ ৫ জন 

ভাবযচারক প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযন এফং কগরআ প্রকে ফাস্তফায়নাধীন ফস্থায় ফগয মান। 

একজন পূণ থকারীন প্রকে বযচারক না থাকায় প্রকে কাম থক্রভ ফাস্তফায়গনয স্বাবাবফক গবতভয়তা ব্যাত য়।  

 
১১। সুাবযঃ 

১১.১ বফগফচয প্রকগেয অতায় মমফ মকগন্দ্র প্রগয়াজগনয বতবযক্ত মন্ত্রাবত যফযা কযা গয়গছ বকংফা ব্যফহৃত 

ফস্থায় অগছ মগুগরায তাবরকা প্রণয়ন কগয মমফ মকগন্দ্র ঈক্ত মন্ত্রাবত ব্যফায কযা মাগফ মগুগরাগত স্থানান্তগযয 

ব্যফস্থা বনগত গফ (ফাস্তফায়গনঃ ফাবয কর্তথে)। 

 
১১.২ প্রকে দবরর প্রণয়গনয ভয় প্রগয়াজনাবতবযক্ত ফকাঠাগভা  মন্ত্রাবতয ংস্থাগনয প্রস্তাফ না কগয প্রকৃত প্রগয়াজগনয 

বনবযগখ ফাস্তফম্মত প্রাক্করন কযায জন্য ফাবয কর্তথেগক যাভ থ মদয়া র।  

 
১১.৩ প্রকগেয অতায় যফযাকৃত মন্ত্রাবত  মকবভকযার-এয জন্য সুিুবাগফ েক মযবজষ্টায ংযেণ কযা অফশ্যক। 

আগতাভগে বফববন্ন প্রকগেয অতায় কর মকন্দ্র/ঈগকগন্দ্র যফযাকৃত মন্ত্রাবতগুগরায গাগয় প্রকে/ম থায়/কর্তথগেয 

নাভ বনগদ থক মরখনীয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ (ফাস্তফায়গনঃ ফাবয কর্তথে)।  

 
১১.৪ ববফষ্যগত গৃবতব্য প্রকগেয মেগে বডবব’মত মকন্দ্রয়াযী ফাস্তফাবয়তব্য কাগজয তাবরকা (অবথ থক  ফাস্তফ 

রেযভাো) ংভেক্ত কযগত গফ। 

১১.৫ অবথ থক বফবধভারা, ক্রয় বফবধভারা, প্রকে ব্যফস্থানা  আনগবিযী ব্যফস্থানা প্রভৃবত বফলগয় কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয 

প্রবেণ প্রদাগনয রগেয ফাবয কর্তথগেয ঈগযাগ গ্রণ কযা ভীচীন গফ।  

 
১১.৬ প্রকে বযচারক বনগয়াগগয মেগে যকাযী বযে নুমায়ী পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বনগয়াগ মদয়ায বফলগয় কৃবল 

ভন্ত্রণারয়গক যাভ থ মদয়া র। 

 
১১.৭ ফাবয’য চরভান গগফলণা কাম থক্রভ বক্তারী কযগণয ঈগেগশ্য ফতথভান প্রকগেয নুরূ প্রকে গ্রণ কযা মমগত াগয। 

নুরূ প্রকে গ্রগণয মেগে বফববন্ন মকন্দ্র/ঈগকন্দ্রগুগরায জবভয ভাবরকানা এফং সুিু বযন্তযীণ বযগফ বনবিতকগে 

ীভানা প্রাচীয বনভ থাগণয ংস্থান যাখগত গফ। 
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ফাংরাগদ ডার  বতরফীজ গগফলণা কভ থসূচী মজাযদাযকযণ 

(ভাপ্তঃ  জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট (বফএঅযঅআ)/ফাবয 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 স্য বফবাগ মজরা ঈগজরা 

   ডার ঢাকা, 

যাজাী, 

খুরনা, 

ফবযার, 

বগরট এফং 

চট্টগ্রাভ 

জাভারপুয, 

মযপুয, 

ভয়ভনবং, 

গাজীপুয, 

বদনাজপুয.যাঙ্গা

ভাটি, যাজাী 

াফনা, কুবষ্টয়া, 

মগায, ভাগুযা, 

বঝনাআদ, 

চুয়াডাঙ্গা, 

মভগযপুয, 

যাজফাড়ী, 

ফবযার, 

ঝারকাঠি, 

ফযগুনা, মবারা, 

টুয়াখারী এফং 

চট্টগ্রাভ। 

জাভারপুয দয, 

বযলাফাবড়, বোর, 

পৄরফাবড়, জয়গদফপুয,  

কাবরগি, মযপুয, 

কাাবয়া, বদনাজপুয 

দয, যংপুয দয, 

ীযগি, যাজাী দয, 

ফা, যাআর, মগাদাগাবয, 

অভগনাযা, াফনা দয, 

আর্শ্যদী, অটগবযয়া, 

চাটভাবযয়া, কুবষ্টয়া দয, 

মবড়াভাযা, মদৌরতপুয, 

মগায দয, ভবনযাভপুয, 

মকফপুয, মচৌগাছা, 

বঝকযগাছা, ভাগুড়া দয, 

াবরকা, শ্রীপুয, 

মভাাম্মদপুয, বঝনাআদ 

দয, কাবরগি, 

মকাটচাদপুয, বরকা, 

চুয়াডাঙ্গা দয, ডাভৄযহুদা, 

জীফনগয, মভগযপুয দয, 

গজনী, পবযদপুয দয, 

ভদৄখারী, মফায়ারভাযী, 

বাঙ্গা, ভাদাযীপুয দয, 

কারবকবন, বফচয, 

যাজআয, যাজফাড়ী দয, 

াংা, ফাবরয়াকাবন্দ, 

মগায়ারন্দ, ফবযার দয, 

ফাভৄগি, ঝারকাঠি দয, 

নরছটি, যাজাপুয, ফযগুনা 

দয, অভতরী, মবারা 

দয, রারগভান, 

তুজুভৄবেন, মফাযানঈবেন, 

টুয়াখারী দয,  ফাঈপর 

করাাড়া, চট্টগ্রাভ দয, 

াটাজাযী। 

   বতরফীজ ঢাকা, 

যাজাী, 

গাজীপুয, 

জাভারপুয, 

জয়গদফপুয,  কাাবয়া, 

বকয়ারনয, জাভারপুয 
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খুরনা, 

ফবযার, 

এফং চট্টগ্রাভ 

াফনা, 

ফবযার, 

চট্টগ্রাভ, মগায, 

মনায়াখারী,  

কুবভো, যংপুয, 

িগড় এফং 

টাঙ্গাআর। 

দয, মভরানডা, 

আরাভপুয, াফনা দয, 

আর্শ্যদী, অটগবযয়া, 

চাটভায, ভবনযাভপুয, 

মকফপুয, মচৌগাছা, 

বঝকযগাছা,  মনায়াখারী 

দয, রেীপুয, মাফাযচয, 

াবতয়া, কুবভো দয, 

দাঈদকাবন্দ, মদবফোয, 

মাভনা,  ভৄযদনগয, 

যংপুয, দয, মদফীগি, 

চট্টগ্রাভ দয,  াটাজাযী, 

যাআখারী, টাঙ্গাআর দয, 

ঘাটাআর, মবায়াপুয, 

বকগাযগি। 

 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়          

                                                                                                                       (রে টাকায়)  

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত           

ফাস্তফায়ন

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত  ভয় 

 (ভর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৮৩.৩২ ২৪৮৩.৩২ ২৪৭২.৬০ জুরাআ, 

২০০৫ গত  

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, 

২০০৫ গত  

জুন, ২০১০ 

মপব্রু,২০০

৬ গত  

জুন, 

২০১০ 

-   
- 

 
৫। প্রকগেয ংগ বববত্তক গ্রগবত : 

(রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ বযভান বডবব নুমায়ী 

প্রাক্করন 

প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। কভ থকতথাগদয মফতন-

বাতাবদ 

মথাক ২১০.৮৭ ৪৪ ১৯৮.৮৭ (৯৯%) ৪৪ (১০০%) 

২। ংস্থান ব্যয় মথাক ৭৯.৭৬ ৫৭ ৮৩.৭৬ (১০১%) ৫৭ (১০০%) 

৩। বাতা মথাক ১৯৮.৭২ ১০১ ১৯৬.৫৪ (৯৯%) ১০১ (১০০%) 

৪। গগফলণা মথাক ৫২০.৬৪ মথাক ৫২০.৬৪ 

(১০০%) 

মথাক 

৫। কবিনগজবন্প মথাক ১২৬.৫৩ মথাক ১২৬.৫৩ 

(১০০%)  

মথাক 

৬। এভ.এ. মপ্রাগ্রাভ ংখ্যা ১.০০ ১ ১.০০ (১০০%) ১ (১০০%) 

৭। ব.এআচ.বড. মপ্রাগ্রাভ ংখ্যা ৩.০০ ১ ৩.০০ (১০০%) ১ (১০০%) 

৮। ন্যান্য প্রবেণ ব্যাচ ১৬৪.৭৯ ৯২২ ১৬৪.৭৯ (১০০%) ৯২২ (১০০%) 

১০। মভযাভত, যেণাগফেণ মথাক ৪৯.৮৬ মথাক ৪৯.৮৬ (১০০%) মথাক 

১১। ভাঠ মন্ত্রাবত ংখ্যা ৮০.৬৩ ৮১ ৮০.৬৩ (১০০%) ৮১ (১০০%) 
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ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ বযভান বডবব নুমায়ী 

প্রাক্করন 

প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২। ল্যাফ মন্ত্রাবত ংখ্যা ৫৮৮.৪৯ ২১৯ ৫৮৮.৪৯ 

(১০০%) 

২১৯ (১০০%) 

১৩। বপ মন্ত্রাবত ংখ্যা ৬০.৪১ ১০৭ ৫৯.৮৭ (১০০%) ১০৭ (১০০%) 

১৪। অফাফে মথাক ৩২.৯১ মথাক ৩২.৯১ (১০০%) মথাক 

১৫। মানফান এফং 

মন্ত্রাবত 

ংখ্যা ১০.৮৫ ১০ ১০.৮৫ (১০০%) ১০ (১০০%) 

১৬। ভূবভ বধগ্রণ একয ১৯.৮৩ ৩ ১৯.৮৩ (১০০%) ৩  (১০০%) 

১৭। ল্যাফ কাভ বপ 

বনভ থাণ 

ফঃবভঃ ৭১.০৬ ২০০ ৭১.০৬ (১০০%) ২০০ (১০০%) 

১৮। ন্যান্য বনভ থাণ ফঃবভঃ ২২৩.৯৬ ২৫৬০ ২২৩.৯৬ 

(১০০%) 

২৬৫০ (১০০%) 

১৯। ভূবভ ঈন্নয়ন মিয ৪০.০১ ৬০.৭ ৪০.০১ (১০০%) ৬০.৭ (১০০%) 

 মভাটঃ  ২৪৮৩.৩২  ২৪৭২.৬০ 

(৯৯%) 

১০০% 

                                       

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : এ প্রকগেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৭।   ভল্যায়ন িবত ( Methodology) :  অগরাচয প্রকগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত িবত 

(methodology) নুযণ কযা গয়গছঃ 

 প্রকে ছক ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত/ববঅয ম থাগরাচনা;  

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তে ংগ্রগয জন্য গযজবভগন বযদ থন;  

 ঈকাযগবাগীয কৃলকগদয াগথ অগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগেয বববত্তগত ংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা; 

 

৮। াধাযণ ম থগফেণ : 

৮.১। প্রকে গ্রগণয টভূবভ:  ডার ফাংরাগদগ চালগমাগ্য একটি জাচয অবভল জাতীয় পর মা প্রবতবদগনয খায তাবরকায় 

গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা ারন কগয। প্রবতবদন জন প্রবত ৪৫ গ্রাভ বগগফ জনংখ্যা নুাগত ফাংরাগদগ প্রবতবদন প্রায় ২ বভবরয়ন টন 

ডাগরয প্রগয়াজন। এয ভাে তকযা ২৫ বাগ মদীয় ঈৎাদগনয ভােগভ বভটাগনা ম্ভফ গে। ফাকী ৭৫ বাগ ভল্যফান বফগদবক 

ভৄদ্রা ব্যগয় বফগদ মথগক অভদানী কযগত য়। অভাগদয মদগ প্রধান ডারভ রঃ  ভসুয, মছারা, মখাযী, ভৄগ, ভাকারাআ 

এফং মপরন। ফাংরাগদগ মম কয়টি বতরফীজ পর চাল গয় থাগক এয ভগে বযলা, বতর এফং চীনাফাদাভ প্রধান। এছাড়া 

বতব, কুসুভপৄর, সূম থভখী  য়াবফন মদগয বকছু বকছু এরাকায় চাল গয় থাগক । ভানুগলয স্বাস্থয যোয বনবভগত্ত বতর পরগুবর 

গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা ারন কগয। বকছু বকছু ববটাবভন মমভন এ, বড, আ এফং মক যীগয গ্রগণয জন্য মতগরয প্রগয়াজন। প্রকেটি 

ফাস্তফাবয়ত গর ডার এফং বতরফীগজয ঈৎাদন ফাড়াগনায রগেয নতুন জাত  ঈৎাদন প্রভেবক্তয ঈদ্ভাফন, ঈন্নয়ন, প্রবেণ  

প্রভেবক্ত স্তান্তয কাগজ গুরুত্বপুণ থ ভুবভকা ারন কযগফ।  

 

৮.২। ঈগেশ্য : 

(১) ডার  বতর জাতীয় পগরয মকৌর ম্পদ ংগ্র, ংযেণ;  

(২) ঈন্নত ঈচ্চ পরনীর, মযাগ-ফারাআ  মাকাভাকড় প্রবতগযাধ ম্পন্ন এফং প্রচবরত এরাকাভগ বফগলতঃ 

ঈকূরীয় এরাকায় অফাদগমাগ্য, জরাফিতা  রফনাক্ততা বষ্ণু ঈন্নত জাত  প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন;  

(৩) গযজবভগন গগফলণায াাাব ঈক্ত পগরয ভবিত মযাগফারাআ ব্যফস্থানা ঈদ্ভাফন;  

(৪) ডার  বতর জাতীয় পর অফাগদয ঈন্নত প্রভেবক্ত ভগয ব্লক প্রদ থনীস্থান, ম্প্রাযণ  এনবজ কভী, 

কৃলক প্রবেণ প্রদান ; এফং 

(৫) ডার  বতর জাতীয় পগরয ঈন্নত জাতভগয প্রজনন ফীজ এফং ভানম্পন্ন ফীজ ঈৎাদন  বফতযণ।  
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৮.৩। প্রকে নুগভাদগনয ফস্থাঃ  অগরাচয প্রকেটি ২৪৮৩.৩৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বফগত ২০/০২/২০০৬ তাবযগখ 

নুগভাবদত য় এফং জুরাআ, ২০০৫ গত ৫ (ঁচ) ফছয মভয়াগদ ফাবয কর্তথক এয ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ শুরু য়। 

যফতীগত ১৮/০১/২০০৯ তাবযগখ প্রকগেয নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার বযফবতথত মযগখ অন্তঃখাত ভিয়পূফ থক 

ংগাধন কযা য়। প্রকেটি ম্পূণ থ বজবফ থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। 

 
৮.৪। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  প্রকগেয অবথ থক গ্রগবত ৯৯% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।   

 
৮.৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ  

(১) গগফলণাঃ 

 (ক) জাভ থপ্লাজভ ংগ্র -৮০৬টি। 

 (খ) ঈচ্চ পরনীর জাত ঈদ্ভাফন -১১টি।  

 (গ) ভবম্বত মযাগ ফারাআ ব্যফস্থানা প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন -৩৬টি।  

 (ঘ) চাল ব্যফস্থানা প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন -২৭টি।  

 (ঙ)  প্রদ থনী  খাভায -৪৯৫টি।  

 (চ) ঈচ্চপরনীর ডার  বতরফীজ ঈদ্ভাফন  বফতযণ -১৪৫মভঃটন।  

 (ছ) ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তয বযাবরগবান -৪৮টি রায়ার  

 

(২) মন্ত্রাবত  ম্পদ ংগ্রঃ 

 (ক) ভাঠ মন্ত্রাবত -৮১টি  

 (খ) ল্যাফ মন্ত্রাবত -২১৯টি  

 (গ) বপ মন্ত্রাবত -১০৭টি  

 (ঘ) মানফান -১০টি ভটয াআগকর।  

(৩) মবৌত বনভ থাণঃ 

 (ক) ল্যাফ কাভ বপ - ২০০ ফঃবভঃ।  

 (খ) ন্যান্য বনভ থাণ -২৬৫০ ফঃবভঃ।  

(৪) প্রবেণঃ 

 (ক) ভাষ্টা থ মপ্রাগ্রাভ -১ জন।  

 (খ) বএআচবড মপ্রাগ্রাভ -১ জন।  

 (গ) ন্যান্য -৯২২ ব্যাচ (২৭,০৫৫ জন কৃলক, ম্প্রাযণ কভ থকতথা  এনবজ কভী)।  

 
৮.৬।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ 

 

নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভয়াদ ভন্তব্য 

ডঃ মভাঃ অফদ্যো 

চীপ াগয়বিবপক বপায 

পূণ থকারীন ১৪/০৯/২০০৫ গত 

০১/০৩/২০০৭ 

ফযপ্রাপ্ত 

ডঃ এভ অবজজুয যভান  

চীপ াগয়বিবপক বপায 

পূণ থকারীন ০১/০৩/২০০৭ গত 

১০/০২/২০০৮ 

গদান্নবত  ফদরী 

ডঃ এভ অবু ফকয 

চীপ াগয়বিবপক বপায 

পূণ থকারীন ১০/০২/২০০৮ গত 

০৮/০২/২০১০ 

ফযপ্রাপ্ত 

ডঃ মভাঃ মদগরায়ায মাগন 

চীপ াগয়বিবপক বপায 

পূণ থকারীন ০৮/০২/২০১০ গত 

৩০/০৬/২০১০ 

প্রকগেয মভয়াদ 

ভাপ্ত 

 
৯। বযদ থগনয ফাস্তফ ফস্থা : প্রকেটি মদব্যাী ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। মভাট ৩টি মজরায় প্রকগেয কাম থক্রভ গযজবভগন 

বযদ থন কযা য়। বনগম্ন মজরায়াযী ফণ থনা মদয়া গরাঃ 

9.1 মনায়াখারী  রেীপুয : গত ১২/১২/২০১০ তাবযগখ মনায়াখারী  ১৩/১২/২০১০ তাবযগখ রেীপুয ংগয কাম থক্রভ 

গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর ফাবযয মনায়াখারী িগরয ংবিষ্ট ববনয়য বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা 

ঈবস্থত বছগরন। বযদব থত কাম থক্রগভয ংবেপ্ত ফণ থনা  ভতাভত বনগম্ন মদয়া রঃ  
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9.1.1 ঈন্নত জাত ঈদ্ভাফনঃ এ প্রকগেয অতায় মকন্দ্রীয়বাগফ মভাট ৫ (ঁচ) প্রজাবতয ডার  ৬ (ছয়) প্রজাবতয বতরফীগজয 

ঈচ্চপরনীর জাত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। তন্গে মনায়াখারী  রেীপুয মজরায় ৩ (বতন) প্রজাবতয বতরফীজ  ১ 

(এক) প্রজাবতয ডাগরয প্রদ থনী খাভায কযা য়। এ এরাকায প্রদ থনী খাভাগয রায়াগরয ভােগভ ফাবয বচনাফাদাভ-৮, 

ফাবয য়াবফন-৫, ৬  ফাবয ভগ-৬ ঈদ্ভাফনপূফ থক ফভৄক্ত কযা য়। বনগম্ন এফ নতুন ঈদ্ভাবফত প্রজাবতয াগথ প্রচবরত 

জাগতয তুরনাভরক বচে মদয়া গরাঃ 

প্রজাবতয নাভ ঈৎাদন 

(মকবজ/মঃ) 

গ্র বযটান থ (টাকা/মঃ) 

ফা দাভ 

খযচ 

(টাকা/মঃ) 

বনট অয় 

(টাকা/মঃ) 
BCR 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

স্থানীয় জাগতয বচনাফাদাভ 

(ঢাকা-১) 

১,৮৫০ ৭৪,০০০ ৪৮,৯৫০ ২৫,০৫০ ১.৫১ 

ফাবয বচনাফাদাভ-৮ ২,৫৯৬ ১,০৩,৮৪০ ৪৮,৯৫০ ৫৪,৮৯০ ২.১২ 

স্থানীয় জাগতয মায়াবফন 

(মাাগ) 

২,১০০ ৮৪,০০০ ৪৪,৯০০ ৩৯,১০০ ১.৮৭ 

ফাবয য়াবফন-৫ ২,৩৮০ ৯৫,২০০ ৪৪,৯০০ ৫০,৩০০ ২.১২ 

ফাবয য়াবফন-৬ ২,৭৫০ ১,১০,০০০ ৪৪,৯০০ ৬৫,১০০ ২.৪৫ 

স্থানীয় জাগতয ভগ  ৪০০ - - - - 

ফাবয ভৄগ-৬ ১৪২৩ - - - - 

 
ংবিষ্ট কভ থকতথায াগথ অরাকাগর জানা মায় মম, এ প্রকগেয ভােগভ মফ বকছু যাডবান্প রাআন বতযী কযা গয়গছ 

বকন্তু প্রকগেয মভয়াদ মল গয় মায়া  ফাবযয যাজস্ব ফাগজট প্রতুর য়ায় বযাবরগডন রায়াগরয ভােগভ মগুগরা 

ফভৄক্ত কযায বফলয়টি বনবিত গয় গড়গছ। প্রকগেয মভয়াদ অগযা দ্যআ ফছয থাকগর ফা অগযা দ্যআ ফছয গগফলণা 

চারাগনা মগগর অগযা কগয়কটি ঈচ্চপরনীর, বার ভাগনয জাত ঈদ্ভাফন কযা ম্ভফ ত।  

9.1.2 ঈন্নত চাল ব্যফস্থানা ঈদ্ভাফনঃ এ প্রকগেয অতায় মভাট ২৭টি ঈন্নত চালাফাদ িবত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। রেীপুগযয 

কভরনগগযয প্রদ থনী খাভাগয নাআগরাগজন মডাজ  িবত বনণ থগয়য জন্য রায়ার মদয়া য়। মখাগন মদখা মায় 

নাআগরাগজন মডাজ ৩০ মকবজ/মঃ গর গফ থাচ্চ ৩.৫৪ টন/মঃ য়াবফন ঈৎাবদত য়। এছাড়া ব্লক প্রদ থনীয ভােগভ  

ফীজ ফগনয ায, মস্প  ায প্রগয়াগ িবতয ঈগয গগফলণা চারাগনা য়  চালীগদযগক মগুগরা মদখাগনা য়। 

ফাবয কর্তথক ঈদ্ভাবফত আনক্লাআন্ড মপ্লট ফীজ ফন মন্ত্রটিয ভােগভ প্রদ থনী খাভাযগুগরাগত ফীজ ফন কযা য়। মমটা 

কৃলকগদয ভগে ব্যাক জনপ্রীয়তা রাব কগযগছ ফগর জানা মায়। এ মন্ত্রটিয ভােগভ ায প্রগয়াগ কযা ম্ভফ। 

বযদ থনকাগর রেীপুগযয কভরানগয ঈগজরায চয রগযন্প গ্রাগভয চালী মভাঃ ভৄববুয যভাগনয ফাবড়গত এ মন্ত্র 

মদখগত ায়া মায়। তায ভত এ এরাকায অগযা কগয়কজন চালী এ ফীজ ফন মভবনটি ক্রয় কগযগছ। মভবনটিয ভল্য 

২৩ াজায টাকায ভত। বকন্তু এটা চারাগত ায়ায টিরাগযয াায্য বনগত য়। মকনায ঙ্গবত না থাকায় ব্যাক 

অগ্র থাকা স্বগে চালীযা মভবনটা বকনগত াযগছ না। তাআ যকাগযয কাগছ তঁযা বফনাভগল্য এ মভবন যফযাগয 

অগফদন জাবনগয়গছ। 

9.1.3 চালীগদয প্রবেণঃ  এ প্রকগেয অতায় মদব্যাী ৯২২টি ব্যাগচ মভাট ২৭,০৫৫ জন কৃলক, ম্প্রাযণ কভ থকতথা  

এনবজ কবভ থগক প্রবেণ মদয়া গয়গছ। এ এরাকায প্রবেণপ্রাপ্ত কৃলকগদয াগথ অরাকাগর  জানা মায়, তাযা 

গত ৩/৪ ফছগয ১বদগনয কগয়কটি প্রবেণ মগয়গছ। প্রবেণ মথগক তাযা বক বগখগছ জানগত চায়া গর জানা মায় 

মম, াযপ্রগয়াগ িবত, ফারাআ নাক মস্ধ, অগাছা দভন, ফীজ ফন, ফীজ ংযেণ আতযাবদ ম্পগকথ তাযা ম্যক জ্ঞান 

রাব কগযগছ। বযদ থনকাগর মনায়াখারীয সুফন থচয ঈগজরায চয জফফায গ্রাগভয কৃলক মভাঃ জাাঙ্গীয অরগভয 

ফাড়ী  রেীপুগযয কভরনগয ঈগজরায চয রগযন্প গ্রাগভয কৃলক মভাঃ নুরুর অবভগনয ফাবড়গত য়াবফন  ফাদাভ 

ফীজ বফজ্ঞাবনক িবতগত ংযেণ কগয যাখগত মদখা মগগছ। ফীজ ংযেগণয জন্য োভ  রী ব্যাগ এ প্রকে মথগক 

যফযা কযা গয়গছ ফগর জানাগনা য়। রেীপুগযয কভরনগগযয, পূফ থচয ভাটি থন গ্রাগভয প্রায় দ ফাগযা জন কৃলক 

ন্যান্য কৃলকগদয াগথ অরাকাগর অগযা জানা মায় মম, তাগদয ভগে গনগকয জবভগত প্রদ থনী খাভায কযা য়। 

মখান মথগক তাযা ফীজফন, াযপ্রগয়াগ, ফারাআনা  ফীজ ংযেণ ম্পগকথ মম ফাস্তফ জ্ঞান রাব কগযগছ মটা 

কাগজ রাবগগয় বনগজযা মম য়াবফন, ফাদাভ  ভৄগডাগরয চাল কগযগছ মখাগন পরন গনক মফী মগয়গছ। অগগ 

মমখাগন তাযা গগড় ১.২ টন/মঃ পরন মত এখন মখাগন ২ টন/মঃ ম থন্ত পরন াগে। তাযা এখন ফীজ ংযেণ 

িবত ব্যফায কযগছ, ঈন্নতভাগনয ফীজ বনগজযা ব্যফায কযগছ  ন্যান্য চালীগদয কাগছ বফবক্র কগয অবথ থকবাগফ 

রাবফান গে। 
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চালীযা অগযা জানায় মম, তাগদয এখন ভর ভস্যা গরা, তাগদযগক দাদন বনগয় পর বফবক্র কযগত গে। পগর 

ঈভেক্ত দাভ াগচছ না। ঊণ ায়ায জন্য প্রগয়াজনীয় ফ তথ পূযণ য়া স্বগে কৃবল ব্যাংক মথগক কৃবল ঊণ াগে 

না। এ ব্যাাগয তাযা কৃবল বপ  যকাগযয গমাবগতা কাভনা কগযগছ। 

9.2 ইর্শ্যদী (াফনা) : গত ১৩/০২/২০১১ তাবযগখ ফাবযয অিবরক গগফলণা মকন্দ্র, ইর্শ্যদী, াফনা গযজবভগন বযদ থন 

কযা য়। বযদ থনকাগর ইর্শ্যদী ঈগকগন্দ্রয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা  ন্যান্য কভ থকতথাগণ ঈবস্থত মথগক 

প্রগয়াজনীয় তোবদ প্রদান  প্রকগেয অতায় ম্পাবদত কাম থক্রভ ম থগফেগণ ায়তা প্রদান কগযন। এ মকগন্দ্র 

গগফলণা  রায়াগরয ভােগভ ফাবয বযলা-১৪,১৫,১৬, ফাবয ফাদাভ-৮, ফাবয বতর-৩, ফাবয ভসুয-৫  ৬ ঈদ্ভাফনপূফ থক 

ফভৄক্ত কযা য়। এ ছাড়া ফাবয ভসুয-৭, ফাবয মছারা-৯  ফাবয মখাবয-৩ এয এযাডবান্প রাআন ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ 

মমটা দ্রুত ফভৄক্ত কযা মাগফ ফগর অা কযা গে। এ মকগন্দ্র ঈদ্ভাবফত ফাবয বযলা ১৫ এয লুদ ফগণ থয ফীগজ বতগরয 

বযভাণ স্থানীয় জাত গত ২-৩% মফব ফগর জানাগনা য়।  

এ মকগন্দ্রয খাভাগয ব্লগকয ভােগভ বযলা, ভযটশুটি, ভসুয  গড়াগযয স্বে মভয়াদী প্রজাবত ঈদ্ভাফগনয মম রায়ার 

চরগছ মটা বযদ থনকাগর মদখা মায়। ফাবয বযলা-১৫ এয ফীজ ফধ থন প্লট বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর 

ংবিষ্ট কভ থকতথা জানান মম, ফাবয বযলা-১৫ একটি অদৄবনক ঈচ্চ পরনীর জাত মা াকায য গাছ খাড়া থাগক এফং 

স্বে মভয়াদী জাত মা ৮০-৮৫ বদগন বযক্ক য়। মমখাগন প্রচবরত জাগতয জীফনকার ১০০ বদগনয ঈয। াযা মদগ 

অভন  মফাগযা ধাগনয ভাগঝ এ জাতটি গজআ চাল কযা মায়।  এ জাগতয পরন বফঘা প্রবত ২০৫ মথগক ২২০ মকবজ। 

মদগয মবাজয মতগরয চাবদা পূযগণ এ জাতটি গুরুত্বপূণ থ ফদান যাখগত াগয। কৃলকগদয ভাগঝ নতুন ঈদ্ভাবফত এ 

জাতটি জনবপ্রয় কযায রগেয গত ১২/০২/২০১১ তাবযগখ এ মকগন্দ্র ভাঠ বদফ ারন কযা য় ফগর জানাগনা য়। এ 

ছাড়া প্রকেভুক্ত ন্যান্য এরাকায ন্যায় এ মকগন্দ্র চাল ব্যফস্থানা, ভবিত ফারাআ ব্যফস্থানা, ায প্রগয়াগ  ফীজ 

ংযেগণয ঈয কৃলকগদয প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ ফগর জানা মায়।  

 
১০। প্রকগেয  ঈগেশ্য জথনঃ   

 

বযকবেত বজথত 

(ক) ডার  বতর জাতীয় পগরয মকৌর ম্পদ 

ংগ্র  ংযেণ। 

 

বফববন্ন প্রজাবতয ডার  বতর জাতীয় পগরয ৮০৬টি মকৌর ম্পদ 

ংগ্র কগয তা ঈচ্চপরনীর জাত ঈদ্ভাফগন কাগজ রাগাগনা গয়গছ।  

(খ) মযাগ ফারাআ  মাকাভাকড় প্রবতগযাধ 

ম্পন্ন  রফনাক্ততা বষ্ণু ঈচ্চপরনীর জাত 

ঈদ্ভাফন। 

ঁচ প্রজাবতয, ডার  ছয় প্রজাবতয মতগরয ঈন্নত জাত ঈদ্ভাফন কযা 

গয়গছ। 

(গ) ভবিত মযাগ ফারাআ ব্যফস্থানা প্রভেবক্ত 

ঈদ্ভাফন।  

ভবিত মযাগ ফারাআ ব্যফস্থানায ৩৫টি প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ।  

(ঘ) ঈন্নত চালাফাদ প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন। ঈন্নত চালাফাগদয ২৭টি প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 

(ঙ) ডার  বতর জাতীয় পর অফাগদয ঈন্নত 

প্রভেবক্ত ভগয ব্লক প্রদ থনী স্থান, ম্প্রাযণ, 

কৃলক  এনবজকভীগদয প্রবেণ প্রদান এফং 

ভাঠ বদফ অগয়াজন কযা। 

মভাট ৪৯৫টি ব্লক প্রদ থনী স্থান, ২৭,০৫৫ জন কৃলক, ম্প্রাযণ 

কভ থকতথা  এনবজ কভীগক মভাট ৯২২টি ব্যাগচ প্রবেণ প্রদান 

এফং ৪২০টি ভাঠ বদফগয অগয়াজন কযা গয়গছ। 

চ) ঈক্ত পগরয ঈন্নত জাত ভগয ভানম্পন্ন 

ফীজ ঈৎাদন  বফতযণ। 

মভাট ৬১ মভঃটন প্রজনন ফীজ  ৮৪ মভঃটন ভানম্পন্ন ফীজ 

ঈৎাদন কগয তা বফএবডব  কৃলকগদয ভাগঝ বফতযণ কযা 

গয়গছ। 

 
১০। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্য মভাটাভৄটিবাগফ বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 
১১। ঈগমাগীতা  সৃি সুবফধায ব্যফাযঃ    ঈদ্ভাবফত নতুন প্রভেবক্ত ব্যফায  এয ম্প্রাযণ বনবিত কযা মগগর মদগয 

ডার  বতর ম্পগদয ঘাটবত গনকাংগ মভটাগনা ম্ভফ গফ। 
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১২। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ   

১২.১। এ প্রকগেয ভােগভ মফ বকছু যাডবান্প রাআন বতযী কযা গয়গছ বকন্তু প্রকগেয মভয়াদ মল গয় মায়া  ফাবযয 

যাজস্ব ফাগজট প্রতুর য়ায় বযাবরগডন রায়াগরয ভােগভ মগুগরা গত অগযা বকছু নতুন জাত ফভৄক্ত কযায 

বফলয়টি বনবিত গয় গড়গছ। 

১২.১।  এ প্রকগেয অতায় মভাট ৫ (ঁচ) প্রজাবতয ডার  ৬ (ছয়) প্রজাবতয বতরফীগজয ঈচ্চপরনীর জাত ঈদ্ভাফন কযা 

গর প্রকগেয ২নং ঈগেগশ্য ফবণ থত ঈকূরীয় এরাকায় অফাদগমাগ্য, জরাফিতা  রফনাক্ততা বষ্ণু ঈন্নত জাত  

প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফগনয রেযভাে পুযাপুবয বজথত য়বন। 

 
১৩। সুাবযঃ 

১৩.১।   ফাবযয যাজস্ব ফাগজট এফং এ প্রকগেয ভােগভ সৃষ্ট  বফযভান ফকাঠাগভা ব্যফায কগয প্রগয়াজনীয় ংখ্যক 

রায়াগরয ভােগভ নতুন অগযা বকছু প্রজাবত ফভৄক্ত কযা চরভান গগফলণায কাজ চাবরগয় মনয়ায বফলগয় কৃবল 

ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্রণ কযগফ; 

 
১৩.২। ফাবয কর্তথক ঈদ্ভাবফত আনক্লাআন্ড মপ্লট ফীজ ফন মন্ত্র  গুটি আঈবযয়া ব্যফাগযয মন্ত্র কৃলকগদয গ্রু গঠন কগয প্রবত গ্রুগ 

একটি কগয বফনাভগল্য/াফববডয ভােগভ ফা কৃবলঊগণয অতায় বফতযণ কযা মগগর ঈৎাদন খযচ কভাগনা ম্ভফ 

ত। এ ব্যাাগয কৃবল ভন্ত্রণারগয়য দৃবষ্ট অকল থণ কযা গরা; 

 
১৩.৩।  ঈকূরীয় ির মদগ বফযভান কর এক  বদ্ব-পরী কৃবল জবভগুগরাগক ম থায়ক্রগভ বতন-পরী জবভগত 

রূান্তযপূফ থক ঈৎাদন বৃবিয রগেয ডার  বতরফীগজয ভত পরগুগরায রফনাক্ততা, খযা  বতবযক্ত অদ্রতায ভত 

প্রবতকূর বযগফগ জন্াগত েভ এভন প্রজাবত ঈদ্ভাফগনয জন্য নতুন প্রকে গ্রণ কযা মমগত াগয। এগেগে ধান  

ন্যান্য পগরয স্বে জীফনকাগরয প্রজাবত ঈদ্ভাফন  ফীজ ফগনয ভয় ভিয় তথা ক্রবং প্যাটান থ বযফতথন কযায 

জন্য ফাংরাগদ ধান গগফলনা আনবষ্টটিঈট  কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট মমৌথ ঈগেযাগগ কাজ কযগত াগয।  
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ফাংরাগদগ াআবব্রড (ংকয) ভুট্টা গগফলণা ঈন্নয়ন  

(ভাপ্তঃ জুন  ২০১০) 
 

১। প্রকগেয ফস্থান  জয়গদফপুয, জাভারপুয, ইর্শ্যদী, মগায, াটাজাযী, বুবড়যাট, যভতপুয 

এফং মদফীগি। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা/প্রাবনক 

ভন্ত্রণারয় 

 ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আন্পটিটিঈট, কৃবল ভন্ত্রণারয়। 

৩। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   

 
(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয %) 

ভর (প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

১০২৬.২৭ 

(০.০০) 

১০৯৯.১৬ 

(০.০০) 

১০৯৮.৭২ 

(০.০০) 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত 

জুন, ২০১০ 

নগবম্বয, 

২০০৫ গত 

জুন, ২০১০ 

৭২.৪৫ 

(৭.০৫%) 

বনধ থাবযত 

ভগয়য 

ভগে 

ফাস্তফাবয়ত 

 
৪।  প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ 

 
(রে টাকায়) 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যাজস্ব ব্যয় 

মফা  যফযা মথাক ২৫২.৪৬ মথাক ২৫২.৪৬ ১০০% 

প্রবেণ ংখ্যা ৬০.৬৬ ১০০০ জন ৬০.৬৬ ১০০% 

মভযাভত  যেণাগফেণ মথাক ২৮.৫০ মথাক ২৮.৫০ ১০০% 

ভৄরধন ব্যয় 

ম্পদ ংগ্র মথাক ৬৩৭.৫৩৭ মথাক ৬৩৭.৪৬ ১০০% 

বনভ থাণ  ভূবভ ঈন্নয়ন মথাক ১২০.০০ মথাক ১২০.০০ ১০০% 

মভাট - ১০৯৯.১৬ - ১০৯৯.০৮ ১০০% 

 

প্রকগেয বফববন্ন প্রকায ক্রগয়য বফস্তাবযত বফফযণ Annexure 1-মত ঈগেখ কযা র। 

 
৫।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

 
৬।  টভূবভ, প্রকগেয ঈগেশ্য  ফাস্তফায়ন : 

 
৭.১। টভূবভঃ ফাংরাগদ পৃবথফীয ন্যতভ ঘনফবতপূণ থ মদ। মবদ দানা গস্যয ঈৎাদন ক্রভফধ থভান াগয ফাড়গছ তবু আা 

ফাংরাগদগয খায বনযাত্তায জন্য মগথষ্ট নয়। ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবেটিঈগটয ঈবদ্ভদ প্রজনন বফবাগ ভুট্টা ফাবর থ, 

বচনা  কাঈগনয জাত ঈদ্ভাফগনয জন্য কাজ কগয মাগে। ফতথভাগন ভুট্টা ফাংরাগদগ র্ততীয় গুরুত্বপূণ থ দানা পরন এফং এয 
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বধক ঈৎাদনীরতায কাযগণ এয চালাফাদ বদগন বদগন মফগড় চরগছ। ভুট্টা চালাফাদ ১৯৯৫-৯৬ গন ৮৮১০ মিয 

মথগক মফগড় ২০০০-২০০১ গন ২২৭৩১ মিয দাবড়গয়গছ এফং ঈৎাদন মফগড়গছ ২৮৪৭৭ টন মথগক ১৩০৬৭৮ টন  

ঈৎাদন ায মফগড়গছ ৩.২৩ মথগক ৫.৭৫ টন/মিয। ভুট্টা গরা রবরয প্রধান খাফায। রবর বপগডয ব্যাক চাবদায 

কাযগণ ভুট্টায ঈৎাদন দ্রুত াগয মফগড় চগরগছ। ঈন্নতভাগনয ফীজ  সুলভ ায এফং ম থাপ্ত কৃবলতাবেক ব্যফস্থানায 

ভােগভ ভুট্টায পরন ১০-১২ টন/মিয কযা ম্ভফ। ফাবয এ ম থন্ত মফ বকছু ংখ্যক আনবব্রড বতযী কগযগছ। ংকয ভুট্টা 

ঈৎাদন ফাড়াগনায রগেয BARI, CIMMYT একগে কাজ কগয মাগে। ফাবয এ ম থন্ত ৫টি াআবব্রড ভুট্টায জাত (BHM-

1, BHM-2, BHM-3, BHM-4, BHM-5) ফভৄক্ত কগযগছ  মায ভগে BHM-5 র একটি quality protein maize 

জাত। াআবব্রড ভুট্টা ঈৎাদন ব্যাত মযগখ নতুন নতুন জাত এফং ঈৎাদন প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফগনয জন্য এআ প্রকেটি াগত 

মনয়া য়। 

৭.২। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

 ভুট্টায আনবব্রড রাআন মডগবরা কযা; 

 ঈন্নত াআবব্রড জাত ঈদ্ভাফগনয জন্য ঈভেক্ত আনবব্রড রাআন বনফ থাচন;  

 ভুট্টায ঈচ্চ পরনীর, কৃবলতাবেক  ফাবণবজযকবাগফ গ্রণগমাগ্য জাত নাক্তকযণ;  

 ভবরকুরায বফবেং এয ভােগভ ঈচ্চ পুবষ্টভান ভি, মযাগ  মাকাভাকড় প্রবতগযাধ েভতা ম্পন্ন এফং প্রবতকুর 

বযগফ বষ্ণু াআবব্রড ভুট্টায জাত ঈদ্ভাফন; 

 াটি থবগটযী বব্রবডং এয ভাধগভ ভুট্টায ঈন্নত জাত বনফ থাচন;  

 ফাবয ঈদ্ভাবফত াআবব্রড ভুট্টায ভার্ত-বর্ত াবয যেণাগফেণ এফং ফীজ ঈৎাদন বৃবি;  

 মফব বযভাগন ফাবয ঈদ্ভাবফত াআবব্রড ভুট্টায প্রজনন ফীজ ঈৎাদন;  

 াআবব্রড ফীজ ঈৎাদন করাগকৌগরয ঈয যকাযী, মফযকাযী কভী এফং ফীজ ঈৎাদনকাযীগদয প্রবেণ মদয়া;  

 াআবব্রড ফীজ ঈৎাদন এফং াআবব্রড ভুট্টা অফাগদয ঈয ম্প্রাযণ কভী এফং কৃলকগদয প্রবেণ প্রদান;  

 কৃলকগদয ভাগঝ ফাবয ঈদ্ভাবফত াআবব্রড ভুট্টায জাত জনবপ্রয় কযায জন্য প্রাগয়াবগক গগফলণা, াআরট প্রডাকন 

এফং ভাঠ বদফগয অগয়াজন কযা। 

৭.৩। প্রধান প্রধান কাগজয ঙ্গঃ 

 
৭.৩.১।  যাজস্ব খাতঃ গগফলণা ঈকযণ ংগ্র, প্রবেণ প্রদান, মভযাভত  যেণাগফেণ  বফবফধ।  

৭.৩.২। ভৄরধন খাতঃ ল্যাফ মন্ত্রাবত ংগ্র, বপ মন্ত্রাবত ংগ্র, ল্যাফ  বপ অফাফে ংগ্র, গগফলণা ংক্রান্ত 

মানফান ক্রয়, ল্যাফগযটযী বফন, বপ বফন, প্রগবং রুভ, মকাল্ড মোগযজ, মেবং মলায  গ্যাগযজ বনভ থাণ।  

 
৭.৪। বযদ থনঃ প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাজ গযজবভগন মদখায জন্য ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আন্পটিটিঈট, জয়গদফপুয বযদ থন 

কযা য়। প্রকগেয অতায় ংগৃীত ল্যাফ মন্ত্রাবত, মবৌত বনভ থাণ কাজ বযদ থন কযা য়।  

 
৭.৫। াবফ থক ম থগফেণঃ  প্রকেটি ঈগেশ্য নুমায়ী মথামথবাগফ ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। ংগৃীত ল্যাফ মন্ত্রাবতয ভান বার। 

ল্যাফগযটযী  বপ বফন  বনভ থাণ কাগজয ভান গন্তালজনক ভগভ থ প্রতীয়ভান র। প্রকে বযচারক এফং যায 

কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা কগয প্রকগেয ঈগেশ্য জথন ম্পগকথ বনম্নফবণ থত তোবদ ফবত য়া মগরঃ  

৭.৫.১। জনফরঃ ে প্রকগেয বডববগত নতুন মকান জনফগরয ংস্থান মনআ, তাআ মকান জনফর নতুন কগয বনগয়াগ কযা 

য়বন। 

৭.৫.২। যাভ থকঃ মকান যাভ থক বনগয়াগগয ংস্থান বডববগত মনআ। 

৭.৫.৩। প্রবেণঃ এ প্রকগেয অতায় ২ জন বএআচবড এফং একজন এভ এ বডগ্রী রাব কগযগছন ভগভ থ প্রকে বযচারক 

জানান। তাযা ববফষ্যগত ভুট্টায ঈন্নয়গন কাজ কযগফ এভন ঙ্গীকাযনাভা ম্পাদন কগযগছ। তাগদয গগফলণারব্ধ জ্ঞান 

ভুট্টায ঈন্নয়গন কাগজ রাগাগনায জন্য ফাবয কর্তথক ঈগযাগ গ্রণ কযা অফশ্যক।  
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৭.৫.৪। মানফানঃ প্রকগেয অতায় মকান গাড়ী ক্রয় কযা য়বন। তগফ ৫টি মভাটয াআগকর ক্রয় কযা গয়গছ। এগুবর মাগত 

ভুট্টা ঈন্নয়গনয কাগজ রাগাগনা য় মটি বনবিত কযা প্রগয়াজন। 

৭.৫.৫। কাম থক্রগভয ধাযাফাবকতাঃ  মদগয বৃত্তয স্বাগথ থ ভুট্টাযজাত ঈন্নয়ন ফা ঈচ্চ পরনীর এফং মযাগ/কীটনাক 

প্রবতগযাধেভতা াআবব্রড ভুট্টাযজাত নাক্তকযণ কাম থক্রভ ংক্রান্ত গগফলণা ব্যাত যাখা অফশ্যক। নতুন প্রকে 

গ্রণ ফা যাজস্ব তবফগরয অতায় এ ধযগণয কাম থক্রভ গ্রণ কযা মায়।   

৭.৫.৬। Breeder Seed বফক্রয়রব্ধ টাকাঃ Breeder Seed বফক্রয়রব্ধ টাকা যকাযী মকালাগাগয জভা মদয়ায জন্য 

২৬/০৯/২০০৫ তাবযগখয বআব বায় বিান্ত গৃীত গয়বছর। ম নুাগয Breeder Seed বফক্রয়রব্ধ টাকা 

যকাযী মকালাগাগয জভা মদয়া গে। 

৮।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথন : 

 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) ভুট্টায আনবব্রড রাআন মডগবর কযা। ক) স্থানীয়বাগফ ৫৩টি আনবব্রড রাআন ঈদ্ভাফন। 

খ) ববভট এফং বাযত মথগক ৪২৫টি আনবব্রড রাআন ংগ্র 

গ) বড-টু বফগলগনয ভােগভ ১৭৬টি আনবব্রড রাআগনয মজবনটিক 

ডাআবাযবটি যীো কযা গয়গছ। 

(২) ঈন্নত াআবব্রড জাত ঈদ্ভাফগনয জন্য 

ঈভেক্ত আনবব্রড রাআন বনফ থাচন। 

 

ক) ট-ক্র িবতগত স্থানীয় এফং বফগদী ১২০টি আনবব্রড রাআন 

যীো কযা গয়গছ। 

খ) বজবএ এফং এবএ বফগলগণয ভােগভ আনবব্রড রাআন 

বনফ থাচন কযা গয়গছ। 

গ) ফাবণবজযকবাগফ াআবব্রড জাত ঈদ্ভাফগনয জন্য ১০টি আনবব্রড 

রাআন নাক্ত কযা গয়গছ। 

(3) ভুট্টায ঈচ্চ পরনীর, কৃবলতাবেক  

ফাবণবজযকবাগফ গ্রণগমাগ্য জাত 

নাক্তকযণ। 

(৩) ৬টি াআবব্রড ভুট্টায জাত (ফাবয াআবব্রড ভুট্টা- ৬, ৭, ৮, ৯, 

১০ এফং ১১) ফভৄক্ত কযা গয়গছ। 

(4) ভবরকুরায বফবেং এফং ভােগভ ঈচ্চ 

পুবষ্টভান ভি, মযাগ  মাকাভাকড় 

প্রবতগযাধ েভতা ম্পন্ন এফং প্রবতকুর 

বযগফ বষ্ণু াআবব্রড ভুট্টায জাত 

ঈদ্ভাফন। 

(৪) ভুট্টায একটি QPM (Quality Protein Maize) জাত 

(ফাবয াআবব্রড ভুট্টা-৫) ফভৄক্ত কযা গয়গছ এফং মফ 

কগয়কটি বাগরা রাআন নাক্ত কযা গয়গছ মা মথগক প্রবতকুর 

বযগফ বষ্ণু জাত ঈদ্ভাফন প্রবক্রয়াধীন অগছ। 

ভবরকুরায বব্রবডং গগফলণা মজাযদায  কযায জন্য ল্যাফগযটযী 

প্রবতিা কযা গয়গছ। 

(5) াটি থবগটযী বব্রবডং এয ভাধগভ ভুট্টায 

ঈন্নত জাত বনফ থাচন। 

(৫) ংগ্রণভরক বব্রবডং মকৌর ফরম্বন কগয ৩টি ভুট্টায 

জাত (ফাবয াআবব্রড ভুট্টা ৬, ৭ এফং ৮) বনফ থাচন কযা গয়গছ।  

(6) ফাবয ঈদ্ভাবফত াআবব্রড ভুট্টায ভার্ত-বর্ত 

াবয যেণাগফেণ এফং ফীজ ঈৎাদন 

বৃবি। 

(৬) প্রকে ভগয় ৫ জন আনবব্রড রাআগনয ফীজ ঈৎাদন কযা 

গয়গছ। 

(7) মফব বযভাগন ফাবয ঈদ্ভাবফত াআবব্রড 

ভুট্টায প্রজনন ফীজ ঈৎাদন। 

(৭) প্রকে ভগয় ৩০ জন বব্রডায ীড ঈৎাদন কযা গয়গছ এফং 

বফএবডব, এনবজ, প্রগবতীর কৃলক  ফীজ 

ঈৎাদনকাযী প্রবতিাগনয ভাগঝ বফতযণ কযা গয়গছ। 

(8) াআবব্রড ফীজ ঈৎাদন করাগকৌর ঈয 

যকাযী, মফযকাযী কভী এফং ফীজ 

(৮) ২৫০ জন বফএবডব, এনবজ এফং ফীজ ঈৎাদনকাযী 

কভীগক াআবব্রড ভুট্টায ফীজ ঈৎাদগনয ঈয প্রবেণ 
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বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

ঈৎাদনকাযীগদয প্রবেণ মদয়া। প্রদান কযা গয়গছ। 

(9) াআবব্রড ফীজ ঈৎাদন এফং াআবব্রড 

ভুট্টা অফাগদয ঈয ম্প্রাযণ কভী 

এফং কৃলকগদয প্রবেণ প্রদান। 

(৯) ১৫০০ ম্প্রাযণ কভী এফং ১২৮০০ কৃলকগক াআবব্রড ভুট্টা 

অফাগদয ঈয প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

(10) কৃলকগদয ভাগঝ ফাবয ঈদ্ভাবফত াআবব্রড 

ভুট্টায জাত জনবপ্রয় কযায জন্য 

প্রাগয়াবগক গগফলণা, াআরট প্রডাকন 

এফং ভাঠ বদফগয অগয়াজন কযা। 

(১০) ৩২০০টি প্রাগয়াবগক গগফলণা (প্রদ থনী), ৫০টি ভাঠ বদফ, 

৩টি মবভনায, ৫টি বযবব কভ থারায অগয়াজন কযা 

গয়গছ। 

 
৯।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ প্রকগেয ঈগেশ্য নুমায়ী াআবব্রড ভুট্টায জাত ঈন্নয়ন কাম থক্রভ বযচারনায জন্য প্রগয়াজনীয় 

সুগমাগ-সুবফধা সৃবষ্ট গয়গছ এফং আগতাভগে মফ বকছু ঈন্নত জাত ঈদ্ভাবফত গয়গছ মা প্রবেগণয ভােগভ 

মবাক্তা/ঈকাযগবাগীগদয ভাগঝ ম্প্রাযণ কযা গয়গছ। ঈগেখ্য মম, ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তগুগরা ব্যফায কগয মদগয বফববন্ন এরাকায 

কৃলক  ঈকাযগবাগীগণ (নাযী  পুরুল) থ থননবতকবাগফ রাবফান গেন এফং এগুগরা মদগয থ থননবতক ঈন্নয়গন ভূবভকা 

যাখগছ। 

 
১০।  ফাস্তফায়ন ভস্যা এফং ত্রুটি-বফচুযবতঃ প্রকেটি ফাস্তফায়গন ঈগেখগমাগ্য মকান ক্রটি-বফচুযবত বযরবেত য়বন। 

 
১১।   সুাবযঃ  

১১.১।  ‘‘ফাংরাগদগ াআবব্রড (ংকয) ভুট্টাগগফলণা ঈন্নয়ন’’ ীল থক প্রকেটি ফাস্তফায়ন আগতাভগে ভাপ্ত গয়গছ। এআ প্রকে 

ফাস্তফায়গনয ভােগভ ভুট্টায মফ বকছু ঈন্নত জাত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ এফং ভবরকুরায ল্যাফগযটযী প্রবতিায ভােগভ 

গগফলণায মগথষ্ট সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ। গগফলণাগাগযয এআ সুগমাগগক পুগযাপুবয কাগজ রাবগগয় গগফলণায গবতগক 

অগযা ত্বযাবিত কযা এফং নতুন নতুন জাত ঈদ্ভাফগনয রগেয এআ প্রকগেয বদ্বতীয় ম থায় াগত মনয়া মমগত াগয।  

১১.২।   ভুট্টায ঈন্নত জাতভ ভাঠ ম থাগয় ম্প্রাযগণয জন্য গ্রণ কযগত াগয।  

১১.৩।   ভুট্টাগক কঁচাভার বগগফ ব্যফায কগয কণ থগলে, কন থ  লায়ায প্রভৃবত ঈৎাদগনয জন্য কাযখানা স্থাগনয জন্য 

বে ঈগযাক্তাগদয ঈৎাবত কযায রগেয বফগল প্রচায  প্রগয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্রণ কযা মমগত াগয।  

১১.৪।   ভুট্টা চালীগদয জ গতথ ঊণ প্রদাগনয জন্য ব্যাংকগুগরাগক ঈৎাবত কযা মমগত াগয। 

১১.৫।  ঈন্নত জাগতয ভুট্টা চাগলয জন্য বুকগরট/ম্যানুগয়র কৃলকগদয ভগে বধক বযভাগণ বফতযণ কযা মমগত াগয।  

১১.৬।  এ প্রকগেয অতায় ংগৃীত মন্ত্রাবত মগত্দয াগথ ব্যফায কযা প্রগয়াজন। এগুগরা যেণাগফেগণয জন্য যাজস্ব 

তবফর মথগক প্রগয়াজন নুাগয থ থ ফযাগেয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমগত াগয।  
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বঁয়াজ, যসুন, অদা, লুদ  ভবযচ-এয ঈৎাদন বৃবিয ভবিত প্রকে 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আন্পটিটিঈট (বরড এগজন্পী), বফএবডব, বডএআ, 

এঅআএ 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয়  

 
৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 ফগুড়া, জয়গদফপুয, ভাগুযা, কুবভ ো, রারভবনযাট, পবযদপুয, ফবযার, 

খাগড়াছবড়, বগরট  মভৌরবীফাজায মজরা।  

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
রে টাকায় 

প্রাক্কবরত ব্যয় 
প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয %) 

ভর (প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

১৮৩৩.১৫ 

(-) 

১৮৩৩.১৫ 

(-) 

১৮৩৩.১৫ 

(-) 

জুরাআ, ২০০৭ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৭ 

গত  

জুন, ২০১০ 

১০ গিাফয, 

২০০৭ গত  

জুন, ২০১০ 

প্রগমাজয 

নয় 
প্রগমাজয নয় 

 
ংস্থায়াযী ফযােঃ 

প্রকে ব্যয় বফএবডব ফাবয বডএআ এঅআএ মভাট 

বজবফ ১১১৩.১৫ ৩৪০.০০ ৩৬০.০০ ১০.০০ ১৮২৩.১৫ 

বএ (অযবএ) - - - - - 

বনজস্ব অয় ১০.০০ - - - - 

মভাট ১১২৩.১৫ ৩৪০.০০ ৩৬০.০০ ১০.০০ ১৮৩৩.১৫ 

 
৫।  প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ 

৫.১।  ফাবয ংগঃ 

রে টাকায় 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যাজস্ব 

গগফলণা ব্যয় মথাক ১৭৩.০০ মথাক ১৭৩.০০ ১০০% 

প্রবেণ ংখ্যা ২১.০০ ৭ ২১.০০ ১০০% 

প্রভেবক্ত স্তান্তয ংখ্যা ১২.০০ ৫০ ১২.০০ ১০০% 

মফা  যফযা মথাক ৩১.০০ মথাক ৩১.০০ ১০০% 

অনুলবঙ্গক মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ ১০০% 

ভরধন 

মবৌত বনভ থাণ ফগ থ বভটায ৫৯.০০ ১৪০০ ৫৭.৭৭ ৯৮% 

খাভায মন্ত্রাবত ংখ্যা ১৬.০০ ১৫ ১৬.০০ ১০০% 

ল্যাফ মন্ত্রাবত মথাক ২০.০০ মথাক ১৯.৫০ ৯৯% 

ল্যাফ পাবন থচায  এগেবযজ মথাক ৩.০০ মথাক ৩.০০ ১০০% 

মভাট  ৩৪০.০০  ৩৩৮.২৭ ৯৯% 
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  ৫.২। বফএবডব ংগঃ 

রে টাকায় 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যাজস্ব খাতঃ 

যফযা  মফা - ৯২৫ - - - 

মভযাভত, যেণাগফেণ  পুনফ থান - ৮.০০ - - - 

ঈ মভাট (যাজস্ব খাত) - ৯৩৩.৫০    

ভরধন খাতঃ 

ম্পদ ংগ্র - ১০৯.৬৫ - - - 

মবৌত বনভ থাণ - ৮০.০০ - - - 

ববড/বযাট - - - - - 

অনুলবঙ্গক - - - - - 

ঈ মভাট (ভরধন খাত) - ১৮৯.৬৫    

মভাট  ১১২৩.১৫    

 
৫.৩। বডএআ ংগঃ 

 
রে টাকায় 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যাজস্ব খাতঃ 

কৃলক প্রবেণ ১৪১৭টি ৯৫.০০ ১৪১৭ ৯৪.৯৩ - 

SAAO প্রবেণ ৩৭৫টি ২৮.৫০ ৩৭৫ ২৮.৪৩ - 

য়াকথ ৭টি ৪.০০ ০৭ ৪.০০ - 

ঈদ্বুিকযণ ভ্রভণ মথাক ১০.০০ ৫০ ৯.৭২ - 

ভাঠ প্রদ থনী ৫৩৫৬টি ১৬০.০০ ৫৩৫৬ ১৫২.৬১ - 

ভাঠ বদফ ১০০টি ৫০.০০ ২৫০০ ৪৮.৭৫ - 

মভযাভত  জ্বারানী ফাফদ ব্যয় মথাক ৭.০০ - ৬.৯৭ - 

অনুলবঙ্গক মথাক ৫.৫০ - ৫.৩৫ - 

ঈ মভাট (যাজস্ব খাত) - ৩৬০.০০ - ৩৫০.৭৬ - 

ভরধন খাতঃ        (নাআ) 

মভাট  ৩৬০.০০  ৩৫০.৭৬  

 
৫.৪। এঅআএ ংগঃ 

রে টাকায় 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যাজস্ব খাতঃ (নাআ) 
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রে টাকায় 

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভরধন খাতঃ 

বপল্ম বতযী এফং প্রচায - ১০.০০ - ৯.৮৭ ১০০% 

মভাট  ১০.০০  ৯.৮৭ ১০০% 

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  ববঅয নুাগয প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 
৭। টভূবভ, প্রকগেয ঈগেশ্য  ফাস্তফায়নঃ 

 
৭.১। টভূবভঃ ফাংরাগদগ প্রায় ১৪০ বভবরয়ন মরাক ফফা কগয। ফতথভাগন ২.০৮% াগয বৃবি মগয় ২০১০ াগর মরাকংখ্যা 

প্রায় ১৬০ বভবরয়ন য়ায ম্ভাফনা যগয়গছ। ন্যবদগক ফতথভাগন ভাথাবছু জবভয বযভান ০.০৬৪ মিয এফং তা হ্রা 

মগয় ০.০৬১ মিগয মনগভ মাগফ। তএফ, ভরা জাতীয় পগরয তযবধক চাবদা পুযগণয রগেয অদৄবনক রাগআ 

প্রভেবক্তয ব্যফাগযয ভােগভ ঈচ্চপরনীর জাগতয চালাফাদ প্রগয়াজন। ঈভে থক্ত চাবদা পুযগণয রগেয, মঁয়াজ, যসুন, 

ভবযচ, অদা এফং লুদ এআ ঁচটি পগরয ঈচ্চপরনীর জাগতয ভবিত ঈৎাদন বৃবিয জগন্য এআ প্রকে মনয়া য়। 

এআ প্রকগেয ভােগভ ২০১০ াগর ফ থগভাট ভরা ঈৎাদন ১৮ রে টন ম থন্ত বৃবি কযা ম্ভফ।  

 
৭.২। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

 
ফাবয ংঃ 

 ভরা গগফলণা মকন্দ্র কর্তথক ঈদ্ভাবফত ঈন্নত জাতগুগরায (মঁয়াগজয ৫ টন ফীজ এফং ১৫ টন ফাল্ব, যসুগনয ১৫ টন কন্দ, 

অদায ৫০ টন কন্দ, লুগদয ৫০ টন কন্দ এফং ভবযগচয ০.৫ টন ফীজ) প্রজনন ফীজ ঈৎাদন, ংযেণ এফং 

যফযা। 

 ঈন্নত জাতগুগরায বনফ থাচন, মকৌবরক বফশুিতা যো, গগফলণা এফং কৃলক ভাগঠ চালাফাদ এফং ঈন্নত ফকাঠাগভাগত 

সুগমাগ সুবফধা সৃবষ্ট। 

 ঠিক ফীজ ঈৎাদন প্রভেবক্ত, ংগ্রগাত্তয ব্যফ স্থানা, প্রবক্রয়াকযন এফং ংযেণ, মাকা ভাকড়  মযাগফারাআ 

ব্যফস্থানা প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন, বডএআ এফং এনবজ এয ভােগভ প্রভেবক্ত স্তান্তয এফং প্রগয়াজনীয় মফা প্রদাগনয ভােগভ 

বধক বযভাগন ভরা জাতীয় পগরয ঈৎাদগনয জন্য কৃলকগদযগক ঈদ্ভুি কযা।  

বফএবডব ংঃ 

 বঁয়াগজয ৩০ টন ফীজ, ৬০ টন ফাল্ব, যসুগনয ৩৫৮ টন ফাল্ব, অদায ৪১৪ টন কন্দ, লুগদয ৭১৮ টন কন্দ  এফং 

ভবযগচয ২.৩ ফীজ (বববত্ত ফীজ এফং প্রকৃত গথ থ মরগফরকৃত) ঈৎাদন, ংযেণ  বফতযণ কযা।  

 বঁয়াজ, যসুন, অদা, লুদ এফং ভবযচ ংযেগণয জন্য ২৫০ মভ.টন ংযেণ সুবফধা স্থান এফং যসুন ফীজ 

ংযেগণয জন্য বডবঈবভবডপাগয়ড ফীজ ংযেণাগায স্থান কযা।  

 প্রকগেয জনফর এফং ৬০০ জন কৃলকগক প্রবেণ, ৫টি ভ রা গস্যয ফীজ মটকগনারবজ স্তান্তগযয জন্য মফযকাযী 

ংস্থাগদয বনগয় ২টি মবভনায নুিান এফং ভরা গস্যয ফাড়বত ঈৎাদগনয জন্য এতদম্পবকথত মফা প্রদান।  

বডএআ ংঃ  

 ভানম্মত ফীজ ঈৎাদন  ংযেগণ কৃলকগদয দেতায ঈন্নয়ন।  

 ংযেগণয ভােগভ খাভায ম থাগয় ভানম্মত ভরা ফীগজয চাবদা বভটাগনা। 

 াম্প্রবতক ঈচ্চ পরনীর (HYV) ভরা ফীজ কৃলকগদয ভাগঝ ম্প্রাযণ। 
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এঅআএ ংঃ 

 স্যবববত্তক প্রাভােবচে বনভ থাণ। 

 কৃলক ভাজগক ভ রা ঈৎাদগন ঈদ্বুি কযায জন্য প্রাভােবচেটিয গণ ভােগভ ( Mass Media) প্রদ থন কযায 

ব্যফস্থা কযা। 

৭.৩। প্রধান প্রধান কাগজয ঙ্গঃ প্রকগেয প্রধান প্রধান কাগজয ঙ্গগুগরা গরাঃ (১) গগফলণা (২) প্রবেণ/মবভনায/য়াকথ 

(৩) প্রভেবক্ত স্তান্তয (৪) মফা  যফযা (৫) ফআ  জান থার (৬) মবৌত বনভ থাণ (৭) খাভায মন্ত্রাবত (৮) ল্যাফ মন্ত্রাবত 

(৯) ল্যাফ পাবন থচায  এগেবযজ। 

 
৭.৪। বযদ থনঃ 

 
ফাবয’য ংঃ 

 
     ৭.৪.১। পূফ থফতী বযদ থনঃ প্রকগেয ফাবয’য ং বনম্নবরবখত কভ থকতথাগণ বযদ থন কগযন। 

 

বযদ থনকাযীয নাভ  দফী বযদ থন তাবযখ 

ড. ব এ কবযভ 

ঈগদষ্টা, কৃবল ভন্ত্রণারয় 

১৮.০১.২০০৮ 

জনাফ এ টি এভ বজয়াঈর ক 

ঈ-প্রধান, কৃবল ভন্ত্রণারয় 

০৯.০৫.২০০৮ 

মফগভ কাভরুন নাায 

ঈ-বচফ, কৃবল ভন্ত্রণারয় 

০৯.০৫.২০০৮ 

জনাফ তাগযক ঈবেন অগম্মদ 

ববনয়য কাযী প্রধান,  কৃবল ভন্ত্রণারয় 

০৯.০৫.২০০৮ 

জনাফ মভাঃ আঈসুপ বভঞা 

ভাবযচারক, বফএঅযঅআ, গাজীপুয 

০৭.১১.২০০৮ 

ড. মভাঃ াভছুর অরভ 

ভৄখ্য বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা 

বযকেনা  ভল্যায়ন বফবাগ, বফএঅযঅআ, গাজীপুয 

০৩.০৪.২০১০ 

 
            বডএআ’য ংঃ  

 

বযদ থনকাযীয নাভ  দফী বযদ থন তাবযখ 

জনাভ মভাঃ াইদ অরভ 

ভাবযচারক, বডএআ 

২০.০৩.২০০৯ 

জনাফ মদয়ান মভাঃ আনতাজুর আরাভ 

ভাবযচারক, বডএআ 

০৬.০২.২০০৯ 

জনাফ বযাডা ভজুভদায 

বযচারক, বডএআ 

২০.০৩.২০০৯ 

জনাফ অব্দু ারাভ 

বতবযক্ত বযচারক, বযকেনা  ভল্যায়ন ঈআং, বডএআ 

০৬.০৬.২০১০ 

 
বফএবডব  এঅআএ ংগগয কাজ আগতাপূগফ থ মকান কভ থকতথা দ্বাযা বযদব থত য়ায তে ববঅয-এ ঈগেখ মনআ। 

বযদ থনকাগর মকান তে ায়া মায়বন। 

 
৭.৫.১। ভল্যায়নকাগর বযদব থত স্থান 

ফাবয ংঃ প্রকগেয ফাবয’য ং গযজবভগন মদখায জন্য জয়গদফপুযস্থ ফাবয বযদ থন কযা য়।  
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বফএবডব ংঃ প্রকগেয বফএবডব ংগয যংপুয মকন্দ্র বযদ থন কযা য়। 

বডএআ ংঃ প্রকগেয বডএআ ংগয কাজ ফবযার  মবারা মজরায় বযদ থন কযা য়।  

এঅআএ ংঃ প্রকগেয এঅআএ ংগয কাজ ম্পগকথ ঢাকাস্থ প্রধান কাম থারয় মথগক তে ংগ্র কযা য়।  

 
৮।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ 

      ফাবয ংঃ 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১)  ভরা গগফলণা মকন্দ্র কর্তথক ঈদ্ভাবফত ঈন্নত জাতগুগরায 

(বঁয়াগজ ৫ টন ফীজ এফং ১৫ টন ফাল্ব, যসুগনয ১৫ 

টন কন্দ, অদায ৫০ টন কন্দ, লুগদয ৫০ টন কন্দ 

এফং ভবযগচয ০.৫ টন ফীজ) প্রজনন ফীজ ঈৎাদন, 

ংযেণ এফং যফযা। 

(১)  বঁয়াগজয ০.২ টন ফীজ ১১ টন ফাল্ব, যসুগনয ৫.৫ 

টন ফাল্ব, অদায ২৬ টন কন্দ, লুগদয ৫০ টন কন্দ 

এফং ভবযগচয ০.৪৬ টন ফীজ ঈৎাদন এফং 

ংযেণ কযা য়।  

(২)  ঈন্নত জাতগুগরায বনফ থাচন, মকৌবরক বফশুিতা যো, 

গগফলণা এফং কৃলক ভাগঠ চালাফাদ এফং ঈন্নত 

ফকাঠাগভা গত সুগমাগ সুবফধা সৃবষ্ট। 

(২) অদায একটি জাত (ফাবয অদা-১), মঁয়াজ এফং 

যসুগনয একটি জাত (ফাবয মঁয়াজ-৪ এফং ফাবয 

যসুন-২) এয মকৌবরতাবেক বফশুিতা ংযেণ এফং 

ঈন্নত ব্যফস্থানা ঈদ্ভাফন কযা য়। 

(৩) ঠিক ফীজ ঈৎাদন প্রভেবক্ত, ংগ্রগাত্তয ব্যফস্থানা, 

প্রবক্রয়াকযন এফং ংযেণ, মাকা ভাকড়  

মযাগফারাআ ব্যফানা প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন, বডএআ এফং 

এনবজ এয ভােগভ প্রভেবক্ত স্তান্তয এফং প্রগয়াজনীয় 

মফা প্রদাগনয ভােগভ বধক বযভাগন ভরা জাতীয় 

পগরয ঈৎাদগনয জন্য কৃলকগদযগক ঈদ্বুি কযা। 

(৩)  বঁয়াজ, যসুন, অদা, লুদ  ভবযগচয ফীজ 

ঈৎাদন, ংগ্রগাত্তয ব্যফানা, প্রবক্রয়াকযন  

ংযেগণয অদৄবনক প্রভেবক্ত ভৄগয ঈন্নয়ন কযা 

য়। ১৫৪০ জন ম্প্রাযণ  এনবজ কভী এফং 

কৃলকগক প্রভেবক্ত বফলয়ক প্রবেণ প্রদাগনয ভােগভ 

ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তভ স্তান্তয কযা য়। 

 

বফএবডব’য ংঃ 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) বঁয়াগজয ৩০ টন ফীজ, ৬০ টন ফাল্ব, যসুগনয ৩৫৮ টন 

ফাল্ব, অদায ৪১৪ টন কন্দ, লুগদয ৭১৮ টন কন্দএফং 

ভবযগচয ২.৩ ফীজ (বববত্ত ফীজ এফং প্রকৃত গথ থ 

মরগফরকৃত) ঈৎাদন, ংযেণ  বফতযণ কযা। 

(১) বঁয়াগজয ৪৬.৮৩৮ টন ফীজ, ১৫২ টন ফাল্ব, যসুগনয 

১৬.০৪৮ টন ফাল্ব, অদায ২৫৬ টন কন্দ, লুগদয 

৫২৭.১৯০ টন কন্দ এফং ভবযগচয ০.৩৪০ টন ফীজ 

ঈৎাদন, ংযেণ  বফতযণ কযা গয়গছ। 

(২) বঁয়াজ, যসুন, অদা, লুদ এফং ভবযচ ংযেগণয জন্য 

২৫০ মভ.টন ংযেণ সুবফধা স্থান এফং যসুন ফীজ 

ংযেগণয জন্য বডবঈবভবডপাগয়ড ফীজ ংযেণাগায 

স্থান কযা। 

(২) ংযেগণয জন্য ৬টি ফীজ ফাল্ব  কন্দ ংযেণাগায 

স্থান কযা গয়গছ। 

(৩) প্রকগেয জনফর এফং ৬০০ জন কৃলকগক প্রবেণ, ৫টি 

ভরা গস্যয ফীজ মটকগনারবজ স্তান্তগযয জন্য 

মফযকাযী ংস্থাগদয বনগয় ২টি মবভনায নুিান এফং 

ভরা গস্যয ফাড়বত ঈৎাদগনয জন্য এতদম্পবকথত 

মফা প্রদান। 

(৩) ৪৮০ জন কৃলকগক প্রবেণ এফং ১ (এক) টি 

মবভনায নুবিত গয়গছ। 

 

বডএআ’য ংঃ 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) ভানম্মত ফীজ ঈৎাদন  ংযেগণ কৃলকগদয দেতায 

ঈন্নয়ন। 

(১)  ভানম্মত ফীজ ঈৎাদন  ংযেগণ কৃলকগদয 

দেতায ঈন্নয়ন াবধত গয়গছ। 

(২) ংযেগণয ভােগভ খাভায ম থাগয় ভানম্মত ভ রা 

ফীগজয চাবদা বভটাগনা। 

(২)  ৫৯৯৭ টি প্রদ থনী প্লট স্থান কগয এফং কৃলকগদয 

ভগে ৮১৮ মভ.টন ফীজ যফযাগয ভােগভ 

ংযেণ ব্যফস্থা বৃবি মগয়গছ ভগভ থ ববঅয-এ 
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বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

ঈগেখ কযা গয়গছ। 

(৩) াম্প্রবতক ঈপী ( HYV) ভরা ফীজ কৃলকগদয ভাগঝ 

ম্প্রাযণ। 

(৩) াম্প্রবতক জরবয ঈপী ( HYV) ভরা ফীজ 

কৃলকগদয ভাগঝ ম্প্রাবযত গয়গছ। 

এঅআএ’য ংঃ 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) স্যবববত্তক প্রাভােবচে বনভ থাণ। (১)  এ প্রকগেয ধীগন একটি নাটক বনভ থাণ কযা 

গয়গছ। এটিগত ভ রায কথা ভাগঝ ভাগঝ ফরা 

গয়গছ। তগফ এটি অেবযক গথ থ প্রাভােবচে নয়। 

(২) কৃলক ভাজগক ভ রা ঈৎাদগন ঈদ্বুি কযায জন্য 

প্রাভােবচেটিয প্রচায ভােগভ প্রদ থন কযায ব্যফস্থা 

কযা। 

(২) এটি মকান প্রচায ভােগভ প্রচায কযা গয়গছ এভন 

মকান প্রভাণ ায়া মায়বন। 

 

৯। প্রকগেয কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন ম থগফেণঃ 

৯.১ বফএবডব ংগঃ 

৯.১.১ প্রকগেয যংপুয মকন্দ্র বযদ থন কগয বনম্নবরবখত তে ায়া মায়ঃ  

লুদঃ ২০০৭-০৮ ঈৎাদন ফগল থ ভরা গগফল ণা মকন্দ্র, ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা মকন্দ্র, ফগুড়া গত ১,৬০০.০০ মকবজ 

মভৌর লুদ ফীজ মায ভােগভ ৪,৮৩৫.০০ (চায াজায অটত ঁয়বে) মকবজ বববত্ত ফীজ ঈৎাদন কযা য়। 

যফতীগত ২০০৮-০৯ ঈৎাদন ফগল থ ৭,০২০.০০ (াত াজায বফ) মকবজ ভানম্মত ফীজ ঈৎাদন কগয ২০০৯-

১০ ফগল থ  ঈ-বযচারক, কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয, যংপুয-এ বফতযণ কযা য়।  

অদাঃ ভরা গগফলণা মকন্দ্র, ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা মকন্দ্র, ফগুড়া গত প্রকে-এয শু রু গত মকান মভৌর অদা ফীজ 

ায়া মায়বন। পগর স্থানীয়বাগফ চুবক্তফি চালীগদয ভােগভ ঈ-বযচারক (ফবজ ফীজ) কর্তথক ফাছাআকৃত ফীজ 

গত ঈন্নত ফীজ ঈৎাদন কযা য়। ২০০৭-০৮ ফগল থ চুবক্তফি চালীগদয বনকট গত ২০,০০০.০০ (বফ াজায) 

মকবজ ফীজ ংগ্র কগয কভ থসুচী মভাতাগফক বফতযণ কযা য়। ২০০৮-০৯ ফগল থ একআবাগফ ৩৯,৩৯০.০০ 

(উনচবরস্দ াজায বতনত নফফআ) মকবজ অদা ফীজ ংগ্র কগয বফতযণ কযা য়। ২০০৯-১০ ঈৎাদন ফগল থ 

৭০,০৭০.০০ মকবজ অদা ফীজ ংগ্র কগয বফতযণ কযা য়।২০১০-১১ ঈৎাদন ফগল থ ভরা গগফলনা মকন্দ্র, 

ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা মকন্দ্র, ফগুড়া গত ১০০০.০০ মকবজ ফাবয-১ জাগতয অদা ফীজ ায়া মায় মায দ্বাযা 

১.৫০ একয জবভ অফাদ কযা য়। 

যসুনঃ ২০০৮-০৯ ফগল থ ভরা গগফল ণা মকন্দ্র, ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা মকন্দ্র, ফগুড়া গত ফাবয-১  ফাবয-২ জাগতয 

১৫০.০০  ১৫০.০০ মকবজ বগগফ মভাট ৩০০.০০ মকবজ মভৌর ফীজ ায়া মায় মায ভােগভ মথাক্রগভ 

৩০০.০০  ৩০০.০০ মকবজ বগগফ মভাট ৬০০.০০ মকবজ ফীজ ঈৎাদন কযা য়। ২০০৯-১০ ফগল থ ভরা 

গগফলনা মকন্দ্র, ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা মকন্দ্র, ফগুড়া গত ফাবয-১  ফাবয-২ জাগতয যসুন ২০০.০০  ১০০.০০ 

মকবজ বগগফ মভাট ৩০০.০০ মকবজ মভৌর ফীজ ায়া মায়, মায ভগে মথাক্রগভ ১০০.০০  ৫০.০০ মকবজ ফীজ 

ে খাভাগয অফাদ কগয ৭২০.০০ মকবজ ফীজ ঈৎাদন কযা য়। 

মঁয়াজঃ ২০০৯-১০ ফগল থ ভরা গগফল ণা মকন্দ্র, ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা মকন্দ্র, ফগুড়া গত ফাবয-১  ফাবয-৪ জাগতয 

মঁয়াজ ২০০.০০  ১০০.০০ মকবজ বগগফ মভাট ৩০০.০০ মকবজ মভৌর ফীজ ায়া মায়। 

২০০৯-১০ াগর এ প্রকগেয অতায় এফ ফীজ মথগক ঈৎাবদত ১,৪৫,৬০০ মকবজ অদা  ২,৮৯,২৫০ মকবজ লুদ ফীজ 

বফএবডব যংপুয, মভগযপুয, ভদৄপুয  ফান্দযফান মকগন্দ্রয ব্যফস্থানায় ঈৎাদন কগয কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয মজরা 

কাম থারগয়য ভােগভ বফববন্ন মজরায় বফতযণ কযা য় ফগর জানা মায়।  

৯.১.২ মন্ত্রাবত ক্রয়/যফযা  

বফএবডব-য যংপুয মকগন্দ্র বনম্নবরবখত মন্ত্রাবত ক্রয়/যফযা কযা গয়গছঃ 
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ক্রঃ নং মন্ত্রাবতয নাভ বযভান ভল্য (টাকা) প্রাবপ্তয ঈৎ ভন্তব্য 

১ মযাটাযী টিরায ০১ টি ১,৯৯,৬০০ ক্রয় 

ক্রয়কৃত মন্ত্রাবত  

মনট-াঈ চালু অগছ 

ফগর গযজবভন 

বযদ থগন মদখা মায়। 

২ বডবঈবভবডপায়ায ০২ টি ১,৯৫,৫০০ ক্রয় 

৩ মঁয়াজ  লুদ মড ০১ টি ১৪,৮৮,৮৩৬ ক্রয় 

৪ মনট াঈ ০১টি  প্রধান কাম থারয় 

মথগক যফযা 

৫ মভাটয াআগকর ০২টি  প্রধান কাম থারয় 

মথগক যফযা 

৬ এব ০৩টি  প্রধান কাম থারয় 

মথগক যফযা 

৭ ায়ায টিরায ০১টি  প্রধান কাম থারয় 

মথগক যফযা 

 
৯.১.৩ ঈগেশ্য  প্রকৃত জথগনয ভগে পাযাকঃ 

মদখা মায় মম, বফএবডব ংগগয বযকবেত ঈগেশ্য  প্রকৃত জথগনয ভগে বকছু পাযাক যগয়গছ, মমভনঃ  

 বযকবেত ঈগেগশ্যয মচগয় বঁয়াগজয ফীজ ১৬.৮৩৮ টন এফং ফাল্ব ৯২ টন মফব বফতযণ কযা গয়গছ।  

 বযকবেত ঈগেগশ্যয মচগয় যসুগনয ফাল্ব ৩৪১ টন কভ বফতযণ কযা গয়গছ। 

 বযকবেত ঈগেগশ্যয মচগয় অদায কন্দ ১৫৮ টন, লুগদয ১৯১ টন কন্দ কভ বফতযণ কযা গয়গছ। 

 বযকবেত ঈগেগশ্যয মচগয় ভবযগচয ফীজ ১.৯৬ টন কভ বফতযণ কযা গয়গছ।  

 বযকবেত ঈগেগশ্য বঁয়াজ, যসুন, অদা, লুদ এফং ভবযচ ংযেগণয জন্য ২৫০ মভ.টন ংযেণ সুবফধা স্থান 

কযায কথা বছর।  ববঅয-এ ংযেগণয জন্য ৬টি ফীজ ফাল্ব  কন্দ ংযেণাগায স্থান কযায কথা ফরা 

গয়গছ, বকন্তু এগুগরায ধাযণ েভতা ঈগেখ কযা য়বন। বযদ থনকাগর এগুগরায ধাযণ-েভতা জানগত চাআগর 

মকঈ ফগুগরায বম্মবরত ধাযণ-েভতা জানাগত াগযনবন। 

 বযকবেত ঈগেগশ্য প্রকগেয জনফর এফং ৬০০ জন কৃলকগক প্রবেণ প্রদান কযায কথা বছর। ববঅয-এয 

প্রকৃত জথগন ৪৮০ জন কৃলকগক প্রবেণ প্রদাগনয কথা ফরা গয়গছ, মা ১২০ জন কভ। প্রকগেয জনফরগক 

প্রবেণ প্রদান কযা য়বন। 

 বযকবেত ঈগেগশ্য ভ রা গস্যয ফীজ মটকগনারবজ স্তান্তগযয জন্য মফযকাযী ংস্থাগদয বনগয় ২টি মবভনায 

নুিান কযায কথা থাকগর ১ (একটি) মবভনায কযা গয়গছ। থচ এ জন্য ফযােকৃত ১ রে টাকায পুগযাটাআ 

খযচ কযা গয়গছ। 

৯.২ বডএআ ংগ 

বডএআ-য ফবযার  মবারা মজরায কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থন কযা য়।  

৯.২.১ ফবযারঃ 

কৃবল ভপ্রাযণ বধদপ্তয, ফবযাগরয ঈ-বযচারক জানান মম, ফবযার মজরায় বফববন্ন ঈগজরায় বনম্নবরবখত কাম থক্রভ 

বযচারনা কযা য়ঃ 

ক্রঃ নং ঈগজরা ভাঠ বদফ প্রদ থনী ফযাে 

১ দয ২ ৫ ১১৭৫১.০০ 

২ ফাবুগি ১ ৫ ১০০৭৫.৫০ 

৩ ঈবজযপুয ১ ৩ ৬৩৪৫.০০ 

৪ ফাগকযগি ২ ৫ ১০৬৩৮.০০ 

৫ মগৌযনদী ১ ৩ ৬৮৭৬.৫০ 

৬ অনগরঝযা ১ ২ ৪৯০৭.৫০ 
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ক্রঃ নং ঈগজরা ভাঠ বদফ প্রদ থনী ফযাে 

৭ ভৄরাদী ১ ৫ ৯৭৫১.৫০ 

৮ বজরা ১ ৪ ৮৬৩৮.০০ 

৯ মভগবন্দগি ১ ৪ ৮৩১৪.০০ 

১০ ফানাযীাড়া ১ ৩ ৭২০৫.০০ 

  মভাট ১২ ৩৯ ৮৪৫০২.৫০ 

 
কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয, ফবযাগরয বতবযক্ত বযচারক জানান মম ফবযার িগর একটি য়াকথগয জন্য ৫০,০০০ 

টাকা ফযাে বছর, মায পুগযাটাআ ব্যয় কযা গয়গছ। 

এফ কাম থক্রভ ফআ গনক অগগআ মল গয়গছ বফধায়, গযজবভন বযদ থগন মদখায সুগমাগ বছর না। এ ফ কাম থক্রগভয 

পগর ফবযার মজরায় বঁয়াজ, যসুন, অদা, লুদ  ভবযচ-এয ঈৎাদন বৃবিয মকান বযংখ্যান তাযা বদগত াগযনবন।  

৯.২.২ মবারাঃ 

কৃবল ভপ্রাযণ বধদপ্তয, মবারা-য ঈ-বযচারক-এয বনকট প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত তে চায়া গর বতবন জানান 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয ভয় বতবন মবারা মজরায় ঈ-বযচারক বগগফ কভ থযত বছগরন না, তাআ এ ংক্রান্ত বফলগয় তায 

মকান তে জানা মনআ। গয বফএবডবয ন্য একটি প্রকে বযদ থন মগল মপযায গথ বতবন বকছু বযগাগট থয কব প্রদান 

কগযন, তগফ এগুগরাগত এ মজরায প্রকে ফাস্তাফায়ন ম্পগকথ াবফ থক তে মনআ।  

প্রকে বযদ থনকাগর মফাযানঈবেন ঈগজরা কৃবল বপগ মগগর মখাগন মকান কভ থকতথাগক ায়া মায়বন। দ্য’জন োপ 

থাকগর তাযা বযদ থগনয বফলগয় ফবযার িগরয বতবযক্ত বযচারক ফা মবারায ঈ-বযচারগকয দপ্তয মথগক 

বযদ থগনয বফলগয় মকান বকছু জানাগনা য়বন ফগর জানান। প্রঙ্গত ঈগেখ্য, ফবযার  মবারায় বযদ থগনয বফলগয় ভ্রভণ-

সূবচ ফবযার িগরয বতবযক্ত বযচারকগক প্রদান কযা য় এফং এ বফলগয় কগয়কফায তঁয এফং মবারায ঈ-

বযচারগকয াগথ মটবরগপাগন মমাগাগমাগ কযা য়। 

৯.৩ এঅআএ ংগঃ 

নুগভাবদত বডববগত এঅআএ ংগগ একটি ডকুগভিাযী বপল্ম বতযী  প্রচাগযয জন্য ১০.০০ রে টাকা ফযাে বছর। 

বযদ থনকাগর  মদখা মায় মম, নুগভাবদত বডববগত মম Total Procurement Plan ংভেক্ত যগয়গছ (পৃিা-৩২) তাগত 

শুদৄভাে Purchase of Cassettes ফাফদ ০.৫০ রে টাকায ক্রগয়য িবত বগগফ RFQ ঈগেখ কযা গয়গছ। ফবষ্ট 

৯.৫০ রে টাকায় বক ক্রয় কযা গফ এফং বক িবতগত ক্রয় কযা গফ তায মকান ঈগেখ TPP-মত মনআ। বযচারক, কৃবল 

তে াবব থগয দপ্তয TPP ংগাধন কযায মকান প্রভাণ প্রদ থন কযগত াগযবন। তগফ Detail Annual Phasing of 

Cost of AIS -এ ২০০৮-০৯ থ থ ফৎগয ৩.৭০ রে এফং ২০০৯-১০ থ থ ফৎগয ৬.৩০ রে টাকা ব্যগয়য রেযভাো 

বনধ থাযণ কযা গয়গছ। কৃবল তে াবব থগয বনকট মথগক জানা মায় নুগভাদন না থাকগর তাযা বপল্ম বতযী ফাফদ 

৯,৮৭,০০০.০০ টাকা ব্যয় কগযগছ। এ ব্যগয় PPR নুমায়ী মকান মটন্ডায প্রবক্রয়া নুযণ কযা য়বন। কর ক্রয় যাবয 

কযা গয়গছ, নবথগত মকান মকাগটন মনআ। বফলয়টি PPR-এয ব্যতযয় ফগর প্রতীয়ভান য়। 

প্রস্ত্ত্ততকৃত ডকুগভিাযী বপল্ম-এয একটি ববড বনম্নস্বােযকাযীগক মদখাগনা য়। মদখা মায় মম, মটি একটি নাটক। এয 

বিন্ফ নুগভাদন কযা য়বন। এটি ভরতঃ মকান ডকুগভিাযী বপল্ম নয়। 

ডকুগভিাযী বপল্মটি ফহুর প্রচাগযয বফলগয় বডবব-মত ঈগেখ থাকগর ’নাটক’টি মকান মকান চযাগনগর কতফায প্রচায কযা 

গয়গছ, থফা মকান মকান স্থাগন কতফায যাবয প্রচায কযা গয়গছ, ম ংক্রান্ত মকান তে ফা প্রভাণ এঅআএ কর্তথে 

যফযা কযগত াগযবন। 

 
১০। ফাস্তফায়ন ভস্যা এফং ত্রুটি-বফচুযবতঃ ফাস্তফায়গনয মেগে মকান ভস্যায কথা জানা মায়বন। তগফ প্রকগেয বফববন্ন ত্রু টি 

বফচুযবত ম থগফেণ কযা মগগছ। ৯ নং নুগেগদ এ কর ত্রুটি বফচুযবতয কথা বফস্তাবযতবাগফ ঈগেখ কযা গয়গছ। ংগেগ 

ত্রুটি বফচুযবতগুবর বনম্নরূঃ 

১০.১ ফাবযঃ প্রকগেয ফাবয ংগগ মকান ঈগেখগমাগ্য ত্রুটি বফচুযবত রেয কযা মায়বন। 

১০.২ বফএবডবঃ ফীজ ঈৎাদন  বফতযগণয রেযভাো পুগযাপুবয বজথত য়বন।  
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১০.৩  বডএআঃ প্রকগেয কাম থক্রগভয মগল এগুগরায ফাস্তফায়ন ম্পগকথ ম থাপ্ত তে বদগত াগযবন। এ ছাড়া কাম থক্রগভয প্রবাফ 

ম্পগকথ তঁযা মকান তে বদগত াগযনবন। 

১০.৪ এঅআএঃ ৯.৯৭ রে টাকা ব্যগয় একটি ডকুগভিাযী বনভ থাগণ ববঅয নুযণ কযা য়বন। এঅআএ ডকুগভিাযীটি 

প্রচাগযয ব্যাাগয মকান তে বদগত াগযবন। 

১১। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ প্রকগেয ফাবয ংগয ঈগেশ্য নুমায়ী ভরা জাতীয় পগরয গগফলণা 

কাম থক্রভ বযচারনায জন্য প্রগয়াজনীয় সুগমাগ-সুবফধা সৃবষ্ট গয়গছ এফং আগতাভগে মফ বকছু ঈন্নত প্রভেবক্ত ঈদ্ভাবফত গয়গছ 

মা প্রবেগণয ভােগভ মবাক্তা/ঈকাযগবাগীগদয ভাগঝ ম্প্রাযণ কযা গয়গছ। ঈগরখ্য মম, ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্তগুগরা ব্যফায 

কগয মদগয বফববন্ন এরাকায প্রাবন্তক কৃলক  ঈকাযগবাগী (নাযী  পুরুল) থ থননবতকবাগফ রাবফান গে এফং মদগয 

থ থননবতক ঈন্নয়গন ভূবভকা যাখগছ। 

প্রকগেয বফএবডব ংগয ঈগেশ্য মভাটাভৄটি বজথত গয়গছ। তগফ ফীজ ঈৎাদন  বফতযগণয রেযভাো পুগযাপুবয বজথত 

য়বন। এ বফলগয় ৯.১.৩ নং নুগেগদ বফস্তাবযত ঈগেখ কযা গয়গছ। 

প্রকগেয বডএআ ংগয ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত গয়গছ ফগর ববঅয-এ দাবফ কযা গয়গছ। তগফ বক-না ঈগেশ্য 

পুগযাপুবয বজথত গয়গছ বক-না ম বফলয়টি মাচাআ কযায জন্য ভাঠ ম থায় মথগক ম থাপ্ত তে ায়া মায়বন।  

প্রকগেয এঅআএ ংগয ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত গয়গছ ফগর ববঅয-এ দাবফ কযা গয়গছ। তগফ ডকুগভিাযীটি 

প্রচাগযয ব্যাাগয মকান তে না বদগত াযায় ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য় না।  

১২। সুাবযঃ  

১১.১। এ ধযগণয প্রকগেয প্রবাফ ( impact) ভল্যায়ন কযা প্রগয়াজন। প্রকগেয কাম থগেে াযা মদগ বফস্তৃত য়ায় 

কনারট্যাি বনগয়াগ কগয প্রবাফ ভল্যায়ন কযা মমগত াগয। বফগলতঃ বডএআ-য ংগগয কাগজয প্রবাফ ভল্যায়ন 

য়া প্রগয়াজন। এ জন্য অআএভআবড-য ভল্যায়ন মিগযয বনয়বভত প্রবাফ ভল্যায়ন কাম থক্রগভয অতায় 

অঈটগাব থং-এয ভােগভ থফা বনজস্ব কভ থকতথাগদয বদগয় এ প্রকগেয প্রবাফ ভল্যায়ন কযা মমগত াগয।  

১১.২। বফএবডব ংগগয কাগজ ভবনটবযং-এয দ্যফ থরতা বছর। বফএবডব ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গন ভবনটবযং ব্যফস্থা 

ঈন্নয়গনয জন্য দগে বনগত াগয। 

১১.৩। ফাবয ংগগয কাগজয (গগফলণা, জাত ঈন্নয়ন, ংগৃীত মন্ত্রাবতয যেণাগফেণ আতযাবদ) ধাযাফাবকতা যো কযা 

একান্ত প্রগয়াজন। এ জন্য যাজস্ব ফাগজট মথগক তবফর যফযা কযা মমগত াগয।  

১১.৪। কৃবল তে াবব থ কর্তথক বপল্ম বতযী  প্রচায ফাফদ ৯.৯৭ রে টাকা ব্যগয়য মেগে ববঅয-এয ব্যতযয় কযা 

গয়গছ। এ বফলগয় দায়ী ব্যবক্তগদয বফরুগি ব্যফস্থা মনয়া মমগত াগয। 

১১.৫। একাবধক ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা (Department)জবড়ত এভন প্রকগেয মেগে অন্ত:ংস্থা ভিয় বৃবি কযা 

প্রগয়াজন। 
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বফএঅযঅআ এ স্য ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্ত গগফলণা মজাযদাযকযণ 

 (ভাপ্তঃ  জুন’২০১০) 
 

 ০১। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  কৃবল ভন্ত্রণারয়। 

০২। ফাস্তফায়ন ংস্থা  ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা আনবষ্টটিঈট (বফএঅযঅআ)। 

০৩। প্রকগেয এরাকা  বফএঅযঅআ-এয প্রধান কাম থারয়, জয়গদফপুয, গাজীপুয। প্রভেবক্ত 

ঈদ্ভাফগনয পরাপর ভগ্র ফাংরাগদগ বযজ্ঞাতকযণ  স্তান্তয 

কযা গফ। 

০২। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়     
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত           

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত  

ভয় 

 (ভর 

ফাস্তফায়ন

কাগরয 

%) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৩২.৩৮ ২১৩২.৩৮ ২০৪৯.০৯ জুরাআ, ২০০৭ গত  

জুন, ২০১০ 

- গিাফয,২০০

৭ গত 

জুন,২০১০ 

 
-- 

 
- 

 
৫। প্রকগেয ংগ বববত্তক গ্রগবত  

(রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নাভ একক/ 

বযভান 

বডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। গগফলণা ব্যয় মথাক ২৬৪.৫০ মথাক ২৬৪.৫০ (১০০%) মথাক 

২। অনুলবঙ্গক মথাক ১৪.০০ মথাক ১৪.০০ (১০০%) মথাক 

৩। প্রবেণ মথাক ৪২.০০ মথাক ৩৯.৫০ (৯৪%) মথাক 

৪। যেণাগফেণ এফং 

মভযাভত 

মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ (১০০%) মথাক 

৫। ল্যাফগযটযী মন্ত্রাবত ংখ্যা ১৫৯৩.১৪ ১৭০ ১৫১২.৭৩ (৯৪%) ১৬৫ (৯৭%) 

৬। বপ মন্ত্রাবত ংখ্যা ৭.৯৪ ৯ ৭.৯৪ (১০০%) ৯ (১০০%) 

৭। অফাফে মথাক ৪.০০ মথাক ৪.০০ (১০০%) মথাক 

৮। মানফান ংখ্যা ৬৪.৩০ ১২ ৬৩.৯৭ (৯৯%) ১২ (১০০%) 

৯। মবৌত বনভ থাণ ফঃবভঃ ১৩৭.৫০ ৭৫০ ১৩৭.৪৫ (১০০%) ৭৫০ (১০০%) 

 মভাটঃ  ২১৩২.৩৮  ২০৪৯.০৯ (৯৬%) (১০০%) 

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  এ প্রকগেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৭।   ভল্যায়ন িবত ( Methodology)  অগরাচয প্রকগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত িবত 

(methodology) নুযণ কযা গয়গছঃ 

 প্রকে ছক ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত/ববঅয ম থাগরাচনা;  

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তে ংগ্রগয জন্য গযজবভগন বযদ থন;  

 প্রাপ্ত তগেয বববত্তগত ংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা; 
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৮। াধাযণ ম থগফেণ   

৮.১। প্রকে গ্রগণয টভূবভঃ   ফাংরাগদগয ঈৎাবদত খায গস্যয একটা বফযাট ং প্রবতবনয়তআ চয় গে। এক 

ভীোয় মদখা মগগছ মম, ংগ্রগাত্তয ম থাগয় বফববন্ন কাযগণ খায-গস্যয চয়  মে মভাট ঈৎাদগনয তকযা ১২.১৫ বাগ। 

ন্যবদগক পরভর  াক-ফবজয চয় গে তকযা ২৫.৪০ বাগ। বফববন্ন পগরয চগয়য বযভাণ অবথ থক বগগফ 

দঁড়ায় প্রায় ৬,০০০.০০ (ছয় াজায) মকাটি টাকা। মবৌত চয় ছাড়া ঈন্নত ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্তয প্রগয়াগ না থাকায় খায-

দ্রগব্য পুবষ্টভাগণয মগথষ্ট চয় গে। এবদগক বদন বদন অফাবদ জবভয বযভাণ কগভ মাগে, অফায জবভয ঈফ থযতা ফাবড়গয় 

ঈৎাদন ফাড়াগনা রাবজনক গে না। এভতাফস্থায় ঈৎাদন ফাড়াগনায মচগয় ঈৎাবদত গস্যয বযভাণগত  গুণগত চয় 

মযাধ কযগত াযগর খায-ঘাটবত  পুবষ্ট ভস্যায গনকাংগ ভাধান গফ। ংগ্রগাত্তয বফববন্ন প্রভেবক্ত প্রগয়াগ  বযচম থায 

ভােগভ এআ চগয়য বযভাণ কবভগয় অনা ম্ভফ। 

 বফএঅযঅআ এয এখবতয়াযভুক্ত স্য মমভন গভ, ভূট্টা, ডার  বতরফীজ এফং ঈযান পগরয স্য ংগ্রগাত্তয 

প্যাগকবজং, ংযেণ, বযফন, প্রবক্রয়াজাতকযগণয জন্য বফএঅযঅআ এয স্য ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্ত বফবাগ কাজ কগয মাগে। 

ডার  বতরফীজ ংযগেগণয জন্য এআ বফবাগগ আগতাভগে বকছু ংযেণাগায প্রবক্রয়াজাতকযগণয প্রভেবক্ত ঈদ্ভাবফত গয়গছ। 

ফতথভাগন কৃবল গেয ংগ্রগাত্তয যেণাগায, প্রবক্রয়াজাতকযণ এফং যেণাগফেগণয প্রগয়াজনীয়তা বৃবি ায়ায পগর বফযভান 

স্য ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্ত বফবাগগক অগযা বক্তারী কযায রগেয অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ।  

৮.২। ঈগেশ্যঃ  

(১) কৃবল গেয বযভাণগত এফং গুনগত চয় মযাধকগে খাভায, ব্যাফায়ী  বে ম থাগয় ঠিক প্রভেবক্তয ঈদ্ভাফন;  

(২) বফববন্ন পর মথগক ভল্য ংগমাবজত খায দ্রব্য বতযীয প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন; এফং  

(৩) ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্ত End Users ম থন্ত বযজ্ঞাতকযগণয জন্য প্রবেগণয ব্যফস্থাকযণ। 

৮.৩। প্রকে নুগভাদগনয ফস্থাঃ  অগরাচয প্রকেটি ২১৩২.৩৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বফগত ০৫/১০/২০০৭ তাবযগখ 

নুগভাবদত য় এফং জুরাআ, ২০০৭ গত জুন, ২০১০ মভয়াগদ বফএঅযঅআ কর্তথক এয ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ শুরু য় 

এফং প্রকেটি মথাভগয় ভাপ্ত য়। 

৮.৪। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  প্রকগেয অবথ থক গ্রগবত ৯৬% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।   

৮.৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ  

৮.৫.১।  মবৌত বনভ থাণঃ এ প্রকগেয অতায় ১৩৭.৫০ রে টাকা ব্যগয় মভাট ৭৫০ ফঃবভঃ বফন বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

৮.৫.২ ল্যাফগযটযী মন্ত্রাবত : এ ংগগয জন্য ফযােকৃত ১৫৯৩.১৪ রে টাকায বফযীগত ১৫১২.৭৩ রে টাকা খযচপূফ থক 

১৬৫টি ল্যাফগযটযী মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ। 

৮.৫.৩  বপ মন্ত্রাবত  অফাফে ক্রয়ঃ  এ প্রকগেয অতায় ১১.৯৪ রে টাকা ব্যগয় মন্ত্রাবত  অফাফে ক্রয় কযা 

গয়গছ। ঈগযাক্ত মন্ত্রাবত এফং অফাফে ক্রয় প্রবক্রয়ায় ববঅয-৩ নুযণ কযা গয়গছ। 

৮.৫.৫ প্রবেণঃ এ প্রকগেয অতায় ৪২.০০ রে টাকায বফযীগত ৩৯.৫০ রে টাকা ব্যগয় ১৪ ব্যাগচ ৩৫০ জন প্রবেক, 

৪৩ ব্যাগচ ১২৯০ জন চাবলগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।  

৮.৬।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তেঃ 

নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভয়াদ 

১।  জনাফ মভাঃ াজাান  

 প্রধান াআবিবপক কভ থকতথা  

খন্ডকারীন ০৫/১০/২০০৭-২৯/০৪/২০০৮ 

২।  জনাফ মভাঃ বভয়ারুেীন  

 প্রধান াআবিবপক কভ থকতথা (চঃ দাঃ)  

খন্ডকারীন ২৯/০৪/২০০৮-৩০/০৬/২০১০ (প্রকে 

ভাবপ্ত কার ম থন্ত)। 

 
৯। বযদ থগনয ফাস্তফ ফস্থা : গত ১৭-১৮/০১/২০১১ তাবযগখ এ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত ল্যাফ  বপ মন্ত্রাবত 

গযজবভগন ম থগফেন কযা য়। ক্রয় কাম থক্রভ ঈন্ূক্ত দযগেয ভােগভ ম্পন্ন গয়গছ এফং ক্রয়কৃত মন্ত্রাবত 

ভানম্পন্ন ফগর প্রতীয়ভান য়। এ প্রকগেয ভর ঈগেশ্য বছর পর অগযাগনাত্তয ঈন্নত প্রভেবক্তয ঈদ্ভাফন। মজন্য 

গগফলনায জন্য প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত ংগ্র  গগফলণা কযাআ বছর এ প্রকগেয ভর কাজ। বযদ থনকাগর জানা মায় 

মম, বডববগত বনধ থাবযত ঈগেশ্য নুমায়ী কৃবলজাত গন্যয চয় মযাগধ কৃবল  ে ংগ্র, প্যাগকবজং, বযফন এফং 

ংযেগণয ঈয াতটি  বফববন্ন পর মথগক ভল্য ংগমাবজত খায দ্রব্য বতযীয ঈয ঁচটি ঈন্নত প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন 

কযা গয়গছ এফং প্রবেগণয ভােগভ ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্ত মবাক্তাগদয ভাগঝ স্তান্তয কযা গয়গছ। এ প্রকগেয প্রধান পূতথ 

কাজ বগগফ ৫০০ ফঃবভঃ অয়তগনয গগফলণাগায, মকাল্ড মোগযজ (১০০ ফঃবভঃ) গ্যাগযজ (৫০ ফঃবভঃ) এফং মেবং 
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মলায (১০০ ফঃবভঃ) বনভ থাণ কযা গয়গছ। বযদ থনকাগর এফ পূতথ কাগজয ভান গন্তালজনক ফগর ভগন গয়গছ। নতুন 

বনভ থাণকৃত এফ স্থানা এখন ফাবযয পর ংগ্রগাত্তয গগফলণায জন্য ব্যফহৃত গে ফগর জানা মায়। এ প্রকগেয 

ভােগভ একটি বকঅ, চাযটি মভাটয াআগকর, ছয়টি ফাআাআগকর  একটি বযপায বযান ক্রয় কযা গয়গছ। ক্রয়কৃত 

মানফানগুবর ফাবযয প্রকে যফতী কাম থক্রভ  পর ংগ্রগাত্তয গগফলণায কাগজ  বনগয়াবজত অগছ। এ প্রকগেয 

অতায় ফাবযয স্য ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্ত বফবাগগ মম অদৄবনক খায প্রবক্রয়াজাতকযণ  ভান  বনয়ন্ত্রণ ল্যাফ এফং 

মকাল্ডগোগযজ স্থান কযা গয়গছ মখাগন ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্ত কৃলক  ঈগদাক্তাগদয গনক ঈকাগয অগফ ফগর প্রকে 

বযচারক অাফাদ ব্যক্ত কগযন। বতবন অগযা জানান মম, এ প্রকগেয অতায় স্থাবত ল্যাফটিগত গগফলণায কাজ 

চাবরগয় মমগত গর গনক কযাবভগকর, জনফর  ল্যাফ যেনাগফেগনয জন্য গথ থয দযকায গফ। ফাবযয যাজস্ব 

ফাগজট প্রতুর য়ায় যাজস্ব ফাগজগটয অতায় চরভান গগফলণায কাজ চাবরগয় মায়া কঠিন গফ। এজগন্য নতুন 

প্রকে না গর ে ফাগজগটয দীঘ থগভয়াদী কভ থসূচী গ্রন কযা প্রগয়াজন।  

 
১০। প্রকগেয  ঈগেশ্য জথনঃ   

বযকবেত বজথত 

(১) কৃবল গেয বযভাণগত এফং গুনগত 

চয় মযাধকগে খাভায, ব্যাফায়ী  

বে ম থাগয় ঠিক প্রভেবক্তয ঈদ্ভাফন; 

(১) ফবজয বতনটি  পগরয দ্যআটি পর ংগ্রগাত্তয প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন  

কযা গয়গছ। 

(২) বফববন্ন পর মথগক ভৄল্য ংগমাবজত 

খায দ্রব্য বতযীয প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন; এফং  

(২) অভ, করা, মঁগ, অনায  কাঠাগরয ভর ংগমাবজত খায 

ঈৎাদগনয ঁচটি এফং যসুগনয মে  ময়াযায াে ংযেগনয 

ছয়টি প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন কযা গয়গছ। 

(৩) ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্ত End Users ম থন্ত 

বযজ্ঞাতকযগণয জন্য প্রবেগণয 

ব্যফস্থাকযণ। 

(৩) ঈদ্ভাবফত প্রভেবক্ত বযজ্ঞাতকযগণয জন্য ১৪ ব্যাগচ ৩৫০ জন 

প্রবেক  ৪৩  ব্যাগচ ১২৯০ জন কৃলকগদয প্রবেণ প্রদান এফং ০৮টি 

প্রদ থনীয ব্যফস্থা কযা গয়গছ। 

 
১০। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণ :   প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 
১২। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  প্রকেটি মথাভগয় শুরু গয় মথাভগয় মল গয়গছ এফং প্রকেটি ফাস্তফায়গন মতভন মকান ভস্যা 

 বযরবেত য়বন।  

 
১৩। সুাবযঃ 

13.1 এ প্রকগেয ভােগভ সৃষ্ট  বফযভান গগফলণাগায/ফকাঠাগভা ব্যফায কগয স্য ংগ্রগাত্তয প্র ভেবক্তয ঈয  ফাবযয 

চরভান গগফলণায কাজ তাগদয যাজস্ব ফাগজগটয অতায় চাবরগয় মমগত গফ।  এগেগে কৃবল ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজগন 

কভ থসূচী গ্রণ কযগত াগয।  

 
13.2 ফাবযয ঈদ্ভাবফত নতুন প্রভেবক্তভ কৃলক, মবাক্তা  ঈগযাক্তাগদয ভাগঝ দ্রুত মৌঁবছগয় মদয়ায জন্য কৃবল ম্প্রাযণ 

বধদপ্তয  ফাবযগক ভবিতবাগফ কাজ কযগত গফ। এ ব্যাাগয কৃবল ভন্ত্রণারয়গক প্রগয়াজনীয় ঈগেযাগ গ্রণ কযগত 

গফ। 
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ীড মকায়াবরটি কগন্ট্রার প্রগজি 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 

 
১। প্রকগেয ফস্থান : ভগ্র ফাংরাগদ। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফীজ প্রতযয়ন এগজবন্প (এবএ) 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : কৃবল ভন্ত্রণারয়  

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : ভাচ থ, ২০০৮ মথগক জুন, ২০১০, ব্যয় ৫৮৫.২৭ রে টাকা। 

  

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রকে 

াায্য) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

কাগরয %) 

ভর (প্রকে 

াায্য) 

ংগাবধত 

(প্রকে 

াায্য) 

ভর ংগাবধত 

৬৭৯.৫০ ৭০৪.৫০ ৫৮৫.২৭ ভাচ থ-২০০৮ 

মথগক জুন-

২০১০ 

ভাচ থ-২০০৮ 

মথগক জুন-

২০১০ 

ভাচ থ-২০০৮ 

মথগক জুন-

২০১০ 

প্রগমাজয নয় প্রগমাজয নয় 

৫। প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয ফাস্তফায়নঃ  

প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 
বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

যাজস্ব খাতঃ 

যফযা  মফা 

ফাজায বযফীেণ মথাক ৫.০০ - ০.৫০ - 

জ্বারানী এফং বতর মথাক ৫.০০ - ২.০০ - 

ভদ্রণ  প্রকানা মথাক ২.০০ - ২.০০ - 

স্থানীয় প্রবেণ ংখ্যা ১৭.০০ ১৬৪০ ৯.০০ ১৩৫০  

(৮২%) 

বফগদগ বো পয ংখ্যা ৪৫.০০ ১৫ ৩১.০৭ ১৫ 

(১০০%) 

ভাঠ বদফ  কভ থারা ংখ্যা ৫.০০ ১২ ৫.০০ ১২ 

(১০০%) 

যাায়বনক দ্রব্য মথাক ৫.০০ - - - 

প্রগজি ভবনটবযং  ভল্যায়ন মথাক ২.০০ - - - 

ন্যান্য অনুলংবগক মথাক ৭.০০ - ৭.০০ ১০০% 

ঈ-মভাট (যফযা  মফা)  ৯৩.০০ - ৫৬.৫৭ - 

মভযাভত  ংযেণঃ 

বপ এফং কবম্পঈটায মভযাভত মথাক ২.০০ - - - 

মানফান মভযাভত  ংযেণ মথাক ২.০০ - ২.০০ ১০০% 

ন্যান্য মভযাভত  ংযেণ মথাক ৬.০০ - - - 

ঈ-মভাট (মভযাভত  ংযেণ)  ১০.০০ - ২.০০ - 

ফ থগভাট  ১০৩.০০ - ৫৮.৫৬  

ভরধনঃ 
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প্রকগেয বফববন্ন গঙ্গয বফফযণ একক 
বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) 

মানফান ক্রয় ংখ্যা ৩০.০০ ১১ ২৯.৬৭ ১১ 

(১০০%) 

ল্যাফঃ মন্ত্রাবত  অফাফ ে মথাক ২১০.০০ - ১৪৯.৩৮ - 

পাভ থ মভবনাযী, াম্প াঈজ  মথাক ২৮.০০ - ১৪.৯৫ - 

ঈ-মভাটঃ  
 ২৬৮.০০  ১৯৪.০০  

ফকাঠাগভাঃ অিবরক ফীজ 

যীোগায বনভ থাণ -৪টি (৫০০ 

ফগ থবভটায)  

ফগ থবভটায ৩০০.০০ ২০০০ ফগ থ বভঃ ৩০০.০০  

প্রবেণ র  কবম্পঈটায ল্যাফঃ 

বনভ থাণ 

ফগ থবভটায ৩৩.৫০ ১৯০ ফগ থ বভঃ ৩২.৭১  

ঈ-মভাটঃ  
 ৩৩৩.৫০ - ৩৩২.৭১  

মভাটঃ ভরধন  ৬০১.৫০ - ৫২৬.৭১  

ফ থগভাটঃ  ৭০৪.৫০ - ৫৮৫.২৭  

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৭।   টভূবভ, প্রকগেয ঈগেশ্য  ফাস্তফায়নঃ 

   ৭.১। টভুবভঃ কৃবল ভন্ত্রণারগয়য ধীনস্থ একটি যকাযী ংস্থা বাগফ ফীজ প্রতযয়ন এগজন্পী, ১৯৭৪ গন প্রবতবিত য়। 

মদগয যকাযী মফযকাযী  কৃলক ম থাগয় ফীজ প্রতযয়ন  ভান-বনয়ন্ত্রগণয ভােগভ ঈন্নতভাগনয ফীজ ঈৎাদন  

ব্যফাগয ায়তা কগয পগরয ঈৎাদন বৃবি এফং জাতীয় প্রবৃবি জথন কযা এ প্রবতিাগনয ভর রেয। ১৯৯৩ াগর 

নুগভাবদত জাতীয় ফীজ নীবত  ফীজ অআন (ংগাবধত)-২০০৫ এয অগরাগক ফীজ প্রতযয়ন এগজন্পীয কাম থবযবধ 

ম্প্রাযণ কযা য়। 

   ৭.২।  প্রকগেয ঈগেশ্যঃ  

 চট্টগ্রাভ, মগায, যাজাী  যংপুগয ৪টি অিবরক ফীজ যীোগায স্থান এফং ২৫টি বভবন ফীজ যীোগাগয 

ফীজ যীোয সুবফধা বক্তারীকযণ। 

 ফীজ োগদ/ ফীজ (ংগাধনী) অআন এয বফধান প্রগয়াগ এফং ফীজ প্রতযয়ন এফং ফীজ বডরাযগদয কাম থক্রভ 

বনয়ন্ত্রণ কযায জন্য ভাঠ বযদ থন ঈআং বক্তারীকযণ কযা।  

 এবএ-এয জনফর, ফীজ বডরায, ম্প্রাযণ কভী এফং কৃলকগদয ফীজ মটকগনারবজ  ফীজ অআন ম্পগকথ 

প্রবেণ প্রদান এফং মদগ  বফগদগ প্রবেগণয সুবফধা বৃবিকযণ।  

 ফাগযয ফীগজয ভান এফং TLS (truthfully lebeled seed) ফজায় যাখায বনবভত্ত ফতথভান ফাজায ভবনটবযং 

বগেভ ম্প্রাযণ। 

 ভানফম্পদ ঈন্নয়গনয জন্য বফববন্ন টাগগ থট গ্রুগয প্রবেণ কাম থক্রভ বারবাগফ বযচারনায সুবফধাগথ থ প্রধান 

কাম থারগয় প্রবেণ র, কবম্পঈটায ল্যাফ. সুবফধায ম্প্রাযণ। 

 
  ৭.৩। প্রধান প্রধান কাগজয ঙ্গঃ  

প্রকগেয প্রধান প্রধান কাগজয ঙ্গ গে, ফাজায বযফীেণ, ৪টি অিবরক ফীজ যীোগায বনভ থাণ, ল্যাফঃ মন্ত্রাবত 

ক্রয়, মবভনায, কভ থারা, স্থানীয় প্রবেণ, বফগদবক বো পয এফং মানফান ক্রয়। 
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৭.৪।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  

৭.৪.১।  ববঅয নুাগয কর কাজ ভাপ্ত গয়গছ। তগফ স্থানীয় প্রবেণ ১৬৪০টি য স্থগর ১৩৫০টি গয়গছ। কাযণ 

বগগফ জানাগনা য় মম, কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয কভ থকতথাগণ ব্যস্ত থাকায় ১০টি ব্যাগচয প্রবেণ ম্পন্ন 

কযা মায়বন। 

৭.৪.২।  ফাজায বযফীেগণয  জন্য ৫.০০ রে টাকা ফযাে থাকগর ০.৫০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। প্রকগেয কাজ 

বফরগম্ব শুরু য়ায় ৪.৫০ রে টাকা ব্যয় কযা ম্ভফ কযা ম্ভফ য়বন ফগর জানা মায়।  

৭.৪.৩।  যাায়বনক দ্রব্য ফাফদ ৫ রে টাকা ফযাে বছর। প্রকে বযচারক জানান, ব্যফাযকাযীগদয চাবদা না থাকায় 

থ থ ব্যয় কযা য়বন। 

৭.৪.৪।  প্রকে ভবনটবযং  ভল্যায়গনয জন্য ২.০০ রে টাকা ফযাে বছর। প্রগয়াজনীয়তা না থাকায় এ থ থ ব্যয় কযা 

য়বন। 

৭.৪.৫।  বপ/কবম্পঈটায মভযাভত ফাফদ ২.০০ রে টাকা ফযাে বছর। প্রগয়াজনীয়তা না থাকায় এ থ থ ব্যয় কযা 

য়বন। 

৭.৪.৬।  ন্যান্য মভযাভত ফাফদ ৬.০০ রে টাকা ফযাে বছর। প্রগয়াজনীয়তা না থাকায় এ থ থ ব্যয় কযা য়বন।  

৭.৪.৭।   ল্যাফঃ মন্ত্রাবত  অফাফে ক্রগয়য জন্য ২১০.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এয ভগে ১৪৯.৩৮ রে টাকা 

ব্যগয় মন্ত্রাবত  অফাফে ক্রয় কযা য়। প্রকে বযচারক জানান, মন্ত্রাবতয ভল্য প্রাক্কবরত ভগল্যয মচগয় 

মফব য়ায় ফবষ্ট ৬০.৬২ রে টাকা ব্যয় কযা মায়বন। 

৭.৪.৮।  পাভ থ মভবনাবযজ  াম্প াঈজ ফযাে ২৮.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এয ভগে ১৪.৯৫ রে টাকা ব্যয় কযা 

গয়গছ। প্রকে বযচারক জানান, মন্ত্রাবতয ভল্য প্রাক্কবরত ভগল্যয মচগয় মফব য়ায় ফবষ্ট ৬০.৬২ রে 

টাকা ব্যয় কযা মায়বন। 

৮।   পূফ থ-বযদ থনঃ 

৮.১। প্রকে শুরু মথগক ফাস্তফায়নকারীন ভয় কৃবল ভন্ত্রণারগয়য বতবযক্ত বচফ, ভা-বযচারক, ফীজ ঈআং, প্রকগে াবফ থক 

কাম থক্রভ বযদ থন কগয বফববন্ন যাভ থ প্রদান কগযন ।  

৮.২। প্রকে ফাস্তফায়নকাগর কৃবল ভন্ত্রণারগয়য ঈ-প্রধান  ববনয়য কাযী প্রধান, প্রকে ফকাঠাগভা  ন্যান্য কাম থক্রভ 

বযদ থন কগযগছন । 

৯।   প্রকে বযচারকঃ জনাফ মভাঃ নূরুজ্জাভান, ববনয়য মরবনং বপায এ প্রকগেয প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব 

ারন কগযন। বতবন ১২/০৬/২০০৮ তাবযগখ মমাগদান কগযন এফং প্রকে ভাবপ্ত ম থন্ত (৩০/০৬/২০১) এ প্রকগেয 

প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব ারন কগযন। 

১০।  াবফ থক ম থগফেণঃ  

১০.১।  ০৩ জুন মথগক ০৪ জুন ২০১১ ম থন্ত চরগ্রাভ অিবরক ফীজ যীোগায ফকাঠাগভা  ল্যাফঃ মন্ত্রাবত ন্যান্য 

অফাফে বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক এফং ফীজ প্রতযয়ন এগজবন্পয স্থানীয় কভ থকতথাগণ 

ঈবস্থত বছগরন। এ প্রকগেয অতায় চরগ্রাভ অিবরক ফীজ যীোগাগযয জন্য একটি ৩ তরা বফবষ্ট বফন বনভ থাণ 

কযা য়। প্রকগেয গথ থ গণপূতথ বফবাগ বফনটি বনভ থাণ কগয। বফগনয মলাগযয অয়তন ৫০০ ফগ থবভটায। চট্টগ্রাভ 

অিবরক ফীজ যীোগায বফনটি বনভ থাগণয জন্য প্রাক্কবরত ফযাে বছর ৭৫ রে টাকা। এয ভগে ৭৪.৮৬ রে টাকা 

ব্যয় কযা গয়গছ । বফনটিয বনভ থাণ কাগজয ভান  মন্তালজনক ফগর ভগন র। বফনটিয াগথ ফীজ যীোগায, 

কভকতথাগদয কে, বাকে আতযাবদ  গনকগুবর কে বযদ থন কযা য়। ছাগদ ঈগঠ াবনয ট্যাংক  াবন 

যফযা ব্যফস্থা বযদ থন কযা য়। এগুবরয ভান গন্তালজনক। ল্যাফগযটবযগত বকছু মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ। 

মগুবরয ভান বার ফগর প্রতীয়ভান র। 

১০.২।  এ প্রকগেয ভােগভ নতুন চাযটি অিবরক ফীজ যীোগায বনভ থাণ  বভবন ফীজ যীোগাগযয ফীজ যীোয 

সুবফধা বৃবি কযণ/বক্তারীকযণ কযা গয়গছ। তগফ এয সুবফধা মগত গর দ্রুত জনফর সৃবষ্ট বনগয়াগ কযা প্রগয়াজন। 

এবএ-এয কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা কগয জানা মায় মম, অিবরক ফীজ যীোগায বনভ থাণ  বভবন ফীজ 
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যীোগাগযয কাম থক্রভ সুিুবাগফ বযচারনায জন্য দ্রুত এগগ্রানবভষ্ট (ঈধ থতন বপায) ৪ জন, ীড এনাবরষ্ট (এবন্ট্র 

মরগফর) ৮ জন, ল্যাফগযটযী এবষ্টযা ি (বড. আন এবজ) ১৬ জন , র্ততীয় মেনীয কভ থচাযী ৮ জন , চতুথ থ মেণীয 

কভ থচাযী ১৬ জন প্রগয়াজন।  

১০.৩।  ফীজ যীোগাযগুবরয ঠিক ব্যফায কযা গর ফীজ যীোয কাম থক্রভ মজাযদায গফ। এ জন্য অিবরক ফীজ 

যীোগায বনভ থাণ  বভবন ফীজ যীোগাগযয কাম থক্রভ সুিুবাগফ বযচারনায জন্য বদনবন্দন থ থ যাজস্ব তবফর 

মথগক ব্যয় কযায ংস্থান থাকা প্রগয়াজন। 

১০.৪।  বার ফীজ না মগর পরন খাযা য়, পগর কৃলকযা েবতগ্রস্ত য়। কৃলকগদয গে ফীগজয ভান ম্পগকথ বনবিত 

য়া ম্ভফ নয়, মতেণ না এবএ-এয প্রতযয়ন থাগক। এ কাযগণ ফীজ যীোয জন্য ভাগকথট ভবনটবযং কাম থক্রভ 

মজাযদায কযা প্রগয়াজন। গনক ভয় গচতনতায কাযগণ কৃলকযা এবএ-য প্রতযয়ন মনআ এভন ফীজ ক্রয় কগয 

েবতগ্রস্ত য়। এ জন্য বনম্নবরবখত কাম থক্রভ বযচারনা কযা প্রগয়াজনঃ  

 ফীগজয ভান ম্পগকথ কৃলক  বডরাযগদয গচতন কযায জন্য বনয়বভত প্রবেগণয অগয়াজন কযা,  

 ভাঠ বদফ, কভ থারা, মবভনায আতযাবদ অগয়াজন কযা, 

 বফববন্ন ধযগনয প্রকানা মমভন-বরপগরট, বুকগরট, মাষ্টায, ব্যানায, মপস্টুন আতযাবদ প্রকা  বফতযণ 

কযা । 

১০.৫।  চরগ্রাভ অিবরক ফীজ যীোগায বযদ থন কগয মদখা মায় মম, মখাগন ীড মল্থ যীোয জন্য মন্ত্রাবতয 

স্বেতা যগয়গছ। যাজস্ব তবফগরয অতায় থফা নতুন মকান প্রকগেয অতায় মন্ত্রাবত যফযা কযা প্রগয়াজন। 

এ ছাড়া কভ থারা মবভনায আতযাবদয জন্য নফবনবভ থত চরগ্রাভ অিবরক ফীজ যীোগাগযয চতুথ থ তরায় কগয়কটি 

কে বনভ থাণ কযা ম্ভফ। এগত এ যীোগাগযয প্রবেণ প্রদাগনয েভতা বৃবি াগফ, পগর তাযা বনয়বভতবাগফ 

প্রবেগণয অগয়াজন কযগত াযগফন। যাজস্ব তবফগরয অতায় এফ কাম থক্রভ গ্রণ কযা না মগগর নতুন মকান 

প্রকগেয ফা ফতথভান প্রকগেয ২য় ম থায় গ্রগণয ভােগভ এফ কাম থক্রভ বযচারনা কযা মমগত াগয।  

১১। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

চট্টগ্রাভ, মগায, যাজাী  যংপুগয ৪টি অিবরক ফীজ 

যীোগায স্থান এফং ২৫টি বভবন ফীজ যীোগাগয ফীজ 

যীোয সুবফধা বক্তারীকযণ। 

ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 

ফীজ োগদ/ ফীজ (ংগাধনী) অআন এয বফধান প্রগয়াগ 

এফং ফীজ প্রতযয়ন এফং ফীজ বডরাযগদয কাম থক্রভ বনয়ন্ত্রণ 

কযায জন্য ভাঠ বযদ থন ঈআং বক্তারীকযণ কযা।  

ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 

এবএ-এয জনফর, ফীজ বডরায, ম্প্রাযণ কভী এফং 

কৃলকগদয ফীজ মটকগনারবজ  ফীজ অআন ম্পগকথ প্রবেণ 

প্রদান এফং মদগ  বফগদগ প্রবেগণয সুবফধা বৃবিকযণ।  

ঈগেশ্য মভাটাভৄটি বজথত গয়গছ। তগফ কৃবল ম্প্রাযণ 

বধদপ্তগযয কভ থকতথাগণ ব্যস্ত থাকায় ১০টি ব্যাগচয প্রবেণ 

ম্পন্ন কযা মায়বন। 

ফাগযয ফীগজয ভান এফং TLS (truthfully lebeled 

seed) ফজায় যাখায বনবভত্ত ফতথভান ফাজায ভবনটবযং 

বগেভ ম্প্রাযণ। 

ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 

ভানফম্পদ ঈন্নয়গনয জন্য বফববন্ন টাগগ থট গ্রুগয প্রবেণ 

কাম থক্রভ বারবাগফ বযচারনায সুবফধাগথ থ প্রধান কাম থারগয় 

প্রবেণ র, কবম্পঈটায ল্যাফ. সুবফধায ম্প্রাযণ। 

ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 

১২। ফাস্তফায়ন ভস্যা এফং ক্রটি বফচুযবতঃ   

ফাস্তফায়নকাগর মতভন মকান ভস্যা য়বন ফগর প্রকে বযচারক জানান। প্রকেটি ফাস্তফায়নকাগর বনম্নবরবখত বফলয়ভ 

প্রবণধানগমাগ্যঃ 
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১২.১।  বডবব নুাগয প্রস্তাবফত প্রকে ফাস্তফায়ন কার ০১ জুরাআ/২০০৭ মথগক জুন/২০১০ থ থাৎ ৩ ফছয গর 

প্রকৃতগে ফাস্তফায়নকার ভাচ থ/২০০৮ গত জুন/২০১০ ম থন্ত ২ ফছয ১৫ বদন বছর।  

১২.২।  ফাস্তফ গ্রগবত তকযা ৯৮ বাগ ম্পন্ন গয়গছ তগফ ক্রয়কাগর অবথ থক ােগয়য কাযগণ অবথ থক গ্রগবত গয়গছ 

তকযা ৮৫ বাগ।   

১৩। সুাবযঃ 

১৩.১।  এ প্রকগেয ভােগভ নতুন চাযটি অিবরক ফীজ যীোগায বনভ থাণ  বভবন ফীজ যীোগাগযয ফীজ যীোয 

সুবফধা বৃবি মগয়গছ। তগফ এয সুবফধা মগত গর দ্রুত জনফর সৃবষ্ট/বনগয়াগ কযা প্রগয়াজন।  

১৩.২। অিবরক ফীজ যীোগায  বভবন ফীজ যীোগাগযয কাম থক্রভ সুিুবাগফ বযচারনায জন্য বদনবন্দন থ থ যাজস্ব 

তবফর মথগক ব্যয় কযায ংস্থান থাকা প্রগয়াজন। 

১৩.৩। কৃলকযা মাগত েবতগ্রস্ত না য় ম রগেয তাগদয বার ফীজ প্রাবপ্ত বনবিত কযায জন্য ফীজ যীোয জন্য 

এবএ-য ভাগকথট ভবনটবযং কাম থক্রভ মজাযদায কযা প্রগয়াজন। 

১৩.৪।  চরগ্রাভ অিবরক ফীজ যীোগায বযদ থন কগয মদখা মায় মম, মখাগন ীড মল্থ যীোয জন্য মন্ত্রাবতয 

স্বেতা যগয়গছ। যাজস্ব তবফগরয অতায় থফা নতুন মকান প্রকগেয অতায় মন্ত্রাবত যফযা কযা 

প্রগয়াজন। 

১৩.৫। গচতনতায কাযগণ কৃলকযা এবএ-য প্রতযয়ন মনআ এভন ফীজ ক্রয় কগয মাগত েবতগ্রস্ত না য় ম জন্য 

কৃলকগদয জন্য বনয়বভত প্রবেণ, ভাঠ বদফ, কভ থারা, মবভনায আতযাবদ অগয়াজন কযা এফং বফববন্ন ধযগনয 

প্রকানা মমভন-বরপগরট, বুকগরট, মাষ্টায, ব্যানায, মপস্টুন আতযাবদ প্রকা  প্রকৃত কৃলকগদয ভাগঝ বফতযণ 

কযা প্রগয়াজন। এফ কাগজয জন্য যাজস্ব তবফর মথগক থ থ ফযাে কযা প্রগয়াজন।  
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খায  দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারয়-এয অতায় ২০০৯-২০১০ থ থ ফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত 

প্রকগেয ভল্যায়ন প্রবতগফদগনয ঈয ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববত্তক ায-ংগে 
 

 
০১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ খায  দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারগয়য দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা  োণ বফবাগ -এয অতায় ২০০৯-

২০১০ থ থ ফছগয এবডবভূক্ত ০২টি প্রকে ভাপ্ত গয়গছ। প্রকে দ্যটিয নাভঃ  

 (ক) ‘‘কবম্প্রগনবব বডজাষ্টায ম্যাগনজগভি মপ্রাগ্রাভ (ববডএভব)’’  

 (খ) Reconstruction of Houses of the Landless Families Damaged by SIDR-

2007(Revised) (ব্যাযাক াঈজ) 

 
০২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদকারঃ  

 ‘‘কবম্প্রগনবব বডজাষ্টায ম্যাগনজগভি মপ্রাগ্রাভ (ববডএভব)’’ ীল থক প্রকেটি ৮৭১১.৯৭ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

জানুয়াযী ২০০৩ গত বডগম্বয, ২০০৭ গত ংগাবধত গয় ১৮০৭৩.৪৩ রে টাকা ব্যগয় জানুয়াযী ২০০৩ গত 

বডগম্বয, ২০০৯ এয ভগে ভাপ্ত গয়গছ। যবদগক Reconstruction of Houses of the Landless 

Families Damaged by SIDR-2007(Revised)ীল থক প্রকেটি মভাট ১০১৬৯.০০ রে টাকা  ব্যগয় জুরাআ 

২০০৮ মথগক  জুন ২০০৯ ম থন্ত -মত ভাপ্ত য়া কথা বছর বকন্তু ব্যয় ব্যবতগযগক জুরাআ ২০০৮ মথগক  জুন ২০১০ -মত 

ভাপ্ত গয়গছ।  

 
০৩। ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ  

 ভাপ্ত প্রকে ২টিআ মভয়াদকার বৃবি মগয়গছ। নতুন কগম্পাগনগিয ংগমাজন  অতা বৃবি এফং  এরবজআবডয মযট 

ববডঈর বযফতথগনয কাযগন বনধ থাবযত ভগয় মল কযা মায়বন ।  

 
০৪. প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ 

 

ভস্যা সুাবয 

৪.১ প্রকে বযচারকগক ঘন ঘন ফদরী কযায় প্রকে 

ফাস্তফায়গন বফঘ্ন সৃবষ্ট কগয। ঘন ঘন ফদরী য়ায 

কাযগণ প্রকে ম্পগকথ প্রকে বযচারক খুফ মফী 

ফবত থাকগত াগযন না। পগর বনধ থাবযত ভগয় 

 ব্যগয় প্রকে ফাস্তফায়গন ফঁধায সৃবষ্ট য়। 

৪.১ প্রকে বযচারক ঘন ঘন ফদরী বযায 

কযায বফলগয় ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তগযয 

দগে গ্রণ কযা প্রগয়াজন। 

৪.২ ঈকূরীয় িগরয জন্য (ব্যাযাক াঈজ) এআ 

জাতীয় বনভ থাণ কাঠাগভা মটকআ ফগর প্রতীয়ভান 

য়না 

৪.২ ববফষ্যগত এআ জাতীয় ব্যাযাক াঈজ 

বনভ থাগণয ভয় ফতথভান বডজাআন বযফতথন 

কগয বধকতয মটকআ ঘয বতযীয  

ঈগযাগ গ্রণ কযগত গফ।   

৪.৩ ঠিকাদায কর্তথক প্রকগেয বনভ থাণ কাজ মল গর 

বযদ থন ভয় ম থন্ত মফ কগয়কটিগত পুনফ থান 

কামক্রভ ফাস্তফায়ন বযরবেত য়বন। গত 

১১/০৫/২০১১ তাবযগখ ঢাকায ভাখাবরস্থ (ব্যাযাক 

াঈজ)প্রকে বপ বযদ থন কযা য়। ফ থগল 

তে ভগত ৯১টি ঘগয মকান সুবফধাগবাগীয জন্য 

তাবরকা চূড়ান্ত কযা য়বন। পগর ন্তত ৯১টি ঘয 

এখন খাবর যগয়গছ। 

৪.৩ ৯১টি ঘগযয জন্য সুবফধাগবাগীগদয চূড়ান্ত 

তাবরকা প্রণয়নপুফ থক পুনফ থান কাজ দ্রুত 

কযাগত গফ। 
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কবম্প্রগনবব বডজাোয ম্যাগনজগভি মপ্রাগ্রাভ (ববডএভব) 

 (ভাপ্তঃ বডগম্বয ২০০৯) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  খায  দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারয় 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  খায  দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 বৃত্তয ১৬ মজরা মথাঃ- কেফাজায, পবযদপুয, রারভবনযাট, যাজাী, 

াতেীযা, বযাজগি, সুনাভগি, ভাবনকগি, টাংগাআর, যাজফাড়ী, ফযগুনা, 

ঝারকাঠি, বগযাজপুয, টুয়াখারী, খুরনা এফং ফাগগযাট 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 
ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৮৭১১.৯৭ ১৮০৭৩.৪৩ ১৭২৫৩.২৫ জানুয়াযী 

২০০৩ গত 

বডগম্বয, 

২০০৭ 

০১/০১/২০০৩ 

 গত  

৩০/০৬/২০০৯ 

জানুয়াযী,২০০

৩ 

গত 

বডগম্বয, 

২০০৯ 

- ৪০% 

 
৫। প্রকগেয ঙ্গ বববত্তক ফাস্তফায়নঃ 

   (রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

টিবব নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

অযটিবব নুমায়ী প্রাক্করন ফাস্তফ গ্রগবত 

ংখ্যা/ 

বযভাণ 

মভাট টাকা 

(বজবফ) 

প্রঃ াায্য ংখ্যা/ 

বযভাণ 

মভাট টাকা 

(বজবফ) 

প্রঃ াায্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  (৮) (৯) (১০) 

          

০১।  জনফর 

(প্রাবনক 

ায়ক) 

৩৩ জন 

১৭১৩ 

জনভা 

৫৬৮.৫৫ - ৫৬৮.৫৫ ৩১জন ৬২০.৮৬ - ৬২০.৮৬ 

০২। বফগলজ্ঞঃ          

 ক) স্থানীয়           

 -দীঘ থ মভয়াদী  ২২ জন 

৯৭৪.৫ 

জনভা 

১০৫৭.৪৬ - ১০৫৭.৪৬ ২২জন ১১২২.৫৯ - ১১২২.৫৯ 

 -স্বে মভয়াদী ৩১৩ 

জনভা 

৪২৭.৪৩ - ৪২৭.৪৩ - ৩২৭.৫৭ - ৩২৭.৫৭ 

 খ) বফগদী          

 -দীঘ থ মভয়াদী  ৩ জন 

১০৭ 

জনভা 

১২৩১.৩৩ - ১২৩১.৩৩ ৩ জন ১৪৪৫.০৯ - ১৪৪৫.০৯ 

 -স্বে মভয়াদী ৮৭.৩৫ 

জনভা 

৪১৬.৬৪ - ৪১৬.৬৪ - ৪১৪.৮৯ - ৪১৪.৮৯ 

 বডঈটি রাগবর মথাক ৪০৬.০৯ - ৪০৬.০৯ - ১৯৪.৯৬ - ১৯৪.৯৬ 

 আবযালুগয়ন মথাক ৮০.৮৩ - ৮০.৮৩ - ১১.৫২ - ১১.৫২ 
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   (রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

টিবব নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

অযটিবব নুমায়ী প্রাক্করন ফাস্তফ গ্রগবত 

ংখ্যা/ 

বযভাণ 

মভাট টাকা 

(বজবফ) 

প্রঃ াায্য ংখ্যা/ 

বযভাণ 

মভাট টাকা 

(বজবফ) 

প্রঃ াায্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  (৮) (৯) (১০) 

 বো ভ্রভণ মথাক ৩৩৫.৯৭ - ৩৩৫.৯৭ - ৩১১.৩৪ - ৩১১.৩৪ 

 আনাবব থ 

প্রবেণ/ 

মথভাটিক 

য়াকথ 

মথাক ১১৬৯.০৭ - ১১৬৯.০৭ - ১০৭৪.৭৯ - ১০৭৪.৭৯ 

 ন্যান্য মপ্রাগ্রাভ মথাক ৮০২২.৩৩ - ৮০২২.৩৩ - ৭৮৭৮.৪৩ - ৭৮৭৮.৪৩ 

 এোমন্ডফর মথাক ১৮৭.৪০ - ১৮৭.৪০ - ৫৬.৯২ - ৫৬.৯২ 

 াগযন এফং 

 যেণাগফেণ 

মথাক ৩৩৯.৫১ - ৩৩৯.৫১ - ৩৬৩.০৭ - ৩৬৩.০৭ 

 নন-এগ্পগন্ডফর 

(আঈএনবডব’য 

ভােগভ) 

  ২৭২৫.৫৯ - ২৭২৫.৫৯ - - - - 

 এ) বপ মভব-

নাযী এন্ড আকু্-

মভি 

মথাক - - - - ২৩৯৯.৫৭ - ২৩৯৯.৫৭ 

 বফ) রান্পগাগট থন 

      আকুগভি 
মথাক - - - - ৪২.৪৩ - ৪২.৪৩ 

 ব) পাবন থচায  মথাক - - - - ৭৯.৪৪ - ৭৯.৪৪ 

 বযগাটি থং খযচ মথাক ২২৬.৬৪ - ২২৬.৬৪ - ১৮৫.১৫ - ১৮৫.১৫ 

 াবি মথাক ৪২৯.৯৭ - ৪২৯.৯৭ - ৪৪৯.৪৮ - ৪৪৯.৪৮ 

 ববড/বযাট   ১৯৮.৮০ ১৯৮.৮০ - - ১৩৯.২৫ ১৩৯.২৫ - 

 জ্বারানী  ন্যান্য  ২৪৯.৭৭ ২৪৯.৭৭ - - ৯০.৯০ ৯০.৯০ - 

 মভাট =  ১৮০৭৩.৪০ ৪৪৮.৫৭ ১৭৬২৪.৮৩ - ১৭২৫৩.২৫ ২৩০.১৫ ১৭০২৩.১

০ 

 
ঈগেখ্য, প্রকগেয মভয়াদ ভাপ্ত য়া গত্ব  ৮২০.১৬ রে টাকা ব্যবয়ত যগয়গছ। বজবফ খাগতয ২১৮.৪২ রে 

টাকা ব্যবতত ফবষ্ট ৬০১.৭৪ রে টাকা(প্রকে াায্য) দ্বাযা প্রকগেয বনম্নবরবখত খাত ভগয ব্যয় বনফ থা কযা গফ ফগর 

প্রকে কভ থকতথাযা ফবত কগযগছন। 

   (রে টাকায়) 

নং বফফযণ টাকায বযভান 

A. Commitment:  

1 
Pending payment for completion tasks of 
CDMP phase I  

১৭.১৫ 

3 Field Monitoring ৯.২৭ 

4 Other Programme  ২২১.৯৪ 

6 Final payment for procurement ১০.৩৫ 

7 Evaluation ১৭.১৩ 

8 Printing ১১.৪৪ 

9 Training ১০.৯০ 

B.  Remaining of Project Aid ৩০৩.৫৬ 

 মভাট ৬০১.৭৪ 
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৫.১।  প্রকগেয ১২টি কগম্পাগনগিয ব্যয়ঃ  

(রে টাকায়) 

S.

L 

টিবব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ ংখ্যা/ 

বযভাণ 

অযটিবব নুমায়ী প্রাক্করন ফাস্তফ গ্রগবত 

   অবথ থক অবথ থক অবথ থক অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.

a . 

Policy, Programme and 

Partnership Development 

Unit 

LS ২,৭৩০.০০ ১৫.১১% ২৬০১.৪৯ ১৪.৩৯% 

1.

b. 

Professional Skill 

Development 

LS ৭৫৪.০০ ৪.১৭% ৬৪৮.৬৮ ৩.৫৯% 

2.

a. 

Advocacy Programme LS ২৫৫.৭৬ ১.৪২% ১৬৮.০৯ ০.৯৩% 

2.

b. 

Training (GOB, NGO)  LS ১,১৫৭.৩০ ৬.৪০% ১১৪৬.৫৩ ৬.৩৪% 

3.

a. 

Programme Gap Analysis  LS ৩৬.৭০ ০.২০% ৩৭.৪৪ ০.২১% 

3.

b. 

Community Risk Reduction 

Fund  

LS ৫০৭.৮৫ ২.৮১% ৩৯৬.২২ ২.১৯% 

3.

c. 

Local Disaster Risk 

Reduction Fund  

LS ২,৮৮৫.৫৭ ১৫.৯৭% ২৯২১.৩৩ ১৬.১৬% 

3.

d. 

Livelihood Security-Hazard 

Awareness  

LS ২০৭৫.৪১ ১১.৪৮% ২৪৯৭.৪০ ১৩.৮২% 

4.

a. 

Earthquake and Tsunami 

Preparedness  

LS ৩৪৪৭.১৫ ১৯.০৭% ৩৬৪০.৩৮ ২০.১৪% 

4.

b. 

Adaptation to Climate 

Change and Disaster 

Management  

LS ১,৪৪২.৬৭ ৭.৯৮% ১২৯৯.৮১ ৭.১৯% 

5.

a. 

Disaster Management 

Information Centre 

LS ৮৫৫.০৫ ৪.৭৩% ৯২২.১০ ৫.১০% 

5.

b. 

Disaster Management 

Information Network 

LS ১,৪৭৬.৬০ ৮.১৭% ৭৪৩.৬৩ ৪.১১% 

 GOB(CD/VAT) LS ৪৪৮.৫৭ ২.৪৮% ২৩০.১৫ ১.২৭% 

 TOTA=  ১৮,০৭৩.৪০ ১০০.০০% ১৭২৫৩.২৫ ৯৫.৪৬% 

  
৬। কাজ ম্পূণ থ থাকগর তায কাযণঃ 

 কবতয় প্রকানা  আব’য থ থায়গন ভূবভকম্প নুন্ধান  ঈিায কাম থ বযচারনা, বিবনফ থাক,সুনাবভ 

বপ্রগয়াড থগন এয জন্য ১০১৪.১৪ রে টাকায বধকাং মন্ত্রাবত যফযা কযা য় নাআ।  

 
৭। াধাযণ ম থগফেণঃ 

৭.১।   টভূবভঃ  

৭.১.১।  ১৯৮৮ াগরয বয়াফ ফন্যায গয ফাংরাগদ যকায  ঈন্নয়ন গমাগী কর্তথক  Flood Action Plan (FAP)  

োবড কযায ঈগযাগ মনয়া য়। এটা বছর খুফআ ফড় ধযগণয এফং ভবিত োবড এফং যফতীগত দ্যগম থাগ প্রফণ ফাংরাগদগ দ্যগম থাগ 

ব্যফস্থানা কাম থক্রভ অদৄবনকীকযণ, ম্প্রাযণ  মজাযদাগযয রগেয দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা বুযগযা নাভক একটি পৃথক ংস্থা সৃবষ্ট 

কযা য়। দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা ম্পবকথত ঈভে থক্ত কাম থক্রভ আঈএনবডব, আঈবনগপ  বডএপঅআবড াায্যপুি ‘‘াগাট থ টু 

কবম্প্রগনবব বডজাোয ম্যাগনজগভি’’ ীল থক কাবযগবয ায়তা প্রকগেয ভােগভ ভাচ থ,১৯৯৪ মথগক জুন, ২০০২ ম থন্ত 
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বযচাবরত য়। প্রকগেয অতায় বজথত াপল্য  ববজ্ঞতায অগরাগক বফববন্ন যকাবয  মফযকাবয ংস্থা মথা-দ্যগম থাগ 

ব্যফস্থানা বুযগযা, োণ  পুনফ থান বধদপ্তয, ফাংরাগদ পায়ায াবব থ, বফববন্ন মরবনং একাগডভী, যকাবয  মফযকাবয ংস্থা, 

আতযাবদগক ম্পৃক্ত কগয ‘‘ Comprehensive Disaster Management Programm (CDMP’’ ীল থক  প্রকেটি 

আঈএনবডব  বডএপঅআবড’য থ থায়গন ফাস্তফায়গনয জন্য জানুয়াযী ২০০৩ গত বডগম্বয ২০০৭ মভয়াগদ মভাট ৮৭১১.৯৭ রে 

(বজবফ ৩৭৭.০০ রে এফং প্রকে াায্য ৮৩৩৪.৯৭ রে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় গত ০৫/০৭/২০০৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়।  

 
৭.১.২।  এ প্রকগেয অতায় দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা কাম থক্রভগক বক্তা রীকযণ, প্রতযাবত দ্যগম থাগগয কফর গত জান ভাগরয 

েয়েবত যো এফং জনাধাযগণয ভগে  এ বফলগয় গচতনতা বৃবিয রগেয বফববন্ন কাম থক্রভগক ৫টি Sub-programme –এ 

বাগ কযা গয়গছ। াফ-মপ্রাগ্রাভগুগরা গরাঃ I) Capacity Building, II) Partnership development, III) 

Community Empowerment, IV) Research Information এফং V) Response Management. াফ 

মপ্রাগ্রাগভয ধীগন বনগম্নাক্ত ১২টি কগম্পাগনগিয ঈয কাজ ম্পাদন কযা গয়গছঃ- 

 

1.a . Policy, Programme and Partnership Development Unit 

1.b. Professional Skill Development 

2.a. Advocacy Programme 

2.b. Training (GOB, NGO)  

3.a. Programme Gap Analysis  

3.b. Community Risk Reduction Fund  

3.c. Local Disaster Risk Reduction Fund  

3.d. Livelihood Security-Hazard Awareness  

4.a. Earthquake and Tsunami Preparedness  

4.b. Adaptation to Climate Change and Disaster Management  

5.a. Disaster Management Information Centre 

5.b. Disaster Management Information Network 

 
৭.২ প্রকগেয ঈগেশ্যঃ মদগয দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা িবতগক বক্তারীকযণ  এ ম্পগকথ জনাধাযগণয ভগে গচতনতা 

বৃবি কযা, মাগত প্রতযাবত ঝুবঁক কভাগনা এফং জানভার যে কযা মায়। প্রকেটিয াবফ থক ঈগেশ্য গরা কর ম থাগয় 

দ্যগম থাগজবনত ঝুবঁক হ্রা এফং াড়া প্রদান  পুনরুিায ব্যফস্থা ঈন্নয়গনয ভােগভ ফাংরাগদগয দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা িবত 

বক্তারী কযায মেগে ফাংরাগদ যকায মক কাবযগযী ায়তা প্রদান কযা। ফাংরাগদ যকাগযয ববন গে জনগণ 

বফগলত দবযদ্র জনগগািীয, বফদান্নতা হ্রাপূফ থক প্রাকৃবতক বযগফগত এফং ভানফ সৃষ্ট অদভগয ঝুবঁক নীয় ম থাগয় 

নাবভগয় অনা এফং একটি কাম থকযী জরুযী াড়া প্রদান িবত গগড় মতারা।  

 
৮। প্রকগেয থ থায়ন  নুগভাদনঃ কবম্প্রগনবব বডজাষ্টায ম্যাগনজগভি মপ্রাগ্রাভ (ববডএভব) ীল থক কাবযগযী ায়তা 

প্রকেটি আঈএনবডব, বডএপঅআবড  যফতীগত আব এয ায়তায় ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। জানুয়াযী ২০০৩ গত বডগম্বয ২০০৭ 

মভয়াগদ মভাট ৮৭১১.৯৭ রে (বজবফ ৩৭৭.০০ রে এফং প্রকে াায্য ৮৩৩৪.৯৭ রে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় গত 

০৫/০৭/২০০৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়। প্রকেটি জানুয়াযী ২০০৩ গত বডগম্বয ২০০৯ ম থন্ত মভয়াগদ মভাট ১৮০৭৩.৪০ রে 

(বজবফ ৪৪৮.৫৭ রে এফং প্রকে াায্য ১৭৬২৪.৮৩ রে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ংগাধন কযা গয়গছ। ংগাধগনয কাযন 

বাগফ আব কর্তথক প্রকগেয কবতয় কগম্পাগনগি ( মথাঃ- Earthquake and Tsunami Preparedness, Disaster 

Management Information Network এফং Livelihood Security hazard Preparedness ) নতুন কগয 

বতবযক্ত ১১.৬৮ বভবরয়ন ভাবকথন ডরায অবথ থক ায়তা প্রদাগনয পগর ংবিষ্ট কগম্পাগনগিয কাম থক্রভ  ব্যয় ব্যাক বৃবি 

ায়। 

 
৯। এবডব ফযাে, ফভৄবক্ত  ব্যয়ঃ প্রকে মভয়াদকাগর এবডব/অযএবডব’য ভােগভ মভাট ১৯৯৪১.০০ রে টাকা (মায 

ভগে বজবফ ৭৩৪.০০ রে টাকা এফং প্রকে াায্য ১৯২০৭.০০ টাকা) ফযাে প্রদান কযা য়। মায ভগে বডগম্বয, ২০০৯ ম থন্ত 

মভাট বজবফ ফভৄক্ত য় ৭৩০.৩৬ রে টাকা এফং ব্যয় য় ২৩০.১৫ রে টাকা, মা প্রকগেয মভাট নুগভাবদত ব্যগয়য 

৩১.৫%। বডগম্বয, ২০০৯ ম থন্ত প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত ৯৫.৪৬%। বনগম্ন প্রকগেয নুকূগর ফছয বববত্তক এবডব/অযএবডব 

ফযাে, ফভৄবক্ত  ব্যয় ম্পবকথত তোবদ ঈগেখ কযা রঃ 
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 (রে টাকায়) 

অবথ থক ফছয এবডব ফযাে ফাস্তফ 

গ্রগবত 

(%) 

থ থ 

ফভৄবক্ত 

ব্যয় অবথ থক 

গ্রগবত 

(%) 
মভাট টাকা প্রঃ াায্য মভাট টাকা প্রঃ াায্য 

২০০৩-২০০৪ ৪৯৩.০০ ৭৮.০০ ৪১৫.০০ ১০০% ৪৯৩.০০ ৪৯৩.০০ ৭৮.০০ ৪১৫.০০ ১০০% 

২০০৪-২০০৫ ১৩১০.০০ ৯০.০০ ১২২০.০০ ১০০% ২৭.৮৮ ১০৪৬.৪২ ৮.৯৮ ১০৩৭.৪৪ ৭৯.৮৮% 

২০০৫-২০০৬ ১৫০০.০০ ১০০.০০ ১৪০০.০০ ১০০% ৪৭.৫০ ১০২৯.১৩ ৭.২৪ ১০২১.৮৯ ৬৮.৬১% 

২০০৬-২০০৭ ৩৩৯৫.০০ ১০৫.০০ ৩২৯০.০০ ১০০% ১৫.০০ ২৭৮৫.১৮ ৯.৬৩ ২৭৭৫.৫৫ ৮২.০৪% 

২০০৬-২০০৭ ৫১৫৩.০০ ১৩১.০০ ৫০২২.০০ ১০০% ৪১.৫০ ৪০০৬.৫১ ৩৭.২৭ ৩৯৬৯.২৪ ৭৭.৭৫% 

২০০৭-২০০৮ ৪৯৯০.০০ ৮০.০০ ৪৯১০.০০ ১০০% ৭৯.১৮ ৪৬৬৯.৩৮ ৬৮.৭৩ ৪৬০০.৬৫ ৯৩.৫৭% 

২০০৮-২০০৯ ৩১০০.০০ ১৫০.০০ ২৯৫০.০০ ১০০% ২৬.৩০ ৩২২৩.৬৩ ২০.৩০ ৩২০৩.৩৩ ৯৬.৫৬% 

মভাটঃ ১৯৯৪১ ৭৩৪ ১৯২০৭ ১০০% ৭৩০.৩৬ ১৭,২৫৩.২৫ ২৩০.১৫ ১৭০২৩.১০ ৯৫.৪৬% 

 সূেঃ প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন (PCR) 

  
১০। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তোবদঃ  

প্রকে বযচগরকয নাভ, দফী  

এফং মফতন মস্কর 

াফ থেবনক াট থ 

টাআভ 

এক 

প্রকগেয 

বতবযক্ত 

দাবয়ত্ব 

মমাগদাগনয তাবযখ ভন্তব্য 

মমাগদান ফদরী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১.  মভাঃ পারুক অগম্মদ,  

  বচফ(চরবত দাবয়ত্ব)  

াফ থেবনক - না  ০৭/০৬/২০০৪ ১৭/০৭/২০০৪  

২.  মভাঃ ববেকুয যভান,  

  বচফ(চরবত দাবয়ত্ব)  

াফ থেবনক - না  ১৭/০৭/২০০৪ ৩১/০১/২০০৫  

৩.  মভাঃ পজলুয যভান,  

  বচফ(চরবত দাবয়ত্ব)  

  ১৯৩০০-২২১০০  

াফ থেবনক - না  ৩১/০১/২০০৫ ০৯/০১/২০০৬  

৪.  মভাঃ অফদ্যয যবদ 

যকায, 

  বচফ,  

 ২৩০০০.০০  

াফ থেবনক - না  ০৯/০১/২০০৬ ১২/০৭/২০০৬  

৫.  মভাঃ আান ঈর পাত্তা,  

  বচফ(চরবত দাবয়ত্ব)  

 ১৯৩০০-২২১০০  

াফ থেবনক - না  ১২/০৭/২০০৬ ০৯/০১/২০০৭  

৬.  ব্যাবযষ্টায  মভাঃ ায়দায 

অরী, 

  বচফ  

 ২৩০০০.০০  

াফ থেবনক - না  ০৯/০১/২০০৭ ২৩/০৪/২০০৭  

৭.  বধযাজ ভারাকায,  

 বচফ(চরবত দাবয়ত্ব)  

 ১৯৩০০-২২১০০  

াফ থেবনক - না  ২৩/০৪/২০০৭ ০৭/০৯/২০০৮  

৮.  মভাো য়াবদ্যযজ্জাভান,  

  বচফ, ২৩০০০.০০  

াফ থেবনক - না  ০৭/০৯/২০০৮ ৩০/০৩/২০০৯  

৯.  জনাফ মভাখগরছুয 

যভান, 

  বচফ, ২৩০০০.০০  

াফ থেবনক - না  ৩০/০৩/২০০৯ ফতথভান  

সূেঃ প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন (PCR) 
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১১। বযদব থত প্রকে এরাকায় ফাস্তফাবয়ত কাম থক্রভঃ  

১১.১।  গত ১১/১১/২০০৯ তাবযগখ টাঙ্গাআর মজরায়, ১৫/২/২০১০ তাবযগখ কেফাজায মজরায়, ২৩/০২/২০১০ তাবযগখ 

ববডএভব কাম থারগয় এফং পায়ায াবব থ প্রধান কাম থারগয় প্রকগেয কবতয় কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থন কযা য়। প্রকে 

এরাকা বযদ থগনয ভয় ববডএভবয কভ থকতথা  ংবিষ্ট বপগয ন্যান্য কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। বযদব থত 

কাম থক্রগভয ংবেপ্ত ফণ থনা  ভতাভত বনগম্ন মদয়া ’রঃ 

 
১১.২।   টাঙ্গাআর মজরায ভূয়াপুগয এরবডঅযঅযএপ কগম্পাগনগিয ধীগন এনবজ বফবএএ কর্তথক বনবভ থত ফাগফাড়ীগত প্রায় 

এক বকগরাবভটায আট বফছাগনা যাস্তা বযদ থন কযা য়। গ্রাগভয ববতয এভন একটি যাস্তা মগয় এরাকাফাী খুব। তাযা ফগরন, 

ফল থা মভৌসুগভ অগগ এআ যাস্তা বদগয় মঁগট মায়া কঠিন গতা এক  স্তয বফবষ্ট আগটয যাস্তায় স্থানীয় জনগগনয প্রতযাা পূরুণ গর 

যেণাগফেগনয বাগফ স্থায়ী ধযগনয এআ যাস্তায় বফছাগনা আট চুবয য়ায ভৄ ম্ভাফনা যগয়গছ ফগর প্রবতয়ভান গয়গছ। 

স্থানীয় একটি স্কুর প্রাঙ্গগন টিঈফগয়র স্থাগনয কাজ চরবছর। স্কুগরয প্রধান বেক জানাগরন ত ত ছাে-ছােীগদয জন্য 

এভন একটি াবনয ঈৎগয প্রগয়াজন বছর। টিঈফগয়রটি একটি ঈচু স্থাগন বাগরা মেগনজ সুবফধা  বনভ থান কযা গয়গছ। 

জাড়াগঁ কুনাফাড়ী যাস্তা ফড় যাস্তা মথগক একটি প্রাআভাযী  স্কুর কাভ- মিায মিায ম থন্ত প্রায় এক বকগরাবভটায। মখাগন 

এআ প্রকগেয অতায় ফন্যা  প্রাকৃবতক দূগম থাগ মভাকাগফরায় প্রগয়াজনীয় প্রস্ত্ত্তবত ভরক প্রবেন প্রাপ্তগদয াগথ অরা য়। 

এআ যাস্তা বদগয় বযো  মছাট মছাট মানফান এফং ফল থায ভয় াগয় মগট মায়া ম্ভফ গে। ফাগফাড়ী  কুনাফাড়ী যাস্তা 

ফন্যা মথগক যোয জন্য মগথষ্ট ঈচু কগয কযা গয়গছ। কুনাফাড়ী যাস্তায াগ থফ ফন্যা  াআগক্লান মথগক যোয জন্য ভগডর 

বাগফ ঈচু এক কে বফবষ্ট একটি মবভ-াকা ঘয মতযী কগয তা গৃীন একটি বযফাযগক স্তা ন্তয কযা গয়গছ। নুরূ একটি 

ঘয টাঙ্গাআর দয ঈগজরায কাটুরীগত বযদ থন কযা য় এফং  ঐবদনআ তা গ্রাগভয এক ায় বফধাফাগক স্তান্তয কযা য়। 

স্থানীয় আঈব বযলদ  ন্যান্য গেভান্য ব্যাবক্তগদয ভােগভ এআ বফধফাগক বনফ থাচন কযা গয়গছ ফগর ববডএভব এফং 

বফবএএ কভ থকতথাযা ঈগেখ কগযন। কুনাফাড়ী আঈবনয়ন বযলগদ মচয়াযম্যান দস্য  স্থানীয় গনক গন্যভান্য ব্যাবক্তগদয 

াগথ ভতবফবনভয় য়। তঁযা এরাকায এআ জাতীয় কভ থকাগন্ডয ফাস্তফায়গনয াগথ ম্পৃক্ত বছর ফগর জানান। ববডএভব এয 

অতায় টাঙ্গাআগরয এআ িগর বঅযএ (কবভঈবনটি বযস্ক যাগগভি) কযায য আিাযগবনন বাগফ কবতয় কাগজ 

প্রকে ফাস্তফায়ন কবভটি কগয তাগদয ভােগভ যফবতথগত এগফয যেণাগফেণ  কযা গে।  

 
১১.৩ ।  কেফাজাগযয কুরুকুর আঈবনয়গনয যাখাআন ম্প্রদাগয়য জন্য বনধ থাবযত এরাকা বযদ থন কযা য় । এরাকাটিগত একগে 

৮০ টি ঘয এফং তাগত ১৫০ টি বযফায ফফা কগয । ববডএভবয ধীগন অযবডএপ(যাখাআন মডগবরগভি পাঈগন্ডন) 

যাখাআন ম্প্রদাগয়য জন্য  ৪ তরা পাঈগন্ডন বফবষ্ট ৪০পৄট ২২ পৄট অয়তগনয একটি মিায মিায, মেগনজ সুবফধাবদ 

বনভ থান  াআগক্লাগনয পূফ থাবা ায়া এফং জানাগনায জন্য ৭টি মযবড এফং ১টি ভাআক প্রদান কযা গয়গছ। মিায 

মিাযটিয কে ২টি ব্যফহৃত ফস্থায় যগয়গছ মবদ এটা ভাবির ব্যফাগযয ঈগেগশ্য বনভ থান কযা গয়গছ। ১৫০টি বযফাগযয 

জন্য মিাযটি অয়তগন প্রতুর ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ। মজরা োণ  পুনফ থান কভ থকতথায বপ বযদ থন কযা য়। 

বযদ থগনয ভয় মজরা োণ  পুনফ থান কভ থকতথা জনাফ মভাঃ অব্দুর অবজজ ঈবস্থত বছগরন। এআ বপগআ Disaster 

Management Information Network কগম্পাগনগিয ধীগন কাবযগবয ায়তা প্রদান পূফ থক দূগম থাগ ব্যফস্থানা তে 

মকগন্দ্রয বরংক কযা গয়গছ। কবম্পঈটায, পযাে, বপ্রিায, স্কযানায  আিাযগনট ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ এফং একজন 

কভ থকতথাগক এগুগরা ব্যফাগযয জন্য প্রবেণ  মদয়া গয়গছ। এছাড়া দূগম থাগ তকীকযন বফলগয় প্রাপ্ত তে দ্রুত গ্রন  মৌগঁছ 

মদয়ায জন্য মজরা   আঈবনয়ন ম থাগয়য দূগম থাগ ব্যফস্থানা কবভটিয কর দস্যগদয অদৄবনক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

মজরা োণ  পুনফ থান কভ থকতথা জানাগরন, ববডএভবয ায়তায় প্রাপ্ত প্রবেন এফং মন্ত্রাবতগুগরা তে দ্রুত গ্রণ এফং তা 

প্রচাময ায়তা গয়গছ। ববডএভব’য ঈবস্থত কভ থকতথা জনাফ টিন মদয়ান জানাগরন ৬৪টি মজরা  ২৩৫টি ঈগজরা  

মজরা োণ  পুনফ থান কভ থকতথায বপগ ঈক্ত যিাভাবদ যফযা  প্রবেন মদয়া গয়গছ। তগফ যাভৄ ঈগজরায 

মজায়াবযয়ানারা আঈবনয়ন এয আঈবনয়ন ম থাগয়য দূগম থাগ ব্যফস্থানা কবভটিয(আঈবডএভব) প্রবেন প্রাপ্ত বধকাং দস্যগক 

অহুত বায় ায়া মায়বন। ঈগেখ্য, এআ কবভটি আঈবনয়ন বযলগদয দস্য  ৩৩ দস্য বফবষ্ট । তগফ ঈবস্থত দস্যগণ 

পূগফ থয তুরনায় দ্যগম থাগ ব্যফস্থানায নাতনী ধাযনায ফাআগয দূগম থাগ পূফ থ প্রস্ত্ত্তবত ফা  দূগম থাগ যফতী কযনীয় ম্বগন্ধ জানগত 

মগযগছন এফং তাযা এ জাতীয় প্রবেন বনয়বভত অগয়াজগনয নুগযাধ কগযন।  মজায়াবযয়ানারা আঈবনয়ন বযলগদয বাযপ্রাপ্ত 

মচয়াযম্যান তায বযলগদয ফাগজগট ঈক্ত কবভটিয জন্য মকান থ থ ফযাে মনআ ভগভ থ জানাগরন। এআ আঈবনয়গনয দূগম থাগ প্রস্ত্ত্তবতগত 

ম্ভাব্য গ্রাবধকায বববত্তক ীবভত ফাগজগট আিাযগবনন কাম থক্রভ বযচারনায জন্য বঅযএ ম্পাদন পূফ থক ১টি পৄটবায 

ব্রীজ  এফং নদীয বাঙ্গন মযাগধ ৩টি স্পায বনভ থান কযা গয়গছ। কেফাজায বযদ থগনয মল ম থাগয় াআগক্লান বপ্রগয়াড থগন 

মপ্রাগ্রাভ এয মজরা বপগ মগগর মখাগন ববডএভব কর্তথক প্রদত্ত মযবড , সুায মভগাগপান,রাআপ জযাগকট, মযবকঈ বকট, 

পাষ্ট্থএআড ফে আতযাবদ যফযা কযা গয়গছ তা গযজবভগন মদখা গরা। তগফ তা প্রগয়াজগনয তুরনায় প্রতুর ফগর  ঈবস্থত 
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কভ থকতথা জনাফ বকগায কুভায জানাগরন । এফ ঈকযগনয ভগে মযবড বার ভাগনয য়বন ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ। বফলয়টি 

কভ থকতথায স্বীকায কযগরন। ববডএভবয ধীগন এআ বপগয অতায় মস্বোগফকগদয একবদগনয কভ থারা অগয়াজন কযা 

গয়গছ এফং এ জাতীয় কভ থারায় মস্বোগফকগদয কাগজ ঈৎা মদয়া ম্ভফ ফগর বঁবন জানাগরন। শুদৄভাে পাগন্ডয বাগফ এ 

জাতীয় কভ থারা অগয়াজন কযা ম্ভফ য় না । কেফাজায মজরায এআ বপগ প্রদত্ত কবম্পঈটাযটি ফতথভাগন গকগজা যগয়গছ । 

য়াগযবিয অতায়  তা মভযাভত বফলগয় ববডএভবগক ফবত না  কগয স্থানীয়বাগফ মভযাভগতয মচষ্টা কগয তা অয 

কাম থকয কগয মপরা গয়গছ ফগর ভগন গয়গছ ।  

 
১১.৪।    পায়ায াবব থ এন্ড বববর বডগপন্প এয প্রধান কাম থারগয় ববডএভব কর্তথক প্রদত্ত ল্যাট মর মপান(২৬৩টি), 

ভাবিবভবডয়া প্রগজিয আতযাবদ আকুগভি গযজবভগন বযদ থগন মগগর বডবজ ভগাদয় প্রাপ্ত আকুগভি মডগকায়াট থায এফং 

মজরা ম থাগয়য বপগ যফযা কযা গয়গছ ফগর জানাগরন তগফ এখন ঈিায কাগজয জন্য বাযী মভবনাবদ মমভন two 

wheeler water mist system,four wheeler water mist system,Rotary Hammer Drill, Rescue 

Jack,Air Lifting Bag, Thermal image camera, Vibrator Heavey Duty,Air Ventilator আতযাবদ 

যফযা ায়া মায় নাআ। বফরগম্বয কাযন বাগফ ববডএভবয ঈবস্থত কভ থকতথা জানাগরন আঈএনবডবয প্রবকঈযগভি বগেভ 

নুমায়ী ভারাভার ক্রগয় বফরম্ব গয় থাগক। বঁবন অয জানান, অগাভী দ্য এক ভাগয ভগে বগভি এগ মৌঁছাগফ ফগর অা 

কযা মাগে।  

 

১১.৫।    গত ৯/১১/২০০৯ তাবযগখ বযগফ বধদপ্তগযয অতায় ববডএভবয Adaptation to Climate Change and 

Disaster Management  কগম্পাগনগিয অতায় ক্লাআগভট মচি মগরয ধীগন ক্লাআগভট মচি মপাকার গয়গিয জন্য 

অহুত য়াকথগ ঈবস্থত যকাগযয বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয মপাকার গয়ি বাগফ ভগনাবনত কভ থকতথাগদয দাবয়ত্ব ফা 

কর্তথব্য ম্পগকথ ভন্তব্য  প্রণীধানগমাগ্য। যকাগযয বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয মপাকার গয়গিয ভােগভ জরফায়ু বযফতথগনয 

প্রবাফ  কযনীয় ম্পগকথ তে ংগ্র ফা গচতনা বৃবিয জন্য গঠিত মপাকার গয়গিয বধকাং  দস্যয প্রকগেয মল 

ম থাগয় তঁগদয দাবয়ত্ব  কতথব্য ম্পগকথ য়াবকফার নন ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ।  

 
১২। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত বজথত পরাপর 

মাদাবযত্ব বৃবি  নীবতভারা প্রণয়নঃ 

কর ম থাগয় দ্যগম থাগজবনত ঝুবঁক হ্রা 

এফং াড়া প্রদান  পুনরুিায ব্যফস্থা 

ঈন্নয়গনয ভােগভ ফাংরাগদগয দ্যগম থাগ 

ব্যফস্থানা িবত বক্তারী কযায 

মেগে ফাংরাগদ যকায মক কাবযগযী 

ায়তা প্রদান কযা।  

 

নীবত ংস্কায  ববডএভব খায  দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারয়গক 

মকৌরগত াবফ থক ায়তা প্রদাগনয ং বাগফ াকথ বযবজনার 

মেভয়াকথ ন বডজাোয ম্যাগনজগভি এয খড়া প্রস্ত্ত্তত, ভন্ত্রণারগয়য 

কভ থফিন ংগাধন, খড়া দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা অআন, খড়া দ্যগম থাগ 

ব্যফস্থানা বযকেনা এফং ভন্ত্রণারগয়য জন্য প্রবেণ বযকেনা 

প্রস্ত্ত্ততকযগন ববডএভব কাবযগযী ায়তা প্রদান কগযগছ। ঝুবঁক 

ব্যফস্থানায মেগে নীবত  বযকেনা ংস্কায, প্রবতিাবনক ংস্কাযকযন, 

ঝুবঁক বফগিলণ, ঝুবঁকয পূফ থাবা, ঝুবঁক ভবিতকযন, অগাভ তকথ ংগকত, 

াড়া প্রদান  প্রস্ত্ত্তবত আতযাবদ বফলয় বনগয় ববডএভব কাজ কগযগছ।  

(গ) দ্যগম থাগ ঝুবঁক হ্রাগক ঈন্নয়গনয 

ভরগরাগত অনয়নঃ 

 

দ্যগম থাগ ব্যফস্থানাগক ঈন্নয়গনয ভরগরাগত বনগয় অায রগেয দ্যগম থাগ 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত বরব ম্যাবরে বঅযএ ১  ২ মত ন্তভূ থক্ত কযা 

গয়গছ। গিাফয ২০০৭ এ একগনক বায বিান্তানুাগয যকাগযয 

ঈন্নয়ন প্রকেভ নুগভাদগনয মেগে ‘‘বজথত বো, ঝুবঁক বনরূন  

ঝুবঁক হ্রা’’ ংক্রান্ত বফলয়টি ফােতাভরকবাগফ প্রকে দবরগর ন্তভূ থবক্তয 

বফলয়টি াবরত গয়গছ। 

(ঘ)  জাতীয় দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা 

প্রবেণ  বো মনটয়াকথঃ 

 

জাতীয় দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা প্রবেণ  বো মনটয়াগকথয অতায় এ 

ম থন্ত মভাট ৫ টি যকাযী প্রবেন আনটিটিঈট  বফর্শ্বফযারগয়য ংবিষ্ট 

বফবাগগয াগথ ভগঝাতা স্মাযক স্বােয কযা গয়গছ। এ কর প্রবতিান 

যংপুয, যাজাী, খুরনা, ফবযার, ঢাকা, বগরট  চরগ্রাগভ এতদংক্রান্ত 

কাম থক্রভ বযচারনা কগযগছ । 

জনগগািীয ঝুবঁক হ্রা  েভতায়নঃ 

 

জনগগািীয দ্যগম থাগ ঝুবঁক হ্রাগয জন্য গনক কাজ কযা গয়গছ। এয জন্য 

বযবভত ঝুবঁক বনরূন িবত প্রণয়ন কযা গয়গছ, মমখাগন কর অদ  
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বযকবেত বজথত পরাপর 

কর ঝুবঁক অগরাকাত কযা গয়গছ।  

জনগগািীয ঝুবঁক বনরূন  ঝুবঁক হ্রা ন্থা বনন থগয়য রগেয ১৬টি মজরায 

৬২২ টি আঈবনয়ন, ২৫টি মৌযবা এফং ৮৫টি ঈগজরায় Community 

Risk Assessment (CRA) প্রবক্রয়ায ভােগভ এরাকায ফ থস্তগযয 

ভানুগলয ংগ্রগণয ভােগভ ফ এরাকায জন্য অরাদা Risk 

Reduction Action Plan (RRAP) কযা গয়গছ।  

ভূবভকম্প  সুনাবভ প্রস্ত্ত্তবতঃ 

 

 

ভূবভকম্প  সুনাবভ ঝুবঁক মভাকাবফরায় প্রস্ত্ত্তবতয ং বগগফ ঢাকা 

চরগ্রাভ  বগরট গযয ভূবভকগম্পয ঝুবঁক ভানবচে তথা এআ বতনটি বটি 

কগ থাগযগনয জন্য গযয কবিগজবন্প প্লান প্রস্ত্ত্তত কযা গয়গছ। পায়ায 

াবব থ  বববর বডগপন্প মক দ্যগম থাগগ ঈিাযকাজ বযচারনায জন্য 

মন্ত্রাবত প্রদান কযা গয়গছ। 

 

জরফায়ু বযফতথগনয াগথ জীবফকায 

খা খায়াগনাঃ 

 

বযগফ  ফন ভন্ত্রণারয়, বযগফ বধদপ্তয এফং ন্যান্য বপগ 

জরফায়ু বযফতথন মর গঠন কযা গয়গছ। জরফায়ু বযফতথন ম্পবকথত 

জ্ঞান, তে  গচতনতা বৃবি  ব্যফাগযয মকৌর প্রগয়াগ কযা গয়গছ 

এফং গচতনতা বৃবিয কভ থসূচী ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। জরফায়ু 

বযফতথনজবনত বযবস্থবতয াগথ জীফন  জীবফকা খা খাআগয় মনয়ায 

জন্য Livelihood Adaptation to Climate Change- 1 & 2 

নাগভয প্রকে এপএ এয কাবযগযী বনগদ থনায় কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয 

কর্তথক ফাস্তফায়ন গয়গছ । বফববন্ন গমাগী ংগঠন, বফবফধ কৃবল  

গগফলণা প্রবতিান ভাঠ ম থাগয়য কাম থক্রভ ম্পাদন কগযগছ। 

জরুযী বযবস্থবতগত াড়া প্রদান  জ্ঞান 

ব্যফস্থানাঃ 

 

জরুযী বযবস্থবতগত াড়া প্রদান ব্যফস্থা বক্তারীকযগনয রগেয বডজাোয 

ম্যাগনজগভি আনপযগভন মিায (বডএভঅআব) প্রবতিায ভােগভ ৬৪ টি 

মজরায মজরা োণ  পুণফ থান কভ থকতথা এফং ২৩৫ টি ঈগজরায অতায় 

প্রকে ফাস্তফায়ন কভ থকতথাগদয বপভগক দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা তে 

মকগন্দ্রয াগথ ংভেক্ত কযা গয়গছ। বফববন্ন াফ-মিায স্থান, বচুগয়ন 

বযগ থাট প্রস্ত্ত্তত  বফতযণ, নগরজ ম্যাগনজগভি অকথাআব প্রস্ত্ত্তত, ল্যান 

স্থান, বফএভবড, এপএপড বব্লঈব, ববব আতযাবদ প্রবতিান মক ায়তা 

প্রদান কযা গয়গছ। দ্যগম থাগ ম্পবকথত তে অদান প্রদাগনয জন্য বফববন্ন 

প্রবতিাগনয াগথ ভগঝাতা স্মাযক স্বােয কযা গয়গছ।  

 

             সূেঃ প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন (PCR) 

 
১৪। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণঃ  অযটিবব’য রেযভাো নুমায়ী কর গঙ্গয ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ 

গয়গছ। 

 
১৫। সুবফধাগবাগীগদয ভতাভতঃ এরবডঅযঅয এয অতায় আিাযগবনন কাম থক্রগভয সুবফধগবাগীগদয াগথ অরা কগয 

জানা মগগছ তাযা ববডএভবয কাম থক্রগভয সুবফধা াগেন। বফগল কগয গ্রাভীণ যাস্তা এফং ফন্যা  প্রাকৃবতক দূগম থাগ মথগক যোয় 

উঁচু ভগডর বফবষ্ট মবভ-াকা ফাড়ী ঘূবন থঝড়  ভূবভকম্প মথগক ঈিাগযয জন্য মন্ত্রাবত ংবিষ্ট বফবাগগয কাম থক্রভগক অগযা 

গবতীর কগযগছ ফগর জানা মগর। বফববন্ন কগম্পাগনগিয ধীগন প্রবেণ কাম থক্রভ বযচাবরত গয়গছ। সুবফধাগবাগীগদ মথগক 

প্রাপ্ত তে নুমায়ী প্রবেণ কাম থক্রভ বফববন্নভৄখী গচতনা সৃবষ্টগত তঁযা  নতুন ধাযনা মগয়গছ।  অগগ দূগম থাগ বফলগয় জ্ঞতাআ 

তাগদয মফীভাোয় েয়েবতয মু্মখীন কযগতা। অগযা মফী ংখ্যক ভানুলগক প্রবেগণয ব্যফস্থা কযা প্রগয়াজন ফগর তাযা ভত 

মদন।   
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১৬। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৬.১। টাআভ বাযযান, cost বাযযান এফং বব ংগাধনঃ  চায ফছগয ফাস্তফায়গনয জন্য বনধ থাবযত এ প্রকেটি ৭ ফছয 

ভগয় ফাস্তফাবয়ত গয়গছ, থ থাৎ টাআভ বাযযান গয়গছ ৩ ফছয  এফং cost বাযযান গয়গছ ভর নুগভাবদত ব্যগয়য 

১০৭.৪৫%। পগর প্রকগেয সুপর মগত গনক বফরম্ব গয়গছ। 

 
১৬.২।  চায ফছয মভয়াদী প্রকগে  মভাট ৯ জন প্রকে বযচারক বনগয়াগ প্রকে ফাস্তফায়গন জটিরতায ন্যতভ কাযন বাগফ ফরা 

মমগত াগয। এছাড়া কগম্পাগনি ম্যাগনজাযগদয ফদরীজবনত ভস্যা প্রকট বছর ফগর ববঅয মথগক জানা মায়।  

 
১৬.৩।  গনক কগম্পাগনগিয অতায় াফ কন্ট্রাি এফং নানাভৄখী প্রবেণ কাম থক্রগভয ভগে ভিয় াআরট প্রগজগিয 

অতায় াবফ থক প্রকে ফাস্তফায়গন ফাধায সৃবষ্ট গয়গছ।  

 
১৭। সুাবযঃ 

১৭.১  প্রকগেয মভয়াদ মল গয়গছ গত বডগম্বয ২০০৯-এ । এখন বি ব্যবয়ত গথ থয বনষ্পবত্ত য়বন। ভাপ্ত কাজ এফং 

ব্যবয়ত গথ থয দ্রুত বনষ্পবত্তপুফ থক অআএভআবডগক ফবত কযা প্রগয়াজন ।  

 
১৭.২   দূগম থাগ ব্যফস্থানা বফলয়ক কভ থকান্ড এখন ব্যাকবাগফ যকায কর্তথক ম্পাবদত গয় থাগক। প্রকগেয কবতয় 

কগম্পাগনগিয ধীগন কাবযগযী ধযগনয কাজ াফ কন্ট্রাগিয ভােগভ কযা গয়গছ। াআরট মপ্রাগ্রাভ বাগফ ১৬টি মজরায় প্রথভ 

ম থাগয়য কাজ ভাপ্ত গর যকাযী ংবিষ্ট ংস্থা ফা বধদপ্তগযয াগথ এ বফলগয় েভতা জথগনয জন্য প্রগয়াজনীয় 

কবভঈবনটি বযস্ক এগগভি এফং আিাযগবনন ভত কবতয় কাগজয ববজ্ঞতা অয ময়ায কযা মমগতা। এয পগর দূগম থাগ 

বফলয়ক নাতনী ধাযণায ফাআগয প্রাবতিাবনক েভতাগক ধগয যাখায প্রতযগয় যকাযী বফববন্ন ংস্থা ফা দপ্তযগক বধকভাোয় 

ম্পৃক্তকযণ পূফ থক ববফষ্যগত কাবযগযী গমাগীতা ভরক প্রকে প্রণয়গন গচষ্ট য়া প্রগয়াজন। 

 

 
১৭.৩ প্রকে সুিুবাগফ ফাস্তফায়গনয জন্য ফাৎবযক কভ থবযকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়গনয ধীয গবত বযরবেত গয়গছ। 

প্রকগেয বফববন্ন মভয়াগদ ভয় বৃবি, ঘন ঘন প্রকে বযচারক বনগয়াগ, প্রকে মল য়ায য বফববন্ন প্রবকঈযগভি বনষ্পন্ন 

থাকা এফং প্রকগেয ধীন বফববন্ন কগম্পাগনগিয ভগে াবফ থক ভিয়ীনতা বফলয়টি স্পষ্ট গয় ঈগঠ। ববফষ্যগত এ জাতীয় প্রকে 

গ্রগন বফলয়টি গুরুগত্বয াগথ বফগফচনা কযা ভীবচন গফ।  
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Reconstruction of Houses of the Landless 

Families Damaged by SIDR-2007(Revised) 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১০) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  োণ  পুনফ থান বধদপ্তয 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  খায  দ্যগম থাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান 

 

 ফাংরাগদগয ৮টি ঈকূরীয় মজরা (ফযগুণা, ফাগগযাট, টুয়াখারী, বগযাজপুয, 

ফবযার, মবারা,  ঝারকাঠি  াতেীযা) ৪৯টি ঈগজরা।  

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   ক) মূর  :  জুরাআ ২০০৮ মথয়ক  জুন ২০০৯ ম থন্ত ।  

খ) ংয়াষধত :  জুরাআ ২০০৮ মথয়ক  জুন ২০১০ ম থন্ত।  

ক) মূর               :   মভাট   ১০১৬৯.০০ রে টাকা 

খ)  ংয়াষধত :    মভাট  ১০১৬৯.০০ রে টাকা 
৫। ংগ ষবষিক গ্রগষতঃ  

(রে টাকাে) 

ষষ নুমােী কায়জয ঙ্গ একক ংয়াষধত প্রকে ব্যে গ্রগষত হ্রা/বৃষি 

(-+) 

  অষথ থক ফাস্তফ 

(ষযভান) 

অষথ থক ফাস্তফ 

 

(ষযভান) 

 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭) 

A. যাজস্ব ব্যেঃ 

যফযা  মফা  
      

মিনাযী, ীর  স্ট্যাম্প  - ৫.০০ LS ৪.৫১ LS (-) ৯.৮০% 

ষফজ্ঞান  প্রচায। - ২৫.২ LS ১৯.১৩ LS (-)২৪.২০% 

ষফষফধ  - ১০.০০ LS ১.৩৩ LS (-)৯৬.৭০% 

 উয়ভাট ( যাজস্ব)  - ৪০.২৪ - ২৪.৯৭ - (-)৩৭.৯৫% 

মূরধন ব্যেঃ ষনভ থাণ  

 

      

   a) ভূষভ উন্নেন  - ২৭৫.১২ - ২৭৫.১২ - - 

   b) ব্যাযাক াউজ ষনভ থাণ  - ৯৪৬৯.৯২ ৭২৪ B/H ৮৬৯৮.৫৫ ৭২৪ 

B/H 

(-)৮.১৫% 

   c) গবীয নরকু    - ৩৮৩.৭২ ৭২৪ 

D/T/W 

৩৪৩.৯৭ ৬৪৯ 

D/T/W 

(-)১০.৩৬% 

A. উয়ভাট (মূরধন)  - ১০১২৮.৭৬ - ৯৩১৭.৬৪ - (-)৮.০১% 

ফ থয়ভাট  (A+B) =  - ১০১৬৯.০০ - ৯৩৪২.৬১ - (-)৮.১৩% 

 
৬। াধাযণ ম থয়ফেণঃ  

৬.১। প্রকয়েয টভূষভ    : 

        প্ররেংকযী  ঘূষণ থঝড় ‘ষডয -২০০৭’ এ অঘায়ত মদয়য দষেণ-ষিভাঞ্চয়রয জানভায়রয ব্যাক েষত ে। ষডয এ 

ষফপুর ংখ্যক মরায়কয ঘযফাড়ী ষফধ্বস্থ ে। েষতগ্র স্তমদয ভয়ে ংখ্য ষযফায যয়েয়ছ, মায়দয ষনজস্ব মকান ষবয়ট ভাটি/জষভ 

মনআ। েষতগ্রস্থ মজরামূয়য ভয়ে েষতগ্র স্ত ১২টি উকুরীে মজরাে প্রাে ১৩ রে ঘযফাড়ী (৫ রে ম্পূণ থবায়ফ এফং ৮ রে 

অংষকবায়ফ) েষতগ্রস্ত ে। এফ গযীফ, াে গযীফ েষতগ্র স্ত ষযফাযমূয়য ঘযফাড়ী পুনঃষনভ থায়ণয রয়েয খাদ্য  দুয়ম থাগ 

ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারে জাান যকায়যয ােতাে Reconstruction of Houses of the Landless Families 

Damaged by SIDR-2007 ীল থক প্রকে গ্রণ কয়যয়ছ। প্রস্তাষফত প্রকেটি ১০১৬৯.০০ রে টাকা প্রাক্কষরত ব্যয়ে জুরাআ 

২০০৮ মথয়ক জুন ২০০৯ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়েয নুয়ভাষদত ে মা যফষতথয়ত জুরাআ ২০০৮ মথয়ক  জুন ২০১০ মভোয়দ 

ংয়াষধত ে। 
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৬.২। প্রকয়েয উয়েশ্যঃ 

        ঘূষণ থঝড় ২০০৭ এ ফ থাষধক েষতগ্রস্থ মদয়য উকুরীে ৮টি মজরায  ভূষভীন ৭২৪০টি ষযফায়যয জন্য ৭২৪টি ব্যাযাক  

াউজ ষনভ থাণ এফং ভূষভীন ষযফায়যয অথ থ-াভাষজক উন্নেয়নয ভােয়ভ জাতীে থ থনীষতয়ত ফদান যাখা।  
 

৭।     প্রকয়েয থ থােনঃ 

(রে টাকা) 

প্রাক্কষরত ব্যে নুদান ঋণ মভাট উৎ 

মূর স্থনীে মূদ্রা ১০১৬৯.০০ - ১০১৬৯.০০ DRGA-CF (Japan) 

ংয়াষধত স্থনীে মূদ্রা ১০১৬৯.০০ - ১০১৬৯.০০ DRGA-CF (Japan) 

 মভাট ১০১৬৯.০০ - ১০১৬৯.০০  

 

৮.১।    প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ   গত ২৬/০৫/২০০৮ তাষযয়খ নুষিত একয়নক বাে ১০১৬৯.০০ রে টাকা ব্যয়ে 

প্রকেটি নুয়ভাষদত ে।  
 

৮.২। ংয়াষধত প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  প্রকেটিয অতাে ৭২৪টি ব্যাযাক ষনভ থাণ কযা য়ফ। প্রষতটি ব্যাযায়কয অেতন  

গয়ড় ২৬১০ ফগ থফুট। প্রষতটিয়ত ১০টি ষযফায ফফা কযয়ত াযয়ফ। প্রষতটি ব্যাযায়ক ৪টি ল্যাষিন, ২টি ফাথরুভ  ১টি 

টিউফয়ের থাকয়ফ। প্রষতটি ব্যাযাক ষনভ থায়ণ ব্যে য়ফ গয়ড় ১৩.০৮ রে টাকা। 
 

৯।     এষডষ ফযাে, ফমুষক্ত  ব্যে 

 প্রকে মভোদকায়র এষডষ’য ভােয়ভ ষফষবন্ন থ থফছয়য মভাট ১১২৯০.০০ রে টাকা ফযাে প্রদান কযা ে। মায ভয়ে 

জুন, ২০১০ ম থন্ত মভাট ফমুষক্ত ে ১০১০৮.০০ রে টাকা এফং ব্যে ে ৯৩৪২.৬১ রে টাকা, মা প্রকয়েয মভাট 

নুয়ভাষদত ব্যয়েয ৯১.৮৭%। জুন, ২০১০ ম থন্ত প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগষত ১০০%। ষনয়ম্ন প্রকয়েয নুকূয়র ফছয 

ষবষিক এষডষ ফযাে, ফমুষক্ত  ব্যে ম্পষকথত তথ্যাষদ উয়েখ কযা রঃ 

(রে টাকাে) 

অষথ থক ফছয অযএষডষ ফযাে থ থ 

ফমুষক্ত 

ব্যে অষথ থক 

গ্রগষত(%) মভাট টাকা প্রঃ 

াা

য্য 

মভাট টাকা প্রঃ 

াায্য 

২০০৮-০৯ ৪৭০০.০০ ৪৭০০.০০ - ৩৫১৮.০০ ২৭৬৪.৮২ ২৭৬৪.৮২ - ৫৮.৮৩% 

২০০৯-১০ ৬৫৯০.০০ ৬৫৯০.০০ - ৬৫৯০.০০ ৬৫৭৭.৭৯ ৬৫৭৭.৭৯ - ৯৯.৮১% 

মভাটঃ ১১২৯০.০০ ১১২৯০.০০ - ১০১০৮.০০ ৯৩৪২.৬১ ৯৩৪২.৬১ - ৮২.৭৫% 
 সূেঃ প্রকে ভাপ্ত প্রষতয়ফদন ( PCR)। 
১০।   প্রকে ফাস্তফােনঃ  ঘযফাড়ী ষনভ থায়ণয খা জষভয ফয়দাফস্ত ংষিি মজরা প্রাক/উয়জরা ষনফ থাী কভ থকতথা কর্তথক ম্পন্ন 

কযা য়েয়ছ। সুষফধায়বাগী ফাছাআ এয মেয়ে মম ফ ষযফায়যয দস্য ভাযা মগয়ছন থফা অত য়েয়ছন ম ফ 

ষযফাযয়ক গ্রাষধকায মদো য়েয়ছ।  প্রকয়েয ঘযফাড়ী ষনভ থাণ কাজ সুিুবায়ফ ফাস্তফােয়নয জন্য ংষিি উয়জরায 

ষনফ থাী কভ থকতথায মনর্তথয়ে একটি প্রকে ফাস্তফােন কষভটি গঠন কযা য়েয়ছ। ং ষিি উয়জরামুয়য ষনফ থাী কভ থকতথাগণ 

দযে মূল্যােয়নয জন্য একটি দযে মূল্যােন কষভটি  গঠন কয়যন। দযে অফান, মূল্যােন, ঠিকাদায ষনয়োগ, 

কাম থায়দ জাযী, ষনভ থাণ কায়জয চরষত  চূড়ান্ত ষফর উয়জরা ষনফ থাী ষপায এফং ষঅআ এয মমৌথ স্বােয়য ংষিি 

উয়জরা ষাফ যেণ কভ থকতথায ভােয়ভ ম্পন্ন ে। 
 

১১। প্রকে ষযচারয়কয তথ্যাষদঃ  

প্রকে ষযচারয়কয নাভ   

ম-মের 

াফ থেষনক খন্ডকারীন ন্য মকান 

প্রকয়েয দাষেে 

তাষযখ ভন্তব্য 

মমাগদায়নয ফদরীয  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

জনাফ মভাঃ মুনসুরুয যভান  - খন্ডকারীন - ২৫-০৭-২০০৮ ২০-০৩-২০০৯ ফদরী 

জনাফ নীপুয অয়ভদ  - ,, - ২২-০৩-২০০৯ ২০-০৪-২০০৯ ন্তঃফদরী 

জনাফ াষন অয়ম্মদ মচৌধুযী - ,, - ২১-০৪-২০০৯ ৩০-০৬-২০১০ - 

 



177 

 
১২। প্রকয়েয উয়েশ্য জথনঃ 

 

ষযকষেত ষজথত পরাপর 

১।  ঘূষণ থঝড় ২০০৭ এ ফ থাষধক েষতগ্রস্থ মদয়য 

উকুরীে ৮টি মজরায  ভূষভীন ৭২৪০টি ষযফায়যয জন্য 

৭২৪টি ব্যাযাক  ষনভ থাণ  

আয়তাভয়ে ৭২৪ টি ব্যাযাক  াউজ ষনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা 

য়েয়ছ। ষধকাং  উয়জরাে   পূনফ থান কষভটি কর্তথক 

সুষফধায়বাগীয়দয তাষরকা প্রণেন চরয়ছ। তয়ফ ষকছু স্থায়ন এআ 

তাষরকা চূড়া ন্ত না  োে ৯১ ষযফাযয়ক এখন পূনফ থান 

কযা ম্ভফ েষন। 

২। ভূষভীন ষযফায়যয অথ থ-াভাষজক উন্নেয়নয ভােয়ভ 

জাতীে থ থনীষতয়ত ফদান যাখা। 

ভূষভীন ষযফায ফফায়য জন্য ঘয াোে তাযা  অথ থ-

াভাষজক উন্নেয়নয ভােয়ভ জাতীে থ থনীষতয়ত ফদান 

যাখয়ত শুরু কয়যয়ছন।  

 
১৩। কাজ ম্পূণ থ থাকয়র তায কাযণঃ 

 মূর নুয়ভাষদত প্রকয়ে ব্যাযাক াউজ ষনভ থায়ণয ংখ্যা ষছর ১০০০টি । যফতীয়ত এরষজআষডয মযট ষষডউর ২০০৬ 

এয স্থয়র ২০০৮ কাম থকযী োে ব্যাযাক াউয়জয ষনভ থাণ ব্যে মফয়ড় ১৪০.১৮ মকাটি টাকা ে। ফাড়ষত থ থ প্রাষপ্তয 

ষনিেতায বায়ফ ংয়াষধত প্রকয়ে ব্যাযাক াউয়জয ংখ্যা কষভয়ে ৭২৪ টি ষনধ থাযন কযা ে। প্রকয়েয ষডষষ 

ংস্থান এফং ভাঠ ম থায়েয চাষদা নুমােী কর য়ঙ্গয কাজ পুয়যাপুষয ম্পন্ন কযা য়র গবীয নরকূয়য ংখ্যা 

৭২৪ টিয স্থয়র ৬৪৯টি কযা য়েয়ছ। উয়েখ্য, প্রয়োজন না োে ৭৫টি স্থায়ন গবীয নরকুয়য স্থয়র গবীয নরকু 

স্থান কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ  প্রকে ংষিি প্রয়কৌরী জানান।  

 
 ১৪। 

 

 

ষযদ থনঃ- 

      প্রকেটি গত ২৩-২৪/০৪/১০ এফং ২৪-২৫/০৯/২০১০ তাষযয়খ ষয়যাজপুয এফং ২৬/০৯/২০১০  তাষযয়খ ফষযার 

মজরায ষফষবন্ন প্রকে এরাকা য়যজষভয়ন ষযদ থন কযা ে। ষযদ থনকায়র প্রকে ংষিি কভ থকতথাগণ উ ষস্থত 

ষছয়রন। প্রকে ংষিি কভ থকতথাগয়ণয ায়থ অয়রাচনা  ষযদ থন ম থয়ফেনমূ  ষনম্নরুঃ  

(ক)  তুলখারী মছাট ভাছুো ব্যাযাক াউজ : 

   ষয়যাজপুয মজরায ভঠফাড়ীো উয়জরা তুলখারীয়ত ১টি  ব্যাযাক াউজ  ষনভ থাণ কযা য়েয়ছ। উয়েখ্য, একটি াউয়জ 

১০টি ষযফাযয়ক পূনফ থান কযা মায়ফ।  ষনভ থাণ কাজ ২ ভা অয়গ ভাপ্ত য়েয়ছ। প্রষতটি ঘয়যয ভাঝখায়ন তযজা (ফঁয়য 

বতযী) দ্বাযা মকানযকয়ভয একটি াটি থান কযা য়েয়ছ। ঘয়যয টিয়নয মফড়া ষনভ থায়ণ মকান প্রকায নীষত নুযণ কযা 

েষন। টিনগুষর য মকাথাে  উঁচু ফা মকাথাে  ষনচু। তযজা ষদয়ে ষনষভ থত ষষরং মকানপ্রকায ফকাঠায়ভা ছাড়াআ 

এয়রায়ভয়রা বায়ফ মদো য়েয়ছ। প্রকয়েয এআ ংয়য ষনভ থাণ কাজ ২ ভা অয়গ ভাপ্ত য়র ষযদ থন ভে ম থন্ত 

ষডয েষতগ্রস্থ মকান ষযফাযয়ক উক্ত ব্যাযাক াউয়জ পুনফ থান কযা েষন। পঁচা নদীয মফড়ী ফায়ধয উয অশ্রে মনো 

একজন ভূষভীন ভষরায ায়থ কথা ফয়র জানা মাে, ষতষন প্রতযাা কয়য অয়ছন মম তঁয়ক একটি ঘয মদো য়ফ। তয়ফ 

অয়দৌ ায়ফন ষকনা ষকংফা ময়র কয়ফ ায়ফন তা তায জানা নাআ। যফতীয়ত ২৪/০৯/২০১০ তাষযয়খ পুনযাে প্রকে 

এরাকাটি ষযদ থন কযা ে। ফ থয়ল ষযদ থয়নয ভে মদখা মাে ঐ ভষরা  ৫টি ঘয়য মরাক উয়ঠয়ছন। তাযা স্থানীে 

আউষনেন ষযলয়দয মচোযম্যান ফযাফয ঘয মচয়ে অয়ফদন কয়যয়ছন ভাে। ফতথভায়ন ফফাযতযা ষবয়মাগ কয়যয়ছন 

মম, বৃষি য়র টিয়নয ছাউষন ষদয়ে াষন য়ড়। টিয়নয ংয়মায়গয জন্য ব্যফহৃত স্ক্রু যাফায়যয োায  ঠিকবায়ফ 

স্থান না কযাে াষন ড়য়ছ ফয়র প্র তীেভান ে। স্থাষত টিউফয়ের মথয়ক াষন ায়েন না ষফধাে ায়য পুকুয়যয 

ায়থ টিউফয়েয়রয ংয়মাগ কয়য াষন যফযায়য নুয়যাধ কয়যন।   

(খ)  জেকুর অশ্রেয়কন্দ্র : 

কাউখারী উয়জরাে ৫টি ব্যাযাক (াউজ) ষনভ থান কযা  য়েয়ছ। ৫টি ব্যাযাক াউয়জয ভােয়ভ ৫০টি ভূষভীন 

ষযফাযয়ক পুনফ থান কযা য়ফ। তয়ফ ষযদ থন ভে ম থন্ত ষযফায মূ চূড়ান্ত কযা েষন। উক্ত ৫টি ব্যাযাক াউয়জয 

ভয়ে ঠিকাদাযী প্রষতিান মভা থ যাষজফ মভটার ২টি এফং মভা থ রেয এন্টাযপ্রাআজ ৩টিয ষনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কয়যন।  

ষচযাাড়া নদীয ায়ড় এআ ব্যাযাক াউয়জয প্রষতটিয জন্য ১টি ষডটিউফয়ের , ২টি কয়য ফাথরুভ  ৪টি টেয়রট 

ষনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ভান কঁচা মভয়ঝ এফং তযজা ষদয়ে রুয়ভয াটি থান এফং ষষরং মদো য়েয়ছ। নদীয ধায়য 

বতযীকৃত এআ ব্যাযাক াউজ ষযদ থয়নয ভে ম্ভাব্য মকান সুষফধা মবাগীয মদখা াো মােষন।  

(গ) বান্ডাষযো ব্যাযাক াউজঃ  ৬ টি প্যায়কয়জয ধীয়ন বান্ডাষযোে ১৭টি ব্যাযাক াউজ ষনভ থায়ণয ষিান্ত গ্রণ কযা 
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ে । গত ২৪/০৯/২০১০ তাষযয়খ প্যায়কজ ৪ এয অতাে ৩টি ব্যাযাক াউজ ষযদ থন কযা ে। প্রষতটি াউয়জ ১০টি 

কয়য মভাট ৩০টি ঘয ষনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ঠিকাদাযী প্রষতিান মভা থ মজযাষত এন্টাযপ্রাআজ ১৮/০৩/২০০৯ তাষযয়খ 

কাম থায়দ প্রাপ্ত য়ে ৭/১২/২০০৯ তাষযয়খ কাজ মল কয়য। টিন ষনম্নভায়নয ফয়র প্রষতেভান য়েয়ছ। মকানা নদীয ঠিক 

ায়আ এআ ব্যাযাক াউজগুষরয়ত মজাোয়যয াষন উয়ঠ পয়র ফফাযতয়দয জীফন মাো ব্যত য়ে ফয়র তাযা 

ষবয়মাগ কয়যন। ব্যাযাক াউজ ংরগ্ন নদীয়ত ফাধ ষদয়র ভস্যাটিয ভাধান য়ফ ফয়র তাযা ষবভত মালন কয়যন। 

নুয়ভাষদত তাষরকায ১৮  ২০ নং ক্রষভয়ক মায়দয নাভ অয়ছ ফতথভায়ন তাযা মখায়ন উঠয়ত াযয়ছন না । তায়দয 

স্থয়র ন্য দুজন ফতথভায়ন ফফা কযয়ছন। ফফাযতযা ফয়রয়ছন এখন ঘয়যয মযষজয়েন কযা েষন। স্থাষত 

টিউফয়ের কাজ কযয়ছ না ফয়র তাযা জানান। এখায়ন গবীয নরকু স্থান কযা য়েয়ছ।  

 
 ঙ) কুংগর ব্যাযাক াউজঃ  ঝারকাঠি মজরায নরষছটি উয়জরায কুংগর আউষনেয়নয কুংগর ব্যাযাক াউজ 

ষনভ থাণ কাজ ২৫/০৯/২০১০ তাষযয়খ ষযদ থন কযা ে। ষযদ থয়নয ভে ষনভ থাতা প্রষতিান মভা থ ষজো 

কনোকয়নয য়ে জনাফ অখতায ফাচ্চু উষস্থত ষছয়রন। প্রকয়েয য়ে মকউআ এভনষক ষঅআ উষস্থত ষছয়রন না। 

জানা মগর, ফতথভায়ন মাযা ফফা কযয়ছন তাযা প্রথভ ম থায়েয তাষরকাভুক্ত মকউ নন। ফতথভান ফফাকাযীয়দয ভয়ে 

জনাফ মভানয়ছক , জারার এফং যাষজো আউষনেন ষযলয়দয মচোযম্যায়নয সুাষযকৃত আউএন ফযাফয ষরষখত 

অয়ফদন ে মদখায়রন। ঠিকাদাযী প্রষতিায়নয ে মথয়ক ফরা য়রা মকান ম থায়েআ ঘয়যয মযষজয়েন কযা েষন। 

এখায়ন ১টি আউষনট থ থাৎ ১০টি ঘয ষনভ থায়ণয ষিান্ত মভাতায়ফক ষনভ থাণ কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। নরষছটি আউষনেন ষযলদ 

মথয়ক প্রাে ষতন ভাআর দুয়য মষযংয়ফান যাস্তায ায়বথ ৩ একয খা জষভয ষবতয়য  ব্যাযাক াউজ ষনভ থাণ কযা য়েয়ছ। 

ফাষক খা জষভ স্থানীে প্রবাফারী কর্তথক মবাগ দখর কযাে ১৫ মডষভম্যার অেতয়নয ব্যাযাক াউয়জয মর-অউট 

সুষফধাজনক স্থায়ন কযা মােষন। তাছাড়া এআ ভর ফতথভায়ন ফফাযতয়দয ঘয ছাড়ায হুভষক ষদয়ে ফয়র তাযা জানান। 

স্থাষত টিউফয়ের মথয়ক প্রাপ্ত াষন রফনাক্ত োে খাোয নুয়মাগী ফয়র ফাষদাযা জানায়রন। ষযদ থয়নয ভে 

মদখা মাে, টিয়নয দযজা গুষর ষনম্নভায়নয য়েয়ছ। পয়র ষবতয়য মথয়ক ফন্ধ দযজা য়জআ ফাআয়য মথয়ক মখারা মাে। 

রুভগুষর স্যাতস্যায়ত এফং ন্ধকায। টিয়নয ছাউষনয উয়য ায়াটি থং ষায়ফ এভ এ ফ্লাট ফায এফং নীয়চয ংয় 

(াষর থং এ) এভএ এংয়গর ব্যফায কযায কথা থাকয়র তা মদখা মােষন। প্রষতটি রুয়ভয মছয়ন যান্নাঘয অরাদা কয়য 

বতযী কয়য মনো য়েয়ছ মমখায়ন যান্নায জন্য ংগৃীত জ্বারানী চূরায ায় ষফদজ্জনক ফস্থাে যাখা য়েয়ছ।  

 
ঘ) মভয়ষদগঞ্জ দয়যয ব্যাযাক াউজঃ  ফষযায়রয মভয়ষদগঞ্জ উয়জরা দয়য গত ২৬/০৯/২০১০ তাষযয়খ ষনষভ থত 

ব্যাযাক াউজ ষযদ থন কযা ে। ষযদ থয়নয ভে নতুন দাষেেপ্রাপ্ত ষঅআ উষস্থত ষছয়রন। ষনভ থায়ণয ভে ষতষন 

এখায়ন ষছয়রন না। প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত য়র ষযদ থয়নয ভে মকান সুষফধায়বাগীয়ক মখায়ন মদখা মােষন। ঠিকাদাযী 

প্রষতিায়নয য়ে ফরা য়রা একটি তাষরকা প্রণেন কযা য়র তা ফাষতর পূফ থক ফতথভায়ন অফায তাষরকা প্রণেয়নয 

কাজ চরয়ছ। যাজননষতক ট ষযফতথয়নয কাযয়ন এযকভ য়েয়ছ ফয়র তাযা জানান। তয়ফ ষনভ থাণ কায়জয গুনগত ভান  

ষষডউর নুমােী েষন ফয়র প্রতীেভান য়রা। ছাদ  মফড়ায়ত টিয়নয পুরুে .৪৫ ষভষভ মদোয কথা থাকয়র তা কযা 

েষন। তাছাড়া টিয়নয মফড়া মকানটাআ াাাষ মনআ। একটি মথয়ক ন্যটিয ভয়ে মফ পঁক মদখা মগর। দযজা গুষর 

ঠিকভত কাজ কয়য না। প্রষতটি ঘয়যয ষবতয়য তযজায াটি থান মদোয কথা। মকান ঘয়যআ তা ষযরষেত েষন। ষষরং 

ষায়ফ মকাথাে দু’এক স্থায়ন তযজা মদখা মগর। মভয়ঝয়ত ভাটি মদো েষন। ষযদ থয়নয ভে বৃষি নাভয়র উষস্থত 

ফাআ ব্যাযাক াউয়জয ষবতয়য ফস্থান কযা য়ে ষবয়জ মাে। এখায়ন  টিয়নয ছাউষনয ায়াট থ ষায়ফ এভএ 

ফ্লাটফায এফং এভএ এংয়গর ব্যফায কযা েষন। মরাকারে মথয়ক মফ দুয়য একটি খায়রয ায় ষনষভ থত ব্যাযাক 

াউজটি ব্যফহৃত থাকাে াভাষজক কাম থকরা ঘটায সুয়মাগ যয়েয়ছ।   

ঙ) ন্যান্য ম থয়ফেণঃ এরষজআষড মযট ষষডউর ২০০৬ নুমােী প্রষতটি ব্যাযাক াউজ ষনভ থায়ণয গড় ব্যে ৯.৮৯ রে 

টাকা মথয়ক বৃষি ময়ে ংয়াষধত ষডষষয়ত নতুন মযট ষষডউর ২০০৮ মভাতায়ফক গড় ব্যে ১৩.৬১ রে টাকাে 

ষনধ থাষযত ে। থ থাৎ নতুন মযট ষষডউর নুমােী প্রষতটি ঘয়যয জন্য ব্যে য়েয়ছ গয়ড় ১রে ৩৬ াজায টাকা । 

উকূরীে ঞ্চয়রয জন্য এআ জাতীে ষনভ থাণ কাঠায়ভা মটকআ ফয়র প্রতীেভান েনা। উযন্তু ষযদ থয়নয ভে মদখা 

মাে, ষনষভ থত ব্যাযাক াউয়জয প্রষতটি ঘয়যয ষবতয অয়রা ফাতা প্রফায়য সুয়মাগ মনআ। মফ্লায স্যাতস্যায়ত এফং 

ভান। চাষযায় টিয়নয ছাউষন োে গযভ  মফী । প্রাকৃষতক দূয়ম থায়গ েষতগ্র স্ত াে স্বম্বরীন ভানুয়লয 

অফায়নয চাষদাটি মটকআ ষডজাআয়নয উয ষনব থয কযয়ফ।  প্রকে প্রণেয়নয ভে ষধকতয মটকআ মষভ াকা ঘয 

ষনভ থায়ণয সুয়মাগ ষছর কী না ম ষফলয়ে মকান তথ্য উাি াো মােষন।  

 
 



179 

 
১৫।  ফাস্তফােন ভস্যা : 

 
১৫.১।  ঠিকাদায কর্তথক প্রকয়েয ষনভ থাণ কাজ মল য়র ষযদ থন ভে ম থন্ত মফ কয়েকটিয়ত পুনফ থান কামক্রভ ফা স্তফােন 

ষযরষেত েষন। গত ১১/০৫/২০১১ তাষযয়খ ঢাকায ভাখাষরস্থ প্রকে ষপ ষযদ থন কযা ে। ফ থয়ল তথ্য ভয়ত ৯১টি ঘয়য 

মকান সুষফধায়বাগীয জন্য তাষরকা চূড়ান্ত কযা েষন। পয়র ন্তত ৯১টি ঘয এখন খাষর যয়েয়ছ। ষনভ থাণ কাজ ভাপ্ত োয য 

এক ফছয ষতক্রা ন্ত য়ত চরয়রা থচ স্থানীেবায়ফ গঠিত কষভটিয ভােয়ভ তাষরকা প্রণেন  তা ফা স্তফােয়ন ষফরয়ম্বয ষফলেটি 

মফাধগম্য নে। এছাড়া ষযদষ থত বান্ডাষযো ব্যাযাক াউজ ংরগ্ন মকাণা নদীয়ত ফন্যা ফা মুয়দ্রয মজাোয়যয প্রবায়ফ ব্যাযাক 

াউজ এরাকাে াষন প্রয়ফ কয়য ফফাযতয়দয স্বাবাষফক  জীফন মাফন ব্যত ে ফয়র জানা মগয়ছ। মভয়ষদগয়ঞ্জ ষনভ থাণ 

কায়জয ভান নুয়ভাষদত ষডজাআন নুায়য না োে সুষফধায়বাগীয়দয মবাগাষন্ত বৃষি ায়ফ ফয়র প্রষতেভান ে। তুলখারী মছাট 

ভাছুো  কুংগর ব্যাযাক াউয়জ টিউফয়ের মথয়ক খাোয াষন াো মায়ে না । এফ স্থায়ন স্থাষত টিউফয়রয 

প্রয়োজনীে ংোয ষকংফা  গবীয টিউফয়ের স্থান কযায প্রয়োজন ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ।  

 
১৬। সুাষযঃ 

১৬.১।  প্রকয়েয ধীয়ন ষফষবন্ন ব্যাযাক াউয়জয ষনভ থাণ কায়জয ত্রুটি মূ ষচষিতকযন (মমভনঃ  বান্ডাষযো ব্যাযাক াউজ 

ংরগ্ন মকাণা নদীয়ত ফন্যা ফা মুয়দ্রয মজাোয়যয প্রবায়ফ ব্যাযাক াউজ এরাকাে াষন প্রয়ফ , মভয়ষদগয়ঞ্জ 

ষনম্নভায়নয ষনভ থাণ কাজ আতযাষদ)    তায প্রষতকায়যয ব্যফস্থা গ্রণ এফং ৯১টি ঘয়যয জন্য সুষফধায়বাগীয়দয চুড়ান্ত 

তাষরকা প্রণেনপুফ থক পুনফ থান কাজ দ্রুত কযায়ত য়ফ।  

১৬.২। চুড়ান্ত তাষরকা নুমােী মযষজয়েয়নয ব্যফস্থা দ্রুত ম্পাদন পূফ থক পুনফ থান কাম থক্রভ ম্পন্ন কযায উয়দ্যাগ দ্রুত ষনয়ত 

য়ফ।  

১৬.৩।   বান্ডাষযোয়ত ৬ নং প্যায়কয়জয অতাে মকানা নদীয তীয়য স্থাষত ব্যাযাক াউজগুষর ষনভ থায়ণয ভে উঁচু কয়য ভাটি 

বযাট কযা  উষচত ষছর। ভাপ্ত এআ প্রকে ংয় ফন্যা ফা মুয়দ্রয মজাোয়যয প্রবাফ মথয়ক ফফাযতয়দয মবাগা ষন্ত দূয 

কযায জন্য প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ ষনয়ত য়ফ।  

১৪.৪।  মম ভ স্ত ব্যাযাক াউয়জ স্থাষত টিউফয়েয়র াষন াো মায়ে না মগুষর নাক্ত কয়য প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ 

কয়য সুমে াষন প্রাষপ্তয ষফলে ষনষিত কযয়ত য়ফ।  

১৬.৫।  বষফষ্যয়ত এআ জাতীে ব্যাযাক াউজ ষনভ থায়ণয ভে ফতথভান ষডজাআন ষযফতথন কয়য ষধকতয মটকআ ঘয বতযীয  

উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ।   
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গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারগয়য অতায় ২০০৯-১০ থ থ ফছগযয এবডবভূক্ত ভাপ্ত  

প্রকগেয ভল্যায়ন  প্রবতগফদগনয ঈয ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বববত্তক ায-ংগে 
 

 
১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা   ২০০৯-১০ থ থ ফছগযয এবডবগত গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারগয়য বফযীগত ন্তভূ থক্ত ৬টি প্রকে 

ভাপ্ত গয়গছ।  

 
২।  ভাপ্ত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয়  মভয়াদকার    ভাপ্ত ৬টি প্রকগেয ভগে ৬টি প্রকেআ ভর নুগভাবদত ব্যগয়য ভগে ভাপ্ত 

য়। মকান প্রকগেয মেগে ভর নুগভাবদত ব্যয় বৃবি ঘগটবন। এছাড়া ৬টি প্রকগেয ভগে ৩টি ভর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকাগরয ভগে ভাপ্ত য় এফং ৩টিয মেগে ফাস্তফায়নকার বৃবি ঘগট, প্রকেগুগরায ফাস্তফায়নকাগরয বৃবিয ায 

মথাক্রগভ ৫৪.৫৪%, ৫০০%  ১৫০%।  

 
৩।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ   ফাস্তফায়ন ম থাগয় মন্ত্রাবত/যিাভাবদ, বনভ থাণ াভগ্রীয কঁচাভাগরয ব্যয় 

বৃবি জবভ বধগ্রগণ বফরম্ব  জবভয ভল্য বৃবি এফং ঠিকাদায বনগয়াগগ বফরম্ব আতযাবদয বযগপ্রবেগত ংবিষ্ট প্রকগে 

মভয়াদকাগরয বৃবি ঘগট। একআ কাযগণ প্রকে ংগাধ ন, পূনঃদযে অফান কযা য় মায পগর প্রক ে ফাস্তফায়গন বফরম্ব 

ঘগট।  

 
৪।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ 

 

ভস্যা সুাবয 

১। প্রকে ফাস্তফায়গন টাআভ বায যান । ১। প্রকে প্রণয়গনয ভয় ফাস্তফ ম্মতবাগফ ভয় বনধ থাযণ এফং 

ফাস্তফায়গনয ম থাগয় তা নুযণ কযা প্রগমাজন।  

২। প্রকে কাগজয বনম্নভান।  ২। কাগজয গুনগতভান বনবিত কযগত ববফষ্যগত বনম্নভাগনয 

কাগজয াগথ জবড়ত প্রকে বযচারক  ঠিকাদাযগদয  বফরু মি 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।  

৩। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরী  ৩। প্রকগেয সুিু ফাস্তফায়ন বনবিতকগে ঘন ঘন প্রকে বযচারক 

ফদরী ফা বযফতথন না কগয বফযভান বনয়ভ নুমায়ী প্রকে 

বযচারক বনগয়াগগ গচষ্ট থাকা প্রগয়াজন। 

৪। ভাপ্ত প্রকগেয মানফান যকাযী বযফন 

পুগর জভা না মদয়া 

জন প্রান ভন্ত্রণারয় গত জাবযকৃত বযে নুমায়ী প্রকগেয 

অতায় ক্রয়কৃত মানফানভৄ যকাযী বযফন পুগর জভা 

মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন। 
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ফাগয়বজদ মফাস্তাভী  মযাগডয ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১০) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্তথে (চঈক) 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান  চট্টগ্রাভ য  

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১০ 

ম থন্ত) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত        

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন

কাগরয 

%) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৪৯৩.৭৫৯ ২৪৯৩.৭৫৯ ২৪৯৩.৭৫৯ জুরাআ, 

২০০৮ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, 

২০০৮ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, 

২০০৮ 

গত 

জুন, ২০১০ 

- - 

 
৫। প্রকগেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়নঃ  

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত অযবডবব 

নুমায়ী  

কাগজয ংগ 

বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

একক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। ভূবভ ঈন্নয়ন      

ক) ভূবভ বধগ্রণ  একয ৮৩.৩৪ ৫০.০০ ৮৩.৩৪(১০০) ৫০.০০ (১০০) 

খ) অথ থ বপবরং ঘঃবভঃ ১৩৮৫ ৫.০০ ১৩৮৫  (১০০) ৫.০০ (১০০) 

০২। মযাড মবগভি      

ক) অথ থ য়াকথ ফে কাটিং ফঃবভঃ ৩৭৮৩১.১৪ ১৪.৬৫২ ৩৭৮৩১.১৪(১০০) ১৪.৬৫২ (১০০) 

খ) বপ্রাগযন াফ-মগ্রড ফঃবভঃ ৩৭৫৭০.১৩ ১০.৩১৩ ৩৭৫৭০.১৩(১০০) ১০.৩১৩ (১০০) 

গ) আভপ্রুব াফ-মগ্রড ঘঃবভঃ ৮৮৬৮.৭৩ ৫৫.৮০১ ৮৮৬৮.৭৩(১০০) ৫৫.৮০১ (১০০) 

ঘ) াফ-মফজ ঘঃবভঃ ৭৯৯৩.১১ ২১২.৩৫৩ ৭৯৯৩.১১(১০০) ২১২.৩৫৩ 

(১০০) 

ঙ) এবগ্রগগড মফজ টাআ-১ ঘঃবভঃ ৭৫০৯.৪১ ২৬৮.৭১ ৭৫০৯.৪১ (১০০) ২৬৮.৭১ (১০০) 

চ) বফটুবভনা প্রাআভ কষ্ট ফঃবভঃ ৫০০৮৬.৯৬ ৩৪.৫৬ ৫০০৮৬.৯৬(১০০) ৩৪.৫৬০ (১০০) 

ছ) বফটুবভনা কাগ থটিং ঘঃবভঃ ৪৩৬৪.১৫ ৬৫২.২৮৯ ৪৩৬৪.১৫(১০০) ৬৫২.২৮৯ 

(১০০) 

জ) বফটুবভনা ট্যাক মকাট ফঃবভঃ ৮৯৪৩০ ১৭.৮৮৬ ৮৯৪৩০ (১০০) ১৭.৮৮৬ (১০০) 

ঝ) বর মকাট ফঃবভঃ ৫৭১৪২.৮৬ ৪০.০০ ৫৭১৪২.৮৬(১০০) ৪০.০০ (১০০) 

ঞ) ডাফর মরয়ায মাবরং ফঃবভঃ ২২,২৪৬.২২ ২০১.৮৭ ২২,২৪৬.২২(১০০) ২০১.৮৭ (১০০) 

ট) বভবডয়ান বষ্ট্র যাঃবভঃ ৪২২৮.৪৫ ১৪১.৭৩ ৪২২৮.৪৫(১০০) ১৪১.৭৩ (১০০) 

ঠ) মগ্রববটিং টাআ য়ার যাঃবভঃ ৩২.২২ ১০.০০ ৩২.২২(১০০) ১০.০০ (১০০) 

০৩। য়াটায বডচাবজথং      

ক) অযবব ফে কারবাট থ ংখ্যা ৪ ১৫০.৮৪৩ ৪ (১০০) ১৫০.৮৪৩(১০০) 
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ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত অযবডবব 

নুমায়ী  

কাগজয ংগ 

বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

একক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বনভ থাণ 

  খ) মক্রাচ কারবাট থ বনভ থাণ ংখ্যা ১৩ ১০৩.১৯ ১৩.০০(১০০) ১০৩.১৯ (১০০) 

গ) মযাগডয াআগট মেন 

বনভ থাণ 

যাঃবভঃ ৩১১৬.৪৯ ৩১২.৪৬৯ ৩১১৬.৪৯(১০০) ৩১২.৪৬৯ 

(১০০) 

ঘ) অযবব স্লাব মেন 

বনভ থাণ 

যাঃবভঃ ১১৪৬ ৩৩.৩৯ ১১৪৬.০০(১০০) ৩৩.৩৯ (১০০) 

০৪। আবরকবরকযার 

এগাবগয়ন 
     

ক) বটিং আবরকবরকযার 

মার 

ংখ্যা ২৫০ ৭০.০০ ২৫০(১০০) ৭০.০০ (১০০) 

খ)   মাবডয়াভ রাআট ংখ্যা ২১০ ৬৫.০০ ২১০(১০০) ৬৫.০০ (১০০) 

গ) বটিং টিএন্ডটি মার ংখ্যা ৩০১ ২৯.০০ ৩০১(১০০) ২৯.০০ (১০০) 

০৫। কবিনগজন্পী - মথাক  ১৩.০০ মথাক (১০০) ১৩.০০ (১০০) 

০৬। ন্যান্য - মথাক    

ক) টবযবপং য়াকথ  ৩৯০৩.৩৫ ০.৩৯ ৩৯০৩.৩৫ ৯ (১০০) ০.৩৯১ (১০০) 

খ) বৃে মযাণ ংখ্যা ১৪৬০ ১.৩১২ ১৪৬০ (১০০) ১.৩১২ (১০০) 

 মভাট  ২৪৯৩.৭৫৯  ২৪৯৩.৭৫৯ 

(১০০) 

 
৬। ভাপ্ত কাগজয বফফযণ  কাযণঃ ববঅয এ প্রদত্ত তে মভাতাগফক এ প্রকগে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। বকন্তু প্রকে 

বযদ থগন মদখা মগগছ মম প্রকগেয অতায় মেআন  অযবব স্লাগফয কাজ এখগনা অংবক ফাকী যগয়গছ। যাস্তায় 

৪০.০০ রে টাকা ফযাগে বর মকাট কযায ংস্থান থাকগর মকান বর মকাট কযা য়বন এফং ১৪৬০ টি বৃে 

মযাগনয জন্য ১.৩১২ রে টাকায ংস্থান থাকগর এ খাগত ম্পূণ থ থ থ খযচ কযা গয়গছ তগফ ফাস্তগফ মকান বৃে 

রাগাগনা য়বন।  

 
৭। াধাযণ ম থগফেণঃ 

৭.১ প্রকগেয ঈগেশ্যঃ প্রকগেয প্রধান প্রধান ঈগেশ্যভ বনম্নরূ ; 

ক) চট্টগ্রাভ ভানগযীয মভবডগকর, চকফাজায, ভৄযাদপুয, বজআব জাংন, নাবযাফাদ অ/এ, কযািনগভি, ফাগয়বজদ, 

বেগজন এফং াটাজাযী ংগয াগথ ঈন্নত মমাগাগমাগ স্থান;  

খ) চরগ্রাভ ভানগযীগক দবেণ চট্টগ্রাগভয াগথ মমাগাগমাগ স্থান এফং 

খ) ভানগযীগত রাবপক জযাভ কভাগনায ভােগভ ভ্রভগণয দূযত্ব  ভয়কার কভাগনা।  

৭.২ টভূবভঃ চট্টগ্রাভ মভগরাবরটন ভাষ্টায প্লযাগন চট্টগ্রাভ ভানগযীয দবেণ চট্টগ্রাগভয মমাগাগমাগ ঈন্নত  জতয কযা 

তথা বধক ংখ্যায় জনাধাযণ  মানফান চরাচগরয বনবভত্ত এরাকায ড়ক ম্প্রাযগণয বফলয়টি সুাবযকৃত। ম 

নুমায়ী চট্টগ্রাভ ভানগযীয চকফাজায, ভৄযাদপুয বজআব কযািনগভি, ফাগয়বজদ মফাস্তাভী, বেগজন  াটাজাযী 

এরাকায অন্তঃ মমাগাগমাগ ঈন্নয়গনয রগেয চঈক কর্তথক ফাগয়বজদ মফাস্তাভী  ফোযাট  এরাকায় যাস্তায প্র স্ততা 

বৃবি কযায রগেয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 
৭.৩ প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ  গত ০৬/০৮/২০০৮ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ঈগদষ্টা কর্তথক নুগভাবদত য়। 

প্রকেটিয নুগভাবদত মভাট ব্যয় ২৪৯৩.৭৫৯ রে (চবফফ মকাটি বতযানফফআ রে চঁত্তয াজায নয়ত) টাকা। 

যফতীগত প্রকগেয বকছু ংগগয ব্যয় হ্রা-বৃবিয কাযগণ প্রকেটি ৩০/০৫/২০১০ তাবযগখ মভাট ব্যয় বযফবতথত 

মযগখ ংগাধন কযা য়। 



183 

 

 
৭.৪।   প্রকগেয থ থায়নঃ ফাংরাগদ যকাগযয ম্পূণ থ বনজস্ব (বজবফ) থ থায়গন প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ।  

 
৭.৫ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  

 অগরাচয প্রকেটি জুন, ২০১০ এ ভাপ্ত মঘালনা কযা গয়গছ । প্রকেটিয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% এফং অবথ থক গ্রগবত 

১০০%। প্রকগেয অতায় ববভ  বধগ্রণ, যাস্তা বনভ থাণ, মন্ট্রার অআল্যান্ড, কারবাট থ বনভ থাণ  মযাড াআড মেন  

স্লাফ বনভ থাণ কযা গয়গছ। প্রকগেয ংস্থান থাকা গে মন্ট্রার অআল্যাগন্ড মকান বৃে মযাণ কযা য়বন।  

 
৮ প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ  

৮.১ ভূবভ বধগ্রণঃ 

৮.১.১ ভূবভ বধগ্রণঃ অযবডবব’য অতায় প্রকগেয ৮৩.৩৪ কাঠা ভূবভ বধগ্রগণয জন্য ৫০.০০ রে টাকা ফযাে 

বছগরা। এ খাগত ২০৬.৬০ কাঠা ভূবভ বধগ্রণ ফাফদ ব্যয় কযা গয়গছ ৫০.০০ রে টাকা মায অবথ থক  ফাস্তফ 

গগ্রবত ১০০%। ভূবভ বধগ্রণ ংক্রান্ত ম্পূণ থ ব্যবয়ত গথ থয পূণ থাঙ্গ বাফ তাৎেবনকবাগফ ায়া মায়বন।  

৮.১.২ অথ থ বপবরং  : অযবডবব’য অতায় প্রকগেয ১৩৮৫.০০ ঘ ন বভটায অথ থ বপবরংগয়য জন্য ৫.০০ রে টাকা ফযাে 

বছগরা। এ খাগত ম্পূণ থ  থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয ায ১০০%।  

৮.২ মযাড মবগভিঃ  প্রকগেয অতায় মযাড মবগভি ফাফদ বফববন্ন অআগটগভ কাজ ফাফদ ফ থগভাট ১৬৬০.১৬৪ রে 

টাকা ংস্থাগনয বফযীগত ১৬৬০.১৬৪ রে টাকা ফআ ব্যয় কযা গয়গছ। অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। এ খাগত 

৩৭৮৩১.১৪ ফঃবভটায অথ থ য়াকথ ফে কাটিং, ৩৭৫৭০.১৩ ফঃবভটায বপ্রাগযন াফ-মগ্রড, ৮৮৬৮.৭৩ ঘঃ বভটায 

আভপ্রুব াফ-মগ্রড, ৭৯৯৩.১১ ঘণবভটায াফ-মফজ, ৭৫০৯.৪১ ঘনবভটায অবগ্রগগড মফজ টাআ-১, ৭৫০৯.৪১ ফগ থবভটায 

বফটুবভনা প্রাআভ কষ্ট, ৪৩৬৪.১৫ ঘনবভটায বফটুবভনা কাগ থটিং, ৮৯৪৩০.০০ ফগ থ বভটায বফটুবভনা ট্যাক মকাট, 

৫৭১৪২.৮৬ ফগ থবভটায বগয়র মকাট, ২২২৪৬.২২ ফগ থবভটায ডাফর মরয়ায মাবরং, ৪২২৮.৪৫ যাঃ বভটায মকন্দ্রীয় 

অআল্যান্ড, ৩২.২২ যাঃ বভটায গ্রাববটি টাআ বযগটআবনং য়ার বনভ থাণ কযা গয়গছ। তগফ ববঅয এ প্রদত্ত তে 

মভাতাগফক বর মকাট ফাফদ ৪০.০০ রে টাকা ব্যয় মদখাগনা গর ফাস্তগফ মকান বর মকাট কযা য়বন। মকন্দীয় 

অআল্যাগন্ডয বপবনবং বকছু কাজ এখগনা ফাকী যগয়গছ। 

৮.৩ য়াটায বডচাবজথং োকচাযঃ   

৮.৩.১ অযবব ফে কারবাট থ বনভ থাণঃ অযবডববগত ৪ টি অযবব ফে কারবাট থ বনভ থাগণয জন্য বনভ থাগণয জন্য ১৫০.৮৪৩ 

রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৪ টি অযবব ফে কারবাট থ বনভ থাগণ ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ 

গ্রবত ১০০%। ফাবযক দৃবষ্টগত কাগজয ভান বার ভগন গয়গছ। 

৮.৩.২ ক্র কারবাট থ বনভ থাণঃ অযবডববগত ১৩ টি ক্র কারবাট থ বনভ থাগণয জন্য বনভ থাগণয জন্য ১০৩.১৯০ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ১৩ টি ক্র কারবাট থ বনভ থাগণ ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবত ১০০%। 

ফাবযক দৃবষ্টগত কাগজয ভান বার ভগন গয়গছ। 

৮.৩.৩ মযাড াআট মেন বনভ থাণঃ অযবডববগত ৩১১৬.৪৯ যাঃ বভটায মযাড াআট মেন বনভ থাগণয জন্য ৩১২.৪৬৯ রে টাকা 

ফযাে থাকগর ঈায বফযীগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবতয ায ১০০%। এখগনা বকছু 

মেন বনভ থাণ কাজ ফাকী যগয়গছ। 

৮.৩.৪ অযবব স্লাফ মেন বনভ থাণঃ অযবডববগত ১১৪৬.০০ যাঃ বভঃ অযবব স্লাফ মেন বনভ থাগণয জন্য ৩৩.৩৯০ রে 

টাকা ফযাগেয বফযীগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবত ১০০%। এখগনা বকছু অযবব 

স্লাফ বনভ থান কাজ ফাকী যগয়গছ। 

৮.৪ আগরটিিকার একবযজঃ  

৮.৪.১ বটিং আগরকবরক মারঃ অযবডববগত ২৫০ টি বটিং আগরকবরক মার বনভ থাগণয জন্য ৭০.০০ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ২৫০ টি বটিং আগরকরক মার বনভ থাগণ ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবত 

১০০%। কর আগরবরক মার াযণ কযা গয়গছ।  

৮.৪.২ বষ্ট্রট রাআট (মাবডয়াভ) : অযবডববগত ২১০ টি বষ্ট্রট রাআটিং (মাবডয়াভ) স্থা মনয জন্য ৬৫.০০ রে টাকা ফযাে 

মদয়া গয়গছ। এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবত ১০০%। মাবডয়াভ রাআট রাগাগনা 

মদখা মগগছ।  

৮.৪.৩ বটিং টিএন্ডটি মারঃ অযবডববগত ৩০১ টি টিএন্ডটি মার  স্থানান্তয এয জন্য ২৯.০০ রে টাকা ফযাে মদয়া 

গয়গছ। এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবত ১০০%। টিএন্ডটি মার াযণ কযা 

গয়গছ ।  
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৮.৫ কবিনগজন্পীঃ অযবডববগত কবিনগজন্পী খাগত ১৩.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ 

মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবত ১০০%। এ খাগত  ম্পূণ থ ব্যবয়ত গথ থয পূণ থাঙ্গ বাফ প্রকে বযচারগকয বনকট 

তাৎেবনকবাগফ ায়া মায়বন। 

৮.৬ ন্যান্যঃ  

৮.৬.১ টাবপথং য়াকথঃ অযবডববগত ৩৯০৩.৩৫ ফঃবভ টাবপথং য়াকথ কযায জন্য ০.৩৯ রে টাকা ফযাে মদয়া গয়গছ। এ 

খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কগয অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% মদখাগনা গয়গছ।  তগফ টাবপথং কাজ এখগনা ফাকী অগছ।   

৭.৬.২  বৃে মযানঃ  অযবডববগত ১৪৬০ টি বৃে মযাগনয জন্য ১.৩১২ রে টাকা ফযাে মদয়া গয়গছ। এ খাগত ম্পূণ থ থ থ 

ব্যয় কগয অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% মদখাগনা গয়গছ । এখাগত ম্পূণ থ থ থ খযচ কযা গর ফাস্তগফ মকান বৃে 

এখগনা রাগাগনা য়বন।  

 
৯। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

ঈগেশ্য জথন 

ক) চট্টগ্রাভ ভানগযীয মভবডগকর, চকফাজায, 

ভৄযাদপুয, বজআব জাংন, নাবযাফাদ অ/এ, 

কযািনগভি, ফাগয়বজদ,  বেমজন এফং াটাজাযী 

ংগয াগথ ঈন্নত মমাগাগমাগ স্থান ; 

খ) চরগ্রাভ ভানগযীগক দবেণ চট্টগ্রাগভয াগথ 

মমাগাগমাগ স্থাণ এফং 

খ) ভানগযীগত রাবপক জযাভ কভাগনায ভােগভ 

ভ্রভগনয দূযত্ব  ভয়কার কভাগনা। 

ক) চট্টগ্রাভ ভানগযীয মভবডগকর, চকফাজায, ভৄযাদপুয, 

বজআব জাংন, নাবযাফাদ অ/এ, কযািনগভি, ফাগয়বজদ, 

বেমজন এফং াটাজাযী ংগয াগথ ঈন্নত মমাগাগমাগ 

স্থান কযা গয়গছ; 

খ) চরগ্রাভ ভানগযীগক দবেণ চট্টগ্রাগভয াগথ মমাগাগমাগ 

স্থাণ কযা গয়গছ এফং 

খ) ভানগযীগত রাবপক জযাভ কভাগনায ভােগভ ভ্রভগনয 

দূযত্ব  ভয়কার কভাগনা গয়গছ। 

 
১০।   ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ, তগফ যাস্তায ীর মকাট এফং বৃে 

মযাণ না কযায় ঈগেশ্য বকছুটা ব্যত গয়গছ। 

১১।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তেঃ   

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ  

দফী 
মমাগদান ফদরী ভভতব্য 

১। এ এ এভ াবফবুয যভান 

বনফ থাী প্রগকৌরী 
০৬/০৮/২০০৮ ১৭/০২/২০০৯ পূণ থকারীন 

২। মভাঃ ভাাপৄজুয যভান 

কাযী প্রগকৌরী 
১৭/০২/২০০৯  মল ম থন্ত পূণ থকারীন 

 
১২।  প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১২.১ প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয মবৌত রেযভাো  অবথ থক রেযভাোয বফযীগত বজথত গ্রগবত ম থাগরাচনা কগয 

মদখা মায় মম, প্রকগেয কর ংগগয মবৌত  অবথ থক রেযভাো নুমায়ী জথন পুগযাপুবয একআ যকভ গয়গছ। 

এভনবক এফ ংগগয মেগে রেযভাো  জথগনয বফযীগত (মবৌত  অবথ থক) মকান তাযতম্য য়বন। এটি একটি 

রেযনীয় বফলয়।  

১২.২ যাস্তায মবগভগি ঈচুবঁনচু থাকা  বাঙ্গাঃ  প্রকগেয ভােগভ বনবভ থত যাস্তাটি গযজবভন বযদ থগন মদখা মায় মম, 

যাস্তাটিয বফবব ন্ন স্থাগন ঈচুবঁনচু যগয়গছ মমখাগন াবন জগভ যগয়গছ। এছাড়া যাস্তায কগয়কটি মায়গায় বাঙ্গা মদখা 

মগগছ। প্রকে বযচারক গত জানা মায় মম, যাস্তাটি মখন বনভ থাণ কযা গয় বছমরা তখন বার বছগরা বকন্তু যফতীগত 

রাক চরাচগরয কাযগন এফ মায়গা মবগঙ্গ মগগছ। এত ে ভগয় যাস্তায ফস্থা খাযা য়ায ব্যাখ্যা প্রকে 

বযচারক বদগত াগযবন। 

১২.৩ নুগভাবদত ংস্থান নুমায়ী বৃেগযাণ না কগয ববঅয এ ১০০% ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত প্রদ থনঃ  এ 

প্রকগেয ভােগভ ১৪৬০ টি বৃে মযাগনয জন্য ১.৩১২ রে টাকা ংস্থান বছগরা। এ খাগত ববঅয এ ম্পূণ থ 

অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত মদখাগনা গয়গছ। প্রকে এরাকা গযজবভন বযদ থগন মদখা মগগছ মম ববঅয এ এখাগত 

ম্পূণ থ থ থ খযচ মদখাগনা গর ফাস্তগফ মকান গাছ রাগাগনা য়বন। প্রকৃতগে এ খাগতয ব্যবয়ত গথ থয ফস্থান 
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জানা মায়বন।  

১২.৪ নুগভাবদত ংস্থান নুমায়ী যাস্তায় টাবপথং কাজ  ীর মকাট না কগয ববঅয এ ১০০% ফাস্তফ  অবথ থক 

গ্রগবত প্রদ থনঃ  এ প্রকগেয ভােগভ যাস্তায় ০.৩৯ রে টাকায টাবপথং কাজ এফং ীর মকাট ফাফদ ৫৭,১৪২.৮৬ 

রে টাকায ংস্থান বছগরা। এ খাগত ববঅয এ ম্পূণ থ অবথ থক  ফাস্তফ গ্রবত মদখাগনা গয়গছ। প্রকে এরাকা 

গযজবভন বযদ থগন মদখা মগগছ মম ববঅয এ এখাগত ম্পূণ থ থ থ খযচ মদখাগনা গর ফাস্তগফ মকান টাবপথং 

কাজ এফং ীর মকাট কযা য়বন। প্রকৃতগে এ খাত দ্যটিয ব্যবয়ত গথ থয ফস্থান জানা মায়বন। ববঅয এ 

তয তে প্রদান কযায জন্য ংবিষ্ট প্রকে বযচারগকয কাগছ ব্যখ্যা জানা প্রগয়াজন।  

১২.৫ মেন  অযবব স্লাফ বনভ থাণ কাজ ভাপ্তঃ বডববগত ৩১২.৪৬৯ যাঃ বভঃ মেন  ৩৩.৩৯ যাঃবভঃ অযবব 

স্লাফ  বনভ থাগণয জন্য মথাক্রগভ ৩.১১৬.৪৯ রে টাকা  ১,১৪৬.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় 

কযা গয়গছ। প্রকগেয এ কাজটি গযজবভন বযদ থগন মদখা মায় মম, পৄটাগতয মেন বনভ থাণ মল গর গনক 

স্থাগন স্লাফ বনভ থান কাজ এখগনা মল য়বন। ভাপ্ত মঘালনা কগয ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কগয মকন এগুগরা এখগনা মল 

য়বন ম বফলগয়  প্রকে বযচারক গত জানা মায় মম, প্রগয়াজনীয় গথ থয বাগফ ফাকী কাজ ভাপ্ত য়বন।  

 
১৩. সুাবয/ভতাভতঃ 

১৩.১ প্রকগেয ংগাবধত প্রাক্কবরত ব্যয় ২৪৯৩.৭৫৯ রে টাকা । প্রকে ভাবপ্তয মগল প্রাক্কবরত ব্যয় ২৪৯৩.৭৫৯ রে 

টাকা। তাছাড়া বফববন্ন ংগগয বফযীগত রেযভাো এফং প্রকে মগল জথণ পুগযাপুবয একআ অগছ। বফলয়টিয 

তেগত ঠিকতা ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ংস্থা কর্তথক মাচাআ কযায ফকা যগয়গছ। 

১৩.২ যাস্তাটিয বকছ্ু স্থাগন ঈচুবনচু  কগয়কটি জায়গায় বাঙ্গা থাকা এফং এত ে ভগয় যাস্তায ফস্থা খাযা য়ায 

কাযণ ভন্ত্রণারয় কর্তথক মাচাআ কযায প্রগয়াজনীয়তা যগয়গছ। 

১৩.৩ এ প্রকগেয ভােগভ ১৪৬০ টি বৃে মযাণ না কগয  ববঅয ১০০% গ্রগবত মদবখগয় তয তে প্রদান কযায জন্য 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক ংবিষ্ট প্রকে বযচারগকয কাগছ ব্যখ্যা চায়া মমগত াগয।  

১৩.৪ এ প্রকগেয ভােগভ যাস্তায় মকান টাবপথং কাজ এফং  ীর মকাট না কগয  ববঅয ১০০% গ্রগবত মদবখগয় তয 

তে প্রদান কযায জন্য ভন্ত্রণারয় কর্তথক ংবিষ্ট প্রকে বযচারগকয কাগছ ব্যখ্যা চায়া অফশ্যক।  

১৩.৫ পৄটাগতয বকছু স্থাগন মেন  স্লাফ বনভ থাণ কাজ এখগনা মল না য়ায ব্যাখ্যা প্রকে বযচারগকয বনকট গত জানা 

প্রগয়াজন। 
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দযঘাট  বপবযঙ্গী ফাজায মযাগডয ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১০) 

 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কর্তথে 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রাণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান  চট্টগ্রাভ য 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়   
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

নুগভাবদত             

ফাস্ত-

ফায়নকাগরয 

%) 

ভর   

(প্রঃ াঃ) 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্রঃ াঃ) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৪৬.০০৮ ২৪৪৬.০০৮ ২৪৪৬.০০৮ জুরাআ, 

২০০৮ গত 

জুন, ২০১০ 

ম থন্ত 

জুরাআ, 

২০০৮ গত 

জুন, ২০১০ 

ম থন্ত 

জুরাআ, ২০০৮ 

গত জুন, 

২০১০ ম থন্ত 

- - 

 
৫। প্রকগেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন                                                                            (রে টাকায়)                                                                                                                          

ক্রবভক 

নং 

অযবডবব নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন’২০১০ ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ (%)  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। জবভ বধগ্রণ কাঠা ২০৬.৬০ ১১৬৬.৫৬২ ২০৬.৬০(১০০) ১১৬৬.৫৬২(১০০) 

২। ফে কাটিং ফঃবভঃ ১১৫০১.৮৬ ৬.২৪৪ ১১৫০১.৮৬ (১০০) ৬.২৪৪(১০০) 

৩। কযাবযং ঘঃবভঃ ১০০৯৬.৬৫ ২৮.১৬৭ ১০০৯৬.৬৫(১০০) ২৮.১৬৭(১০০) 

৪। বপ্রাগযন ফ াফ-মগ্রড 

(৩০০ বভ.বভ. চড়া) 

ফঃবভঃ ২৬৮৪৪.১০ ৫.২১৫ ২৬৮৪৪.১০(১০০) ৫.২১৫(১০০) 

৫। আভপ্রুব াফ-মগ্রড (২৫০ 

বভ.বভ. চড়া) 

ঘঃবভঃ ৬৮১৪.৮৯ ৩৪.৮৬১ ৬৮১৪.৮৯(১০০) ৩৪.৮৬১(১০০) 

৬। াফ-মফজ (২৫০ বভ.বভ. 

চড়া) 

ঘঃবভঃ ৫৪৫১.৯২ ১১৩.৭০ ৫৪৫১.৯২(১০০) ১১৩.৭০(১০০) 

৭। এবগ্রগগট মফজ টাআ-১  ঘঃবভঃ ২৭২৫.৯৬ ৭৬.৯৭৪ ২৭২৫(১০০) ৭৬.৯৭৪(১০০) 

৮। মবভ গ্রুটিং (৭৫ বভ.বভ.) ফঃবভঃ ৩৫৬৫৪.০৫ ২৩৯.৯৯ ৩৫৬৫৪.০৫(১০০) ২৩৯.৯৯(১০০) 

৯। বফটুবভনা প্রাআভ মকাট ফঃবভঃ ২৬৮৪৪.১০ ১৬.৩৭৪ ২৬৮৪৪.১০(১০০) ১৬.৩৭৪(১০০) 

১০। বফটুবভনা কাগ থটিং ঘঃবভঃ  ১৮৯৯.৭০ ১৯০.৭১১ ১৮৯৯.৭০(১০০) ১৯০.৭১১(১০০) 

১১। বফটুবভনা ট্যাক মকটি  ফঃবভঃ ২৭৮৩২.৯৫ ৮.৩২৮ ২৭৮৩২.৯৫(১০০) ৮.৩২৮(১০০) 

১২। বথক ীর মকাট  বভঃ ৭৪২২০.৬৮ ৬৬.৫৪৫ ৭৪২২০.৬৮(১০০) ৬৬.৫৪৫(১০০) 
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ক্রবভক 

নং 

অযবডবব নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন’২০১০ ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ (%)  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩। ক্র কারবাট থ বনভ থাণ ংখ্যা ৬ ৭৬.০০ ৬ (১০০) ৭৬.০০ (১০০) 

১৪। পৄটাত কাভ মেন বনভ থাণ যাঃ

বভঃ 

৫১৮৩.২৫ ৩১৪.৯৯ ৫১৮৩.২৫(১০০) ৩১৪.৯৯(১০০) 

১৫। বভবডয়ান বষ্ট্র বনভ থাণ যাঃ

বভঃ 

১৪২১.৮২ ৩০.১৩৭ ১৪২১.৮২(১০০) ৩০.১৩৭ (১০০) 

১৬। বৃে মযান ংখ্যা ৯৩০ ১.০৩৫ ৯৩০ (১০০) ১.০৩৫(১০০) 

১৭। বটিং আগরকবরকযার 

মার 

ংখ্যা ৮০ ২৫.০০ ৮০ (১০০) ২৫ (১০০) 

১৮। বষ্ট্রট রাআটিং (মাবডয়াভ) ংখ্যা ৮৩ ২৩.০০ ৮৩ (১০০) ২৩ (১০০) 

১৯। বটিং টিএন্ডটি মার ংখ্যা ৭০ ৮.০০ ৭০ (১০০) ৮.০০(১০০) 

২০। াবন এফং গ্যা ংগমাগ -   মথাক ২.০০    মথাক (১০০) ২.০০ (১০০) 

২১। কবম্পঈটায াভগ্রী -   মথাক ০.৮০ মথাক (১০০) ০.৮০(১০০) 

২২। াপ্লাআ এন্ড াবফ থগ -    মথাক ১১.৩৫৭    মথাক (১০০) ১১.৩৫৭(১০০) 

 মভাটঃ   ২৪৪৬.০০৮  ২৪৪৬.০০৮(১০০) 

 
৬. কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ ববঅয এ প্রদত্ত তে মভাতাগফক অগরাচয প্রকগে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। বকন্তু 

গযজবভন বযদ থগন প্রকগেয অতায় বৃেগযাণ কাজ ফাকী  মদখা মগগছ।  

 
7.0       প্রকগেয ঈগেশ্য   টভূবভঃ   

7.1       ঈগেশ্যঃ   

ক) চট্টগ্রাভ গযয প্রানগকন্দ্র বনঈভাগকথট মযর মষ্টন  বযয়াজঈবেন ফাজায গযয ন্যান্য ংগয াগথ ঈন্নত 

মমাগাগমাগ স্থান এফং  

খ) চট্টগ্রাভ ভানগযীগত রাবপক জযাভ কভাগনায ভােগভ ভ্রভগনয দূযত্ব  ভয়কার কভাগনা।  

৭.২ টভুবভঃ চট্টগ্রাভ গযয রাবপক  রান্পগাগট থন বগেভ-মক ঈন্নত কযা চট্টগ্রা মভয ভাষ্টায প্লযান ফাস্তফায়গনয 

ং বগগফ ভর গযয ঈন্নত ংভৄগয গঙ্গ মনটয়াকথ স্থান  নগয ঈন্নয়ন চট্টগ্রাভ গযয সুিু মানফান 

চরাচর বনবিতকযণ এফং মানজট বনযগনয বনবভগত্ত এ প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 
৮. প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধনঃ  

২৪৪৬.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় গত ২৩-০৪-২০০৮ আং তাবযগখ প্রকেটি বযকেনা ঈগদষ্টা কর্তথক নুগভাবদত 

য়। ২৪-০৪-২০০৮ তাবযগখ বযকেনা কবভন কর্তথক অগরাচয প্রকগেয নুকুগর প্রাবনক নুগভাদন জাবয কযা 

য়। যফতীগত প্রকেটিয কগয়গকটি ংগগয ব্যয় হ্রা বৃবি ায়ায় ১৫/০৫/২০১০ তাবযগখ ভন্ত্রণারয় গত ংগাবধত 

অগদ জাবয কযা য়। 

৯. প্রকগেয থ থায়নঃ  ফাংরাগদ যকাগযয ম্পূণ থ বনজস্ব (বজবফ) থ থায়গন প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। 

 
১০. প্রকগেয াবফ থক ফাস্তফায়নঃ  অগরাচয প্রকেটি জুন, ২০১০ এ ভাপ্ত মঘালনা কযা গয়গছ । ভাপ্ত প্রবতগফদন নুমায়ী 

প্রকেটিয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% এফং অবথ থক গ্রগবত ১০০%। প্রকগেয অতায় ভূবভ  বধগ্রণ, যাস্তা বনভ থাণ, 

কারবাট থ বনভ থাণ, মকন্দ্রীয় অআল্যান্ড  পৄটাথ বনভ থাণ কযা গয়গছ। 
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১১। প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয বফফযণঃ  

১১.১  ভূবভ বধগ্রণঃ প্রকগেয অতায় ২০৬.৬০ কাঠা জবভ বধগ্রগণয জন্য ১১৬৬.৫৬২ রে টাকা ফযাে বছগরা। 

এ খাগত ২০৬.৬০ কাঠা ভূবভ বধগ্রণ ফাফদ ব্যয় কযা গয়গছ ১১৬৬.৫৬২ রে টাকা মায অবথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০%। প্রকগেয অতায় প্রগয়াজনীয় কর ভূবভ বধগ্রণ কযা গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক গত 

জানা মগগছ।  

১১.২ ক) ফে কাটিং : বডববগত ২৬৮৪৪.১০ ফঃবভঃ ফে কাটিংগয়য জন্য ৬.২৪৪ রে টাকা ফযাে বছগরা। এ খাগত 

ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। এ খাগত ফে কাটিং ফাফদ কর থ থআ ব্যয় 

গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক গত জানা মায়। 

 খ) কযাবযং : বডববগত ১০০৯৫.৬৫ ঘন বভটায কযাবযং এয জন্য ২৮.১৬৭ রে টাকা ফযাে ফযাে বছগরা।  এ 

খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। এ খাগত কযাবযং ফাফদ কর থ থআ 

ব্যয় গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক গত জানা মায়। 

১১.৩ মযাড মবগভিঃ প্রকগেয অতায় মযাড মবগভি ফাফদ বফববন্ন অআগটগভয কাজ ফাফদ ফ থগভাট ৭৫২.৬৯৮ 

রে টাকা ংস্থাগনয বফযীগত ৭৫২.৬৯৮ রে টাকা ফআ ব্যয় কযা গয়গছ। অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

এ খাগত, ২৬৮৪৪.১০ ফঃবভটায বপ্রাগযন াফ-মগ্রড, ৬৮১৪.৮৯ ঘনবভটায আভপ্রুব াফ-মগ্রড, ৫৪৫১.৯২০ 

ঘনবভটায াফ-মফজ, ২৭২৫.৯৬ ঘনবভটায অবগ্রগগড মফজ টাআ-১, ৩৫৬৫৪.০৫ ফগ থবভটায মবভ গ্রুটিং, 

২৬৮৪৪.১০ ফগ থবভটায বফটুবভনা প্রাআভ কষ্ট, ১৮৯৯.৭০ ফগ থবভটায বফটুবভনা কাগ থটিং, ২৭৮৩২.৯৬ ফগ থবভটায 

বফটুবভনা ট্যাক মকাট  ৭৪২২০.৬৮ ফগ থবভটায ীর মকাট বনভ থাণ কযা গয়গছ ফগর জানা মায়। ফাবযক দৃবষ্টগত 

মবগভি এয কাগজয ভান বার ভগন গয়গছ। মকন্দীয় অআল্যাগন্ডয বপবনবং বকছু কাজ এখগনা ফাকী যগয়গছ।  

১১.৪  মক্রা কারবাট থ বনভ থাণঃ অযবডববগত ৬ টি ক্র কারবাট থ বনভ থাগণয জন্য ৭৬.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত 

৬ টি ক্র কারবাট থ বনভ থাগণ ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। ফাবযক দৃবষ্টগত 

কাগজয ভান বার ভগন গয়গছ। 

১১.৫ পৄটাবত কাভ-মেন বনভ থাণঃ  অযবডববগত ৫১৪৩.২৫ যাঃ বভঃ পৄটা ত কাভ-মেন বনভ থাগণয জন্য ৩১৪.৯৯৫ 

রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। পৄটাগতয 

কাগজয ভান বার ফগর প্রতীয়ভান য়বন। বকছু স্থাগন ঈচুবনচু মদখা মগগছ, স্লাফগুগরা এগরাগভগরা াজগনা, দ্যএকটি 

মায়গায় বাঙ্গা মদখা মগগছ।  

১১.৬ মভবডয়ান বষ্ট্র বনভ থাণ (মকন্দ্রীয় অআল্যান্ড): অযবডববগত ১৪২১.৮২ যাঃ বভটায মভবডয়ান বষ্ট্র বনভ থাণ (মকন্দ্রীয় 

অআল্যান্ড) বনভ থাগণয জন্য ৩০.১৩৭ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। মকন্দ্রীয় অআল্যাগন্ডয বনভ থাণ কাগজয বপবনবং ফাবযক বাগফ বার ভগন য়বন।  

১১.৭ বৃে মযানঃ অযবডববগত ৯৩০ টি বৃে মযাগনয জন্য ১.০৩৫ রে টাকা ফযাে মদয়া গয়গছ। এ খাগত 

ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। এখাগত ম্পূণ থ থ থ খযচ কযা গর ফাস্তগফ 

মফীযবাগ গাছ এখগনা রাগাগনা য়বন, মা রাগাগনা গয়গছ তা ম থাপ্ত বযচম থা কযা গে ফগর প্রতীয়ভান য়বন। 

এ খাগত ব্যবয়ত গথ থয ঠিক বাফ প্রকে বযচারক গত ায়া মায়বন। 

১১.৮ আগরকবরক মার াযণঃ অযবডববগত আগরকবরক মার াযণ এয জন্য মথাক ২৫.০০ রে টাকা ফযাে 

মদয়া গয়গছ। এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। ফগগরা মার 

াযণ কযা গয়গছ।  

১১.৯ বষ্ট্রট রাআটিং (মাবডয়াভ) : অযবডববগত বষ্ট্রট রাআটিং (মাবডয়াভ) স্থা মনয জন্য ২৩.০০ রে টাকা ফযাে 

মদয়া গয়গছ। এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। রাআটগুগরা  

রাগাগনা মদখা মগগছ।  

১১.১০ টিএন্ডটি মার স্থানান্তযঃ অযবডববগত টিএন্ডটি মার স্থানান্তয এয জন্য ৮.০০ রে টাকা ফযাে মদয়া গয়গছ। 

এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। ফগুগরা মার স্থানান্তয কযা 

গয়গছ।  
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১১.১১ াবন এফং গ্যা ংগমাগঃ  অযবডববগত াবন এফং গ্যা ংগমাগ এয জন্য ২.০০ রে টাকা ফযাে মদয়া 

গয়গছ। এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

১১.১২ কবম্পঈটায এফং বফবফধঃ অযবডববগত কবম্পঈটায এফং বফবফধ খাত এয জন্য ০.৮০ রে টাকা ফযাে বছগরা। 

এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

১১.১৩ াপ্লাআ এন্ড াবফ থগঃ অযবডববগত াপ্লাআ এন্ড া বব থগ খাগত ১১.৩৫৭ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত 

কবিনগজন্পী খাত নাগভ ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মায অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। এ খাগতয পূণ থাঙ্গ 

ব্যয় বাফ তাৎেবণকবাগফ প্রকে বযচারক গত ায়া মায়বন।  

১২. প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

বযকবেত রেযভাো জথন 

ক) চট্টগ্রাভ গযয প্রানগকন্দ্র বনঈভাগকথট, মযর 

মষ্টন  বযয়াজঈবেন ফাজায গযয ন্যান্য 

ংগয াগথ ঈন্নত মমাগাগমাগ স্থান এফং 

ক) চট্টগ্রাভ গযয প্রাণগকন্দ্র বনঈভাগকথট মযর মষ্টন  

বযয়াজঈবেন ফাজায গযয ন্যান্য ংগয াগথ 

ঈন্নত মমাগাগমাগ স্থান কযা গয়গছ এফং 

খ) চট্টগ্রাভ ভানগযীগত রাবপক জযাভ কভাগনায 

ভােগভ ভ্রভগনয দূযত্ব  ভয়কার কভাগনা। 

খ) চট্টগ্রাভ ভানগযীগত রাবপক জযাভ এফং ভ্রভগনয দূযত্ব 

 ভয়কার বকছুটা কভাগনা ম্ভফ গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান 

গয়গছ। 

 
১৩।       ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ  প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ তগফ পৄটাগতয কাগজয ভান বার না 

য়া এফং যাস্তায মকন্দ্রীয় অআল্যাগন্ড বৃেগযাণ ম্পন্ন না য়ায় ঈগেশ্য বকছুটা ব্যত গয়গছ।  

১৪.  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তেঃ  

ক্রবভক নং নাভ  দফী মমাগদান ফদরী ভন্তব্য 

১। জনাফ এএএভ াবফবুয যভান 

বনফ থাী প্রগকৌরী 

প্রকগেয শুরু গত ২০ ভাচ থ ২০০৯ পূন থকারীন 

২। জনাফ মভাাম্মদ াান ২০ ভাচ থ ২০০৯ প্রকগেয মল ম থন্ত পূন থকারীন 

ঈগেখ্য, প্রকে বযচারগকয পূণ থাঙ্গ তে ববঅয এ মদয়া য়বন। একজন প্রকে বযচারগকয শুদৄভাে নাভ মদয়া 

গয়গছ বকন্তু তায দফী, মমাগদান  ফদরী ংক্রান্ত তে ঈগেখ কযা য়বন। ১নং ক্রবভগক ঈগেবখত কভ থকতথা এ 

প্রকগেয দাবয়ত্ব ারন কগযবছগরন ফগর জানা মায়।  

 

১৫. াধাযণ ম থগফেণ  ভস্যা 

১৫.১ প্রকগেয কর ংগগয মবৌত রেযভাো  অবথ থক রেযভাোয বফযীগত বজথত গ্রগবত ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় 

মম, কর ংগগয মবৌত  অবথ থক রেযভাো নুমায়ী জথন পুগযাপুবয একআ যকভ গয়গছ। এভনবক এফ ংগগয 

মেগে রেযভাো  জথগনয বফযীগত (মবৌত  অবথ থক) মকান তাযতম্য য়বন। এটি একটি রেযনীয় বফলয়।  

১৫.২ নুগভাবদত ংস্থান নুমায়ী বৃেগযাণ না কগয ববঅয এ ১০০% ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত প্রদ থনঃ  এ প্রকগেয 

ভােগভ ৯৩০টি বৃে মযাগনয জন্য ১.০৩৫ রে টাকা ংস্থান বছগরা। এ খাগত ববঅয এ ম্পূণ থ অবথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগবত মদখাগনা গয়গছ। থ থাৎ ববঅয এ প্রকৃত তে ঈবেবখত য়বন। প্রকে এরাকা গযজবভন বযদ থগন মদখা 

মগগছ মম ববঅয এ এখাগত ম্পূণ থ থ থ খযচ মদখাগনা গর ফাস্তগফ মফীযবাগ গাছ রাগাগনা য়বন, মা রাগাগনা 

গয়গছ তা ম থাপ্ত বযচম থা কযা গে ফগর প্রতীয়ভান য়বন। এ খাগত প্রকৃতগে কত টাকা ব্যয় গয়গছ এফং এ 

খাগতয ব্যবয়ত গথ থয ফস্থান জানা মায়বন।  

১৫.৩ যাস্তায মবগভগি ঈচুবঁনচু থাকাঃ প্রকগেয ভােগভ বনবভ থত যাস্তাটি গযজবভন বযদ থগন মদখা মায় মম, যাস্তাটিয বকছু  

মেগে ভতর। থ থাৎ বপবনবং বার য়বন।  

১৫.৪ পৄটাথ  মেন বনভ থাণঃ বডববগত ৫১৪৩.২৫ যাঃ বভঃ পৄটা ত কাভ-মেন বনভ থাগণয জন্য ৩১৪.৯৯৫ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ। প্রকগেয এ কাজটি গযজবভন বযদ থগন পৄটাগথয বকছু স্থাগন 

উঁচুবনচু মদখা মগগছ, স্লাফগুগরা াজাগনায বপবনবং অগযা বার য়ায ফকা বছর।  
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১৬. সুাবয/ভতাভত  

১৬.১ প্রকে মগল প্রকগেয কর ংগগয মবৌত  অবথ থক রেযভাোয বফযীগত জথণ পুগযাপুবয একআ অগছ। বফলয়টিয 

তেগত ঠিকতা ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ংস্থা কর্তথক মাচাআ কযায ফকা যগয়গছ। 

 
১৬.২ এ প্রকগেয ভােগভ ৯৩০টি বৃে মযাণ কাজ ম্পন্ন না গর ববঅযএ ১০০% গ্রগবত মদখাগনায বফলগয় 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক ংবিষ্ট প্রকে বযচারগকয কাগছ ব্যাখ্যা জানা প্রগয়াজন।  

 
১৬.৩ যাস্তায পৄটাথ বনভ থাগণ বপবনবং কাজ অগযা গন্তালজনক কযায ব্যাাগয প্রকে বযচারকগক ববফষ্যগত অগযা 

গচষ্ট থাকগত গফ।  

 
১৬.৪ ববফষ্যগত প্রকে বযচারকগক প্রকে ংক্রান্ত পূণ থাঙ্গ তে ববঅযএ ঈগেখ কযায জন্য নুগযাধ জানাগনা গরা।  
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বগরট  ফবযার বফবাগীয় গযয োকচায প্লযান, ভাোয প্লযান   

বডগটআল্ড এবযয়া প্লযান প্রণয়ন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১০) 

 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  নগয ঈন্নয়ন বধদপ্তয 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  গৃায়ণ  গণপূতথ ভন্ত্রাণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান  বগরট  ফবযার বফবাগীয় য 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়  (ভর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয়  (ভর 

নুগভাবদত             

ফাস্ত-

ফায়নকাগর

য %) 

ভর   

(প্রঃ াঃ) 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্রঃ াঃ) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৫১.৯০ 

(-) 

৫৫১.৯০ 

(-) 

৫৪৪.৬৭ 

(-) 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত জুন, ২০০৭ 

ম থন্ত। 

জুরাআ, 

২০০৫ গত 

জুন, ২০১০ 

ম থন্ত। 

জুরাআ, ২০০৫ 

গত জুন, 

২০১০ ম থন্ত। 

- ৩ ফছয 

(১৫০%) 

 
৫। প্রকগেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন  

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

অযবডবব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন  (জুন’২০১০ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ (%)  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। যাভ থক  মফা খাত    

৫৭৩ (৮১) ৪৫৫.৪৩ (৯৯) 

ক) বক-াযগানার জন 

ভা 

৩১২ ২৮২.৮৩ 

খ) াগাটি থং োপ জন 

ভা 

৩৯৬ ২২.৩২ 

গ) াগব থ এফং ষ্টাবড - মথাক ১৫০.৩৪ 

২। মযবজগষ্ট্রন(ফীভা), মানফাগনয 

বএনবজ কনবাযন, জ্বারানী, 

মষ্টনাযী, ীর, ষ্টযাম্প, কবম্পঈটায 

এগেযীজ, ফআ/জান থার, ম্মানী বাতা 

 ন্যান্য 

-  মথাক ৮.১৪ মথাক ৭.৫৯২(৯৩.২৭) 

৩। মকায়াবরটি কগন্ট্রার াগব থ য়াকথ এফং 

মচবকং বযগাট থ 

- মথাক  ১০.০০ মথাক( ৩৮.২) ৩.৮২ (৩৮.২ ) 

৪। অফাফে ংখ্যা ১০টি ০.৮৪ ১০(১০০) ০.৮৪ (১০০) 

৫। IKONOS Image ক্রয় ংখ্যা ১টি ১১.৩৭ ১ (১০০) ১১.৩৭ (১০০) 

৬। মরজায বপ্রিায ংখ্যা ১টি ১.৫০ ১ (১০০) ২৮.৪৬৪ 

(৯৮.৬৬) ৭। GIS Set up - মথাক ২৬.৬০ মথাক (১০০) 

৮। পগটাকবয়ায ংখ্যা ১টি ০.৭৫ ১ (১০০)  
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ক্রবভক 

নং 

অযবডবব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন  (জুন’২০১০ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ (%)  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯। জী ংখ্যা ১টি ৩৬.০০ ১ (১০০) ৩৬ (১০০) 

১০। মটবরগপান/লযাে (আঈবডবড) ংখ্যা ৩টি ০.৫০ ৩ (১০০) ০.৫০ (১০০) 

১১। বফদ্যযবতক চাজথ, বপটিং এফং মন্ত্রাবত 

আতযাবদ 

-  মথাক ০.৭০ মথাক(১০০) ০.৭০ (১০০) 

 মভাটঃ   ৫৫১.৮৯  ৫৪৪.৬৭২ 

(৯৮.৭০)  

 মভাটঃ   ৫৫১.৮৯  ৫৪৪.৬৭২ 

(৯৮.৭০)  

 
৬.        কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ অগরাচয প্রকগে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

7.0      প্রকগেয ঈগেশ্য   টভূবভঃ   

7.1      ঈগেশ্যঃ   

ক) বগরট  ফবযার বফবাগগয ষ্ট্রাকচায প্লযান, ভাষ্টায প্লযান  বডগটআল্ড এবযয়া প্লযান প্রণয়ন কযাআ অগরাচয প্রকগেয 

ভর ঈগেশ্য।   

৭.২ টভুবভঃ  

ফাংরাগদগয নতুন বফবাগীয় য ফবযার  বগরট বব্রটি অভর গত গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা ারন কগয অগছ। ঐ 

ভয় গতআ বগরট চা চাগলয জন্য বফখ্যাত এফং বফগদব  স্থানীয় মরাকগদয চা প্রবক্রয়াকযণ  বযফাগনয জন্য 

বব্রটিযাআ এ স্থাগনয বকছ্ুঈন্নয়ন কগযবছগরা। বগরট এফং বব্রটি বাযগতয ভগে মযর থআ বছগরা মমাগাগমাগগয প্রধান 

ভােভ। ন্যবদগক ফবযার বয ন্তযীণ মনৌ-গথয জন্য বফখ্যাত বছগরা। মনৌ-থআ বছগরা ফবযাগরয মমাগাগমাগগয 

প্রধান ভােভ। আা তৎকারীন বাযত গয় করকাতা ম থন্ত ংগমাগ বছগরা। বনয়বভত ষ্টীভায াবব থগ ফবযার গত 

করকাতা ম থন্ত মমাগাগমাগ বছগরা। এ য দ্যটি বফবাগীয় গয ঈন্নীত ফায গয এয ঈন্নয়ন কাম থক্রভ গবত ায়। 

ঈন্নয়ন কাম থক্রভগক বনয়ন্ত্রণ, থ-প্রদ থন  ভবনটয কযায জন্য ষ্ট্রাকচায প্লযান, ভাষ্টায প্লযান এফং বডগটআল্ড এবযয়া 

প্লযান, এ দ্যটি নফ সৃষ্ট বফবাগীয় গযয জন্য াম্প্রবতক ভগয় খুফআ গুরুত্ব ায়। এয মপ্রবেগত নফসৃষ্ট ফবযার  

বগরট বফবাগীয় গযয ভূবভ ব্যফায/ভাষ্টায প্লযান প্রণয়গনয কাজ াগত মনয়া য়।  

৮. প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধনঃ   

 ভর প্রকেটি ০৯/০৮/২০০৫ তাবযগখ ৫৫১.৯০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০০৫ গত জুন ২০০৭ ভগয়  

ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। যফতীগত কনারগটি বনগয়াগগ মদযী য়ায় প্রকেটিয মভাট ব্যয় বৃবি 

বযফবতথত মযগখ ১ভ ফায জুরাআ ২০০৫ গত জুন ২০০৭ ভগয় ফাস্তফায়গনয জন্য ভয় বৃবি কযা   কনারটিং 

পাগভ থয অগফদগনয মপ্রবেগত মভাট ব্যয় বৃবি বযফবতথত মযগখ ২য় ফায জুরাআ ২০০৫ গত জুন ২০০৯ ভগয়    

ফাস্তফায়গনয জন্য ভয় বৃবি কযা য়। ফ থগল মভাট ব্যয় বৃবি বযফবতথত মযগখ জুরাআ ২০০৫ গত জুন ২০১০ 

ভগয় ফাস্তফায়গনয জন্য বডবআব বায সুাবযক্রগভ প্রকেটি ০৪/০৬/২০০৯ তাবযগখ ংগাধন কযা য়।  

৯. প্রকগেয থ থায়নঃ   ফাংরাগদ যকাগযয ম্পূণ থ বনজস্ব (বজবফ) থ থায়গন প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ।  

১০. প্রকগেয াবফ থক ফাস্তফায়নঃ  

জুন’২০১০ এ প্রকেটি ভাপ্ত মঘাবলত গয়গছ। জুন’২০১০ ম থন্ত প্রকগেয ক্রভপুবিত অবথ থক গ্রগবত ৫৪৪.৬৭২ রে 

টাকা (৯৮.৭০%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত বজথত গয়গছ ৯৮.৭০%। প্রকগেয ব্যবয়ত থ থ যকাযী মকালাগাগয জভা 

প্রদান কযা গয়গছ ফগর প্রকে  বযচরক মথগক জানা মগগছ। বফগত ১৪/০৩/২০১১ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন 

বযদ থন কযা য়। বযদ থন  প্রকগেয ভাপ্ত প্রবতগফদগন প্রাপ্ত তে ভগত ভল্যায়ন প্রবতগফদন প্রনীত গয়গছ। 

প্রকগেয রেযভাো নুমায়ী বগরট  ফবযার বফবাগগয ষ্ট্রাকচায প্লযান, ভাষ্টায প্লযান  বডগটআল্ড এবযয়া প্লযান প্রণয়ন 

কযায জন্য প্রগয়াজনীয় বজঅআএ ল্যাফ স্থান, গাড়ী ক্রয়, মাফতীয় অফাফে  আকুযআগভি ংগ্র কযা গয়গছ। 

াবফ থকবাগফ প্রকগেয কাজ ম্পন্ন গয়গছ এফং বগরট  ফবযার বফবাগগয ষ্ট্রাকচায প্লযান, ভাষ্টায প্লযান  বডগটআল্ড 

এবযয়া প্লযান প্রণয়ন কযা গয়গছ মা মগগজগট প্রকাগয গোয় অগছ।   

 

 



193 

 
১১. প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয বফফযণ   

১১.১  যাভ থক  মফা খাতঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয যাভ থক  মফা খাগত মথাক্রগভ ক) বক-াযগানার 

ফাফদ ২৮২.৮৩ রে, খ) াগ থাটং োপ ফাফদ ২২.৩২ রে টাকা এফং গ) াগব থ এফং ষ্টাবড ফাফদ ১৫০.৩৪ রে 

টাকা ফযাে বছর। এ ৩টি খাগত মভাট ব্যয় কযা গয়গছ ৪৫৫.৪৩৬ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৮১%। ঈক্ত 

খাতভগয বফবাজন ছাড়াআ ৪৫৫.৪৩৬ রে টাকা ব্যয় ববঅয-এ মদখাগনা গয়গছ। প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট 

থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথমেয বনকট গত জানা মগগছ।  

১১.২  মযবজগষ্ট্রনঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মযবজগষ্ট্রন (ফীভা), মানফাগনয বএনবজ কনবাযন, জ্বারানী, 

মষ্টনাযী, ীর, ষ্টযাম্প, কবম্পঈটায এগেযীজ, ফআ/জান থার, ম্মানী বাতা  ন্যান্য খাগত ৮.১৪ রে টাকা ফযাে 

বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৭.৫৯২ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৩.২৭%। প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ 

খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথমেয বনকট গত জানা মগগছ।  

১১.৩ মকায়াবরটি কগন্ট্রার াগব থ য়াকথ এফং মচবকং বযগাট থঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মকায়াবরটি কগন্ট্রার াগব থ 

য়াকথ এফং মচবকং বযগাট থ খাগত ১০.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৩.৮২ রে টাকা মা 

অবথ থক গ্রগবতয ৩৮.২০%। টিএভবয বিান্ত নুমায়ী প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে 

বযচারক গত জানা মায়।  

১১.৪ অফাফেঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয অফাফে  খাগত ০.৮৪ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা 

গয়গছ ০.৮৪ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ১০০%। মাপা  মটবফরভ টবফ মথগক ংগ্র কযা গয়গছ। 

অফাফেভ ংস্থায বযচারগকয বপ কগে ব্যফহৃত গত মদখা মগগছ। 

১১.৫ IKONOS Image ক্রয়ঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ১টি IKONOS Image ক্রয়  খাগত  ১১.৩৭ রে 

টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ১টি IKONOS Image ক্রয় কগয ১১.৩২ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক 

গ্রগবতয ৯৯%। SPARSO গত IKONOS Image গুগরা ংগ্র কযা গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক গত 

জানা মগগছ। 

১১.৬ মরজায বপ্রিায, GIS Set up, পগটাকবয়াযঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ১টি মরজায বপ্রিায খাগত ১.৫০ 

রে টাকা,  GIS Set up  খাগত ২৬.৬০ রে টাকা এফং ১টি পগটাকবয়ায খাগত ০.৭৫ রে টাকা ফযাে বছর। এ 

৩টি খাগত একগে ২৮.৪৬৪ রে টাকা ব্যয় মদখাগনা গয়গছ, মা অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয ৯৮.৬৬ %। ঈক্ত 

খাতভগয বফবাজন ছাড়াআ ২৮.৪৬৪ রে টাকা ব্যয় ববঅয মদখাগনা গয়গছ। বজঅআএ মটঅ খাগত ৬টি 

কবম্পঈটায, ১টি াব থায কবম্পঈটায, ১টি ল্যাট, ১টি স্কযানায, ২টি এয়ায কবন্ডনায আতযাবদ ক্রয় কযা গয়গছ। 

এয়ায কবন্ডনায ২টি ংস্থায বযচারগকয বপ কগে ব্যফহৃত গত মদখা মগগছ।  

১১.৭ মানফানঃ  প্রকেটিয অতায় ১টি জী  খাগত ৩৬.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত পুগযাটাআ ব্যয় কযা গয়গছ মা 

অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয ১০০%। গাড়ীটি ফতথভাগন ংস্থায বযচারক ব্যফায কযগছন ফগর জানা মগগছ।  

১২. প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

বযকবেত রেযভাো জথন 

 বগরট  ফবযার বফবাগগয ষ্ট্রাকচায প্লযান, ভাষ্টায প্লযান 

 বডগটআল্ড এবযয়া প্লযান প্রণয়ন কযাআ অগরাচয প্রকগেয 

ভর ঈগেশ্য। 

বগরট  ফবযার বফবাগগয ষ্ট্রাকচায প্লযান, ভাষ্টায 

প্লযান  বডগটআল্ড এবযয়া প্লযান প্রণয়ন কযা গয়গছ। 

 

১৩। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়।  

 

১৪।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তেঃ 

ক্রবভক নং নাভ  দফী মমাগদান ফদরী ভন্তব্য 

১। জনাফ মভাঃ াদ্যো, ঈ-বযচারক ২৩/১০/২০০৫ ০৩/০৪/২০০৯ খন্ডকারীন 

২। মদগরনা মফগভ, বযচারক ০৪/০৪/২০০৯ ০৯/১১/২০০৯ খন্ডকারীন 

৩। পাযজানা ছবভযঈবেন,বযচারক (বতঃ দাঃ) ০৯/১১/২০০৯ ১৭/১২/২০০৯ খন্ডকারীন 

৪। জনাফ মদগরনা মফগভ, বযচারক ১৭/১২/২০০৯ ১৮/০২/২০১০ খন্ডকারীন 

৫। এ.মজড.এভ তাজুর আরাভ, বযচারক ১৮/০২/২০১০ মল ম থন্ত খন্ডকারীন 
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১৫. াধাযণ ম থগফেণ  ভস্যা 

১৫.১ ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরীঃ প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভগয় (জুরাআ, ২০০৫ গত জুন, ২০১০ ম থন্ত) ৫ ফছগয 

মভাট ৫ জন কভ থকতথায খভডকারীন প্রকে বযচারগকয দাবয়গত্ব বনগয়াবজত বছগরন। থ থাৎ প্রকেটিয মভাট 

ফাস্তফায়নকার ৫ ফছগযয ভগে ৫ জন প্রকে বযচারক বযফতথন কযায় ১ জন প্রকে বযচারক গগড় ১ ফছয 

ভগয়য জন্য দাবয়ত্ব ারন কযায ভয় মগয়গছন। পগর ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরীজবনত কাযগণ প্রকে   

ফাস্তফায়ন বফবঘ্নত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

১৫.২ টাআভ বায যানঃ  প্রকেটিয ভর নুগভাদনকার বছর জুরাআ, ২০০৫ গত জুন, ২০০৭ থচ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন 

প্রকৃত গে ভাপ্ত য় জুন, ২০১০-এ। থ থাৎ প্রকেটিয ভর নুগভাবদত মভয়াদকার গত ভয় মফী মরগগগছ ৩ 

ফছয, মা ভর নুগভাবদত মভয়াদকার গত ১৫০% মফী। 

১৫.৩ ববঅয এ কগয়কটি খাগত একগে ব্যয় বাফ মদখাগনাঃ  যাভ থক  মফা খাগত ক) বক-াযগানার ফাফদ 

২৮২.৮৩ রে, খ) াগ থাটং োপ ফাফদ ২২.৩২ রে টাকা এফং গ) াগব থ এফং ষ্টাবড ফাফদ ১৫০.৩৪ রে 

ফযাগেয বফযীগত মভাট  ব্যয় কযা গয়গছ ৪৫৫.৪৩৬ রে টাকা। ঈক্ত খাতভগয বফবাজন ছাড়াআ ৪৫৫.৪৩৬ 

রে টাকা ব্যয় ববঅয এ মদখাগনা গয়গছ। ন্যবদগক ১টি মরজায বপ্রিায খাগত ১.৫০ রে টাকা,  GIS Set 

up  খাগত ২৬.৬০ রে টাকা এফং ১টি পগটাকবয়ায খাগত ০.৭৫ রে টাকা ফযাে বছর। এ ৩টি খাগত একগে 

২৮.৪৬৪ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। ঈক্ত খাতভগয বফবাজন ছাড়াআ ২৮.৪৬৪ রে টাকা ব্যয় ববঅয এ 

মদখাগনা গয়গছ। এ কর খাগতয অরাদা ব্যয় বফবাজন ববঅয এ মদখাগনা অফশ্যক।  

১৫.৪ মানফান বযফন পুগর জভা না মদয়াঃ  প্রকগেয ১টি জী ক্রয় কযা গয়গছ। ংস্থান ভন্ত্রণারয় গত জাবযকৃত 

বযে নুমায়ী প্রকগেয অতায় যকাযী নুগভাদগনয গথ থ গৃীত/ক্রয়কৃত মানফান প্রকে ভাবপ্তয য 

বযফন পুগর জভা বদগত গফ। ভাপ্ত প্রকগেয মানফাগনয ব্যাাগয ঈবেবখত বযে নুমায়ী গ্রণ কযা 

প্রগয়াজন। 

 
১৫.৫ প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) দাবখগর বফরম্বঃ প্রকগেয বযেন্ন ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) এখন 

ায়া মায়বন। ংস্থা কর্তথক প্রদত্ত তে/খড়া ভাবপ্ত প্রবতগফদন এয অগরাগক ভল্যায়ন কযা য়। ঈক্ত খড়া 

ভাবপ্ত প্রবতগফদগন ভুরভ্রাবন্ত থাকায পগর প্রকেটিয ভাপ্ত প্রবতগফদন প্রণয়গন বফরম্ব  জটিরতায সৃবষ্ট গয়গছ, মা 

মভাগটআ কাম্য নয়। 

 
১৬. সুাবয/ভতাভতঃ 

১৬.১ প্রকগেয সুিু ফাস্তফায়ন বনবিতকগে ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরী ফা বযফতথন না কগয বফযভান বনয়ভ নুমায়ী 

প্রকে বযচারক বনগয়াগগ গচষ্ট থাকা প্রগয়াজন এফং যফতথগনয বফলয়-এ ’’প্রকে কভ থকতথাগদয ফদরী ংক্রান্ত 

কবভটি’’ বফলয়ক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কর্তথক জাযীকৃত প্রজ্ঞান নুযণ কযা অফশ্যক।  

 
১৬.২ প্রকে প্রণয়গনয ভয় চাবদা বববত্তক বডজাআন প্রণয়ন কগয প্রকগেয ঠিক ফাস্তফায়নকার বনধ থাযণ কযা প্রগয়াজন। 

ববফষ্যগত এ বফলগয় অন্তবযক থাকায জন্য ংবিষ্ট ংস্থাগক নুগযাধ জানাগনা র।  

 
১৬.৩ প্রকগেয অতায় যকাযী নুদাগনয গথ থ ংগৃীত মানফান ংস্থান ভন্ত্রণারয় গত জাবযকৃত বযে নুমায়ী 

যকাযী বযফনপুগর জভা মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন।  

 
১৬.৪ প্রগয়াজনীয় তে বন্নগফবতপূফ থক পূণ থাঙ্গ ববঅয অআএভআবড’য বনধ থাবযত ছগক ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় গত মথাীঘ্র 

অআএভআবড-মত মপ্রযগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। 
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বফজয় যবণ গত পূফ থবদগক মতজগঁ বে এরাকা ম থন্ত ড়ক ম্প্রাযণ 

 (ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  যাজধানী ঈন্নয়ন কর্তথে (যাজঈক)  

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  গৃায়ণ  গণপূতথ ভন্ত্রণারয়  

৩। প্রকগেয ফস্থান  ঢাকা ভানগযী  

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১০ 

ম থন্ত) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত        

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নকা

মরয %) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১২২০২.৬৭ ১১৩৯০.৪৪ ১১২৬৭.১৫ মগন্ফম্বয, 

২০০৭ 

গত 

জুন, ২০০৯ 

(১ ফছয 

১০ভা) 

মগন্ফম্বয, 

২০০৭ 

গত 

জুন, ২০১০ 

(২ ফছয 

১০ভা) 

মগন্ফম্বয, 

২০০৭ 

গত 

জুন, ২০১০ 

(২ ফছয 

১০ভা) 

- ১ ফছয 

(৫৪.৫৪%) 

 
৫। প্রকগেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়নঃ                                                                                    

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত অযবডবব 

নুমায়ী  

কাগজয ংগ 

নুগভাবদত অযবডবব নুমায়ী  

বযকবেত রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

একক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। াগব থ এন্ড প্লাবনং মথাক মথাক ৩৩.৪৭ মথাক (১০০) ৩২.১৪ (৯৬.০২) 

০২। ববন্ফং চাজথ পয 

আঈটিবরটি 

মথাক মথাক ১২৭.৪৪ মথাক (১০০) ১২৮.৯৫ (১০১.১৮) 

০৩ এনবাআযনগভি আভপ্যাি 

এগগভি 

মথাক মথাক ১.০০ মথাক (১০০) ১.০০ (১০০) 

০৪। বডম্যািবরং কে পয 

থযাআজড াট থ  ফ 

বফবল্ডং 

মথাক মথাক ৯৯.২০ মথাক (১০০) ৯৬.৮০ (৯০) 

০৫। কবিনগজন্পী মথাক মথাক ১৮.০৮ মথাক (১০০) ২২.৫০(১২৪.৪৪) 

০৬। ভূবভ বধগ্রণ এফং 

েবতপুযণ 

একয ৩.৫৯৪৬  ৫৮০২.৫৯ ৩.৫৯৪৬ 

একয (১০০) 

৫৮০২.৫৯ (১০০) 

০৭। ভূবভ ঈন্নয়ন ঘঃবভঃ ২২৬৩০.৯১ ৮০.৮৩ ২২৬৩০.৯১ 

(১০০) 

৮০.৮৩ (১০০) 

০৮। যাস্তা বনভ থাণ ফঃবভঃ ৭৮৩০.৩৯ ২৫৭.৮৩ ৮১৮০.২৬ 

(১০৪.৪৬) 

২৬৯.৩৫(১০৪.৪৬) 

০৯। পৄটাত বনভ থাণ ফঃবভঃ ১৬৪৩.৮৬ ৪১.৯৭ ১৬৪৩.৮৬ 

(১০০) 

৪১.৯৭ (১০০) 

১০। মকন্দ্রীয় অআল্যান্ড বনভ থাণ ফঃবভঃ ২৭৩.৯৮ ২.৪২ ৩০৭.৯৪ 

(১১২.৩৯ ) 

২.৭২ (১১২.৩৯) 
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ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত অযবডবব 

নুমায়ী  

কাগজয ংগ 

নুগভাবদত অযবডবব নুমায়ী  

বযকবেত রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১০ ম থন্ত) 

একক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১। অযবব াআ রাআন 

বনভ থাণ 

যাঃবভঃ ৬৬২.২৬ ১৯.৮৭ ৬৬২.২৬ 

(১০০) 

১৯.৮৭ (১০০) 

১২। আনগকন বট বনভ থাণ ংখ্যা ৪৮ টি ৬.৯১ ৪৮ (১০০) ৬.৯১ (১০০) 

১৩। বব-মব মেন বনভ থাণ যাঃবভঃ ৯৪৭.২৭ ১.৮৯ ৯৪৭.২৭ 

(১০০) 

১.৮৯ (১০০) 

১৪। এভ.এ মগটিং বনভ থাণ ফঃবভঃ ৬.৬৯ ০.৩৩ ৬.৬৯ 

(১০০) 

০.৩৩ (১০০) 

১৫। বফদ্যযতায়ন যাঃবভঃ ২২২৮.০০ ৬৩.৮৯ ২২২৮.০০ 

(১০০) 

৬৩.৮৯ (১০০) 

১৬। বাযা বনভ থাণ ফঃবভঃ ১২২৩৯.৭১ ৪৭৩২.১৬ ১২২৩৯.৭১ 

(১০০) 

৪৬৬৭.২৫ (৯৮.৬২) 

১৭। মানফান ংখ্যা বক-অ-২, 

ভটয 

াআগকর-২ টি 

২৫.৭৩ বক-অ-

২, ভটয 

াআগকর-২ 

টি (১০০) 

২৫.৭৩ (১০০) 

১৮। আকুআগভি এন্ড 

এাগযটা থ 

মথাক কবম্পঈটায ২ 

টি 

২.৪৩ কবম্পঈটায 

২ টি (১০০) 

২.৪৩ (১০০) 

১৯। রাবপক বগনার মথাক মথাক ৭২.৪০ -  

 মভাট  ১১৩৯০.৪৪  ১১২৬৭.১৫(৯৮.৯১) 

 
৬। ভাপ্ত কাগজয বফফযণ  কাযণঃ  

নুগভাবদত বডবব নুমায়ী শুদৄ রাবপক বগন্যার ব্যতীত ন্যান্য কর কাজ ভাপ্ত গয়গছ। রাবপক বগন্যার ফাফদ 

৭২.৪০ রে টাকায ংস্থান থাকগর এ খাগত মকান ব্যয় কযা য়বন। প্রকে কর্তথে গত জানা মগগছ মম ঈক্ত রাবপক 

বগনার কাজ বটি কযগাগযন এয বনজস্ব থ থ গত ম্পন্ন কযা য়।  

 
৭। াধাযণ ম থগফেণঃ 

৭.১ প্রকগেয ঈগেশ্যঃ প্রকগেয প্রধান প্রধান ঈগেশ্যভৄ বনম্নরূ ; 

ক) ঢাকা ভানগযীয স্বাবাবফক মানজট বনযন ; 

খ) াবযাবর্শ্থক এরাকায ঈন্নয়গনয ভােগভ বযগফগত ফস্থায ঈন্নয়ন ;  

গ) প্রস্তাবফত ড়ক ংরি নুন্নত এরাকা ভৄগয ঈন্নয়ন াধন এফং 

ঘ) থ থননবতক কভ থকাগন্ডয প্রায  নুন্নত এরাকায ংগগ মমাগাগমাগ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ।  

৭.২ টভূবভঃ নাখারাড়া এরাকাফাীয চা, গযয ঈত্তযভৄখী বফার রাবপক এফং বফজয় যণীয ভােগভ অগত গযয 

বিভ এরাকায বফপুর রাবপক জযাভ বফজয় যণীয ভৄগখ অক্রাভত ফায কাযগণ এয়াযগাট থ মযাগডয এ স্থানটিগত 

বযীভ মানফাগনয চা বযরবেত ত। এয়াযগাট থ মযাগডয ভান্তযাগর মতজগঁ বে এরাকায ভে বদগয় একটি 

প্রস্থ ড়ক াখা-প্রাখা বফযভান থাকগর ভাখারী মভাড়  মানাযগঁ মাগটগরয মভাড় এয ভেফতী স্থান 

বদগয় গজ ব্যফাযগমাগ্য। পূফ থ-বিগভ প্রস্থ মকান ংগমাগ ড়ক না থাকায় রাবপগকয গে এ মতজগঁ ড়কটি 

ব্যফাগযয সুগমাগ গ্রণ ম্ভফ ত না। বফজয়যণীগক পুফ থ বদগক নাখারাড়ায বযকবেত অফাবক এরাকায 

ভেবদগয় মযররাআন বতক্রভ কগয ফবধ থত কগয মতজগঁ বে এরাকায বিভ ীভানা ম থন্ত অগত ৬০ পৄট প্রস্থ 

বফবষ্ট ড়গকয াগথ একআ প্রস্থতা বফবষ্ট ংগমাগ ড়ক বনভ থাণপূফ থক একটি ঈন্নততয ড়ক মমাগাগমাগ মনটয়াকথ 

গগড় মতারা মায়। এ রগেয নাখারাড়া ফাজায মথগক রু গবর থটিগক প্রস্থ কগয বফজয় যণী ংগমাগ ড়গকয 

াগথ ংভেক্ত কযায ভােগভ এ এরাকায াবফ থক মাতায়াত ব্যফস্থায় ঈগেখগমাগ্য ঈন্নবত এফং বফকে গথয সুগমাগ সৃবষ্ট 

কযায রগেয এ প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  
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৭.৩ প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারগয়য ধীন যাজধানী ঈন্নয়ন কর্তথগেয অতাধীন ‘বফজয় যণী 

গত পূফ থবদগক মতজগঁ বে এরাকা ম থন্ত ড়ক ম্প্রাযণ’ ীল থক প্রকেটি ১২২০২.৬৭ রে টকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

মগন্ফম্বয, ২০০৭ গত জুন, ২০০৯ ভগয় ফাস্তফায়গনয জন্য ২৮/০৮/২০০৭ তাবযগখ নুবিত একগনক বায় 

নুগভাদবত য়। যফতীগত বফবাগীয় প্রকে ভল্যায়ন কবভটিয সুাবযক্রগভ গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

১১৩৯০.৪৪ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় মগন্ফম্বয ২০০৭ গত জুন, ২০১০ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য প্রকেটি 

ংগাবধত য় এফং ১৩/০৭/২০০৯ তাবযখ ংগাবধত প্রকেটি নুগভাবদত য়। ২২/০৭/২০০৯ তাবযগখ ভন্ত্রণারয় গত 

ংগাবধত প্রকগেয প্রাবনক অগদ জাবয কযা য়।  

 
৭.৪।   প্রকগেয থ থায়নঃ ফাংরাগদ যকাগযয ম্পূণ থ বনজস্ব (বজবফ) থ থায়গন প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ।  

 
৭.৫ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  

 জুন’২০১০ এ প্রকেটি ভাপ্ত মঘাবলত গয়গছ। জুন’২০১০ ম থন্ত প্রকগেয ক্রভপুবিত অবথ থক গ্রগবত ১১২৬৭.১৫ রে 

টাকা (৯৮.৯১%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত বজথত গয়গছ ১০০%। প্রকেটি ভর নুগভাবদত ফাস্তফায়নকাগরয বতবযক্ত ১ 

(এক) ফছয ভগয় ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। বফগত ২৪/১১/২০১০ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থন 

 প্রকগেয ভাপ্ত প্রবতগফদগন প্রাপ্ত তে ভগত ভল্যায়ন প্রবতগফদন প্রনীত গয়গছ। প্রকগেয রেযভাো নুমায়ী ৩.৫৯৪৬ 

একয  জবভ বধগ্রন কযা গয়গছ। রেযভাো নুমায়ী ভূবভ ঈন্নয়ন, যাস্তা বনভ থান, পৄটাত বনভ থাণ, মকন্দ্রীয় অআল্যান্ড 

বনভ থাণ, অযবব াআ রাআন বনভ থাণ, আনগকন বট বনভ থাণ  বাযা বনভ থাণ কযা গয়গছ। এছাড়া রেযভাো 

নুমায়ী মকন্দ্রীয় অআল্যাগন্ড বকছু বৃে মযান ম্পন্ন কযা গয়গছ। াবফ থকবাগফ প্রকগেয কাজ ম্পন্ন গয়গছ এফং 

জনাধাযন  মানফান চরাচর কযগছ মা গযজবভগন বযরবেত গয়গছ।  

 
৭.৬ প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ  

৭.৬.১ াগব থ এফং প্লাবনংঃঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ৩৩.৪৭ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ 

৩২.১৪ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৬.০২%। প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে 

বনকট গত জানা মগগছ। 

৭.৬.২ ববন্ফং চাজথ পয আঈটিবরটিঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ববন্ফং চাজথ পয আঈটিবরটি খাগত মভাট ১২৭.৪৪ রে 

টাকা ফযাে বছর। ব্যয় কযা গয়গছ ১২৮.৯৫ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ১০১.১৮%। এ খাগত নুগভাবদত ফযাে 

গো ১.৫১ রে টাকা মফী ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক  বযকেনা শৃঙ্খরা বযন্থী।  

৭.৬.৩   ভূবভ বধগ্রণ এফং েবতপুযণঃ প্রকগেয অতায় ৩.৫৯৪৬ একয ভূবভ বধগ্রণ এফং েবতপুযণ এয জন্য 

অযবডবব-মত ৫৮০২.৫৯ রে টাকায ংস্থান বছর। এ খাগত ৫৮০২.৫৯ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। অবথ থক  

ফাস্তফ গ্রগবতয ায ১০০%। 

৭.৬.৪   ভূবভ ঈন্নয়নঃ প্রকগেয অতায়  ২২৬৩০.৯১ ঘঃবভঃ ভূবভ ঈন্নয়ন এয জন্য অযবডবব-মত ৮০.৮৩ রে টাকায 

ংস্থান বছর। এ খাগত ৮০.৮৩ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয ায ১০০%।  

৭.৬.৫ যাস্তা বনভ থাণঃ  প্রকেটিয অতায় ৭৮৩০.৩৯ ফগ থবভটায যাস্তা বনভ থাণ কযায রগেয ২৫৭.৮৩ রে টাকা ংস্থান বছগরা। 

ঈক্ত রেযভাোয বফযীগত ৮১৮০.২৬ ফগ থবভটায (১০৪.৪৬%) যাস্তা বনভ থাণ কযা গয়গছ মায জন্য ব্যয় গয়গছ 

২৬৯.৩৫ রে টাকা (১০৪.৪৬ %)। প্রকে ংগাধন ব্যতীত রেযভাোয মচগয় ৩৪৯.৮৭ ফগ থবভটায ফাস্তফ কাজ এফং 

১১.৫২ রে টাকা বতবযক্ত খযচ কযা গয়গছ মা অবথ থক  বযকেনা শৃঙ্খরা বযন্থী। যাস্তা বনভ থান কাজ ফাযত 

বার ভগন গয়গছ। 

৭.৬.৬  পৄটাত বনভ থাণঃ  প্রকেটিয অতায় ১৬৪৩.৮৬ ফগ থবভটায পৄটাত বনভ থাণ কযায রগেয ৪১.৯৭ রে টাকা ংস্থান 

বছগরা। ঈক্ত রেযভাোয বফযীগত ১৬৪৩.৮৬ ফগ থবভটায (১০০%) যাস্তা বনভ থাণ কযা গয়গছ মায জন্য ব্যয় গয়গছ 

১৬৪৩.৮৬ রে টাকা (১০০ %)। পৄটাত বনভ থান কাজ ফাযত বার ভগন গয়গছ। 

৭.৬.৭  মকন্দ্রীয় অআল্যান্ড বনভ থাণঃ অযবডবব-য অতায় প্রকগেয ২৭৩.৯৮ ফগ থবভটায অআল্যান্ড বনভ থাগণয রগেয ২.৪২ রে 

টাকা ফযাে বছর। বকন্তু ব্যয় কযা গয়গছ ২.৭২ রে টাকা। এ খাগত রেযভাোয মচগয় ৩৩.৯৬ ফগ থবভটায ফাস্তফ কাজ 

এফং ০.৩০ রে টাকা বতবযক্ত খযচ কযা গয়গছ মা অবথ থক  বযকেনা শৃঙ্খরা বযন্থী। অআল্যান্ড বনভ থাণ কাজ 

ফাযত বার ভগন গয়গছ। তগফ প্রগফভৄগখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ঈক্ত বনবভ থত যাস্তা ঈগদ্বাধনী মফধীয যযআ বকছু 

ংগয আট ঈগঠ মায়ায় মদখগত মনাংযা ভগন গয়গছ মা মভযাভত কযা প্রগয়াজন।  
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৭.৬.৭ অযবব াআ রাআন বনভ থাণঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকগেয ৬৬২.২৬ যাঃবভঃ অযবব াআ রাআন বনভ থাগণয 

রগেয ১৯.৮৭ রে টাকা ফযাে বছর। ৬৬২.২৬ যাঃবভঃ অযবব াআ রাআন বনভ থাগণ ব্যয় কযা গয়গছ ১৯.৮৭ রে 

টাকা (১০০%)।  

৭.৬.৮ আনগকন বট বনভ থাণঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকগেয ৪৮ টি আনগকন বট বনভ থাণ বনভ থাগণয রগেয ৬.৯১ 

রে টাকা ফযাে বছর। ৪৮ টি আনগকন বট বনভ থাগণ ব্যয় কযা গয়গছ ৬.৯১ রে টাকা (১০০%)।  

৭.৬.৯ বাযা বনভ থাণঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকগেয ১২২৩৯.৭১ফঃবভঃ বাযা বনভ থাগণয রগেয ৪৭৩২.১৬ রে 

টাকা ফযাে বছর। ১২২৩৯.৭১ ফঃবভঃ বাযা বনভ থাগণ ব্যয় কযা গয়গছ ৪৬৬৭.২৫ রে টাকা (৯৮.৬২%)। 

কাগজয ভান ফাযত বার ভগন গয়গছ। 

৭.৬.১০ মানফানঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকগেয ১টি বক-অ  ২টি ভটয াআগকর ক্রগয়য রগেয ২৫.৭৩ রে টাকা 

ফযাে বছর। ১টি বক-অ  ২টি ভটয াআগকর ক্রগয় ব্যয় কযা গয়গছ ২৫.৭৩ রে টাকা (১০০%)। প্রকে মগল 

ঈক্ত মানফাভ বযফনপুগর জভা প্রদান কযা য়বন। 

৭.৬.১১ আকুআগভি এন্ড এাগযটা থঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকগেয ২টি কবম্পঈটায  ন্যান্য যিাভাবদ  ক্রগয়য 

রগেয ২.৪৩ রে টাকা ফযাে বছর। ২টি কবম্পঈটায  ন্যান্য যিাভাবদ  ক্রগয় ব্যয় কযা গয়গছ ২.৪৩ রে টাকা 

(১০০%)। প্রকে মগল ঈক্ত কবম্পঈটায ন্যান্য বপবয়ার কাগজ ব্যফায কযা গে ফগর প্রকে কর্তথগেয বনকট 

গত জানা মগগছ। 

৭.৬.১২ রাবপক বগনার থঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকগেয রাবপক বগনার রাগাগনায রগেয মথাক বগগফ ৭২.৪০ রে টাকা 

ফযাে বছর। প্রকে কর্তথগেয বনকট গত জানা মগগছ রাবপক বগনার কাজ এ প্রকে মথগক মকান ব্যয় কযা য়বন। 

বটি কযগাগযন এয বনজস্ব থ থায়গন এ কাজ ম্পন্ন কযা য়। 
 

৮। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

ঈগেশ্য জথন 

ঢাকা ভানগযীয স্বাবাবফক মানজট 

বনযন, বযাবর্শ্থক এরাকায ঈন্নয়গনয 

ভােগভ বযগফগত ফস্থায ঈন্নয়ন, 

প্রস্তাবফত ড়ক ংরি নুন্নত এরাকা 

ভৄগয ঈন্নয়ন াধন এফং থ থননবতক 

কভ থকাগন্ডয প্রায  নুন্নত এরাকায 

ংগগ মমাগাগমাগ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ 

কযাআ এ প্রকগেয ভর ঈগেশ্য। 

বফজয়যণীগক পুফ থ বদগক নাখারাড়ায ফতথভান বযকবেত 

অফাবক এরাকায ভেবদগয় এফং মযররাআন বতক্রভ কগয মতজগঁ 

বে এরাকায বিভ ীভানা ম থভত ড়গকয াগথ একআ প্রস্থতা 

বফবষ্ট ংগমাগ ড়ক বনভ থাগণয পগর একটি ঈন্নততয ড়ক 

মমাগাগমাগ মনটয়াকথ গগড় মতারা ম্ভফ গয়গছ। পগর এআ এরাকায 

াবফ থক মাতায়াত ব্যফস্থায় ঈগেখগমাগ্য ঈন্নবত এফং বফকে গথয 

সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ।  

 
৯।       ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। 
 

১০।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তেঃ   

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ  

দফী 
মমাগদান ফদরী ভভতব্য 

১।  জনাফ মভাঃ অগনায়ায মাগন, 

তোফধায়ক প্রগকৌরী 
০১/০৯/২০০৭ ২৬/১২/২০০৭ পূণ থকারীন 

২। জনাফ মভাঃ অব্দুর অঈয়ার, 

বনফ থাী প্রগকৌরী 
২৬/১২/২০০৭ ২৫/০৩/২০০৮ পূণ থকারীন 

৩। জনাফ নফী মনয়াজ,  

তোফধায়ক প্রগকৌরী 
২৫/০৩/২০০৮ ১৬/০৭/২০০৮ পূণ থকারীন 

৪।  জনাফ মভাঃ অগনায়ায মাগন, 

তোফধায়ক প্রগকৌরী 
১৬/০৭/২০০৮ ৩০/০৬/২০১০ পূণ থকারীন 

 
১১।  প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১১.১ টাআভ বায যানঃ প্রকেটিয কে বায যান না গর টাআভ বায যান গয়গছ। প্রথগভ ১ ফছয ১০ ভাগ 

ফাস্তফায়গনয জন্য বনধ থাবযত নুগভাবদত প্রকেটি ফাস্তফায়গন ২ ফছয ১০ ভা ভয় মরগগগছ থ থাৎ ১ ফছয মফী 

মরগগগছ। এগত কগয প্রকেটি গত জনাধাযগণয কাবঙ্খত সুপর মগত বফরম্ব গয়গছ। 
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১১.২ মন্ট্রার অআল্যাগন্ড আট ঈগঠ মায়াঃ  মন্ট্রার অআল্যান্ড এয  প্রগফভৄগখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক যাস্তা ঈগদ্বাধনী 

মফধীয যযআ বকছু ংগয আট ঈগঠ মায়ায় মদখগত মনাংযা ভগন গয়গছ মা মভযাভত কযা প্রগয়াজন।  

১১.৩ মযাবত চাযা গাগছয বযচম থায বাফঃ  বনবভ থত যাস্তায অআল্যাগন্ডয ভাগঝ মম গাগছয চাযা মযাণ কযা গয়গছ 

মগুগরায বধকাংআ প্রয়াজনীয় বযচম থায বাগফ ভাযা মাগে। বধকাং গাগছয চাযাগ মফড়া মনআ। মমগুগরায 

মফড়া অগছ মগুগরা বার ভগন য়বন। মযাবত গাছগুগরায নীগচ গনক ঘা  অগাছা জগভ অগছ। একর মযাবত 

চাযাগাছগুগরায চাযা বার বের ফা মরাায মফড়া মদয়া  মথামথ বযচম থা কযা প্রয়াজন।  

১১.৪ অবথ থক  বযকেনা শৃংখরা বংগঃ  প্রকে বযদ থনকাগর মদখা মায় মম কগয়কটি গঙ্গয মমভন ববন্ফং চাজথ পয 

আঈটিবরটি, কবিনগজন্পী, যাস্তা বনভ থাণ  মকন্দ্রীয় অআল্যান্ড বনভ থাণ খাগত প্রাক্কবরত ফযাগেয মচগয়  বতবযক্ত ব্যয় 

কযা গয়গছ। প্রচবরত বনয়ভ মভাতাগফক প্রকে ংগাধন ব্যতীত এ ধযগনয ননুগভাবদত বতবযক্ত ব্যয় বযকেনা 

শৃঙ্খরা বযন্থী ফগর প্রতীয়ভান য়। 

১১.৫ ভাপ্ত প্রকগেয মানফান যকাযী বযফন পুগর জভা না মদয়াঃ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত ১টি বক-অ   ২টি 

ভটয াআগকর প্রকে মগল প্রচবরত বনয়ভ মভাতাগফক বযফন পুগর জভা প্রদান কযা য়বন। ংস্থান ভন্ত্রণারয় 

গত ০৮/০১/২০০৬ তাবযগখ জাবযকৃত বযে নুমায়ী প্রকগেয অতায় যকাযী নুদাগনয গথ থ গৃীত/ক্রয়কৃত 

মানফান প্রকে  ভাবপ্তয য বযফন পুগর জভা মদয়ায বফধান যগয়গছ।  

 
১২. সুাবয/ভতাভতঃ 

১২.১ ববফষ্যগত প্রকে প্রণয়গনয ভয় প্রকগেয বডজাআন এভনবাগফ কযগত গফ মাগত কগয প্রকে ংগাধগনয প্রগয়াজন না 

য়। এ বফলগয় ভন্ত্রণারয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। 

১২.২ প্রকগেয ভােগভ বনবভ থত ড়কটিয অআল্যান্ড এয বাঙ্গা ংটি মভযাভগতয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন।   

১২.৩ বনবভ থত যাস্তায অআল্যাগন্ডয ভাগঝ মম গাগছয চাযা মযাণ কযা গয়গছ, একর মযাবত চাযাগাছগুগরায চাযা বার 

বের ফা মরাায মফড়া মদয়া  মথামথ বযচম থা কযা প্রয়াজন।  

১২.৪ প্রকগেয কগয়কটি ংমগয মমভন, ববন্ফং চাজথ পয আঈটিবরটি, কবিনগজন্পী, যাস্তা বনভ থাণ  মকন্দ্রীয় অআল্যান্ড বনভ থাণ 

খাগত প্রাক্কবরত ফযাগেয মচগয়  বতবযক্ত ব্যয় অবথ থক  বযকেনা শৃঙ্খরা বযন্থী ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ। বফলয়টি 

খবতগয় মদগখ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা মনয়া মমগত াগয। ববফষ্যগত এ ধযগনয বতবযক্ত ব্যগয়য প্রগয়াজন গর প্রচবরত 

বনয়ভ মভাতাগফক প্রকে ভাপ্ত ফায পূগফ থআ ভন্ত্রণারয়/ংস্থা কর্তথক প্রকে ংগাধগনয প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ মনয়া 

ফািনীয়। 

১২.৫

  

প্রকগেয অতায় যকাযী নুদাগনয গথ থ ংগৃীত মানফানগুগরা (১টি বক-অ  ২টি ভটয াআগকর) ংস্থান 

ভন্ত্রণারয় গত ০৮/০১/২০০৬ তাবযগখ জাবযকৃত বযে নুমায়ী যকাযী বযফন পুগর জভা মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা প্রগয়াজন।  
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আনবেটিঈন ফ বডগপ্লাভা আবিবনয়া থ, ফাংরাগদ এয মকন্দ্রীয় বফন কভগপ্লে বনভ থাণ (২য় ম থায়) 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 

 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  আনবষ্টটিঈন ফ বডমপ্লাভা আবিবনয়া থ, ফাংরাগদ (অআবডআবফ)। 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  গৃায়ণ  গণপূতথ ভন্ত্রাণারয়। 

৩। প্রকগেয ফস্থান  কাকযাআর, যভনা, ঢাকা। 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়  (ভর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয়  (ভর 

নুগভাবদত             

ফাস্ত-

ফায়নকাগরয 

%) 

ভর   

(প্রঃ াঃ) 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্রঃ াঃ) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৪৬.৭০ 

(-) 

৭৩৮.৯৪ 

(-) 

৭১০.১০ 

(-) 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

গত বডগম্বয, 

২০১০ ম থন্ত। 

জানুয়াযী, 

২০০৯ গত 

জুন, ২০১০ 

ম থন্ত 

জানুয়াযী ’ 

২০০৯ গত 

জুন’২০১০ 

ম থন্ত 

- ৬ ভা 

অগগআ 

ভাপ্ত 

গয়গছ 

 
৫। প্রকগেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন  

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

অযবডবব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন  (জুন’২০১০ 

ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ 

(%)  

অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। গ্যারাযী এফং মষ্টজ বনভ থাণ ১ জফ  মথাক ১০৫.০৬ মথাক 

(১০০) 

১০০.০৩ (৯৫.২১) 

০২। বফদ্যযবতক মন্ত্রাবতয যিাভাবদ 

কাগট থন বগষ্টভ (বডগটাবযয়াভ) 

১ জফ  মথাক ৫.১৬ মথাক 

(১০০) 

৫.১৫(৯৯.৮১) 

৩। একুআবেক বরটগভি এন্ড কাগ থটিং 

(বডগটাবযয়াভ, কাঈবন্পর র, 

মবভনায র এফং কনপাগযন্প) 

১ জফ  মথাক ১২৪.০০ মথাক 

(১০০) 

১০৬.৮৯(৮৬.২০) 

৪। মাপা, মচয়ায আতযাবদ 

(বডগটাবযয়াভ এফং কাঈবন্পর 

র) 

১ জফ  মথাক ৭৩.৫৮ মথাক 

(১০০) 

৭২.৭৬(৯৮.৮৯) 

৫। মন্ট্রার এয়ায কবন্ডবনং (৬০-

অযটি) (বডগটাবযয়াভ) 

১ জফ  মথাক ৮০.০০ মথাক 

(১০০) 

৮০.০০(১০০) 

৬। াঈন্ড বগেভ  মেজ রাআটিং 

(বডগটাবযয়াভ, কাঈবন্পর র, 

মবভনায  কনপাগযন্প র) 

১ জফ  মথাক ৭৯.৮৪ মথাক 

(১০০) 

৭৮.৬৮(৯৮.৫৫) 
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ক্রবভক 

নং 

অযবডবব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন  (জুন’২০১০ 

ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ 

(%)  

অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭। আিাযনার আগরকবরকযার বগেভ 

(৪থ থ  ৫ভ তরা এফং 

বডগটাবযয়াভ) এফং ১০০টি 

প্যাগডোর পযান 

১ জফ  মথাক ৩৭.২৬ মথাক 

(১০০) 

৩৭.২৬(১০০) 

৮। এয়ায কবন্ডবনং কাঈবন্পর র, 

২য়, ৩য় এফং ৪থ থ তরায কাজ 

১ জফ  মথাক ৪৫.৪৪ মথাক 

(১০০) 

৪৫.৪৪(১০০) 

৯। ৩য়  ৪থ থ তরায ফবষ্ট কাজ 

(মবৌত) 

১ জফ  মথাক ১২৮.৩৪ মথাক 

(১০০) 

১২৮.৩৪(১০০) 

১০। বযদ থন গাড়ী  (১টি ভাআগক্রাফা 

 ১টি ভটযাআগকর) 

ংখ্যা ২ ২১.০১ ২ (১০০) ২১.০১(১০০) 

১১। আকুযআগভি/আন্পটুগভি/টুর/ 

প্লাি 

১ জফ  মথাক ২৩.২৫ (১০০) ২৩.০৯(৯৯.৩১) 

১২। অফাফে ১ জফ  মথাক ৫.০০ মথাক 

(১০০) 

৪.৭৩(৯৪.৬০) 

১৩। স্থাতয বফবাগগয জন্য রবজবষ্টক 

াগ থাট 

১ জফ  মথাক ৩.০০ মথাক 

(১০০) 

২.০৪(৬৮) 

১৪। কবিনগজন্পী, বপ্রাগযন বডবব, 

মটন্ডায ডকুগভি, মষ্টনাযীজ, 

নাবযয়াভ টিআব, পৄগয়র এফং 

লুবব্রকযাি আতযাবদ।  

১ জফ  মথাক ৬.০০ মথাক 

(১০০) 

৪.০৭(৬৭.৮৩) 

১৫।  মটবষ্টং মভটাবযয়ার ১ জফ  মথাক ২.০০ মথাক 

(১০০) 

০.৬১(৩০.৫০) 

 মভাট   ৭৩৮.৯৪  ৭১০.১০(৯৬.১০)  

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  অগরাচয প্রকগে ১০০ টি প্যাগডোর পযান ক্রয় ব্যতীত মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

তগফ প্রকে বযচারক গত জানা মগগছ মম, অগরাচয প্রকগেয ংগাধনীগত প্যাগডোর পযান মকনায মকান ংস্থান যাখা য়বন। 

প্রকে ংগাধগনয ভয় ভুরফত ঈক্ত অআগটগভয প্যাগডোর পযান কথাটি কাটা য়বন তাআ ঈা ংগাবধত বডববগত মথগক 

মগগছ। 

 
৭।      প্রকগেয ঈগেশ্য   টভূবভঃ   

 
7.0 ঈগেশ্যঃ   

ক) প্রববেত জনফর বতযী কযাআ এ প্রকগেয ভর ঈগেশ্য ;  

খ) মদগয ববেত, ধ থববেত  ববেত জনফরগক ফহুভখী কাবযগযী প্রবেগণয ভােগভ দে জনফগর রূান্তয 

কগয অত্দ-কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা; 
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গ) গগফলণা/োবড, মবভনায, বগম্পবজয়াভ, যাঈন্ডগটবফর, অগরাচনা বা আতযাবদয ভােগভ জাতীয় গুরুত্বপূণ থ বফলগয় 

যকাযগক বদক-বনগদ থনাভরক সুাবয প্রদান কযা; 

ঘ) জাতীয় গুরুত্বপূন থ বফলয়ভগয ঈয বো  গগফলণাভরক কাম থক্রভ বযচারনা কযা  

৭.২ টভুবভঃ  

ফাংরাগদগয প্রায় মদড় রে বডগপ্লাভা প্রগকৌরীগদয একভাে জাতীয় ংগঠন ‘‘আনবষ্টটিঈন ফ বডগপ্লাভা আবিবনয়া থ, 

ফাংরাগদ (অআবডআবফ)’’ বডগপ্লাভা প্রগকৌরীনদয এ ংগঠনটি ১৯৭০ াগর প্রবতবিত য়। এ ংগঠগনয একটি 

গগফলণা মর এফং ১ টি প্রবেণ  ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন বফবাগ যগয়গছ। দস্য প্রগকৌরীগদয মাগত দেতা  

ঈন্নয়ন বযফতথনীর প্রভেবক্তয াগথ বযচয় কবযগয় মদয়া এফং ব্যফস্থানাজবনত বফলগয় অআআবডবফ’য প্রবেণ বফবাগ 

বনয়বভত প্রবেণ কভ থসূচীয অগয়াজন কগয থাগক। ঢাকায কাকযাআগর যকাযী ভাবরকানাধীন মভাট ০.৭৫৯৮ একয 

তথা ০.৩১ মিয জবভ ১৯৮৫ াগর অআবডবফ ৯৯ ফছগযয জন্য যকাগযয কাছ মথগক বরজ মনয়। তখন মথগকআ এআ 

আনবষ্টটিঈটটি বফন বনভ থাণ প্রবতিা কযায ঈগযাগ গ্রণ কযা য়। বফনটিয ১ভ ম থাগয় বনভ থাণ ২০০৪ াগর ভাপ্ত য়। 

এযআ ধাযাফাবকতায় ২য় ম থাগয়য কাজ শুরু কযায বনবভত্ত এ প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৮. প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধনঃ   

 ভর প্রকেটি ০৩/০৯/২০০৮ তাবযগখ ৭৪৬.৭০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বআব বায নুগভাদনক্রগভ নুগভাবদত 

য়। যফতীগত ৭৩৮.৯৪ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বডবআব বায সুাবযক্রগভ ১ভ ংগাবধত প্রকেটি 

১৯/০৫/২০১০ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 

৯. প্রকগেয থ থায়নঃ   ফাংরাগদ যকাগযয ম্পূণ থ বনজস্ব (বজবফ) থ থায়গন প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ।  

 
১০. প্রকগেয াবফ থক ফাস্তফায়নঃ  

জুন’২০১০ এ প্রকেটি ভাপ্ত মঘাবলত গয়গছ। জুন’২০১০ ম থন্ত প্রকগেয ক্রভপুবিত অবথ থক গ্রগবত ৭১০.১০ রে 

টাকা (৯৬.১০%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত বজথত গয়গছ ১০০%। প্রকগেয ব্যবয়ত থ থ যকাযী মকালাগাগয জভা 

প্রদান কযা গয়গছ ফগর প্রকে  বযচারক মথগক জানা মগগছ। প্রকেটি ভর নুগভাবদত ফাস্তফায়নকাগরয.মচগয় ৬ ভা 

অগগআ ভাপ্ত কযা গয়গছ। বফগত ২০/১২/২০১০ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থন  

প্রকগেয ভাপ্ত প্রবতগফদগন প্রাপ্ত তে ভগত ভল্যায়ন প্রবতগফদন প্রনীত গয়গছ। প্রকগেয রেযভাো নুমায়ী গ্যারাযী 

এফং মেজ বনভ থাণ, বফদ্যযবতক মন্ত্রাবত ক্রয়, বডটবযয়াভ বনভ থাণ, াঈন্ড বগেভ, ৩ম  ৪থ থ তরায ফবষ্ট কাজ 

(মবৌত)  প্রগয়াজনীয় মাফতীয় অফাফে  আকুযআগভি ংগ্র কযা গয়গছ। াবফ থকবাগফ প্রকগেয কাজ ম্পন্ন 

গয়গছ এফং বডগপ্লাভা প্রগকৌরী ন্যান্য কাবযগযী কভী এফং দে েবভগকয জন্য বফববন্নভখী প্রবেণ প্রদাগনয 

জন্য ঈভেক্ত কগয বতযী কযা গয়গছ মা গযজবভগন বযরবেত গয়গছ।   

 
১১. প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয বফফযণ   

১১.১  গ্যারাযী এফং মষ্টজ বনভ থাণঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয গ্যারাযী এফং মষ্টজ বনভ থাণ খাগত মভাট ১০৫.০৬ রে 

টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ১০০.০৩ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৫.২১%। প্রগয়াজন না থাকায় 

ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ। গ্যারাযীয মাপা  মচয়াযভ টবফ মথগক 

ংগ্র কযা গয়গছ। মগুন কাগঠয দ্বাযা বতযী মেজ বনভ থাণ কাজ ফাবযক দৃবষ্টগত বার ভগন গয়গছ।  

১১.২  বফদ্যযবতক মন্ত্রাবতয যিাভাবদ  কাগট থন বগষ্টভঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয বফদ্যযবতক মন্ত্রাবতয 

যিাভাবদ  কাগট থন বগষ্টভ খাগত ৫.১৬ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৫.১৫ রে টাকা মা 

অবথ থক গ্রগবতয ৯৯.৮১%। প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা 

মগগছ। প্রগয়াজনীয় ম ন্ত্রাবত ংগ্র কযা গয়গছ তগফ মম কর মন্ত্রাবত ংগ্র কযা গয়গছ মগুগরায অআবড নম্বয 

মদয়া য়বন। 

১১.৩ একুআবেক বরটগভি এন্ড কাগ থটিং  :  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয একুআবেক বরটগভি এন্ড কাগ থটিং খাগত 

১২৪.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ১০৬.৮৯ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৮৬.২০%। 

বডটবযয়াগভ মভাট ২১ টি মাপা  ৪০০ টি টবফয  মচগয়ায ফাগনা গয়গছ। প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ 

য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ। ফাবযক দৃবষ্টগত বডটবযয়াভ বনভ থাণ কাজ বার ভগন গয়গছ।  

১১.৪ মাপা, মচয়ায আতযাবদ: অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মাপা, মচয়ায আতযাবদ (বডগটাবযয়াভ এফং কাঈবন্পর র) 

খাগত ৭৩.৫৮ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৭২.৭৬ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৮.৮৯%। 
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প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ। মাপা  মচয়াযভ টবফ 

মথগক ংগ্র কযা গয়গছ তগফ মম কর মাপা, মচয়ায ংগ্র কযা গয়গছ মগুগরায অআবড নম্বয মদয়া য়বন। 

১১.৫ মন্ট্রার এয়ায কবন্ডবনং (৬০-অযটি)  :  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মন্ট্রার এয়ায কবন্ডবনং (৬০-অযটি) 

(বডগটাবযয়াভ) খাগত  ৮০.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক গ্রগবতয 

১০০%। কর এয়ায কবন্ডনায ঠিকভত স্থান কযা গয়গছ এফং মথাবনয়গভ চরগছ।  

১১.৬ াঈন্ড বগেভ  মেজ রাআটিং : অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয াঈন্ড বগেভ  মেজ রাআটিং (বডগটাবযয়াভ, 

কাঈবন্পর র, মবভনায  কনপাগযন্প র) খাগত ৭৯.৮৪ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৭৮.৬৮ 

রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৮.৫৫%। প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট 

গত জানা মগগছ। াঈন্ড বগেগভয মন্ত্রাবতভ আয়ভাা মকাম্পাবন গত ংগ্র কযা গয়গছ। াঈন্ড বগেভ চাবরগয় 

মদখা মগগছ মম ঈা ঠিকবাগফ চরগছ। 

১১.৭ আ িাযনার আগরকবরকযার বগেভ এফং ১০০টি প্যাগডোর পযান : প্রকেটিয অতায় আিাযনার আগরকবরকযার 

বগেভ (৪থ থ  ৫ভ তরা এফং বডগটাবযয়াভ) এফং ১০০টি প্যাগডোর পযান  খাগত ৩৭.২৬ রে টাকা ফযাে বছর। এ 

খাগত পুগযাটাআ ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয ১০০%। মকান প্যগডষ্টার পযান ক্রয় কযা য়বন। প্রকে 

বযচারক মথগক জানা মগগছ মম প্রকে ংগাধগনয ভয় ১০০ টি প্যাগডোর পযান এয ংস্থান ফাদ মদয়া গয়গছ তগফ 

ভুরফত বডববগত মথগক মগগছ। 

১১.৮ এয়ায কবন্ডবনং কাঈবন্পর র, ২য়, ৩য় এফং ৪থ থ তরায কাজঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয এয়ায কবন্ডবনং 

কাঈবন্পর র, ২য়, ৩য় এফং ৪থ থ তরায কাজ  খাগত ৪৫.৪৪ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ম্পুণ থ থ থ ব্যয় কযা 

গয়গছ মা অবথ থক গ্রগবতয ১০০%। এয়ায কবন্ডনায মথামথবাগফ রাগাগনা মদখা মগগছ।  

১১.৯ ৩য়  ৪থ থ তরায ফবষ্ট কাজ (মবৌত) : অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ৩য়  ৪থ থ তরায ফবষ্ট কাজ (মবৌত) 

খাগত ১২৮.৩৪ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ১২৮.৩৪ রে টাকা মা অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয 

১০০%। ৩য়  ৪থ থ তরায় মলায এ টাআর, বকছু দযজা জানারা  ববড়য মযবরং এয কাজ গয়গছ ফগর প্রকে 

বযচারক গত জানা মায়। ৩য় তরায ববড়য মযবরং এয কগয়গকটি ফর বাঙ্গা মদখা মগগছ।   

১১.১০ বযদ থন গাড়ী : অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয বযদ থন গাড়ী (১টি ভাআগক্রাফা  ১টি ভটযাআগকর) খাগত 

২১.০১ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ১টি ভাআগক্রাফা  ১টি ভটযাআগকর ক্রয় কগয প্রকগেয পুগযাটাআ ব্যয় কযা 

গয়গছ মা অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয ায ১০০%। ভাআগক্রাফা  ১টি ভটযাআগকর মদখা মগগছ। ফতথভাগন 

প্রবেণ বপবয়ার ন্যন্য কাগজ ঈা ব্যফায কযা গে। 

১১.১১ আকুযআগভি/আন্পরুগভি/টুর/প্লািঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয আকুযআগভি/আন্পরুগভি/টুর/ প্লাি খাগত 

২৩.২৫ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ২৩.০৯ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৯.৩১%। 

প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ। প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত 

কবম্পঈটায, বএ বগেভ,  মষ্টনাযী  আকুযআগভিভগয মকান অআবড নম্বয মদয়া য়বন। 

১১.১২ অফাফেঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয অফাফে খাগত ৫.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা 

গয়গছ ৪.৭৩ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৪.৬০%। প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে 

কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ। ক্রয়কৃত অফাফেভ টবফ মথগক ংগ্র কযা গয়গছ তগফ মম কর 

অফাে ংগ্র কযা গয়গছ মগুগরায অআবড নম্বয মদয়া য়বন। এখন ম থন্ত কর অফাফে মথাস্থাগন স্থান 

কযা য়বন। 

১১.১৩ স্থাতয বফবাগগয জন্য রবজবষ্টক াগ থাটঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয স্থাতয বফবাগগয জন্য রবজবষ্টক াগ থাট 

খাগত ৩.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ২.০৪ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৬৮%। ভগডর 

বতযী, এেবযজ, মেনাযী আতযাবদ কাগজ এ থ থ ব্যয় গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক মথগক জানা মগগছ। প্রগয়াজন না 

থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ।  

১১.১৪  কবিনগজন্পী, বপ্রাগযন ফ বডবব, মটন্ডায ডকুগভি, মষ্টনাযীজ, নাবযয়াভ টিআব, পৄগয়র এফং লুবব্রকযাি 

আতযাবদঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয কবিনগজন্পী, বপ্রাগযন ফ বডবব, মটন্ডায ডকুগভি, মষ্টনাযীজ, 

নাবযয়াভ, টিআব, পৄগয়র এফং লুবব্রকযাি আতযাবদ খাগত  ৬.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ 
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৪.০৭ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৬৭.৮৩%। প্রকে বযচারক মথগক জানা মগগছ এ অআগটগভয থ থ মথগক পৄগয়র 

এফং লুবব্রকযাি ব্যফায য়বন বফধায়  ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন । 

১১.১৫ মটবষ্টং মভটাবযয়ারঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মটবষ্টং মভটাবযয়ার খাগত  ২.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ 

খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ০.৬১ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৩০.৫০%। বক বযভান মযট তা জানা বছরনা বফধায় 

প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ।  

১২. প্রকগেয ঈগেশ্য জথন  

বযকবেত রেযভাো জথন 

১  প্রববেত জনফর বতযী কযাআ এ প্রকগেয ভর 

ঈগেশ্য  

 

১ প্রববেত জনফর বতযী কযায রগেয প্রগয়াজনীয় 

যিাভাবদ প্রস্ত্ত্তত কযা গয়গছ এফং প্রবেণ 

কাম থক্রভ চরগছ। 

২ আনবষ্টটিঈন ফ বডগপ্লাভা আবিবনয়া থ, ফাংরাগদ 

(অআবডআবফ) এয মকন্দ্রীয় বফন কভগপ্লে ১ভ 

ম থাগয় বনবভ থত ২৭ তরা বফগনয মকন্দ্রীয় কভগপ্ল -
মেয ৫ভ তরা গত ১১ তরা ম থন্ত মবৌত বনভ থাণ 

এফং ৩য়  ৪থ থ তরা বডগটাবযয়াভ  কাঈবন্পর 

র এয ম্পুণ থ কাজ ম্পুণ থ কযা। ঈক্ত বনবভ থত 

বফগন বডগপ্লাভা প্রগকৌরী ন্যান্য কাবযগযী 

কভী এফং দে েবভগকয জন্য বফববন্নভখী 

প্রবেণ প্রদাগনয জন্য ফকাঠাগভা বনভ থাণ কযা।  

২ আনবষ্টটিঈন ফ বড মপ্লাভা আবিবনয়া থ, ফাংরাগদ 

(অআবডআবফ) এয মকন্দ্রীয় বফন কভগপ্লে ৩য়  ৪থ থ 

তরা বডগটাবযয়াভ  কাঈবন্পর র এয ম্পুণ থ 

কাজ ম্পুণ থ কযা গয়গছ। ঈক্ত বনবভ থত বফগন 

বডগপ্লাভা প্রগকৌরী ন্যান্য কাবযগযী কভী এফং 

দে েবভগকয জন্য বফববন্নভখী প্রবেণ প্রদাগনয 

জন্য ঈভেক্ত কগয বতযী কযা গয়গছ। 

 

১৩। ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয ঈগেশ্য অংবক বজথত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। কাযণ 

২টি মফজগভি ২৭ তরা বফগন মভাট ২৫ টি মলায বনভ থাগণয বযকেনা বছর। এয ভগে ২ টি মফজগভি এফং ভাে ৫টি 

মলায বনভ থাণ কযায় অগযা ২০টি মলায বনভ থাণ ফাকী যগয়গছ। ফাকী ২০টি মলায বনভ থাণ না কযগর ঈগযশ্য পুগযাপুবয 

বজথত গফনা।  
 

১৪।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তে  

ক্রবভক নং নাভ  দফী মমাগদান ফদরী ভন্তব্য 

১। কাজী নজরুর আরাভ 

াধাযন ম্পাদক 

প্রকগেয শুরু মথগক মল ম থন্ত খন্ডকারীন  

নাযাযী 
 

১৫. াধাযণ ম থগফেণ  ভস্যাঃ 

১৫.১ ভর বযকবেত বফগনয ফাকী ২০টি মলাগযয বনভ থাণ কাজ না য়াঃ এ আনবষ্টটিঈন প্রবতিারি মথগকআ মদগয বফববন্ন 

ঈন্নয়ন প্রকগেয ঈয গগফলণা/ষ্টাবড বযচারনাপূফ থক তায ত্রুটিভৄ বচবিত কগয যকাগযয বনকট এয ভাধান 

প্রস্তাফ তুগর ধযগছ। এ ছাড়া গগফলণা/োবড, মবভনায, বগম্পবজয়াভ, যাঈন্ডগটবফর, অগরাচনা বা আতযাবদয ভােগভ 

জাতীয় গুরুত্বপূণ থ বফলগয় যকাযগক বদক-বনগদ থনাভরক সুাবয প্রদান কগয অগছ। াাাব দে কাবযগবয 

ভানফম্পদ ঈন্নয়গনয রগেয ফছয ব্যাী ঢাকায় মকন্দ্রীয়বাগফ  বফববন্ন মজরা াখায ভােগভ ব্যাত প্রবেণ 

কাম থক্রভ বযচারনাপূফ থক মদগয ঈন্নয়গন গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা ারন কযগছ। আনবষ্টটিঈগনয এ কর কাম থক্রভ অয 

সুশৃঙ্খর  বধকাগয ফাস্তফায়ন এফং দাপ্তবযক কাম থ ম্পাদগনয ম থাপ্ত স্থান ংকুরান, গগফলণা কে, ভি রাআগব্রযী 

স্থান, প্রবেগণয জন্য ম থাপ্ত ক্লারুভ, ল্যাফগযটযী  মবভনায কে, প্রদ থনী কে, ঈন্নতভাগনয  বডটবযয়াভ   

কনপাগযন্প র এফং প্রবেণাথীগদয  জন্য ডযগভটযী আতযাবদয প্রগয়াজন মভটাগনায জন্য ৩টি ম থাগয় ২টি 

মফজগভি ২৭ তরা এ বফন বনভ থাগণয ঈগযাগ মনয়া য়। বকন্তু যাফবধ ২টি ম থাগয় এ বফগনয ২টি মফজগভি এফং 

ভাে ৫টি মলায বনবভ থত গয়গছ। ফাকী মলাযভৄ বনভ থাণ না য়ায় যকাযী থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত এ প্রকগেয গফ থাচ্চ 

ব্যফায ম্ভফ গে না, পগর প্রকে ফাস্তফায়গনয রেয  ঈগেশ্য পুগযাপুবয বনবিত গেনা।  

১৫.২ প্রকে প্রণয়গনয ভয় বতবযক্ত থ থ ফযাে মনয়াঃ  এ প্রকগেয মফ বকছু অআগটগভ প্রগয়াজনীয় খযগচয মচগয় 

বতবযক্ত থ থ ফযাে মনয়া গয়গছ বফধায় প্রগয়াজন না থাকায় থ থ খযচ কযা য়বন। প্রকে বযচারগকয ভগত প্রকে 

শুরু ফায গয বকছু অআগটগভ াথ থকয মদখা মদয় পগর থ থ প্রগয়াজন য়না। প্রকে প্রণয়গনয ভয় ঠিকবাগফ প্রাক্করন 

কযগত াযগর এ ভস্যা মথগক মযাআ ায়া মায়। 
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১৫.৩ ৩য়  ৪থ থ তরায বনবভ থত বেগরয ববড়য ফর মবগঙ্গ মায়াঃ ৩য়  ৪থ থ তরায বনবভ থত ববড়য যান্ডগযআগরয কগয়গকটি 

বেগরয ফর বাঙ্গা মদখা মগগছ। বনভ থাগণয এত ে ভগয়গয ভগে এগুগরা মবগঙ্গ মায়া তযন্ত দূঃখজনক ঈা 

মভযাভত কযা প্রগয়াজন। 

১৫.৪ ক্রয়কৃত মাফতীয় পাবণ থচায  ন্যন্য আকুযআগভগিয অআবড নম্বয না থাকাঃ  এ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত মাফতীয় 

পাবণ থচায  ন্যান্য আকুযআগভি  মন্ত্রাবতভগয মকান অআবড নম্বয মদয়া য়বন। পগর এগগরা মম এ প্রকগেয 

অতায় ংগ্র কযা গয়গছ তায মকান প্রভাণ মনআ। তাআ এ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত মাফতীয় কর পাবন থচায , 

মন্ত্রাবত,  ন্যনান্য ভারাভারভগয অআবড নম্বয প্রদান কযা অফশ্যক।  

১৫.৫ ভাপ্ত প্রকগেয মানফান যকাযী বযফন পুগর জভা না মদয়াঃ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত ১টি ভাআগক্রাফা   ১টি 

ভটয াআগকর প্রকে মগল প্রচবরত বনয়ভ মভাতাগফক বযফন পুগর জভা প্রদান কযা য়বন। ংস্থান ভন্ত্রণারয় গত 

০৮/০১/২০০৬ তাবযগখ জাবযকৃত বযে নুমায়ী প্রকগেয অতায় যকাযী নুদাগনয গথ থ গৃীত/ক্রয়কৃত 

মানফান প্রকে  ভাবপ্তয য বযফন পুগর জভা মদয়ায বফধান যগয়গছ। এ বফলগয় প্রকে বযচারক  াধাযণ 

ম্পাদক ফগরন যকাযী থ থ ােগয়য রগেয এ মানফান ২টি অআবডআবফ বফগনয প্রস্তাবফত ৩য় ম থাগয়য প্রকগে 

ব্যফাগযয ব্যফস্থা যাখা গয়গছ।  

১৫.৬ ১০০টি প্যাগডোর পযান ক্রয় না কযাঃ প্রকগেয অতায় মকান প্যাগডোর পযান ক্রয় কযা য়বন।  তগফ প্রকে 

বযচারক গত জানা মগগছ মম, অগরাচয প্রকগেয ংগাধনীগত প্যাগডোর পযান মকনায মকান ংস্থান যাখা য়বন। 

প্রকে ংগাধগনয ভয় ভুরফত ঈক্ত অআগটগভয প্যাগডোর পযান কথাটি কাটা য়বন তাআ ঈা ংগাবধত 

বডববগত মথগক মগগছ। প্রকে ংগাধগনয ভয় ১০০ টি প্যাগডোর পযান এয ংস্থান ফাদ মদয়া গয়গছ বকনা তা 

খবতগয় মদগখ ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয। 

১৫.৭ ৪থ থ তরায টাআর বাঙ্গাঃ এ প্রকগেয অতায় ৩য়  ৪থ থ তরায মম মবৌত কাজ কযা গয়গছ তায ভগে ৪থ থ তরায 

একটি টাআর বাঙ্গা/পাটা মদখা মগগছ। পগর মদখগত মনাংযা ভগন গয়গছ মা মভযাভত কযা প্রগয়াজন।  

  
১৬. সুাবয/ভতাভতঃ 

১৬.১ আনবষ্টটিঈন ফ বডগপ্লাভা আবিবনয়া থ ফাংরাগদ (অআবডআবফ) এয মকন্দ্রীয় বফগনয গফ থাচ্চ ব্যফায বনবিত কযগত 

ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/অআবডআবফ বফনটিয ফাকী ২০ টি মলায ম থায়ক্রগভ বনভ থাগণয ঈগযাগ গ্রণ কযগত াগয।  

১৬.২ ববফষ্যগত প্রকে প্রণয়গনয ভয় প্রবতটি অআগটগভ বক বযভাণ খযচ গফ তায ঠিক প্রাক্করন কযায বফলগয় অন্তবযক 

থাকায জন্য প্রকে কর্তথেগক নুগযাধ জানাগনা গরা। 

১৬.৩ প্রকে ংগাধগনয ভয় ১০০ টি প্যাগডোর পযান ক্রয় এয ংস্থান ফাদ মদয়া গয়গছ বকনা তা খবতগয় মদগখ ভন্ত্রণারয় 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয। 

১৬.৪ ৩য়  ৪থ থ তরায বনবভ থত ববড়য যান্ডগযআগরয মবগঙ্গ মায়া ফরগুগরা মভযাভত কযা প্রগয়াজন।  

১৬.৫ এ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত মাফতীয় পাবণ থচায  ন্যান্য আকুযআগভি  মন্ত্রাবতভগয অআবড নম্বয প্রদান কযায 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন। 

১৬.৬ প্রকগেয অতায় যকাযী নুদাগনয গথ থ ংগৃীত মানফানগুগরা (১টি ভাআগক্রাফা  ১টি ভটয াআগকর) 

অআবডআবফ বফগনয প্রস্তাবফত ৩য় ম থাগয়য প্রকগে ব্যফাগযয ব্যফস্থা যাখা না গর ংস্থান ভন্ত্রণারয় গত 

০৮/০১/২০০৬ তাবযগখ জাবযকৃত বযে নুমায়ী যকাযী বযফন পুগর জভা মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন।  

১৬.৭ প্রকগেয অতায় ৪থ থ তরায মলাগয মবৌত কাগজয একটি বাঙ্গা টাআর মভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন।  
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গণপূতথ বধদপ্তগযয মরবনং একাগডভী  মটবষ্টং ল্যাফগযটযী স্থান 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১০) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  গণপূতথ বধদপ্তয 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  গৃায়ণ  গণপূতথ ভন্ত্রাণারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান  মতজগঁ, ঢাকা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয়  (ভর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয়  

(ভর 

নুগভাবদত             

ফাস্ত-

ফায়নকাগরয 

%) 

ভর   

(প্রঃ াঃ) 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্রঃ াঃ) 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৩৯.১৫ 

(-) 

৫৫০.০০ 

(-) 

৫২৪.৩৩ 

(-) 

জুরাআ, ২০০০ 

গত 

জুন, ২০০২ 

ম থন্ত 

(২ ফছয) 

জুরাআ, ২০০০ 

গত 

জুন, ২০১০ 

ম থন্ত 

(১০ ফছয) 

জুরাআ, 

২০০০ 

গত 

জুন, 

২০১০ 

ম থন্ত 

(১০ ফছয) 

- ৮ ফছয 

(৫০০)  

 

 
৫। প্রকগেয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন  

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

বব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন’২০০৯ 

ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ (%)  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। মষ্টনাযী, বডবব প্রণয়ন, নো  

ন্যান্য ব্যয় 

মথাক - ৩.০০ মথাক (১০০) ৩.০০ (১০০) 

০২। ভাটি বযাট  ঈকযণ যীো মথাক - ১.০০ মথাক (১০০) ০.৬৬(৬৬) 

০৩। জনফর ৯ জন  - ১৯.৮২ - - 

০৪। ক) একাগডবভক বফবল্ডং বনভ থাণ 

(বযভতযীণ য়ঃবনস্কান, াবন 

যফযা, বযভতযীণ বফদ্যযতায়ন  

গ্যা ংগমাগ) 

খ) ডযবভটযী বফবল্ডং বনভ থাণ 

(বযভতযীণ য়বনস্কান, াবন 

যফযা, বযভতযীণ বফদ্যযতায়ন  

গ্যা ংগমাগ) 

ফঃবভ ২৩৭৮.৮০ ২৬১.২২ ২৩৭৮.৮০ 

(১০০) 

২৬১.০৩ 

(১০০) 
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ক্রবভক 

নং 

বব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ একক বযকবেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন’২০০৯ 

ম থন্ত) 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ (%)  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

গ) গ্যাগযজ বনভ থাণ 

০৫। মটবষ্টং ল্যাফগযটযী বনভ থাণ  ফঃবভঃ ১৪৬.৩২ ৩৬.৫০ ১৪৬.৩২(১০০) ৩৫.৪৮ 

(৯৭.২০) 

০৬। ১৫০০ ফঃপৄট অফাবক বফন 

(বযন্তযীণ য়ঃবনস্কান, াবন 

যফযা, বযভতযীণ বফদ্যযতায়ন  

গ্যা ংগমাগ)  

ফঃবভঃ ১৫৫.৪৩ ৩৫.৭৬ ১৫৫.৪৩(১০০) ৩৪.৫৯ 

(৯৬.৭২) 

০৭। াবন যফযা  মেগনজ বগষ্টভ  

গ্যা ংগমাগ 

মথাক  ৮.৩৫ মথাক (১০০) ৭.৭১ 

(৯২.৩৪) 

০৮। ফবঃ বফদ্যযতায়ন (মজনাগযটয 

এরাট/এআচটি) কযাফর বনযাত্তা 

ফাবত 

মথাক মথাক ৯.০০ মথাক (১০০) ৮.০০ 

(৮৮.৮৯) 

০৯। যাস্তা (বফটুবভন ড়ক ফঃবভঃ ৫০০ ৩.৫০ ৫০০ (১০০) ৩.৫০ (১০০) 

১০। মটবরগপান, আ-মভআর, পযাে, 

আিাযগনট আতযাবদ 

মথাক মথাক ২.০০ মথাক (১০০) ২.০০ (১০০) 

১১। অফাফে মথাক মথাক ২২.৮৫ মথাক (১০০) ২২.৮৫ 

(১০০) 

১২। গাবড় ক্রয়  ংখ্যা ১টি  ২৬.৯৫ ১টি ভাআগক্রাফা 

(১০০) 

২৬.৪০ (৯৮) 

১৩। প্রবেণ মন্ত্রাবত/যিাভাবদ মথাক  ৩১.৪৮ মথাক (১০০) ৩১.৪৮ 

(১০০) 

১৪। যীোগাগযয জন্য মটবষ্টং মন্ত্রাবত মথাক  ৮৮.৫৭ মথাক (১০০) ৮৭.৬৫ 

(৯৮.১০) 

 মভাট   ৫৫০.০০  ৫২৪.৩৩ 

(৯৫.৩৩) 

 
৬. কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  অগরাচয প্রকগে মকান জনফর বনগয়াগ না য়ায় এ খাগত মকান ব্যয় গ্রগবত 

য়বন। মজনাগযটয ংগ্র কযা, গ্যা ংগমাগ মদয়া, মটবরগপান  আিাযগনট ংগমাগ রাগাগনা কাজ ফাকী যগয়গছ। 

এছাড়া অফাফে স্থান  ল্যাফগযটবযয বকছু মন্ত্রাবত স্থান কাজ  এখগনা ফাকী যগয়গছ। কাযণ প্রকেটি দীঘ থবদন 

ফন্ধ থাকায় জনফর বনগয়াগ কযা য়বন। যফতীগত বনজস্ব জনফর দ্বাযা প্রকেটিয কাম থক্রভ ভাপ্ত কযা য়। পগর 

প্রগয়াজনীয় জনফর বনগয়াগ না য়ায় বনযাত্তা জবনত কাযগন ল্যাফগযটযীয মন্ত্রাবত স্থান কাজ ফাকী যগয়গছ ফগর 

প্রকে বযচারক গত জানা মগগছ। 

 
৭।      প্রকগেয ঈগেশ্য   টভূবভঃ   

7.1      ঈগেশ্যঃ 

ক) বডবব্লঈবড’য প্রগকৌরীগদয জন্য মটবষ্টং ল্যাফগযটযী স্থান এফং একআ াগথ বডাট থগভিার অবকথগটকচাযগক 

বফবেন্ন  বনয়বভতবাগফ াম্প্রবতক ঈদ্ভাবফত মটকগনারজী ম্পগকথ ম্যক ধাযণা প্রদান ;  

খ) কাবযগযী দেতা বৃবিকযণ; 



208 

 
গ) গণপূতথ বধদপ্তগযয কাগজয ষ্টযান্ডাড থ মস্পববপগকন বনবিত কযা;  

ঘ) গণপূতথ বধদপ্তগযয কাগজয গুণগতভান বনবিত কযা।  

 
৭.২ টভুবভঃ গণপূতথ বধদপ্তয (বডবব্লঈবড) মদগয ন্যতভ প্রাচীন একটি প্রবতিান মায ভর কাজ র মদগয যকাযী 

বফন বনভ থাণ কযা। ফাংরাগদগ এ ম থ ন্ত মতগুগরা prestigious বফবল্ডং বতযী কযা গয়গছ তায বধকাংআ 

(বডবব্লঈবড) এয কযা। ফতথভাগন বডবব্লঈবড-মত ৬৪৭ জন গ্রাজুগয়ট প্রগকৌরী  ১৩৬১ জন বডগপ্লাভা প্রগকৌরী 

কভ থযত যগয়গছ। বকন্তু প্রগকৌরীগদয মাগত দেতা বৃবিয রগেয এ বধদপ্তগযয মকান বনজস্ব মরবনং একাগডভী  

মটবষ্টং ল্যাফগযটযী বছর না। ফতথভাগন কর মিগয মটকগনারবজয ব্যফায দ্রুত বৃ বি াগে। ঈন্নত ফাংরাগদ গড়ায 

রগেয এফং দা বযফতথনীর প্রভেবক্তয ংগগ ংবত মযগখ গণপূতথ বধদপ্তগযয প্রগকৌরীগদয ভেগগাগমাগী অদৄবনক 

 প্রাংবগক জ্ঞান, দেতা  মাগত ঈৎকল থতা জথগনয বনবভত্ত সুবফন্যস্ত  বনয়বভত প্রবেগণয সুগমাগ সৃবষ্টয রগেয 

অগরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়।  

  

৮. প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধনঃ   

 ভর প্রকেটি ০৫.০৪.২০০১ তাবযগখ ৫৩৯.১৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০০০ মথগক জুন, ২০০২ ম থভত 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। প্রকগেয অতায় ২ তরা বফবষ্ট একাগডভীক বফন এফং ৫ তরা 

পাঈগন্ডন ৩ তরা ডযগভটযী বফন বনভ থাগণয ংস্থান বছর। ২০০২-২০০৩ থ থ ফছগযয এবডব মথগক প্রকেটি ফাদ 

মদয়া য়। এ ফস্থায় প্রকেটিয কাজ স্থবগত থাগক। পুনফায় প্রকেটিয গুযত্ব বফগফচনায বয মপ্রবেমত ২০০৬-২০০৭ 

থ থ ফছগয এবডব-মত বুজ াতায় ননুগভাবদত বগগফ প্রকেটি ভতভূ থক্ত কযা য়। বকন্তু স্থানীয় ম্পগদয 

ম থাপ্ততায কাযগণ প্রকেটিয নুগভাদন প্রবক্রয়া স্থবগত যাখা য়। পুনযায় প্রকেটি ২০০৭-২০০৮ থ থ ফছগযয এবডব-

মত ননুগভাবদত বাগফ বুজ াতায় ভতভূ থক্ত কযা গয়গছ। ৫৫০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ংগাবধত 

প্রকেটি জুরাআ, ২০০০ মথগক জুন, ২০০৯ ম থভত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৬.০৮.২০০৮ তাবযগখ বযকেনা 

কবভন গত নুগভাবদত য়। যফতীগত ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকেটি জুরাআ, ২০০০ মথগক জুন, ২০১০ ম থন্ত মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য অন্তঃখাত ভিয় ভয় বৃবি কযা য়।  

৯. প্রকগেয থ থায়নঃ  ফাংরাগদ যকাগযয ম্পূণ থ বনজস্ব (বজবফ) থ থায়গন প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। 

১০. প্রকগেয াবফ থক ফাস্তফায়নঃ  প্রকগেয  অতায় কাম থাফরীয ভগে একাগডবভক  ডযগভটযী বফন বনভ থাণ, ১৫০০ ফঃ 

পৄট অফাবক বফন বনভ থাণ, াবন যফযা, বযন্তযীণ বফদ্যৎতায়ন  গ্যা যফযাগয রাআন টানা য়। গ্যা যফযা 

এখগনা কযা য়বন। গ্যাগযজ বনভ থাণ  বযভতযীণ যাস্তা বনভ থাণ কযা গয়গছ। প্রবেণ মন্ত্রাবত/যজ্ঞাভাবদ  

ল্যাফগযটযীয জন্য মটবষ্টং মন্ত্রাবত ংগ্র কযা গয়গছ। বকছু মন্ত্রাবত এখগনা স্থান কযা ফাকী যগয়গছ। প্রকগেয 

অতায় ১টি ভাআগক্রাফা ক্রয় কযা গয়গছ মা ফতথভাগন কভ থকতথাগদয ব্যফায কযগত মদখা মগগছ। এ ছাড়া প্রকগেয 

অতায় মম কর অফাফে  কবম্পঈটায ংগ্র কযা গয়গছ তায বধকাংআ এখগনা স্থান কযা য়বন এফং 

এগুগরায নাক্তকযণ নম্বয মদয়া য়বন। মটবরগপান  আিাযগনট ংগমাগগয ংস্থান থাকগর এগুগরা ংগমাগ মদয়া 

য়বন। াবফ থকবাগফ প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% য়বন ফগর প্রতীয়ভান য়।  

 
১১। প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয বফফযণ   

১১.১ মষ্টনাযী, বডবব প্রণয়ন, নো  ন্যান্য ব্যয়ঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মষ্টনাযী, বডবব প্রণয়ন, 

নো  ন্যান্য ব্যয় খাগত ৩.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৩.০০ রে টাকা মা অবথ থক 

গ্রগবতয ১০০%।  

১১.২  ভাটি বযাট  ঈকযণ যীোঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ভাটি বযাট  ঈকযণ যীো খাগত 

মভাট ১.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ০.৬৬ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৬৬%। 

প্রগয়াজন না থাকায় ফবষ্ট থ থ খযচ য়বন ফগর প্রকে কর্তথে বনকট গত জানা মগগছ।  

১১.৩ জনফরঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয জনফর খাগত মভাট ১৯.৮২ রে টাকা ফযাে বছর। বনজস্ব জনফর 

দ্বাযা প্রকগেয কাজ ম্পন্ন গয়গছ বফধায় এ খাগত প্রগয়াজন না থাকায় মকান ব্যয় কযা য়বন ফগর প্রকে কর্তথে 

বনকট গত জানা মগগছ। 
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১১.৪  ক) একাগডবভক বফবল্ডং বনভ থাণ (বয ন্তযীণ য়ঃবনস্কান, াবন যফযা, বয ন্তযীণ বফদ্যযতায়ন  গ্যা 

ংগমাগ), খ) ডযবভটযী বফবল্ডং বনভ থাণ (বয ন্তযীণ য়বনস্কান, াবন যফযা, বয ন্তযীণ বফদ্যযতায়ন  গ্যা 

ংগমাগ)  গ) গ্যাগযজ বনভ থাণঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ঈক্ত খাতভগয জন্য ২৩৭৮.৮০ ফঃবভ বফন 

বনভ থাগণয জন্য মভাট ২৬১.২২রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ২৬১.০৩ রে টাকা মা অবথ থক 

গ্রগবতয প্রায় ১০০%। গ্যা ংগমাগ এখগনা মদয়া য়বন। বফনভ বনভ থান ম্পন্ন কযা গয়গছ মা ফাবযক দৃবষ্টগত 

বার ভগন গয়গছ। এখগনা বফনটি ঈগদ্বাধন কযা য়বন তগফ অগাবভ ২৮ জানুয়াযী বফনটি ঈগদ্বাধন গফ ফগর প্রকে 

বযচারক গত জানা মগগছ। 

১১.৫ মটবষ্টং ল্যাফগযটযী বনভ থাণঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মটবষ্টং ল্যাফগযটযী বনভ থাণ খাগতয জন্য ১৪৬.৩২ 

ফঃবভ বফন বনভ থাগণয জন্য মভাট ৩৬.৫০রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৩৫.৪৮ রে টাকা মা 

অবথ থক গ্রগবতয প্রায় ৯৭%। ল্যাফগযটবয বনভ থান ম্পন্ন কযা গয়গছ মা ফাবযক দৃবষ্টগত বার ভগন গয়গছ।  

১১.৬ অফাবক বফন (বয ন্তযীণ য়ঃবনস্কান, াবন যফযা, বয ন্তযীণ বফদ্যযতায়ন  গ্যা ংগমাগ) : 

অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয মটবষ্টং ল্যাফগযটযী বনভ থাণ খাগতয জন্য ১৫৫.৪৩ ফঃবভ অফাবক বফন 

(বযন্তযীণ য়ঃবনস্কান, াবন যফযা, বয ন্তযীণ বফদ্যযতায়ন  গ্যা ংগমাগ) বনভ থাগণয জন্য মভাট ৩৫.৭৬  

রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৩৪.৫৯ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয প্রায় ৯৭%। গ্যা ংগমাগ 

এখগনা মদয়া য়বন। অফাবক বফন বনভ থান ম্পন্ন কযা গয়গছ মা ফাবযক দৃবষ্টগত বার ভগন গয়গছ। 

১১.৭ াবন যফযা  মেগনজ বগষ্টভ  গ্যা ংগমাগঃ  অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয াবন যফযা  

মেগনজ বগষ্টভ  গ্যা ংগমাগ খাগতয জন্য মথাক বগগফ মভাট ৮.৩৫ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা 

গয়গছ ৭.৭১ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয প্রায় ৯২.৩৪%। াবন যফযা মদখা মগগছ বকন্তু গ্যা ংগমাগ এখগনা 

মদয়া য়বন। 

১১.৮ ফবঃ বফদ্যযতায়ন (মজনাগযটয এরাট/এআচটি) কযাফর বনযাত্তা ফাবতঃ অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয ফবঃ 

বফদ্যযতায়ন (মজনাগযটয এরাট/এআচটি) কযাফর বনযাত্তা ফাবত খাগতয জন্য মথাক বগগফ মভাট ৯.০০ রে টাকা 

ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৮.০০ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয প্রায় ৮৮.৮৯%। মকান মজনাগযটয 

মদখা মায়বন। 

১১.৯ যাস্তা (বফটুবভন ড়ক) ৫০০.০০ ফঃবভঃ   অযবডবব-য অতায় প্রকেটিয যাস্তা (বফটুবভন ড়ক) ৫০০.০০ 

ফঃবভঃ খাগতয জন্য মথাক বগগফ মভাট ৩.৫০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ৩.৫০ রে টাকা 

মা অবথ থক গ্রগবতয ১০০%। যাস্তা বনভ থাণ কাজ ম্পন্ন গয়গছ এফং ব্যফায ঈগমাগী গয়গছ।  

১১.১০ মটবরগপান, আ-মভআর, পযাে, আিাযগনট আতযাবদঃ  অযবডবব-য অতায় মটবরগপান, আ-মভআর, পযাে, 

আিাযগনট আতযাবদ  খাগতয জন্য মথাক বগগফ মভাট ২.০০ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ২.০০ 

রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ১০০%। মকান মটবরগপান ক্রয় কযা য়বন। ১ টি পযাে মভবন ক্রয় কযা গয়গছ। ২ 

টি ল্যাট ক্রয় কযা গয়গছ। আিাগনট ংগমাগ প্রদান কযা য়বন। তগফ প্রকে বযচারক গত জানা মগগছ আিাযগনট 

ংগমাগগয বযফগতথ ৩ টি মভাফাআর ভগডভ  ৩টি মনোআব ক্রয় কযা গয়গছ এফং ল্যাটগভয ভােগভ তা ব্যফায 

কযা গে। আিাযগনট ংগমাগগয বযফগতথ মভাফাআর ভগডভ ক্রয় কযা ভীচীন য়বন ফগর প্রতীয়ভান য়।  

১১.১১ অফাফেঃ অযবডবব-য অতায় অফাফে  খাগতয জন্য মথাক বগগফ মভাট ২২.৮৫ রে টাকা 

ফযাে বছর। এ খাগত ব্যয় কযা গয়গছ ২২.৮৫ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ১০০%। ক্রয়কৃত অফফাফেভগয 

মকান অআবড নম্বয মদয়া য়বন। পগর ঈক্ত অফাফেভ এ প্রকগেয বকনা তায মকান ঠিক প্রভান ায়া মায়বন।  

১১.১২ গাবড় ক্রয়ঃ অযবডবব-য অতায় গাবড় ক্রয় খাগতয জন্য মভাট ২৬.৯৫ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত ১ 

টি ভাআগক্রাফা ক্রয় ফাফদ ব্যয় কযা গয়গছ ২৬.৪০ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয ৯৮%। ভাআগক্রাফাটি ম্প্রবত 

ক্রয় কযা গয়গছ এফং বপাযগদয মাতায়াগতয জন্য ব্যফায কযা গে।  

১১.১৩ প্রবেণ মন্ত্রাবত/যিাভাবদঃ  অযবডবব-য অতায় প্রবেণ মন্ত্রাবত/যিাভাবদ খাগতয জন্য মথাক 

বগগফ মভাট ৩১.৪৮ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত  ব্যয় কযা গয়গছ ৩১.৪৮ রে টাকা মা অবথ থক গ্রগবতয 

১০০%। এ খাগত মভাট ৩৫ টি কবম্পঈটায ক্রয় কযা গয়গছ। এয ভগে ৫ টি মট-অ কযা গয়গছ ফাকীগুগরা 

বনযাত্তায বাগফ এখগনা মট-অ কযা য়বন ফগর প্রকে বযচারক গত জানা মগগছ। এছাড়া ১ টি ভাবিবভবডয়া 

ক্রয় কযা গয়গছ মা ফতথভাগন প্রবেণ কাগজ ব্যফায কযগত মদখা মগগছ।  
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১১.১৪ যীোগাগযয জন্য মটবষ্টং মন্ত্রাবতঃ  অযবডবব-য অতায় যীোগাগযয জন্য মটবষ্টং মন্ত্রাবত খাগতয 

জন্য মথাক বগগফ মভাট ৮৮.৫৭ রে টাকা ফযাে বছর। এ খাগত  ব্যয় কযা গয়গছ ৮৭.৬৫ রে টাকা মা অবথ থক 

গ্রগবতয ৮৭.৬৫%। কর মটবেং মন্ত্রাবত এখগনা স্থান কযা য়বন বফধায় এখগনা ব্যফায ঈগমাগী য়বন। তগফ 

মমগুগরা স্থান কযা গয়গছ মগুগরা চালু কযা গয়গছ এফং মটে কযা শুরু গয়গছ তগফ ব্যকবববত্তক কাম থক্রভ 

প্রগয়ানীয় জনফগরয বাগফ এগখাগনা শুরু য়বন ফগর প্রকে বযচারক মথগক  জানা মগগছ।। মন্ত্রাবতগুগরা চীন মদগয 

বতযী। 

  
১২. প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

বযকবেত রেযভাো জথন 

প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্যভ র বডবব্লঈবড’য 

প্রগকৌরীগদয জন্য মটবষ্টং ল্যাফগযটযী স্থান এফং একআ 

াগথ বডাট থগভিার অবকথগটকচাযগক বফবেন্ন  

বনয়বভতবাগফ াম্প্রবতক ঈদ্ভাবফত মটকগনারজী ম্পকথ 

ম্যক ধাযণা প্রদান, কাবযগযী দেতা বৃবিকযণ, গণপূতথ 

বধদপ্তগযয কাগজয ষ্টযান্ডাড থ মস্পববপগকন বনবিত কযা 

 গণপূতথ বধদপ্তগযয কাগজয গুণগতভান বনবিত কযা।  

প্রকগেয অতায় প্রগকৌরীগদয জন্য মটবষ্টং 

ল্যাফগযটযী স্থান কযা গয়গছ। এয ভােগভ কাবযগযী 

দেতা বৃবি, গণপূতথ বধদপ্তগযয কাগজয ষ্টযান্ডাড থ 

মস্পববপগকন বনবিত কযা  কাগজয গুণগতভান 

বনবিত কযা ম্ভফ গফ ফগর প্রতীয়ভান য়। তগফ 

মটবেং মন্ত্রাবতভ এখগনা চালু না কযায় প্রকগেয 

ভর ঈগেশ্যআ ব্যত গো। 

 
১৩।      ঈগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর তায কাযণঃ   প্রকগেয অতায় প্রগকৌরীগদয জন্য মটবষ্টং ল্যাফগযটযী স্থান কযা 

গয়গছ। তগফ মটবেং মন্ত্রাবতভ এখগনা চালু না কযায় প্রকগেয ভর ঈগেশ্যআ ব্যত গে। 

 
১৪।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তেঃ  

  

ক্রবভক 

নং 

নাভ  দফী মমাগদান ফদরী ভন্তব্য 

১। মভাঃ যবপকুর আরাভ যকায 

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

০৫/০৩/১৯৯৯ ১০/০১/২০০১ খন্ডকারীন 

২। মভাাম্মদ ারুনুয যবদ,  

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

১১/০১/২০০১ ৩১/০৫/২০০১ খন্ডকারীন 

৩। এ.মক.এভ বযপৄজ্জাভান, 

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

০১/০৬/২০০১ ০৫/০৬/২০০১ খন্ডকারীন 

৪। অফদ্যো অর াবপ 

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

০৬/০৬/২০০১ ১০/০২/২০০৩ খন্ডকারীন 

৫। মভাঃ ভবতয়ায যভান,  

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

১১/০২/২০০৩ ২৮/০৮/২০০৩ খন্ডকারীন 

৬। মভাঃ মভাবন পারুক,  

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

২৯/০৮/২০০৩ ১৯/০৪/২০০৬ খন্ডকারীন 

৭। কাজী ভবঈর অরভ,  

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

২০/০৪/২০০৬ ২২/১১/২০০৭ খন্ডকারীন 

৮। বভজথা অবু তাগয, 

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

২৩/১১/০৭ ০৯/১২/২০০৭ খন্ডকারীন 

৯। খান মভাঃ অফদ্যর ফাযী,  

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

০৯/১২/২০০৭ ২৪/০১/২০০৮ খন্ডকারীন 

১০। বভজথা অবু তাগয, 

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

২৫/০১/২০০৮ ১৬/০৯/২০০৯ খন্ডকারীন 

১১। মভাাম্মদ যবপকুর আরাভ,  

তোফধায়ক প্রগকৌরী 

০৭/০৯/২০০৯ যাফবধ খন্ডকারীন 
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১৫. াধাযণ ম থগফেণ  ভস্যাঃ 

 
১৫.১ টাআভ বায যানঃ প্রকেটিয ভর নুগভাদনকার বছর জুরাআ, ২০০০ গত জুন, ২০০২ থচ প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

গে ভাপ্ত য় জুন, ২০১০-এ। থ থাৎ প্রকেটিয ভর নুগভাবদত মভয়াদকার গত ভয় মফী মরগগগছ ৮ ফছয, মা ভর 

নুগভাবদত মভয়াদকার গত ৫০০% মফী।  

১৫.২ ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরীঃ প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভগয় (জুরাআ, ২০০০ গত জুন, ২০১০ ম থন্ত) ১০ ফছগয মভাট 

১১ জন কভ থকতথায পূণ থকারীন/খ ন্ডকারীন প্রকে বযচারগকয দাবয়গত্ব) বনগয়াবজত বছগরন। থ থাৎ প্রকেটিয মভাট 

ফাস্তাফায়নকার ১০ ফছগযয ভগে ১১ জন প্রকে বযচারক বযফতথন কযায় ১ জন প্রকে বযচারক গড় ড়তা ১০ ভা ২৪ 

বদন ভগয়য জন্য দাবয়ত্ব ারন কযায ভয় মগয়গছন। পগর স্বাবাবফকবাগফ ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরীজবনত 

কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন বফবঘ্নত গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়।  

১৫.৩ বফবল্ডং এয াভগনয প্লাোগয পাটাঃ অগরাচয প্রকে এরাকা গযজবভন বযদ থগন বগগয় মদখা মায় মম, একাগডবভক বফন 

এয াভগনয মদয়ার দ্যটি জায়গায় মফ বকছু ং জুগয প্লাষ্টায মপগট মগগছ। বফনটিয বনভ থাণ কাজ মল গত না গতআ 

এবাগফ প্লাষ্টায মপগট মায়া নববগপ্রত। দ্রুত ঈক্ত মপগট মায়া ং ংস্কায কযা প্রগয়াজন।  

 
১৫.৪ মটবরগপান, আ-মভআর, পযাে, আিাযগনট ক্রয় না কযাঃ  প্রকগেয অতায় মটবরগপান, আ-মভআর, পযাে, আিাযগনট আতযাবদ 

ফাফদ ২.০০ রে টাকায ংস্থান বছর। মবদ আ-মভআর মকান ক্রগয়য অআগটভ নয়। এ কর অআগটগভয ভগে শুদৄভাে ১টি 

পযাে মভবন ক্রয় কযা গয়গছ এফং দ্যটি ল্যাট  ৩টি মভাফাআর আিাযগনট ভগডভ ক্রয় কযা গয়গছ মমগুগরা কভ থকতথাযা 

ব্যফায কযগছন। মকান মটবরগপান ক্রয় কযা য়বন এফং আিাযগনট ংগমাগ রাগাগনা য়বন। এগুবর এখগনা স্থান কযা 

বন।  

১৫.৫ অফফাফেভগয নাক্তকযণ বচি না মদয়া  স্থান না কযাঃ  প্রকগেয অতায় ঈক্ত খাগত ২২.৮৫ রে টাকায 

অফাফে ক্রয় কযা য়। এ কর অফাফগেয মকান নাক্তকযণ বচি মদয়া য়বন এফং এগুবর এখগনা স্থান কযা 

য়বন। ফাগজট নুমায়ী অফাফেভৄগয ভান বার ফগর প্রতীয়ভান য়বন।  

১৫.৬ কর মটবেং মন্ত্রাবত স্থান না কযাঃ প্রকগেয অতায় যীোগাগযয জন্য মটবষ্টং মন্ত্রাবত ংগ্রগয জন্য মভাট ৮৭.৬৫ 

রে টাকা ব্যয় কযা য়। এ কর মন্ত্রাবতয ফগুবর এখগনা স্থান কযা য়বন।  পগর ঈা এখগনা পুগযাপুবয ব্যফায 

ঈগমাগী য়বন। একর মন্ত্রাবত স্থান কগয দ্রুত ব্যফায না কযগর গকগজা গয় মাফায অংকা মথগক মাগফ।  

১৫.৭ গ্যা যফযা না কযাঃ প্রকগেয অতায় একাগডবভক বফন, ডযগভটযী বফন  অফাবক বফগন গ্যা যফযাগয ংস্থান 

বছর। প্রকে বযদ থগন মদখা মমগছ এখগনা গ্যা যফযা কযা য়বন। বত ত্বয গ্যা যফযাগয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

অফশ্যক।  

১৫.৮ মানফান বযফন পুগর জভা না মদয়াঃ প্রকগেয ১টি ভাআগক্রাফা ক্রয় কযা গয়গছ।  ংস্থান ভন্ত্রণারয় গত জাবযকৃত 

বযে নুমায়ী প্রকগেয অতায় যকাযী নুগভাদগনয গথ থ গৃীত/ক্রয়কৃত মানফান প্রকে ভাবপ্তয য বযফন পুগর 

জভা বদগত গফ। ভাপ্ত প্রকগেয মানফাগনয ব্যাাগয ঈবেবখত বযে নুমায়ী গ্রণ কযা প্রগয়াজন।  

১৫.৯ মজনাগযটয যফযা না কযাঃ  প্রকগেয অতায় মজনাগযটয এরাট/এআচটি স্থান কযায ংস্থান বছর। প্রকে বযদ থগন 

মদখা মগগছ মকান মজনাগযটগয স্থান কযা য়বন। থচ ঈক্ত অআগটগভয ৯.০০ রে টাকায ভগে ৮.০০ রে টাকা খযচ 

মদখাগনা গয়গছ।  

 
১৬। সুাবয/ভতাভতঃ 

 
১৬.১ প্রকে প্রণয়গনয ভয় চাবদা বববত্তক বডজাআন প্রণয়ন কগয প্রকগেয ঠিক ফাস্তফায়নকার বনধ থাযণ কযা প্রগয়াজন। 

ববফষ্যগত  এ বফলগয় অভতবযক থাকায জন্য ংবিষ্ট ংস্থাগক নুগযাধ জানাগনা র।  

১৬.২ প্রকগেয সুিু ফাস্তফায়ন বনবিতকগে ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরী ফা বযফতথন না কগয বফযভান বনয়ভ নুমায়ী প্রকে 

বযচারক বনগয়াগগ গচষ্ট থাকা প্রগয়াজন।  

১৬.৩ একাগডবভক  ডযগভটযী বফগনয াভগনয য়াগরয প্লাষ্টায এত ে ভগয় বকবাগফ মপগট মগর ম বফলয়টি ভন্ত্রণারগয়য  

খবতগয় মদখা প্রগয়াজন। বনম্নভাগনয এ কাগজয জন্য তদাযবকয দাবয়গত্ব বনগয়াবজত ংবিষ্ট কভ থকতথা/কভ থচাযীয বফরুগি 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  

১৬.৪ প্রকগেয অতায় মটবরগপান  আিাযগনট ংগমাগগয ংস্থান থাকা গত্ব তা না কগয ভৄদয় থ থ ব্যগয়য বফলয়টি 
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ভন্ত্রণারয় খবতগয় মদগখ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয। 

১৬.৫ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফেভৄগয নাক্তকযণ বচি প্রদানপূফ থক ঈা মথাস্থাগন স্থান কযায বফলগয় যাভ থক 

প্রদান কযা র।  

১৬.৬ প্রকগেয অতায় ংগৃীত মটবষ্টং ল্যাফগযটবযয মন্ত্রাবতভৄ বত ত্বয মথাস্থাগন স্থানপূফ থক ব্যফায ঈগমাগী কযায 

জন্য যাভ থ প্রদান কযা র।  

১৬.৭ একাগডবভক বফন, ডযগভটযী বফন  অফাবক বফগন ীঘ্রআ গ্যা যফযাগয প্রগয়াজনী ব্যফস্থা মনয়ায জন্য নুগযাধ কযা 

র।  

১৬.৮ প্রকগেয অতায় যকাযী নুদাগনয গথ থ ংগৃীত মানফান ংস্থান ভন্ত্রণারয় গত জাবযকৃত বযে নুমায়ী 

যকাযী বযফনপুগর জভা মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন।  

১৬.৯ প্রকগেয অতায় মজনাগযটয এরাট/এআচটি স্থান না কযায বফলয়টি ভন্ত্রণারয় খবতগয় মদগখ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযগত াগয। 
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ফাংরায়দ জাতীে ংদ ষচফারে ২০০৯-১০ থ থ ফছয়যয এষডষভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয  

মূল্যােন প্রষতয়ফদয়নয উয ভন্ত্রণারে/ষফবাগষবষিক ায-ংয়ে 
 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাঃ 

 ফাংরায়দ জাতীে ংদ ষচফারয়েয ধীয়ন ২০০৯-১০ থ থ ফছয়যয এষডষয়ত ১টি কাষযগযী ােতা প্রকে 

ভাপ্ত ে।  
 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে  মভোদকারঃ 
ভাপ্ত ১টি প্রকে মূর নুয়ভাষদত ব্যয়েয মচয়ে য়নক কভ ব্যয়ে ভাপ্ত য়েয়ছ। য য়ে ভাপ্ত ১টি প্রকয়েয মভোদ  

মূর নুয়ভাষদত মভোদ কার য়ত ১ ফছয বৃষি ময়েয়ছ।  

৩। ব্যে  মভোদকার বৃষিয কাযণঃ  
 প্রকেটিয মভোদ কারীন  প্রাে ২ ফছয ংদ চরভান না থাকাে প্রকয়েয কাম থক্রভ ষযচারনা কযা ম্ভফ েষন।  

 

৪। প্রকে ফাস্তফােয়ন ষচষিত ভস্যা  সুাষযঃ 

  
ভস্যামূ সুাষযমূ 

প্রকে বযচারগকয ঘন ঘন ফদরীয কাযগণ এফং 

মথা ভগয় প্রকে বযচারক দায়ন না য়ায় 

প্রকগেয কাম থক্রভ ফাস্তফায়গন বফরম্ব  ভস্যায 

সৃবষ্ট য়।  তাছাড়া বব নুমায়ী অ ন্তজথাবতক 

যাভ থক বনগয়াগগ দীঘ থসূেতায কাযগণ প্রকে 

ফাস্তফায়গন প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট য়। 
 

মম মকান ঈন্নয়ন প্রকে মথাভগয়  সুিুবাগফ ফাস্তফায়গনয রগেয প্রকে 

বযচারক গদ দায়গনয মেগে দীঘ থসূবেতা বযায কযা প্রগয়াজন।  

ঘন ঘন প্রকে বযচারগকয ফদরী  বযায কযা ফাঞ্ছনীয় । 
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???????????? ?????? ???????? ????????????????? ?????? ???????? ?????  

(ভাপ্তঃ বডগম্বয ২০০৯) 

 

১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ জাতীয় ংদ বচফারয় 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ  ফাংরাগদ জাতীয় ংদ বচফারয় 

৩। প্রকগেয ফস্থান  জাতীয় ংদ বফন, ঢাকা 

৪। প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়নকাগর

য %) 

ভর 

 

ফ থগল 

ংগাবধত 

 

ভর ফ থগল 

ংগাবধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মভাটঃ   

৬৯৯.৬১ 

বজবফঃ 

৪৮৬.৯১    

প্রঃাঃ     

২১২.৭০ 

৫৫০.০৪ 

৪৩০.৪৪ 

১১৯.৬০ 

৭৮.০০ মগন্ফম্বয, 

২০০৬ গত 

অগষ্ট 

২০০৮ 

মগন্ফম্বয, 

২০০৬ গত 

বডগম্বয 

২০০৯ 

২০০৭ 

মথগক 

বডগম্বয, 

২০০৯ 

- 

 

১ ফছয 

(৫০%) 

 

৫.০ প্রকগেয থ থায়নঃ প্রকেটি বজবফ  বফর্শ্ ব্যাংক এয থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত য়। 

৬.০ প্রকগেয ংগবববত্তক  ফাস্তফায়নঃ(ংস্থা কর্তথক যফযাকৃত ববঅয  ন্যান্য তগেয বববত্তগত) 

 (রে টাকায়) 

ক্রবভক 
বব নুমায়ী 

কাগজয ংগ 
একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. যাভ থক জনভা ১৮৯.০০ ০৬ জনভা ২১.৫০ 

(১১.৩৭%) 

০২ জনভা 

(১১.৩৭%) 

০২. প্রবেণ  

কভ থারা 

মথাক  ১৮৭.৬০ মথাক  ২১.৮৮ 

(১১.৬৬%) 

(১১.৬৬%) 

০৩. মন্ত্রাবত বাড়া ংখ্যা ২০.০০ ০২ টি ২.৪০ 

১২%) 

০১ টি  

(১২%) 

০৪. প্রগজি-আনপুট 

(ম্যাবনাবযজ)  

মথাক ১২৫.৪৪ মথাক ১৯.৭৩ 

১৫.৭৩%) 

(১৫.৭২%) 
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 (রে টাকায়) 

ক্রবভক 
বব নুমায়ী 

কাগজয ংগ 
একক 

বব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৫. বপ ব্যয়/বফবফধ মথাক ২৮.০০ মথাক ৭.৪৯ 

(২৬.৭৫%) 

(২৬.৭৫%) 

মভাট ৫৫০.০৪  ৭৮.০০ 

(১৪.১৮%) 

১৪.১৮% 

 
৭.০  কাজ ভাপ্ত থাবকগর ঈায কাযণঃ বব নুমায়ী বযকবেত রেযভাোয তুরনায় কাজ খুফ াভান্য-আ ম্পন্ন কযা 

গয়গছ। ৮ভ জাতীয় ংদ বফলুপ্ত য়ায় এফং যাভ থক বনগয়াগগ জটিরতা থ থ ছাগড় বফরম্ব য়ায় ঈগেখগমাগ্য 

বযভাণ কাজআ ভাপ্ত যগয়গছ। কাজ ভাপ্ত থাকায অগযা কাযণ গে প্রকে বযচারক গদ দায়গন বফরম্ব 

য়া।  

 

?.?    ?????? ????????????.?    ?????? ???????????  

  
৮.১    ????????? ???????????????? ??????? জাতীয় ংদ একটি াংবফধাবনক ংস্থা। জাতীয় ংগদয াফবরক একাঈি কবভটিয কাম থাফরীগক 

অগযা কাম থকয কগয মতারায জন্য বফর্শ্ ব্যাংক কর্তথক একটি প্রকে গ্রগণয রগেয থ থায়গনয প্রস্তাফ কযা য়। ঈক্ত 

প্রস্তাগফয মপ্রবেগত এফং থ থননবতক ম্পকথ বফবাগগয ম্মবতয মপ্রবেগত এ প্রকে গ্রণ কযা য়। টিবব নুাগয এ 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয রগেয বফর্শ্ব্যাংক কর্তথক ১১৯.৬০ রে টাকা প্রকে াায্য  এফং বজবফ কর্তথক ৪৩০.৪৪ রে 

টাকা ফযাে প্রদান কযা য়। ত:য, মথামথ কর্তথগেয নুগভাদনক্রগভ মভাট ৫৫০.০৪ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

মগন্ফম্বয, ২০০৬ গত বডগম্বয, ২০০৯ ম থভত মভয়াগদ প্রকেটি ংগাবধত অকাগয নুগভাবদত য়।  

 
৮.২     প্রকগেয ঈগেশ্যঃ  

জাতীয় ংগদয াফবরক একাঈি কবভটিগক বক্তারী কযা, মমন যাষ্ট্রীয় থ থ  ম্পগদয মথামথ ব্যফাগয এ 

কবভটি ম থাপ্ত ভূবভকা ারগন েভ য়। 

 
9.0 ??????? ?????????????? ??????? ভর প্রকগেয টিবব ফ থগভাট ৬৯৯.৬১ রে টাকা (বজবফ ৪৮৬.৯১ রে টাকা এফং প্রকে াায্য 

২১২.৭০ রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় মগন্ফম্বয, ২০০৬ গত অগষ্ট ২০০৮ মভয়াগদ গত ৩০.০৬.২০০৪ তাবযগখ মথামথ 

কতথে কর্তথক নুগভাবদত য়। যফতীগত ষ্টভ জাতীয় ংদ বফলুপ্ত য়া  ন্যান্য কাযগণ টিবব ংগাধন কযা 

অফশ্যক য়ায় গত ৩১.০৭.২০০৭ তাবযগখ ফ থগভাট ৫৫০.০৪ রে টাকা (বজবফ ৪৩০.৪৪ রে টাকা এফং প্রকে 

াায্য ১১৯.৬০ রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় মগন্ফম্বয, ২০০৬ গত বডগম্বয, ২০০৯ মভয়াগদ প্রকেটি ংগাবধত অকাগয 

মথামথ কতথে কর্তথক নুগভাবদত য়। 

 

??.?    ??????? ??????????????.?    ??????? ???????????? প্রকগেয  শুরু গত ভাবপ্ত ম থ ন্ত ফাংরাগদ ংদ বচফারগয়য বনম্নফবণ থত কভ থকতথাগণ ‘প্রকে 

বযচারক’ এয দাবয়ত্ব ারন কগযনঃ 

 

ক্রবভক কভ থকতথায নাভ দফী দাবয়ত্ব গ্রণ দাবয়ত্ব  থণ 

০১. খন্দকায অগনায়ারুর আরাভ ঈ বচফ ১৬.০৬.২০০৭ ৩০.০৬.২০০৮ 

০২. জনাফ মভাঃ মভাস্তাবপজুয যভান  ঈ বচফ ০২.০৭.২০০৮ ৩০.০৫.২০০৯ 

০৩. জনাফ বীভ চযণ যায় বতবযক্ত বচফ ০৭.০৬.২০০৯ ৩১.১২.২০০৯ 

(ভাবপ্ত ম থভত) 
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1111..00   ????????? ???????? ??????  ????????? ???????? ??????   

ঈগেশ্য  জথন 

০১. াফবরক একাঈি কবভটি জন্য একটি স্থায়ী াবচবফক 

ফকাঠাগভায ব্যফস্থা কযা ; 

০১. বজথত য়বন। 

০২. াফবরক একাঈি কবভটি  াবচবফক কাঠাগভাগত 

কভ থযত কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াভেথ দেতা ঈন্নয়ন; 

০২. অংবক  বজথত গয়গছ। 

০৩. াফবরক একাঈি কবভটিয কাম থাফরী, বিাভত   

গৃীত ব্যফস্থাবদ বভবডয়া ংবিষ্ট ব্যবক্ত, ংস্থা, গগফলক  

বোথীগদয কাগছ মথাম্ভফ ঈন্ুক্ত কযা। 

০৩. বজথত গয়গছ। এ রগেয জাতীয় ংদ 

বচফারগয় একটি বভবডয়া মিায স্থান 

কযা গয়গছ। 

০৪. জাতীয় ংদ এফং বএনএবজ বপগয জন্য মনটয়াকথ 

স্থান কযা। 

০৪. বজথত য়বন। 

 
১২.০ ভবনটবযং: ফাংরাগদ জাতীয় ংদ বচফারগয়য বচফ বফববন্ন ম থাগয়য কভ থকতথাগণ ভাবক, বেভাবক  ফাবল থক 

বায ভােগভ এআ প্রকগেয কাম থক্রভ বনয়বভতবাগফ বযফীেণ কগযন। অআএভআবড কর্তথক এ প্রকগেয কাম থক্রভ প্রকে 

চরাকারীন ভগয় গযজবভগন বযফীেণ কযা না গর বনয়বভতবাগফ ভাবক, বেভাবক  ফাবল থক প্রবতগফদন 

ম থাগরাচনায ভােগভ এ প্রকগেয কাম থক্রভ বযফীেণ কযা গয়গছ।  

 
১৩.০ বডটঃ  

১৩.১  বযন্তযীন বডটঃ অগরাচয প্রকগেয বয ন্তযীণ বডট কযা য়বন ভগভ থ ববঅয দৃগষ্ট  বযদ থন কাগর 

জানা মায়।  

১৩.২  এেটান থার বডটঃ  ২১.০৫.২০০৯ তাবযগখ ২০০৭-২০০৮ থ থ ফছগযয কাম থক্রভ ম্পগকথ বডট প্রবতগফদন 

দাবখর কযা য়। ঈক্ত প্রবতগফদগন ৭৮,২০১.৩৭ (অটাত্তয াজায দ্যআত এক টাকা এফং য়া াআবে) টাকা 

বনয়বভত ব্যগয়য জন্য অবত্ত ঈত্থান কযা য়। ঈক্ত অবত্ত বনষ্পবত্ত কযা গয়গছ ভগভ থ জানা মায়। ২০০৮-

২০০৯ থ থ ফছগয মকান বডট কযা য়বন।  

??.? ??.? ????????? ???????????????? ???????    

১৪.০১  প্রকে বযচারগকয ঘন ঘন ফদরীয কাযগণ এফং মথা ভগয় প্রকে বযচারক দায়ন না য়ায় প্রকগেয 

কাম থক্রভ ফাস্তফায়গন বফরম্ব  ভস্যায সৃবষ্ট য়। 

১৪.২  বব নুমায়ী অভতজথাবতক যাভ থক বনগয়াগগ দীঘ থসূেতায কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়গন প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট য়।  

১৪.২  ষ্টভ জাতীয় ংদ বফলুপ্ত য়ায য নফভ জাতীয় ংদ গঠগনয জন্য াধাযণ বনফ থাচন মথাভগয় নবিত 

না য়ায় অগরাচয প্রকগেয কর কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়বন।  

??.? ???????? ??.? ????????   

১৫.১  মম মকান ঈন্নয়ন প্রকে মথাভগয়  সুিুবাগফ ফাস্তফায়গনয রগেয প্রকে বযচারক গদ দায়গনয মেগে 

দীঘ থসূবেতা বযায কযা প্রগয়াজন। 

 
১৫.২  ঘন ঘন প্রকে বযচারগকয ফদরী  বযায কযা ফাঞ্ছনীয় ।  

 
১৫. ৩.  জনগুরুত্ব ম্পন্ন প্রকে বযচারনায মেগে প্রকে বযচারক গদ াফ থেবনকবাগফ কভ থকতথা বনগয়াগ কযা 

অফশ্যক। 

 

  


