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ননৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ২০১৩-১৪ থ থফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন  

প্রডতয়ফদয়নয ওয ায-ংয়ে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারে/ডফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ ভর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 ননৌ-রযফণ 

ভন্ত্রণারে 

৪ ৪ - - ২ ৪ ২৮%  

-

৬৬.৬৭% 

২ ৩.২৪% 

- 

৭.৩৪% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা :  ৪  

২।  ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডিয কাযণ : 

1. প্রকয়েয অওতাে জডভ ডধগ্রণ ংক্রান্ত জটিরতা এফং তা দখয়র ডনয়ত ডফরম্ব ে; 

2. অভদানীতব্য অফশ্যকীয় ননক মন্ত্রারত প্রারিনত রফরম্ব; 

3. রনভ মাণাভগ্রীয মূল্য বৃরি; 

4. জডভয মূল্য বৃরি; 

5. ভাভরা ংক্রান্ত জটিরতা আতযারদ। 

৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয:  

ভস্যা সুাডয 

৩.১ প্রকয়েয অওতাে জডভ ডধগ্রণ এফং তা দখয়র ডনয়ত 

ডফরম্ব ে। এয়ত প্রকে মথাভয়ে ফাস্তফােয়ন ডফরম্ব ঘয়ট। 

৩.১ জডভ ডধগ্রন কাম থক্রভ দ্রুততাযয ায়থ ম্পন্ন কযয়ত 

এফং ডধগ্রণকৃত জডভ দখয়র ডনয়ত দখয়র ডনয়ত 

ংডিষ্ট মজরা প্রান এফং অআন শংখরা ফাডনীয 

ােতা ডনয়ত য়ফ; 

৩.২  ফন্দযমূন অভদানীকৃত বাযী ভারাভারমূ যাখায 

জন্য অরাদা নকান আয়াড ম ননআ; 

৩.২ অভদানীকৃত বাযী ভারাভারমূ যাখায জন্য  

ফন্দযমূন  নরব নেক আয়াড ম রনভ মাণ কযা নমনত 

ানয; 

৩.৩ স্থর ফন্দযমূন গনে প্ররতরদন ২৫০-৩০০ নরাক বাযনত 

মাওয়া অা কনয থানক। ফারণজয প্রানযয ানথ ানথ এ 

ংখ্যাও ফােনছ। থচ মাত্রীনদয াভরয়ক ফস্থান , 

রফশ্রাভাগানযয ব্যফস্থা ননআ। এজন্য প্যানঞ্জায টারভ মনার 

রনভ মাণ কযা প্রনয়াজন; 

৩.৩ ফন্দনয ১টি প্যানঞ্জায টারভ মনার রনভ মাণ কযা নমনত ানয  

৩.৪ স্থর ফন্দযমূন  গনে প্ররতরদন ৫০০ টি বাযতীয় এফং 

ফাংরানদী ট্রাক অা -মাওয়া কনয । ট্রাক টারভ মনার না 

থাকায় গােী মাতায়ানত মানজট সৃরি য়; 

৩.৪ অভদানী এফং যিানী কানজ ব্যফহৃত ট্রাকগুনরা যাখায 

জন্য ১টি ট্রাক টারভ মনার আয়াড ম রনভ মাণ কযা নমনত ানয; 
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৩.৫ স্থর ফন্দযমূন রনরভ মত আয়াড মমূ ঢারাআ না কযায় প্রচন্ড 

ধূরাফাররযুক্ত স্বাস্থযকয রযনফনয সৃরি নয়নছ; 

৩.৫ ওনন নেক আয়াড ম অযরর ঢারাআনয়য ব্যফস্থা কযা 

নমনত ানয; 

৩.৬ প্রকনেয অওতায় রনরভ মত নযা নযা নপযীনত পুযাতন  ৩.৬ নপযীনত রনম্নভাননয ভরযচা ধযা পুযননা যড ব্যফায ,  

৩.৭ ভরযচা ধযা যড , রনম্নভাননয ীট , রনম্নভাননয ডায়নানভা 

আতযারদ ব্যফায কযা  নয়নছ। এনত যকানযয নথ ময 

চয় নয়নছ এফং নপযীগুনরা কারিত অয়ুস্কার ানফ 

না; 

৩.৭ রনম্নভাননয ডায়নানভা ক্রয় , রনম্নভাননয নডনকয ীট 

ব্যফায, ন্টুন রনভ মানণ ফে ধযনণয ত্রুটি থাকা নেও 

রনভ মাণকাযী প্ররতষ্ঠাননয রনকট নথনক ন্টুন বুনঝ ননয়া 

আতযারদ রফলয়গুনরা ভন্ত্র ণারয় একটি করভটি গঠন কনয 

খরতনয় নদখনত ানয; 

৩.৮ নপযী রনভ মাতা প্ররতষ্ঠাননয নপযী রনভ মানণ দক্ষতা /রধক 

মুনাপা রানবয অকািায় ন্টুন রনভ মানণ ফে ধযনণয ত্রুটি 

যনয়নছ ফনর প্রতীয়ভান য়। 

৩.৮ দক্ষ নপযী রনভ মাতা প্ররতষ্ঠাননয ভাধ্যনভ নপযী , ন্টুন 

রনভ মাণ কযনত নফ। এরনক্ষয দক্ষ নপযী রনভ মাতা 

প্ররতষ্ঠাননক কাম মানদ প্রদাননয জন্য দযত্র মথামথ 

মূল্যায়ন কযা প্রনয়াজন।  
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রফঅআডরিউটির’য জন্য নযা নযা নপযী, নযা নযা ন্টুন, নক-টাআ নপযী, আউটিররটি টাআ-১  

নপযী ও আউটিররটি টাআ ন্টুন রনভাণ (১ভ ংনারধত) ীল মক 

প্রকনেয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডতয়ফদন 

 (ভাপ্ত জুন,২০১৪) 

           

 

১। প্রকয়েয নাভ  : রফঅআডরিউটির’য জন্য নযা নযা নপযী , নযা নযা ন্টুন , নক-টাআ নপযী , আউটিররটি 

টাআ-১ নপযী ও আউটিররটি টাআ ন্টুন রনভাণ (১ভ ংনারধত) 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা  : ফাংরায়দ বযন্তযীণ মনৌ-ডযফণ কয় থায়যন (ডফঅআডডিউটিড)   

৩। প্রাডনক ভন্ত্রণারে               : ননৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয় 

    

৪। প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যে        :                                                                            

                                                                                                                             (রে টাকাে) 

নুয়ভাডদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

নভাট 

টাকা 

(প্রঃ াঃ) 

নুয়ভাডদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত           

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত ব্যে 

(ভর 

নুয়ভাডদত 

ব্যয়েয %) 

ডতক্রান্ত  

ভে 

(ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর 

নভাট 

টাকা 

(প্রঃ াঃ) 

ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

(১ভ ংয়াডধত) 

ভর ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

(১ভ ংনারধত) 

ব্যে বৃডি 

ব্যডতয়যয়ক 

মভোদ বৃডি 

(১ভ ফায) 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১১৬৬.০০ 

১১১৬৬.০০ 

(--) 

১০২২২.০০ 

১০২২২.০০ 

-- 

১০০৫৮.৬২৬ 

১০০৫৮.৬২৬ 

-- 

জানুোযী, ২০০৯  

য়ত   

জুন ২০১৩ 

জানুোযী,২০০৯  

য়ত   

জুন, ২০১৩ 

 

জানুোযী,২০০৯  

য়ত   

জুন ২০১৪ 

 

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত   

জুন ২০১৪ 

-১১% 

(এনক্ষনত্র প্রকে 

ব্যয় ১১% হ্রা 

ননয়নছ) 

২৮% 

 

৫।      প্রকে এরাকা : 

রফবাগ নজরা উনজরা 

ঢাকা মুরন্পগঞ্জ, ভাদাযীপুয, 

ভারনকগঞ্জ, যাজফােী, 

যীয়তপুয 

ভাওয়া, নরৌজং, চযজানাজাত, রফচয, রফারয়, 

নদৌরতরদয়া, নগায়ারন্দ, অলুফাজায, খীপুয 

 

ফরযার 

চট্টগ্রাভ 

 

৬. প্রকে থ থােন :     রজওরফ 

৭. প্রকনেয উনেশ্যঃ  প্রকেটিয প্রধান উনেশ্য নে ১টি নযা নযা নপযী , ১টিনযা নযা ন্টুন , ২টি নক -টাআ নপযী , ৭টি আউটিররটি 

টাআ-১ নপযী ও ৪টি ন্টুন রনভাণ কযা এফং ডফঅআডডিউটিড কর্তথক ডফডবন্ন মপযীয়থ ডযচাডরত মপযী াডব থয়য ভাধ্যয়ভ দ্রুত 

ও কাম থকযী মফা প্রদান কযা। 

 

৮. প্রকনেয টভূরভঃ  

৮.১ ফাংরানদ নদী ফহুর নদ ওয়ায় ডফঅআডডিউটিড মপযী াডব থয়য ভাধ্যয়ভ ড়ক মমাগায়মাগ ব্যফস্থায়ক ােতা প্রদান 

কয়য অয়ছ। দ্মা ও মভৄনা নদীয ভধ্য ডদয়ে ডনেডভত কাম থকয মপযী াডব থয়য উয উত্তয ও দডেণাঞ্চয়রয ায়থ 

পূফ থাঞ্চয়রয ড়ক মমাগায়মাগ ডনব থযীর; 

৮.২ ফতথভায়ন ডফঅআডডিউটিড াটুডযো-মদৌরতডদো-াটুডযো, ভাওো-চযজানাজাত-ভাওো, ভাওো-ঙ্গরভাডঝ-ভাওো, 

চাঁদপুয-যীেতপুয-চাঁদপুয, মবারা-রক্ষ্মীপুয-মবারা, মবারা-ফডযার-মবারা রুয়ট মপযী াডব থ ডযচারনা কযয়ছ। উয়যাক্ত 
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মপযী াডব থভয় ভারাভার, মােী ও মানফান ডযফয়ণয দ্বাযা মদয়য ডফডবন্ন ঞ্চয়রয ায়থ ংয়মাগ স্থায়নয 

গুরুত্বপূণ থ ভূডভকা ারন কযয়ছ; 

 

৮.৩ ডফঅআডডিউটিড’য মপযী ফয়য ১২টি মযা মযা মপযী, ৮টি মক-টাআ মপযী, ৭টি ডভডডোভ ও মছাট মপযী এফং ৮টি ডাম্ব 

মপযী মভাট ৩৫টি মপযী যয়েয়ছ। ফয়যয ১০টি মযা মযা মপযীয ডনভ থাণ কার ১৯৮২-১৯৯৩, ২টি মযা মযা মপযী চােনা 

মথয়ক ২০০২ ায়র অভদানী কযা য়েয়ছ। ৮টি মক-টাআ মপযীয ডনভ থাণকার  ১৯৭২-৭৫, ৮টি ডাম্ব মপযীয ডনভ থাণকার  

১৯২৫-৩৮ ার ও ন্যান্য ডভডডোভ ও মছাট মপযী ১৯৬৩ ায়র ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ; 

 

৮.৪ ডফঅআডডিউটিড ১২টি মযা মযা মপযীয ভাধ্যয়ভ াটুডযো রুয়ট মপযী াডব থ ডযচারা কয়যডছর। ভাওো রুয়টয 

ব্যফাযকাযীয়দয চাডদায মপ্রডেয়ত নয়বম্বয, ২০০৭ য়ত মযা মযা মপযী াডব থ প্রফতথন কযা ে। মপযী স্বেতায কাযয়ণ 

ডফঅআডডিউটিড াটুডযো য়ত ২টি মযা মযা মপযী প্রতযাাযপূফ থক ভাওো রুয়ট ডনয়োডজত কযা য়েয়ছ। ড়কয়থ 

মমাগায়মায়গয দ্রুত উন্নেয়নয পয়র মবারা ও রক্ষ্মীপুয মজরায ভয়ধ্য মপযী াডব থ চালু কযা ে াটুডযো ও ভাওো রুট 

মথয়ক ৩টি মক-টাআ মপযী প্রতযাায কয়য। াটুডযো মক্টয়য ১০টি মযা মযা মপযীয ভাধ্যয়ভ প্রডতডদন প্রাে ৩০০০ মানফান 

দেতায ায়থ াযাায কযা কষ্টকয য়ে য়ড়। যডদয়ক ভাওো রুয়ট প্রডতডদন গয়ড় প্রাে ১১০০ মানফান াযাায 

কযা ে। মযা মযা মপযী স্বেতায কাযয়ণ ৮টি মক-টাআ মপযী ও ৮টি ডাম্ব মপযীয ভাধ্যয়ভ এ ভস্ত মানফান ভাওো রুয়ট 

াযাায কযা ে এফং  

 

৮.৫ উয়যাক্ত মপ্রোয়ট “ভাওো রুয়ট দ্রুত ও দে মপযী াডব থ ডনডিতকয়ে ২টি মযা মযা মপযী, ২টি মযা মযা ন্টুন ডনভ থাণ” 

ীল থক প্রকেটি ২২/১২/২০০৮ তাডযয়খ একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত ে। স্বে দুযয়ত্ব মযা মযা মপযীয তুরনাে আউডরটি টাআ 

মপযী ডযচারনা উয়মাগী ও রাবজনক ওোে আউটিডরটি াআ মপযীয ংস্থান মযয়খ ডডডড ১ভ ফায ংয়াধন কযা 

ে।  মা ২১/১২/২০১০ তাডযয়খ একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত ে। 

 

৯. প্রকনেয মূর কাম মক্রভঃ  

 ১টি মযা মযা মপযী; 

  ১টি মযা মযা ন্টুন,; 

 ২টি মক-টাআ মপযী; 

  ৭টি আউটিডরটি টাআ-১ মপযী এফং  

 ৪টি আউটিডরটি টাআ ন্টুন । 

১০. প্রকনেয ঙ্গরবরিক ফাস্তফায়নঃ রযরি ‘ক’ 

 

১১. প্রকনেয কাজ ভাি থাকনর তায কাযণঃ  রডরর নুমায়ী প্রকনেয অওতায় নকান ংনগয কাজ ভাি ননআ। 
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১২. মূল্যায়ন িরতঃ  প্রকেটিয ভাি মুল্যায়ন প্রডতয়ফদন প্রণেয়ন ডনয়ম্নাক্ত ডফলে/িডত ডফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 প্রকনেয ডডডড ম থায়রাচনা;  

 PEC বায কাম থডফফযণী ম থায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রডযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগডত ম থায়রাচনা;  

 ডডঅয তথ্য ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজডভয়ন ডযদ থন এফং  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডত্তয়ত ংডিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

 

১৩.  প্রকে রযদ মনঃ গত ১১/০৬/২০১৫ ররঃ তারযনখ অআএভআরড’য কাযী রযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তমক প্রকনেয ভাি 

কাম মক্রভ রযদ মন কযা য়।  রযদ মনকানর ডফঅআডডিউটিড’য ডনফ থাী প্রয়কৌরী জনাফ মভাঃ ডনোজুর ক এফং ন্যান্য 

কভ থকতথাগণ উরস্থত রছনরন। 

 

১৪. ম মনফক্ষণঃ 

 

১৪.১  প্রকনেয অওতায় ০১টি নযা নযা নপযী , ০১টি নযা নযা ন্টুন , ০২টি নক -টাআ নপযী , ০৭টি আউটিররটি টাআ -১ নপযী ও ০৪টি 

আউটিররটি টাআ ন্টুন রনভ মাণ কযা নয়নছ। প্রকনেয কাম মক্রভ ঢাকা , চট্টগ্রাভ এফং ফরযার রফবানগ। এয ভনধ্য ফরযার রফবানগয 

ফরযার এফং নবারা নজরায কাম মক্রভ রযদ মন কযা য়। এ ভয় প্রকে ংরিি আরঞ্জরনয়ায (নভরযন) ও ফারণজয কভ মকতমা এফং 

জরমাননয ভািায ও ড্রাআবানযয ানথ অনরাচনা কযা য়। 

  

 উরস্থত  কভ মকতমাযা জানান  ফরযার নজরায ফরযার নবারা (রাাযাট-নবদুরযয়া) রুনট ২টি আউটিররটি টাআ নপযী মথাক্রনভ 

কৃষ্ণচূো ও ানাননা রদনয় নপযী াযাায চরনছ এখানন দুআ রুনট ২টি আউটিররটি টাআ ন্টুনও স্থান কযা নয়নছ। যরদনক 

নবারা নজরায় নবারা-রক্ষ্ণীপুয রুনটও ২টি আউটিররটি টাআ নপযী (কনকচাঁা ও রকলাণী) চরাচর কযনছ। এখাননও দুআ ঘানট ২টি 

আউটিররটি টাআ ন্টুন স্থান কযা নয়নছ। রযদ মনন ফরযার নজরায রাাযাট ঘানট নপযী কৃষ্ণচূোনক চরাচরযত ফস্থায় 

(রচত্র-১) এফং নপযী কনকচাঁানক আররা ঘানট ফস্থানযত (রচত্র: ২) নদখা মায়। 

                

রচত্র-১: নপযী কৃষ্ণচূো রচত্র-২:  নপযী-কনকচাঁা 

                                      



439 

 

১৪.২ রযদ মননয ভয় আউটিররটি টাআ নপযী কৃষ্ণচূোনত কনয ফরযার নথনক নবারায় মাওয়া য়। রযদ মনন নদখা মায় , নপযীয ম মা।ম্প 

ন্টুননয গ্াংওনয়য ানথ evenly set না ওয়ায় ন্টুননয খনন্দ ারন বনয ন্টুন রনচু কনয ম মাথম্প নট কযা নয়নছ। এবানফ 

ন্টুননক প্রায় এক াত রনচু কযা নয়নছ। ন্টুননয খনন্দ ারন বযায কাযনণ ন্টুননয খনন্দ ভরযচা ধনযনছ ফনর ংরিি উরস্থত 

কভ মকতমাগণ জানান। এনত ন্টুননয রাআপ টাআভ কনভ মানে। ংরিি কভ মকতমা জানান প্রকনেয অওতায় রনরভ মত ৪টি ন্টুনন একআ 

ধযনণয ভস্যা যনয়নছ। এ ভস্যা ভাধাননয জন্য ডরকং নভযাভত প্রনয়াজন। তাছাো ন্টুননয রডজাআন কযা নয়নছ কাব ম 

(curve) অকৃরতয ম মাাাম্প নট কযায জন্য এটি নেট (straight)  ওয়া প্রনয়াজন (রচত্য: ৩)।              

 

      রচত্র ৩ : আউটিররটি টাআ ন্টুন  

১৪.৩ নপযী কৃষ্ণচূোনত যাংকনযয াউ াআ ততযী কযায় যাংকয ব্যফানযয জন্য মারন্ত্রক ব্যফস্থা যাখা য়রন। এছাো নপযীয 

ররেয নে এফং চাযানয ফাউন্ডাযীয নযররং ততযীয পুযননা যড ব্যফায কযা নয়নছ।  তযন্ত রনম্নভাননয পুযননা এ যনড 

ভরযচা ধনয ক্ষনয় মানে (রচত্র: ৪ )।  

             

রচত্র:৪- নপযী কৃষ্ণচূোয রিঁরেয ভরযচাধযা নে 
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রযদ মনন অনযা নদখা মায় , নপযী কৃষ্ণচূোয নডক রনচু নয় রগনয়নছ এফং এনত বৃরিয ারন জনন্ অনছ। উরস্থত কভ মকতমাযা 

জানান নপযীয নড নকয াত গুনগতভানম্মত না ওয়ায় নডক রনচু নয় রগনয়নছ। অনযা জানান নডক -এ জনভ থাকা ারন 

আরঞ্জনরুনভ প্রনফ কনয (রচত্র :৫)। 

            

রচত্র: ৫- রনচু নয় মাওয়া নডক এফং জনভ থাকা ারন 

 

১৪.৪ আরঞ্জনরুনভ রগনয় নদখা মায় ড্রাআবানযয াভনন ননকগুনরা নছাট জা নারা। নপযী চারাননা য সুরফধানথ ম এতগুনরা নছাট জানারায 

রযফনতম ১টি ফে জানারা থাকা প্রনয়াজন। তাছাো রডররনত ওয়াটায প্রুপ জানারায ংস্থান থাকনরও নপযীয ফগুনরা 

জানারা রদনয় বৃরি ারন প্রনফ কনয। রডররনত ২টি window wiper-এয ংস্থান থাকনরও জানারায় নকান wiper ফাননা 

য়রন। নপযী চরাকানর বৃরি নর ড্রাআবানযয নমাগীনক পুযননা কাে রদনয় গ্লা মুনছ  রননত য়  (রচত্র: ৬)। 

           

 

রচত্র ৬ : আরঞ্জন রুনভয জানারা 
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এছাো কভ মকতমানদয ানথ অনরাচনায় অনযা জানা মায় , প্রধান আরঞ্জননয চারজমং ডায়নানভা কাজ কনয না। নপযী চরাচর শুয 

নথনকআ এ ভস্যা রছর। আনতাভনধ্য  ওয়ানযরি ররযয়নডয ভনধ্য একটি ডায়নানভা নভযাভত কযাননা নয়নছ তানতও কাম মকয না 

ওয়ায় নয BIWTC-এয নযরবরনউ ফানজট নত নভযাভত কযা নয়নছ। এক আরঞ্জন রুভ নথনক অনযক আরঞ্জন রুনভ মাওয়ায জন্য 

অবযন্তযীণ যাস্তা যাখা য়রন। তাআ রুনভয ফাআনয নফয নয় অনযকটি আরঞ্জন রুনভ মাতা য়াত কযনত য়। নপযীয রডজাআনন 

অবযন্তযীণ মাতায়ানতয জন্য যাস্তা যাখা নমত। এছাো নপযীয াআনড্রাররক াআ পুযননা এফং াআনড্রাররক াআ চানয কাযনণ 

খুনর মায় ফনর আরঞ্জন রুনভ কভ মযত কভ মকতমাযা জানান । 

 

১৫.    প্ররকউযনভি ংক্রান্ত তথ্যঃ প্রকনেয অওতায় ম্পারদত প্ররকউযনভি কাম মক্রভ ররঅয-২০০৮  ম্পারদত রফরধভারা নুানয 

ম্পন্ন  কযা নয়নছ রক না ন রফলয়টি রযফীক্ষনণয জন্য একারধক ফায নটররনপান ভাযপত নমাগানমাগ কনয তথ্য চাওয়া নয়নছ। 

যফতীনত তথ্য যফযানয নুনযাধ জারননয় ভন্ত্রণারনয় ত্র নপ্রযণ কযা নয়নছ। এ ম মন্ত প্ররকউযনভি  ংক্রান্ত নকান তথ্য 

যফযা কযা য়রন। 

 

১৬. প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যঃ  

ক্রঃ নং প্রকে ডযচারয়কয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। জনাফ নভাঃ রজয়াউর আরাভ প্রকে রযচারক খন্ডকারীন ০৪/০৯/২০০৮ নত ৩০/০৬/২০১৩ 

 

১৭.  ভস্যাঃ 

১৭.১ তথ্য প্রদানন নী াঃ প্রকনেয প্ররকউযনভি ংক্রান্ত তথ্য প্রদানন প্রকে রযচারনকয তীব্র নীা যনয়নছ। উনেখ্য 

অআএভআরড কর্তমক রযদ মনকানর প্রকে রযচারক নুরস্থত রছনরন। যফতীনত তথ্য ংগ্রনয জন্য একারধকফায 

নটররনপান ভাযপত নমাগানমাগ কযা য় এফং ভন্ত্রণারনয় রচঠি নপ্রযণ কযা  য়। এ রফলনয় ভন্ত্রণারয় এফং প্রকে 

রযচারক নত নকান প্ররতউিয াওয়া মায়রন; 

 

১৭.২ নপযী রনভ মাণ পুযননা/ রনম্নভাননয াভগ্রীয ব্যফাযঃ প্রকনেয অওতায় রনরভ মত নযা নযা নপযীনত পুযাতন ভরযচা ধযা যড , 

রনম্নভাননয ীট , রনম্নভাননয ডায়নানভা আতযারদ ব্যফায কযা নয়নছ। এনত যকানযয নথ ময চয় নয়নছ এফং 

নপযীগুনরা কারিত অয়ুস্কার ানফ না; 

 

১৭.৩ রনভ মাণ কানজ ক্রটিঃ নপযী রনভ মাতা প্ররতষ্ঠাননয নপযী রনভ মানণ দক্ষতা /রধক মুনাপা রানবয অকািায় ন্টুন রনভ মানণ 

ফে ধযনণয ত্রুটি যনয়নছ ফনর প্রতীয়ভান য়। ন্টুননয খনন্দ ারন বনয  ভন্বয় কযায কাযনণ ন্টুননয খনন্দ ভরযচা 

ধনযনছ। এনত ে ভনয় ন্টুন কাম মক্ষভতা াযানফ ভনভ প্রতীয়ভান য় ।  
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১৮. সুারযঃ 

১৮.১ বরফষ্যনত অআএভআরড কর্তমক প্রকে রযদ মনন প্রকে রযচারনকয উরস্থরত এফং তথ্য যফযা রনরিত  কযায 

দনক্ষ রননত নফ; 

 

১৮.২ নপযীনত রনম্ন ভাননয ভরযচা ধযা পুযননা যড ব্যফায , রনম্নভাননয ডায়নানভা ক্রয় , রনম্নভাননয নডনকয ীট ব্যফায , 

ন্টুন রনভ মানণ ফে ধযনণয ত্রুটি থাকা নেও রনভ মাণকাযী প্ররতষ্ঠাননয রনকট নথনক ন্টুন বুনঝ ননয়া আতযারদ রফলয়গুনরা 

ভন্ত্রণারয় একটি করভটি গঠন কনয খরতনয় নদখনত ানয; 

 

১৮.৩ প্রকনেয অওতায় রনরভ মত নপযী এফং ন্টুননয ক্রটিমূ জরুযী রবরিনত াযাননায ব্যফস্থা গ্রণ কযনত নফ। এনক্ষনত্র 

জনদূনব মাগ এোনত নপযী এফং ন্টুন প্ররতস্থান কনয ক্রটি াযানত নফ; 

 

১৮.৪ প্রকনেয External Audit ম্পন্ন কনয অআএভআ রফবাগনক জরুযী রবরিনত ফরত কযনত নফ; এফং 

 

১৮.৫ নুনেদ ১৮.১ - ১৮.৪ ম মন্ত অআএভআরডয সুারযনয নপ্ররক্ষনত গৃীত ব্যফস্থা অগাভী দুআ (২) ভানয ভনধ্য 

অআএভআরডনক ফরত কযনত নফ। 
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রযরি-ক 

প্রকনেয ঙ্গরবরিক ফাস্তফ ও অরথ মক গ্রগরতঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র: নং নঙ্গয নাভ একক রডরর নুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ব্যয় 

অরথ মক ফাস্তফ অরথ মক  ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. নযা নযা নপযী ১ ২৪৮৮.০০ ১ ২৪৮৮.১০ ১ 

২. নযা নযা ন্টুন ১ ৪৭৮.৩১ ১ ৪৭৮.৩১ ১ 

৩. নক-টাআ নপযী ১ ৮০০.০০ ১ ৭৫৮.২৬ ১ 

৪. নক-টাআ নপযী ১ ৮০০.০০ ১ ৭৫৮.২৬ ১ 

৫. আউটিররটি টাআ নপযী ১ ৭৩০.০০ ১ ৭২৪.৭২ ১ 

৬. আউটিররটি টাআ নপযী ১ ৭৩০.০০ ১ ৭২৪.৭২ ১ 

৭. আউটিররটি টাআ নপযী ১ ৭৩০.০০ ১ ৭২৪.৭২ ১ 

৮. আউটিররটি টাআ নপযী ১ ৭৩০.০০ ১ ৭২৪.৭২ ১ 

৯. আউটিররটি টাআ নপযী ১ ৭১৫.০০ ১ ৭০৮.৭৫ ১ 

১০. আউটিররটি টাআ নপযী ১ ৭১৫.০০ ১ ৭০৮.৭৫ ১ 

১১. আউটিররটি টাআ নপযী ১ ৭১৫.০০ ১ ৭০৮.৭৫ ১ 

১২. আউটিররটি টাআ ন্টুন ১ ১৪১.৬৮ ১ ১৪১.৬৮ ১ 

১৩. আউটিররটি টাআ ন্টুন ১ ১৩৯.৫২ ১ ১৩৯.৫২ ১ 

১৪. আউটিররটি টাআ ন্টুন ১ ১৪৯.০০ ১ ১৩৪.৭৩ ১ 

১৫. আউটিররটি টাআ ন্টুন ১ ১৪৯.০০ ১ ১৩৪.৭৩ ১ 

১৬. প্রাআ করিননজন্পী -- ১১.৪৯ -- -- -- 

 ফ মনভাট = ১৫ ১০২২২.০০  ১০০৫৮.৬২ ১৫ 
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“নবাভযা স্থর ফন্দয উন্নয়ন (১ভ ংনারধত)” ীল মক 

 প্রকয়েয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডতয়ফদন 

( ভাপ্ত : জুন,২০১৪) 

 

 

 

১. প্রকনেয নাভ : নবাভযা স্থর ফন্দয উন্নয়ন (১ভ ংনারধত) 

২. (ক) উনযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : ননৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয় 

(খ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরানদ স্থর ফন্দয কর্তমক্ষ 

৩. ফাস্তফায়নকার :  অযম্ভ  ভারি ভয় বৃরি 

(ক) মূর : ০১/১১/২০১০ ৩০/০৬/২০১৩  

৩৭.৫% (খ) ফ মনল ংনারধত (১ভ ংনারধত) : ০১/১১/২০১০ ৩০/০৬/২০১৪ 

(গ) প্রকৃত : ০১/১১/২০১০ ৩০/০৬/২০১৪ 

৪. প্রকে এরাকা : াতক্ষীযা নজরায াতক্ষীযা দয উনজরা। 

৫. নুনভারদত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) : মূর ফ মনল ংনারধত প্রকৃত ব্যয় ব্যয় বৃরি 

(ক)নভাট : ১৯০০.০০ ২০৮৫.৬৫  

২০৩৯.৪৬ 

 

৭.৩৪% (খ) টাকা  ১৯০০.০০ ২০৮৫.৬৫ 

(গ) প্রকে াায্য : -- -- 

৬. প্রকনেয থ মায়ন : ফাংরানদ যকায। 

 

৭. প্রকনেয উনেশ্যঃ ফাংরানদ ও বাযনতয ভনধ্য অভদানী -যিানী াভগ্রীয প্রনয়াজনীয় গুদাভজাত সুরফধা অনুলংরগক নবৌত 

ফকাঠানভা উন্নয়ন কযা। 

 

৮. প্রকনেয টভূরভ ও মূর কাম মক্রভঃ   

 

৮.১ প্রকনেয টভূরভঃ  রফশ্বায়ননয এ যুনগ প্ররতনফী নদ বাযনতয ানথ  স্থর নথ ব্যফা ফারণজয ক্রভান্বনয় বৃরি ানে। স্বাধীনতায 

য নত স্থর নথ অভদানী -যিানীয নক্ষনত্র নফনানার স্থর ফন্দনযয যআ নবাভযা প্রধান ভূরভকা ারন কযনছ। ফাংরানদনয 

যাজস্ব অনয়য রদক নথনকও নবাভযা স্থর ফন্দয গুরুত্বপূণ ম ভূরভকা যাখনছ। নবাভযায াশ্বমফতী নফনানার স্থর ফন্দয ফাংরানদ স্থর 

ফন্দয কর্তমক্ষ কর্তমক চালু অনছ। নফনানার স্থর ফন্দনযয ভাধ্যনভ অা অভদানীকৃত ভারাভার মথামথবানফ এননভি কযা 

য়। ন্যরদনক নবাভযা স্থর ফন্দনয যকাযী নকান সুনমাগ -সুরফধা সৃরি না ওয়ায় এ ফন্দনয বফধবানফ ভারাভার প্রনফ কযায 

অংকা থাকায় এনত একরদনক নমভন যকায যাজস্ব পাঁরকয মূ্মখীন নে , ন্যরদনক শুল্করফীন অভদানীকৃত ভারাভার 

নদনয বযন্তনয নঢাকায অংকা থাকায় নদীয় ণ্য ভ প্ররতনমারগতায মূ্মখীন নে। তাছাো নফনানার নত করকাতায 

দুযনত্বয (৮৪ রক:রভ:) তুরনায় নবাভযা নত করকাতায দুযত্ব (৬২ রকনরারভটায) কভ ওয়া এফং রূা ব্রীজ রনরভ মত ওয়ায় 

নবাভযা নত ঢাকায দুযত্ব , নফনানার নত ঢাকায দুযত্ব নক্ষা কভ রফধায় নবাভযা স্থর ফন্দনযয ভাধ্যনভ অভদানী -যিানীয 

রযভাণ ক্রভান্বনয় বৃরি ানে।  

 



445 

 

৮.২ ২০০০-২০০১ থ ম ফছনয এ ফন্দনযয ভাধ্যনভ ৪১০১২ নভ: টন কানগ মা অভদানী-যিানী নয়নছ ফনর কােভ কর্তমক্ষ সূনত্র জানা 

মায়।এ ফন্দনযয ভাধ্যনভ অভদানী -যিানীয রযভাণ ননক গুণ বৃরি ননয় ২০০৮-০৯ থ ম ফছনয ১০,৪৬,০০৫ নভ: টন নয়নছ। 

কােভ কর্তমক্ষ রডউটিয ভাধ্যনভ ২০০১-০২ থ ম ফছনয নমখানন ৪.৭২ নকাটি টাকা অয় কনযনছ , নখানন ২০০৮-০৯ থ ম ফছনয 

এ অয় বৃরি ননয় ৯৬.০৯ নকাটি টাকা নয়নছ। মরদ নবাভযা স্থর ফন্দনযয ভাধ্যনভ অগত অভদানী -যিানী ভারাভানরয মথামথ 

এননভি ও ংযক্ষনণয ব্যফস্থা কযা য় তানর নবাভযা স্থর ফন্দনযয ভাধ্যনভ ম্পারদত অভদানী -যিানীয রযভাণ একরদনক 

নমভন বৃরি ানফ , নতভরন যকানযয যাজস্ব অয়ও বৃরি ানফ।  নফনানার স্থর ফন্দনযয ভাধ্যনভ অা অভদানী -যিানী দ্রব্যারদ 

মথামথ এননভি ওয়ায পনর মথামথ কােভ রডউটি প্রদাননয সুনমাগ থানক। যরদনক নবাভযা স্থর ফন্দনয যকাযীসুনমাগ 

সুরফধা না থাকায় ট্যাক্স /নটরযপ পাঁরক নদয়ায সুনমাগ নফী। নবাভযা  স্থর ফন্দনয যকাযী ফকাঠানভা না থাকায় নফনানার স্থর 

ফন্দয ব্যফায না কনয নবাভযা স্থর ফন্দয ব্যফানযয প্রফণতা রক্ষয কযা মানে। উনেখ্য , ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২৩/০৭/২০১০ 

তারযনখ াতক্ষীযা নজরায শ্যাভনগয উনজরা পযকানর রনম্নরূ প্ররতশ্রুরত প্রদান কনযন “াতক্ষীযা নজরায নবাভযা স্থর ফন্দয 

ম্প্রাযণ ও অধূরনকায় কযা নফ ”। ফরণ মতাফস্থায় নবাভযা স্থর ফন্দনযয ফকাঠানভা উন্নয়নপূফ মক যকানযয যাজস্ব বৃরিয রনক্ষয 

প্রস্তারফত প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

         

৮.২ প্রকনেয মূর কাম মক্রভঃ  প্রকনেয প্রকনেয ৪৪২৫৯.৯৮ ঘনরভটায ভূরভ উন্নয়ন , ১২৫৭.৪৪ যারনং রভটায নগট ও নগট াউজ 

ীভানা প্রাচীয রনভ মাণ। ৬৬৩৭.২৬ ফগ মরভটায অবযন্তযীণ যাস্তা , ২২৬৪৩.৯১ ফগ মরভটায ওনন নেক আয়াড ম , ২৯৭৩.৯৮ ফগ মরভটায 

ওয়াযাউজ রনভ মাণ , ১০১৪.৪১ ফগ মরভটায রপ রফরডং , ৬৫০.১৪ যারনং রভটায অযরর নড্রন , ১০০ নভ: টন ক্ষভতা ম্পন্ন 

ওনয়ব্রীজ নস্কর, ৯১৯.১২ ফগ মরভটায ব্যাযাক ও ডযরভটযী বফন রনভ মাণ। 

 

৯. প্রকনেয ঙ্গরবরিক ফাস্তফায়নঃ রযরি ‘ক’ 

 

১০. প্রকনেয কাজ ভাি থাকনর তায কাযণঃ  রডরর নুমায়ী প্রকনেয অওতায় নকান ংনগয কাজ ভাি ননআ। 

 

১১. মূল্যায়ন িরত:  প্রকেটিয ভাি মুল্যায়ন প্রডতয়ফদন প্রণেয়ন ডনয়ম্নাক্ত ডফলে/িডত ডফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 

 প্রকনেয ডডডড ম থায়রাচনা;  

 PEC বায কাম থডফফযণী ম থায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রডযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগডত ম থায়রাচনা;  

 ডডঅয তথ্য ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজডভয়ন ডযদ থন ;  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডত্তয়ত ংডিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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১২.  প্রকে রযদ মন ও ম মনফক্ষণঃ ০২/০৪/২০১৫ ররঃ তারযনখ অআএভআরড ’য কাযী রযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তমক 

প্রকনেয ভাি কাম মক্রভ রযদ মন কযা য়। রযদ মনকানর ফাংরানদ স্থর ফন্দয কর্তমনক্ষয প্রনকৌরী জনাফ াান অরী এফং 

স্থর ফন্দনযয কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ উরস্থত রছনরন। 

 

১৩. াধাযণ ম মনফক্ষণঃ  

 

১৩.১ ভূরভ উন্নয়নঃ প্রকনেয অওতায় ৭৬.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যনয় ৪৪২৫৯.৯৮ ঘন রভটায ভূরভ উন্নয়ন কযা য়; 

 

১৩.২ রপ রফরডং: নুনভারদত রডরর নুমায়ী ১০২২.০০ রক্ষ টাকা ব্যনয় ২২৫.৯৬ ফগ ম রভটায রপ রফরডং রনভ মানণয ংস্থান 

রছর। প্রকনেয অওতায় ১০১৪.৪১ রক্ষ টাকা ব্যনয় ২১৮.৩৫ ফগ ম রভটায অয়তন রফরি একটি রিতর রপ রফরডং রনভ মাণ কযা 

নয়নছ। রপ রফরডং -এ কভ মযত কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয রপ কক্ষ ছাোও ০১টি কনপানযন্প রুভ , ০১টি করম্পউটায রুভ এফং 

০২টি নোয রুভ যনয়নছ। রযদ মনকানর রপ রফরডং-এয রনভ মাণ কাজ ভানম্মত ফনর প্রতীয়ভান নয়নছ। স্থর ফন্দয কর্তমনক্ষয 

প্রকে ংরিি কভ মকতমা জানান রপ রফরডং-এয ০৬টি রুভ কােভনক নদয়া নফ (রচত্র-১) : 

 

     

          

                                                       

রচত্র-১ : রনরভ মত রপ রফরডং 
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১৩.৩ ওয়যায াউজ রনভ মাণঃ  নুনভারদত রডররনত ২৯৭২.০০ রক্ষ টাকা ব্যনয় ৩৮৭.৫০ ফ: রভ: ওয়যায াউজ রনভ মানণয ংস্থান 

রছর। প্রকনেয অওতায় ২৯৭৩.৯৮ রক্ষ টাকা ব্যনয় ৩৮৭.৫০ ফ: রভ: ওয়যায াউজ রনভ মাণ কযা নয়নছ। রযদ মনকানর 

ওয়যায াউনজয রনভ মাণ কাজ নন্তালজনক প্রতীয়ভান য়রন। তাছাো ওয়যায াউনজয ানআ ভয়রা নপনর যাখা ফস্থায় নদখা 

মায়। রনরভ মত ওয়যায াউজ দু’টিয প্ররতটি ১৬,০০০ ফগ মফুট অয়তন রফরি ও ৮০০ নভ: টন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন (রচত্র-২, ৩); 

 

                       

 

রচত্র-২, ৩ : রনরভ মত ওয়যায াউজ 

 

১৩.৪ ওনন নেক আয়াড মঃ  স্থর ফন্দনয ৪৪৭.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যনয় ২২৬৪৩.৯১ ফগ মরভটায ওনন নেক আয়াড ম রনভ মাণ কযা নয়নছ  

(এনত ট্রান্পরনভি, ারকমং এফং নেক আয়াড ম ন্তর্ভ মক্ত )। ংরিি কভ মকতমা জানান ওনন নেক আয়াড ম রনভ মানণ ভূরভ উন্নয়ন 

কযা নয়নছ এফং ৩ রপট ফাররয স্তনযয উনয আনটয গাঁথুনী রনভ মাণ কযা নয়নছ। তনফ জরুযী রবরিনত আয়াড মমূ ঢারাআ কযা 

প্রনয়াজন। কাযণ নরানডড ট্রানকয চা ন আটমূ জায়গায় জায়গায় নবনঙ্গ নগনছ এফং গােীয নধাঁয়া ও ধূরাফারর রভনর 

স্বাস্থযকয রযনফ সৃরি নয়নছ। আয়াড মমূন অযরর ঢারাআ নদয়া নর ফস্থায উন্নরত নফ ফনর ংরিি কভ মকতমা , কভ মচাযী 

এফং শ্ররভকগণ জানান  (রচত্র-৪); 

 

 
                            

রচত্র-৪ :  ওনন নেক আয়াড মঃ 
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১৩.৫ ব্যাযাক এফং ডযরভটযী বফনঃ স্থর ফন্দনয ৯১৯.১২ রক্ষ টাকা ব্যনয় ২০২.৩৮ ফ:রভ: ররকউরযটি ব্যাযাক বফন এফং ডযরভটযী 

কাভ রযদ মন ফাংনরা রনভ মাণ কযা নয়নছ। ব্যাযাক এফং ডযরভটযী বফনটিয অয়তন মথাক্রনভ ২৫৯৯.১৮ ফগ মফুট এফং 

২০২৯.০৮ ফগ মফুট। রিতর রফরি ব্যাযানক ফতমভানন ৩৫ জন এররফএভ দস্য অনছন ফনর ংরিি কভ মকতমা জানান। ব্যাযানক 

তরনকনদয জন্য কযারিন রনভ মাণ কযা নয়নছ; 

 

 রিতর রফরি ডযরভটযী বফনন ৭ জন োপ এয থাকায ব্যফস্থা কযা নয়নছ। এখানন ০৭টি নছাট ব্যানচরয ফ্ল্যাট রনভ মাণ কযা 

নয়নছ। প্ররত ফ্ল্যানট ০১টি নফডরুভ, ০১টি রকনচন, ০১টি টয়নরট এফং ০১টি ফাযান্দা যনয়নছ। ব্যাযাক এফং ডযরভটযী বফন দু ’টি 

গত ২৮ রডনম্বয, ২০১৪ তারযনখ ভাননীয় ননৌ -রযফণ ভন্ত্রী জনাফ াজাান খান উনভাদন কনযন। বফন দু ’টিয রনভ মাণ কাজ 

নন্তালজনক (রচত্র-৫, ৬); 

 

              

                                                      রচত্র-৫ : ব্যাযাক বফন                                  রচত্র -৬ : ডযরভটযী বফন 

 

১৩.৬ ফাউন্ডাযী ওয়ার নগট রনভ মাণ, অবযন্তযীণ যাস্তা এফং ওনয়ব্রীজ নস্করঃ ফন্দনযয রনযািা যক্ষায় ১৫০.৮০ যা:রভ: ফাউন্ডাযী ওয়ার 

রনভ মাণ কযা নয়নছ। এনত ব্যয় নয়নছ ১২৫৭.৪৪ রক্ষ টাকা। ওয়ার নগ্রড ফীনভয উয ৫ রব্রক ওয়যায নদয়া নয়নছ।ফন্দনয 

অবযন্তযীণ নমাগানমানগয জন্য ৬৬৩৭.২৬ রভটায অবযন্তযীণ যাস্তা রনভ মাণ কযা নয়নছ। যাস্তায রনভ মাণ খযচ ২২৯.৩৯ রক্ষ 

টাকা। রযদ মনকানর নদখা মায় যাস্তায কান মটিং উনঠ রগনয়নছ এফং রকছু ং রছর বাঙ্গা। রধক নরাড এফং ভাটিয 

রফনাক্ততায কাযনণ এটি নয়নছ ফনর ংরিি কভ মকতমা জানান।   

                

রচত্র-৫ : অবযন্তযীণ যাস্তায নবনঙ্গ মাওয়া ং 
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১৩.৭      ফন্দনয ০১টি ওনয়ব্রীজ নস্কনরয ংস্থান রছর। এনত ব্যয় নয়নছ ১০৫.৯৬ রক্ষ টাকা। ৮০ফুট রম্বা ওনয়ব্রীজ নস্করটি ১০০ নভ: টন 

ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন। তাছাো প্রকনেয ন্যান্য ং নমভন : নড্রআননজ রনেভ , াফররক টয়নরট , আনররট্ররপনকন, ওয়াচ 

টাওয়ায এফং পায়ায পাআটিং রনেভ রযদ মন কযা নয়নছ। এফ নছাট ংনগয কানজয ভান নন্তালজনক। ফন্দ য 

শ্ররভক/ড্রাআবাযনদয জন্য ২টি নগারখানা রনভ মাণ কযা নয়নছ। ২২ কক্ষ রফরি ২টি টয়নরট কভনেক্স রনভ মাণ কযা নয়নছ। 

ফন্দনযয ৩ রদনক ৩টি ওয়াচ টাওয়ায রনভ মাণ কযা নয়নছ। আনরকরট্ররটিয জন্য ১০০০ ফগ মফুট ১টি াওয়ায াউজ বফন রনভ মাণ 

কযা নয়নছ। এখানন ১টি (১০০ নকরবএ) নজনানযটয যাখা নয়নছ। তাছাো রি প্ররতনযানধয জন্য ফন্দনযয রফরবন্ন জায়গায় 

৫৬টি Extinguisher যাখা নয়নছ।  

 

১৪. প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যঃ 

ক্রঃনং প্রকে ডযচারয়কয নাভ দফী পূণ থকারীন/ খন্ডকারীন ভেকার 

১। খন্দকায অবু ভনসুয অনভদ প্রকে রযচারক খন্ডকারীন ০১/১১/২০১০-২৮/০৮/২০১১ 

২। নভাঃ ভরপদুর আরাভ প্রকে রযচারক খন্ডকারীন ২৪/০৮/২০১১-৩০/০৬/২০১৪ 

 

১৫. ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যারদঃ প্রকনেয প্ররকউযনভি ংক্রান্ত দরররত্র ম মানরাচনা কনয নদখা মায় নম , রফজ্ঞাণ প্ররক্রয়া, করভটি গঠন, 

দযত্র অহ্বান এফং মূল্যায়ন , NOA এফং ওয়াকম ড মায প্রদানন ররঅয -২০০৮ রফরধভারা নুসৃত নয়নছ। প্রকনেয রফরবন্ন 

প্যানকনজয কাম মক্রভ ম্পাদননয জন্য ৭ দস্য রফরি একটি দযত্র মূল্যায়ন করভটি (টিআর) এফং ৩ দস্য রফরি একটি 

দযত্র উন্ুক্ত করভটি (টিওর) গঠন কযা নয়রছর। টিআর-নত ২ জন ফর:দস্য ন্তর্ভ মক্ত রছর।  

 

১৬. প্রকে ফাস্তফায়ননািয প্রবাফঃ “নবাভযা স্থর ফন্দয উন্নয়ন ” ীল মক প্রকেটি ফাস্তফারয়ত ওয়ায় প্ররতনফী নদ বাযনতয ানথ 

ব্যফা-ফারণজয তথা অভদানী -যিানী কাম মক্রভ বৃরি ননয়নছ। স্থর ফন্দনযয ফকাঠানভা উন্নয়ননয পূনফ ম ২০১১-১২ থ ম ফছনয 

নভাট অভদানী-যিানীয রযভাণ রছর প্রায় ৮.০০ রক্ষ নভ: টন এফং জাতীয় যাজস্ব নফাড ম কর্তমক নভাট যাজস্ব অনয়য রযভাণ 

রছর টাকা=২৯৬৬.০৮ নকাটি টাকা। নভ , ২০১২ ার নত নবাভযা স্থর ফন্দনযয কাম মক্রভ চালু নয়নছ। ফন্দয চালু ওয়ায য 

২০১৩-১৪ থ ম ফছনয অভদানী -যিানী নয়নছ ১৪.৯৬ রক্ষ নভ: টন ভারাভার। ফন্দয কর্তমক্ষ অভদানী -যিানী ভানরয ট্যারযপ 

রাফ ফন্দয চালুয ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ থ ম ফছনয মথাক্রনভ ৯৭৩.৪২ রক্ষ ও ১২০৫.৯৭ রক্ষ টাকা যাজস্ব অদায় কযা 

নয়নছ।  

 

১৭. প্রকনেয উনেশ্য জমনঃ  

উনেশ্য জমন 

ফাংরানদ ও বাযনতয ভনধ্য অ ভদানী-যিানী 

াভগ্রীয প্রনয়াজনীয় গুদাভজাত সুরফধা 

অনুলংরগক নবৌত ফকাঠানভা উন্নয়ন কযাআ 

প্রকনেয মূর উনেশ্য। 

প্রকেটি ফাস্তফায়ননয পনর রননম্নাক্ত সুরফধামূ বৃরি ননয়নছঃ  

(ক) ভূরভ উন্নয়ন্ন ৪৪২৫৯.৯৮ ঘণরভটায; 

(খ) ২৯৭৩.৭৮ ফগ মরভটায ওয়যায াউনজয; 

(গ) ২২৬৪৩.৯১ ফগ মরভটায ওনন নেক আয়াড ম 

(ঘ) ৬৬৩৭.২৬ ফগ মরভটায অবযন্তযীণ  যাস্তা; 

(ঙ) ২৯৭৩.৯৮ ফগ মভটায রপ রফডং;  

(চ) ৯১৯.১২ ফগ মরভটায ব্যাযাক ও ডযরভটযী বফন , অযরর নড্রন , 

ওয়ব্রীজ নস্কর আতযারদ। 
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১৮.  প্রকনেয ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

 

১৮.১ ফন্দনযয রনরভ মত আয়াড মমূ ঢারাআ না কযায় প্রচন্ড ধূরাফাররযুক্ত স্বাস্থযকয রযনফনয সৃরি নয়নছ; 

 

১৮.২ অভদানীকৃত বাযী ভারাভারমূ যাখায জন্য অরাদা নকান আয়াড ম ননআ; 

 

১৮.৩ নবাভযা স্থর ফন্দনয গনে প্ররতরদন ২৫০-৩০০ নরাক বাযনত মাওয়া অা কনয থানক। ফারণজয প্রানযয ানথ ানথ 

এ ংখ্যাও ফােনছ। থচ মাত্রীনদয াভরয়ক ফস্থান, রফশ্রাভাগানযয ব্যফস্থা ননআ। এজন্য প্যানঞ্জায টারভ মনার রনভ মাণ 

কযা প্রনয়াজন; 

 

১৮.৪ ফন্দনয গনে প্ররতরদন ৫০০ টি বাযতীয় এফং ফাংরানদী ট্রাক অা -মাওয়া কনয। ট্রাক টারভ মনার না থাকায় গােী 

মাতায়ানত মানজট সৃরি য়। রফনল কনয আয়াড ম -এ বাযতীয় ট্রাকগুনরায জায়গায ংস্থান না ওয়ায় ফাধ্য নয় 

ফাংরানদ বযন্তনয প্রনফ কযনত রদনত ফাধ্য নেন ফনর ফন্দনযয ংরিি কভ মকতমা -কভ মচাযীগণ জানান। এনত তীব্র 

রনযািা ঝুরিঁ যনয়নছ; 

 

১৮.৫ ফন্দনযয অবযন্তযীণ যাস্তায রনভ মাণ কাজ নন্তালজনক নয়। যাস্তায রক ছু ং পুনযাপুরয নবনঙ্গ নগনছ এফং রকছু 

ংনয কান মটিং উনঠ নগনছ। (এ প্রনঙ্গ রনফ মাী প্রনকৌরী জানান রফনাক্ত ারনয কাযনণ াতক্ষীযা এরাকায় 

েনকয স্থারয়ত্ব থানক না। এছাো অভদানী-যিানী বৃরিনত েনক মানফাননয তযারধক চা থানক); 

 

১৮.৬ রনযরফরেন্ন রফদুযৎ য ফযানয জন্য াওয়ায াউজ বফনন াফ মক্ষরণক ০১ জন কভ মচাযী থাকা প্রনয়াজন। থচ 

ওয়ারকমং নডনত রযদ মনন রগনয় তানক কভ মস্থনর াওয়া মায়রন; 

 

১৮.৭ ফন্দনয রনরভ মত ০২টি টয়নরট কভনেক্স শ্ররভকনদয জন্য ম মাি নয়। তযারধক ব্যফানযয কাযনণ টয়নরট দূগ মন্ধযুক্ত 

থানক এফং গ্া ররক য় ফনর শ্ররভকযা জানান। 

 

১৯. সুারযঃ 

১৯.১ ওনন নেক আয়াড ম অযরর ঢারাআনয়য ব্যফস্থা কযা নমনত ানয; 

১৯.২ অভদানীকৃত বাযী ভারাভারমূ যাখায জন্য নরব নেক আয়াড ম রনভ মাণ কযা নমনত ানয ; 

১৯.৩ ফন্দনয ১টি প্যানঞ্জায টারভ মনার রনভ মাণ কযা নমনত ানয; 

১৯.৪ অভদানী এফং যিানী কানজ ব্যফহৃত ট্রাকগুনরা যাখায জন্য ১টি ট্রাক টারভ মনার আয়াড ম রনভ মাণ কযা নমনত ানয; 

১৯.৫ ফাস্তফারয়ত প্রকে যক্ষণানফক্ষনণ প্ররত ফছনয প্রনয়াজনীয় ফযাে প্রদান কযা নমনত ানয ; 

১৯.৬ শ্ররভকনদয জন্য ম মাি ংখ্যক টয়নরট রনভ মাণ কযা নমনত ানয; 

১৯.৭ অবযন্তযীণ যাস্তাটিয প্রনয়াজনীয় নভযাভত এফং যক্ষণানফক্ষনণয ব্যফস্থা কযা নমনত ানয ; 

১৯.৬ প্রকেটি External Audit ম্পাদনপূফ মক অআএভআ রফবাগনক জরুযী রবরিনত ফরত কযনত নফ। 
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রযরি-ক 

 প্রকনেয ঙ্গরবরিক ফাস্তফ ও অরথ মক গ্রগরতঃ 

ক্র: নং নঙ্গয নাভ একক রডরর নুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অরথ মক (%) ফাস্তফ (%) অরথ মক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ভূরভ উন্নয়ন ঘ:রভ: ৭৭.৬১ ৪৫০০০.০০ ৭৬.৩৫ ৪৪২৫৯.৯৮ 

২। ফাউন্ডাযী ওয়ার এফং নগট রনভ মাণ যা:রভ: ১৫৭.২৯ ১২৫৭.০০ ১৫০.৮০ ১২৫৭.৪৪ 

৩। অবযন্তযীণ যাস্তা ফ:রভ: ২২৯.৪০ ৬৬৭৩.০০ ২২৯.৩৯ ৬৬৩৭.২৬ 

৪। ওনন নেক আয়াড ম ফ:রভ: ৪৪৮.০৭ ২২২১৫.০০ ৪৪৭.৯৩ ২২৬৪৩.৯১ 

৫। ওয়যায াউজ রনভ মাণ ফ:রভ: ৩৮৭.৫০ ২৯৭২.০০ ৩৭৯.৪৮ ২৯৭৩.৯৮ 

৬। রপ রফরডং  ফ:রভ: ২২৫.৯৬ ১০২২.০০ ২১৮.৩৫ ১০১৪.৪১ 

৭। নড্রআননজ রনেভ  যা:রভ: ৫৫.০৪ ৭০০.০০ ৫৩.০৫ ৬৫০.১৪ 

৮। াফররক টয়নরট ংখ্যা ২১.৫৮ ০২ ২১.১৯ ০২ 

৯। ওনয়ব্রীজ নস্কর ংখ্যা ১০৬.০০ ০১ ১০৫.৯৬ ০১ 

১০। ারন যফযা ংখ্যা ২০.০০ ০২ ১৮.২৯ ০২ 

১১। আনরকরট্রিরপনকন  নথাক ৮৬.৭৩ -- ৮৩.৫১ -- 

১২। ওয়াচ টাওয়ায ংখ্যা ১২.৩৯ ৩ ১১.৮৬ ০৩ 

১৩। ব্যাযাক এফং ডযরভটযী রনভ মাণ ফ:রভ: ২১৪.১১ ৯০৩.০০ ২০২.৩৮ ৯১৯.১২ 

১৪। ওনয়রয়ং নস্কর ংখ্যা ১৫.৯৭ ০৮ ১৫.৯৭ ০৮ 

১৫। পায়ায পাআটিংরনেভ নথাক ২.০০ -- ১.৩৬ -- 

১৬। পারণ মচায  নথাক ৯.০০ -- ৮.৯১ -- 

১৭। করম্পউটায নট ১.০০ ২ নট ০.৯৯ ২ নট 

১৮। পনটাকরয়ায নট ৩.০০ ২ নট ২.৯১ ২ নট 

১৯। করিনজন্পী নথাক ১৩.০০ -- ১০.৭৮ -- 

 নভাট =  -- ২০৮৫.৬৫ -- ২০৩৯.৪৬ -- 
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“নাকুগাঁও স্থরফন্দয উন্নেন” (১ভ ংয়াডধত) ীল থক  

প্রকয়েয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডতয়ফদন 

(ভাপ্ত : জুন,২০১৪) 

 

নাকুগাঁও স্থরফন্দয উন্নেন (১ভ ংয়াডধত) 

  মযপুয মজরায নাডরতাফাড়ী উয়জরাধীন নাকুগাঁও মভৌজাে  

     ফাংরায়দ স্থরফন্দয কর্তথে 

   মনৌ-ডযফন ভন্ত্রণারে  

 

নুয়ভাডদত ব্যে নুয়ভাডদত 

নু: 

 

প্রথভ 

১৫৬৮.২৫

(--)

১৬৭৬.৫১ 

(--)

১৬১৯.০৯

(--)

০১/০৭/২০১১

য়ত

৩০/০৬/২০১৩

০১/০৭/২০১১

য়ত

৩০/০৬/২০১৪

০১/০৭/২০১১

য়ত

৩০/০৬/২০১৪ 

৩.২৪% ৫০% 

মনৌ-ডযফন ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (PCR) নুমােী প্রকেটিয 

ংগডবডত্তক ফাস্তফ ও অডথ থক গ্রগডত ডযডষ্ট-ক’মত মদো য়রা। 

প্রকেটিয অওতাে নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী প্রাে ৯৫% কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ ভয়ভ থ ধযা 

মাে।  কাযণ প্রকয়েয অওতাে ডধগ্রণকৃত ১৩.৪৬ একয ভুডভয ভয়ধ্য প্রাে ৩.০০ একয ভূডভ ভাটি বযাট ব্রীক ডডরং এয 

কাজ অডথ থক স্বেতায কাযয়ণ ম্পন্ন কযা ম্ভফ েডন। তাছাড়াও ডধগ্রণকৃত ভূডভয়ত এক জন বফধ দখরকাযী ঘযফাড়ী 

ফস্থান কযয়ছন ডফধাে ফাউন্ডাযী ওোয়রয প্রাে ১৩০ পৄট এখয়না ম্পন্ন েডন।     

টিয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডতয়ফদন প্রণেয়ন  

 প্রকয়েয 

 প্রকয়েয PCR

 

 এফং

 ও ভতাভত গ্রণ। 
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৯    াধাযণ ম থয়ফে প্রকয়েয ভর  প্রকয়েয ভর উয়েয়ে য়ে- ফাংরায়দ, বাযত, মনার ও ভুটায়নয ভয়ধ্য অভদাডন-

যপ্তাডন াভগ্রীয যান্ডডরং ও প্রয়োজনীে গুদাভজাত সুডফধা অনুডঙ্গক মবৌত ফকাঠায়ভা উন্নেন কযা। 

 ৯.১।   ফাংরায়দ বাযয়তয ায়থ ৪০৯৫ ডকয়রাডভটায অন্তজথাডতক ীভায়যখা দ্বাযা মফডষ্টত। এআ 

ীভায়যখা ফযাফয য়নক শুল্ক মষ্টন ফডস্থত, মা ডদয়ে ম থটক মাতােয়তয াাাড ডফডবন্ন ণ্যদ্রব্যাডদ অভদাডন 

ও যপ্তাডন ে। নাকুগাঁও শুল্ক মষ্টন াডকস্থান অভয়র চালু ে। ডকন্তু ১৯৬৫ ায়র যুয়িয ভে এটি ফন্ধ ে এফং    

২।  তাযয ১৯৮১ ার মথয়ক এয কাম থক্রভ অফায শুরু ে। ২০১০ ায়র নাকুগাঁও শুল্ক মষ্টন যকায স্থরফন্দয মঘালণা 

কয়য এফং ফাংরায়দ স্থরফন্দয কর্তথয়েয ধীয়ন স্থানান্তয কযা ে।   

         উয়েখ্য ফন্দয কর্তথে থফা শুল্ক ডফবায়গয ধীয়ন মকান মগাডাউন ডছর না। অভদাডনকাযক ও ডিোডযং এন্ড 

পযওোডডং এয়জন্টযা তায়দয ডনজস্ব ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ শুল্ক মষ্টয়নয ায় ফডস্থত চত্ত্বয এফং মগাডাউন বাড়া 

কয়য অভদাডন/যপ্তাডন ণ্য ভজুত কযত। ডকন্তু এগুয়রায মফডয বাগআ ডফডেন্নবায়ফ ফডস্থত এফং ঠিকবায়ফ ততযী 

কযা েডন। নাকুগাঁও এ মকান স্থানা ডছর না ম কাযয়ণ মখায়ন স্থরফন্দয়যয মকান নুষ্ঠাডনক কাম থকরাও ডছর 

না। মময়তু মকান ডযভাক মন্ত্র ডছর না ম জন্য শুল্ক কভ থকতথা ঠিকবায়ফ য়ণ্যয ভা গ্রণ কযয়ত াযয়তা না। 

ডধকাং মেয়ে তাযা মদয়খ নুভান কয়য ডযভা কযত। য়নক মেয়ে তাযা অেতন নুায়য ডযভা কযত। 

ফন্দয সুয়মাগ-সুডফধায বায়ফ ীভায়ন্ত অভদাডন এফং যপ্তাডন কাম থক্রভ ব্যহৃত ডের। 

         ২০০৯ ায়র নাকুগাঁও স্থরফন্দয ডযদ থনকায়র ভাননীে মনৌ-ডযফন ভন্ত্রী এটিয়ক স্থরফন্দয মঘালণায অশ্বা মদন। 

তৎয়প্রডেয়ত ৩০/০৯/২০১০ তাডযয়খ স্থরফন্দয মঘালণা কযা ে। পূন থাঙ্গ স্থরফন্দয প্রডতষ্ঠায রয়েয এফং যকায়যয 

যাজস্ব বৃডিয জন্য ‘‘নাকুগাঁও স্থরফন্দয উন্নেন’’ ীল থক প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

১০।  প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ 

১০.১। ‘‘নাকুগাঁও স্থরফন্দয উন্নেন’’ প্রকেটি ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১০/১০/২০১১ তাডযয়খ নুয়ভাডদত ে। 

যফতীয়ত প্রকয়েয প্রাডনক নুয়ভাদন ২০/১০/২০১১ তাডযয়খ মদো ে। প্রকেটিয নুয়ভাডদত ফাস্তফােন 

মভোদকার জুরাআ’২০১১ য়ত জুন’২০১৩ ম থন্ত । ফ থয়ল ংয়াডধত ফাস্তফােনকার ০১/০৭/২০১১ য়ত 

৩০/০৬/২০১৪ ম থন্ত। 

১১।  প্রকয়েয ভর কাম থক্রভঃ  

 প্রকয়েয অওতাে ১৩.৪৬ একয ভূডভ ডধগ্রণ; 

 ৯২৫০০.০০ ঘনডভটায ভূডভ উন্নেন; 

  ১০২৯.৫৭ যাডনং ডভটায ফাউন্ডাযী ওোর (মগআট এফং মগআট াউজ); 

 বযন্তযীণ যাস্তা ১৫৩৪.০০ ফগ থডভটায; 

 ওয়ন মেক আোড থ ১৫০০০.০০ ফগ থডভটায; 

 ৪৮০০.০০ ফগ থডভটায অেতয়নয ট্রান্পডয়ভন্ট আোড থ; 

 ২৮৪৪.০০ ফগ থডভটায অেতয়নয াডকং আোড থ 

 ৭৪৪.০০ ফগ থডভটায অেতয়নয ওেযায াউজ ডনভ থাণ; 

 ৫০০.০০ ফগ থডভটায অেতয়নয ডপ ডফডডং  

 ৬৯৮.০০ যাডনং ডভটায  মেন ডনভ থাণ;  

 ৫৪৫.০০ ফগ থডভটায অেতয়নয ব্যাযাক ও ডযয়ভটযী বফন ডনভ থাণ; 
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 ১টি ওয়েব্রীজ মের ও ২টি ওয়েআং মের; 

 ১টি াফডরক টেয়রট, ওোচ টাওোয, ডফদুযাতােন কাজ, পাোয পাআটিং ডয়েভ,  আতযাডদ।  

১২। প্রকে এরাকা ডযদ থনঃ  

১২.১। প্রকেটি জুন,২০১৪ তাডযয়খ ভাপ্ত ে এফং ভল্যােয়নয জন্য ০৯/১১/২০১৪ তাডযয়খ অআএভআডড’মত PCR মপ্রযণ 

কযা ে । গত ১৮/০৯/২০১৫ তাডযয়খ প্রকেটিয কর কাম থক্রভ য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকায়র 

ফাংরায়দ স্থরফন্দয কর্তথয়েয কাযী প্রয়কৌরী জনাফ ধীয়যন্দ্রনাথ ও নাকুগাঁও স্থর ফন্দয়যয দাডেত্বপ্রাপ্ত 

প্রাডনক কভ থকতথা ন্যান্য কভ থকতথা/কভ থচাযীগণ উডস্থত ডছয়রন।  

১২.২।  ভুডভ ডধগ্রণঃ প্রকয়েয অওতাে ২৩৫.৪৮ রে টাকাে ১৩.৪৬ একয জােগা মজরা প্রায়নয ভাধ্যয়ভ ডধগ্রণ 

কযা ে।

১২.৩।  ভুডভ উন্নেনঃ নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী ১৫৬.৬৩ রে  টাকা ব্যয়ে ৯২,৫০০ ঘনডভটায ভূডভ উন্নেন কাজ ধযা 

ে। ডকন্তু ফাস্তফাতায মপ্রডেয়ত ১২৮.৩৭ রে  টাকা ব্যয়ে ৬৮,৮৪৮.৫২ ঘনডভটায ভূডভ উন্নেন কযা ে । 
ডযদ থনকায়র মদখা মাে মম, প্রকয়েয অওতাে ডধগ্রণকৃত ভুডভয ২৩,৬৫১.৪৮ ঘনডভটায ভুডভ কভ উন্নেন কযা 

য়েয়ছ।  

১২.৪।  ফাউন্ডাযী ওোর (মগট ও মগআট াউজ) ডনভ থাণঃ  ফন্দয়যয ডনযাত্তা যোয জন্য ১২০.০০ রে টাকাে ১০২৯.৫৭ 

যাডনং ডভটায ফাউন্ডাযী ওোর ডনভ থায়ণয ংস্থান ডছর ডকন্তু ফাস্তফতায ডনডযয়খ ১০৩০.৪৮ যাডনং ডভটায ফাউন্ডাযী 

ওোর ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ এফং এয়ত ব্যে য়েয়ছ ১১৭.৫৩ রে টাকা। ফন্দয়যয ায়যনার এডযোয ফাউন্ডাযী 

ডনভ থাণ কযা য়রও প্রকয়েয ডপ ডফডডং এয ডিভ ায়য ফাউন্ডাযী ওোর ম্পন্ন কযা েডন। ডযদ থনকায়র 

জানা মাে মম, এআ ংটি ফন্দয কর্তথয়েয ডনজস্ব থ থােয়ন ডনভ থাণ কযা য়ে। তয়ফ বফধ ১ জন দখরদায়যয 

কাযয়ণ (ডচে-১) এআ ংয়য ফাউন্ডাযী ওোর টিয প্রাে ১৩০ পৄট ম থন্ত  ডনভ থাণ কাজ ভাপ্ত কযা ম্ভফ য়েনা ভয়ভ থ 

উডস্থত কভ থকতাগণ জানান। বফধ দখরকাযী প্রবাফারী ওোে তায়ক উয়েদ কযা ম্ভফ েডন ভয়ভ থও জানা 

মাে। পরশ্রুডতয়ত এখয়না প্রকে এরাকা য়নকটা ডযডেত যয়েয়ছ। তয়ফ াডফ থকবায়ফ ফাউন্ডাযী ওোয়রয ডনভ থাণ 

কাজ ভানম্মত য়েয়ছ ভয়ভ থ প্রডতেভান য়েয়ছ।

  

ডচে:-১ বফধ দখরকাযীয ঘযফাড়ী। 

 

১২.৫।  বযন্তযীণ যাস্তা ডনভ থাণঃ  ডপ এফং অফাডক এরাকাে বযন্তযীণ মমাগায়মাগ/চরাচয়রয জন্য ১৬৩৪.০০ ফগ থডভটায যাস্তা 

ডনভ থায়ণয জন্য ২৮.৩৭ রে টাকায ংস্থান ডছর ডকন্তু ১২৭০.৭৫ ফগ থডভটায বযন্তযীণ যাস্তা ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। যাস্তায ডনভ থাণ 

কযয়ত ২৭.৬০ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ। বযন্তযীণ যাস্তায ফস্থা বার নে (ডচে-২)। কাযণ ব্রীক ডরং ডদয়ে যাস্তগুয়রা ডনভ থাণ 

কযাে আয়তাভয়ধ্য ডফডবন্ন ডােগাে মডয়ফ ডগয়ছ এফং নষ্ট য়ে মাআয়তয়ছ। 
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ডচে:-২ বযন্তযীণ যাস্তা 

১২.৬।  ওয়ন মেক আোড থঃ নাকুগাঁও স্থরফন্দয়যয প্রকয়েয অওতাে ২৩৪.৮৮ রে টাকা ব্যয়ে ১৫,০০০ ফগ থডভটায ওয়ন মেক আোড থ 

ডনভ থাণ কায়জয ংস্থান ডছর। প্রকয়ে অওতাে ২৩৪.৭৮ রে টাকা ব্যয়ে ১৪,৯৯১.১৫ ফগ থডভটায অেতয়নয ওয়ন মেক আোড থ 

ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ (ডচে-৩)। ডযদ থনাকয়র ওয়ন মেক আোয়ড থয  ডনভ থাণ কাজ ভানম্মত ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। 

১২.৭। ট্রান্পডয়ভন্ট আোড থঃ প্রকয়েয অওতাে ৭৩.৫৪ রে টাকা ব্যয়ে ৪৮০০ ফগ থডভটায ট্রান্পডয়ভন্ট আোড থ ডনভ থাণ কায়জয ংস্থান 

ডছর। প্রকয়ে অওতাে ৭৩.৫১ রে টাকা ব্যয়ে ৪৮১৪.২১ ফগ থডভটায অেতয়নয ট্রান্পডয়ভন্ট আোড ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ           

(ডচে-৪)।   

  

ডচে-৩:  ওয়ন মেক আোড থ ডচে-৪:  ট্রান্পডয়ভন্ট আোড থ 

১২.৮।  াডকং আোড থঃ প্রকয়েয অওতাে ৬৩.০০  টাকা ব্যয়ে ২৮৪৪ ফগ থডভটায াডকং আোড থ ডনভ থাণ কায়জয ংস্থান ডছর। প্রকয়ে 

অওতাে ৫৬.৬৩ রে টাকা ব্যয়ে ২৮৪৩.৪০ ফগ থডভটায অেতয়নয াডকং আোড ডনভ থাণ কযা  য়েয়ছ।   

১২.৯।  ওেযায াউজ ডনভ থাণঃ প্রকয়ে অওতাে নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী ১১৫.০০ রে টাকা ব্যয়ে ৭৪৪ ফগ থডভটায ওেযাযাউজ 

ডনভ থায়নয ংস্থান ডছর। প্রকয়েয অওতাে ১১০.০৫ রে টাকা ব্যয়ে ৭৪৪ ফগ থডভটায ওেযাযাউজ ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ (ডচে-৫) । 
ডযদ থনাকয়র ওেযাযাউজ ডনভ থাণ কাজ ভানম্মত ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। ডনডভ থত ওেযাযাউজটি ৮,০০০ ফগ থপৄট অেতন 

ডফডষ্ট ও ৪০০ মভঃটন ধাযন েভতাম্পন্ন। 

১২.১০।  ডপ ডফডডং: প্রকয়ে অওতাে নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী ১৪০.০০  রে  টাকা ব্যয়ে ৫০০ ফগ থডভটায ডপ ডফডডং 

ডনভ থায়ণয ংস্থান ডছর। ডকন্তু ১৩৬.৯০  রে টাকা ব্যয়ে ৫১৫ ফগ থডভটায অেতন ডফডষ্ট ১টি একতরা ডপ ডফডডং ডনভ থাণ 

কযা য়েয়ছ (ডচে-৬) ডপ ডফডডংয়ে ফন্দয়যয কভ থযত কভ থকতথা-কভ থচাযী ছাড়াও ১টি কনপায়যন্প রুভ, ১টি মোয রুভ, 

আডভয়গ্রন এফং কােভ কভ থকতথায়দয ফায ব্যফস্থা যয়েয়ছ। ডযদ থনকায়র মদখা মাে মম, ডপ ডফডডংয়েয  দযজা, জানারা 

ও টাআরস্, ডগ্রর ও ন্যান্য কাজ ভান ম্পন্ন য়রও ডপ ডফডডং এয ফাডয়যয প্লাোয এয কাজ ভান ম্পন্ন েডন ভয়ভ থ 

প্রডতেভান ে। ফাডয়যয প্লাষ্টায়যয ডকউডযং এ ম্যাায কাযয়ণ ডচকন ডচকন পাটর ডযরডেত য়েয়ছ।   
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ডচে-৫:  ওেযায াউজ ডচে-৬:  ডপ ডফডডং  

১২.১১।  মেআন ডনভ থাণঃ  প্রকয়েয অওতাে ১০৯.০০ রে টাকা ব্যয়ে ৬৯৮.০০ যাডনং ডভটায মেআন ডনভ থায়ণয ংস্থান ডছর ডকন্তু ৭৩৯.২৭ 

যাডনং ডভটায মেআন ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ এফং ব্যে য়েয়ছ ১০৮.৯৮ রে টাকা। ফাস্তফতায ডনডযয়খ এ খায়ত ফযােকৃত য়থ থয 

দ্বাযাআ ৪১.২৭ যাডনং ডভটায মেআন মফী ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ।     

১২.১২। ওয়েব্রীজ মের: প্রকয়েয অওতাে ১০০.০০ মভডট্রক টন েভতা ম্পন্ন একটি ওয়েব্রীজ মের স্থান কযা য়েয়ছ। এয়ত ব্যে 

য়েয়ছ ১০৯.৪৫ রে টাকা। ডযদ থনকায়র ওয়েব্রীজ মেরটি চর ও বার ফস্থাে াওো মগয়ছ (ডচে-৭)।    

  

ডচে-৭:  ওয়েব্রীজ মের 

১২.১৩।  ব্যাযাক এফং ডযডভটযী বফনঃ প্রকয়েয অওতাে ১৫২.৬০ রে টাকা ব্যয়ে ৫৪৫ ফগ থডভটায ব্যাযাক ও ডযডভটাযী বফন ডনভ থাণ 

কায়জয ংস্থান ডছর। প্রকয়ে অওতাে ১৫১.২২ রে টাকা ব্যয়ে ৫৫৬.১৫ ফগ থডভটায অেতয়নয ব্যাযাক বফন ১টি একতরা 

(ডচে-৮) এফং মদাতারা ডফডষ্ট একটি ডযডভটযী বফন ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ (ডচে-৯) ।  ডযডভটযী বফয়ন ৮ জন োয়পয থাকায 

ব্যফস্থা যাখা য়েয়ছ। প্রডত ফ্ল্যায়ট ১টি মফড রুভ, ১টি ডকয়চন, ১টি টেয়রট, ১টি ফাযান্দা যয়েয়ছ। বফন দুটিয ডনভ থাণ কাজ বার 

য়েয়ছ তয়ফ দযজায ডপডনং কাজ বার েডন।       

  

ডচে-৮:  ব্যাযাক বফন ডচে-৯:   ডযডভটযী বফয়ন 
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১২.১৪।  আয়রকডট্রডপয়কন (মজনায়যটয):  প্রকয়েয অওতাে আয়রকডট্রডপয়কন মজনায়যটয ক্রয়েয জন্য ৭০.০০ রে টাকায 

ংস্থান ডছর। এয ভয়ধ্য মজনায়যটয ক্রে ছাড়াআ ৬৯.৯৭ রে টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। মজনায়যটয ক্রয়েয ডফলয়ে প্রকে 

ডযচারক জানান মম, ফাস্তফতায মপ্রোয়ট আয়রডট্রডপয়কন ও মজনায়যটয খায়ত  মম থ থ ধযা ডছর তায়ত শুধুভাে 

আয়রডট্রডপয়কন (ওয়েডযং) কাজ ম্পন্ন কযয়তআ ব্যে য়ে মাওোয়ত মজনায়যটয ক্রে কযা ম্ভফ েডন।  

১২.১৫।  ন্যান্য স্থানাঃ প্রকয়েয অওতাে াফডরক টেয়রট, পাোয পাআটিং ডয়েভ, ওোচ টাওোয, ডপ পাডন থচায, শ্রডভক ও 

োআবাযয়দয জন্য ১টি মগারখানা ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ডযদ থনাকয়র এফ ডনভ থাণ কাজও ভানম্মত ফয়র প্রতীেভান ে। 

১৩।  প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ প্রকয়েয অওতাে ম্পাডদত কাজগুয়রা ফতথভায়ন বার ফস্থাে অয়ছ।

১৪। প্রকয়েয  অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতঃ 

 ১৬৭৬.৫১ ০১/০৭/২০১১ য়ত জুন, ২০১৪ ম থন্ত। 

(PCR) ২০১৪ ১৬১৯.০৯ 

(৯৬.৫৭%) রে টাকা এফং মবৌত গ্রগডত প্রাে ৯৫% এয ভয়তা। মবৌত গ্রগডত কভ ওোয কাযণ- ডধগ্রণকৃত ভুডভয 

ভয়ধ্য প্রাে ৩.০০ একয ভূডভ ভাটি বযাট ব্রীক ডডরং এয কাজ কযা েডন। তাছাড়াও ডধগ্রণকৃত ভূডভয়ত এক জন বফধ 

দখরকাযী ঘযফাড়ী ফস্থান কযয়ছন। তাছাড়াও ফাউন্ডাযী ওোয়রয ও প্রাে ১৩০ পৄট ম্পন্ন েডন। তাআ ফাস্তফ/মবৌত 

গ্রগডত ৯০% য়ফ ফরা মাে।  

১৫। প্রকয়েয জনফর ডনয়োগঃ এ প্রকয়েয অওতাে মকান জনফর ডনয়োগ কযা েডন। ফাংরায়দ স্থর ফন্দয কর্তথয়েয ডনজস্ব 

জনফর দ্বাযা প্রকেটি ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।

১৬।  প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জুরাআ/২০১১ য়ত জনু/২০১৪ ম থন্ত ) ১ (এক) জন প্রকে 

ডযচারয়কয দাডেত্ব ারন কয়যন। ডনয়ম্ম প্রকে ডযচারয়কয তথ্য মদো য়রা: 

ক্র: নং প্রকে ডযচারয়কয নাভ

১. মভাঃ াান অরী ডনফ থাী প্রয়কৌরী পুণ থকারীন ০১/০৭/২০১১ য়ত ৩০/০৬/২০১৪  ম থন্ত 

১৭।  Procurement এয উয তথ্যাডদঃ  প্রকয়েয প্রডকউযয়ভন্ট ংক্রান্ত দডররে ম থায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম, ডফজ্ঞাণ 

প্রডক্রো, কডভটি গঠন, দযে অফান এফং ভল্যােন, NOA এফং ওোকথ ড থায প্রদায়ন ডডঅয-২০০৮ ডফডধভারা নুসৃত 

য়েয়ছ। প্রকয়েয ডফডবন্ন প্যায়কয়জয কাম থক্রভ ম্পাদয়নয জন্য ৭ দস্য ডফডষ্ট একটি দযে ভল্যােন কডভটি (টিআড) এফং ৩ 

দস্য ডফডষ্ট একটি দযে উন্ুক্ত কডভটি (টিওড) গঠন কযা য়েডছর। টিআডয়ত ২ জন ফড:দস্য ন্তভূ থক্ত ডছর।

১৮।  প্রকে ফাস্তফায়নাত্তয প্রবাফঃ  নাকুগাঁও স্থর ফন্দয উন্নেন প্রকেটি ফাস্তফাডেত ওোে প্রডতয়ফী বাযয়তয ায়থ ব্যফা-ফাডণজয 

তথা অভদাডন-যপ্তাডন কাম থক্রভ সুষ্ঠুবায়ফ ডযচারনা/ম্পাদনা কযায ফকাঠায়ভাগত সুডফধা বৃডি ময়েয়ছ। স্থরফন্দয়যয 

ফকায়ঠায়ভা উন্নেন কযায পয়র ফন্দয কর্তথে আয়তাভয়ধ্য ৮.৮৫  রে  টাকা ফন্দয ভাশুর অদাে য়েয়ছ ভয়ভ থ জাডনয়েয়ছ।  
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১৯

উয়েে জথন 

ফাংরায়দ ও বাযয়তয ভয়ধ্য 

অভদাডন-যপ্তাডন াভগ্রীয প্রয়োজনীে 

গুদাভজাত সুডফধা অনুলডঙ্গক 

মবৌত ফকাঠায়ভা উন্নেন কযাআ 

প্রকয়েয ভর উয়েে। 

 

 

 

 

 

প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র ডনয়ম্মাক্ত সুডফধা ভ বৃডি ময়েয়ছঃ 

(ক) ১৩.৪৬ একয ভূডভ ডধগ্রণ;  

(খ)  ৬৮৮৪৮.৫২ ঘনডভটায ভূডভ উন্নেন;  

(গ)  ১০৩০.৪৮ যাডনং ডভটায ফাউন্ডাযী ওোর মগট এফং মগট াউজ;  

(ঘ)  বযন্তযীণ যাস্তা ১২৭০.৭৫ ফগ থডভটায;  

(ঙ)  ওয়ন মেক আোড থ ১৪,৯৯১.১৫ ফগ থডভটায;  

(চ)  ৪৮১৪.২১ ফগ থডভটায অেতয়নয ট্রান্পডয়ভন্ট আোড থ;  

(ছ)  ২৮৪৩.৪০ ফগ থডভটায অেতয়নয াডকং আোড থ;  

(জ)  ৫৫৬.১৫ ফগ থডভটায অেতয়নয ১টি ব্যাযাক বফন (একতরা) এফং মদাতারা 

ডফডষ্ট ১টি ডযডভটযী বফন, ওয়েব্রীজ মের, অযডড মেন ডনভ থাণ আতযাডদ।  

 

২০।   উয়েে পুয়যাপুডয ডজথত না য়র তায কাযণঃ প্রডতয়ফী মদয়য ায়থ অভদাডন-যপ্তাডন াভগ্রীয সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ডনডভত্ত 

প্রয়োজনীে ফকাঠায়ভা উন্নেন কযাআ এ প্রকয়েয ভর উয়েে ডছর। উয়েে নুমােী নাকুগাঁও স্থরফন্দয়য প্রয়োজনীে 

ফকাঠায়ভা উন্নেন কয়য ফন্দয়যয কাম থক্রভ অযম্ভ কযা য়েয়ছ। 

২১।   ফাস্তফােন ভস্যাঃ  

২১.১। প্রকয়েয অওতাে জডভ ডধগ্রণ এফং তা দখয়র ডনয়ত ডফরম্ব ে। এয়ত প্রকে মথাভয়ে ফাস্তফােয়ন ডফরম্ব ঘয়ট। 

প্রকে এরাকা ীভায়ন্তয ১৫০ গয়জয ভয়ধ্য ফডস্থত ওোে বাযতীে ীভান্তযেী ফাডনী কর্তথক ফকাঠায়ভা ডনভ থায়ণ 

প্রথভডদয়ক ফাধা প্রদান কয়য। যফতীয়ত ডদ্বােীে অয়রাচনায ভাধ্যয়ভ তা ভাধান কযা ে। এয়ত প্রকে 

ফাস্তফােয়ন ডকছু ডফরম্ব ে; 

২১.২।   প্রকয়েয অওতাে ১৩.৪৬ একয জডভ ডধগ্রণ কয়য েডতপুযণ প্রদান কযা য়রও এখয়না একজন বফধ দখরকাযী 

ঘযফাড়ী ডধগ্রণকৃত জডভয়ত ফফা কযয়ছন মা ফন্দয়যয ডনযাত্তা ও কাম থক্রভ ডযচারনাে ভস্যা সৃডষ্ট কযয়ফ; 

২১.৩। ফন্দয়য ডনডভ থত মেয়নয াডন ডনোলয়নয জন্য ফন্দয়যয াভয়ন থাকা প্রধান ড়য়কয নীচডদয়ে মেনটি ডনয়ে প্রধান 

ড়য়কয াডদয়ে প্রফাডত নদীয়ত উন্ুক্ত কযয়র মথামথ য়তা। ডকন্তু তা কযা েডন। এখন মতভন মকান ভস্যা না 

য়রও দুয বডফষ্যয়ত াডন ডনষ্কালয়ন ভস্যা য়ফ। উডস্থত প্রয়কৌরী জানান মম প্রধান ড়য়কয প্রস্তকযণ কাজ 

চরয়ছ। প্রধান ড়য়কয কাজ ভাডপ্তয ভে ংডিষ্ট কর্তথয়েয ায়থ ভন্বে কয়য মেনটি াশ্বফতী নদীয়ত 

উন্ুক্তকযয়ণয দয়ে মনো য়ফ;  

২১.৪। ফন্দয়যয বযন্তযীণ প্রয়োজনীে কর স্থানাে ডফদুযতােনকাজ কযা য়েয়ছ। ডকন্তু ডডডড’য আয়রডট্রডপয়কয়নয 

ায়থ মজনায়যটয়যয ংস্থান থাকয়রও মজনায়যটয ক্রে কযা েডন ।  এ ডফলয়ে কর্তথে জানাে মম, আয়রডট্রডপয়কন  

ও মজনায়যটয ক্রে খায়ত মম ফযাে ডছর তা শুধু ভাে প্রকয়েয আয়রডট্রক ওোডযং ও ন্যান্য কায়জ খযচ য়ে 

মাওোয়ত মজনায়যটয ক্রে কযা ম্ভফ েডন। ডকন্তু ফন্দয়যয কাম থক্রভ ডযচারনায জন্য মজনায়যটয়যয প্রয়োজন 

যয়েয়ছ;       
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২১.৫।  ফন্দয়যয ডি ডনফ থায়নয জন্য পাোয এক্সটিংগুআায ংগ্র কযা য়েয়ছ। ডকন্তু তা ডফডবন্ন স্থানাে মথামথবায়ফ 

স্থান কযা েডন। এ ডফলয়ে ফন্দয়যয কাযী প্রয়কৌরী জানান ফন্দযটি খুফ েডদন য়রা চালু য়েয়ছ তাআ এফ 

পাোয এক্সটিংগুআায স্থান কযা েডন। তয়ফ খুফ ীঘ্রআ স্থান কযা য়ফ ভয়ভ থ জানায়না ে; এফং  

২১.৬।  ফন্দয়যয অওতাে ডধগ্রণকৃত ভুডভয ভয়ধ্য এখয়না প্রাে ২৩৬৫১ ফগ থডভটায ভূডভ উন্নেন কযা েডন। এ ডফলয়ে 

ফন্দয়যয কভ থকতথা জানান মম, প্রকয়েয  প্রাক্কডরত য়থ থ ডধগ্রণকৃত ম্পূণ থ ভুডভ উন্নেন কযা ম্ভফ েডন। ফে মম 

টুকু ভুডভ উন্নেন কযা য়েয়ছ মটুকুয ডযপূণ থ ব্যফায কযায ভয়তা ভাগ্রী এখয়না এ ফন্দয ডদয়ে অভদানী-যপ্তানী 

য়ে না।   
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২২  

২২.১।   নাকুগাঁও স্থর ফন্দয়যয অওতাে ডধগ্রণকৃত ভুডভ য়ত নডতডফরয়ম্ব বফধ দাখরকাযীয়ক উয়েদ কযয়ত য়ফ। 

প্রয়োজয়ন মজরা প্রাক, মযপুয়যয য়মাডগতাে উয়েদ ম্পন্ন কযা মময়ত ায়য। উয়েদ ম্পন্ন কয়য 

অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ; 

২২.২।   ফন্দয়য ডনডভ থত আোড থ ও যাস্তাভ অযডড ঢারাআ-এয ব্যফস্থা কযা মময়ত ায়য;  

২২.৩।   ডি ডনফ থায়নয জন্য ংগৃীত পাোয এক্সটিংগুআায ভ মথামথবায়ফ ডফডবন্ন স্থানাে স্থান কযয়ত য়ফ;  

২২.৪।  প্রকয়ে ডফদুযৎ না থাকা কারীন ভে ডফদুযৎ যফযায়য জন্য একটি মজনায়যটয ংগ্র কযা জরুযী;  

২২.৫।  ফন্দয়য ডনডভ থত মেয়নয াডন ডনোয়নয জন্য ফন্দয়যয াভয়ন থাকা প্রধান ড়য়কয নীচডদয়ে মেনটি ডনয়ে প্রধান 

ড়য়কয াডদয়ে প্রফাডত নদীয়ত উন্ুক্ত কযয়ত য়ফ;   

২২.৬।  প্রকেটিয উয দ্রুত  External Audit ম্পাদন কযয়ত য়ফ; এফং 

২২.৭। নুয়েদ ২২.১ – ২২.৬ এয ডফলয়ে প্রয়োজনী ব্যফস্থা গ্রণ ও তা অআএভআডডয়ক এক ভায়য ভয়ধ্য ফডত কযয়ত 

য়ফ।  
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ডযডষ্ট-ক 

নাকুগাঁও স্থরফন্দয উন্নেন (১ভ ংয়াডধত) প্রকয়েয ংগডবডত্তক ফাস্তফােন 

 

নুয়ভাডদত রেযভাো

৭ 
  ভূডভ ডধগ্রণ একয ১৩.৪৬ ২৩৫.৪৯ ১৩.৪৬ 

(১০০%) 
২৩৫.৪৮ 

(১০০%) 
  ভূডভ উন্নেন ঘন ডভটায ৯২৫০০.০০ ১৫৬.৬৩ ৬৮৮৪৮.৫২ 

(৭৪.৪৩%) 
১২৮.৩৭ 

(৮১.৯৫%) 
  ফাউন্ডাযী ওোর মগট  যাডনং ডভটায ১০২৯.৫৭ ১২০.০০ ১০৩০.৪৮ 

(১০০%) 
১১৭.৫৩ 

(৯৭.৯৭%) 
  বযান্তযীণ যাস্তা ফগ থ ডভটায ১৫৩৪.০০ ২৮.৩৭ ১২৭০.৭৫ 

(৮২.৮৪%) 

 

২৭.৬০ 

(৯৭.২৯%) 

 ওয়ন মেক আোড থ ফগ থ ডভটায ১৫০০০.০০ ২৩৪.৮৮ ১৪৯৯১.১৫ 

(৯৯.৯৪%) 
২৩৪.৭৮ 

(১০০%) 
  ট্রান্পডয়ভন্ট মড ফগ থ ডভটায ৪৮০০.০০ ৭৩.৫৪ ৪৮১৪.২১ 

(১০০.২৯%) 
৭৩.৫১ 

(৯৯.৯৫%)  
  াডকং আোড থ ফগ থ ডভটায ২৮৪৪.০০ ৬৩.০০ ২৮৪৩.৪০ 

(৯৯.৯৭%) 
৫৬.৬৩ 

(৯০%) 
  ওেযাযাউজ ফগ থডভটায ৭৪৪.০০ ১১৫.০০ ৭৪৪.০০ 

(১০০%) 
১১০.০৫ 

(৯৫.৭০%) 
 ডপ ডফডডং  ফগ থডভটায ৫০০.০০ ১৪০.০০ ৫১৫.০০ 

(১০৩%) 
১৩৬.৯০ 

(৯৭.৭৯%) 
 মেন ডনভ থাণ যাডনং ডভটায ৬৯৮.০০ ১০৯.০০ ৭৩৯.২৭ 

(১০৫.৯১%) 
১০৮.৯৮ 

(৯৯.৯৮%) 
 াফডরক টেয়রট ংখ্যা ১ ১৫.০০ ১ 

(১০০%) 
১২.৫৭ 

(৮৩.৮০%) 
 ওয়েব্রীজ মের  ,, ১ ১১০.০০ ১ 

(১০০%) 
১০৯.৪৫ 

(৯৯.৫০%) 
  াডন যফযা ব্যফস্থা ,, ১ ১০.০০ ১ 

(১০০%) 
৯.৫৪ 

(৯৫.৪০%) 
  আয়রকডট্রডপয়কন রাভাভ - ৭০.০০ ১ 

(১০০%) 
৬৯.৯৭ 

(৯৯.৯৫%) 
  ওোচ টাওোয ংখ্যা ২ ১০.০০ ২ 

(১০০%) 
৯.১৩ 

(৯১.৩০%) 
  ব্যাযক ও ডযডভটযী 

বফন 
ফগ থডভটায ৫৪৫.০০ ১৫২.৬০ ৫৫৬.১৫ 

(১০২%) 
১৫১.২২ 

(৯৯%) 
  ওয়েআং মের ংখ্যা ২ ৪.০০ ২ 

(১০০%) 
৪.০০ 

(১০০%) 
  পাোয পাআটিং ডয়েভ রাভাভ - ২.০০ - 

(১০০%) 
১.৩৬ 

(৬৮%) 
  ডপ পাডন থচায রাভাভ - ৫.০০ - 

(১০০%) 
৩.৯৫ 

(৭৯%) 
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নুয়ভাডদত রেযভাো

৭ 
  কডম্পউটায প্রডতটি ৫ ৩.০০ ৫ 

(১০০%) 
২.৯২ 

(৯৭.৩৩%) 
  পয়টাকড মভডন ংখ্যা ২ ৩.০০ ২ 

(১০০%) 
২.৮৩ 

(৯৪.৩৩%) 
  ডফডফধ রাভাভ - ১৬.০০ - 

(১০০%) 
১২.৪২ 

(৭৭.৬৩%) 
 মভাট  - ১৬৭৬.৫১  ১৬১৯.০৯ 

(৯৬.৫৮%) 
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“Enhancing Capacity of the Marine Academy (1st Revised)” 

 

   Enhancing Capacity of the Marine Academy (1st Revised) 

চট্টগ্রাভ মজরায অয়নাোযা উয়জরা  

মভডযন একায়ডডভ, চট্টগ্রাভ  

মনৌ-ডযফন ভন্ত্রণারে 

   

 

নুয়ভাডদত ব্যে নুয়ভাডদত 

নু: 

 

১ভ 

ংয়াডধত  

২১৭৭.০০ 
(--)

প্রয়মাজয নে ২১৪৭.০০ 
(--) 

জুরাআ, ২০০৯ 

১২

জুরাআ, ২০০৯ 

১৪

জুরাআ, ২০০৯ 

১৪

প্রয়মাজয নে ২ ফছয 
(৬৬.৬৭%) 

প্রকেটিয ংগডবডত্তক ফাস্তফ ও অডথ থক গ্রগডত ডযডষ্ট-ক’মত মদো য়রা।  

প্রকেটিয অওতাে নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী কর কাজ ম্পাদন কযা য়েয়ছ।  

টিয ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডতয়ফদন প্রণেয়ন  

 প্রকয়েয 

 প্রকয়েয PEC/ECNEC 

 

 

 ; এফং

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুডফধায়বাগীয়দয ভতাভত গ্রণ। 
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৯    াধাযণ ম থয়ফেণ:

।  প্রকয়েয ভর    

 ভৄদ্রগাভী কযায়ডটয়দয ফডধ থত চায়য মপ্রডেয়ত তায়দয প্রডেয়ণয উয়েে ম থাপ্ত ফকাঠায়ভাগত সুডফধাডদ  ডনডিত কযা 

(২৭০ য়ত ১০০০ কযায়ডট); 

 নাডফকয়দয চাকুযী যফতী মকায় থয জন্য ফকাঠায়ভাগত সুডফধাডদ ডনডিত কযা ; এফং 

 ফাংরায়দ মভডযন একায়ডভীয েভতা বৃডিকযণ প্রডক্রোয ং ডয়য়ফ াডফ থক মবৌত ফকাঠায়ভা েভতা বৃডি কযা।  

৯.২।   মভডযন একায়ডভী প্রডতষ্ঠানটি ১৯৬২ ায়র স্থাডত ে। মাগতবায়ফ দে ও মচৌক মভডযন কযায়ডট 

ততযীয উয়েে কযায়ডটয়দয ২ ফছয মভোডদ মভডযটাআভ াআন্প ডডগ্রী প্রদান।  সুআয়জনস্থ International Maritime 

Organization (IMO) কর্তথক ১৯৭৯ মথয়ক ১৯৮৯ ার ম থন্ত এ প্রডতষ্ঠায়ন ৬ জন  অন্তজথাডতক  ডফয়লজ্ঞয়ক 

ডনয়োডজত কযা ে। ১৯৯০ ায়র ফাংরায়দ কডম্পয়টন্পী যীো িডত চালু কয়য। এছাড়া একআ ফছয়য একায়ডভীটি 

World Maritime University (WMU) এয াখাে ডযনত ে এফং মভডযন একায়ডভীয়ত য়নকগুয়রা IMO 

ভয়ডর মকা থ ডযচারনা কযা ে। এ প্রডতষ্ঠানটিয়ত মভৌডরক মকায় থয াাাড স্বেকারীন মকায় থয ব্যফস্থা যয়েয়ছ। 

মভডযটাআভ ডপয়ড কভ থংস্থায়নয প্রচুয সুয়মাগ যয়েয়ছ। মভডযন একায়ডভীয ফকাঠায়ভাগত সুডফধাডদ বৃডি কয়য ডধক 

ংখ্যাক কযায়ডটয়দয  কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ বৃডি কযায জন্যআ প্রকেটি গ্রণ কযা য়েয়ছ।  

১০।    প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ 

১০.১। অয়রাচয ডফডনয়োগ প্রকেটি ম্পূণ থ স্থানীে ভদ্রাে মভাট ২১৭৭.০০ রে টাকা ব্যয়ে জুরাআ, ২০৯ য়ত য়ত জুন , ২০১২ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ০৯/০৮/২০০৯ তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাডদত ে। প্রকেটিয স্থাতয ও ফকাঠায়ভাগত 

নকা প্রস্তুডতয়ত ভে মে ণ, প্যায়যড গ্রাউয়ন্ডয ছাদ ডনভ থাণ ও প্রাডনক বফয়নয মেয়ে অযডডডড ততডযয়ত ভে মেন 

ওোে  জুন, ২০১২ এয ভয়ধ্য ভাপ্ত কযা মােডন। ব্যে বৃডি ব্যডতয়যয়ক প্রকে জুন/২০১৩ ম থন্ত ১ (এক) ফছয বৃডি কযা য়েয়ছ। 

ভাননীে মনৌ-ডযফন ভন্ত্রী কর্তথক ২০/১২/২০১২ তাডযয়খ জুরাআ/২০০৯ য়ত জুন/২০১৩ মভোয়দ অন্ত:খাত ভন্বে কযায জন্য 

প্রকেটি ংয়াধন কযা ে। যফতীয়ত ডবডফন্ন কাযয়ণ জুন, ২০১৩ মত ভাপ্ত কযা ম্ভফ না ওোে প্রকেটিয মভোদ জুন, 

২০১৪ ম থন্ত বৃডি কযা ে।   

১১। প্রকে এরাকা ডযদ থনঃ    

০৯/০৪/২০১৫ তাডযয়খ ভাডযচারক (কৃডল), ডযচারক (াডন ম্পদ) প্রকেটি য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে (ডচে-১-২) । 
ডযদ থনকায়র মভডযন একায়ডডভয ধ্যে ড. াডদ মায়ন এফং  গণপূতথ ডধদপ্তয়যয ডনফ থাী প্রয়কৌরী ন্যান্য কভ থকতথাগণ 

উডস্থত ডছয়রন। তাছাড়া কয়েকজন কযায়ডট/ কভ থকতথায ায়থ অয়রাচনা কযা ে । মভডযন একায়ডডভয যফযাকৃত ডডঅয, 

ংডিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা, ডযদ থয়ন প্রাপ্ত তথ্য ও উায়ত্তয ডবডত্তয়ত ভাপ্ত প্রডতয়ফদনটি প্রণীত য়েয়ছ।  
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ডচে-১-২: প্রকে এরাকা য়য জডভয়ন ডযদ থন 

 

১২।  প্রকয়েয ভর কাম থক্রভঃ 

১২.১।  ৬ তরাডফডষ্ট কযায়ডট িক ডনভ থাণঃ নুয়ভাডদত ডডডড মভাতায়ফক ৬ তরাডফডষ্ট কযায়ডট িক ডনভ থাণ ফ বযন্তযীন 

কাজ  ভাপ্ত কযা (আয়রকডট্রডপয়কন প্রভৃডত, প্লাষ্টায) য়েয়ছ (ডচে-৩)।  এ অআয়টয়ভ ৮৯৭.২৩ রে টাকায ংস্থান ডছর। 

ডকন্তু ফাস্তয়ফ ব্যে য়েয়ছ ৮৫৪.১৮ রে টাকা। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান ে। তয়ফ নীচ তরায ফাথরুয়ভয 

মলাডং মথামথ না ওোে মভয়ঝ স্যাঁতস্যায়ত থায়ক মা স্থাস্থযকয ফয়র প্রতীেভান ে।  

 

ডচে ৩:  ছে তরা কযায়ডট িক 

১২.২। ১ তরা কযায়ডট ডাআডনং র ডনভ থাণঃ নুয়ভাডদত ডডডড মভাতায়ফক ১ টি কযায়ডট ডাআডনং র ডনভ থাণ ফ বযন্তযীন 

কাজ (প্লাোয, আয়রকডট্রডপয়কন প্রভৃডত ) ভাপ্ত কযা  য়েয়ছ (ডচে-৪) এ অআয়টয়ভ ১৪৭.৬৪ রে টাকায ংস্থান ডছর। 

ডকন্তু ফাস্তয়ফ ব্যে  য়েয়ছ ১৩৫.৬৫ রে টাকা। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ।  

  

ডচে ৪: এক তরা কযায়ডট ডাআডনং র 
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১২.৩। প্রাডনক বফন ডনভ থাণঃ  নুয়ভাডদত ডডডড  মভাতায়ফক প্রাডনক বফন  ডনভ থাণ ফ বযন্তযীন কাজ ভাপ্ত কযা 

(ডছে-৫-৬) য়েয়ছ। এ ংয়গ ৩৬৬.৪০ রে টাকায ংস্থান ডছর। ডকন্তু ফাস্তয়ফ ব্যে  য়েয়ছ ৩২৭.৫৫ রে টাকা। কায়জয 

ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ।  

  

ডচে: ৫-৬: প্রাডনক বফন  

১২.৪।   প্যায়যড গ্রাউয়ন্ডয গ্যারাডয ও ছাদ ডনভ থাণঃ  মভডযন একায়ডডভয়ত একটি ফড় প্যায়যড গ্রাউন্ড যয়েয়ছ। ডফয়ফচয প্রকয়েয 

অওতাে প্যায়যড গ্রাউয়ন্ডয গ্যারাডয ও ছাদ ডনভ থায়ণয জন্য ডনধ থাডযত ডছর এফং তা ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ (ডচে: ৬)।  এ 

ংয় অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডত তবাগ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ।   

 

ডচে ৬: প্যায়যড গ্রাউয়ন্ডয গ্যারাডয ও ছাদ 

১২.৫।  মভডযন একায়ডভী উচ্চ ডফদ্যারয়েয ং ডনভ থাণ: মভডযন একায়ডভী  উচ্চ ডফদ্যারয়েয ৩ে তরা ডনভ থাণ কাজটি প্রকয়েয 

অওতাে ম্পন্ন কযা য়েয়ছ (ডচে-৭)। এ কায়জয জন্য ফযাে ডছর ৬৮.২০ রে টাকা। অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডত 

তবাগ।  কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ।   

 

ডচে ৭: মভডযন একায়ডভী উচ্চ ডফদ্যারয়েয ৩ে তরা ডনভ থাণ 
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১২.৬।  গ্যায়যজ ডনভ থাণ ও মানফান ক্রেঃ   প্রকয়েয অওতাে ২টি গ্যায়যজ  ও ১টি ডফট ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ডযদ থনকায়র 

কায়জয ভান তযন্ত য়ন্তালজনক প্রতীেভান য়েয়ছ। তাছাড়া ১টি ভাআয়ক্রাফা ও ২টি ৫২ ডয়টয ফা ক্রে কযা য়েয়ছ 

(ডচে-৮)। এফ ংয়গয অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডত তবাগ। মানফানগুয়রা চর ফস্থাে মদখা মগয়ছ।  

 

ডচে: ডনডভ থত গ্যায়যজ মানফান 

১৩।   প্রকয়েয প্রডকউযয়ভন্ট ংক্রান্ত তথ্যঃ প্রকয়েয প্রডকউযয়ভন্ট ংক্রান্ত দডররাডদ যীোয়ন্ত ডনম্নফডণ থত ডফলোডদ ডযরডেত ে :  

 প্যায়কজ/রট নং-০১:  (Remaining work for Construction of 6-storied Cadet Block with 6-Storied 

Foundation – Civil, Water supply and Sanitary arrangement) এয জন্য ০৩/০৮/২০১২ তাডযয়খ ‘তদডনক 

ভকার’ ০২/০৮/২০১২ তাডযয়খ ‘তদডনক সুপ্রবাফ ফাংরায়দ’ এফং ০৩/০৮/২০১২ তাডযয়খ The In depended’   প্রডেকাে 

ডফজ্ঞাডপ্ত প্রকাডত ে। এছাড়া দযয়েয ডফজ্ঞান ডডটিআউ ও ডডডিউডড-এয ওয়েফ াআয়ট প্রকা কযা ে। ০৩ /০৯/২০১২ 

তাডযয়খ মটন্ডায মখারা য়েয়ছ। ডেকাে ডফজ্ঞান মদোয ৩০ ডদন য়য মটন্ডায মখারা ে ।  ১টি  মটন্ডায জভা য়ড় এফং মটি 

মযডন্পব য়েয়ছ। উয়েখ্য এ প্যায়কয়জয মেয়ে প্রাক্কডরত দয য়ত ০.০৫১% ডনম্নদয়য ঠিকাদায়যয ায়থ চুডক্ত ম্পাডদত ে। 

চুডক্ত নুমােী ডনধ থাডযত ভয়েয ভয়ধ্য কাজ ভাপ্ত কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ জানা মাে।   

প্যায়কজ/রট নং-০২:   (Remaining work of Construction of 2-storied Admin Building with 4-

Storied Foundation) এয জন্য ২৯/০৮/২০১২ ‘তদডনক অভায়দয ভে ও ‘তদডনক াঙ্গ’ এফং ৩০/০৮/২০১২ তাডযয়খ 

The New Nation’ প্রডেকাে ডফজ্ঞাডপ্ত প্রকাডত ে। এছাড়া দযয়েয ডফজ্ঞান ডডটিআউ ও ডডডিউডড-এয ওয়েফ াআয়ট 

প্রকা কযা ে। ২৬/০৯ /২০১২ তাডযয়খ মটন্ডায মখারা য়েয়ছ। ডেকাে ডফজ্ঞান মদোয ৩০ ডদন য়য মটন্ডায মখারা ে।  ২টি  

মটন্ডায জভা য়ড় এফং ১টি মযডন্পব য়েয়ছ । উয়েখ্য এ প্যায়কয়জয মেয়ে প্রাক্কডরত দয য়ত ৯% উিথদয়য ঠিকাদায়যয ায়থ 

চুডক্ত ম্পাডদত ে। চুডক্ত নুমােী ডনধ থাডযত ভয়েয ভয়ধ্য ঠিকাদায কাজ মল কয়যয়ছ।  

১৪। প্রকয়েয জনফর ডনয়োগ/োপয়দয জন্য ব্যেঃ

 দত ৫ জন োপ ডনয়োগ কযা য়েয়ছ।  

১৫। প্রকয়েয  অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতঃ প্রকেটিয নুয়ভাডদত ব্যে ২১৭৭.০০ রে টাকা এফং ফাস্তফােনকার জুরাআ/২০০৯ য়ত 

জুন/২০১৪ ম থন্ত। প্রকে ভাপ্ত প্রডতয়ফদন  য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী জুন/২০১৪ ম থন্ত প্রকয়েয ক্রভপুডিত অডথ থক গ্রগডত 

২১৫১.৭৫ রে টাকা (৯৮.৮৪%) এফং ফাস্তফ গ্রগডত ১০০%। 
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১৬।  প্রকেটিয শুরু য়ত মভডযন একায়ডডভয ধ্যে ড. াডদ মায়ন খন্ডকারীন প্রকে ডযচারক 

ডয়য়ফ তযন্ত ডনষ্ঠায ায়থ প্রকেটিয প্রকে ডযচারয়কয দাডেত্ব ারন কয়যয়ছন।  

১৭। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নাত্তয প্রবাফ ও উকাযয়বাগীয়দয ভতাভতঃ প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র কযায়ডটয়দয ফাস্থান বৃডি ময়েয়ছ। 

মাতাোত ও অনুলংডগক রডজডষ্টক সুডফধাডদ ও  মভডযন একায়ডভীয েভতা বৃডি  ময়েয়ছ। ডফয়ল কয়য গ্যারাযী ডনভ থায়ণয 

পয়র কযায়ডটয়দয মেডরং এয  সুডফধা বৃডি ময়েয়ছ। মভডযন একায়ডডভয  স্কুয়রয ৩ে তরা ডনভ থায়ণয পয়র মশ্রণী কে বৃডি 

ময়েয়ছ এয়ত কয়য কভ থকতথা/কভ থচাযীয়দয এফং এরাকাে ফফাকাযীয়দয ন্তানয়দয বডতথয সুয়মাগ বৃডি ময়েয়ছ।   

 

১৮

 ভৄদ্রগাভী কযায়ডটয়দয ফডধ থত চায়য মপ্রডেয়ত তায়দয 

প্রডেয়ণয উয়েে ম থাপ্ত ফকাঠায়ভাগত সুডফধাডদ ডনডিত  

কযা (কযায়ডট ১০০০-২৭০০) 

 নাডফকয়দয চাকুযী যফতী মকায় থয জন্য ফকাঠায়ভাগত 

সুডফধাডদ ডনডিত কযা। 

 ফাংরায়দ মভডযন একায়ডভীয েভতা বৃডিকযণ প্রডক্রোয 

ং ডয়য়ফ াডফ থক মবৌত ফকাঠায়ভা েভতা বৃডি কযা। 

 কযায়ডটয়দয ফডধ থত চায়য মপ্রডেয়ত তায়দয 

প্রডেয়ণয উয়েে ম থাপ্ত ফকাঠায়ভাগত 

সুডফধাডদ বৃডি ময়েয়ছ।  

 নাডফকয়দয চাকুযী যফতী মকায় থয জন্য 

ফকাঠায়ভাগত সুডফধাডদ ডনডিত য়েয়ছ।  

 ফাংরায়দ মভডযন একায়ডভীয েভতা 

বৃডিকযণ প্রডক্রোয ং ডয়য়ফ াডফ থক 

মবৌত ফকাঠায়ভা েভতা বৃডি ময়েয়ছ।  

 

১৯।  প্রকেটিয উয়েে পুয়যাপুডয ডজথত য়েয়ছ। 

  

২০।  ফাস্তফােন ভস্যাঃ প্রকেটি ফাস্তফােন মকান ভস্যা ডযরডেত েডন। তয়ফ কযায়ডটগণ া কযায য কভ থংস্থায়নয জন্য 

দীঘ থডদন য়ো কযয়ত ে ভয়ভ থ জানা মগয়ছ। কযায়ডটয়দয কভ থংস্থান কযায জন্য অন্তজথাডতক ডডং এয়জডন্প/ড 

ম্যায়নজয়ভন্ট মকাম্পানী ফা মদীে মকাম্পানীয়দয ায়থ াডফ থক মমাগায়মাগ স্থান কয়য কযায়ডটয়দয কভ থংস্থায়নয মকান উয়দ্যাগ 

ডনয়ত মভডযন একায়ডয়ভডত পৃথক মডে/দপ্তয মনআ।  

২১   

২১.১।  অন্তজাডতথক জাাজ-ফয়য কযায়ডট ডনয়োগ কযায জন্য মদয় ও ডফয়দয় কযায়ডটয়দয চাকুযীরায়বয জন্য  মমাগয়মাগ 

স্থান কযায ডনডভয়ত্ত মভডযন একায়ডডভয়ত অরাদা একটি মডক্স/দপ্তয স্থান কযা প্রয়োজন;  

২১.২।  দডযদ্র মভধাফী কযায়ডয়টয জন্য প্রয়োজনীে বৃডত্তয ব্যফস্থা কযা মময়ত ায়য। ডপয়ভর কযায়ডট ংখ্যা বৃডি কযা মময়ত 

ায়য; এফং  

২২.৩। প্রকেটিয উয External Audit ম্পাদন কযত: অআএভআডডয়ক এয নুডরড প্রদান কযয়ত য়ফ।   
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ডযডষ্ট-ক 

 

Enhancing Capacity of the Marine Academy (1st Revised) প্রকয়েয ংগডবডত্তক ফাস্তফােন 

 
(১) ৬ তরাডফডষ্ট কযায়ডট িক ডনভ থাণ ফ:পৄ: ৪৫৯৪১.৮৬ ৮৯৭.২৩ ৪৫৯৪১.৮৬ 

(১০০) 

৮৫৫.১৮ 

(৯৫.৩১) 

(২) ১ তরা কযায়ডট ডাআডনং র ডনভ থাণ ফ:পৄ: ৬৭৮৩.০০ ১৪২.৬৪ ৬৭৮৩.০০ 

(১০০) 

১৩৫.৬৫ 

(৯৫) 

(৩) ২ তরাডফডষ্ট প্রাডনক  

বফন ডনভ থাণ 

ফ:পৄ: ১১৫৩০.০০ ৩৬৬.৪০ ১১৫৩০.০০ 

(১০০) 

৩২৭.৫৫ 

(৮৯.৩৯) 

(৪) প্যায়যড গ্রাউয়ন্ডয গ্যারাডয  

ও ছাদ ডনভ থাণ 

ফ:পৄ: ১২৩০৭.৭৭ ৩২৬.০৯ ১২৩০৭.৭৭ 

(১০০) 

৩২৬.০৯ 

(১০০%) 

(৫) উচ্চ ডফদ্যারয়েয ২ে তরায 

 ডকছু ং ডনভ থাণ 

ফ:পৄ: ৫০০০.০০ ৬৮.২০ ৫০০০.০০ 

(১০০%) 

৬৮.২০ 

(১০০) 

(৬) ২টি গ্যায়যজ ও ডফট ডনভ থাণ ফ:পৄ: ১৪৮৩.২৭ ১২.৭২ ১৪৮৩.২৭ 

(১০০) 

১২.৭২ 

(১০০) 

(৭) ১৪ ডয়টয ভাআয়ক্রা ফা ক্রে ংখ্যা ১টি ২৬.৫০ - 

(১০০) 

২৬.৫০ 

(১০০) 

(৮) ৫২ ডয়টয ২টি ফা ক্রে ংখ্যা ২টি ১১২.০০ - 

(১০০) 

১১২.০০ 

(১০০) 

(৯) ৬ তরা কযায়ডট বফয়নয জন্য 

অফাফে ও ডপটিং ক্রে 

মথাক - ৯০.০০ - 

(১০০) 

৯০.০০ 

(১০০) 

(১০) ডাআডনং য়রয জন্য অফাফে 

ও ডপটিং ক্রে 

মথাক - ২২.০০ - 

(১০০) 

২২.০০ 

(১০০) 

(১১) ২ তরাডফডষ্ট প্রাডনক বফয়নয 

জন্য অফাফে ও ডপটিং ক্রে   

মথাক - ৩৫.০০ - 

(১০০) 

৩৫.০০ 

(১০০) 

(১২) স্কুমরয নফডনডভ থত ংয়য জন্য 

অফাফে ও ডপটিং ক্রে   

মথাক - ১.০০ (১০০) ১.০০ 

(১০০) 

(১৩) োয়পয জন্য ব্যে জন ৫ জন ৬.৩৫ ৫ জন 

(১০০) 

৬.৩৫ 

(১০০%) 

(১৪) জ্বারানী মথাক - ৩০.০০ - 

(১০০) 

২৪.৭৫ 

(৮২.৫০) 

(১৫) কডন্টনয়জন্পী মথাক - ৪০.৮৭ - 

(১০০) 

২৪.৫৪ 

(৬০.০০) 

 ফ থয়ভাট  - ২১৭৭.০০ - 

(১০০) 

২১৫১.৭৫ 

(৯৮.৮৪) 

 


