
ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছয়যয এনডনভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয  

মূল্যােন প্রনতয়ফদয়নয ঈয ভন্ত্রণারে/নফবাগনবনিক ায-ংয়ে 

 

ক্রঃ নং ভন্ত্রণালয়ের নাভ মভাট সভাপ্ত 

প্রকয়ের সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সভে ও ব্যয়ের তুলনাে 

   বফবনয়োগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাবরগরী 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেবিবসএপ 

ভূক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সভে ও ব্যে 

উবেই 

বতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সভে 

বতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সভে 

বতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সফ ববনম্ন-

সয়ফ বাচ্চ 

ব্যে 

বতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

বতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সফ ববনম্ন-

সয়ফ বাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। ানন ম্পদ 

ভন্ত্রণারে 

08 ০৫ 

 

০৩ -- ০২ 0৭ ২৮ 

- 

১৫০ 

০২ ৮ 

- 

২১.৩৭ 

 

১। সভাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যা  :  ০৮টি 

 

২। ব্যে ও মভোদ বৃবির কারণ  :   মূরত: ননম্ননরনিত কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃনি কযা ে:  

ভাপ্ত প্রকেমূয়য মভোদকার বৃনিয প্রধান প্রধান কাযণমূ য়ে মথামথ ম্ভাব্যতা ভীো ব্যতীত প্রকে প্রণেন  ঠিকাদায 

ননয়োয়গ নফরম্ব, ক্রে কাম থ প্রনক্রোকযয়ণ ভেয়েন, ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরী আতযানদ। তাছাড়া ভাপ্ত প্রকেমূয়য ব্যে 

মূর নুয়ভানদত ব্যে য়ো বৃনি না ময়র প্রকে প্রণেনকায়র ফাস্তফতায নননযয়ি প্রয়োজনীে কাম থক্রভ প্রকে প্রস্তায়ফ ন্তর্ভ থক্ত 

না কযা, ফাযফায মবৌত কায়জয নডজাআন নযফতথন  ননডঈর মযট/ননভ থাণ াভগ্রীয মূল্য বৃনিয়তু মবৌত কায়জয ব্যে বৃনি 

াোে কায়জয নযভাণ হ্রা কয়য প্রকে ংয়াধন, ঠিক নযকেনায বাফ, দুফ থর প্রকে ব্যফস্থানা আতযানদ কাযয়ণ য়নক 

প্রকে মূর নযকেনা মভাতায়ফক ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন।  

৩| প্রকে ফাস্তফােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাবরশঃ 
 

ক্র: 

নং: 

প্রকয়ের নাভ ও সভস্যা সুাবরশ 

০১। পনযদপুয য  যো প্রকে 

ফাস্তফােন মভোদ বৃনি, ঘন ঘন প্রকে নযচারক 

ফদরী।  

১.  বাটিয়ত অয়যা ২.০০ নক.নভ. (মায়নপুয য়ত াজীগঞ্জ 

ফাজায  তৎংরগ্ন এরাকা ম থন্ত) নদী তীয ংযেণ 

কযা প্রয়োজন; 

২.  ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরীয নফলেটি নযায কযয়ত 

য়ফ। বনফষ্যয়ত মকান প্রকয়ে নযচারয়কয ফদরীয 

প্রয়োজনীেতা মদিা নদয়র প্রকে নযচারক ফদরী ংক্রান্ত 

কনভটিয সুানয/নুয়ভাদন ক্রয়ভ ফদরী কযয়ত য়ফ; 

০২। দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত যাজফাড়ী মজরায ফকীপুয  

মন গ্রাভ এরাকায পনযদপুয ফন্যা ননেন্ত্রণ  ননষ্কান 

প্রকে (এরাকা-১), নড়াআর মজরায নফগঙ্গা নদীয 

বাঙ্গন য়ত ভাজন ফাজায এফং কুনিো মজরায 

মিাকা  কুভাযিারী ঈয়জরাে গড়াআ নদীয তীয়যয 

বাঙ্গন য়ত নদী তীয ংযেণ প্রকে 

ফাস্তফােন মভোদ বৃনি, ঘন ঘন প্রকে নযচারক 

ফদরী, নতনযক্ত নজ ব্যাগ ননভ থায়ণয পয়র যকায়যয 

প্রাে ৪.০০-৫.০০ মকাটি টাকা চে য়েয়ছ।   
 

১.  নতনযক্ত নজ ব্যাগ ংগ্র  নযজাব থ ব্লক ননভ থাণ কয়য 

যকাযী থ থ চয়েয জন্য দােী কভ থকতথায়দয নফরূয়ি 

অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ ; 

২. স্টককৃত ব্লক এ প্রকয়েয মকান কায়জ রাগয়ফ না। এ 

ব্লকগুয়রা স্থানান্তযপূফ থক ন্য মকান Emergency কায়জ 

রাগায়না মময়ত  ায়য; 

      



০৩। মগাারগঞ্জ মজরাধীন ভদৄভনত নদীয ফাভতীয ফযাফয 

পৄকযা নাভক স্থায়ন এফং ভাদাযীপুয নফর রুট 

চযায়নয়রয ঈবে তীয ফযাফয কানরগ্রাভ  ভাননকদা 

নাভক স্থায়ন নদী তীয ংযেণ প্রকে 

কানরগ্রাভ ংয়য ২/৩টি স্থায়নয প্রনতযো কায়জয  

ভায়ঝ ভায়ঝ নকছু ব্লক ধ্বয় মগয়ছ। 

১.  প্রকয়েয অতাে মম কর কাজ ম্পদান কযা য়েয়ছ 

তা ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেণ প্রয়োজন।  

২.  কনরগ্রাভ ংয়য মম কর স্থায়ন ব্লকমূ ধ্বয় মগয়ছ 

মগুয়রা প্রনতস্থান কযা প্রয়োজন; 

 

 

০৪। নযয়নফরাআয়টন োকথ ফ নতস্তা মভআন ক্যানেল 

এন্ড নযয়রয়টড স্ট্রাকচায অন্ডায কভান্ড এনযো ফ 

নতস্তা ব্যায়যজ  প্রকে 

 প্রকেটি জুন, ২০১৪ ভায় ভাপ্ত য়েয়ছ নকন্তু কযায়নয়রয 

দুআ ধায়যয নফনবন্ন স্থায়ন বাংগন মদিা মগয়ছ;িায়রয ডাআক 

ফালু ভাটিয োে প্রনত ফছয ফল থা মভৌসুয়ভ মযআন কাট 

(Rain Cut) ে; 

১. নতস্তা ব্যায়যজ প্রকে এরাকা যংপুয, নীরপাভাযী  রারভননয 

াট মজরায স্য বান্ডায। এ মজরাগুয়রায়ত িাদ্য যফযা 

নননিত কযয়ত প্রকেটিয ঈয ফ থানধক গুরুত্ব প্রদানপূফ থক 

প্রয়োজনীে ংস্কায কাজ কযা প্রয়োজন; 

 

০৫। Environmental  Impact  Assessment (EIA) Study of 

Different BWDB Projects to be Implemented Under 

Climate Change Trust Fund (CCTF)  

মম ৩০টি প্রকয়েয EIA  ম্পাদন কযা য়েয়ছ মগুয়রা 

নুয়ভানদত না য়র EIA এয জন্য ব্যনেত থ থ কায়জ 

অয়ফ না; 

 প্রকয়েয ননঅয  প্রাপ্ত তথ্য ম থায়রাচনা কয়য 

মদিা মাে মম, এআ প্রকয়েয Internal  External মকান 

প্রকায নডট কযা েনন।  

১. বনফষ্যয়ত EIA ম্পাদয়নয জন্য সুনননদ থি গ্রানধকায 

িনত নুোেী প্রকে ননধ থাযণ কযা মময়ত ায়য; 

২. প্রকয়েয Internal ও External নডট ম্পাদন কযয়ত য়ফ। 

০৬। Main River Flood and Bank Erosion Risk 

Management Program (MRFBERMP) 

প্রকয়েয External Audit ম্পাদন কযা েনন। 

১. প্রকয়েয External নডট দ্রুত ম্পাদন কযয়ত য়ফ। 

০৭। Preparing Irrigation Management Improvement 

Investment Program (PPTA-IMIIP) in Muhuri 

Irrigation Project. 

প্রকে কাম থারয়ে যাভ থক ননয়োগ এফং মেননং প্রদান প্রভৃনত 

নফলয়ে নফস্তানযত তথ্য াো মােনন এফং প্রকয়েয 

Internal  Exteranl মকান প্রকায নডট কযা েনন। 

১.  যাভ থক ননয়োগ, মেননং, োকথ প্রকয়েয ফ ধযয়ণয 

তথ্য প্রকে কাম থারয়ে ংযেণ  জপ্রাপ্যতা নননিত কযয়ত 

য়ফ এফং 

২.  প্রকয়েয নডট দ্রুত ম্পাদন কযয়ত য়ফ। 

০৮। ফনণ থ ফাড় ঈন্নেন প্রকে 

 ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরী ; ফায়ড় অযএর 

২.৫০ নভটায গবীযতাে মেনজং কযা য়র ঈক্ত 

ঞ্চয়র মজাোয-বাটায কাযয়ণ এ গবীযতা  ক্রভান্বয়ে 

হ্রা ায়ে;  

 

১.  ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরীয নফলেটি নযায কযয়ত 

য়ফ। বনফষ্যয়ত মকান প্রকয়ে নযচারয়কয ফদরীয 

প্রয়োজনীেতা মদিা নদয়র প্রকে নযচারক ফদরী ংক্রান্ত 

কনভটিয সুানয/নুয়ভাদন ক্রয়ভ ফদরী কযয়ত য়ফ; 

২. ফায়ড়য গবীযতা অয বৃনি কযা মময়ত ায়য এফং 

মেনজং এয সুপর ময়ত মভআনয়টয়নন্প মেনজং কযা 

প্রয়োজন। 



পনযদপুয য যো প্রকয়েয   

ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন  

(ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 
 

 

১। প্রকয়েয নাভ : পনযদপুয য যো প্রকে   

২।  প্রকয়েয ফস্থান : পনযদপুয দয, পনযদপুয  

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ (ফাাঈয়ফা) 

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে :  

(রে টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মভাট 

(প্রঃ াঃ) 

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নু: 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর 

মভাট 

(প্রঃ াঃ) 

ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

মভাট 

(প্রঃাঃ) 

মূর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭৬৫৪.২১ 

(--) 

প্রয়মাজয নে ১৬১৪৭.১৮ 

(--) 

 নডয়ম্বয,২০০৯  

য়ত  

জুন,২০১৩   

নডয়ম্বয,২০০৯  

য়ত  

জুন,২০১৪   

নডয়ম্বয,২০০৯  

য়ত  

জুন,২০১৪   

প্রয়মাজয নে ১ ফছয 

(২৭.৯১%) 

 
৬।   প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী প্রকেটিয 

ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত নযনি-ক’মত মদো য়রা।  

 

৭।  কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ  প্রকেটিয অতাে নুয়ভানদত নডনন নুমােী মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।    

 
৮। মূল্যােন িনতঃ  প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ 

 প্রকয়েয নডনন ম থায়রাচনা; 

 প্রকয়েয PEC/ECNEC বায কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা;  

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ থন;  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং 

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধামবাগীমদয ভতাভত গ্রণ। 

 
৯। াধাযণ ম থয়ফেণ: 

 

৯.১।  প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্যঃ প্রকয়েয মূর ঈয়েয়শ্য য়ে (১)পনযদপুয য এফং তৎংরগ্ন এরাকা দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত 

যো কযা; (২) কুভায নদীয ানন প্রফা বৃনিয ভাধ্যয়ভ পনযদপুয দয, বাঙ্গা  নগযকান্দা ঈয়জরায ব্যাক এরাকাে 

মচ ব্যফস্থায ঈন্নেন কযা।  

 

৯.২।  প্রকয়েয টর্ভনভঃ লায়টয দয়ক পনযদপুয যয়ক ফন্যায াত য়ত যো কযায জন্য ‘পনযদপুয-ফনযার এপননডঅআ 

প্রকে (পনযদপুয আঈননট)’ ফাস্তফােন কযা ে। ভযয়পারনজকার ডাটা ম থায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম মগাোরন্দ ঘায়টয 

৪.০০ নক.নভ. বাটিয়ত দ্মা নদী ২ (দুআ) বায়গ নফবক্ত য়েয়ছ। দনেণ চযায়নরটি পনযদপুয য়যয ধায মঘয়ল প্রফানত 



য়েয়ছ। াম্প্রনতকায়র এ দনেণ চযায়নরটি মূখ্য প্রফায় নযণত য়ে পনযদপুয য়যয তীব্র নদী বাঙ্গয়নয সৃনি কয়য। 

১৯৯৮ ার য়ত ২০০৫ ার ম থন্ত প্রাে ৫,০০০ মক্টয এয নধক এরাকা নদীগয়ব থ নফরীন য়ে ধরায মভাড় এরাকাে 

য়যয ৬০০-৭০০ নভটায়যয ভয়ধ্য চয়র অয় । ঈক্ত বাঙ্গন মযায়ধয জন্য পনযদপুয য  তৎংরগ্ন এরাকা  

চযবদ্রান ঈয়জরায ানজগঞ্জ ফাজায যোয জন্য ১টি প্রকে জুরাআ/২০০৩ য়ত জুন/২০০৯ মভোয়দ ১২১৯৯.১৬ রে 

টাকা ব্যয়ে ফাস্তফানেত ে। প্রকেটিয অতাে ৬৩৪৭ নভটায তীয ংযেণ কাজ কযা ে। যফতীয়ত ঈক্ত কায়জয 

ঈজায়ন এফং বাটিয়ত ব্যাক নদী বাঙ্গন মদিা নদয়র পনযদপুয য  য ংরগ্ন এরাকা যোকয়ে ফাস্তফানেত কায়জয 

ঈজায়ন ৩০০ নভটায এফং বাটিয়ত ২৫০০ নভটায মভাট ৫৫০০ নভটায তীয ংযেণমূরক কাজ, দ্মা  কুভায নদীয 

ংয়মাগস্থয়র কুভায নদীয াননয প্রফা বৃনিয ঈয়েয়শ্য ১টি মযগুয়রটয  য এরাকাে ানন ননষ্কালণ ব্যফস্থা ঈন্নত 

কযায রয়েয ৬টি অঈটয়রট ন্তভু থক্ত কয়য পনযপুয য যো প্রকেটি গৃীত ে।  

  

১০।  প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ  

১০.১। প্রকেটিয নডনন নযকেনা কনভয়ন মপ্রযণ কযা য়র ১৬/১১/২০০৯ তানযয়ি নআন বা নুনিত ে। বায 

সুানয নুমােী ১৭৬৫৪.২১ রে টাকা ব্যয়ে নডয়ম্বয, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৩ ম থন্ত মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য 

একয়নক কর্তথক ২৯/১২/২০০৯ তানযয়ি নুয়ভানদত ে।  প্রতুর ফায়জট ফযায়েয কাযয়ণ জুন, ২০১৩ মত ভাপ্ত কযা 

ম্ভফ না োে প্রকেটিয মভোদ জুন, ২০১৪ ম থন্ত বৃনি কযা ে।   

 

১১। প্রকে এরাকা নযদ থনঃ    

প্রকেটি জুন,২০১৪ তানযয়ি ভাপ্ত ে এফং মূল্যােয়নয জন্য ২৮/১২/২০১৪ তানযয়ি অআএভআনড’মত PCR াো মাে।  গত 

০৯-১১ জানুোনয/২০১৫ তানযয়ি পনযদপুয য যো প্রকেটি য়যজনভয়ন নযদ থন কযা ে (নচত্র-১) । নযদ থনকায়র পনযদপুয 

য নফবায়গয (১) ড. মভাঃ ীদুর আরাভ তালুকদায, ননফ থাী প্রয়কৌরী (২) জনাফ নননির চন্দ্র ারদায, ঈ-নফবাগীে 

প্রয়কৌরী, (৩) জনাফ এ, মক, এভ, জীরুর ক, এ.এ.আ, (৪) জনাফ িন্দকায নভজানুয যভান মরী, এ.এ.আ. (৫) জনাফ 

াংক কুভায নফশ্বা, এ.এ.আ. ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে ংরগ্ন এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী ব্যনক্তফয়গ থয ায়থ 

অয়রাচনা কযা ে । ানন ঈন্নেন মফাড থ যফযাকৃত ননঅয, ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা, নযদ থয়ন প্রাপ্ত তথ্য  

ঈায়িয নবনিয়ত ভাপ্ত প্রনতয়ফদনটি প্রণীত য়েয়ছ।  

 

  

নচত্র-১: প্রকে এরাকা য়য-জনভয়ন নযদ থন    নচত্র-২: ভান্দাযয়তারা মযগুয়রটায  

 

১২।  প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ প্রকেটিয মূরকাজ গুয়রা য়রা- নএন্ডনফ ঘাট য়ত ধরাযয়ভাড় ম থন্ত  ৩.০০০নক.নভ এফং গদাধযডাঙ্গা 

য়ত াআনয়ফাড থ ফাজায ম থন্ত ২.৫০০ নক.নভ. থ থাৎ মভাট ৫.৫০০ নক.নভ. দদয়ঘ থয নজ ব্যাগ, ননয়থটিক ব্যাগ, ন.ন. ব্লক 

মেনং  ডানম্পং এয ভাধ্যয়ভ নদীয তীয ংযেণ কযা। এছাড়া  ভান্দাযয়তারাে ১টি মযগুয়রটায ননভ থাণ (নচত্র-২), ৬টি াআ 

অঈটয়রট ননভ থাণ কযা য়েয়ছ (নচত্র-৩)। 



  

নচত্র-৩ :  াআ অঈটয়র   নচত্র-৪ : স্টয়ক যািা ব্লকমূ 

১৩।     প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ  

 

 নযদ থনকায়র প্রকেটিয ধীয়ন ফাস্তফানেত কায়জয ভান য়ন্তালজনক য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। এিন ম থন্ত ংযনেত 

নদী তীয়যয মকান ংয়য বাঙ্গন সৃনি নকংফা েনতগ্রস্থ েনন। তাছাড়া জরুযী প্রয়োজয়ন ব্যফায কযায জন্য 

(৪০x৪০x৪০ম:নভ:) াআয়জয প্রচুয ব্লক স্টয়ক যািা য়েয়ছ (নচত্র-৪) । তয়ফ ব্লকমূ পরী জনভয়ত ছনড়য়ে নচটিয়ে থাকাে 

জনভয ভানরকগণ জনভয়ত চালাফাদ কযা মথয়ক ফনঞ্চত য়েন ভয়ভ থ জানান। কর ব্লক নদীয ায়ড় স্তু অকায়য যািা য়র 

তাযা মফ নকছু নযভাণ জনভয়ত অফাদ কযায সুয়মাগ ময়তন।  

১৪। প্রকয়েয  অনথ থক  ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

 প্রকেটিয নুয়ভানদত ব্যে ১৭৬৫৪.২১ রে টাকা এফং ফাস্তফােনকার নডয়ম্বয, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৪ ম থন্ত। প্রকে ভানপ্ত 

প্রনতয়ফদন (PCR) য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী জুন, ২০১৪ ম থন্ত প্রকয়েয ক্রভপুনঞ্জত অনথ থক গ্রগনত য়েয়ছ ১৬১৪৭.১৮ 

(৯১.৪৭%) রে টাকা এফং ফাস্তফ গ্রগনত ১০০%।   

১৫। প্রকয়েয জনফর ননয়োগ: 

 নুয়ভা দিত প্রকে দনরর (নডনন) নুমােী প্রকেটিয ভাঠ ম থায়ে কাজ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয পনযদপুয য নফবাগ 

এয অতাে  ানফ থক তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য অরাদাবায়ফ মকান জনফর ননয়োগ কযা 

েনন।    

১৬। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (নডয়ম্বয, ২০০৯ য়ত জনু, ২০১৪ ম থন্ত ) মভাট ৪ (চায) জন 

প্রয়কৌরী প্রকে নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননয়ে প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রা: 

ক্র: নং কভ থকতথায নাভ দনফ পূণ থকারীন/ 

িন্ডকারীন 

ভেকার 

১. জনাফ মভা: অফদুর ভান্নান প্রধান প্রয়কৌরী িন্ডকারীন ০১/১২/২০০৯ – ৩১/০৭/২০১১ 

২. জনাফ জনরুর আরাভ প্রধান প্রয়কৌরী িন্ডকারীন ৩১/০৭/২০১১ – ১৪/০৩/২০১৩ 

৩. জনাফ মভাঃ ানপজুয যভান প্রধান প্রয়কৌরী িন্ডকারীন ১৪/০৩/২০১৩ – ৩০/০৬/২০১৩ 

৪. জনাফ অফদুর ভনতন যকায ননফ থাী প্রয়কৌরী িন্ডকারীন ০১/০৭/২০১৩ – ৩০/০৬/২০১৪ 

 

   

 



১৭।   Procurement of Works এয ঈয তথ্যানদঃ  প্রকেটিয ধীয়ন  Bank Revetment Work 5.50 km এয জন্য ননয়ত ফযাে 

নছর ১৬৭১.৩৮ রে টাকা, দযত্র চুনক্ত ে ১৫৬১৯.১৪ রে টাকা এফং Construction of Mandertola Regulator (4 vent): 

1.50m x 1.80m) এয জন্য ননয়ত ফযাে নছর ৩০০.০০ রে টাকা, দযত্র চুনক্ত ে ২৯৭.৫৪  রে টাকা। প্রকেটিয প্রনতটি 

প্যায়কয়জয অতাে ননঅয-২০০৮ এয নফনধমূ প্রনতারন, টিআন গঠনপূফ থক দযত্র অফান, মূল্যােন  চুনক্ত 

ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ প্রতীেভান ে। নফনবন্ন স্থায়ন ভাপ্তকৃত কায়জয মলা, ব্লয়কয প্রস্থতা এফং াআজ নযভা কয়য 

নডজাআয়নয ায়থ াভঞ্জস্য াো মাে।  
 

১৮। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত:  প্রকে এরাকায জনগণ এ প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র প্রচুয ঈকৃত 

য়েয়ছ ভয়ভ থ তায়দয ভতাভত ব্যক্ত কয়য। য়যয ভান্তযায়র প্রফানত দ্মা নদীয দনেণ চযায়নয়রয মুখ্য প্রফায়য নন্নকয়ট 

ফনস্থত পনযদপুয য়ত চযবদ্রান ঈয়জরায ংয়মাগ ড়ক, পনযদপুয নরয়টকননক আননস্টটিঈট, পনযদপুয আনঞ্জননোনযং 

কয়রজ, যায়জন্দ্র নফশ্বনফদ্যারে কয়রজ, পনযদপুয নফ.এড কয়রজ, পনযদপুয মজরা প্রায়কয কাম থারে, পনযদপুয পুনর রাআন, 

পনযদপুয দয াাতার  মভনডকযার কয়রজ, াদীপুয াআস্কুর  প্রাথনভক নফদ্যারে দ্মা নদীগয়ব থ নফরীন োয াত 

মথয়ক যো ে (নচত্র-৫) । তাছাড়া ন্যান্য গুরুত্বপূণ থ স্থানা  মফযকাযী াকা, অধা-াকা ঘয এফং দ্মা নদীয তীয ংরগ্ন 

এরাকায াজায াজায  মক্টয ঈচ্চ পরনীর পরী জনভ যো ময়েয়ছ। নদীয তীয়য ব্যনক্ত ঈয়দ্যায়গ প্রচুয ফনােন য়ে মা 

নযয়ফ যোে ফদান যািায়ফ (নচত্র-৬) । প্রকেটি ফাস্তফােন কযাে এরাকাফাী ানন ঈন্নেন মফায়ড থয প্রনত য়ল কৃতজ্ঞতা 

প্রকা কয়য।   
  

১৯। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ  

নযকনেত নজথত 

প্রকয়েয মূর ঈয়েয়শ্য য়ে পনযদপুয য এফং 

তৎংরগ্ন এরাকা দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত যো কযা। 

 নুয়ভানদত নডনন মভাতায়ফক পনযদপুয য এফং তৎংরগ্ন 

এরাকা দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত যো কযায কাম থক্রভ ফাস্তফােন 

কযাে প্রকেটিয ঈয়েশ্য নজথত য়েয়ছ।  

২০।  ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণঃ প্রকেটিয ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত য়েয়ছ।  

২১।  ফাস্তফােন ভস্যাঃ  

২১.১। পনযদপুয য যোে দু’টি প্রকে ফাস্তফানেত য়র পনযদপুয য যো প্রকেটিয কাজ মমিায়ন মল য়েয়ছ মিান 

মথয়ক বাটিয়ত মায়নপুয য়ত াজীগঞ্জ ফাজায ম থন্ত (নক.নভ. ৭.৮৮৫ য়ত ৯.৮৮৫ ম থন্ত=২.০০ নক.নভ.) প্রকয়েয 

ফাআয়য থাকাে মিায়ন বাঙ্গন ব্যাত অয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে। এ ংয় নদীতীয ংযেণ কাজ কযা না য়র 

অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ নননভ থত ফকাঠায়ভামূ েনতগ্রস্থ ফায ম্ভাফনা যয়েয়ছ;   

২১.২। প্রকেটিয়ত শুরু য়ত মল ম থন্ত  ৪ (চায) জন কভ থকতথা প্রকে নযচারক নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যয়ছন। যনদয়ক 

নতন ফছয়যয কভ ভয়েয ভয়ধ্য প্রকে নযচারক ফদরীয মেয়ত্র সুানয নুয়ভাদয়নয জন্য ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রীয 

মনর্তয়ত্ব একটি কনভটি কাম থকয থাকায য ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে ঈক্ত কনভটিয নুভনত গ্রণ কযায প্রয়োজনীেতা 

নুবফ কয়যননন। মা প্রকে ফাস্তফােয়ন গৃীত যকাযী নযত্রয়ক ফজ্ঞা কযায ানভর; এফং    

২১.৩। জরুযী প্রয়োজয়ন ব্যফায কযায জন্য প্রকেটি ভাপ্ত োয য প্রচুয কংক্রীট ব্লক ভানুয়লয পরী জনভয়ত স্টক কয়য 

যািা য়েয়ছ। এয়ত এরাকায জনভয ভানরকযা অফাদ কযা মথয়ক ফনঞ্চত য়েন।  

 

 

 



২২। সুানয/ভতাভতঃ  

 

২২.১।  পনযদপুয য যোয জন্য আয়তাভয়ধ্য ফাস্তফানেত দু’টি প্রকয়েয কায়জয স্থানেত্ব নফয়ফচনাে বাটিয়ত অয়যা ২.০০ 

নক.নভ. (মায়নপুয য়ত াজীগঞ্জ ফাজায  তৎংরগ্ন এরাকা ম থন্ত) নদী তীয ংযেণ কযা প্রয়োজন; 

 

২২.২। জরুযী প্রয়োজয়ন ব্যফায কযায  জন্য স্টয়ক যািা কংক্রীট ব্লক মূ পরী জনভ য়ত নদীয ায়ড় স্তু অকায়য যািায 

ব্যফস্থা কযা প্রয়োজন। তায়ত ঐ কর জনভয়ত কৃলকগণ পর/অফাদ কযায সুয়মাগ ায়ফ;  

 

২২.৩।  ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরীয নফলেটি নযায কযয়ত য়ফ। বনফষ্যয়ত মকান প্রকয়ে নযচারয়কয ফদরীয 

প্রয়োজনীেতা মদিা নদয়র প্রকে নযচারক ফদরী ংক্রান্ত কনভটিয সুানয/নুয়ভাদন ক্রয়ভ ফদরী কযয়ত য়ফ; 

 

২২.৪। প্রকয়েয অতাে সৃি সুনফধানদয Sustainability নননিত কযায জন্য ানন ঈন্নেন মফাড থ যাজস্ব ফায়জয়টয অতাে 

প্রয়োজনীে কাম থক্রভ গ্রণ কযয়ফ; এফং 

২২.৫। প্রকেটিয ঈয  External Audit ম্পাদন কযত: অআএভআনডয়ক এয নুনরন প্রদান কযয়ত য়ফ।   

 



নযনি-ক 

পনযদপুয য যো প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফােন 
(রে টাকাে) 

নডনন নুমােী প্রকে কায়জয নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ 

 
একক 

নুয়ভানদত রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

নযভাণ 
অনথ থক  ফাস্তফ 

নযভাণ (%) 
অনথ থক  

(%) 

ক্রঃ নং ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক) যাজস্ব ব্যেঃ      

 যফযা  মফাঃ      

 (১) মটয়রক্স/পযাক্স মথাক 1 item ০.১০ ১টি 

(১০০%) 

০.১০ 

(১০০%) 

 (২) ময়োর  লুনব্রকয়ে  মথাক 1 item ৩.০০ মথাক 

 (১০০%) 

৩.০০ 

(১০০%) 

 (৩) মস্টনাযী, ীর, স্টযাম্প আতযানদ মথাক 1 item ১.৫০ মথাক  

(১০০%) 

১.৫০ 

(১০০%) 

 (৪) নফজ্ঞান  প্রচায মথাক 1 item ২.০০ মথাক  

(১০০%) 

২.০০ 

(১০০%) 

 (৫) নস্টোনযং কনভটি  দযত্র মূল্যােন 

কনভটিয জন্য োনী 
 মথাক 1 item ৫.০০ মথাক  

(১০০%) 

৪.৯৬ 

(৯৯.২০%) 

 (৬) জযী  নুন্ধান  মথাক 1 item ৩.০০ মথাক  

(১০০%) 

৩.০০ 

(১০০%) 

 (৭) মভযাভত  যেনায়ফেণ (জী ৩টি  

ভটয াআয়কর-৬টি) 
ংখ্যা ৯টি ২.০০ ৯টি 

(১০০%) 

২.০০ 

(১০০%) 

 ঈ-মভাট  (যাজস্ব) =   ১৬.৬০  ১৬.৫৬ 

(৯৯.৭৬%) 

(ি) মূরধন ব্যেঃ      

 ম্পদ ংগ্র  ক্রে      

 (৯) ায়ব থ মন্ত্রানত (মরয়বনরং ৩টি 

নথয়ডারাআট ১টি)  
ংখ্যা ৪টি ৩.০০ ৪টি 

(১০০%) 

৩.০০ 

(১০০%) 

 (৯) ভানিনভনডো ংখ্যা ১টি ১.০০ ১টি 

(১০০%) 

১.০০ 

(১০০%) 

 (১০) যান্ড নজনএ ংখ্যা ২টি ১.০০ ২টি 

(১০০%) 

০.৯৯ 

(৯৯%) 

 (১১) ব্রান্ড কনম্পঈটায (এয়ক্সয়ানযজ  

মরজায নপ্রোয) 

ংখ্যা ২টি ২.০০ ২টি 

(১০০%) 

২.০০ 

(১০০%) 

 (১২) পয়টাকনোয ংখ্যা ১টি ১.৬০ ১টি 

(১০০%) 

১.৫৮ 

(৯৮.৭৫%) 

 (১৩) অআএ (৫০০ োট কযাানটি) ংখ্যা ১টি ০.৫০ ১টি 

(১০০%) 

০.৫০ 

(১০০%) 

 (১৪) জনভ নধগ্রণ মক্টয ০.৩২ মক্টয ২৭.৫৮ ০.৩২ মক্টয 

 (১০০%) 

২৭.৫৮ 

(১০০%) 

 ননভ থাণ কাজঃ      

 (১৫) ভান্দাযয়তারা মযগুয়রটয ননভ থাণ 
(৪ মবেঃ ১.৫০ x  ১.৮০ নভটায) 

ংখ্যা ১টি ৩০০.০০ ১টি 

(১০০%) 

৩০০.০০ 

(১০০%) 

 (১৬) াআ অঈটয়রট ননভ থাণ (৯০০ 

নভঃনভঃ ডাো) 
ংখ্যা ৬টি ১১৪.৯৪ ৬টি 

(১০০%) 

১০৯.৩০ 

(৯৫.০৯%) 



নডনন নুমােী প্রকে কায়জয নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ 

 
একক 

নুয়ভানদত রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

নযভাণ 
অনথ থক  ফাস্তফ 

নযভাণ (%) 
অনথ থক  

(%) 

ক্রঃ নং ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 (১৭) ফক্স কারবাট থ ননভ থাণ (৯০০ 

নভঃনভঃ/৯০০ নভঃনভঃ) 
ংখ্যা ১০টি ৯৬.০৮ - প্রয়োজন 

েনন 

 (১৮) তীয ংযেণ (নএন্ডনফ ঘাট য়ত 

াআনয়ফাড থ ফাজায) 
নক:নভ: ৫.৫০নক:নভ ১৬১৭১.৩৮ ৫.৫০নক:নভ 

(১০০%) 

১৫৬১৯.১৪ 

(৯৬.৫৮%) 

 (১৯)ননভ থাণকারীন যেণায়ফেণ নক:নভ: ৫.৫০নক:নভ ১০০.০০ ৫.৫০নক:নভ: 

(১০০%) 
৬৫.৫৩ 

(৬৫.৫৩%) 

 ঈ-মভাট (মূরধন) =   ১৬৮১৯.০৮  ১৬১৩০.৬২ 

 মভাট (ক + ি) =   ১৬৮৩৫.৬৮  ১৬১৪৭.১৪ 

(গ) (২০) নপনজকযার কনেয়জন্পী    ১৬১.৯০  প্রয়োজন 

েনন 

(ঘ)  (২১) প্রাআ কনেনয়জন্পী     ৬৫৬.৬৩  প্রয়োজন 

েনন 

 ফ থয়ভাট (ক+ি+গ+ঘ) =   ১৭৬৫৪.২১ ১০০% ১৬১৪৭.১৮ 

(৯১%) 

 

 



দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত যাজফাড়ী মজরায ফকীপুয  মন গ্রাভ এরাকায পনযদপুয ফন্যা ননেন্ত্রণ  ননষ্কান প্রকে 

(এরাকা-১), নড়াআর মজরায নফগঙ্গা নদীয বাঙ্গন য়ত ভাজন ফাজায এফং কুনিো মজরায মিাকা  কুভাযিারী 

ঈয়জরাে গড়াআ নদীয তীয়যয বাঙ্গন য়ত নদী তীয ংযেণ 

প্রক্ল্পের ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

(ভাপ্ত :  জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত যাজফাড়ী মজরায ফকীপুয  মন গ্রাভ এরাকায 

পনযদপুয ফন্যা ননেন্ত্রণ  ননষ্কান প্রকে (এরাকা-১), নড়াআর মজরায নফগঙ্গা 

নদীয বাঙ্গন য়ত ভাজন ফাজায এফং কুনিো মজরায মিাকা  কুভাযিারী 

ঈয়জরাে গড়াআ নদীয তীয়যয বাঙ্গন য়ত নদী তীয ংযেণ। 

২। ননফ থাী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ 

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারে : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

৪। প্রকয়েয ফস্থান : যাজফাড়ী  মজরায াংা ঈয়জরায ফকীপুয-মনগ্রাভ, নড়াআর মজরায কানরো 

ঈয়জরায ভাজন ফাজায এফং কুনিো মজরায কুভাযিারী ঈয়জরা। 
৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে  :  

 (রে টাকাে) 

নুয়ভানদত  ব্যে প্রকৃত ব্যে নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ৮২৬১.৪৫ মপব্রূোযী’ ২০১০  

য়ত 

জুন’ ২০১১ 

মপব্রূোযী’ ২০১০ 

য়ত 

 জুন’ ২০১৪ 

মপব্রূোযী’২০১০ 

য়ত 

 জুন’২০১৪ 

নতক্রান্ত েনন ১৫০% 

 

৬। ংগ নবনিক গ্রগনত: নযনি-ক  

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ:  প্রকয়েয প্রয়োজনীে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৮। মূল্যােন িনত ( Methodology) : অয়রাচয প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নুযণ কযা   

য়েয়ছ : 

 PSC বায কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা; 

 নডনন ম থায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা;  

 ননঅয ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ থন ;  

 নস্টোনযং কনভটিয কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা। 



৯। প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ  নদী তীয ংযেণ কাজ ফাস্তফােয়নয ভাধ্যয়ভ যাজফাড়ী মজরাধীন াংা ঈয়জরায ফকীপুয  মনগ্রাভ, 

নড়াআর মজরাধীন কানরো ঈয়জরায ভাজন ফাজায এফং কুনিো মজরায মিাকা  কুভাযিারী ঈয়জরায নফনবন্ন এরাকা 

(কুভাযিারী দয, এরংগী, ফারূনরো এফং জননপুয) নদী বাংগয়নয াত মথয়ক যোপূফ থক নফনবন্ন যকাযী  মফযকাযী স্থানা, 

ফকাঠায়ভা, কৃনল/কৃনল জনভ, ঘয-ফানড়, স্কুর-কয়রজ যো কযাআ  প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য। 

 

১০। প্রকয়েয টর্ভনভ: 

১০.১   যাজফাড়ী মজরায ফকীপুয  মনগ্রাভ এরাকা: পনযদপুয ফ্লাড কয়রার  মেআয়নজ প্রয়জক্ট (এরাকা-১) ১৯৮৫-১৯৮৬ 

য়ত ১৯৯২-১৯৯৩ মভোয়দ ফাস্তফানেত ে। প্রকয়েয অতাে ১০২ নক: নভ: ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ  ২২টি মযগুয়রটয ননভ থাণ কযা 

ে। ফন্যায াননয নুপ্রয়ফ য়ত ২৬,০০০ মক্টয জনভয়ক যোয রয়েয প্রকেটি ফাস্তফােন কযা য়েনছর। দ্মা নদীয 

ভযয়পারজীয নযফতথয়নয পয়র ফকীপুয-মনগ্রাভ এরাকাটি নদী বাংগয়নয মুয়ি নতত ে। ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে কর্তথক গঠিত 

কনভটিয কানযগনয কনভটি ভাঠ ম থায়ে নযদ থন, মজরা-ঈয়জরা প্রান  গণ্যভান্য ব্যনক্তফগ থ এফং সুনফধায়বাগী মেনণয ায়থ 

ভত নফননভে কয়য ফকীপুয-মনগ্রাভ এরাকাে কভয়ে ২.৫০ নক: নভ: নদী তীয ংযেণ কায়জয সুানয কযা ে। এ 

মপ্রোয়ট প্রকয়েয এ ংয়য কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

১০.২    নড়াআর মজরা ভাজন ফাজায এরাকা: নফগঙ্গা নদীয ডান তীয়য ফনস্থত ভাজন ফাজায নড়াআর মজরায একটি বৃিভ 

ব্যফা মকন্দ্র। ভাজন ফাজায এরাকাে ফনস্থত আঈননেন নযলদ কাম থারে, ব্যাংক, স্কুর, ফাজায (প্রাে ২৮৫ টি মদাকান), 

ভনজদ, ভাদ্রাা, ভনন্দয এফং ন্যান্য যকাযী নপ প্রনতননেত নফগঙ্গা নদীয বাংগয়নয েূিীন। ঈনিনিত ম্পদ যোয়থ থ 

প্রকয়েয এ ংটি ফাস্তফােন কযা ে। 

১০.৩  কুনিো মজরায মিাকা  কুভাযিারী এরাকা: কুনিো মজরায মিাকা  কুভাযিারী ঈয়জরা য ংযেণ কাজ 

১৯৬৫-১৯৬৬ ার য়ত শুরূ য়ে ১৯৭৫-১৯৭৬ ায়র মল ে। িয দয়কয শুরূয়ত গড়াআ নদীয ফাভতীয়যয বাংগন য়ত 

কুভাযিারী যয়ক যো কযায জন্য কুভাযিারী ঈয়জরায নন্দরারপুয আঈননেয়নয ফারূনরো নাভক স্থায়ন একটি মগ্রায়েন-১ 

এফং কুভাযিারী য ংরগ্ন স্থায়ন য একটি মগ্রায়েন-২ ননভ থাণ কযা ে। তাছাড়া কুভাযিারী য যো প্রকে  জাননপুয 

ফন্যা ননেন্ত্রণ প্রকয়েয ধীয়ন ১৯৮৫-৮৬ য়ত ১৯৯২-৯৩ মভোয়দ নদীয তীয ংযেণ কাজ কযা ে। ঈনিনিত মগ্রায়েন দু’টিয 

ভধ্যফতী স্থায়ন অফায বাংগন শুরূ এফং কুভাযিারীয ঐনতযফাী মদড় তানধক ফছয়যয পুযয়না এভ এন ঈচ্চ নফদ্যারেটি নদী 

গয়ব থ নফরীন োয অংকা মদিা মদে। এ কর স্থানা যোয জন্য প্রকয়েয এ ংটি ফাস্তফােন কযা ে। 

১০.৪  প্রকয়েয যাজফাড়ী, কুনিো  নড়াআর ংয়য জন্য পৃথকবায়ফ প্রথয়ভ নতনটি নডনন দতযী কযা ে। যফতীয়ত 

নযকেনা কনভয়নয যাভয় থ নতনটি প্রকে একীর্ভত কয়য একটি নডনন প্রস্তুত কযা ে। ফ থয়ভাট ৫.০০ নকয়রানভটায নদী তীয 

ংযেণমূরক প্রকেটি ৯৮৩৫.০৫ রে টাকা ব্যয়ে এফং মপব্রূোযী, ২০১০ য়ত জুন, ২০১১ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য  

০৯/০৩/২০১০ তানযয়ি একয়নক কর্তথক নুয়ভানদত ে। 

১১।   প্রকয়েয ংয়াধন  নুয়ভাদন : প্রকেটি ৯৮৩৫.০৫ রে টাকা ব্যয়ে এফং মপব্রূোযী, ২০১০ য়ত জুন, ২০১১ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য  ০৯/০৩/২০১০ তানযয়ি একয়নক কর্তথক নুয়ভানদত ে। প্রকেটি ংয়াধন কযা েনন তয়ফ দুআ ফায মভোদ 

বৃনি কয়য জুন, ২০১৪ ম থন্ত ননধ থাযণ কযা ে। 
 

১২। প্রকয়েয  মূর কাম থক্রভ: প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ য়রা: 

◊ যাজফাড়ী (ফকীপুয-মনগ্রাভ) ংয় ২.৫০ নকয়রানভটায দ্মা নদীয তীয ংযেণ;  

◊  নড়াআর (ভাজন ফাজায) ংয় ১.৯৫ নকয়রানভটায নদীয তীয ংযেণ; এফং 

◊  কুনিো (মিাকা-কুভাযিারী) ংয় ০.৮৯৪ নকয়রানভটায নদী তীয ংযেণ  

 

 



১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য:   

 

ক্রঃ নং প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ থকারীন/িন্ডকারীন ভেকার 

১। জনাফ মভা: নদুয যভান 

 
প্রধান প্রয়কৌরী 

দনেণ-নিভ মজান 

িন্ডকারীন ২১/০৮/২০০৮   

য়ত   

 ১৬/০৮/২০১০  

২। জনাফ অব্দুর ভান্নান প্রধান প্রয়কৌরী 

দনেণ-নিভ মজান 

িন্ডকারীন ১৬/০৮/২০১০   

য়ত   

 ১৯/০৫/২০১১  

৩। জনাফ অব্দুর ভান্নান প্রধান প্রয়কৌরী 

ভধ্য-নিভ মজান 

িন্ডকারীন ১৯/০৫/২০১১ 

য়ত 

৩১/০৭/২০১১ 

৪। জনাফ জনরূর আরাভ প্রধান প্রয়কৌরী 

ভধ্য-নিভ মজান 

িন্ডকারীন ৩১/০৭/২০১১ 

য়ত 

১৪/০৩/২০১৩ 

৫। জনাফ মভা: ানপজুয যভান প্রধান প্রয়কৌরী 

ভধ্য-নিভ মজান 

িন্ডকারীন ১৪/০৩/২০১৩ 

য়ত 

২৯/০৬/২০১৪ 

 

১৪।   প্রকে নযদ থন:   প্রকেটি  ০৭/০৩/২০১৫ নি: তানযয়ি যাজফাড়ী ং এফং ১১/০৪/২০১৫ নি: তানযয়ি কুনিো ং 

অআএভআনড’য ঈ-নযচারক জনাফ নযভর চন্দ্র ফসু কর্তথক নযদন থত ে। নযদ থনকায়র পনযদপুয নযচারন  যেণায়ফেণ 

(য) নফবায়গয ননফ থাী প্রয়কৌরী ড. মভা: ীদুর আরাভ তালুকদায  জনাফ মগৌযাঙ্গ সূত্রধয এফং কুনিো য নফবায়গয 

ননফ থাী প্রয়কৌরী জনাফ মভা: দনমূর ক ঈনস্থত নছয়রন। 

১৫।    াধাযণ ম থয়ফেণ:  

১৫.১   প্রকয়েয অতাে ব্লক ননভ থাণ কাজ ৮টি প্যায়কয়জয (RBP- W1/2009-2010:- Lot:1, 2, 3, 4 এফং RBP-W3/2010-

2011:- Lot:1, 2, 3, 4)  অতাে ম্পাদন কযা ে। এ  কর প্যায়কয়জয অতাে ব্লক ননভ থাণ কাজ ০৫/১০/২০১০  

১৩/১২/২০১০  এয ভধ্যফতী নফনবন্ন তানযয়ি শুরূ য়ে ৩০/০৬/২০১৩  ০২/০৬/২০১৪ এফং এয ভধ্যফতী নফনবন্ন 

তানযয়ি ভাপ্ত ে। মভাট ব্লক ননভ থাণ কযা ে ৭,১৯,৯৩৯ (াত রে উনন াজায নে ত উনচনি)টি। Dumping 

এফং Placement ময়ল স্টক াআর কয়য যািা য়েয়ছ ১,০৭,৮৭২ (এক রে াত াজায অটত ফাািয)টি মা মভাট 

ব্লয়কয ১৪.৯৮%; 

১৫.২ প্রকয়েয  কানযগনয প্রনতয়ফদয়ন ৫.০০ নকঈনফক নভটায/নভটায (৪০নভনভx৪০নভনভx৪০নভনভ ৬০%, ৩৫নভনভx৩৫নভনভ 

x৩৫ নভনভ ৪০%) ব্লক নযজাব থ যািয়ত ফরা ে। কানযগনয কনভটি কর্তথক নফপুর নযভান ব্লক নযজাব থ যািায ননয়দ থনা 

ানন ঈন্নেন মফায়ড থয প্রকয়েয মেয়ত নফযর। মবারা মজরাে মভঘনায ভত প্রভিা নদীয তীয ংযেণ প্রকেমূয় 

নফপুর নযভান ব্লক নযজায়ব থয ংস্থান মনআ। যাজফাড়ীয ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী জনাফ মভা: ারাঈনেন-মক নযজাব থ 

ব্লয়কয নফলয়ে নজজ্ঞাা কযা য়র নতনন জানান মম, কানযগনয নযয়ায়ট থ নফপুর নযভান নযজাব থ ব্লয়কয ংস্থান থাকাে 

নতনন নফনিত য়েয়ছন। স্থানীে জনগয়ণয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে মম, প্রকেটিয কাম থক্রভ শুরুয য মথয়কআ 

ংযেণকৃত/ংযেয়ণয জন্য ননধ থানযত স্থান ফযাফয নদীয়ত চয ড়য়ত শুরূ কয়য। এ কাযয়ণ ব্লক স্টক াআয়রয 

প্রয়োজন নছর না।  নকন্তু ানন ঈন্নেন মফাড থ, যাজফাড়ী য কর্তথক ০১/০৭/২০১৪ তানযয়ি প্রস্তুতকৃত নপনোর নাফ 

নুমােী মদিা মাে মম, মভাট নযজাব থ ব্লয়কয নযভান য়রা ১,০৭,৮৭২ টি মা নদী তীয ংযেণ কায়জ ননভ থাণকৃত ব্লয়কয 



১৫%। নদীয়ত চয য়ড় মাোয কাযয়ণআ ব্লক স্টক কভ যািয়ত নিান্ত গৃীত য়েনছর। দ্মা নদী প্রকয়েয স্থান য়ত 

দূয়য য়য মাোে জন্য স্টক াআর যািায মকান প্রয়োজন নছর না ভয়ভ থ ভয়ন য়েয়ছ। নযজায়ব থয জন্য মকন ব্লক দতযী 

কযা য়রা তা ংনিি কভ থকতথায়ক নজজ্ঞাা কযা য়র নতনন  ঈিয নদয়ত ায়যননন। ঈয়িখ্য মম, জুন, ২০১৪ ম থন্ত ব্লক 

ননভ থাণ কাজ চরভান নছর; 

১৫.৩ নজ ব্যাগ  ব্লক Dumping এফং Placement কযা ে ৪টি প্যায়কয়জয (RBP- W2/2009-2010:- Lot: 1, 2 এফং 

RBP-W2/2010-2011:- Lot: 1, 2) অতাে ৬৪১৬৫৬ টি নজ ব্যাগ ংগ্র কযা ে। এয ভয়ধ্য ৫৯২১৫০ টি নজ 

ব্যাগ ডানম্পং কযা ে। নযজাব থ নজ ব্যায়গয ংখ্যা ৪৯৫০৬টি মা মভাট নজ ব্যায়গয ৭.৭১%। নজ ব্যাগ নযজাব থ 

মযয়ি যকাযী য়থ থয চে কযা য়েয়ছ; 

১৫.৪  প্রকয়েয ঈকাযয়বাগী স্থানীে জনাধাযয়ণয ায়থ অরা কয়য জানা মাে মম, প্রকয়েয কাজ শুরূ োয য যআ 

দ্মা নদীয়ত চয য়ড় মাে এফং ফতথভান দ্মা নদী ংযেণকৃত জােগা য়ত প্রাে ৫ (াঁচ) নকয়রানভটায দূয়য য়য 

মগয়ছ। থ থাৎ ৫(াঁচ) নকয়রানভটায প্রস্ত চয য়ড়য়ছ। নদী প্রাে ৫ নক: নভ: দূয়য য়য মাোয কাযণ ম্পয়কথ ানন 

ঈন্নেন মফায়ড থয প্রয়কৌরী এফং স্থানীে জনগয়ণয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে মম, এ প্রকয়েয ঈজায়ন কুনিো 

মজরাে দ্মা নদীয়ত একটি স্পায ননভ থাণ কযা য়েয়ছ। ঈক্ত স্পায ানন divert কযয়ছ নফধাে নফার এরাকা জুয়ড় চয 

য়ড়য়ছ; 

 

নচত্র-১: নদী তীয ংযেণ কাজ  মজয়গ ঠা চয 

 

১৫.৫  ংযেণকৃত স্থায়ন নদী মনআ। নদী তীয ংযেণ কাজ টিয়ক অয়ছ এফং নদী দূয়য য়য মাো তীয বাংগয়নয মকান হুভনক মনআ; 

১৫.৬   স্টয়ক থাকা ব্লকগুয়রা নদয়ে জনগণ ফানড়য মদোর, ঘয়যয মভয়ঝ দতযী কযয়ছ। দূয বনফষ্যয়ত এ কর ব্লক কায়জ রাগয়ফ ভয়ভ থ 

প্রতীেভান েনন;  

১৫.৭   প্রকয়েয স্টক াআরকৃত ব্লকগুয়রা দনযদ্র কৃলকয়দয জনভয়ত যািা য়েয়ছ। এ জােগাে তাযা পর ঈৎাদন কযয়ত াযয়ছ না এফং 

ানন ঈন্নেন মফাড থ য়ত মকান েনতপূযণ ায়ে না। জনাফ অজায অরী কয়েকজন কৃলক অআএভআনড’য প্রনতনননধয়ক নুয়যাধ 

কয়যয়ছন জনভ য়ত ব্লকগুয়রা নযয়ে ননয়ত এফং েনতপূযণ প্রদায়নয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রয়ণয জন্য;  



 

নচত্র-৪: কৃনল জনভয়ত স্টক াআরকৃত ব্লয়কয একাং 

১৫.৮   কুনিোয কুভাযিারীয়ত ৮৯৪ নভটায গড়াআ নদীয তীয ংযেণ কযা য়েয়ছ। ঈক্ত কাজ টিয়ক অয়ছ এফং নতুন কয়য মকান বাঙ্গন 

নযরনেত েনন। কয়েকজন এরকাফাীয ায়থ এ প্রকে ম্পয়কথ অয়রাচনা কযয়র তাঁযা জানান মম, এ প্রকে গ্রয়ণয পয়র নদী 

বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কযা ম্ভফ য়েয়ছ। প্রকয়ে ১০% ব্লক নযজাব থ যািায ংস্থান নছর। নকন্তু প্রকে এরকাে গড়াআ নদীয বাঙ্গন তীব্র না 

োে এ ঈ-প্রকয়ে ব্লক নযজাব থ যািা েনন ভয়ভ থ ংনিি ননফ থাী প্রয়কৌরী জানান। এয়ত প্রকয়েয থ থ ােে য়েয়ছ। 
 

 

নচত্র-৫: কুনিোয কুভাযিারীয়ত গড়াআ নদীয তীয ংযেণ। 
 

১৬। প্রকয়েয ানফ থক গ্রগনত: প্রকেটিয নুয়ভানদত ব্যে ৯৮৩৫.০৫ রে টাকা এফং ফাস্তফােন কার মপব্রূোযী, ২০১০ য়ত জুন, 

২০১৪ ম থন্ত। প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী জুন, ২০১৪ ম থন্ত ৮২৬১.৪৫ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ মা নুয়ভানদত 

ব্যয়েয  ৮৪% এফং ফাস্তফ গ্রগনত ১০০%। 
 



১৭।  প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথন:  

রেয জথন ভন্তব্য 

 নদী তীয ংযেণ কাজ ফাস্তফােয়নয 

ভাধ্যয়ভ যাজফাড়ী মজরাধীন াংা 

ঈয়জরায ফকীপুয  মনগ্রাভ, নড়াআর 

মজরাধীন কানরো ঈয়জরায ভাজন 

ফাজায এফং কুনিো মজরায মিাকা  

কুভাযিারী ঈয়জরায নফনবন্ন এরাকা 

(কুভাযিারী দয, এরংগী, ফারূনরো এফং 

জননপুয) নদী বাংগয়নয াত যোপূফ থক 

ঈক্ত এরাকায জনগয়ণয অথ থ-াভানজক 

ফস্থায ঈন্নেন। 

 নদী বাংগন য়ত প্রকে এরাকা যো 

ময়েয়ছ এফং নদীয়ত চয মজয়গ যাজফাড়ী 

এরাকাে নতুন র্ভনভ সৃনি য়েয়ছ মা গযীফ 

কৃলকয়দয অথ থ-াভানজক ঈন্নেয়ন গুরূত্বপূণ থ 

র্ভনভকা যািয়ছ। 

ভাপ্ত প্রকেটি নতনটি স্থায়ন 

ফাস্তফানেত য়েয়ছ। নকন্তু একটি 

ং নযদ থন কযা য়েয়ছ। এ 

কাযয়ণ প্রকেটিয ঈয াভনগ্রক 

ভন্তব্য কযা ম্ভফ নে। 

 

১৮। ভস্যা: জরূযী ফস্থা মভাকায়ফরায জন্য ঈমৄক্ত কর্তথয়েয (competent authority) ায়থ যাভ থক্রয়ভ ৫.০০ নকঈনফক 

নভটায/নভটায (৪০নভনভx৪০নভনভx৪০নভনভ ৬০%, ৩৫নভনভx৩৫নভনভx৩৫ নভনভ ৪০%) ব্লক এফং ১০% নজ ব্যাগ নযজাব থ 

যািয়ত মটকননকযার কনভটিয নযয়ায়ট থ যাভ থ মদো ে। নদীয়ত চয য়ড় মাো য়ত্ত্ব/জরূযী ফস্থা নফযাজ না কযয়র 

যাজফাড়ী ঈ-প্রকয়েয জন্য ১,০৭,৮৭২ টি এফং ৪৯৫০৬টি নজ ব্যাগ নযজাব থ যািা য়েয়ছ। এয়ত যকায়যয প্রাে ৪.০০-৫.০০ 

মকাটি টাকা চে য়েয়ছ। ঈয়িখ্য মম, নযজাব থ ব্লকগুয়রা মকান কর্তথয়েয নুয়ভাদন/যাভ থক্রয়ভ ননভ থাণ কযা য়েয়ছ তা জানা 

মােনন। 
 

১৯। সুানয:  

১৯.১  মম কর  জনভয়ত ব্লক স্টক কয়য যািা য়েয়ছ তা নফরয়ম্ব নযয়ে ননয়ত য়ফ এফং জনভয ভানরকয়দয নফরয়ম্ব েনত 

পূযয়ণয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

১৯.২   প্রকয়েয যাজফাড়ী ংয় নফপুর নযভান প্রয়োজনীে নজ ব্যাগ ংগ্র  ব্লক ননভ থাণ কয়য নযজাব থ যািায িায়ত 

ংনিি কভ থকতথায়দয ব্যানক্তগত সুনফধা কাজ কয়যয়ছ নকনা তা একটি অন্ত:ভন্ত্রণারে তদন্ত কনভটিয ভাধ্যয়ভ ানন 

ম্পদ ভন্ত্রণারে তদন্ত কযয়ফ এফং নতনযক্ত নজ ব্যাগ ংগ্র  নযজাব থ ব্লক ননভ থাণ কয়য যকাযী থ থ চয়েয 

জন্য দােী কভ থকতথায়দয নফরূয়ি অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ; 

১৯.৩   স্টককৃত ব্লক এ প্রকয়েয মকান কায়জ রাগয়ফ না। এ ব্লকগুয়রা স্থানান্তযপূফ থক ন্য মকান Emergency কায়জ রাগায়না 

মময়ত  ায়য; 

১৯.৪    প্রকেটিয যাজফাড়ী ংয়য জন্য ম্পানদত External Audit-এ াঁচটি নডট অনি যয়েয়ছ মা ভানপ্ত প্রনতয়ফদয়ন 

ঈয়িি যয়েয়ছ। নকন্তু নডট অনিয নফলেগুয়রা ঈয়িি কযা েনন। ঈক্ত নডট নযয়াট থ অআএভআনডয়ক ফনত 

কযয়ত য়ফ। প্রকয়েয কুনিো ংয় একটি নডট অনি যয়েয়ছ মা ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে/ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন 

মফাড থ ননষ্পনি কযফায ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ। 
 

 



 

মগাারগঞ্জ মজরাধীন ভদৄভনত নদীয ফাভতীয ফযাফয পৄকযা নাভক স্থায়ন এফং ভাদাযীপুয নফর রুট চযায়নয়রয  

ঈবে তীয ফযাফয কানরগ্রাভ  ভাননকদা নাভক স্থায়ন নদী তীয ংযেণ প্রকয়েয  

ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

(ভাপ্ত: জনু, ২০১৪)  

 

 

১। প্রকয়েয নাভ :  মগাারগঞ্জ মজরাধীন ভদৄভনত নদীয ফাভতীয ফযাফয পৄকযা নাভক স্থায়ন এফং ভাদাযীপুয 

নফর রুট চযায়নয়রয ঈবে তীয ফযাফয কানরগ্রাভ  ভাননকদা নাভক স্থায়ন নদী তীয 

ংযেণ।  

২। প্রকয়েয ফস্থান :   মগাারগঞ্জ মজরায- মগাারগঞ্জ দয, কানোনী  ভকসুদপুয ঈয়জরা  

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা :    ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ (াঈয়ফা) 

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে :  ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে  

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে : 

(রে টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে  প্রকৃত ব্যে 

মভাট 

(প্রঃ াঃ) 

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নু: 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর 

মভাট 

(প্রঃ াঃ) 

২ে এফং ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

মভাট (প্রঃাঃ) 

মূর ২ে এফং 

ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩২৩০.৩২ 

(--) 

৩৫১৮.৮৩ 

(--)  

৩৫১৩.৬২ 

(--) 

জানুোনয, ২০১১  

য়ত  

জুন, ২০১২   

 জানুোনয, ২০১১  

য়ত  

জুন, ২০১৪   

জানুোনয, ২০১১   

য়ত  

জুন, ২০১৪    

০৮% ২ ফছয 

(১৩৩%) 

 

৬।   প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী প্রকেটিয 

ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত নযনি-ক’মত মদো য়রা।  
 

৭।  কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ ঃঃ প্রকেটিয অতাে নুয়ভানদত নডনন নুমােী মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।    

 

৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ 

 প্রকয়েয নডনন ম থায়রাচনা ; 

 প্রকয়েয PEC/ECNEC বায কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা ; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা ;  

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ থন ;  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং 

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধামবাগীমদয ভতাভত গ্রণ। 

 

 



৯।  াধাযণ ম থায়ফেণ: 

৯.১।  প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ (১) নদীয তীয প্রনতযো কাজ (পৄকযাে ভদৄভনত নদীয ফাভতীয়য মচআয়নজ ০.৮০০ নক.নভ. য়ত. 

২.৩০০ নক.নভ ম থন্ত মভাট ১৫০০ নভটায); (২)তীয প্রনতযো কাজ (কানরগ্রায়ভ MBR চযায়নয়রয ডানতীয়য মচআয়নজ 

০.৩৯২ নক.নভ. য়ত ১.৩৪২ নক.নভ. ম থন্ত মভাট ৯৫০ নভটায);  (৩) তীয প্রনতযো কাজ (ভাননকদ MBR কযায়নয়রয 

ফাভতীয়য মচআয়নজ ০.৫৫০ নক.নভ. য়ত ১.৫৫০ নক.নভ. ম থন্ত ১০০০ নভটায ম্পাদয়নয ভয়ধ্যয়ভ  খুরনা-মগাারগঞ্জ-

ঢাকা ভাড়ক, পৄকযা গুেগ্রাভ, ভায়কথট, নফনবন্ন নো প্রনতিান, ভনজদ,ভাদ্রাা, ভনন্দয, গীজথা, ব্রীজ, কারবাট থ, যাস্তা, 

ঘযফাড়ী, পরী জনভ, যকাযী-মফযকাযী ম্পদ যো কযা।   

   

৯.২।  প্রকয়েয টর্ভনভ: প্রকেটিয ৩টি ংগ মথা: পৄকযা, কানরগ্রাভ এফং ভাননকদা। পৄকযা ংগটি কানোনন ঈয়জরায 

ভয়ধ্য নদয়ে প্রফানত ভদৄভনত নদীয ফাভতীয ংযেয়ণয জন্য গৃীত ে। যনদয়ক, ভাদাযীপুয নফর রুট চযায়নরটি 

(MBR) মগাারগঞ্জ দয এফং ভকসুদপুয ঈয়জরায ভধ্য নদয়ে প্রফানত ে। ঈক্ত দু’টি ঈয়জরায ভাননকদা  

কানরগ্রাভ স্থায়ন প্রকয়ে অতাে MBR চযায়নয়রয তীয ংযেণমূরক কায়জয জন্য য দু’টি ংগ গৃীত ে। 

ভদৄভনত নদীটি কুনিো মজরায তারফানড়ো নাভক স্থায়ন ঈৎনি য়ে পনযদপুয, মগাারগঞ্জ  ফায়গযাট মজরায ঈয 

নদয়ে প্রফানত ে। ত:য নয়যাজপুয মজরাে ফয়রশ্বয নদী নাভ ধাযণ কয়য ফয়ঙ্গাাগয়য নতত ে । ন্যনদয়ক, 

ভাদাযীপুয নফর রুট চযায়নর একটি ভনুষ্য সৃি নদী। খুরনায ায়থ ভাদাযীপুয, মগাোরন্দ, চাঁদপুয, নাযােনগঞ্জ এফং 

বাযয়তয অায়ভয ায়থ মনৌ-মমাগায়মাগ স্থায়নয রয়েয নব্রটি ানকায়র এটি িনন কযা য়েনছর। এটি মগাারগঞ্জ 

দয ঈয়জরাধীন ভাননকদা নাভক স্থায়ন ভদৄভনত নদীয ায়থ একনত্রত ে।  ঈজায়ন মটয়কযাট নাভক স্থায়ন কুভায 

নদীয ায়থ এফং অয়যা ঈজায়ন ভাদাযীপুয মজরায কনফযাজপুয নাভক স্থান অনড়োর িাঁ নদীয ায়থ নভনরত য়েয়ছ।  

 

পৄকযা একটি ঐনতযফাী এরাকা। এিায়ন দীঘ থনদন মাফত ভদৄভনত নদীয ফাভতীয়যয বাঙ্গন ব্যাত যয়েয়ছ। আয়তাভয়ধ্য 

য়নক ফতফাড়ী, যকাযী -মফযকাযী স্থানা, যাস্তাঘাট  ন্যান্য ম্পদ নদীগয়ব থ নফরীন য়েয়ছ। পৄকযা নাভক 

স্থায়নয া নদয়ে খুরনা-মগাারগঞ্জ-ঢাকা  ভাড়ক নফদ্যভান। এিানকায নদী বাঙ্গন মযাধ কযা না মগয়র কারক্রয়ভ 

নফযাট জনয়দয ঘযফাড়ী, ফাজায, স্কুর, ভাদ্রাা, ভনজদ, পরী জনভ খুরনা-মগাারগঞ্জ-ঢাকা ভাড়ক বাঙ্গন 

কফনরত য়ত ায়য। এ মপ্রোয়ট ানন ঈন্নেন মফাড থ কর্তথক গঠিত ৩টি কানযগযী টীভ এয সুানযয়য মপ্রনেয়ত প্রকেটি 

গৃীত ে।   

 

১০।  প্রকয়েয নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ  

 

১০.১। ম্পূণ থ নজনফ থ থােয়ন মভাট ৩২৩০.৩২ রে টাকা  ব্যে  জানুোনয, ২০১১ য়ত জুন, ২০১২ ম থন্ত মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ০৮/০২/২০১১ তানযয়ি নুনিত একয়নক বাে প্রকেটি নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত ফযাে স্বেতায 

কাযয়ণ এফং ফল থা মভৌসুয়ভ নদী বাঙ্গয়নয তীব্রতায কাযয়ণ ননধ থানযত ভয়েয ভয়ধ্য প্রকেটি ফাস্তফােন ভাপ্ত কযা ম্ভফ 

েনন। এছাড়া পৄকযা এরাকাে নদীয গবীযতাবৃনি  বাঙ্গন তীব্রতয োে Curvilinear length ঈজায়ন ২৫০ 

নভ. এফং বাটিয়ত ৩৫০ নভ. থ থাৎ ৬০০ নভটায কাজ বৃনি াোে প্রকে ংয়াধন কযা ে। অআএভআনড’য 

সুানযক্রয়ভ ১ভ ফায জুন/২০১৩ ম থন্ত এফং যফতীয়ত ২ে ফায ২০১৪ ম থন্ত প্রকেটিয ফাস্তফােনকার বৃনি কযা ে। 

নুয়ভানদত ফাস্তফােন কায়রয ভয়ধ্য প্রকেটি ভাপ্ত কযা ে।   

     

১১।  প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  (ক) জনয  নুন্ধান এফং (ি) নদীয তীয়য প্রনতযো কাজ। (১) পৄকযাে ভদৄভনত নদীয ফাভতীয়য 

মচআয়নজ ০.৮০০ নক.নভ. য়ত. ২.৩০০ নক.নভ ম থন্ত মভাট ১৫০০ নভটায);  (২) তীয প্রনতযো কাজ (কনরগ্রায়ভ MBR 

চযায়নয়রয ডানতীয়য মচআয়নজ ০.৩৯২ নক.নভ. য়ত ১.৩৪২ নক.নভ. ম থন্ত মভাট ৯৫০ নভটায); (৩) তীয প্রনতযো কাজ 

(ভাননকদ MBR কযায়নয়রয ফাভতীয়য মচআয়নজ ০.৫৫০ নক.নভ. য়ত ১.৫৫০ নক.নভ. ম থন্ত ১০০০ নভটায)।   
 

১২। প্রকে এরাকা নযদ থনঃ    

১২.১। প্রকেটি জুন,২০১৪-মত ভাপ্ত ে এফং ২৮/১২/২০১৪ তানযয়ি PCR াো মাে। গত ০৩/০১/২০১৫ তানযয়ি 

অআএভআনড’য নচফ এফং ভানযচারক (কৃনল) ভয়াদেগণ প্রকেটিয ভাননকদা ং নযদ থন কয়যন। যফতীয়ত 

প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন প্রণেয়নয রয়েয নযচারক (ানন-ম্পদ) অআএভআনড ১০/০১/২০১৫ তানযয়ি প্রকেটিয 

ন্যান্য ঙ্গ য়যজনভয়ন নযদ থন কয়যন। নযদ থনকায়র প্রকে নযচারক/ননফ থাী প্রয়কৌরী জনাফ নির কুভায 

নফশ্বা, ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী কুভায়য চন্দ্র যকায,  জনাফ সুীর কুভায াজ্জার, ািা কভ থকতথা, পনযদপুয য 



নফবাগ  ন্যান্য ব্যনক্তফগ থ ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে ংরগ্ন এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী ব্যনক্তফয়গ থয 

ায়থ অয়রাচনা কযা ে। ানন ঈন্নেন মফাড থ যফযাকৃত ননঅয, ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা, নযদ থয়ন 

প্রাপ্ত তথ্য  ঈায়িয নবনিয়ত প্রনতয়ফদনটি প্রণীত য়েয়ছ।  

 

১২.২।  মগাারগঞ্জ মজরায  জন্য প্রকেটি একটি গুরুত্বপূণ থ প্রকে। প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র মগাারগঞ্জ মজরাধীন খুরনা-

মগাারগঞ্জ-ঢাকা ভাড়ক, পৄকযা গুেগ্রাভ, ভায়কথট, নফনবন্ন নো প্রনতিান, ভনজদ, ভাদ্রাা, ভনন্দয, গীজথা, ব্রীজ, 

কারবাট থ, যাস্তা, ঘযফাড়ী, পরী জনভ, যকাযী-মফযকাযী ন্যান্য মূল্যফান ম্পদ যো ময়েয়ছ। নফয়ল কয়য ভদৄভনত 

নদীয তীযফতী প্রচুয ফাড়ীঘয, পরী জনভ এফং গাছারা যো ময়েয়ছ (নচত্র-১  ২)।    
 

  

           নচত্র-১ নযদন থত পৄকযা ং। নচত্র-২ : পৄকযা ংয় নদী তীযফতী গাছারা  

পরী জনভ যোয নচত্র 

১৩। প্রকয়েয ানফ থক অনথ থক  ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

১৩.১ প্রকয়েয অনথ থক গ্রগনতঃ  প্রকেটিয মূর নুয়ভানদত ব্যে নছর ৩২৩০.৩২ রে টাকা এফং ংয়ানধত নুয়ভানদত ব্যে 

নছর ৩৫১৮.৮৩ রে টাকা। মূর নুয়ভানদত ফাস্তফােন কার নছর জানুোনয/২০১১ য়ত জুন/২০১২ ম থন্ত । প্রকেটিয 

ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমানে জুন/২০১৪ ম থন্ত ক্রভপুনঞ্জত ব্যে য়েয়ছ ৩৫১৩.৬২ রে টাকা (৯৯.৮৫%)।   

১৩.২ প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

 নযদ থন  ননঅয য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকেটিয জুন, ২০১৪ ম থন্ত ক্রভপুনঞ্জত ফাস্তফ গ্রগনত ১০০% । 
নুয়ভানদত প্রকে দনরর (নডনন) নুমােী প্রকেটিয ভাঠ ম থায়ে কাজ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয পনযদপুয য 

নফবাগ এয অতাে  ানফ থক তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য অরাদাবায়ফ মকান জনফর 

ননয়োগ কযা েনন। তয়ফ প্রকে ফাস্তফােনকায়র ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয টাস্কয়পা থ, অআএভআনড এফং ানন 

ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয কভ থকতথাগণ কর্তথক প্রকেটি কয়েকফায নযদ থন কযা য়েয়ছ। এছাড়া ১২ দস্য নফনি একটি 

নস্টোনযং কনভটি ননেনভত প্রকেটিয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা কয়যয়ছন।    

১৪।     প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ  
 

১৪.১।  পৄকযা এরাকাঃ নযদ থনকায়র পৄকযাে ফাস্তফানেত ১৫০০ নভ. নদী ংযেণ কায়জয ফতথভান ফস্থা ম থয়ফেণ কযা 

ে। এ স্থায়ন নননভ থত নদীয তীয ংযেণ কায়জয দদঘ থয এফং মলা, প্রস্থতা আতযানদয নযভা মনো ে। এ ংয়য 

কাজ নডজাআন নুমােী কযা য়েয়ছ এফং কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ।  
 

১৪.২।  কানরগ্রাভ এরাকাঃ  প্রকয়েয এ ংয়  ৯৫০ নভটায তীয ংযেণ কাজ ম থয়ফেণ কযা য়েয়ছ। নন ব্লয়কয অকায 

এফং নন ব্লক  নজ ব্যায়গয নুাত, নডজাআন নুমােী  কযা য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান য়র (নচত্র-৩) মকান মকান 

স্থায়নয নকছু ব্লক মদয়ফ মগয়ছ/েনতগ্রস্ত (নচত্র-৪)। ঠিকাদাযয়ক ননকঈনযটি ভানন মপযত মদোয পূয়ফ থ ঠিকাদায কর্তথক মডয়ফ 

মাো/েনতগ্রস্ত ব্লক গুয়রা নযয়োয/ঠিক কয়য মদো জন্য ঠিকাদাযয়ক ফরা য়েয়ছ ভয়ভ থ মগাারগয়ঞ্জয য নফবায়গয 

ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী জনাফ কুভায়য চন্দ্র যকায জানান।   



  

নচত্র-৩: কানরগ্রাভ ংয়য বার ংয়য ব্লক/কায়জয নচত্র নচত্র-৪: কানরগ্রাভ ংয়য মডয়ফ মাো /েনতগ্রস্থ ব্লয়ক নচত্র 
 

১৪.৩। ভাননকদা এরাকাঃ ত্র নফবায়গয নচফ এফং ভানযচারক (কৃনল) ভয়াদেগণ ন্যান্য প্রকে নযদ থনকায়র গত 

০৩/০১/২০১৫ তানযয়ি অয়রাচয প্রকয়েয  ভাদাযীপুয নফর রুট চযায়নয়রয ঈবোয়ড় ভাননকদা নাভ স্থান  ংটি 

য়যজনভয়ন নযদ থন কয়যন। নযদ থনকায়র এ ংয় বনফষ্যত জরুযী পুন থফায়নয জন্য মফ নকছু ব্লক স্টক/ংযেয়ণ 

যািয়ত মদয়িন। এ স্থায়ন ম্পানদত ১০০০ নভটায নদীতীয ংযেণ মূরক কায়জয ভান এফং স্থােীত্ব য়ন্তালজনক ফয়র 

প্রতীেভান য়েয়ছ। এরাকায ঈকাযয়বাগীগণ তায়দয অথ থ-াভানজক ফস্থায ঈয প্রকয়েয আনতফাচক প্রবায়ফয কথা 

ঈয়িি কয়যয়ছন।  

 

১৫। Procurement ংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

  

 প্রকেটিয ধীয়ন ভাননকদা  কানরগ্রাভ ংয় মভাট ৯টি প্যায়কয়জ (৪টি নজ ব্যাগ াোআ  ৫টি োকথ) ননভ থাণ কাজ 

ম্পন্ন ে। যনদয়ক পৄকযা ংয় মভাট ৫টি প্যায়জয়জ (২টি নজ ব্যাগ াোআ  ৩টি োক থ) ননভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা 

ে। কর প্রনকঈযয়ভে এ ননঅয-২০০৮ এয নফনধমূ প্রনতারনপূফ থক দযত্র অফান  মূল্যােন, চুনক্ত ম্পাদন এফং 

কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ প্রতীেভান য়েয়ছ। 
 

১৬।  প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ  প্রকেটিয ফাস্তফােনকারীন ভয়ে  (নডয়ম্বয,২০০৯ য়ত জনু,২০১৪ ম থন্ত) ২ জন  প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারয়কয দানেয়ত্ব ননয়োনজত নছয়রন। ননয়ম্ন প্রকে নযচারয়কয তথ্য মদো য়রাঃ  

ক্রঃ 

নং 

কভ থকতথায নাভ দনফ পূণ থকারীন/ 

িন্ডকারীন 

ভেকার 

১. জনাফ মভা: অব্দুর ভনজদ মভািা তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী িন্ডকারীন ০১/০১/২০১১ –৩০/০৬/২০১৩ 

২. জনাফ নির কুভায নফশ্বা ননফ থাী প্রয়কৌরী িন্ডকারীন ০১/০৭/২০১৩ – ১৪/০৩/২০১৪ 

 

১৭। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত:   প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র নদী বাঙ্গন মযাধ ে এফং এয 

ায়থ ফাস্তফানেত এরাকায (পৄকযা, ভাননকদা  কানরগ্রাভ) ঘয-ফাড়ী, নো প্রনতিান, ভনজদ, ভনন্দয, গীজথা, আঈননেন 

নযলদ বফন, আঈননেন মরথ্ কভয়েক্স, ফাজায, যাস্তা মানি  মেআযী পাভ থ য়নক স্থানা নদী গয়ব থ নফরীন ো মথয়ক 

যো াে। তাছাড়া ফাস্তফােনকারীয এরাকায দনযদ্র জনয়গানিয জন্য নকছু নযভাণ য়র কভ থংস্থান সৃনি ে। এয পয়র 

এরাকায অথ থ-াভানজক ফস্থায ঈয আনতফাচক প্রবাফ য়ড়য়ছ । তাছাড়া এরাকায জনভ-জভায মূল্য পূয়ফ থয তুরনাে নকছু 

বৃনি ময়েয়ছ ভয়ভ থ  জানা মাে।  প্রকেটি ফাস্তফােন কযাে নযদ থন কায়র এরাকাফাী ানন ঈন্নেন মফায়ড থয প্রনত  কৃতজ্ঞতা 

প্রকা কয়যন।   

 

১৮। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ  



নুয়ভানদত নজথত  

 (১)  তীয প্রনতযো কায়জয ং নয়য়ফ পৄকযাে ভদভনত 

নদীয ফাভতীয়য (মচআয়নজ ০.৮০০ য়ত ২.৩০০ নক.নভ 

ম থন্ত) ১৫০০ নভটায নদীয তীয যো কযা; 

(২)  কানরগ্রায়ভ MBR চযায়নয়রয ডানতীয়য (মচআয়নজ ০.৩৯২ 

য়ত ১.৩৪২ নক.নভ. ম থন্ত) ৯৫০ নভটায নদীয তীয 

যোমূরক কাজ কযা;   

(৩) ভাননকদয় MBR চযায়নয়রয ফাভতীয়য (মচআয়নজ ০.৫৫০  

য়ত ১.৫৫০ নক.নভ. ম থন্ত) ১০০০ নভটায  নদীয তীয 

যোমূরক কাজ কযা;   

  (৪) খুরনা-মগাারগঞ্জ-ঢাকা ভাড়ক, পৄকযা গুেগ্রাভ, 

ভায়কথট, নফনবন্ন নো প্রনতিান, ভনজদ,ভাদ্রাা, ভনন্দয, 

গীজথা, ব্রীজ, কারবাট থ যাস্তা, ঘযফাড়ী, পরী জনভ, 

যকাযী-মফযকাযী ম্পদ যো কযা।   

(১)  তীয প্রনতযো কায়জয ং নয়য়ফ পৄকযাে ভদভনত 

নদীয ফাভতীয়য (মচআয়নজ ০.৮০০ য়ত. ২.৩০০ নক.নভ 

ম থন্ত) ১৫০০ নভটায নদীয তীয যোমূরক কাজ কযা 

য়েয়ছ।  

 (২) কানরগ্রায়ভ MBR চযায়নয়রয ডানতীয়য (মচআয়নজ 

০.৩৯২ য়ত ১.৩৪২ নক.নভ. ম থন্ত) ৯৫০ নভটায নদীয 

তীয যোয কাজ কযা য়েয়ছ। 

(৩) ভাননকদয় MBR চযায়নয়রয ফাভতীয়য (মচআয়নজ 

০.৫৫০ য়ত ১.৫৫০ নক.নভ. ম থন্ত) ১০০০ নভটায  

নদীয তীয যোয কাজ কযা য়েয়ছ এফং  

  (৪) খুরনা-মগাারগঞ্জ-ঢাকা ভাড়ক, পৄকযা গুেগ্রাভ, 

ভায়কথট, নফনবন্ন নো প্রনতিান, ভনজদ, ভাদ্রাা, 

ভনন্দয, গীজথা, ব্রীজ, কারবাট থ, যাস্তা, ঘযফাড়ী, পরী 

জনভ, যকাযী-মফযকাযী ম্পদ যো ায়ফ।   

 
১৯।  ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণঃ প্রকেটিয ঈয়েশ্য নজথত য়েয়ছ। তয়ফ ভদৄভনত নদীয পৄকযায ডাঈন স্ট্রীয়ভ উপ 

Termination  মথয়ক ভাতরা ম থন্ত নদী তীয়য প্রনতযো কাজ কযা য়র প্রকেটি অয়যা মটকআ  পরপ্রসু য়তা ভয়ভ থ 

প্রনতেভান য়েয়ছ।   
 

২০।  ফাস্তফােন ভস্যাঃ   

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফােয়ন মকান  ভস্যা নযরনেত েনন। তয়ফ কানরগ্রাভ ংয়য ২/৩টি স্থায়নয প্রনতযো কায়জয ভায়ঝ 

ভায়ঝ নকছু ব্লক ধ্বয় মগয়ছ। প্রকেটি  তায পূফ থফতী প্রকেটিয কায়জয স্থানেত্ব  স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য ভদৄভনত নদীয 

পৄকযায ডাঈন স্ট্রীয়ভ উপ Termination মথয়ক ভাতরা ম থন্ত  নদী তীয ংযেণমুরক কাম থাংটি ম্পন্ন কযা না য়র 

অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ নননভ থত প্রনতযো কাজ েনতগ্রস্থ োয ম্ভাফনা যয়েয়ছ; এফং   

২০.২ জরুযী প্রয়োজয়ন ব্যফায কযায জন্য ভাননকদা ংয় নকছু ব্লক স্টয়ক/ংযেণ কযা য়র পৄকযা  কানরগ্রায়ভ নকছু 

ব্লক স্টয়ক/ংযেয়ণ যািা প্রয়োজন নছর নকন্তু তা যািা েনন।   

২১। সুানয /ভতাভতঃ 

২১.১ প্রকেটি  তায পূফ থফতী প্রকেটিয কায়জয স্থানেত্ব  স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য প্রকয়েয অতাে মম কর কাজ ম্পদান 

কযা য়েয়ছ তা ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেণ প্রয়োজন। একআায়থ ভদৄভনত নদীয পৄকযায ডাঈন স্ট্রীয়ভ উপ 

Termination মথয়ক ভাতরা ম থন্ত  নদী তীয ংযেণ কাম থাংটি ম্পাদন অফশ্যক;  

২১.২ প্রকেটিয অতাে কনরগ্রাভ ংয়য মম কর স্থায়ন ব্লকমূ ধ্বয় মগয়ছ মগুয়রা প্রনতস্থান কযা প্রয়োজন;  

২১.৩  প্রকয়েয অতাে সৃি সুনফধানদয Sustainability নননিত কযায জন্য ানন ঈন্নেন মফাড থ যাজস্ব ফায়জয়টয অতাে 

প্রয়োজনীে কাম থক্রভ গ্রণ কযয়ফ; এফং 

২১.৪ প্রকেটিয ঈয  External Audit ম্পাদন কযত: অআএভআনডয়ক এয নুনরন প্রদান কযয়ত য়ফ।   

    

  
 

 

নযয়নফরাআয়টন োকথ ফ নতস্তা মভআন ক্যাল্পেল এন্ড নযয়রয়টড স্ট্রাকচায 

অন্ডায কভান্ড এনযো ফ নতস্তা ব্যায়যজ ীল থক 



প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

(ভাপ্ত :  জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : নযয়নফরাআয়টন োকথ ফ নতস্তা মভআন কযায়নর এন্ড নযয়রয়টড স্ট্রাকচায 

অন্ডায কভান্ড এনযো ফ নতস্তা ব্যায়যজ 

২। ননফ থাী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ 

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারে : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

৪। প্রকয়েয ফস্থান : নীরপাভাযী  মজরায নডভরা, জরঢাকা এফং নকয়াযগঞ্জ ঈয়জরা 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে :   

 (রে টাকাে) 

নুয়ভানদত  ব্যে প্রকৃত ব্যে নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৬৪.৫০ ংয়াধন ে 

নাআ 

১২৩৬.৩০ জুরাআ’ ২০১২ 

য়ত 

জুন’ ২০১৪ 

জুরাআ’ ২০১২ 

য়ত 

জুন’ ২০১৪ 

(ংয়াধন ে নাআ) 

জুরাআ’ ২০১২ 

য়ত 

জুন’ ২০১৪ 

ভে নতক্রান্ত 

েনন 

ব্যে নতক্রান্ত 

েনন 

 

৬। ংগ নবনিক গ্রগনত:  নযনি-ক  

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ:  প্রকয়েয প্রয়োজনীে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৮। মূল্যােন িনত ( Methodology) : অয়রাচয প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নুযণ কযা 

য়েয়ছ : 

 PEC বায কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা; 

 নডনন ম থায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা;  

 ননঅয ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ থন ;  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

৯। প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ  প্রকেটিয প্রধান ঈয়েশ্য য়রা “নতস্তা ব্যায়যজ প্রকে (১ভ ম থাে)”-এয প্রধান িার, দু’টি মগ্রায়েন এফং িায়রয 

ঢার ংযেয়ণয ভাধ্যয়ভ ১,১১,৪০৬ মক্টয এরাকায মচ ব্যফস্থা মুন্নত যািা। প্রকয়েয সুনননদ থি ঈয়েশ্য য়রা: 

৯.১ নতস্তা ব্যায়যয়জয মচ সুনফধা জতয কযা; 

৯.২ নতস্তা ব্যায়যয়জয কভান্ড এনযোে কৃনল ঈৎাদন বৃনি কযা; এফং 

৯.৩ স্থানীেবায়ফ কভ থংস্থান সৃনি কযা। 

১০। প্রকয়েয টর্ভনভ: 



১০.১   নতস্তা ব্যায়যজ প্রকে ফাংরায়দয়য ফ থ বৃৎ মচ প্রকে। প্রকেটি ১৯৭৯ -১৯৯৮ মভোয়দ ফাস্তফানেত  ে। নতস্তায  ানন 

নদয়ে ফল থা পূফ থ  ফল থা যফতী এফং শুষ্ক মভৌসুয়ভ যংপুয, রারভননয াট  নীরপাভাযী মজরায নফার এরাকাে মচ 

প্রদায়নয রয়েয প্রকেটি ফাস্তফােন কযা ে। নতস্তা ব্যায়যজ প্রকয়ে একটি প্রধান িার, নতনটি প্রধান ময়কন্ডাযী িার 

(যংপুয, নদনাজপুয এফং ফগুড়া িার) এফং ৮টি  ময়কন্ডাযী  ৫টি টাযনোযী িার ব্যায়যজ য়ত ভস্ত প্রকে এরকাে 

নফস্তৃত। মনদ প্রধান িায়রয মকাথা েনতগ্রস্থ ে তয়ফ ভগ্র মচ প্রকেটি অংনক ফা ম্পূণ থরূয় হুভনকয ভয়ধ্য ড়য়ফ। 
প্রাকৃনতক নফনবন্ন কাযয়ণ মমভন ভাটিয প্রকৃনত, বৃনি, ইঁদুয়যয গতথ প্রভৃনত কাযয়ণ নতস্তা ব্যায়যজ প্রকয়েয প্রধান িার 

েনতগ্রস্থ ে। এ ছাড়া ব্যায়যয়জয নদয়ক নদীয ানন য়জ প্রফানত কযায জন্য নতস্তা নদীয ঈজায়ন ডান তীয ফযাফয 

ংযেণমূরক কাজ কযা য়েয়ছ। এ ংযেণমূরক কায়জয ভয়ধ্য ব্যায়যয়জয ঈজায়ন মগ্রায়েন ননভ থাণ ন্যতভ। গত ২০০৭ 

এফং ২০০৮ ায়রয ফন্যাে ব্যায়যয়জয ঈজায়ন  ৫  ৬ নম্বয মগ্রায়েন েনতগ্রস্থ ে। নতস্তা ব্যায়যয়জয প্রধান িার এফং ৫ 

 ৬ নম্বয মগ্রায়েন মভযাভয়তয রয়েয প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  
 

১০.২  মৌনদ ঈন্নেন পান্ড (এনডএপ) নতস্তা ব্যায়যজ প্রকে (১ভ ম থাে)-এ ১০৫.০০ নভনরেন মৌনদ নযোর ঊণ প্রদান কয়যনছর। 

ঈক্ত থ থ য়ত ৮৮.০০ নভনরেন নযোর প্রকয়ে ব্যে ে এফং ১৯৯৮ ায়র ফন্যায েেেনত পুনফ থায়নয জন্য ১২.২২ 

নভনরেন নযোর ব্যে কযা ে। এয য ৪.৭৮ নভনরেন নযোর থ থ ফনি যয়ে মাে , টাকাে মায নযভান ৮৯৪.৮২ রে 

টাকা। ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে নতস্তায প্রধান িায়রয ঢার ংযেণ এফং  ৫  ৬ নম্বয মগ্রায়েন মভযাভয়তয রয়েয ঈক্ত থ থ 

ব্যয়েয জন্য মৌনদ  পান্ড কর্তথেয়ক নুয়যাধ কয়য। মৌনদ ঈন্নেন পান্ড কর্তথে ঈক্ত থ থ ব্যয়ে েনত প্রদান কয়য। এ 

ঊণ ফাৎনযক ১% ায়য ানব থ চাজথ প্রদান কয়য ৫ ফছয মগ্র ননযেড ২৫ ফছয়য নযয়াধ কযয়ত য়ফ। 
 

১১।    প্রকয়েয ংয়াধন  নুয়ভাদন:   

১১.১   ফাংরায়দ যকায এফং মৌনদ ঈন্নেন পায়ন্ডয থ থােয়ন ( নজনফ: ৫৬৯.৬৮ রে এফং প্রকে াায্য: ৮৯৪.৮২ রে 

টাকা) ১৪৬৪.৫০ রে টাকা ব্যে এফং জুন, ২০১২ য়ত জুন , ২০১৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয  প্রকেটি ভাননীে নযকেনা 

ভন্ত্রী কর্তথক ০৮/০৮/২০১২ তানযয়ি প্রকেটি নুয়ভানদত ে এফং ০৬/০৯/২০১২ নি: তানযয়ি ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

প্রকয়েয প্রাননক নুয়ভাদন মদে। প্রকেটি ংয়াধয়নয প্রয়োজন েনন।  

 

১২।   প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ: প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ য়রা: 

◊  নতস্তা ব্যায়যজ প্রকয়েয প্রধান িায়রয ঈবে তীয়যয  নফনবন্ন ংয় ১০ নক:নভ: পুনফ থান কাম থক্রভ;  

◊  নতস্তা ব্যায়যজ প্রকয়েয প্রধান িায়রয নফনবন্ন ংয়য ৮ নক: নভ: তীয ংযেণ; এফং 

◊ নতস্তা ব্যায়যয়জয ঈজায়ন ৫  ৬ নং মগ্রায়েন  পুনফ থান।  
 

১৩।  প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য:   
 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

িন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। জনাফ অনতকুয যভান তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী  িন্ডকারীন ০২ নয়বম্বয, ২০১১   

য়ত   

 ৩০ জুন, ২০১৪ ম থন্ত 

 

১৪। প্রকে নযদ থন:  প্রকেটি  ১৩/১২/২০১৪ নি: তানযয়ি অআএভআনড’য ঈ-নযচারক জনাফ নযভর চন্দ্র ফসু কর্তথক নযদন থত 

ে। নযদ থনকায়র যংপুয নযচারন  যেণায়ফেণ (য) নফবায়গয ননফ থাী প্রয়কৌরী জনাফ মভা: ভাবুবুয যভান ঈনস্থত 

নছয়রন। 
 

 



১৫।    াধাযণ ম থয়ফেণ:  

১৫.১   প্রকয়েয পূতথ কাম থক্রভ ৯ টি প্যায়কয়জয অতাে ম্পাদন কযা ে। দু’টি প্যায়কয়জয অতাে িায়রয ঈবে তীয়য 

নফনবন্ন য়েয়ে ১০.০০ নক: নভ: পুনফ থান এফং ৫টি প্যায়কয়জয অতাে ৮.০০ নক: নভ: ঢার ংযেণ কযা য়েয়ছ। এ 

ছাড়া দু’টি প্যায়কয়জয অতাে দু’টি মগ্রায়েন মভযাভত কযা য়েয়ছ। প্যায়কজ এন -৫৫ এয অতাে ফড় নবটা এরাকাে 

ঢার ংযেণ কাজ নযদ থন কযা য়েয়ছ। ঈক্ত ংযেণ কাজ টিয়ক অয়ছ এফং ঢার ংযেণ কায়জ ব্যফহ্রত ব্লয়কয ভান 

য়ন্তালজনক ভয়ভ থ প্রতীেভান য়েয়ছ; 

 

 

 

নচত্র-১: ফড় নবটা ব্রীজ এরাকাে িায়রয ঢার ংযেণ কাজ 

 

১৫.২  প্যায়কজ এন-৫৫ এয অতাে ফগরাগাড়ী এরাকাে প্রাে ১ নক:নভ: ঢার ংযেণ কযা য়েয়ছ। ঈক্ত কাজ টিয়ক অয়ছ এফং 

কায়জয ভান বায়রা ভয়ভ থ প্রতীেভান য়েয়ছ; 

 

 
 

   নচত্র-২: ফগরাগাড়ী এরাকায ঢার ংযেণ কাজ। 



১৫.৩   প্যায়কজ নড-৫০ এয অতাে ফায়ঘয ব্রীজ এরাকাে িায়রয তীয পুনফ থানকয়ে ভাটিয কাজ নযদ থন কযা য়েয়ছ। ঈক্ত 

ভাটিয কাজ টিয়ক অয়ছ নকন্তু নক নযভান ভাটিয কাজ কযা য়েয়ছ তায ফাস্তফ নযভা কযা ম্ভফ ে নাআ। কাযণ 

ংযেণ কাজটি য়নক দূয  নফনবন্ন স্থান য়ত ভাটি ফন কয়য (Carried Earth) ম্পাদন কযা য়েয়ছ;   

১৫.৪ প্যায়কজ নড-৫৭ এফং ৫৮ এয অতাে ৫  ৬ নম্বয মগ্রায়েন পুনফ থান কযা য়েয়ছ এফং মগ্রায়েন দু’টি ায় অদ 

কারীন ভয়েয জন্য  নকছু ব্লক ভজুদ যািা য়েয়ছ। পুনফ থান কাজ দু’টি টিয়ক অয়ছ এফং কাজ দু’টি ভজবুত ভয়ন 

য়েয়ছ;  

 

 

নচত্র-৪: পুনফ থানকৃত মগ্রায়েন 

১৫.৫  মূল্যােনাধীন প্রকয়েয অতাে নতস্তা ব্যায়যজ প্রকয়েয ৩৪ নক: নভ: দদঘ থয নফনি প্রধান িায়রয ঈবে তীয়যয (৩৪ নক:নভ: 

+ ৩৪ নক:নভ: = ৬৮ নক: নভ:)  প্রাে ১৫টি স্থায়ন ১০ নক: নভ: ঢার ংযেণ কযা য়েয়ছ; 

১৫.৬  প্রকেটি নুয়ভানদত ব্যয়েয ভয়ধ্য মথাভয়ে মল য়েয়ছ থ থাৎ মভোদ বৃনিয প্রয়োজন েনন। এ ছাড়া প্রকয়েয কর 

নুয়ভানদত কাজ ম্পাদয়নয য ২.১৮ মকাটি টাকা ােে য়েয়ছ। ানন ঈন্নেন মফায়ড থয গৃীত প্রকেগুয়রায ভয়ধ্য থ থ 

ােে একটি নফযর দৃিান্ত।  

১৬। প্রকয়েয ানফ থক গ্রগনত: প্রকেটিয নুয়ভানদত ব্যে ১৪৬৪.৫০ রে টাকা এফং ফাস্তফােন কার জুরাআ, ২০১২ য়ত জুন, 

২০১৪ ম থন্ত। প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী জুন, ২০১৪ ম থন্ত ১২৪৬.৩০ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ মা 

নুয়ভানদত ব্যয়েয  ৮৫.১০% এফং ফাস্তফ গ্রগনত ১০০%। 

 

 

 

 

 



১৭।  প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথন:  

রেয জথন ভন্তব্য 

 ক) প্রধান ঈয়েশ্য য়রা “নতস্তা 

ব্যায়যজ প্রকে (১ভ ম থাে)”-এয 

মূর িার, দু’টি মগ্রায়েন এফং 

িায়রয ঢার ংযেয়ণয ভাধ্যয়ভ 

১,১১,৪০৬ মক্টয এরাকায মচ 

ব্যফস্থা মুন্নত যািা। 

(ি)  নতস্তা ব্যায়যয়জয কভান্ড এনযোে 

কৃনল ঈৎাদন বৃনি কযা; 

  

(গ)   স্থানীে কভ থংস্থান সৃনি কযা; 

(ক) নতস্তায ব্যায়যজ প্রকয়েয ৩৪ নক: নভ: 

দদয়ঘ থযয প্রধান িায়রয নফনবন্ন স্থায়ন 

১০ নক:নভ: পুনফ থান, ৮ নক:নভ: ঢার 

ংযেণ এফং ২টি মগ্রায়েন 

পুনফ থায়নয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয প্রধান 

রেয জথন কযা ম্ভফ য়েয়ছ;  

(ি) প্রকে ফাস্তফােয়নয পয়র নতস্তা ব্যায়যজ 

প্রকয়েয মচ সুনফধায ঈন্ননত োে 

কৃনল ঈৎাদন বৃনি ময়েয়ছ ভয়ভ থ 

প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদয়ন ঈয়িি কযা 

য়েয়ছ; 

 (গ) প্রকে ফাস্তফােয়নয ভে স্থানীে গযীফ 

জনগণ কায়জয সুয়মাগ ময়েয়ছ;  

ক)   রেযভাত্রা নুমােী কাম থ ম্পাদন কযা 

য়েয়ছ তয়ফ নতস্তা প্রকয়েয প্রধান 

িার, ময়কন্ডাযী িায়রয দুআ তীয়যয 

ভাটি য়রা ফালু ভাটি, এ কাযয়ণ খুফ 

য়জআ মযআন কাট ে এফং গফানদ 

শু চরাচর কযয়র য়জ মবয়ঙ্গ 

যায প্রফণতা যয়েয়ছ; 

ি) প্রকে এরাকাে ভাঠ ম থায়ে কৃনল 

ঈৎাদন ংক্রান্ত তথ্য ছাড়া ঈৎাদন 

বৃনিয নফলেটি মাচাআ কযা ম্ভফ নে। 
মচ সুনফধায ঈন্ননত োয কাযয়ণ 

ধাযণা কযা মাে মম, কৃনল ঈৎাদন 

বৃনি ময়েয়ছ;  

(গ)  প্রকেটি স্থােী কভ থংস্থান সৃনিমূরক 

নে; 

 

১৮। ভস্যা:  

১৮.১  প্রকেটি জুন, ২০১৪ ভায় ভাপ্ত য়েয়ছ নকন্তু কযায়নয়রয দুআ ধায়যয নফনবন্ন স্থায়ন বাংগন মদিা মগয়ছ। নযদ থনকায়র 

ঈনস্থত ননফ থাী প্রয়কৌরী জানান মম, িায়রয ডাআক ফালু ভাটিয োে প্রনত ফছয ফল থা মভৌসুয়ভ মযআন কাট (Rain 

Cut) ে;  

১৮.২  নতস্তা প্রকয়েয প্রধান িায়রয ডাআক ফযাফয নকছু দনযদ্র মরাক ঘয ফানড় দতযী কয়য ফফা কযয়ছ মা িায়রয নস্তয়ত্বয 

জন্য হুভনক স্বরূ। গযীফ এ কর মরাকয়দয পুনফ থান কয়য স্থানান্তয কযা প্রয়োজন; 

১৮.৩  প্রনত ফছয মভযাভত  ংযেণ কায়জ নতস্তা ব্যায়যজ প্রকয়ে ম থাপ্ত ফযাে মদো ে না ভয়ভ থ ংনিি ননফ থাী প্রয়কৌরী 

জানান। 
১৯। সুানয:  

১৯.১  নতস্তা ব্যায়যজ প্রকয়েয ঈৎাদনীরতা মুন্নত যািয়ত মভযাভত  ংযেণ কায়জয জন্য প্রনত ফছয প্রয়োজনীে ফযাে 

যািা প্রয়োজন; 

১৯.২  নতস্তা ব্যায়যজ প্রকে এরাকা যংপুয, নীরপাভাযী  রারভননয াট মজরায স্য বান্ডায। এ মজরাগুয়রায়ত িাদ্য যফযা 

নননিত কযয়ত প্রকেটিয ঈয ফ থানধক গুরুত্ব প্রদানপূফ থক প্রয়োজনীে ংস্কায কাজ কযা প্রয়োজন; 

১৯.৩ প্রকেটিয External Audit ম্পাদনপূফ থক নডট ম থয়ফেণ অআএভআ নফবাগয়ক ফনত কযয়ত য়ফ। 
 

 

 

 



Environmental  Impact  Assessment (EIA) Study of Different BWDB Projects to be 

Implemented Under Climate Change Trust Fund (CCTF) শীর্ ষক্ 
প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

(ভাপ্ত:  জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : Environmental Impact Assessment (EIA) Study of 

Different BWDB Projects to be Implemented Under 

Climate Change Trust Fund (CCTF). 

২। (ক) ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

(ি) ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ 

৩। প্রকে এরাকা : ভগ্র ফাংরায়দ 

 

৪।     প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

                                                                                                                                                  (রে টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে 

 

প্রকৃত ব্যে 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর 

টাকা প্রঃাঃ 

ফ থয়ল 

ংয়ানধত (১ভ) 

মূর ফ থয়ল 

ংয়ানধত (১ভ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৯.১৬ 

১৯৯.১৬ 

- 

 

- 

১৯৮.৪৬ 

১৯৮.৪৬ 

- 

 

য়ক্টাফয, ২০১২ 

য়ত  

নডয়ম্বয, ২০১৩ 

য়ক্টাফয, ২০১২ 

য়ত  

নডয়ম্বয, ২০১৪ 

য়ক্টাফয, ২০১২  

য়ত  

নডয়ম্বয, ২০১৪ 

নতক্রান্ত েনন 

 

৪৬% 

 

 

৫।      প্রকয়েয থ থােনঃ  ফাংরায়দ যকায। 

৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ   

 নযয়ফয়য বাযাম্য যোে প্রণয়মাগ্য  ননব থযীর EIA প্রণেন; 

 ফন্যা ননেন্ত্রণ , ননষ্কান  মচ প্রকে গ্রয়ণয পয়র নযয়ফয়য ঈয ম্ভাব্য সৃি প্রবাফ নচনিতকযণ , নযভাণ ননণ থে  

মূল্যােন এফং ম নুোেী প্রকয়েয নডজাআন প্রণেন এফং 

 দীঘ থয়ভোদী মটকআ ঈন্নেয়নয রয়েয থ থনননতক ভানজক এফং নযয়ফগত ম্পয়দয ভয়ধ্য ভতা যো।  

 

৭। প্রকয়েয টর্ভনভঃ  

 ফাংরায়দ প্রােআ প্রাকৃনতক দুয়মায়গ থয েুিীন ে। এয়ত ম্পদ, জীফন, ফকাঠায়ভায েেেনত য়ে থায়ক। প্রকে গ্রয়ণয পয়র 

নযয়ফয়য ঈয ম্ভাব্য সৃি প্রবাফ নচনিতকযণ  প্রবাফ ননরুয়ণয জন্য Environmental Impact Assessment (EIA) কযা 

য়ে থায়ক। ফাংরায়দয় ানন ঈন্নেন মফায়ড থয প্রকেমূ Red কযাটাগনয োে জরফায়ু োস্ট পায়ন্ডয অতাে মকান প্রকে 

ফাস্তফােয়নয প্রবাফ মপ্রযয়ণয জন্য নডনন EIA প্রনতয়ফদন ন্তর্ভ থক্ত কযা নযয়ফ  ফন ভন্ত্রণারে কর্তথক ফাধ্যতামূরক কযা 

য়েয়ছ। জরফায়ু োস্ট পায়ন্ডয থ থােয়ন ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ কর্তথক ফাস্তফােয়নয জন্য ১৩৬টি প্রকে প্রস্তাফ কযা ে মায 

ভয়ধ্য ৩১টি নুয়ভানদত য়েয়ছ ফাকী ১০৫টি ননুয়ভানদত। এয ভয়ধ্য ফাস্তফানেতব্য ৩০টি প্রকয়েয EIA প্রনতয়ফদন প্রণেয়নয 

জন্য অয়রাচয প্রকেটি প্রণ কযা ে।  



৮। প্রকেয নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ অয়রাচয মূর প্রকেটি ১৯৯ .১৬ রে টাকা ব্যয়ে য়ক্টাফয, ১২ য়ত নডয়ম্বয , ১৩ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভানদত ে। মায প্রাননক অয়দ ২৯.১১.২০১২ তানযয়ি জাযী কযা ে। যফতীয়ত প্রকে ব্যে ঠিক 

মযয়ি মভোদ ০৬ (ছে) ভা বৃনি কয়য (য়ক্টাফয, ১২ য়ত জুন, ১৪) এফং পুযাতন ৩০টিয ভয়ধ্য ৯টি ঈ -কয়েয নযফয়তথ নতুন 

৯টি  ঈ-প্রকে ন্তর্ভ থক্ত কয়য প্রকেটি ১ভ ফায ংয়াধন কযা ে। মায প্রাননক অয়দ ১১.১১.১৩ তানযয়ি জাযী কযা ে।  

৯। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ নযনি –ক দ্রিব্য। 

১০।  প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন নুমােী প্রকয়েয অতাে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

১১। মূল্যােন িনত:  প্রকেটিয ভাপ্ত মুল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

o প্রকয়েয টিনন ম থায়রাচনা;  

o PEC বায কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা; 

o ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা; 

o ননঅয তথ্য ম থায়রাচনা; 

o কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ থন ; 

o প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

১২। প্রকে নযদ থন  ম থয়ফেণঃ গত ০৮ .০২.২০১৬ নিঃ তানযয়ি অআএভআনড’য কাযী নযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তথক 

প্রকয়েয ভাপ্ত কাম থক্রভ নযদ থন এফং তথ্য ংগ্র কযা ে।  নযদ থনকায়র ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয কভ থকতথাগণ  

ঈনস্থত নছয়রন। 
ম থয়ফেণঃ                                  

১২.১ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ নছর মূরত যাভ থক মফা ক্রে। টিননয ংস্থান নুোেী Single Source Selection 

(SSS) নিনতয়ত Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এয ায়থ 

১৯৪.২৬ রে টাকাে ০৫.০৩.২০১৩ তানযয়ি চুনক্ত ম্পাদন কযা ে। চুনক্ত নুোেী কাজ ম্পাদয়নয তানযি ০৪.০১.১৪ 

তানযি। ননধ থানযত ভয়েয ভয়ধ্য ভীো প্রনতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ। ভীো প্রনতয়ফয়দয়ন ফন্যা ননেন্ত্রণ, ননষ্কান  

মচ প্রকে গ্রয়ণয পয়র নযয়ফয ঈয ম্ভাব্য সৃি প্রবাফ নচনিতকযণ, নযভাণ ননণ থে  মূল্যােন কযা য়েয়ছ। এছাড়া 

নযয়ফয়য ঈয নফরূ প্রবাফ ননরূয়ণ Environmental Management Plan (EMP) প্রণেন কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয 

অতাে ম্পানদত ৩০টি ঈ-প্রকয়েয কানিত ঈয়েশ্য জথয়ন ভীো প্রনতয়ফদয়ন প্রণীত EMP নুযয়ণয সুানয 

কযা েয়ছ।  
১২.২ জরাফায়ু োস্ট পায়ন্ডয থ থােয়ন ভীো প্রনতয়ফদয়নয সুানয নুোেী ম থােক্রয়ভ ৩০টি প্রকে ফাস্তফােন কযা য়ফ ফয়র 

প্রকে ংনিি কভ থকতথাগণ জানান।   

১২.৩ আয়তযাভয়ধ্য অয়রাচয প্রকয়েয নুকযয়ণ অয়যা ৩০টি প্রকয়েয EIA ম্পাদয়নয জন্য Environment Inpact 

Assessment (EIA)  Study of 30 Different BWDB Project to be Implemented under Climate Change Trust 

Fund (CCTF) প্রকে গ্রণ কযা য়েয়ছ।  
 

১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ নং প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

িন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। জনাফ মভাঃ অব্দুয যভান অকন্দ নযচারক িন্ডকারীন ০৪/১০/২০১২  

য়ত  ৩০/০৬/২০১৪ 

 



 

১৪। ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ অয়রাচয প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত মূর কাম থক্রভ নছর যাভ থক মফা ক্রে। টিনন নুোেী Single Source 

Selection (SSS) িনতয়ত ১৯৪.২৬ রে টাকাে Center For Environmental and Geographic Information Services 

(CEGIS) এয ায়থ ০৫.০৩.২০১৩ তানযয়ি চুু্নক্ত ম্পাদন কযা ে। চুনক্ত নুোেী কাজ ভানপ্তয তানযি ০৪.০১.২০১৪। 
যাভ থক প্রনতিান কর্তথক ননধ থানযত ভয়েয ভয়ধ্য ভীো ম্পাদন পূফ থক প্রনতয়ফদন প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

 

১৫। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ  

 

ঈয়েশ্য জথন 

 নযয়ফয়য বাযাম্য যোে প্রণয়মাগ্য  ননব থযীর EIA প্রণেন; 

 ফন্যা ননেন্ত্রণ , ননষ্কান  মচ প্রকে গ্রয়ণয পয়র নযয়ফয়য 

ঈয ম্ভাব্য সৃি প্রবাফ নচনিতকযণ , নযভাণ ননণ থে  মূল্যােন 

এফং ম নুোেী প্রকয়েয নডজাআন প্রণেন এফং 

 দীঘ থয়ভোদী মটকআ ঈন্নেয়নয রয়েয থ থনননতক ভানজক এফং 

নযয়ফগত ম্পয়দয ভয়ধ্য ভতা যো।  

প্রকয়েয ঈয়েশ্য নুোেী নযয়ফয়য বাযম্য 

যোে গ্রণয়মাগ্য  ননব থযীর EIA প্রণেন কযা 

য়েয়ছ। এছাড়া প্রকে গ্রয়ণয পয়র নযয়ফয়য 

ঈয ম্ভাব্য সৃি প্রবাফ নচনিতপূফ থক ননরূয়ণ 

Enviornment Management Plan 

প্রণেন কযা েয়ছ। 

 

১৬।  ভস্যাঃ  

১৬.১ মম ৩০টি প্রকয়েয EIA ম্পাদন কযা য়েয়ছ মগুয়রা নুয়ভানদত না য়র EIA এয জন্য ব্যনেত থ থ কায়জ অয়ফ না। 
এছাড়া জরফায়ু নযফতথন তনফর (CCTP) িায়ত প্রকে নুয়ভাদয়নয জন্য মকান গ্রানধকায িনত না থাকাে EIA এয 

জন্য নননিত প্রকে তানরকা মথামথবায়ফ প্রণেন কযা মাে না। শুদৄভাত্র নুয়ভাদয়নয ম্ভাফনা নুোেী প্রকে ফাচাআ কযা 

ে;  

১৬.২ প্রকয়েয ননঅয  প্রাপ্ত তথ্য ম থায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম, এআ প্রকয়েয Internal  External মকান প্রকায নডট 

কযা েনন।  
 

১৭। সুানয/ভতাভতঃ 

১৭.১ বনফষ্যয়ত EIA ম্পাদয়নয জন্য সুনননদ থি গ্রানধকায িনত নুোেী প্রকে ননধ থাযণ কযা মময়ত ায়য; 

১৭.২ প্রকয়েয Internal  External নডট ম্পাদন পূফ থক অআএভআ নফবাগয়ক ফনত কযা মময়ত ায়য। 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

নযনি-ক 

 

 

 প্রকয়েয ঙ্গনবনিক অনথ থক   ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

           ( রে টাকাে) 

ক্র: নং য়ঙ্গয নাভ একক নডনন নুমােী রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। কনারয়টনন্প   ১৯৪.২৬ ১০০% ১৯৪.২৫ ১০০% 

২। াঈয়ফা’য TA/DA  ১.০০ - ০.৯৯ - 

৩। াঈয়ফা’য মস্টানানয  ১.০০ - ১.০০ - 

(গ) কনেনয়জনন্প  ০.৪০ - ০.০০ - 

(ঘ) মানফান ব্যফস্থানা (পৄয়ের  

লুনব্রয়কে) (ফাাঈয়ফা) 

 ২.৫০ - ২.২২ - 

 ফ থয়ভাট =  ১৯৯.১৬  ১৯৮.৪৬  

 

 



Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program (MRFBERMP) 

প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 (ভাপ্ত :  জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program 

(MRFBERMP)  

২। (ক) ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

(ি) ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ 

৩। 
প্রকে এরাকা : নফবাগ মজরা ঈয়জরা 

  ঢাকা ভাননকগঞ্জ জাপযগঞ্জ, নযযাভপুয 

৪।     প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

                                                                                                                                                  (রে টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে 

প্রকৃত ব্যে 

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর 

নজনফ 

প্রকে াায্য 

ফ থয়ল 

ংয়ানধত (১ভ) 
মূর 

ফ থয়ল  

ংয়ানধত (১ভ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৬৯.৬৯ 

৫৪৯.১০ 

১০২০.৫৯ 

 

- ১৪৮২.৭৬ 

এনপ্রর, ২০১২  

য়ত  

জুন, ২০১৩ 

এনপ্রর, ২০১২ 

য়ত  

জুন, ২০১৪ 

এনপ্রর, ২০১২ 

য়ত  

জুন, ২০১৪ 

ব্যে নতক্রান্ত 

েনন 

 

৮০% 

 

 

৫।      প্রকয়েয থ থােনঃ এীে ঈন্নেন ব্যাংক   ফাংরায়দ যকায। 

৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ   

 ক)  কাঠায়ভা  ফকাঠায়ভাগত ব্যফস্থায ভয়ধ্য কাম থকয ভন্বে াধয়নয জন্য দীঘ থস্থােী নযকেনা প্রণেন এফং ম থােক্রয়ভ 

তীয  ংযেণ কায়জয ফাস্তফােন নননিত কযা; এফং  

 ি )  নফননয়োগ প্রকে প্রণেয়নয রয়েয নফস্তানযত ভীো ম্পাদন  সুানয প্রণেন। 

 

৭। প্রকয়েয টর্ভনভঃ  ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ নদী বাঙ্গণ মথয়ক যোয নননভয়ি এীে ঈন্নেন ব্যাংয়কয অনথ থক ােতাে 

‘মমুনা-মভঘনা নযবায আয়যান নভটিয়গন ’ প্রকেটি ফাস্তফােন কয়য। াআরট প্রকে নয়য়ফ প্রকেটি ২০০২ -০৩ ায়র শুরু য়ে 

২০১০-১১ ায়র ভাপ্ত ে। এআ প্রকয়ে রানঞ্চং এযায়প্রায়ন নন ব্লক ডানম্পং এয নাতনী নিনতয নযফয়তথ ফালু বনতথ নজ-

মটক্সটাআর ব্যাগ দ্বাযা এনযো কবায়যজ নিনতয়ত মটাটার মস্টন  ফায়জথয ভাধ্যয়ভ সুননেনন্ত্রতবায়ফ নজ -ব্যাগ ডানম্পং কয়য নদী 

বাঙ্গণ মযায়ধ নতুন এ িনত ব্যফায কযা য়েয়ছ। এ নিনতটি নদী বাঙ্গণ মযায়ধ একটি মূল্য ােেী  কাম থকযী মটকআ িনত 

নয়য়ফ প্রভানণত য়েয়ছ। ‘মমুনা-মভঘনা নযবায আয়যান নভটিয়গন ’ প্রকেটি মূল্যােেী  মটকআ প্রকে নয়য়ফ পর 

ফাস্তফােয়নয য মজএভঅযআএভন এয অদয়র একআ ধযয়নয প্রকয়ে থ থােয়নয জন্য এীে ঈন্নেন ব্যাংক এনগয়ে অয়। ম 

রয়েয একটি নফননয়োগ প্রকে প্রণেয়নয জন্য „Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program 

(MRFBERMP)‟ ীল থক ভীো প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  
 



৮। প্রকেয নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ   ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে কর্তথক ১০ .০৫.২০১২ তানযয়ি মূর ভীো প্রকেটিয প্রাননক 

নুয়ভাদন জাযী কযা ে। প্রকেটিয নুয়ভানদত ব্যে ১৫৬৯.২৫ রে টাকা এফং ফাস্তফােনকার এনপ্রর ২০১২ য়ত জুন ২০১৩। 
যফতীয়ত প্রকয়েয নপ ব্যফস্থানা য়ঙ্গ ৪.০০ রে টাকা কনভয়ে জনয   নযফীেণ য়ঙ্গ ৪ .০০ রে টাকা বৃনি কয়য 

Bathymetric and Topographic ায়ব থ কাজটি ন্তর্ভ থক্ত কয়য প্রকেটি ১ভ ফায ংয়াধন কযা ে। ংয়ানধত প্রকয়েয 

নুয়ভানধত ব্যে ১৫৬৯.২৫ রে টাকা এফং ফাস্তফােনকার এনপ্রর ২০১২ য়ত জুন ২০১৪, মায প্রাননক নুয়ভাদন 

০৩.০৭.২০১৩ তানযয়ি জাযী কযা ে।  
 

৯। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  

 যাভ থক মফা দফয়দনক (২২.৫ জনভা); 

 যাভ থক মফা মদীে (৩৫ জনভা) 

 জনয  নযফীেণ এফং 

 নপ যেণায়ফেণ। 

 

১০। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ   নযনি-ক দ্রিব্য। 
 

১১।  প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ  নডনন নুমােী প্রকয়েয অতাে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 
                            

১২। মূল্যােন িনত:  প্রকেটিয ভাপ্ত মুল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়েয টিনন ম থায়রাচনা;  

 PEC বায কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা; 

 ননঅয তথ্য ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ থন; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

 

১৩। প্রকে নযদ থন  ম থয়ফেণঃ গত ০৮ .০২.২০১৬ নিঃ তানযয়ি অআএভআনড’য কাযী নযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তথক 

প্রকয়েয ভাপ্ত কাম থক্রভ নযদ থন এফং তথ্য ংগ্র কযা ে।  নযদ থনকায়র ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয কভ থকতথাগণ  

ঈনস্থত নছয়রন। 
 

ম থয়ফেণঃ                                  

১৩.১ প্রকয়েয কাম থক্রভ মূরত  দ্মা, গঙ্গা  মমুনা নদী তীয ংযেয়ণয জন্য ভীো ম্পাদনপূফ থক নফননয়োগ প্রকে প্রণেন। 
টিননয ংস্থান নুোেী মভাট (মদীে  দফয়দনক) ১০২০.৫৯ রে টাকাে যাভ থক প্রনতিান Northwest 

Hydraulic Consultants Ltd. (NHC), Canada in association with Resource Planning and Management 

Consultants (pvt.) Ltd. Bangladesh এয ায়থ ১৫.০৮.১২ তানযয়ি চুনক্ত ম্পাদন কযা ে। চুনক্ত নুোেী যাভ থক 

দর কর্তথক ননয়ম্নাক্ত কাজমূ ম্পাদন কযা ে: 

 যাভ থক দর ১৫ অগস্ট, ২০১২ তানযি য়ত ভাঠ ম থায়ে কাজ শুরু কয়য; 

 ৩০ ময়ন্ফম্বয, ২০১২ তানযি Inception Report দানির কয়য; 

 ১৪ নয়বম্বয, ২০১২ তানযি Inception Report এয ঈয কভ থারা নুনিত ে; 

 ভাচ থ, ২০১৩ তানযি Inception Report দানির; 

 ১১ এনপ্রর, ২০১৩ তানযি Inception Report এয ঈয কভ থারা নুনিত ে; 

 ৫ এনপ্রর, ২০১৩ তানযি িড়া চূড়ান্ত ভীো প্রনতয়ফদন দানির; 

 ১০ জুন, ২০১৩ তানযি িড়া চূড়ান্ত ভীো প্রনতয়ফদয়নয ঈয কভ থারা নুনিত ে; 

 ৩০ জুন, ২০১৩ তানযি িড়া DPP দানির কযা ে।                                  



১৩.২ নযদ থয়ন অয়যা জানা মাে, যাভ থক দর কর্তথক পূণ থাঙ্গ ভীো প্রনতয়ফদন প্রণেন কয়য মা ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ 

কর্তথক নুয়ভানদত য়েয়ছ। যফতীয়ত ভীো প্রনতয়ফদয়নয সুানযয়য মপ্রনেয়ত “Flood and River Bank Erosion 

Risk Management Improvement Program” প্রকেটি কযা ে মা একয়নক কর্তথক নুয়ভানদত য়েয়ছ। ৮২৮৫৬.০০ 

রে টাকা নুয়ভানদত ব্যয়ে ফাস্তফােনাধীন প্রকেটিয মভোদ এনপ্রর ১৪ য়ত নডয়ম্বয ১৮ ম থন্ত।  
          

১৪। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ নং প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

িন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। মভাঃ অব্দুর কুদ্দু প্রকে নযচারক পূণ থকারীন ২৮/০২/২০১০ য়ত  ২০/০৪/২০১৪ 

২। এ.এভ. অনভনুর ক প্রকে নযচারক পূণ থকারীন ২১/০৪/২০১৪ য়ত ৩০/০৬/২০১৪ 

 

১৫। ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ অয়রাচয কানযগনয ােতা প্রকয়েয ক্রে কাম থক্রভ মূরত যাভ থকয়দয (মদী  নফয়দী ) কাছ মথয়ক 

যাভ থক মফা ক্রে। টিননয ংস্থান নুোেী ১০২০.৫৯ রে টাকাে মফা ক্রে কযা ে। মা এীে ঈন্নেন ব্যাংয়কয নীনতভারা 

নুোেী ম্পন্ন কযা য়েয়ছ ফয়র জানায়না ে।  

 

১৬। নডট ংক্রান্ত তথ্যঃ ননঅয নুোেী প্রকেটিয External Audit ম্পন্ন কযা েনন। 
 

১৭। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ  

ঈয়েশ্য জথন 

ক)  নফননয়োগ প্রকে প্রণেয়নয রয়েয নফস্তানযত ম্ভাফতা 

ভীেণ ম্পাদন  সুানয প্রণেন; 

 

 

 

 

ক)  যাভ থক কর্তথক পূণ থাঙ্গ ভীো প্রনতয়ফদন প্রণেন কযা 

য়েয়ছ মা আয়তাভয়ধ্য ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ 

কর্তথক নুয়ভানদত য়েয়ছ; 

 

ি) ভীো প্রনতয়ফদয়নয সুানয নুোেী "Flood and 

Riverbank Erosion Risk Managment Investment 

Program (FRERMIP)" নায়ভ একটি নফননয়োগ প্রকে 

গ্রণ কযা ে; 

 

১৮।  ভস্যাঃ অয়রাচয প্রকে ফাস্তফােয়ন ঈয়িিয়মাগ্য মকান ভস্যা নযরনেত েনন। তয়ফ প্রকয়েয External Audit ম্পাদন কযা 

েনন, মা দ্রুত ম্পাদন কযা প্রয়োজন। 
 

১৯। সুানয/ভতাভতঃ 

১৯.১ ভীো প্রনতয়ফদয়ন ঈনিনিত সুানয মূয় ম থােক্রয়ভ ফাস্তফােন কযা মময়ত ায়য; এফং  

১৯.২ প্রকয়েয External Audit দ্রুত ম্পাদন পূফ থক অআএভআড নফবাগয়ক ফনত কযা মময়ত ায়য। 

  

 

   

      

 

 

 



 

 

নযনি-ক 

 প্রকয়েয ঙ্গনবনিক অনথ থক   ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

           ( রে টাকাে) 

ক্র: নং য়ঙ্গয নাভ একক নডনন নুমােী রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। মফতন  বাতা  ৩৭৩.৯৬  ৩৭৩.৯৬  

২। যাভ থক নপ (দফয়দনক)  ৩৬৩.৩৩ ২২.৫০% ৫৯০.৬৪ ২২.৪৫০% 

৩। যাভ থক নপ (মদী)  ৩৮৪৩২৬.০০ ৩৫.০০% ৩৪৩.১৬ ৩৬.০০% 

৪। নপ যেণায়ফেণ (PMO, SMO)  ৩১.১৪  ৩১.০০  

৫। জনয  নযফীেণ  ১৩৪.০০  ১৩৪.০০  

৬। কনেনয়জন্পী  ১০.০০  ১০.০০  

 ফ থয়ভাট =  ১৫৬৯.৬৯  ১৪৮২.৭৬ ১০০% 

 



Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program 

(PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project 

প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 (ভাপ্ত :  জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program 

(PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project. 

২। (ক) ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রনারে/ নফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

(ি) ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ (ফাাঈয়ফা) 

৩। প্রকে এরাকা :  চট্টগ্রাভ নফবায়গয চট্টগ্রাভ  মপনী মজরায ৭টি ঈয়জরা 

৪।    প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ  

 ( মকাটি টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মভাট 

টাকা 

নজনফ  

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে  

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর  

মভাট টাকা 

নজনফ 

ফ থয়ল 

ংয়ানধত 

(১ভ)  

মূর 
ব্যে বৃনি ব্যনতয়যক 

মভোদ বৃু্নি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৯৮.১৬ 

৪৩.০০ 

৬৫৪.৫৬ 

- ৬৫৯.৬৫ 

৫.৬৫ 

৬৫৪.০০ 

য়ক্টাফয, ২০১২ 

য়ত 

য়ক্টাফয, ২০১৩ 

য়ক্টাফয, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

য়ক্টাফয, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

-৬.০০%   ৬৬% 

 

৫। প্রকয়েয থ থােনঃ নজনফ  এনডনফ। 
 

৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ   

 

 Command Area Development Project-II (CAD-II)  

Developing  Innovative Approach to Management of Major Irrigation Systems (DIAMMIS) 

 Multi-Tranche Financing Facility (MFF) 

  

  

 Specialized Management Unit (SMU)  Irrigation Service Charge (ISC) 

 

  

 

 

 

 

 



৭। প্রকয়েয টর্ভনভঃ 

  

 

Command Area Development Project-II (CAD-II) Project 

Preparatory Technical Assistance (PPTA)  PPTA   

 

CAD-II CAD-II

DIAMMIS  Capacity Development 

Technical Assistance (CDTA)

Specialized Management Unit (SMU)  

(MIP) Irrigation Service Charge (ISC) 

Improved Management 

Preparing 

Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project (MIP) 

৮। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়ে প্রনেণ , মনভনায, যাভ থকয়ফা, জনয, নযয়াট থ প্রদান , মানফান 

মভযাভত, মাতােত এফং অনুলনঙ্গক িযচ আতযানদ। 

৯।     প্রকয়েয নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ  অয়রাচয প্রকয়েয মূর প্রকয়েয নডনন 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য

কযা ে।
১০। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ নযনি –ক দ্রিব্য। 
১১।  প্রকে নযদ থন  ম থয়ফেণঃ গত ০৬ /০৪/২০১৫ নিঃ তানযয়ি অআএভআনড ’য কাযী নযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তথক 

প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােয়নয ঈয়েয়শ্য প্রকে নপ নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র প্রকে ংনিি কভ থকতথাগণ ঈনস্থত 

নছয়রন। 

 

ম থয়ফেণঃ  

১১.১  প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ য়রা যাভ থক মফা, প্রনেণ, মনভনায, নযয়াট থ প্রদান, মানফান মভযাভত, অনুলনঙ্গক িযচ 

প্রভৃনত। নযদ থয়ন জানা মাে, নননয ৫৪৮.১৯ রে টাকা ব্যয়ে ৬ জন অন্তজথানতক কনারট্যাে ১৫ জনভা এফং ৮ 

জন মদীে কনারট্যাে ২৫ জনভায়য জন্য ননয়োয়গয ংস্থান নছর। টিননয ংস্থান নুোেী ৪৫৮.১৯ রে টাকা 

ব্যয়ে মভাট ৪০ জন কনারট্যাে ননয়োগ মদো য়েয়ছ; 

১১.২  নযয় থাট থ এন্ড কমুননয়কনঃ প্রকয়েয টিননয়ত ৪.৯১ রে টাকা ব্যয়ে নযয় থাট এফং কমুননয়কন এয ংস্থান নছর। 
৪.৯১ রে টাকা ব্যয়ে তা ম্পাদন কযা য়েয়ছ; 

১১.৩  টিনন’য অয়যকটি ন্যতভ ঙ্গ জনয। টিনন’য ংস্থান নুমােী ৩৬.৮২ রে টাকা ব্যয়ে জনযকাজ ম্পাদন 

কযা য়েয়ছ; 

১১.৪  প্রকয়েয অতাে ননয়োগকৃত ৪০ জন কনারট্যাে Irrigation Management Improvement Investment 

Program (IMIP) ম্ভাব্যতা ভীো ম্পাদন কয়য চূড়ান্ত প্রনতয়ফদন জুন, ২০১৪ মত দানির কয়যয়ছন। মচ প্রকয়েয 

পুনফা থন, অদৄননকােন এফং ঈন্নত ব্যফস্থানা িনতয নফলেগুয়রা প্রনতয়ফদয়ন ন্তভু থক্ত যয়েয়ছ। 
১১.৫  প্রকয়েয টিটিনয়ত োকথ, মেননং, মনভনায এফং কনপায়যন্প িায়ত ১৩.০৯ রে টাকা ব্যয়েয ংস্থান নছর। 

নুয়ভানদত ব্যে নুোেী এফ কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়েয়ছ পয়র প্রকে ংনিি কভ থকতথা জানান। তয়ফ এ ংস্থায 

মকান তথ্য প্রকে কাম থারয়ে ংযেণ কযা েনন। পয়র নযদ থয়ন এ ংক্রান্ত মকান তথ্য াো মােনন।  
 



১২। প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন নুমােী প্রকয়েয অতাে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

১৩। মূল্যােন িনত:  প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়েয ননঅয ম থায়রাচনা; 

 প্রকয়েয টিনন ম থায়রাচনা; 

 প্রকে নযদ থন তথা ফ থয়ল প্রকে নযচারয়কয ায়থ অয়রাচনা; 

 প্রকে ফাস্তফােনকাযী কর্তথয়েয ায়থ অয়রাচনা এফং 

 ংনিি ননথ ম থায়রাচনা।  

১৪।    প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য (ননঅয নুোেী):  

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

িন্ডকারীন 

ভেকার 

    অযম্ভ ভাপ্ত 

১। জনাফ মভা: ভাসুদ অয়েদ প্রকে 

নযচারক 

পূণ থকারীন ১১ ভাচ থ ২০১১  ০১ য়ক্টাফয ২০১২ 

 

১৫। ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ এআ কানযগনয ােতা প্রকে ফড় ধযয়ণয মকান ক্রে কাম থক্রভ নছর না। যাভ থকয়দয (মদী  নফয়দী) 

কাছ মথয়ক যাভ থক মফা এফং মানফায়নয নযয়োয, মভআয়টন্যান্প, কনম্পঈটায  নপ আকুআয়ভে নযয়োয কযা য়েয়ছ। 
কর ক্রে কাম থক্রভ এীে ঈন্নেন ব্যাংয়কয নীনতভারা নুোেী ম্পন্ন কযা েয়ছ ফয়র জানায়না ে। 

১৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ 

  

প্রকয়েয ঈয়েশ্য 

(অযনডনন নুমােী ) 

জথন  

(ননঅয নুমােী) 

Command 

Area Development Project-II (CAD-II) Ges Developing  

Innovative Approach to Management of Major Irrigation 

Systems (DIAMMIS) 

CAD-II  DIAMMIS 

Multi-Tranche Financing Facility (MFF)

 
MFF 

 Standalone 

 MIP Irrigation 

Management Improvement Project (IMIP) 

Standalone 

Ganges-Kobadak Irrigation Project (GKIP)

 Teesta Barrage Irrigation Project (TBP) 

 Standalone 

য়েয়ছ। 



 

 

 

 

Specialized Management Unit 

(SMU)  Irrigation Service Charge (ISC) 

 

Public Private 

Partnership (PPP) Specialized 

Management Unit (SMU) Irrigation 

Management Operator (IMO) 

IMIP  DPP 

 IMIP (For MIP) 

Implementation Coordination Committee 

(ICC) 

 

 

১৭। প্রকে ফাস্তফােয়নািয প্রবাফঃ  

Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTA-IMIIP) in Muhuri Irrigation Project 

(MIP) Irrigation 

Management Improvement Project (For Muhuri Irrigation Project) 

১৮। ভস্যা 

১৮.১ প্রকে কাম থারয়ে যাভ থক ননয়োগ এফং মেননং প্রদান প্রভৃনত নফলয়ে নফস্তানযত তথ্য াো মােনন এফং 

১৮.২ প্রকয়েয ননঅয  প্রাপ্ত তথ্যানদ ম থায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম, এআ প্রকয়েয Internal  Exteranl মকান 

প্রকায নডট কযা েনন। 
 

১৯। সুানযঃ 

১৯.১ যাভ থক ননয়োগ, মেননং, োকথ প্রকয়েয ফ ধযয়ণয তথ্য প্রকে কাম থারয়ে ংযেণ  জপ্রাপ্যতা 

নননিত কযয়ত য়ফ এফং 

১৯.২ প্রকেটিয নডট দ্রুত  ম্পন্ন কয়য অআএভআনডয়ক ফনত কযয়ত য়ফ। 



 

  

                                                                                                                                    নযনি-ক 

প্রকয়েয ঙ্গনবনিক অনথ থক  ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

           ( রে টাকাে) 

ক্রঃ নং 
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ  

(টিনন নুমােী) 
একক 

নযকনেত রেযভাত্রা 

(টিনন নুমােী) 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ  অনথ থক  ফাস্তফ (%) অনথ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬    ৭ 

০১. ময়োর  লুনব্রয়কে নরটায ১ ১.৫০ ১ ১.৪৯৪৯ 

(১০০%) 

০২. গ্যা এন্ড পৄয়ের নডন-III নরটায ১ ১.৫০ ১ ১.৩৭১৬ 

(৯১%) 

০৩. কনারট্যাে জন ভা ৪০ ৪৫৮.১৯ ৪০ ৪৫৮.১৯ 

(১০০%) 

০৪. আোযন্যানার  স্থানীে ভ্রভণ  ১ ৬১.৩৭ ১ ৬১.৩৭ 

(১০০%) 

০৫. নযয় থাট এফং কনভঈননয়কন   ৪.৯১  ৪.৯১ 

(১০০%) 

০৬. োকথ, প্রনেণ, মনভনায এফং 

কনপায়যন্প 

  ১৩.০৯  ১৩.০৯ 

(১০০%) 

০৭. জনয   ৩৬.৮২  ৩৬.৮২ 

(১০০%) 

০৮. গাড়ী মভযাভত   ১.৫০ ১ ১.৪৮৩৭ 

(১০০%) 

০৯. ননযং চাজথ (গাড়ী)   ১৬.৩৬ ১ ১৬.৩৬ 

(১০০%) 

১০. নপ মন্ত্রানত  কনম্পঈটায মভযাভত ১  ০.৬৫ ১ ০.৬৪৪ 

(১০০%) 

১১. ন্যান্য িযচ ১  ৬৩.৮২ ১ ৬৩.২৬ 

(১০০%) 

১২. নস্টোনযং কনভটিয োনী মথাক মথাক ২.০০ মথাক ০.৬৬ 

(৩৩%) 

১৩. কভ থকতথায়দয মফতন  জনভা ৪২ ১১.২২ ৪২ -- 

(১০০%) 

১৪. কভ থচাযীয়দয মফতন  জনভা ৪২ ৪.৩৮ ৪২ -- 

(১০০%) 

১৫. বাতানদ মথাক মথাক ১১.৪০ মথাক -- 

১৬. নপ এয়কাভনয়ডন ১  ৯.৪৫ ১  

মভাট   ৬৯৮.১৬  ৬৫৯.৬৫ 

(১০০%) 

 

 



ফনণ থ ফাড় ঈন্নেন 

প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 (ভাপ্ত :  জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : ফনণ থ ফাড় ঈন্নেন  

২। (ক) ঈয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

(ি) ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ াড়  জরার্ভনভ ঈন্নেন মফাড থ 

৩। ফাস্তফােনকার :  অযম্ভ  ভানপ্ত 

(ক) মূর : জানুোযী, ২০১২ নডয়ম্বয, ২০১৩ 

(ি) ফ থয়ল ংয়ানধত (২ে ংয়ানধত) : জানুোযী, ২০১২ জুন, ২০১৪ 

(গ) প্রকৃত : জানুোযী, ২০১২ জুন, ২০১৪  

৪। প্রকে এরাকা : মগাারগঞ্জ মজরায মগাারগঞ্জ দয এফং টুঙ্গীাড়া ঈয়জরা 

৫। নুয়ভানদত ব্যে (রে টাকাে) : মূর ফ থয়ল ংয়ানধত 

(ক) মভাট : ৫৩৫৭.৩৪ ৬৫০২.০০ 

(ি) টাকা  ৫৩৫৭.৩৪ ৬৫০২.০০ 

(গ) দফয়দনক মুদ্রা : -- -- 

(ঘ) প্রকে াায্য : -- -- 

(ঙ) অযনএ : -- -- 

৬। প্রকয়েয থ থােন : ফাংরায়দ যকায। 
 

৭। প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ   

ক)  মেনজং-এয ভাধ্যয়ভ ফাড় এয গবীযতা বৃনি কযা; 

ি)  ফাড় ংরগ্ন এরাকাে মচ সুনফধা বৃনিয ভাধ্যয়ভ কৃনল ঈৎাদন বৃনি; 

গ)   ফনণ থ ফাড়  তৎংরগ্ন এরাকাে ভৎস্য ঈৎাদন বৃনি কযা; 

ঘ)  ফাড় মফনিত এরাকায নযয়ফগত ঈন্নেন, ভৎস্য চায়লয ভাধ্যয়ভ গযীফ  র্ভনভীন নযফায়যয জন্য কভ থংস্থান সৃনি; 

ঙ)  ভৎ বোেভ স্থান, নফলুপ্ত প্রাে ভৎস্য ংযেণ এফং য়চতনতা বৃনিয ভাধ্যয়ভ জীফনফনচত্রয ংযেণ; 

চ) স্থানীে মজয়র ম্প্রদায়েয েভতােন  দেতা বৃনিকযণ। 
 

৮। প্রকয়েয টর্ভনভঃ ফনণ থ ফাড় ভদৄভনত নদীয একটি মৃত ং। এটি মগাারগঞ্জ মজরায টুঙ্গীাড়া ঈয়জরায কুরী আঈননেয়ন 

ফনস্থত। ফাড়টিয়ত নর জয়ভ বযাট য়ে মাোে নর গঠিত ং নফধবায়ফ দির কয়য চালাফাদ এফং মবৌত কাজ কযা 

য়েয়ছ। এছাড়া ভৎস্য ঈৎাদন এফং দফনচত্রতা অংকাজনকবায়ফ হ্রা ময়েয়ছ। এ কর ভস্যা দূযীকযয়ণ মেনজং এয 

ভাধ্যয়ভ ফাড়-এয গবীযতা বৃনি কযা, ফাড় ংরগ্ন এরাকাে মচ সুনফধা বৃনিয ভাধ্যয়ভ কৃনল ঈৎাদন বৃনি, ফনণ থ ফাড়  

তৎংরগ্ন এরাকাে ভৎস্য ঈৎাদন বৃনি, ফাড় মফনিত এরাকায নযয়ফগত ঈন্নেন, ভৎস্য চায়লয ভাধ্যয়ভ গযীফ  র্ভনভীন 

নযফায়যয জন্য কভ থংস্থান সৃনি, ভৎস্য বোেভ স্থান, নফলুপ্ত প্রাে ভাছ ংযেণ এফং য়চতনতা বৃনিয ভাধ্যয়ভ 

জীফনফনচত্রয ংযেণ, স্থানীে মজয়র ম্প্রদায়েয েভতােন  দেতা বৃনিয ঈয়েয়শ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়েয়ছ। 



৯। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ য়রা মেজায দ্বাযা ফনণ থ ফাড় মেনজং, মেজায নফ্লট মভানফরাআয়জন                  

নড-মভানফরাআয়জন, স্পয়ের  মেনজং অথ থ ব্যফস্থানা, ায়ব থ, ফাঁ াআনরং, মুদ্রণ  প্রচায, মানফান মভযাভত আতযানদ। 
১০। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ নযনি -ক দ্রিব্য। 
 

১১। প্রকে নযদ থন  ম থয়ফেণঃ গত ২৩/০৪/২০১৫ নিঃ তানযয়ি অআএভআনড’য কাযী নযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তথক 

প্রকয়েয ভাপ্ত কাম থক্রভ নযদ থন কযা ে। নযদ থনকায়র প্রকে নযচারক জনাফ মি মভাঃ যজফ অরী এফং ন্যান্য 

কভ থকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন। 
 

 ম থয়ফেণঃ মগাারগঞ্জ মজরায টুনঙ্গাড়া ঈয়জরাে ফনস্থত ফনণ থ ফাড় ৯.১ নক:নভ: জােগা জুয়ড় নফস্তৃত। প্রকয়েয ন্যতভ 

প্রধান কাম থক্রভ ফনণ থ ফাড় মেনজং মা নডয়ানজট োকথ নয়য়ফ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয মেজায নযদপ্তয়যয ভাধ্যয়ভ 

ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয অতাে ফনণ থ ফায়ড় ৪১১২ রে টাকা ব্যয়ে ৩২,০০,০০০ ঘননভটায ভাটি মেনজং এয ংস্থান 

নছর। প্রকে ফাস্তফােনকায়র ৪১০২.১২ রে টাকা ব্যয়ে ৩১,৭৫,০০ ঘননভটায ভাটি মেনজং কযা য়েয়ছ। প্রকে নযচারক জানান 

নডজাআন নুমােী ২.৫ নভটায অযএর গবীযতাে মেনজং কযা ে (নচত্র-১)। প্রকয়ে মেনজং এফং মেনজং অনুলনঙ্গক কাম থক্রভ 

মমভন: মেনজং নফ্লট মভানফরাআয়জন এন্ড নড-মভানফরাআয়জন, স্পয়ের এফং মেনজং অথ থ ম্যায়নজয়ভে, ব্যায়ম্বা াআনরং 

আতযানদ মভাট ৬টি কয়ম্পায়নয়েয কাজ নাযােণগঞ্জ মেজায নফবাগ ম্পাদন কয়যয়ছ ভয়ভ থ প্রকে নযচারক জানান। 
                           

        

 

নচত্র-১ : িননকৃত ফনণ থ ফাড় 

 

১১.১ ফনণ থ ফায়ড়য পূফ থ ায়ড় ফনস্থত চয কুরী গ্রাভ নযদ থন কযা ে। মিায়ন মদিা মাে, িননকৃত ভাটি নদয়ে গ্রায়ভয 

মরাকজয়নয ফতফাড়ী, অনঙ্গনা এফং পুকুয বযাট কযা য়েয়ছ। তাছাড়া গ্রায়ভ চরাচয়রয জন্য যাস্তা ননভ থাণ কযা য়েয়ছ 

(নচত্র- ২)। স্থানীে মরাকজয়নয ায়থ অয়রাচনাে জানা মাে ফনণ থ ফায়ড় পূয়ফ থ শূষ্ক মভৌসুয়ভ ানন এয়কফায়যআ কয়ভ মমত। 
ফতথভায়ন িনয়নয পয়র গবীযতা বৃনি াোে াযা ফছযআ ফায়ড় ানন থায়ক। পয়র ফায়ড় ভৎস্য ঈৎাদন মফয়ড়য়ছ। 
এছাড়া ফায়ড়য গবীযতা কভ থাকাে এফং অয়ায়য এরাকা ননচু োে ফল থাকায়র ফতফানড়য়ত ানন ঈয়ঠ মমত। 
ফতথভায়ন িননকৃত ভাটি নদয়ে অয়ায়য এরাকা বযাট কযাে ফানড়ঘয়য অয ানন ঈয়ঠ না। ফায়ড় াযা ফছয ানন 

থাকাে ফাড় ংরগ্ন এরাকাে মচ সুনফধা বৃনি ময়েয়ছ। পয়র কৃনল ঈৎাদন মফয়ড়য়ছ। স্থানীে নধফাী জনাফ 

মভাকয়দ অরী জানান চয কুরীয়ত তাঁয ১২ কাঠা জনভ যয়েয়ছ। মগুয়রা নুযনতভ ১২ াত গবীয নছর। িননকৃত ভাটি 

নদয়ে ম জনভ বযা কযা য়েয়ছ। বযাটকৃত জােগাে িাভায ননভ থাণ কযা য়েয়ছ (নচত্র-৩)। 
 



   

              

                           

     নচত্র- ২ : ননভ থাণকৃত যাস্তা                                         নচত্র-৩ : ননভ থাণকৃত িাভায 

  

                                                                  

১১.২ ফায়ড়য মেনজংকৃত ভাটি নদয়ে অয়ায়য নফদ্যারয়েয ভাঠ বযাট কযা য়েয়ছ। ৭নং চয কুরী প্রাথনভক নফদ্যারয়েয 

ভাঠ তাযভয়ধ্য ন্যতভ। নযদ থনকায়র মদিা মাে নফদ্যারয়েয ভাঠ ফায়ড়য ভাটি নদয়ে ভানবায়ফ বযাট কযা য়েয়ছ। 
এয়ত ফল থাকার ন্য মভৌসুয়ভ নোথীয়দয মাতাোত, মিরাদৄরা, এযায়ম্বনর প্রভৃনত কায়জ সুনফধা য়েয়ছ (নচত্র-৪)। 

 

 

 

       নচত্র-৪: চয কুরী প্রাথনভক নফদ্যারে-এয বযাটকৃত ভাঠ 

                   

১১.৩ তাছাড়া িননকৃত ভাটি নদয়ে ফায়ড়য ায়য নফনবন্ন পনর জনভ বযাট কযা ে। নযদ থয়ন মদিা মাে, এফ পনর 

জনভয়ত ধান, াট ন্যান্য ফনজ চালাফাদ কযা য়ে। ফায়ড়য দুআায় মডনজংকৃত ভাটি ংযেণ কয়য ফায়ড়য 

ায়য চায়লয য়মাগ্য জনভ চালয়মাগ্য কযা। ফায়ড়য ভাটি প্রাকৃনতক দজফ াযমৄক্ত োে জনভয ঈফ থযতা  মফয়ড়য়ছ 

(নচত্র-৫)। 



 

 

                                                                 

নচত্র-৫ : পনর ভাঠ 

                                            

১১.৪ নযদ থনকায়র অয়যা জানা মাে মম, চযকুরী ফাজায়যয নদী তীযফতী এরাকা িননকৃত ভাটি নদয়ে বযাট কযা য়েয়ছ। এ 

ভে কুরী আঈননেয়নয মচোযম্যান ঈনস্থত ন্যান্য মরাকজন জানান ঈক্ত স্থানটি অয়গ ১০ নপট গবীয নছর ফতথভায়ন 

ভাটি বযায়টয পয়র এরাকাটি সুযনেত য়েয়ছ (নচত্র-৬)। ঈনস্থত জনাধাযণ ফনণ থ ফায়ড়য অয়যা িনন প্রয়োজন ফয়র 

জানান।  

                

                                                         

নচত্র-৬ :   চয কুরী ফাজায়যয বযাটকৃত ভাঠ 

                            

১১.৫ প্রকে ফাস্তফােয়নয ন্যতভ ঈয়েশ্য নছর ভৎস্য বোেভ স্থান, নফলুপ্ত প্রাে ভৎস্য ংযেণ এফং য়চতনতা বৃনিয 

ভাধ্যয়ভ জীফনফনচত্র ংযেণ। দনেণ কুরীয়ত একটি ভায়ছয বোেভ দতযী কযা য়েয়ছ। স্থানটিয চাযনদয়ক রার 

তাকা নদয়ে নচনিত কযণ য়েয়ছ এফং ঈক্ত স্থায়ন মকঈ ভাছ ধয়য না। নযদ থনকায়র স্থানটিয়ত নফপুর ভায়ছয ভায়যা 

মদিা নগয়েয়ছ (নচত্র-৭)। 



 

             

 

                           

নচত্র-৭ : ভায়ছয বোেভ 

 

১১.৬ প্রকয়েয অতাে মেনজংকৃত ভাটি ব্যফস্থানায জন্য ৮.০০ মকাটি টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ ননঅয-এ ঈয়িি কযা 

য়েয়ছ। মেনজংকৃত ভাটি দ্বাযা নো প্রনতিায়নয ননচু জােগা বযাট, পুকুয বযাট, চালাফায়দয জনভ ঈনন্নত কযা ঘযফানড় 

উঁচু আতযানদ কাজ কযা য়েয়ছ। নফনা মূয়ল্য জনাধাযণয়ক এ সুনফধা মদো য়েয়ছ ফয়র ঈকাযয়বাগীযা জানান। 
মেনজংকৃত ভাটি মপরায জন্য খুফ কভ মেয়ত্রআ ফায়েঁয াআনরং প্রয়োজন য়েয়ছ। নযদ থনকায়র ভাত্র দু’টি স্থায়ন ফায়েঁয 

াআনরং-এয নস্তত্ব মদিা মাে। মেনজংকৃত ভাটি মপরায জন্য মকাথা মকান ডাআয়কয নস্তত্ব াো মােনন। থচ 

স্পয়ের  মেনজং অথ থ ব্যফস্থানা িায়ত নফপুর নযভাণ থ থ ব্যে কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ ননঅয য়ত মদিা মাে। প্রকে 

নযচারয়কয ননকট এ নফলয়ে জানয়ত চাো য়র নতনন জানান মম, মেজায নযদপ্তয নডয়ানজট োকথ নয়য়ফ কাজটি 

কয়যয়ছ। 
 

১২। প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন নুমােী প্রকয়েয অতাে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

১৩। মূল্যােন িনত:  প্রকেটিয ভাপ্ত মুল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়েয নডনন ম থায়রাচনা;  

 PEC বায কাম থনফফযণী ম থায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা; 

 ননঅয তথ্য ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ থন; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা। 



১৪। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

িন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। জনাফ মভাঃ মগারাভ নকফনযো িান ভা-নযচারক িন্ডকারীন ২৬/০৫/২০০৯ য়ত  ২৪/০৫/২০১২ 

২ জনাফ অবুর কায়ভ ভা-নযচারক িন্ডকারীন ২৪/০৫/২০১২ য়ত ১৭/০৭/২০১২ 

৩। জনাফ মভাঃ াআদুয যভান প্রকে নযচারক  িন্ডকারীন ১৭/০৭/২০১২ য়ত ২৩/০১/২০১৩ 

৪। জনাফ মি মভাঃ যজফ অরী প্রকে নযচারক িন্ডকারীন ২৪/০১/২০১৩ য়ত ৩০/০৬/২০১৪ 

 

 

১৫। ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভে ংক্রান্ত দনররত্র ম থায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম, নফজ্ঞাণ প্রনক্রো, কনভটি গঠন, 

দযত্র অহ্বান এফং মূল্যােন, NOA এফং োকথ ড থায প্রদায়ন ননঅয-২০০৮ নফনধভারা নুসৃত য়েয়ছ। প্রকয়েয নফনবন্ন 

প্যায়কয়জয কাম থক্রভ ম্পাদয়নয জন্য ৫ দস্য নফনি একটি দযত্র মূল্যােন কনভটি (টিআন) এফং ৩ দস্য নফনি একটি দযত্র 

ঈন্ুক্ত কনভটি (টিন) গঠন কযা য়েনছর। টিআন-মত ২ জন ফন:দস্য ন্তভু থক্ত নছর। OTM এয ভাধ্যয়ভ মটন্ডায কাম থক্রভ কযা 

ে। তাছাড়া মটন্ডায নফজ্ঞান দু’টি নত্রকা CPTU  BWDB-এয য়েফাআয়ট প্রকা কযা য়েনছর। তয়ফ ঈয়িখ্য মম, 

স্পয়ের ব্যফস্থানা ংক্রান্ত মকান মটন্ডায ডকুয়ভে ফাস্তফােনকাযী কর্তথে য়ত যফযা কযা েনন। 
 
 

১৬। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ  

 

ঈয়েশ্য জথন 

ক)   মেনজং-এয ভাধ্যয়ভ ফাড় এয গবীযতা বৃনি কযা; ক)  মেনজং-এয ভাধ্যয়ভ ফাড় এয গবীযতা বৃনি ময়েয়ছ; 

ি)  ফাড় ংরগ্ন এরাকাে মচ সুনফধা বৃনিয ভাধ্যয়ভ কৃনল 

ঈৎাদন বৃনি; 

ি)  ফাড় ংরগ্ন এরাকাে মচ সুনফধা বৃনিয ভাধ্যয়ভ কৃনল 

ঈৎাদন বৃনি ময়েয়ছ; 

গ)  ফনণ থ ফাড়  তৎংরগ্ন এরাকাে ভৎস্য ঈৎাদন বৃনি 

কযা ; 

গ)  ফনণ থ ফাড়  তৎংরগ্ন এরাকাে ভৎস্য ঈৎাদন বৃনি 

ময়েয়ছ; 

ঘ) ফাড় মফনিত এরাকায নযয়ফগত ঈন্নেন, ভৎস্য চায়লয 

ভাধ্যয়ভ গযীফ  র্ভনভীন নযফায়যয জন্য কভ থংস্থান 

সৃনি; 

ঘ)  ফাড় মফনিত এরাকায নযয়ফগত ঈন্নেন য়েয়ছ ভৎস্য 

চায়লয ভাধ্যয়ভ গযীফ  র্ভনভীন নযফায়যয জন্য 

কভ থংস্থান সৃনি য়েয়ছ; 

ঙ) ভৎ বোেভ স্থান, নফলুপ্ত প্রাে ভৎ ংযেন এফং 

য়চতনতা বৃনিয ভাধ্যয়ভ জীফনফনচত্রয ংযেণ; 

ঙ) ভৎ বোেভ স্থায়নয পয়র নফলুপ্ত প্রাে ভৎস্য 

ংযনেত য়ে এফং য়চতনতা বৃনিয ভাধ্যয়ভ 

জীফনফনচত্র ংযনেত য়েয়ছ; 

চ) স্থানীে মজয়র ম্প্রদায়েয েভতােন  দেতা বৃনিকযণ। চ)  স্থানীে মজয়র ম্প্রদায়েয দেতা বৃনি ময়েয়ছ। 

 

১৭।  ভস্যাঃ  

১৭.১ প্রকে ফাস্তফােনকায়র স্থানীে জনগয়ণয অয়ফদয়নয মপ্রনেয়ত ফায়ড়য ঈবে ায়শ্বথ ভনজদ, ভনন্দয, ভাদ্রাা, ইদগা 

ভেদান, স্কুর কযাম্পা  মিরায ভাঠ আতযানদ িননকৃত মেনজ-এয ভাটি নদয়ে ঈন্নেন কযা য়েয়ছ। নকন্তু মেনজং স্পয়ের 

 অথ থ ব্যফস্থানা িায়ত ৮০০.০০ রে টাকা নকবায়ফ ব্যে কযা য়রা তা স্পি নে; 

১৭.২ ফায়ড় অযএর ২.৫০ নভটায গবীযতাে মেনজং কযা য়র ঈক্ত ঞ্চয়র মজাোয-বাটায কাযয়ণ এ গবীযতা  ক্রভান্বয়ে 

হ্রা ায়ে;  

১৭.৩ প্রকে ফাস্তফােয়ন ৪ ফায প্রকে নযচারক নযফতথন কযা য়েয়ছ মা কাম্য নে। 



১৮। সুানয/ভতাভতঃ 

১৮.১ স্পয়ের  অথ থ ব্যফস্থানা িায়ত ৮০০.০০ রে নকবায়ফ ব্যে কযা য়রা তা ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে একটি কনভটি গঠন 

কয়য িনতয়ে মদিয়ত ায়য। 
১৮.২ ফায়ড়য গবীযতা অয বৃনি কযা মময়ত ায়য এফং মেনজং এয সুপর ময়ত মভআনয়টয়নন্প মেনজং কযা প্রয়োজন। এয়ত 

ফানঘোয কুর নদী মথয়ক ফায়ধ ানন প্রফা ফায়ড় প্রয়ফ কযয়ত ায়য এফং নদী  ফায়ড়য ভাছ এফং ন্যান্য জরজ 

প্রাণী নধক ায়য প্রয়ফ কযয়ত াযয়ফ; 

১৮.৩ ফায়ড়য াড় মঘয়ল প্যারাাআটিং কয়য ভাটি মপয়র ফায়ড়য মৌন্দম থ বৃনি কযা মময়ত ায়য; 

১৮.৪ ফায়ড়য ায়ড় ঠিক নযকেনায নবনিয়ত নফোভাগায, াকা ঘাট ননভ থাণ, বৃে মযাণ, নচি নফয়নাদন  মিরাদৄরায 

জন্য নফনবন্ন স্পট ননভ থাণ কয়য ম থটন মকন্দ্র গয়ড় মতারা মময়ত ায়য; এফং 

১৮.৫ প্রকয়েয সুিু ফাস্তফােয়নয জন্য ঘন ঘন প্রকে নযচারক নযফতথন নযায কযয়ত য়ফ; 

১৮.৬ প্রকেটিয External Audit ম্পাদনপূফ থক অআএভআ নফবাগয়ক জরুযীনবনিয়ত ফনত কযয়ত য়ফ; 

১৮.৭ নুয়েদ: ১৮.১ - ১৮.৬ এয নফলয়ে প্রয়োজনীে কাম থক্রভ গ্রণ এফং তা অগাভী ০১ ভায়য ভয়ধ্য অআএভআনডয়ক 

ফনত কযয়ত য়ফ। 
  

 



নযনি-ক 

 প্রকয়েয ঙ্গনবনিক অনথ থক   ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

ক্র: নং য়ঙ্গয নাভ একক নডনন নুমােী রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) অনথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব িাতঃ      

১। মেজায দ্বাযা ফনণ থ ফাড় মেনজং র:ঘ:নভ: ৪১১২.০০ ৩২.০০ ৪১০২.১২ ৩১.০০ 

২। মেজায নফ্লট মভানফরাআয়জন  

নড-মভানফরাআয়জন 

মথাক ১২০.০০ মথাক ১০০.০০ মথাক 

৩। মেজায ংক্রান্ত ন্যান্য 

অনুলংনগক ব্যে 

মথাক  ৮০০.০০ মথাক ৭৮৪.২৫ মথাক 

৪। স্পয়ের  মেনজং অথ থ ব্যফস্থানা মথাক ৮০০.০০ মথাক ৮০০.০০ মথাক 

৫। ফাঁ াআনরং নভটায ১০৪.০০ ১৫ ১০৪.০০ ১৫ 

৬। ায়ব থ মথাক ১২.০০ মথাক ১১.৭৫ মথাক 

৭। মুদ্রণ  প্রচায মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ মথাক 

৮। মিনাযী, ীর, স্টযাম্প মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ মথাক 

৯। মভাটয গাড়ী (কায) ংখ্যা ৩৫.০০ ০১ ৩০.৯৬ ০১ 

১০। মানফান মভযাভত মথাক ৩.০০ মথাক ০.০০ মথাক 

১১। মন্ত্রানত  মন্ত্রাং (ল্যাট, 

কনম্পঈটায-১টি, পয়টাকনোয-১টি, 

পযাক্স-১টি) 

মথাক ৩.০০ মথাক ৩.০০ মথাক 

১২। পানণ থচায মথাক ৩.০০ মথাক ২.৯৭ মথাক 

১৩। গ্যা জ্বারানী মথাক ২.০০ মথাক ০.৮৫ মথাক 

১৪। নফনফধ মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ মথাক 

১৫। ননড-বযাট অআটি -- ৩০০.০০ -- ০.০০ -- 

১৬। নপনজকযার কনেনয়জন্পী -- ২০০.০০ -- ০.০০ -- 

 ফ থয়ভাট = -- ৬৫০২.০০ -- ৫৯৪৭.৯০ -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


