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 ভন্ত্রণার য়  ২০১ ১  অথ থ ফছরযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদরনয উয 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক ায-ংরে 

 

ক্র. 

নং 

ভন্ত্রণাররয়য 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনা

ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় উবয়ই 

অডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অডতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

–রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

অডতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

-রফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১  

ভন্ত্রণারয় 

৪ ৪ -- -- ৪ ০৬ ভা (২০%) 

- 

০১ ফছয (৫০%) 

৬১০.৫০ 

(৬.২০%) 

 

১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাাঃ  ভন্ত্রণাররয় ২০১ ১  অথ থ ফছরযয এডডডভুক্ত ০৪টি  প্রকে ভাপ্ত রয়রছ। 

 

২।  ভাপ্ত প্রকরেয প্রকৃত ব্যয় ও মভয়াদ 

 

ক্র.নং প্রকরেয নাভ প্রকৃত ব্যয় প্রকৃত মভয়াদকার

১ ২ ৩ 

১. বাাংলাদেশ ক্রীড়া শশক্ষা প্রশিষ্ঠাদের ইেদডার

প্রশশক্ষদের জন্য শসেদেটিক টার্ফসহ ববইলম্যাে

হ্াাংগার শের্ ফাে

৪৩৪৭.২৩

 

জানু/১১ 

ভাচ থ/১৪ 

 

২. 

প্ল  

১০৪৪৪.৬৩ ১১

১৩

৩. াফনা জজরায ীদ এ্যাডভবাভেট অমভনউমিন 

জেমডয়াভভয ংস্কায ও উন্নয়ন।  

৯৫০.৯৭ ১৩ ভত

১

৪.  গাজীপুয জজরায টং গীস্থ টিএ্এ্ ভাভে 

জেমডয়াভ মনভ মাণ  

 

৭০২.৩৭ 
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।  ভস্যা ও সুাডযাঃ   

ভস্যা সুাডয 

ইনরডায মে এ অস্বাবাডফক গযভ অনুভূত রয়রছ। 

এখারন ডফরল করয গযভকারর অনুীরন কযায অনুকূর 

ডযরফ মনই। াধাযণ ভারনয ডকছু exhaust fan 

রাগাভনা অভছ মা মদভয় এ্আ মফার আনভডায জেভয 

তাভাত্রা নীয় ম মাভয় যাখা ম্ভফ নয় । 

  অডডরটাডযয়ারভ acounstic sound system এয ব্যফস্থা 

না থাকায় এয ফহুডফধ ব্যফারযয চাডদা হ্রা ারফ। 

 

মনধ মামযত ভয় ন্তয মের োেচায মূরয োমযগময 

মদেগুমর মনয়মভত যীক্ষা না েযভর নুীরনযত 

জখভরায়াড়ভদয জীফভনয ঝুঁমে জথভে মাভফ। 

 তাভাত্রা নীয় ম মাভয় যাখভত মবী ডডউইটিয   exhaust 

fan রাগাভনা জমভত াজয।

 ভাডিাযা কারজ ব্যফারযয ডনডভি অডডরটাডযয়ারভ  

acounstic sound system এয ব্যফস্থা কযা মমরত ারয।

 মনধ মামযত ভয় ন্তয ডনযািা ডনডিতকযরণ ডির োেচায 

মূরয োমযগযী মদেগুমর মনয়মভত যীক্ষা েযমত রফ। 

জখ োভার জেমডয়াভভয মভমডয়া জন্টাভযয মতনতরায় 

জে এ্ন্ড জবনুয েভরার েভক্ষয াভভনয জটম্পাড ম গ্লাভয 

জভয়ন্ট   জবংভগ মাওয়ায় াভয গ্লা দূফ মর ভয় ভড়ভছ  

ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয সুআমভং পুভর যফযাভয জন্য 

উভতামরত ামনভত ফালু উভে অভ মা সুআমভং এ্য জন্য 

স্বাস্থযম্মত নয়। 

জখ োভার জে মডয়াভভয মভমডয়া জন্টাভযয মতন তরায় জে 

এ্ন্ড  জবনুয েভরার েভক্ষয  াভভনয জটম্পাড ম গ্লাভয জভয়ন্ট 

মত ত্বয জভযাভত /মযফতমন দীঘ ম স্থায়ীভত্বয জন্য এ্ 

মফলভয় েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েযভত ভফ। 

ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয সুআমভং পুভরয ামন ফালুমুক্ত  েযভত 

েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েযভত ভফ।      

প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় জোয রুভভয জভভঝভত 

পাটর প্যামবমরয়ন বফভনয রমফয ওভমনং এ্ গ্লা না 

রাগাভনা, বযন্তমযণ যাস্তায মেছু ংভয ঢারাআ ক্ষমতগ্রস্থ 

ভয় ড়া  অউটায ভাে বযাট েযায য ভতর না 

ওয়া   

  

33..66  প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় জোয রুভভয জলায নতুন েভয 

ঢারাআ/ংস্কায েযভত ভফ , বফভনয মনচতরায় রমফয ওভমনং 

এ্ গ্লা রামগভয় ফাতা েফাভয ব্যফস্থা েযভত ভফ , বফভনয 

াভভন বযন্তমযণ যাস্তায ক্ষমতগ্রস্থ ং দ্রুত জভযাভত েযভত 

ভফ জেমডয়াভভয ফাআভয মিভ াভয জখারা ং জয 

ভতর ংটুকু ভাটি বযাট েভয ভতর েযভত ভফ।   
  

     

33..77  ভাভেয ফাআভয াফমরে টয়ভরট জজাভনয েভয়েটি 

েভভাভডয লা োজ েভয না  েভভাড ফা 

আউভযনারগুমরয মধোংআ ক্ষমতগ্রস্থ ভয়ভছ। 

33..88  প্যামবমরয়ন বফভনয জদাতরায দুটি েভক্ষয ভাভঝয  

াটি মান জদওয়াভর জয়াযক্রযাে জদখা জগভছ।

33..99  েেভেয শুরুভতআ মনভ মাণ োভজয ও ভাে ব্যফাভযয

সুমফধাভথ ম যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারভয়য াভথ ফাংরাভদ

জটমরভপান মে ংস্থায এ্েটি এ্ভওআউ স্বাক্ষয ওয়ায

েথা মছর।

এ্ভওআউ স্বাক্ষয য়মন।

প্যামবমরয়ন বফভনয টয়ভরট জজাভনয েভভাভড য লাগুমর 

োম মক্ষভ েযজত েভয়াজনীয় ংস্কায েযভত ভফ ভাভেয 

ফাআভয াফমরে টয়ভরট জজাভনয েভভাড ফা আউভযনারগুমর 

দ্রুত জভযাভত েভয ব্যফায উভমামগ েযভত ভফ।

প্যামবমরয়ন বফভনয জদাতরায াটি মন জদওয়াভরয জয়াযক্রযাে 

দ্রুত জভযাভত েযভত ভফ।   

 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারভয়য াভথ ফাংরাভদ জটমরভপান মে 

ংস্থায ভভে দ্রুত এ্ভওআউ স্বাক্ষয ম্পন্ন েযভত ভফ। 
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 েেভেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

মডভম্বয,২০১৩

। 

 ফাস্তফায়নোযী ংস্থা জাতীয় ক্রীড়া ডযলদ 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়   

য

ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়নোর

ফাস্তফায়নোর

মতক্রান্ত মতক্রান্ত 

ফাস্তফায়ন
জভয়াদ বৃমি 

(১ভ ফায) 

জভয়াদ বৃমি  

(২য় ফায)

৯৮৩৪.১৩ ১০৪৪৪.৬৩ ১০৩৯৪.১৩ ০১.০১.২০১১ 

ভত  

৩০.০৬.২০১৩ 

০১.০১.২০১১ 

ভত  

৩১.০৯.২০১৩ 

০১.০১.২০১১ 

ভত  

৩১.১২.২০১৩ 

০১.০১.২০১১  

ভত  

৩১.১২.২০১৩ 

৬১০.৫০ 

(৬.২০%) 

০৬ ভা 

  (২০%) 

। াধাযণ ম থরফেণাঃ

েেভেয উভিশ্যঃ  

জগাারগঞ্জ দভয জখরাদৄরায ভাভনান্নয়ন এ্ফং জখরাদৄরায ফোোভভাগত সুমফধামদ মনভ মাণ েেভেয ন্যতভ উভিভশ্য।  

       ৬.২   েেে গ্রভণয টভূমভঃ

জগাারগঞ্জ জেমডয়াভটি এ্েভাত্র  জবনুয জমখাভন াযা ফছয জখভরায়াড়যা নুীরন েযভত াভয এ্ফং মফমবন্ন েোয 

েমতভমামগতামূরে জখরাদৄরা নুমিত ভয় থাভে। নুীরন ও েমতভমা মগতায় ং গ্রণ েযায ভােভভ এ্েজন 

জখভরায়াড় গভড় ওভে। ন্যমদভে জখরাদৄরাভে াধাযণ মক্ষায এ্েটি অফমশ্যে ংগ মাভফ মফভফচনা েযা ভয় থাভে। 

জখরাদৄরা জাতীয় ভচতনতা এ্ফং অত্মমফশ্বাভ ফমরয়ান েভয জতাভর। এ্ জেক্ষাভট যোয জদভয বযন্তভয জখরাদৄরায 

ভান উন্নয়ভনয জন্য নানা েোয ফোোভভা মনভ মাভণয উভযাগ মনভয়ভছন। এ্যআ ধাযাফামেতায় জগাারগঞ্জ জজরা দভয 

জখরাদৄরায ভান উন্নয়ন ও জখরাদৄরায জন্য ফো োভভা মনভ মাণেভে মফভফচয েেেটি গ্রণ েযা ভয়মছর। েেেটিয 

মনভ মাণোজ আভতাভভে ম্পন্ন ভয়ভছ।  

৩ েেভেয নুভভাদন ফস্থাঃ

০৯.০৩.২০১১ ৯৮৩৪.১৩ ০১.০১.২০১১ ভত  ৩০.০৬.২০১৩ জভয়াদ 

ফাস্তফায়ভনয জন্য এ্েভনে ের্তমে যফর্তীতর্ত ০৭.০২.২০১৩ মভয়াদ রযফরর্তির্ত মযতে োক্কমরত 

ব্যয় বৃমি েভয ১০৪৪৪.৬৩ মনধ মাযণপূফ মে মডমম ংভাধন েযা য়। এ্য য ব্যয় ব্যমতভযভে ৬ ভা ভয় 

বৃমি েভয ফাস্তফায়ন জভয়াদ ০১.০১.২০১১ ভত ৩১.১২.২০১৩ েযা য়।  
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৬.৪

প্রকরেয আওতায় সুআমভং পুর মনভ মাণ , ডজভন্যডয়াভ ডনভ থাণ, জখ োভার জেমডয়াভভয মধেতয উন্নয়ন (প্যামবমরয়ন 

বফন মনভ মাণ , ডভডডয়া মন্টায মনভ মাণ, াধাযণ গ্যারা মযয মনভ মাণ, এরইডড জায়ান্ট স্ক্রীন স্থান , ফ্লাড রাইট স্থান, কায 

াডকথং এফং মগইট ডনভ থাণ ),পুযাতন জজরা জেমডয়াভভয ংস্কায ও জভযাভত এ্ফং জগাার গঞ্জ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লে 

(অডপ কাভ মারির,  সুআমভং পুর  এ্ফং ডজভন্যডয়াভ ডনভ থাণ), এ্েটি ভাআভক্রাফা ক্রয় ইতযাডদ উরেখরমাগ্য োম ম 

ম্পাদন েযা ভয়ভছ।  

৫

        শুরু 

জনাফ মযুল োমন্ত নাথ, উ মচফ ১৬.০৬.২০১১ ৩১.১২.২০১৩ 

 

৬ ফাস্তফায়ন

১০৪৪৪.৬৩ ১০৩৯৪.১৩ ৯৯.৫১

সুআমভং পুর মনভ মাণ , ডজভন্যডয়াভ ডনভ থাণ, জখ োভার জেমডয়াভভয মধেতয উন্নয়ন 

(প্যামবমরয়ন বফন মনভ মাণ , ডভডডয়া মন্টায মনভ মাণ, াধাযণ গ্যারা মযয মনভ মাণ, এরইডড জায়ান্ট স্ক্রীন স্থান, ফ্লাড রাইট 

স্থান, কায াডকথং এফং মগইট ডনভ থাণ),পুযাতন জজরা জেমডয়াভভয ংস্কায ও জভযাভত এ্ফং জগাারগঞ্জ ভমরা ক্রীড়া 

েভভপ্লে (অডপ কাভ মারির, সুআমভং পুর এ্ফং ডজভন্যডয়াভ ডনভ থাণ), এ্েটি ভাআভক্রাফা ক্রয় ইতযাডদ ম্পাদন েযা 

ভয়ভছ।  

৭। েেজেয মফমবন্ন ংভগয ফাস্তফায়ণ (মমঅয এ্ েদত তভেয মবমতভত)

                    (  

SI. 

No 

Name of Components Unit Target as per DPP Actual Progress 

Quantity Rate (TK) Amount  Quantity 

 

Amount   

(%)       

1 2 3 4 5 6 7 9 

A. Construction of  Swimming pool       

1 Land development work (3'-6") Cum 3556.00 119.00 4.23 3556.00 4.23 

2 Swimming pool (50mX22m) including 

deck and pool tiles (8-Lane) 200 x 99 

Sqm 1850.00 13744.00 254.26 1850.00 254.26 

3 Pavilion building (2 Storied)     1850.00  

 (a) Pavilion building with pile foundation 

197x59 

Sqm 973.00 13624.00 132.56 973.00 132.56 

 (b) Foundation with basement floor for 

filtration plant 36’x18’ 

Sqm      

 (c) Superstructure 196x34’ Sqm 619.00 12490.00 77.31 619.00 77.31 

 (d) Internal sanitary work (Ground Floor 

to 1st Floor) 

Sqm 619.00 1925.00 11.92 619.00 11.92 

 (e) Internal Electrification work Sqm 619.00 2810.00 17.39 619.00 17.39 

 Sub Total=    239.18  239.18 

(100%) 

4 Construction of Gallery       

 (i) Foundation Sqm - - -  - 

 (ii) Superstructure Sqm 1030.00 10302.00 106.11 1030.00 106.11 

 Sub Total=    106.11  106.11 

(100%) 
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5 Swimming pool Accessories (Anit 

turbulent, 2-Nos Vacuum Cleaner, 

Racing lane 8 Nos wall brush, Leaf 

Skinner S.S Ladder, Handgrips, Starting 

pad etc) 

L.S   30.00  30.00 

6 Connecting Road (RCC) & Boundary 

wall 

Sqm 668.00 2812.00 18.78 668.00 18.78 

7 Drainage system L.S   10.00  10.00 

8 Water supply system L.S   85.28  85.28 

9 Filtration plant Nos 1.00 14800000.00 148.00 1.00 132.00 

 Total for A=    895.85  879.84 

(98%) 

B Construction of Gymnasium 

(182'x142') 

      

1 Land development work (AV. 3'-6") Cum 3168.00 119.00 3.77 3168.00 3.77 

2 Construction of Gymnasium       

 (i) Foundation with pile foundation 

(197ftx125ft). 

Sqm 2279.00 8233.00 187.63 2279.00 187.63 

 (ii) Superstructure including Prefabricated 

steel Roof 

Sqm      

 (ii) Superstructure including plinth          

(a) (civil work) (197ftx159ft). 

 2910.00 17132.00 498.54 2910.00 498.54 

 (iii) Sanitary work Sqm 2167.00 696.00 15.08  15.08 

 (iv) Electrical work Sqm 2167.00 1477.00 32.01 2167.00 32.01 

 Sub-Total=    733.26  733.26 

(100%) 

3 Surface drain Rm 82.00 818.00 0.67 82.00 0.67 

4 Boundary wall Rm 280.00 8929.00 25.00 280.00 25.00 

5 Barded Wire fencing Sqm 117.00 585.00 0.68 117.00 0.68 

6 1.5 H.P Hand driven tube -well including 

water supply 

Nos 1.00 22593.00 0.23 1.00 0.23 

7 Internal Road (RCC) Sqm 400.00 3650.00 14.60 400.00 14.60 

8 Flood light (For indoor games) Nos 100.00 17967.00 17.97 90.00 17.97 

9 Gymnasium equipment L.S - - 10.00  9.83 

10 Gallery chair Nos 950.00 2300.00 21.85 950.00 21.85 

11 Furniture L.S   10.00 Ls 8.93 

 Total for B=    838.03  837.91 

(100%) 

C Further development of Sheikh Kamal 

Stadium 

      

1 4 Storied Cricket pavilion building       

 (i) Foundation with pile foundation 

(185ft x 38ft) 

Sqm 644.00 14836.00 95.54 644.00 95.54 

 (ii) Ground floor (185-4" x 54') Sqm 927.00 12950.00 120.05 927.00 120.05 

 (iii)1st floor (185-6" x 41) Sqm 698.00 12490.00 87.18 698.00 87.18 

 (iv) 2nd floor (185x41 Sqm 698.00 12678.00 88.49 698.00 88.49 

 (v) 3rd floor 90x41 Sqm 341.00 12867.00 43.88 341.00 43.88 

 (vi) Chilakotha (10' x 22') Sqm 40.00 12867.00 5.15 40.00 5.15 

 (vii) Internal Sanitary work (Ground Floor 

to 3rd floor) 

Sqm 2704.00 550.00 14.87 2704.00 14.87 

 (viii) Internal Electrification work Sqm 2704.00 1000.00 27.04  27.04 

 (ix) Pavilion building A/C Ton 70.00 60000.00 42.00  42.00 
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 (x) Pavilion Furniture L.S   20.00  14.71 

 (xi) Pavilion & media over shed for 

camera platform 

Sqm 1800.00 9000.00 162.00 1800.00 162.00 

 (xii) Lift Nos 1.00 3500000.00 35.00 1.00 35.00 

 Sub Total=    741.20  735.91 

(99%) 

2 Road roller (8Ton) Each 1.00 1400000.00 14.00 1.00 14.00 

3 Lawn mower Each 1.00 1950000.00 19.50 1.00 19.50 

4 Construction of main gate Each 3.00 2000000.00 60.00 3.00 47.47 

5 Play field development       

 (i) Alluvial soil with spreading/sand 

filling 

Cum 22164.00 428.00 94.86 22164.00 94.86 

 (ii) Sand filing in field and outer field - - - -  - 

 (iii) Supplying of grass Sqm 21860.00 68.00 14.86 21860.00 14.86 

 (iv) Civil works for sprinkler & field 

drainage 

Sqm 21860.00 1240.00 271.06 6.00 270.06 

 (v) Sprinkler Nos 6.00 800000.00 48.00  48.00 

 Sub Total=    428.79  427.78 

(100%) 

6 Internal Road (RCC) (L=2050, W=16') Sqm 1607.02 3551.00 57.07  57.07 

7 Boundary wall  (part) Rm 790.00 4880.00 38.55  38.55 

8 Barbed wire fencing over boundary Sqm 1036.00 580.00 6.01  6.01 

9 Area Lighting Nos 10.00 23000.00 2.30  2.20 

10 Existing pavilion building repair-

renovation, grill panting work including 

grill fencing 

L.S   21.01  21.01 

11 Construction of General Gallery 

(510'x52') 

      

 (i) Foundation up to plinth with pile 

foundation 

Sqm 2417.00 11788.00 284.92 2417.00 284.92 

 (ii) Superstructure Sqm 2130.00 7838.00 166.95 2130.00 166.95 

 Sub Total=    451.87  451.87 

(100%) 

12 Repair renovation of existing gallery 

(patent stone, plaster repair and painting) 

L.S   18.95 Ls 18.95 

13 Chair       

 (a) Gallery Chair (without arm) Nos 9690.00 1700.00 164.73 10246.00 174.18 

 (b) V.I.P Gallery Ghair (with arm rest) Nos 1200.00 5000.00 60.00 847.00 35.65 

 Sub Total=    224.73  209.83 

(93%) 

14 Per Fabricated steel gallery Shed & 

indoor Net practice shed 

Sqm 5685.00 11325.00 643.83 5685.00 643.83 

15 4 Storied media Center       

 (i) Foundation with pile foundation (156'x 

61') 

Sqm 885.00 14836.00 131.30 885.00 131.30 

 (ii) Ground floor (156'x 61') Sqm 885.00 12950.00 114.61 885.00 114.61 

 (iii)1st floor 156x46’ Sqm 665.00 12490.00 83.06 665.00 83.06 

 (iv) 2nd floor 142x31’ Sqm 408.00 12678.00 51.73 408.00 51.73 

 (v) 3rd floor 142x31’ Sqm 408.00 12867.00 52.50 408.00 52.50 

 (vi) Chillakhota 10’x22’ Sqm 21.00 12867.00 2.70 1.00 2.70 

 (vii) Internal Sanitary work (Ground 

Floor to 3rd floor) 

Sqm 2487.00 550.00 13.68 2487.00 13.68 
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 (viii) Internal Electrification work Sqm 2487.00 1000.00 24.87 2487.00 24.87 

 (ix) A/C Ton 68.00 60000.00 40.80 68.00 40.80 

 (x) Furniture L.S   40.00  31.14 

 (xi) Internal decoration works with 

camera platform 

L.S   63.68 Ls 61.08 

 (xii) Lift Nos 1.00 3500000.00 35.00 1.00 35.00 

 Sub Total=    653.92  642.47 

(95%) 

16 Flood light installation       

 (i) 2000 KAV sub station Nos 1.00 13500000.00 135.00 1.00 135.00 

 (ii) Latice Tower Nos 4.00 4500000.00 180.00 4.00 180.00 

 (iii) Latice Tower foundation with pile 

works 

Nos 4.00 2500000.00 100.00 4.00 100.00 

 (iv) Flood light with reflectors Nos 400.00 110880.00 443.52 400.00 443.52 

 (v) LT & ST Cable Rm 3120.48 14500.00 452.48 31204.40 448.31 

 (vi) Sub station building Nos 1.00 2000000.00 20.00 1.00 20.00 

 Sub Total=    1331.00  1326.83 

(100%) 

17 LED Giant Screen with electric Score 

board 

      

 (i) Supply & installation of Sight screen Nos 2.00 2500000.00 50.00 2.00 41.07 

 (ii) Score board with video screen 

(50'x20') in/c Civil works of sight screen 

Nos 1.00 49320000.00 493.20 1.00 499.18 

 (iii) Indoor CC TV Nos 24.00 220000.00 52.80 24.00 45.88 

 (iv) Public address system CC TV (out 

door) 

Nos 12.00 25000.00 3.00 12.00 3.00 

 Sub Total=    599.00  589.13 

 Total for C=    5305.71  5252.41 

(99%) 

D. Repair &Renovation of old District 

Stadium 

      

1 (i) Dismantling of existing boundary wall 

& new construction 

Rm 393.17 5695.00 22.39 393.17 22.39 

 (ii)Construction of RCC Surface drain Rm 410.00 6644.00 27.24 410.00 27.24 

 (iii) Grill fencing (12mm, plan rod) Rm 410.00 6235.00 25.56 410.00 25.56 

 (iv) Construction of main gate Nos 1.00 200000.00 2.00 1.00 2.00 

 (v) Repair, Renovation & painting work 

existing gallery 

L.S   1.71 Ls 1.71 

 Sub Total=    78.90  78.90 

(100%) 

2 Repair , Renovation & reconstruction of 

District Stadium pavilion building 

      

 (i) Dismantling of existing pavilion roof 

slab, Chillakhota, roof beam, in/c new slab 

floor tiles room tiles Thai window farm 

teak wood door farm, setting etc. 

boundary wall & new construction 

Sqm 191.00 10150.00 19.39 191.00 19.39 

 (ii) Internal electric work for new roof 

fixer shed area 

L.S   5.00 Ls 5.00 

 (iii) Internal sanitary & water supply 

works 

L.S   3.75 Ls 3.75 

 (iv) Fixer shed roofing works in/c roof Sqm 50.00 3500.00 1.75 50.00 1.75 
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 Sub Total=    29.89  29.89 

(100%) 

3 Repair renovation & reconstruction of 

dressing room with toiler Facilities 

Each 2.00 1000000.00 20.00 2.00 20.00 

4 Hostel Cum office Building up to floor 

with 6 storied foundation 

      

 (i) Foundation Sqm 543.00 15216.00 82.62 543.00 82.62 

 (ii) Cost of ground floor Sqm 543.00 12950.00 70.32 543.00 70.32 

 (iii) Cost of 1st floor Sqm 543.00 12490.00 67.82 543.00 67.82 

 (iv) Internal Sanitary work Sqm 1086.00 400.00 4.34 1086.00 4.34 

 (v) Internal Electrification work Sqm 1086.00 1000.00 10.86 1086.00 10.86 

 (vi) Chilakhota Sqm 24.00 12490.00 3.00 24.00 3.00 

 Sub Total=    238.96  238.96 

(100%) 

5 Construction of general Gallery       

 (a) Foundation Sqm 706.00 5336.00 37.67 706.00 37.67 

 (b) Superstructure Sqm 706.00 10302.00 72.73 706.00 69.24 

 Sub Total=    110.40  106.91 

 Total for D=    478.16  474.67 

(99%) 

E Construction of Gopalgonj women’s 

Sports Complex at Gopalgonj. 

      

1 Land Acquisition cost (900 decimal) (Rate 

collect from DC office, Gopalgonj) 

Deci 900.00 75223.00 677.01 900.00 677.01 

2 Land development work       

 (i) Earth filling (8'-0" approximate) Cum 86865.00 136.00 118.14 87323.50 118.14 

 (ii) Alluvial soil with spreading Cum 11101.00 428.00 47.51 10745.00 45.99 

 (iv) Turfting Sqm 36431.00 24.00 8.74 34166.00 8.20 

 Sub Total=    174.39  172.95 

(99%) 

3 Hostel Cum office Building up to 1st 

floor with 6 storied foundation 

      

 (i) Foundation with pile foundation Sqm 520.00 17516.00 91.08 520.00 90.40 

 (ii) Ground floor Sqm 520.00 12950.00 67.34 520.00 67.34 

 (iii)1st floor Sqm 520.00 12490.00 64.95 520.00 64.95 

 (iv) Roof top RCC parapet wall Sqm 90.00 1800.00 1.62 90.00 1.62 

 (v) Chilakhotha Sqm 40.00 12490.00 5.00 40.00 5.00 

 (vi) Sanitary work Sqm 1293.00 550.00 7.11 1293.00 7.10 

 (vii)Electrical work Sqm 1293.00 1300.00 16.81 1293.00 15.74 

 (viii) Furniture L.S   10.00 Ls 8.62 

 Sub Total=    263.91  260.77 

(99%) 

4 Surface drain Rm 116.00 818.00 0.95 116.00 0.95 

5 1.5 H.P Hand driven tube -well including 

water supply 

Nos 1.00 200000.00 2.00 1.00 2.00 

6 Internal Road (RCC) Sqm 600.00 1775.00 10.65 629.00 10.65 

7 Construction of Swimming pool       

7.1 Land development work (AV. 3'-6") Cum 2500.00 120.00 3.00 2500.00 3.00 

7.2 Swimming pool (50mX22m) including 

deck and pool tiles (8-Lane) 

Sqm 1730.00 13744.00 237.77 1730.00 237.25 

7.3 Pavilion building (Tow storied)       
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 (a) Pavilion building with pile foundation Sqm 280.00 13624.00 38.15 280.00 38.15 

 (b) Foundation with basement floor for 

filtration plant 

Sqm 120.00 17837.00 21.40 120.00 21.40 

 (c)  Superstructure Sqm 580.00 12490.00 72.44 580.00 72.44 

 (d) Internal sanitary work (Ground Floor 

to 1st Floor) 

Sqm 580.00 550.00 3.19 580.00 3.19 

 (e) Internal Electrification work Sqm 580.00 1000.00 5.80 580.00 5.80 

 Sub Total=    140.98  140.98 

(100%) 

7.4 Construction of Gallery       

 (i) Foundation Sqm 708.00 5335.00 37.77 708.00 37.77 

 (ii) Superstructure Sqm 708.00 10302.00 72.94 708.00 72.94 

 Sub Total=    110.71  110.71 

(100%) 

7.5 Swimming pool Accessories (Ant 

turbulent, 2-Nos Vacuum Cleaner, Racing 

lane 8 Nos wall brush, Leaf Skinner S.S 

Ladder, Handgrips, Starting pad etc) 

Foreign 

L.S   32.00 Ls 31.37 

7.7 Construction of GI pipe with wire net 

fencing work including foundation around 

the swimming pool 

Rm 120.00 8890.00 10.67 120.00 10.67 

7.8 Connecting Road (RCC) Sqm 558.00 1775.00 9.90 558.00 9.90 

7.9 Drainage system L.S   20.00 Ls 20.00 

7.1 Filtration plant Nos 1.00 16660400.00 166.60 1.00 166.59 

 Sub Total (7) =    731.64  730.99 

(100%) 

8 Construction of Gymnasium 

(182'x142') 

      

8.1 Land development work (AV. 3'-6") Cum 3260.00 119.00 3.88 3260.00 3.88 

8.2 Construction of Gymnasium       

 (i) Foundation with pile foundation Sqm 2556.13 8233.00 210.45 2556.10 210.45 

 (ii) Superstructure including plinth (a) 

civil work 

Sqm 2556.13 14550.00 371.92 2556.10 371.92 

 (iii) Sanitary work Sqm 2556.13 500.00 12.78 2556.10 12.78 

 (iv) Electrical work Sqm 2556.13 1000.00 25.56 2556.10 25.56 

 (v) Surface drain Rm 188.00 818.00 1.54 188.00 1.54 

 Sub Total=    622.24  622.24 

(100%) 

8.3 Boundary wall Rm 162.70 4880.00 7.94 162.00 7.94 

8.4 Barded Wire fencing Sqm 117.00 585.00 0.68 117.00 0.68 

8.5 1.5 H.P Hand driven tube -well including 

water supply 

Nos 1.00 200000.00 2.00 1.00 2.00 

8.6 Internal Road (RCC,), Sqm 1703.00 1775.00 30.23 1703.00 30.23 

8.7 Flood light (For indoor games) Nos 85.00 12000.00 10.20 50.00 6.00 

8.8 Gymnasium equipment L.S 1.00 1200000.00 12.00 1.00 10.26 

8.9 Gallery chair Nos 1500.00 2300.00 34.50 1500.00 28.97 

8.1 Furniture L.S   10.00 Ls 9.83 

 Sub Total (8) =    733.67  726.15 

(100%) 

9 Boundary wall Construction       

 (i) Boundary wall barbed ware fencing for Rm 1540.00 5465.00 84.16 1554.00 84.16 
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women sports complex 

10 Sub Station (500KVA) Nos 1.00 7300136.00 73.00 1.00 73.00 

 Total for E =    2750.78  2742.07 

(100%) 

11 Submersible Pump Nos  17.41  2.00 34.82 

        

 Grand Total (A + B+ C +D +E)=    10268.63  10215.23 

(99,47%) 

F. Purchase of inspection vehicle (Microbus) Nos 1.00 2700000.00 27.00  27.00 

G. Consultancy fee (services of all personnel 

for preliminary survey, designing drawing 

& supervision) 

Month 24.00 500000.00 120.00  118.70 

H. Preparation of DPP Stationary, Computer, 

equipment, photocopy machine etc. 

L.S -  5.00  5.00 

I. Tender preparation, advertisement bill & 

others items 

L.S -  2.00  2.00 

J. Honorarium of steering committee, PIC, 

DPEC & TEC and others entertainment 

L.S -  5.00  5.00 

H. Unexpected & misc. expenditure L.S -  17.00  17.00 

 Sub Total (F to H)=    176.00  174.07 

 Grand Total (A to H)=    10444.63  10394.13 

(99.51%) 

।
     েেভেয অওতায় মুদয় োজ ভাপ্ত ভয়ভছ ভভভ ম মমঅয ভত জানা মায়।  

।
শ্ল উপ- ২৫-১১-২০১৪ তামযভখ েেে মপ এ্ফং ২৬.১০.201৪

ফাস্তফায়ন মযদ মনোভর প্রকদের প্রদকৌশলীসহ

শেদে প্রকদের আওিায় সম্পাশেি প্রধাে প্রধাে কার্ ফক্রদর্র সাংশক্ষপ্ত বে ফো বেয়া হদলাোঃ  

৯.১  সুআমভং পুরঃ 

         জখ োভার জেমডয়াভ ংরগ্ন উতয মদভে মজভন্যাময়াভ ও সুআমভং পুর েভভপ্লে মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। পুর টাআর ও জডে ৮ 

জরভনয ৫০ মভটায ফাআ ২২ মভটায অয়তভনয সুআমভং পুরটি মনভ মাণ ম্পন্ন ভয়ভছ। সুআমভং পুভরয দমক্ষণ ও উতয াভ দ মেভদয 

জন্য গ্যারাময মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। সুআমভং পুর ংরগ্ন মজভন্যাময়াভভয জ ড সুআমভং পুভরয উতয াভয গ্যারাময ম মন্ত 

ম্প্রামযত েযা ভয়ভছ। এ্খাভন ভযয ামনয াপ্লাআ যভয়ভছ। এ্আ ামন ব্যফায েভয ওয়াটায মিটভভন্টপূফ মে তা পুভর যফযা 

েযা ভে। উবয় গ্যারা মযয মনভচ টুণ মাভভন্ট রুভ , জখভরায়াড়ভদয জন্য ফাযথরুভ দুটি রাউঞ্জ , েভ মেতমা ফা  জপডাভযভনয 

ব্যফাভযয জন্য দুটি রুভ , পাে এ্আড রুভ , মডমিক্ট জো ম মপ আতযামদ মনভ মাণ ম্পন্ন ভয়ভছ। পুভরয জডভেয টাআর ও 

ন্যান্য উেযণ বার ভাভনয ভয়ভছ ফভর েমতয়ভান ভয়ভছ।  
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                                                   মচত্রঃ ১। জখ োভার জেমডয়াভ ংরগ্ন মনমভ মত সুআমভং পুর 

  

 ৯.২   মজভন্যাময়াভ   

মজভন্যাময়াভভয জলায এ্মযয়া ১৯৬ ফুট ফাআ ১৪২ ফূট। দু’াভ ১১০ ফুট মফমষ্ট ৮ জেভয দুটি গ্যারাময মনভ মাণ ম্পন্ন ভয়ভছ। 

মজভন্যময়াভভয জপ্ল-গ্রাউভন্ডয দুাভ জখভরায়াড়ভদয জেমং রুভ , জপ্লয়া ম মবউআং এ্মযয়া , দুআটি টয়ভরট জজান , জভ মপময়ার 

ও মবঅআমভদয ফায ব্যফস্থা ততযী েযা ভয়ভছ। এ্খাভন যীযচচ মায েযায জন্য ভামিমজভ , াআমলং জভমন ন্যান্য 

অফাফত্র যফযা েযা ভয়ভছ। মজভন্যাময়াভ ও সুআমভং েভজপ্লভেয ফাআভয গাড়ী ামেমং ব্যফস্থা যাখা ভয়ভছ।  

  

৯.৩  জখ োভার জেমডয়াভ মনভ মাণঃ  

জখ োভার জেমডয়াভভ পূফ ম জথভেআ এ্েটি জছাট প্যামবমরয়ন বফন ও গ্যারামযয মেছু ং মফযভান মছর। এ্আ জেমডয়াভটিভে 

অন্তজমামতে ভাভনয মক্রভেট জেমডয়াভ মাভফ গভড় জতারায জন্য এ্ য ব্যাে উন্নয়ন োজ াভত জনওয়া য়। তাযআ জেক্ষাভট 

নতুন েভয ভাে উন্নয়ন , মক্রভেট প্যামবমরয়ন মফমডং , মভমডয়া জন্টায , জপমিভেভটড মের গ্যারাময জড, লাড রাআট স্থান , 

আভরক্ট্রমনে জস্কায জফাড ম এ্রআমড জায়ান্ট স্ক্রীণ স্থান , গ্যারামযয  জচয়ায যফযা , মতনটি জভআন জগট মনভ মাণ , ফাউন্ডাময ওয়ার, 

বযন্তযীণ যাস্তা আতযামদ োজ ম্পাদন েযা ভয়ভছ। পুযাতন প্যামবমরয়নটিভে ংস্কায ও জভযাভত েযা ভয়ভছ। স্থানীয় ম মাভয়য 

জখরায ভয় জখভরায়াড়ভদয জাভের মাভফ তা ব্যফায েযা জমভত াভয। উভেখ্য , মনভ মাভণয য ভাননীয় েধানভন্ত্রী মফ গত ১২ 

নভবম্বয, ২০১৩ তামযভখ এ্টি উভবাধন েভযভছন। 

                                      

                           

 

 

 

 

 

 

      

                                           রিত্রঃ ২। নফ রনরভ ির্ত মে কাভার মেরিয়াভ।  
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৯.৩.১  গ্র্যান্ডিযান্ডাঃ   

এ্টি ৪ তরা পাউভন্ডন মফমষ্ট ৪তরা বফন। এ্ বফভনয জলায এ্মযয়া ১৯০ফুট ফাআ ৫৪ফুট। মনচতরায় োমনে ৩টি েক্ষ, ১টি 

অেসু (Anti-Corruption and Security Unit-ACSU) েক্ষ, ১টি ম্যাচ জযপাভযন্স েক্ষ , জভমডেযার েক্ষ, ড জটে েক্ষ , মজভ 

রাউঞ্জ, ৩টি টয়ভরট জজান মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। ২য় তরায় জখভরায়াড়ভদয জন্য ২টি জেমং রুভ, জখভরায়াড়ভদয জন্য দুআটি অআ 

ফাথ, দুআটি জপ্লয়া ম মবউআং এ্মযয়া, অম্পায়ায রুভ এ্ফং দুটি টয়ভরট জজান মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। র্ততীয় তরায় ১৭ ফুট ফাআ ৭২ ফুট 

রাউঞ্জ ও ফুড জোট ম  এ্ফং ২টি টয়ভরট জজান মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। ফ মময চতুথ ম তরায় ৬৪ ফুট ফাআ ১২ফুট অয়তভনয ১টি 

এ্টাচড ফাথরুভ জেমভডন্ট ফে , েমতটি ১৪ ফুট ফাআ ১৩ ফুট অয়তভনয ৬টি মবঅআম ফে , ২টি মেভচন , ২টি টয়ভরট জজান 

এ্ফং এ্েটি ৮৯ ফুট ফাআ ১৪ ফুট অয়তভনয ফুট জোট ম মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। জেমভডন্ট ফভে াধাযণ জপামডং জচয়ায এ্ফং জলায 

অযমম ঢারাআ ে জয তায উয টাআর রাগাভনা ভয়ভছ। মবঅআম জোট মগুমরভত জপামডং জচয়ায যফযা েযা ভয়ভছ। 

এ্খাভনও জরায অযমম ঢারাআ েভয তায উয টাআর রাগাভনা ভয়ভছ। এ্ বফভনয োয় ফ েভক্ষআ এ্ম স্থান েযা ভয়ভছ। 

এ্খাভন এ্েটি মরপটও স্থান েযা ভয়ভছ। উমস্থত েভেৌরী জানান , মডজাআন নু যণ েভযআ জেমভডন্ট ও মবঅআম ফে 

মনভ মাণ েযা  ভয়ভছ।   

 

 ৯.৩.২   গ্রাউন্ড ইক্য্পদর্ন্টোঃ  

র্াঠদক বেলার উপদর্াশগ করার জন্য ১টি Lawn Mower এ্ফং  ৮ টন ক্ষভতাম্পন্ন ১টি Road Roller ক্রয় ও যফযা কযা 

তয়তে। রযদ িতনয ভয় আক্যুতভন্টগুরর বার ফস্থায় মদো মেতে।  

 

৯.৩.৩  রভরিয়া মন্টাযঃ  

৪ তরায পাউভন্ডন মফমষ্ট ৪তরা বফন এ্টি। এ্ বফভনয জলায এ্মযয়া ১৫৪ফুট ফাআ ৪৮ফুট। মনচতরায় মভমডয়া আন্টা যমবউ রুভ, 

রোয রুভ, ১টি টিমব মভমডয়া রাউঞ্জ , টিমব েডােন রুভ এ্ফং ২টি টয়ভরট জজান , মবতীয় তরায় মফমজভন জন্টায , দুআটি রাউঞ্জ 

এ্ফং টয়ভরট জজান মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। ন্যমদভে র্ততীয় তরায় ১০৭ ফুট ফাআ ৩১ ফুট অয়তভনয জে এ্ন্ড জবনুয েভরার এ্ফং 

টয়ভরট জজান এ্ফং চতুথ ম তরায় টিমব েভভমর , জযমডও রুভ, স্টুমডও রুভ, মএ্ মভেভ এ্ফং টয়ভরট জজান মনমভ মত ভয়ভছ। এ্ ফ 

রুভভয াভভন থ মাৎ ভাভেয মদভে জটম্পাড ম গ্লা ব্যফায েযা ভয়ভছ। এ্ বফভনয োয় ফ েভক্ষআ এ্ময ংস্থান েযা ভয়ভছ। 

বফভনয টভ অযমম ছাদ েভয জখাভন েযাভভযা েযান্ড , ফুড জোট ম এ্ফং টয়ভরট মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্খাভন এ্েটি মরপটও 

স্থান েযা ভয়ভছ।  মতনতরায় জে এ্ন্ড জবনুয েভরার (মচত্র-৩) েভক্ষয জটম্পাড ম গ্লাভয জভয়ন্ট জবংভগ ভড় থােভত জদখা মায়। 

উমস্থত েভেৌরী জানান , জভয়ন্টস্থভর এ্ গ্লাভয মেছু ং মতমযক্ত তাভাত্রায োযভণ জবংভগ জগভছ। মতমন অযও জানান , 

মফলয়টি মনভ মাভণয ত্রুটি জমনত নয়।   

                                      

                                     

              রিত্রঃ ৩। রভরিয়া মন্টাতযয জে এ্ন্ড জবনুয েভরার েভক্ষয াভভনয জটম্পাড ম গ্লাভয জভয়ভন্টয বাংগা ং।  
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৯.৩.৪  গ্যারারয:  

এআ মেরিয়াতভয াধাযণ ও রবঅআর গ্যারা রয রভতর দ িক ধাযণক্ষভর্তা প্রায় ১১ াজায । ভাতেয পূফ ি রদতক পুতযা  ং ১৪ 

মে রফরষ্ট ৫১০ ফুট ফাআ ৫২ ফুট অয়র্ততনয নতুন গ্যারারয তর্তযী কযা তয়তে। রিভ রদতকয রফদ্যভান ১১ মেতয গ্যারারযয 

ংস্কায ও মভযাভর্ত রাতফ এয মতটন্ট মোন , প্লাোয এফং যং কযা তয়তে। ১৪ বেপ গ্যালাশরর েীদে পুরুল ও ভররাতদয জন্য 

৪টি মজাতন টয়তরট রনভ িাণ কযা তয় মে। র্ততফ , রিভ রদতকয ১১ মেতয গ্যারারযয নীতি প্রকতেয অওর্তায় নতুন মকান টয়তরট 

মজান স্থান কযা য়রন। উরস্থর্ত কভ িকর্তিাযা জানান , এ ংতয গ্যারারযয নীতি তনকগুরর মদাকান থাকায় মোারেঞ্জ মৌয 

বায উতদ্যাতে ২টি টয়তরট মজান রনভ িাণ কযা য়। গ্যারারযমর্ত ফুি মকাট ি রনভ িা ণ কযা তরও মকান অফাফত্র রযররক্ষর্ত 

য়রন। গ্র্ুান্ডেুান্ড এয াভতন থ িাৎ মপ্ররতিন্ট ফতেয নীতি ফাড়রর্ত গ্যারারযয ং রনভ িাণ কযা তয়তে।   

  

৯.৩.৫ শডসদে শসদের্োঃ 

মেরিয়াতভ ৫০’× ২০’ াআতজয এরআরি রিন স্থান কযা তয়তে। পুযার্তন প্যারবররয়ন বফতনয উতয রের স্ট্রাকিায রনভ িাণ 

কতয র্তায উয এটি স্থান কযা তয়তে। রযদ িতনয দু ’একরদন অতে যুফ ও ক্রীড়া েরর্তভন্ত্রী ভতাদতয়য অেভন উরতক্ষ এআ 

িীন ও রএ রতেভ িালু কযা য়। এটি বার ফস্থায় যতয়তে ভতভ ি মদো মায়।   

 

         ৯.৩.৬ অন্যান্যোঃ  

এছাড়া মেরিয়াতভয ফাআতয  কায াকিং , ৩টি মেআট রনভ িাণ , ৬টি ররংরায , স্থান, আউটার মযরিয়ার বেদেজ, ফ্লাি রাআট 

স্থান এতপ্রাি মযাি , ফাউন্ডারয ওয়ার রনভ িাণ আর্তুারদ কাজ রনধ িারযর্ত ভতয়য ভতে মল কযা তয়তে। মভাট ফাউন্ডারয ৪৫০০ 

যাঃরভঃ এয ভতে ২৪০০ যাঃরভঃ নতুন কতয রনভ িাণ কযা তয়তে। মেটগুররজত অযরর ররাতযয উতয ফীভ ও স্ল্ুাফ/োদ মদওয়া 

তয়তে। ররাযগুররতর্ত এরতকাফন্ড মদওয়া তয়তে। এোতন এভএ াআও ব্যফায কযা তয়তে। প্রতকৌরী জানান , 

অআতাতরতটি ফুটিং পাউতন্ডন মগ্র্িফীভ মদওয়া অতে। মেটগুররয একটি ৩৬ফুট ফাআ ১২ ফুট এফং ন্য দুটি ৭২ ফুট ফা ১২ 

ফুট অয়র্ততনয। তদফ চয়ভনয ভােভভ রিভ-উত্তয রদতকয Latice tower এ্ সুআচ মদভয় যীক্ষাোভর ৩টি বাল্ব নষ্ট তয়তে 

ভতভ ি মদো মায়। ন্যরদতক ভাতেয রনভ িাণ কাজ মল ওয়ায প্রায় ১ ফেয রর্তক্রান্ত তয়তে। মকান ংস্কায কযা য়রন। পতর 

ভাতেয রবর্ততয ঘা তনক ফড় তয়তে। ঘা মকাথাও মকাথাও প্রায় ১/২ ফুট ম িন্ত রম্বা তয়তে (মচত্র-৪)।  

 

                                               

                                            রিত্রঃ ৪। নফ রনরভ ির্ত মে কাভার মেরিয়াতভয ভাতেয রম্বা ঘা। 

 

৯.৪   পুযার্তন মজরা মেরিয়াভঃ 

পুযাতন জেমডয়াভভয ং স্কায োজ েযা ভয়ভছ। প্যামবমরয়ন োভ জাভেভরয উতয মদভে ১৫৪ ফুট ফাআ ৪৮ ফুট অয়তভনয 

ংটুকু নতুন েভয েযা ভয়ভছ। ছয়তরা পাউভন্ডন েভয এ্য উয মতনতরায মনভ মাণ োজ ম্পন্ন েযা ভয়ভছ। এ্ ংভয 

মনচতরায় ডাআমনং , মেভচন, রাউঞ্জ, মযপামযরুভ, জেমংরুভ ও টয়ভরট জজান , জদাতরায় ১৪টি মংভগর রুভ , রাউঞ্জ ও জোয রুভ 

এ্ফং মতনতরায় েনপাভযন্স রুভ , মপরুভ, মবঅআম ফে ও টয়ভরট জজান মনভ মাণ ম্পন্ন ভয়ভছ। প্যামবমরয়ন বফভনয পুযাতন 
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ংভয ংস্কায োভজয াাাম এ্েটি মবঅআম জড নতুন েভয েযা ভয়ভছ। এ্ছাড়া ন্যান্য ন্যতভ োজমূ জমভন -

অযমম েরাভ  েভয ৭ফুট উচ্চতায মিে ওয়ার এ্ফং তায উভয ২.৫ ফুট গ্রীর জদয়া ভয়ভছ। োয় ১৩৫০ যাঃমভঃ ফাউন্ডাময 

ওয়ার মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। ভাভেয পূফ ম াভশ্বম ১১০ফুট, মিভ াভশ্বম ১০০ ফুট এ্ফং উতয মদভে প্যামবমরয়ন বফভনয নফ মনমভ মত 

ংভয াভভন নতুন গ্যারাময মনভ মাণ েযা ভয় জছ। জেমডয়াভভয মবতভয জপ্ল -গ্রাউভন্ডয চতুমদ মভে গাআড ওয়ার ৭ফুট াআভটয 

গ্রীর জপমন্সং মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্ছাড়া আন্টাযনার াযভপ জেন মনভ মাণ েযা ভয়ভছ এ্ফং ভাভেয উতয -মিভ জোনায় টয়ভরট 

ব্লে মনভ মাণ েযা ভয়ভছ।  

 

 ৯.৫  ভররা ক্রীড়া কভতপ্লেঃ  

খুরনা- ঢাো ভাড়ে ংরগ্ন এ্ফং জগাারগঞ্জ য জথভে োয় ২ মেভরামভটায দুভয জফতগ্রাভ নাভে স্থাভন ৯ এ্েয জমভ 

মধগ্রণ েভয জগাারগঞ্জ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লেটি মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। মধগৃীত জমভটি খুরনা - ঢাো ভাড়ভেয উচ্চতা 

জথভে োয় ১০-১২ ফুট নীচু। এ্খাভন এ্েটি মজভন্যাময়াভ , এ্েটি  জাভের োভ এ্োভডমভে বফন , সুআমভং পুর , ভাে উন্নয়ন , 

বযন্তমযণ যাস্তা আতযামদ মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। মনভ মাভণয য ভাননীয় েধান ভন্ত্রী মফগত ১২ নভবম্বয, ২০১৩ তামযভখ ক্রীড়া 

েভভপ্লেটি উভবাধন েভযভছন। তভফ েভভপ্লেটি মনয়মভত ব্যফায ভে না ফভর জানা মায়। উভবা ধভনয দীঘ মমদন মতফামত 

ওয়ায য গত ১১ জভেম্বয ভত ০২ ভক্টাফয,২০১৪ জভয়াভদ যান্ডফর েমক্ষণ গ্যারাময নুমিত ভয়ভছ। পুভযা োংগন জুভড় 

ভাটি বযাভটয োজ েযা য়। বফনমূভয ফাআভযয জখারা ংভ ভাটি বযাট ভান জদখা মায়। ভনেগুমর স্থাভন ভাটি বযাট 

েযা ভরও েম্পযা েন য়মন। জোথাও জোথাও বৃমষ্টয ামনভত তা ধ্বভ জগভছ (মচত্র-৭)। ফাউন্ডাময ওয়াভরয েেে এ্রাোয 

মবতভযয উচ্চতা ২ফুট ফাযভফড ওয়ার াকুভে ভাত্র ৫ফুট। বমফষ্যভত এ্ উচ্চতা অভযা ফাড়াভনা েভয়াজন ভফ ফভর উমস্থত 

েভেৌরী জানান। েভভপ্লভেয েধান পটভে জোন াআনভফাড ম  টাঙাজনা য়মন, ততময েযা য়মন গাড মভডও  ।   

 

 

                                            

 

                                          

 

 

 

 

   

          রিত্রঃ ৫। নফ রনরভ ির্ত জগাারগঞ্জ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লে 

 

 ৯.৫.১  রজভন্যারয়াভঃ  

১৮২ ফুট ফাআ ১৪২ ফুট অয়তভনয  এ্েটি মজভন্যাময়াভ মনভ মাণ ম্পন্ন েযা ভয়ভছ। মমরংএ্ ব্যফহৃত জোাআর মভটয মনভচ 

আনসুভরন মট দু এ্েটা স্থাভন খুভর জগভছ ভভভ ম জদখা জগর। মযদ মভনয ভয় যাভরাভজন রাআট চালু েযা ভর তায েভয়েটি 

জথভে ব্দ জফয ভত থাভে। উমস্থত েভ মেতমা জানান , তফদুযমতে জবাভিজ েভ থাোয় এ্ভনটি ভব্দয োযণ। উভেখ্য , েেভেয 

অওতায় ৫০০ জেমবএ্ ক্ষভতায তফদুযমতে াফ জেন মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। মেছু রাআট ত্রুটিপূণ ম ফভর েমতয়ভান ভয়ভছ। 

জপ্লয়াযভদয জন্য ২টি রাউঞ্জ মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। রাউঞ্জ এ্য েভতযেটিভত এ্েটি েভয জজনাভযর জোম্পামনয মি ট টাআ এ্ম 

রাগাভনা ভয়ভছ।  মনচতরায় গ্যারামযয েভন ফাথরুভভয াভভনয জদওয়াভর দৃশ্যভান পাটর জদখা জগভছ (মচত্র-৬)। 

মজভন্যাময়াভভয মবতয ম্প্রমত বমরফর েমক্ষণ গ্যারাময নুমিত য়। েমক্ষণ েভ মসূ মচ চরাোমরন মজভন্যাময়াভভয ছাদ 
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জথভে বৃমষ্টয ামন জলাভয ভড় জখরায  ভস্যা ভয়ভছ ফভর জানা মায়। এ্খাভন ভামিমজভ , াআমলং জভমন অফাফত্র 

যফযা েযা ভয়ভছ।  

 

                               

                            

 

 

 

 

 

       মচত্রঃ ৬। ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয মজভন্যাময়াভভয মনচতরায় জদওয়াভর দৃশ্যভান পাটর। 

 

  

 ৯.৫.২  সুআরভংপুরঃ  

েেে এ্রাোয মিভ োভন্ত পুর টাআর ও জডে ৮ জরন মফমষ্ট ৫০ মভটায ফাআ ২২ মভটায অয়তভনয এ্েটি সুআমভং পুর 

মনভ মাণ ম্পন্ন ভয়ভছ। পুভরয াভভন োয ামেমং এ্মযয়া যভয়ভছ। েভভপ্লেটিভত াপ্লাআ এ্য ামনয ব্যফস্থা না থাোয় ডী 

টিউফওভয়র স্থাভনয ভাে জভ পুভরয ামনয ংস্থান েযা ভয়ভছ। ওয়াটায মিটভভন্ট ব্যফস্থামদও স্থান েযা ভয়ভছ। মপরভিন 

প্লযান্ট এ্য ভভে মপিায, াম্প, জভাটয জট, জেভনজ মভেভ েভয়াজনীয় উেযণ ন্তর্ভ মক্ত যভয়ভছ। ২টি াম্প ফাভনা ভয়ভছ 

মায গবীযতা োয় ৩৮০ ফুট। েেে মযচারে জা নান, ঠিোদাময েমতিাভনয গমড়ভময োযভণ েেভেয জল ভভয় এ্ভ 

তাড়াহুভড়া েভয সুআমভং পুভরয োজ শুয েযা য়। মযদ মভনয  ভয় জদখা মায় , পুভরয এ্োভ অযমম ঢারাআ েভয গ্যারাময 

মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। উমস্থত েভেৌরী জানান মডজাআন নুাভয এ্োভ গ্যারাময মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। গ্যারামযয নীভচ দুোভন্ত 

দুটি ফাথরুভ, জখভরায়াড়ভদয জন্য ফাযথরুভ দুটি রাউঞ্জ এ্ফং েভ মেতমা ফা জপডাভযভনয ব্যফাভযয জন্য ন্য দুটি রুভ মনভ মাণ 

েযা ভয়ভছ। মযদ মভনয ভয় জজরা ভমরা ক্রীড়া ংস্থায াধাযণ ম্পামদো মভভ নামভা খানভ ফভরন , পুভর যফযাভয 

জন্য উভতামরত ামনভত ফালু উভে অভ। মতমন অযও জানান , সুআমভং পুভরয যক্ষণাভফক্ষভণয জন্য েভয়াজনীয় ভথ ময বাফ 

যভয়ভছ।  

 

৯.৫.৩  মাতের কাভ রপ বফনঃ 

মূর জগআটয মন্নেভট াভতয ফাভ মদভে ৫৫০০ ফগ ম ফুট অয়তন মফমষ্ট মবতর জাভের োভ মপ বফন মনভ মাণ ম্পন্ন ভয়ভছ।  

এ্খাভন মনচতরায় ১টি মপ, ২টি লারুভ, ১টি ডাআমনং োভ মেভচন (৫টি জটমফর এ্ফং ২০টি জচয়ায), ১টি মজভ (জগভ জজান ও 

রাআভিযীয ন) এ্ফং উভযয তরায় েমক্ষণাথী ফা জখভরায়াড়ভদয থাোয জন্য ৭টি রুভ মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। েমতটি রুভভ 

৪টি েভয জফড ও জটমফর জচয়ায যফযা েযা  ভরও োড় জচাড় যাখায জন্য জোন ওয়াভে মাফ ফা অরমভযা যফযা েযা 

য়মন। রুভভয ভাঝ ফযাফয ভাত্র ২টি মমরং পযান স্থান েযা ভয়ভছ মা েভয়াজভনয তুরনায় েতুর ফভর েমতয়ভান ভয়ভছ। 

রুভভয মছভনয ফাযান্দায় জোন গ্রীর ব্যফায েযা য়মন। এ্বাভফ ফাযান্দা উন্মুক্ত থাোয় জা জেভরয জভভয়ভদয জন্য 

মনযাতাীনতায োযণ ভয় দামড়ভয়ভছ(মচত্র-৮)। জদাতরায এ্ে োভন্ত েভন ফাথরুভ মনভ মাণ েযা ভয়ভছ । ছাভদ প্যাযাভপট ওয়ার 

ও প্যাভটনভোন মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। তফদুযমতে ংভমাভগয োমপ্তয পূফ ম তম নুাভয ৫০০ ওয়াট ক্ষভতা ম্পন্ন জারায মভেভ 

এ্ বফভনয ছাভদ স্থান েযা ভয়ভছ। মযদ মভনয ভয় জারায প্যাভনর োম মেযী জদখা জগভছ। জাভের সুামযভন্টন্ড মাভফ 

এ্েজন পুরুল েভ মযত যভয়ভছন। জজরা ভমরা ক্রীড়া ংস্থায েমতমনমধ জানান , ভমরাভদয জাভেভরয জন্য এ্ ভদ এ্েজন 

ভমরাভে মনভয়াগ মদভর বার য়। 
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              মচত্রঃ ৭। জগাারগঞ্জ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লে চত্বভযয ভাে।              মচত্রঃ ৮। ভররা মাতেতরয রেতনয মোরা ফাযান্দা।      

১০।  

 জগাারগঞ্জ দভয জখরাদৄরায ভাভনান্নয়ন 

এ্ফং জখরাদৄরায ফোোভভাগত সুমফধামদ 

মনভ মাণ েেভেয ন্যতভ উভিভশ্য।

জগাারগঞ্জ দভয জখরাদৄরায ভাভনান্নয়ন এ্ফং জখরাদৄরায ফোোভভাগত 

সুমফধামদ মনভ মাভণ সুআমভং পুর , ডজভন্যডয়াভ ডনভ থাণ, জখ োভার 

জেমডয়াভভয মধেতয উন্নয়ন (প্যামবমরয়ন বফন , ডভডডয়া মন্টায, াধাযণ 

গ্যারাডয এফং মগইট ডনভ থাণ মনভ মাণ, এরইডড জায়ান্ট স্ক্রীন  ও  ফ্লাড রাইট 

স্থান এ্ফং কায াডকথং ),পুযাতন জজরা জেমডয়াভভয ংস্কায ও জভযাভত 

এ্ফং জগাার গঞ্জ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লে (অডপ কাভ মারির, সুআমভং পুর, 

ডজভন্যডয়াভ ডনভ থাণ) ইতযাডদ উরেখরমাগ্য োম ম ম্পাদন েযা ভয়ভছ। 

১১। 

 

১২।    

১২.১   জখ োভার জেমডয়াভভয মভমডয়া জন্টাভযয মতনতরায় জে এ্ন্ড জবনুয েভরার েভক্ষয াভভনয জটম্পাড ম গ্লাভয জভয়ন্ট   

জবংভগ মাওয়ায় াভয গ্লা দূফ মর ভয় ভড়ভছ (মচত্র-৩); 

১২.২    জখ োভার জেমড য়াভভয ভাভেয ভভে এ্ে জথভে দুআ ফুভটয ভত রম্বা ঘা  জভন্মভছ , মা জখরায জন্য উভমামগ  নয় 

(মচত্র-৪); 

১২.৩   লাড রাআট (Latice tower)’য মতনটি ফাল্ব নষ্ট ভয়ভছ; 

১২.৪  ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয মজভন্যাময়াভভয মনচতরায় গ্যারামযয েভন ফাথরুভভয াভভনয জদয়াভর দৃশ্যভান পাঁ টর সৃমষ্ট 

ভয়ভছ (মচত্র-৬); 

১২.৫   ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয বফনমূভয ফাআভযয জখারা ংভ ভাটি বযাট ভান জদখা মায়। ভনেগুমর স্থাভন ভাটি 

বযাট েযা ভরও েম্পযােন য়মন। জোথায় জোথায় বৃমষ্টয ামনভত তা ধ্বভ জগভছ মা জখরা দৄরায জন্য উভমা মগ নয় 

(মচত্র-৭); 
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১২.৬ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয ভমরা জাভের োভ এ্োভডমভে বফভনয জদাতরায় রুভভয মছভনয ফাযান্দায় গ্রীর ম্পূণ ম 

রাগাভনা য়মন। এ্বাভফ বফভনয মছভনয ফাযান্দা উন্মুক্ত থােভর জাভেভরয জভভয়ভদয জন্য মনযাতাীনতায  োযণ ভয় 

ভয় দাঁড়াভফ (মচত্র-৮); 

১২.৭ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয সুআ মভং পুভর যফযাভয জন্য উভতামরত ামনভত ফালু উভে অভ মা সু আমভং এ্য জন্য 

স্বাস্থযম্মত নয়; 

১২.৮   ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয েধান পটভে জোন াআনভফাড ম টাঙাভনা য়মন , ততযী েযা য়মন গাড মভডও। ামফ মেবাভফ 

ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয মনযাতায জন্য েধান পটভে এ্েটি জগআট জড থাো অফশ্যে।    

 

১৩। 

১৩.১   জখ োভার জেমডয়াভভয মভমডয়া জন্টাভযয মতন তরায় জে এ্ন্ড  জবনুয েভরার েভক্ষয াভভনয জটম্পাড ম গ্লাভয 

জভয়ন্ট মত ত্বয জভযাভত/মযফতমন দীঘ ম স্থায়ীভত্বয জন্য এ্ মফলভয় েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েযভত ভফ।  

১৩.২    জখ োভার জেমডয়াভভয ভাভেয ভভে জফভড় উো ঘা জেভট তা জখরায উভমামগ েযভত ভফ।      

১৩.৩   Latice tower এ্ নষ্ট ওয়া ফাল্বগুমর ত্বয মযফতমন েভয নতুন ফাল্ব রাগাভত ভফ।  

১৩.৪ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয মজভন্যাময়াভভয মনচতরায় গ্যারামযয েভন ফাথরুভভয াভ জনয জদওয়াভরয পাঁটর মত ত্বয 

জভযাভভতয েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েযভত ভফ।     

১৩.৫ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয জখরায ভাভে ভাটি বযাট ভান ও জখরায উভমামগ েযভত ভফ।   

১৩.৬ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয ভমরা জাভের োভ এ্োভডমভে বফভনয জদাতরায় ফাযান্দায় মত ত্বয গ্রীর স্থান েযভত 

ভফ।   

১৩.৭ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয সুআমভং পুভরয ামন ফালুমুক্ত েযভত েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েযভত ভফ।      

১৩.৮ ভমরা ক্রীড়া েভভপ্লভেয েধান পটভে এ্েটি াআনভফাড ম টাঙাভনা গাড মভড মনভ মাণ েযভত ভফ।     
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গাজীপুয জজরায টংগীস্থ টিএ্এ্ ভাজে জেমডয়াভ মনভ মাণ 

ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

জুন,২০১৪

গাজীপুয জজরায টংগীস্থ টিএ্এ্ ভাভে জেমডয়াভ মনভ মাণ। 

 ফাস্তফায়নোযী ংস্থা জাতীয় ক্রীড়া ডযলদ। 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়।   

টংগী, গাজীপুয।  

ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়নোর

ফাস্তফায়নোর

মতক্রান্ত মতক্রান্ত 

ফাস্তফায়ন

জভয়াদ বৃমি 

(১ভ ফায) 

জভয়াদ বৃমি 

(২য় ফায)

৭৬৯.৪০  ৭০২.৩৭ ০১.০৭.২০১২ 

ভত  

৩০.০৬.২০১৩ 

০১.০৭.২০১২ 

ভত  

৩১.১২.২০১৩ 

০১.০৭.২০১২ 

ভত  

৩০.০৬.২০১৪ 

০১.০৭.২০১২  

ভত  

৩০.০৬.২০১৪ 

- ০১ ফছয 

  (৫০%) 

। াধাযণ ম থরফেণাঃ

েেভেয উভিশ্যঃ 

 গাজীপুয জজরায টংগীস্থ জটমরভপান মে ংস্থা (টিএ্এ্)’য ভাভে অদ ম জেমডয়াভ মনভ মাণ েযা।   

 

৬.২     েেে গ্রভণয টভূমভঃ

এ্েটি জেমডয়াভ এ্েভাত্র জবনুয জমখাভন াযা ফছয জখভরায়াড়যা নুীরন েযভত াভয এ্ফং মফমবন্ন েোয েমতভমাগীতামূরে 

জখরাদৄরা নুমিত ভয় থাভে। নুীরন ও েমতভমাগীতায়  ং গ্রণ েযায ভােভভ এ্েজন জখভরায়াড় গভড় ওভে। ন্যমদভে 

জখরাদৄরাভে াধাযণ মক্ষায এ্েটি অফমশ্যে ংগ মাভফ মফভফচনা েযা ভয় থাভে। জখরাদৄরা জাতীয় ভচতনতা এ্ফং 

অত্মমফশ্বাভ ফমরয়ান েভয জতাভর। এ্ জেক্ষাভট যোয জদভয বযন্তভয জখরাদৄরায ভান উন্নয়ভনয জন্য নানা ে োয 

ফোোভভা মনভ মাভণয উভযাগ মনভয়ভছন। এ্যআ ধাযাফামেতায় গাজীপুয জজরায টংগীস্থ জটমরভপান মে ংস্থায ভাভে জখরাদৄরায 

ভান উন্নয়ন ও জখরাদৄরায জন্য ফোোভভা মনভ মাণেভে মফভফচয েেেটি গ্রণ েযা ভয়মছর। েেেটিয মনভ মাণোজ আভতাভভে 

ম্পন্ন ভয়ভছ। ফতমভাভন জেমডয়াভটিয নাভেযণ েযা ভয়ভছ ‘ীদ অহ ান উো ভাোয জেমডয়াভ’ মাভফ।  

৩ েেভেয নুভভাদন ফস্থাঃ 

মফগত ০৬.০৯.২০১২ ৭৬৯.৪০ ০১.০৭.২০১২ ভত  ৩০.০৬.২০১৩ জভয়াদ 

ফাস্তফায়ভনয জন্য ভাননীয় মযেেনা ভন্ত্রী ের্তমে যফর্তীতর্ত  োক্কমরত ব্যয় রযফরর্তির্ত মযতে ১ভফায ০৬ ভা 
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মভয়াদ বৃমি েভয ০১.০৭.২০১২ ভত ৩১.১২.২০১৩ এ্ফং মবতীয়ফায ব্যয় বৃমি ব্যমতভযভে ৬ ভা ভয় বৃমি েভয ফাস্তফায়ন 

জভয়াদ ০১.০৭.২০১২ ভত ৩০.০৬.২০১৪ েযা য়।  

 

৬.৪

প্রকরেয আওতায় ভূমভ উন্নয়ন, জেভনজ মভেভ ও জখরায ভাে উন্নয়ন , প্যামবমরয়ন মফমডং মনভ মাণ, জখরায ভাভেয চামযমদভে গ্রীর 

জপমন্সং স্থান , ফাউন্ডাময ওয়ার মনভ মাণ , পামণ মচায যফযা , ওয়াে ওভয় ও অবযন্তযীণ যাস্তা মনভ মাণ ইতযাডদ উরেখরমাগ্য োম ম 

ম্পাদন েযা ভয়ভছ।  

৫ 

        শুরু 

জনাফ জভাঃ ামফবুয যভান 

োযী মযচারে (মযেেনা ও উন্নয়ন) 

০১.০৭.২০১২ ১৩.০৮.২০১৩ 

২। জনাফ জযজাউর জভাস্তপা োভার 

মযচারে (মযেেনা ও উন্নয়ন) 

১৪.০৮.২০১৩ ৩০.০৬.২০১৪ 

 

৬ ফাস্তফায়ন

৭৬৯.৪০ ৭০২.৩৭ ৯১

ভূমভ উন্নয়ন , জেভনজ মভেভ ও জখরায ভাে উন্নয়ন , প্যামবমরয়ন মফমডং মনভ মাণ , জখরায ভাভেয চামযমদভে গ্রীর জপমন্সং 

স্থান, ফাউন্ডাময ওয়ার মনভ মাণ, পামণ মচায যফযা, ওয়াে ওভয় ও অবযন্তযীণ যাস্তা মনভ মাণ ইতযাডদ ম্পাদন েযা ভয়ভছ।  

৭। েেজেয মফমবন্ন ংভগয ফাস্তফায়ণ (মমঅয এ্ েদত তভেয মবমতভত)

                    (  

SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved DPP Progress 

Quantity Rate  Amount  Quantity Amount         

1 2 3 4 5 6 7 9 

        

1. Land development (1ft deep Av.) cum 7500.00 216.00 16.20 7480.00 16.08 

2. Drainage system & play field 

development  

      

 a) Alluvial soil with spreading Cum 4082.00 493.00 20.12 4080.00 20.11 

 b) Supplying of grass Sqm 11153.00 32.00 3.57 10590.00 3.18 

 c) Civil works for sprinkler & Field 

drainage 

Sqm 16500.00 1500.00 247.50 10590.00 209.15 

 Sub Total=    271.19  232.44 

3. Pavilion building (90 ft X60 ft)       

 a) Foundation (4- Storied) sqm 502.00 10825.00 54.34 501.00 53.50 

 b) Ground Floor Sqm 502.00 15111.00 75.86 501.00 75.00 
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 c) 1
st
 floor Sqm 335.00 14656.00 49.10 332.00 49.00 

 d) 2nd floor Sqm 335.00 14876.00 49.83 332.00 49.05 

 e) Internal water supply and 

sanittary  work 

Sqm 1172.00 1005.00 11.78 1170.00 11.65 

 f) internal eletrification Sqm 1172.00 1425.00 16.70 1170.00 16.67 

 g)  External Electrical connection LS LS 300000.00 3.00 L.S 2.75 

 h) Furniture Lot 1 2000000.00 20.00 1.00 19.85 

 sub-total =    280.61  277.47 

4. Grill fencing around the pfay field       

 a. Grill fencing with M.S Angle and 

Rod. 

sqm 1002.00 2700.00 27.05 899.71 27.00 

 b. Foundration for matelic grill 

fencing and guard wall   

Rm 520.00 8500.00 44.20 514.00 43.00 

 sub total=    71.25  70.00 

5. Walk way (RCC) sqm 390.00 2120.00 8.27 380.00 8.00 

6. Internal road RCC (1000 ft X 12 

ft) 

Sqm 1115.00 2120.00 23.64 1100.00 23.00 

7. Boundry wall with barbad wire sqm 580.00 6545.00 37.96 575.00 36.06 

8. Public toilet nos 4 400000.00 16.00 2.00 13.72 

9. V.I.P Chair (with arm)  nos 400.00 5800.00 23.20 400.00 23.20 

 Total (1 to 9) =    748.32   

10. Stationary, DPP, Computer 

equipment, assosarries, Photocopy 

machine etc.  

L.S   2.00  1.23 

11. Tender preparation, advertisement 

bill  etc.   

L.S   2.00  0.35 

12. Honorarium of various committee 

and entertainment.   

L.S   2.00  0.25 

13. Physical Contingency    15.08  0.57 

 Grand total  =    769.40  702.37* 

ব্যময়ত ৬৭.০৩ রক্ষ টাো মফমধ জভাতাভফে ভ মন েযা ভয়ভছ।  

 

। 
েেভেয অওতায় মুদয় োজ ভাপ্ত ভয়ভছ ভভভ ম মমঅয ভত জানা মায়।  

।
উপ- ২৭-০৩-২০১৫ তামযভখ ফাস্তফায়ন

মযদ মনোভর প্রকদের প্রদকৌশলীসহ শেদে প্রকদের 

আওিায় সম্পাশেি প্রধাে প্রধাে কার্ ফক্রদর্র সাংশক্ষপ্ত বে ফো বেয়া হদলাোঃ  
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৯.১     প্যামবমরয়ন বফন 

 ৪ তরা পাউভন্ডন মফমষ্ট মত নতরা প্যামবমরয়ন বফন মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্টিয অয়তন ৯০ ফুট ফাআ ৬০ ফুট। বফভনয াভভন 

ভাভেয মদভে ৮ ধা মফমষ্ট মবঅআম গ্যারাময মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্খাভন াতরযুক্ত ৪০০টি জচয়ায ফাভনা ভয়ভছ। জচয়াযগুমর 

বার ফস্থায় যভয়ভছ। প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় ২টি জপ্লয়া ম জেমং  রুভ, ৪টি মপ রুভ ও ফাথরুভ যভয়ভছ। ফাথরুভভ 

মফঅআএ্এ্ভপয োরায েভভাড ফাভনা ভয়ভছ। মবতীয় তরায় মফমবন্ন অয়তভনয  ৬টি রুভ মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। জদাতরায় ২টি 

টয়ভরট ব্লেও যভয়ভছ। মবতীয় তরায দুটি েভক্ষয ভাভঝয াটি মান ওয়াভর জয়াযক্রযাে জদখা জগভছ। উমস্থত েভেৌরী জানা ন 

এ্টা জরাড জফয়ামযং ওয়ার নয়। তাআ এ্ভত বফভনয ক্ষমত ওয়ায সুভমাগ নাআ। মযদ মভনয ভয় ঠিোদাভযয জভানত জপযত 

েদাভনয পূভফ মআ দ্রুত এ্ জয়াযক্রযাে জভযাভভতয জন্য ফরা ভয়ভছ। র্ততীয় তরায় ফাথরুভ দুটি েনপাভযন্স রুভ , ৫টি াধাযণ রুভ 

এ্ফং টয়ভরট ব্লে যভয়ভছ। মযদ মভনয ভয় ট য়ভরট জজাভনয েভয়েটি েভভাভডয লা নষ্ট ভয়ভছ ভভভ ম জদখা মায়। তভফ পুভযা 

প্যামবমরয়ন বফন মযস্কায মযেন্ন জদখা জগভছ।  উভেখ্য , অচ মাযী জপডাভযন তাভদয েযামক্ট ভাে মাভফ এ্আ নফমনমভ মত 

জেমডয়াভভয ভাে ব্যফায েযায নুভমত জভয়ভছ। এ্যআ ং মাভফ প্যামবমরয়ন বফভন য র্ততীয় তরা অচ মাযী জপডাভযন 

ব্যফায েযভছন। জানা মায় মদভনয েথভ বাভগ তাঁযা তাভদয েযামক্ট োম মক্রভ চারায় এ্ফং মদভনয ফমষ্ট ভয় স্থানীয় 

ক্রীড়াভভামদজদয ব্যফাভযয জন্য উন্মুক্ত থাভে। অচ মাযী জপডাভযন তাভদয েভয়াজভন প্যামবমরয়ন বফভনয মবতভয এ্ফং ছাভদয 

উয জফ  মেছু স্থানা ফমভয়ভছ। জমভন মম োভভযা , ডাআমনং জেভ জফমন , মংে, ছাভদয উয মমড় ঘভযয াভথ যান্নায 

চুরা ও অনুংমগে উেযণ এ্ফং র্ততীয় তরায় মনমভ মত টয়ভরট জজানভেও মযভনাভবট েযা ভয়ভছ। উমস্থত েভেৌরী জানান , 

তাভদয টুণ মাভভন্ট চরায ভয় মুরতঃ পুভযা প্যামবমরয়ন বফনটি  ব্যফায েভযন। এ্আ বফভন ব্যফাভযয জন্য মংভগর মভটড ও টু 

মভটট জাপা ডাআমনং জটমফর, জচয়ায, জভক্রটামযভয়ট জটমফর, মবমজটয জচয়ায, পাআর জেমফভনট, জপ্লয়া ম জচয়ায, োফভফাড ম রোয, 

মের অরমভযা আতযামদ যফযা েযা ভয়ভছ। 

 

                                    

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র- ১। মনমভ মত প্যামবমরয়ন মফমডং 
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          মচত্র-২। জপ্লয়া ম জেমং রুভ                                                     মচত্র -৩। াটি মান জদওয়াভরয জয়ােক্রযাে।      

 

৯.২  ফাউন্ডাময ওয়ার 

      ভাভেয মিভ াভ মফযভান ফাউন্ডা ময ওয়ার থাোয় ফাঁমে মতন াভ ৮৮৫ ফুট ফাউন্ডাময ওয়ার মনভ মান েযা ভয়ভছ। অযমম 

মরায এ্ফং পাউভন্ডভন জগ্রটফীভ জদওয়া ভয়ভছ ফভর  উমস্থত েভেৌরী জানান। ফাউন্ডাময ওয়াভরয উচ্চতা ৭ ফুট এ্ফং এ্য উয 

২.৫ ফুট উচ্চতায ফাভফ মড ওয়ায ও জদয়া ভয়ভছ। ভাভেয উতয -পূফ ম জোনায় এ্েটি জগআট মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্আ জগআভটয াভ 

এ্েটি টয়ভরট জজান মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। েেে দমরর নুমায়ী ভাভেয মিভ ও পূফ ম জোনায় দুটি টয়ভরট জজান মনভ মাভণয জন্য 

মনধ মামযত থােভরও ফাস্তফতায মনমযভখ এ্েটি স্থাভন এ্আ টয়ভরট জজান মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। গত মফশ্ব  এ্ভস্তভায ভয় মনযাতায 

দাময়ত্বোপ্ত েভী ফামনী এ্আ ভাভে ফস্থান েযায োযভণ তাযা াফমরে টয়ভরট ব্যফায েভয। মযদ মভনয ভয় এ্আ াফমরে 

টয়ভরভটয মধোং েভভাড ও আউযাভনর ভেভজা ফা বাংগা ফস্থায় জদখা জগভছ।  

 

             

                                

মচত্র- ৪। ভাভেয ফাআভযয াফমরে টয়ভরট জজাভনয মবতভযয দৃশ্য। 

৯.৩ জখরায ভাে উন্নয়ন 

মফযভান ভােভে জখরায উভমা মগ েযভত ভাটি বযাট উন্নয়ন েযা ভয়ভছ। ভাভেয মবতয মিভ াভ েচুয গাছ রাগাভনা 

মছর। জানা মায় , এ্আ গাছ াযভণ অআনী  জটিরতায োযভণ েেভেয োজ মমছভয় ভড় । ভাভেয চামযাভ জেভনজ মভেভ 

মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। উমস্থত েভেৌরী জানান , েভয়াজন না থাোয় ভাভেয মরংরায স্থান েযা য়মন। মমঅয ভত জদ খা 

মায় এ্ খাভত ব্যয়ও েভ ভয়ভছ।  
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এ্ছাড়া, ভাভেয চামযাভ ৩ফুট গাড মওয়াভরয াভ ৭ ফুট উচ্চতায ৫২০ যাঃমভঃ গ্রীর জপমন্সং মনভ মান েযা ভয়ভছ। গ্রীর জপমন্সং 

এ্য জন্য গাড মওয়ার এ্ফং এ্য উয এ্ভ এ্ এ্ংভগর ও যড ব্যফায েযা ভয়ভছ। মযদ মভনয ভয় এ্গুমর বার ফস্থায় জদখা 

জগভছ। ভাভেয চামযাভ অযমম ওয়াে ওভয় ও বযন্তযীণ যাস্তা মনভ মাণ েযা ভয়ভছ।  

                                                 

৯.৪  ন্যান্য 

ে)    ক্রয় োম মক্রভঃ 

েেভেয অওতায় ক্রয় ংক্রান্ত োম মক্রভভয নমথত্র জদখা য়। েেভেয োভজয জন্য এ্েটি প্যাভেজ মনধ মামযত মছর। ওটিএ্ভ 

িমত ব্যফায েযা য়। দযভত্রয মফজ্ঞমপ্ত তদমনে জনেন্ঠ ও মদ মন উ জনন মত্রোয় ০১.১০.২০১২ তামযভখ েোমত য়। এ্ভত 

দুআটি েমতিান ং গ্রণ েভয এ্ফং উবয়আ জযমন্সব য়। েমতিান দুটি র মদ মফডা ম আমঞ্জমনয়া ম এ্ন্ড জদ উন্নয়ন ’ এ্ফং 

‘ামযা জিড মভেভ মরমভভটড -এ্এ্আম’। ফ মমনম্ন দযদাতা েমতিান ‘ামযা জিড ম জেভ মরমভভটড -এ্এ্আম’-জে 

োম মাভদ েদান েযা য়। উভেখ্য , োভজয োক্কমরত মূে মছর ৭,৪৮,২৯,৮৫৬.০০ রক্ষ টাো। ৬ দস্য মফমষ্ট দযত্র মূোয়ন 

েমভটিভত ২ জন ংস্থায ফাআভযয েভ মেতমা মছভরন। মূোয়ন েমভটিয সুাময নুভভাদন েভযন যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারভয়য 

ভাননীয় েমতভন্ত্রী মফগত ০৭.১১.২০১২ তামযভখ। ফ মমনম্ন দযদাতাভে োম মাভদ েদান েযা য় ২৭.১২.২০১২ তামযভখ। উক্ত 

েেভেয োজ ২৭.১২.২০১২ তামযভখ শুরু ভয় ২৬.০৬.২০১৪ তামযভখ ভাপ্ত য়। ে েে েভেৌরী জানান , ঠিোদাভযয 

জাভানভতয থ ম এ্খনও জপযত জদয়া য়মন।  

 

খ)     এ্ভওআউ স্বাক্ষযঃ 

েেেটি শুরুয োক্কাভর ফাংরাভদ জটমরভপান মে ংস্থায ভাভে জেমডয়াভ মনভ মাণ ও তায ব্যফাভযয জন্য ফাংরাভদ জটমরভপান 

মে ংস্থায াভথ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রনারভয়য ভভে এ্েটি ভভঝাতা স্মাযে স্বাক্ষয ওয়ায েথা মছর মা এ্খন মব্দ েযা মায়মন। 

জেমডয়াভটি মনভ মাণ জভল আভতাভভে টংগী জজরা ক্রীড়া ংস্থায মনেট স্তান্তয েযা ভয়ভছ। মনমভ মত প্যামবমরয়ন বফভনয মছভন 

টিএ্এ্ ংস্থায এ্েটি পুযাতন জমভাো অনায ব্যাযাভেয মেছু ং ( োয় ১৫০০ ফগ মফুট) াযণ েযা মায়মন। জেননা 

এ্খাভন  জটমরভপান মে ংস্থায জন্য অন াযভদয মেছু দস্য এ্খনও ফস্থান েযভছন। মযদ মভনয ভয় জদখা মায় , বমফষ্যভত 

াধাযণ গ্যারাময েযায ভয় ফমষ্ট ব্যাযাে াযন েযা েভয়াজন ভফ। ভােটি ব্যফাভযয জন্য এ্ভওআউ দ্রুত স্বাক্ষয ওয়া 

েভয়াজন।  

 

১০। 

গাজীপুয জজরায টংগীস্থ জটমরভপান মে ংস্থা 

(টিএ্এ্)’য ভাভে অদ ম জেমডয়াভ মনভ মাণ েযা।   

গাজীপুয জজরায টংগীস্থ জটমরভপান মে ংস্থা (টিএ্এ্)’য ভাভে 

অদ ম জেমডয়াভ মনভ মাণ ম্পন্ন ভয়ভছ।    

১১। 

১২। 

১২.১  ক্ষমতগ্রস্থ াফমরে টয়ভরট জজানঃ   

         ভাভেয ফাআভয াফমরে টয়ভরট জজাভনয েভভাড ফা আউভযনারগুমরয মধোংআ ক্ষমতগ্রস্থ ভয়ভছ। (মচত্র-৪) 

১২.২    াটি মান জদওয়াভর জয়াযক্রযােঃ  

         প্যামবমরয়ন বফভনয জদাতরায দুটি েভক্ষয ভাভঝয াটি মান জদওয়াভর জয়াযক্রযাে জদখা জগভছ। (মচত্র-৩) 
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 ১২.৩    েভভাভডয লা ভেভজাঃ  

        প্যামবমরয়ন বফভনয টয়ভরট জজাভনয েভয়েটি েভভাভডয লা োজ েভয না ভভভ ম জদখা জগভছ।  

 

১২.৪    এ্ভওআউ স্বাক্ষয না ওয়াঃ 

       েেভেয শুরুভতআ মনভ মাণ োভজয ও ভাে ব্যফাভযয সুমফধাভথ ম যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারভয়য া জথ ফাংরাভদ জটমরভপান মে ংস্থায 

এ্েটি এ্ভওআউ স্বাক্ষয ওয়ায েথা মছর। েেে মপ ভত জানা জগভছ যাফমধ এ্আ এ্ভওআউ স্বাক্ষয য়মন।   

 

১৩। 

১৩.১   ভাভেয ফাআভয াফমরে টয়ভরট জজাভনয েভভাড ফা আউভযনারগুমর দ্রুত জভযাভত েভয ব্যফায উভমামগ েযভত ভফ।   

১৩.২   প্যামবমরয়ন বফভনয জদাতরায াটি মন জদওয়াভরয জয়াযক্রযাে দ্রুত জভযাভত েযভত ভফ।    

১৩.৩   প্যামবমরয়ন বফভনয টয়ভরট জজাভনয েভভাভডয লাগুমর োম মক্ষভ েযভত েভয়াজনীয় ংস্কায েযভত ভফ।   

১৩.৪   যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারভয়য াভথ ফাংরাভদ জটমরভপান মে ংস্থায ভভে দ্রুত এ্ভওআউ স্বাক্ষয ম্পন্ন েযভত ভফ।  

১৩.৫   ভাপ্ত েেেটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ন েযভত ভফ এ্ফং মডট এ্য েমতভফদন অআএ্ভআ মফবাভগ জেযণ েযভত ভফ।   

১৩.৬  উ-অনুরেদ ১৩.১ মথরক ১৩.৫ এয ডফলরয় গৃডত দরেমূ আইএভই ডফবাগরক জানারত রফ। 
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াফনা জজরায ীদ এ্যাডভবাভেট অমভনউমিন জেমডয়াভভয ংস্কায ও উন্নয়ন 

ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

জুন, ২০১৪

াফনা জজরায ীদ এ্যাডভবাভেট অমভনউমিন জেমডয়াভভয ংস্কায ও উন্নয়ন।  

 ফাস্তফায়নোযী ংস্থা জাতীয় ক্রীড়া ডযলদ। 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়।   

াফনা।  

ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়নোর

ফাস্তফায়নোর

মতক্রান্ত মতক্রান্ত 

ফাস্তফায়ন
জভয়াদ বৃমি 

(১ভ ফায)

৯৯৫.৪৭  ৯৫০.৯৭ ০১.০৪.২০১৩ 

ভত  

৩১.১২.২০১৩ 

০১.০৪.২০১৩ 

ভত  

৩০.০৬.২০১৪ 

০১.০৪.২০১৩ 

ভত  

৩০.০৬.২০১৪ 

-   ০৬ ভা 

   (৭৫%) 

। াধাযণ ম থরফেণাঃ

েেভেয উভিশ্যঃ 

        াফনা জজরায় ফুটফর এ্ফং এ্যাথভরটিে জগভ এ্য জন্য ক্রীড়া ফোোভভাগত সুমফধাফরীয উন্নয়ন।   

 

৬.২  েেে গ্রভণয টভূমভঃ

এ্েটি জেমডয়াভ এ্েভাত্র জবনুয জমখাভন াযা ফছয জখভরায়াড়যা নুীরন েযভত াভয এ্ফং মফমবন্ন েোয েমতভমা মগতামূরে 

জখরাদৄরা নুমিত ভয় থাভে। নুীরন ও ে মতভমাগীতায় ং গ্রণ েযায ভােভভ এ্েজন জখভরায়াড় গভড় ওভে। ন্যমদভে 

জখরাদৄরাভে াধাযণ মক্ষায এ্েটি অফমশ্যে ংগ মাভফ মফভফচনা েযা ভয় থাভে। জখরাদৄরা জাতীয় ভচতনতা এ্ফং 

অত্মমফশ্বাভ ফমরয়ান েভয জতাভর। এ্ জেক্ষাভট যোয জদভয বযন্তভয জখরাদৄরায ভান উন্নয়ভনয জন্য  নানা েোয 

ফোোভভা মনভ মাভণয উভযাগ মনভয়ভছন। াফনা জদভয ন্যতভ বৃৎ জজরা এ্ফং ীদ এ্ডভবাভেট অমভনউমিন জেমডয়াভটি 

জজরা দভযয এ্েভাত্র জেমডয়াভ। এ্টি ভনে ফছয পূভফ ম মনভ মাণ েযায় ফতমভাভন প্যামবমরয়ন বফন ন্যান্য স্থানা ব্যফায 

নুভমামগ ভয় ড়ায় অভরাচয েেেটি গ্রণ েযা য় এ্ফং আভতাভভে েেভেয মনভ মাণ োজ ম্পন্ন ভয়ভছ।  
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৩ েেভেয নুভভাদন ফস্থাঃ 

মফগত ১১.৪.২০১৩ ৯৯৫.৪৭ এ্মের, ২০১৩ ভত  মডভম্বয , ২০১৩ জভয়াদ 

ফাস্তফায়ভনয জন্য ভাননীয় মযেেনা ভন্ত্রী ে র্তমে যফর্তীতর্ত  োক্কমরত ব্যয় রযফরর্তির্ত মযতে মভয়াদকার ০৬ 

ভা বৃমি েভয এ্মের, ২০১৩ ভত  জুন, ২০১৪ েযা য়।  

 

৬.৪

প্রকরেয আওতায় মবতর মফমষ্ট এ্েটি প্যামবমরয়ন বফন মনভ মাণ ,াধাযণ গ্যারাময মনভ মাণ , জখরায ভাে উন্নয়ন , ফাউন্ডাময ওয়ার 

মনভ মাণ, বযন্তমযণ যাস্তা মনভ মাণ ইতযাডদ উরেখরমাগ্য োম ম ম্পাদন েযা ভয়ভছ।  

৫  

        শুরু 

জনাফ জভাঃ ামফবুয যভান 

োযী মযচারে (মযেেনা ও উন্নয়ন) 

০১.০৪.২০১৩ ১৩.০৮.২০১৩ 

২। জনাফ জযজাউর জভাস্তপা োভার 

মযচারে (মযেেনা ও উন্নয়ন) 

১৪.০৮.২০১৩ ৩০.০৬.২০১৪ 

 

৬ ফাস্তফায়ন

৯৯৫.৪৭ ৯৫০.৯৭ ৯৬

মবতর মফ মষ্ট এ্েটি প্যামবমরয়ন বফন মনভ মাণ ,াধাযণ গ্যারাময মনভ মাণ , জখরায ভাে উন্নয়ন , ফাউন্ডাময ওয়ার মনভ মাণ , 

বযন্তমযণ যাস্তা মনভ মাণ ইতযাডদ ম্পাদন েযা ভয়ভছ।  

 

৭। েেভেয মফমবন্ন ংভগয ফাস্তফায়ণ ( মমঅয এ্ েদত তভেয মবমতভত )

                        (  

SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved DPP Progress 

Quantity Rate 

(TK.) 

Amount 

(in Lakh) 

Quantity Amount        

(in Lakh) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

        

1. Dismantling work       

 i) RCC work Cum 975.00 1426.00 13.90 - - 

 ii) 250mm thick brick work Cum 900.00 154.00 1.39 - - 

 Sub-Total =    15.29  - 

2. Construction of 2-Storied Pavilion 

building (100'x60') 

      

 i) Foundation work (3-storied) Sqm 558.00 9063.00 50.57 558.00 50.50 

 ii) Ground floor with plinth Sqm 558.00 15111.00 84.32 558.00 84.30 

 iii) 1st floor Sqm 372.00 14656.0 54.52 372.00 54.52 
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0 

 b) Internal sanitary work Sqm 930.00 1005.00 9.35 930.00 9.35 

 c) Internal electrical work Sqm 930.00 1425.00 13.25 930.00 13.25 

 d) Electric connection existing work 

supply 

L.S 1.00 150000.

00 

1.50 1.00 1.50 

 Sub-Total =    213.51  213.45 

3. Construction of General Gallery (11 

step, 600ft) 

      

 a) Foundation Sqm 2342.00 7552.00 176.87 2342.00 176.85 

 b) Ground floor Sqm 2342.00 14656.0

0 

343.24 2342.00 343.00 

 Sub-Total =    520.11  519.85 

4. Land development & Play field 

development 

      

 a) Land development by carted earth Cum 18350.0

0 

223.16 40.95 18350.0

0 

40.62 

 b) Play field development Cum 8780.00 399.00 35.03 8780.00 33.33 

 c) Dibbling the grass Sqm 23900.0

0 

32.00 7.65 23900.0

0 

6.16 

 Sub-Total =    83.63  68.34 

5. Construction of Boundary wall       

 a) RCC boundary wall Rm 1225.00 5850.00 71.66 1225.00 69.54 

 b) Repairing of old boundary wall L.S 1.00 500000.

00 

5.00 1.00 4.50 

 c) Barbed wire fencing Rm 1225.00 695.00 8.51 - - 

 Sub-Total =    85.18  74.04 

6. Painting work for existing grill 

fencing 

Sqm 1700.00 150.00 2.55 1700.00 1.27 

7. Repairing of old gallery L.S 1.00 500000.

00 

5.00 1.00 4.77 

8. Supply of furniture L.S 1.00 1500000.

00 

15.00 1.00 14.50 

9. Construction of main gate L.S 1.00 1000000.

00 

10.00 1.00 7.04 

10. Internal RCC surface drain, Outlet & 

Cover Slab 

Rm 560.00 7535.86 42.20 560.00 34.19 

 Total (1  to 10)=    992.47  937.45 

11. Tender preparation & advertisement 

bill others. 

L.S - - 1.00 - 0.93 

12. Stationary, Computer assosaries etc. L.S - - 1.00 - 0.52 

13. Honorarium of Various Committee 

Meeting 

L.S - - 1.00 - 0.30 

 Grand total =    995.47  950.97 

 ব্যময়ত ৪৪.০৩ রক্ষ টাো মফমধ জভাতাভফে ভ মন েযা ভয়ভছ। 
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। 
েেভেয অওতায় ফাউন্ডাময ওয়াভরয উয ফাভফ মড ওয়ায স্থান েযা মায়মন।   

।
উপ- ২৮-০৩-২০১৫ তামযভখ ফাস্তফায়ন

মযদ মনোভর প্রকদের প্রদকৌশলীসহ শেদে প্রকদের 

আওিায় সম্পাশেি প্রধাে প্রধাে কার্ ফক্রদর্র সাংশক্ষপ্ত বে ফো বেয়া হদলাোঃ  

 

৯.১  প্যামবমরয়ন বফন 

         ৩ তরা পাউভন্ডন মফমষ্ট জদাতরা প্যামবমরয়ন বফন মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্টি পুযাতন এ্েটি প্যামবমরয়ন বফন াযণ েভয 

নতুনবাভফ মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। পুযাতন বফন াযভণয জন্য ১৫.২৯ রক্ষ টাো োক্করন মছর। তভফ এ্আ থ ম ব্যভয়য েভয়াজন 

য়মন। উমস্থত েভ মেতমাযা জানান , জজরা ক্রীড়া ংস্থায মনজস্ব উভযাভগ এ্টি াযণ েযা ভয়ভছ। নতুন প্যামবমরয়ন বফনটিয 

অয়তন ১০০ ফুট ফাআ ৬০ ফুট। বফভনয াভভন ভাভেয মদভে ৮ ধা মফমষ্ট মবঅআম গ্যারাময মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। প্যামবমরয়ন 

বফভনয জদাতরায় ২টি জপ্লয়া ম জেমং রুভ, ১টি মবমবঅআম রুভ (ফাথরুভ) ও ৪টি ফাথরুভ জজান মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। মনচতরায় 

মফমবন্ন অয়তভনয  ৭টি রুভ মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্য ভভে জজরা ক্রীড়া ংস্থা য বামত ও ম্পাদভেয জন্য ১টি েভয েক্ষ , 

ন্য ের দস্যভদয জন্য ১টি , জোলাধভক্ষয জন্য ১টি ১টি েনপাভযন্স েক্ষ ও টি জোয রুভ যভয়ভছ। এ্ জলাভয ২টি টয়ভরট ব্লে 

যভয়ভছ। মবতীয় তরায জফরেমন ও রুভ ংরগ্ন েভয়েটি স্থাভন (মফভল েভয ছাদ ও ওয়াভরয ংভমাগস্থভর ) জয়াযক্রযাে জদখা 

জগভছ। মনমদ মষ্ট ভয় ম মভফক্ষণাভভক্ষ উক্ত পাটর বৃমি ভর োমযগময মদে মফভফচনা েভয তা জভযাভভতয উভযাগ জনয়া েভয়াজন 

ভফ।  এ্ছাড়া মনচতরায জোয রুভভয জলাভয পাটর মযরমক্ষত ভয়ভছ। উমস্থত েভেৌরী জানান , জভভঝ ঢারাআ েযায য জনট 

মপমনমং েযা ভয়ভছ। মমদ ঢা রাআ ত্রুটিয োযভণ এ্টা ভয় থাভে তভফ ঠিোদায ের্তমে তা নতুন েভয েযভত ভফ। মযদ মভনয 

ভয় ঠিোদাভযয জাভানত জপযত েদাভনয পূভফ মআ মফলয়টি দ্রুত জভযাভভতয জন্য ফরা ভয়ভছ।  উমস্থত জজরা ক্রীড়া ংস্থায 

েমতমনমধগণ জানান , মনভ মাভণয ভয় জোন জোন োজ মেবাভফ ম্পাদন েযা  ভফ তা তাভদয জানা না থাোয় োজ বুভঝ মনভত 

সুমফধা ভয়ভছ। তাযা প্যামবমরয়ন বফভনয রমফয ওভমনং (জবমন্টভরন) এ্ গ্লা না রাগাভনা ও ভাভেয ফাআভয দমক্ষণ -পূফ ম 

জোনায় ভাটি বযাট েযা য়মন ভভভ ম মবভমাগ েভযন। উমস্থত েভেৌরী জানান , উমেমখত স্থাভন ভাটি বযাভটয মফলয়টি েে জে 

ন্তর্ভ মক্ত জনআ। এ্আ বফভন ব্যফাভযয জন্য মংভগর মভটড ও টু মভটট জাপা ডাআমনং জটমফর , জচয়ায, জভক্রটামযভয়ট জটমফর , 

মবমজটয জচয়ায, পাআর জেমফভনট, জপ্লয়া ম জচয়ায, োফভফাড ম রোয, মের অরমভযা আতযামদ যফযা েযা ভয়ভছ। 

                 

                       

                    মচত্র- ১। মনমভ মত প্যামবমরয়ন মফমডং                                               মচত্র-২। মনমভ মত াধাযণ গ্যারাময    
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         মচত্র- ৩। প্যামবমরয়ন বফভনয জোয রুভভয জভভঝভত পাটর              মচত্র- ৪। প্যামবমরয়ন বফভনয রমফয ওভমনং এ্ গ্লা রাগাভনা য়মন       

              

৯.২    ফাউন্ডাময ওয়ার 

      ১২২৫ যাঃমভটায ফাউন্ডাময ওয়ার মনভ মান েযা ভয়ভছ। মফযভান মেছু ওয়াভরয ংস্কায োজও ম্পাদন েযা ভয়ভছ। মনমভ মত 

ফাউন্ডাময ওয়াভর অযমম মরায এ্ফং পাউভন্ডভন জগ্রটফীভ জদওয়া ভয়ভছ ফভর  উমস্থত েভেৌরী জানান। ফাউন্ডাময ওয়াভরয 

উচ্চতা োয় ৮ ফুট এ্ফং এ্য উয ফাভফ মড ওয়ায জদয়ায েথা থােভরও তা জদয়া য়মন। ফশ্য এ্ খাভতয ৮.৫১ রক্ষ টাোও ব্যয় 

েযা য়মন ভভভ ম মমঅয ভত জদখা মায়। উমস্থত েভেৌরী জানান ঠিোদাযী েমতিাভনয গামপরমতয ো যভণ োজ মনধ মামযত 

ভভয়য ভভে জল েযায রভক্ষয জল মূহুভতম এ্আ অআভটভটি ম্পাদন েযা মায়মন। ভাভেয দমক্ষণ -মিভ জোনায় এ্েটি জগআট 

মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। এ্আ জগআভটয াভ এ্েটি গাড মভডও মনভ মাণ েযা ভয়ভছ।  

                                                                                                                                                                                                                               

৯.৩    জখরায ভাে উন্নয়ন ও বযন্তমযণ যাস্তা মনভ মাণ  

      মফযভান ভােভে জখরায উভমামগ েযভত ভাটি বযাট উন্নয়ন েযা ভয়ভছ। ভাভেয চামযাভ োবাড ম জেভনজ মভেভ মনভ মাণ 

েযা ভয়ভছ। মযদ মভনয ভয় জদখা মায় , জজরা ক্রীড়া ংস্থায উভযাভগ ভাভেয ভাভঝ মক্রভেট জখরায জন্য ীচ মনভ মাণ েযা 

ভয়ভছ। ভাভেয জলামং ঠিেভত েযা ভয়ভছ ভভভ ম জদখা মায়। প্যামবমরয়ন বফভনয  াভভন ও মিভভয াধাযণ গ্যারাময ম মন্ত 

বযন্তমযণ যাস্তা মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। মযদ মভনয ভয় প্যামবমরয়ন বফভনয াভভন এ্েটি ংভয যাস্তা বাংগা জদখভত াওয়া 

মায়। জানা মায় , ভাভেয মবতয মক্রভেট ীচ মনভ মাণোভর জছাট অোভযয িাে চরাচর েযায ভয় এ্ ং জবংভগ জগভছ। বাং গা 

ং ম মভফক্ষভণ জদখা মায় , েকৃতভক্ষ, যাস্তায এ্ ংভয ঢারাআভয় ব্যফহৃত উেযণয মভশ্রণ ঠিেতভ না ওয়ায় তা জবংভগ 

জগভছ। তভফ যাস্তায ন্যান্য স্থাভন জযনডভবাভফ েভয়েটি স্থাভন াফর মদভয় যীক্ষা েযা ভয়ভছ। ফাঁমে ংভয োজ ভন্তালজনে 

ভভন ভয়ভছ। অউটায ভাভেয (মূর ভাভেয মিভভ) নীচু জায়গা ভাটি মদভয় বযাট েযা ভয়ভছ। তভফ জফ মেছু ং ভতর েযা 

য়মন। জোথাও জোথাও অভযা ভাটি  বযাভটয েভয়াজন যভয়ভছ। ংমিষ্ট ঠিোদাযী েমতিাভনয ভােভভ তাভদয জা ভানভতয থ ম 

জপযত েদাভনয পূভফ মআ পুভযা ং ভতর েভয মনভত ভফ।   

                                                    

                                                     

 

 

 

 

মচত্র- ৫। বযন্তমযণ যাস্তায এ্েটি ংভয মনম্নভাভনয ঢারাআ 



1207 

 

 ৯.৪    াধাযণ গ্যারাময মনভ মাণ    

ভাভেয পূফ মমদভে পুযাতন গ্যারামযয ংভে জভযাভত ংস্কায নতুন েভয ১১ ধাভয ৬০০ফুট পূফ ম ও মিভ মদভে াধাযণ 

গ্যারাময মনভ মাণ েযা ভয়ভছ। মনভ মাভণয য গ্যারাময ব্যফায য়মন ফভর জজরা ক্রীড়া ংস্থায েমতমনমধগণ জানান। তভফ গ্যারামযয 

মনভ মাণ ভান ভন্তালজনে ভয়ভছ। এ্ছাড়া, ভাভেয চামযাভ মফযভান গ্রীর জপমন্সং ংস্কায ও জভযাভত েযা ভয়ভছ।        

                                                 

৯.৫   ন্যান্য 

ক্রয় োম মক্রভঃ 

েেভেয অওতায় ক্রয় ংক্রান্ত োম মক্রভভয নমথত্র জদখা য়। েেভেয োভজয জন্য মতনটি প্যাভেজ মনধ মামযত মছর। 

প্যাভেজগুমর মথাক্রভভ ে)  জদাতরা প্যামবমরয়ন বফন মনভ মাণ খ ) জজনাজযর গ্যারাময মনভ মাণ এ্ফং গ ) ভূমভ ও জখরায ভাে উন্নয়ন , 

ফাউন্ডাময মনভ মাণ , েধান পটে মনভ মাণ আতযামদ। ক্রয় োম মক্রভভ ওটিএ্ভ িমত ব্যফায েযা য়। দযভত্রয মফজ্ঞমপ্ত ‘তদমনে 

জনেন্ঠ,’ ‘তদমনে অভাভদয থ মনীমত ’  ও ‘মদ পাআনামন্সয়ার এ্েভে ’ মত্রোয় েোমত য় । এ্ভত ‘ে’ প্যাভেভজয জন্য ৬টি 

দযত্র, ‘খ’ প্যাভেভজয জন্য ৭টি ও ‘গ’ প্যাভেভজয জন্য ৬টি দযত্র জভা ভড় মায ফগুমরআ জযমন্সব য়। ১ভ ও ৩য় 

প্যাভেভজয জন্য জভাঃ মজন্নাত অরী মজন্না এ্ফং ২য় প্যাভেভজয জন্য জভা ম ামজন এ্ন্টাযোআজ ফ মমনম্ন দযদাতা মাভফ 

মফভফমচত য়  এ্ফং তাভদযভে োম মাভদ েদান েযা য়। ৫ দস্য মফমষ্ট েমতটি দযত্র মূোয়ন েমভটিভত ২ জন ংস্থায 

ফাআভযয েভ মেতমা মছভরন। মূোয়ন েমভটিয সুাময নুভভাদন েভযন যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারভয়য ভাননীয় েমতভন্ত্রী মফগত 

০৮.১১.২০১৪ তামযভখ। ফ মমনম্ন দযদাতা েমতিা নমূভে োম মাভদ েদান েযা য় ১৫.০১.২০১৪ তামযভখ। উক্ত েেভেয োজ 

১৫.০১.২০১৪ তামযভখ শুরু ভয় ৩০.০৬.২০১৪ তামযভখ ভাপ্ত য়। েেে েভেৌরী জানান , ঠিোদাভযয জভানভতয থ ম এ্খনও 

জপযত জদয়া য়মন।  

                                  

১০। 

াফনা জজরায় ফুটফর এ্ফং এ্যাথভরটিে জগভ এ্য জন্য 

ক্রীড়া ফোোভভাগত সুমফধাফরীয উন্নয়ন।   

াফনা জজরায় ফুটফর এ্ফং এ্যাথভরটিে জগভ এ্য জন্য 

ক্রীড়া ফোোভভাগত সুমফধাফরীয উন্নয়ন ম্পন্ন েযা ভয়ভছ।     

১১। 

 

১২।    

১২.১  প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় জোয রুভভয জভভঝভত পাটরঃ 

       প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় জোয রুভভয জভভঝভত পাটর জদখা জগভছ (মচত্র-৩)। 

 

১২.২ প্যামবমরয়ন বফভনয রমফয ওভমনং এ্ গ্লা না রাগাভনাঃ  

প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় রমফয ওভমনং (জবমন্টভরন) এ্ গ্লা রাগাভনা য়মন (মচত্র-৪)। 

 

১২.৩ বযন্তমযণ যাস্তায মেছু ংভয ঢারাআ ক্ষমতগ্রস্থ ভয় ড়াঃ  

         প্যামবমরয়ন বফভনয াভভন বযন্তমযণ যাস্তায ে মেছু স্থাভনয ঢারাআ মনম্নভাভনয ভয়ভছ (মচত্র-৫)। 
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১২.৪ অউটায ভাে বযাট েযায য ভতর না ওয়াঃ  

       জেমডয়াভভয ফাআভয মিভ াভয জখারা ংভ ভাটি বযাট েযা ভরও তায মেছু ং ভতর েযা য়মন।  

 

১২.৫  মডট োম মক্রভ মনেন্ন ওয়ায মফলয়টি েষ্ট নয়ঃ 

        েেেটিয উয মডট োম মক্রভ ম্পন্ন ভয়ভছ মেনা জ মফলভয় মমঅভয েষ্ট েভয মেছু ফরা য়মন।  

 

 

১৩। 

১৩.১   প্যামবমরয়ন বফভনয াভভন বযন্তমযণ যাস্তায ক্ষমতগ্রস্থ ং দ্রুত জভযাভত েযভত ভফ।    

১৩.২   প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় রমফয ওভমনং এ্ গ্লা রামগভয় ফাতা েফাভয ব্যফস্থা েযভত ভফ।     

১৩.৩  প্যামবমরয়ন বফভনয মনচতরায় জোয রুভভয জলায নতুন েভয ঢারাআ/ংস্কায েযভত ভফ। 

১৩.৪   জেমডয়াভভয ফাআভয মিভ াভয জখারা ংভয ভতর ংটুকু ভাটি বযাট েভয ভতর েযভত ভফ।   

১৩.৫   েেভেয উয মডট োম মক্রভ ম্পন্ন না ভয় থােভর তা দ্রুত ম্পাদন েযভত ভফ।  

১৩.৬  উডেডখত ত্রুটি/ডফচ্যযডতগুডরয আররারক প্ররয়াজনীয় ংস্কায/মভযাভত কাজ ম্পাদরনয পূরফ থ ঠিকাদাযরক জাভানরতয টাকা 

মপযৎ  মদয়া মারফ না । 

১৩.৬  উ-অনুরেদ ১৩.১ মথরক ১৩.৫ এয ডফলরয় গৃডত দরেমূ আইএভই ডফবাগরক জানারত রফ। 
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ফাংরারদ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠারনয ইনরডায প্রডেরণয জন্য ডনরথটিক টাপথ মফইরম্যান যাংগায ডনভ থাণ 

ভাপ্ত 
ভাচ থ,২০১৪

। বাাংলাদেশ ক্রীড়া শশক্ষা প্রশিষ্ঠাদের ইেদডার প্রশশক্ষদের জন্য শসেদেটিক টার্ফসহ 

ববইলম্যাে হ্াাংগার শের্ ফাে। 

। স্ত বাাংলাদেশ ক্রীড়া শশক্ষা প্রশিষ্ঠাে।

। যুফ ও ক্রীড়া র্ন্ত্রোলয়। 

। াবায , ঢাকা।  

। 

জভাট 

টাো 

েঃাঃ

ন্ত ন্ত

জভাট টাো 

েঃাঃ 

৪৩৬৪.৬৪ 

৪৩৬৪.৬৪ 

- 

৪৩৪৭.২৩ 

৪৩৪৭.২৩ 

- 

জানুয়াময,২০১১ 

ভত  

৩০ জুন, ২০১৩

জানুয়াময, ২০১১  

ভত 

 ভাচ থ, ২০১৪

জানুয়াময,২০১১  

ভত  

ভাচ থ,২০১৪

- 

- 

 ৯ ভা

। ে

 

         ১৯৭৬ ারর ভাষ্টায প্ল্যারনয আওতায় মখরাধূরায সুডফধাফরীয জন্য ১০০ একয জডভয উয ফাংরারদ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠান 

(ডফরকএড) প্রডতষ্ঠা কযা য়। ভাষ্টায প্ল্যান অনুমায়ী প্রডতষ্ঠারনয অফকাঠারভা ডনভ থাণ ংক্রান্ত ৮০% কাম থক্রভ প্রায় ৭০.৯০ মকাটি 

টাকা ব্যরয় ১৯৭৬ মথরক ২০০৪ মভয়ারদ ম্পন্ন য়। ১৯৭৬ ারর ‘ফাংরারদ ইনডিটিউট অফ  মোট থ’ নারভ মাত্রা শুরু কযররও 

যফতীরত ডযকেনা ও কাম থক্ররভ ডযফতথন আনয়রনয ভাধ্যরভ ১৯৮৩ ারর এয নাভকযণ কযা য় ফাংরারদ ক্রীড়া ডো 

প্রডতষ্ঠান (ডফরকএড)। ১৯৮৬ াররয ১০ এডপ্রর আনুষ্ঠাডনকবারফ প্রডেণ কাম থক্রভ শুরু কযায ভধ্য ডদরয় আন্তজথাডতক ক্রীড়া 

মেরত্র মদরক প্রডতষ্ঠা কযায ডনযর প্ররচষ্টায় ডনরফডদত যরয়রছ ফাংরারদ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠান।  

         ১৯৮৫ ার রত অদ্যাফডধ ফুটফর, ডক, ডক্ররকট, এযাথররটিক, াঁতায, ডজভন্যাডিক, মটডফর মটডন, কাফাডড, জুরডা, ফডসং, 

বডরফর, যান্ডফর এফং অযাচাযী ইতযাডদ মখরায আন্তজথাডতক প্রডতরমাগীতায় ফংরারদ জাতীয় দরমূ অং গ্র্ণ করয আরছ। 

জাতীয় দরগুডর আন্তজথাডতক প্রডতরমাগীতায় অং গ্র্রণয পূরফ থ সুডনডদ থষ্ট রেয অজথরনয জন্য ডফরকএডরত প্রডেণ গ্র্ণ করয  
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থারক। উক্ত প্রডেণ কাম থক্রভরক ডনযডফডেন্ন এফং াই াযপযরভন্স অজথরনয ডনডভি একটি ডফজ্ঞানম্মত মেডনং মপ্রাগ্র্াভ ততযী 

কযা য়। উক্ত মপ্রাগ্র্াভ ফাস্তফায়রনয জন্য একটি আন্তজথাডতক ভারনয ইনরডায প্রডেণ মকন্দ্র ডনভ থাণ জরুযী রয় রড়। অরনক 

ভয় ঘন কুয়াা ফা প্রাকৃডতক দূরম থারগয কাযরণ দীঘ থ ভয় প্রডেণ কাম থক্রভ ফন্ধ যাখরত য়, পরর আন্তজথাডতক প্রডতরমাগীতায় 

অংগ্র্ণকাযী  দরগুডরয াযপযরভন্স ডনডদ থষ্ট মররবরর ম ৌঁছারনা ম্ভফ য় না। পরশ্রুডতরত আন্তজথাডতক প্রডতরমাগীতায় 

আানুরু পর াওয়া মায় না। মফইরম্যান যাংগারযয ভরধ্য প্রডেণ প্রদারনয ভাধ্যরভ আধুডনক ডফজ্ঞান ম্মত ও 

ডনযডফডেন্নবারফ  জাতীয় দরগুডর প্রডেণ গ্র্ণ কযরত াযরর প্রডতরমাগীরদয াযপরভ থন্স আন্তজথাডতক ভারন ম ৌঁছারনা ম্ভফ রফ 

এফং আন্তজথাডতক প্রডতরমাগীতায় আানুরু পর াওয়া  মারফ, মদ ও জাডতয সুনাভ বৃডি ারফ। মই ররেযই আররাচয প্রকেটি 

গ্র্ণ কযা য়।  

 

১।  প্রডতকূর আফাওয়ায় ডফরকএডরত জাতীয় দররয দীঘ থরভয়াদী ডনডফ থঘ্ন ডফজ্ঞানডবডিক প্রডেণ প্রদান;  

২।  ধভ থ ফণ থ ডনডফ থরল কর মেণীয ভানুরলয ডনকট ডফরকএড’য ডফজ্ঞানডবডিক  প্রডেণ সুডফধা প্রদান এফং তারদযরক 

জাতীয় ও আন্তজথাডতক ভারনয মখরাধুরায় াযদী করয মতারা; 

৩।  প্রডতষ্ঠারনয ডফদ্যভান ক্রীড়া সুডফধাফরীয উন্নয়রনয ভাধ্যরভ এরক ডফজ্ঞানডবডিক প্রডেরণয স্তরয উন্নীতকযণ; 

৪।  ক্রীড়া সুডফধাফরী ডক্তারীকযণ এফং মথামথ গুনগত ভানম্পন্ন মোট থ ওয়যায ও াভগ্র্ী যফযারয ভাধ্যরভ  ডফজ্ঞান 

ায়ক িডতয উন্নয়ন কযা ; এফং 

৫।  আন্তজথাডতক ভারনয মখরাধুরায় মমাগ্যতা অজথন কযায ররেয কর জাতীয় দররয মকাডচং কযাম্প স্থারন ডফরকএড’য 

ডফদ্যভান সুডফধাফরীয ব্যফারযয সুরমাগ করয মদওয়া।  

 

।  

     ৪৩৬৪.৬৪ ল জানুয়াশর  ২০১১  
৩ ডনডভি ০৪-০১-২০১১ শর  পরবিীদি ব্যয় বৃশি ব্যশিদরদক প্রকদের 

বর্য়াে ০৯ (েয়) র্াস বৃশি কদর জানুয়াশর ২০১১  ভাচ থ,২০১৪ কযা য়।  

 

।

ডিরগডডয়ায মজনারযর, এভ এভ াররীন, এনডডড, ডএড ২৪-০৫-২০১০ ২৩-০৫-২০১২ 

ডিরগডডয়ায মজনারযর মভাাঃ এভাদুর, ক,এনডডড, ডএড ২৩-০৫-২০১২ ৩১-০৩-২০১৪ 

।  

         প্রকদের আওিায় সম্পাশেিব্য অন্যির্ অাংগসমূহ হদলা-বপাট ফস/শর্টদেস ইক্য্পদর্ন্ট এন্ড এদেসশরস, কশম্পউটার গুডস, 

র্াশে ফোর, ইদলশিক গুডস, কেস্ট্রাকশে অব শেল ষ্ট্রাকোর, ইেেদলশে অব শসেদেটিক টার্ফ,  কেস্ট্রাকশে অব ক্লাস রুর্, 

কেস্ট্রাকশে অব  অশডদটাশরয়ার্ এন্ড অশর্স, ফ্লাট লাইটিাং উইে ওয়াে-সাব বেশে ইি্াশে।



1211 

 

। বেয়া 

(Tk. in lakh) 

SI. NO Items of Work(as per 

PP ) 

Unit Target(as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation(  ±) Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Sports Gears nos 50.00 3 49.97 3 As per practical 

work done  

02 Expert -Exchange  - 20.00 6 19.61 6 As per practical 

work done  

03 Consultancy no 10.00 1 10.00 1 As per practical 

work done  

04 Honorarium / Fee ls 5.00 - 1.34 - As per practical 

work done  

05 Miscellaneous 

Expenditure 

nos 5.00 - 4.84 - As per practical 

work done  

06 Sports/Fitness 

Equipment & 

Accessories  

nos 50.00 73 49.85 73 As per practical 

work done  

07 Computer Goods nos 10.00 20 9.84 20 As per practical 

work done  

08 Furniture nos 100.00 1565 97.54 1565 As per practical 

work done  

09 Electric Goods  nos 200.00 57 199.60 57 As per practical 

work done  

10 Construction of Steel 

Structure  

sqm 1617.04 11152 1614.06 11152 As per practical 

work done  

11 Installation of 

Synthetic Turf 

sqm 1003.84 10780 998.44 10780 As per practical 

work done  

12 Construction of 

Class room /training 

lab 

sqm 677.92 1859 676.71 1859 As per practical 

work done  

13 Construction of 

Auditorium & Office  

sqm 515.84 1394 515.71 1394 As per practical 

work done  

14 Flood light with sub 

station 

nos 100.00 200 99.75 200 As per practical 

work done  

   4364.64  4347.23*   

 ব্যময়ত  ১৭.৪১ রক্ষ টাো মনয়ভানুমায়ী ভ মন েযা ভয়ভছ ভরভ থ ডডআয রত জানা মায়।  
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১। 
         েেভেয অওতায় ের োম মক্রভ ম্পন্ন ভয়ভছ ভভভ ম জানা মায়।     

।

১।  প্রডতকূর আফাওয়ায় ডফরকএডরত জাতীয় দররয দীঘ থরভয়াদী ডনডফ থঘ্ন ডফজ্ঞানডবডিক 

প্রডেণ প্রদান;  

২।  ধভ থ ফণ থ ডনডফ থরল কর মেণীয ভানুরলয ডনকট ডফরকএড’য ডফজ্ঞানডবডিক  প্রডেণ 

সুডফধা প্রদান এফং তারদযরক জাতীয় ও আন্তজথাডতক ভারনয মখরাধুরায় াযদী করয 

মতারা; 

৩।  ডফরকএড’য ডফদ্যভান ক্রীড়া অফকাঠারভাগুররারক আন্তজথাডতক ভারন উন্নীত কযণ; 

৪।  ক্রীড়া সুডফধাফরী ডক্তারীকযণ এফং মথামথ গুনগত ভানম্পন্ন মোট থ ওয়যায ও 

ক্রীড়া াভগ্র্ী যফযারয ভাধ্যরভ  ডফজ্ঞান ায়ক প্রডেণ িডতয উন্নয়ন কযা ; 

এফং 

৫।  আন্তজথাডতক ভারনয মখরাধুরায় মমাগ্যতা অজথন কযায ররে কর জাতীয় দররয 

মকাডচং কযাম্প স্থারন ডফরকএড’য ডফদ্যভান সুডফধাফরীয ব্যফারযয সুরমাগ করয 

মদওয়া।   

মোট থ/ডপটরন ইকুযরভন্ট এন্ড 

এরসডযজ, পাডন থচায, ইররডিক 

গুড, কনস্ট্রাকন অফ ডির 

িাকচায, ইনিররন অফ 

ডনরথটিক টাপথ, ক্লা রুভ, 

অডডরটাডযয়াভ এফং াফ মিন 

ফ্লাট রাইট ডনভ থারণয ভাধ্যরভ 

মুদয় রে অজথন কযা ম্ভফ 

রয়রছ।   

।     েভমাজয নয়।  

। েেে মপ মযদ মনঃ 

ভাডযচারক (ডাঃ ও াাঃ)  এফং উ- ের্তমে েেে এরাকা ( াবায, ঢাকা ) মযদ মন েযা য়। 

মযদ মভনয ভয় প্রকে ডযচারক,  মযচারে (উন্নয়ন), ংডিষ্ট প্ররক রী ন্যান্য েভ মেতমা গণ উডস্থত ডছররন।  ডনরম্ন 

ডযদ থরনয ডফফযণী মদওয়া রাঃ  

পশরেশ ফদে বেো র্ায়, ৫০০ ফুট X ২৮০ ফুট জায়গায় বাাংলাদেশ ক্রীড়া শশক্ষা প্রশিষ্ঠাদের ইেদডার প্রশশক্ষদের জন্য ববইলম্যাে 

হ্াাংগার শের্ ফাে কাজ বশষ হদয়দছ। অবকাঠাদর্াটি অদস্ট্রশলয়ার  সর্শিি বগইর্ শিশিক শিদলদজর র্দডল অনুসরদে মূলিোঃ 

ডদরয় রয়রছ। এয উয যডঙন টিন ডদরয় মঢরক মদওয়া রয়রছ। ৫০% 

পাইফায ও অফডষ্ট ৫০% মভটার টিন ব্যফায কযা রয়রছ ফরর উডস্থত প্ররক রী জানান। মূল ইেদডাদরর বফ্লাদর ৯৩,৫০০ 

ফগ থফুদটর র্াশিপারপাস শসেদেটিক টার্ফ বসাদো হদয়দছ। জাো র্ায়, শসেদেটিক টার্ফ শের্ ফািা প্রশিষ্ঠাে  প্রকে এলাকায় 

কাঁোর্াল এদে টার্ফ শের্ ফাে কদর এবাং িাদের িত্ত্বাবধাদে িা পুদরা র্াদঠ স্থাপে করা হদয়দছ। র্াদঠর পূব ফ ও পশির্ পাদবফ উির 

েশক্ষদে লম্বা শিিল িবদে ডডডডপ্ল্ন এয রুভ, ক্লারুভ রুভ, ১টি ডজভ রুভ, 

 রুভ, রুভ রুভ রুভ রয়রছ। মদাতরায় পূফ থ ও ডিভ ারয 

গ্যারাডযয প্রডতটিরত ৩৫০টি করয মচয়ায ফারনা রয়রছ।   
 

অন্যান্য কক্ষ বর্র্ে- বেলাধূলাজশেি িাৎক্ষশেক আঘাি পশরের্ ফা ও শরদহশবশলদটশদের জন্য ক্রীড়া শেশকৎসা বকন্দ্র, বসৌো বাে 

ল্যাব, বস্ট্রাংে প্রশশক্ষদের জন্য ওদয়ট বিশোং হল বা ল্যাব, ব্যবহাশরক প্রশশক্ষে/প্রশিদর্ামগিা কার্ ফক্রর্ পরবিী িাশত্ত্বক পর্ ফাদলােো 

ও সর্ীক্ষদের জন্য আধুশেক কশম্পউটার প্রযুশি সম্বশলি শিশডও এোশলশসস অশডও শিসুয়াল রুর্ বা ল্যাব , র্াদঠর েশক্ষে শেদক 

৭০০ আসে শবশশষ্ট একটি অশডদটাশরয়ার্ শের্ ফাে সর্াপ্ত হদয়দছ। অডডরটাডযয়ারভ acounstic sound system এয ব্যফস্থা কযা 
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য়ডন। উডস্থত প্ররক রী জানান, প্রকরে এ ফাফদ অথ থ ধযা না থাকায় তা কযা মায়ডন। ববইলম্যাে হ্াাংগাদর প্রদবশ মুদে 

শিিল শবশশষ্ট একটি অশর্স শবশডাং শের্ ফাে করা হদয়দছ। অশর্স শবশডাং এর শেেিলায় অশর্স কক্ষ,  েপ বটে রুর্, 

ডক্টরস রুর্ ইি্াশে শের্ ফাে করা হদয়দছ। এ িবদের উপদর ক্লাব রুর্, ক্াদর্টাশরয়া, শর্শডয়া রুর্, শর্শডয়া কর্ীদের জন্য দুটি 

আবাশসক কক্ষ রদয়দছ। ক্লাসরুর্, কশম্পউটার রুর্, অশডদটাশরয়ার্, গ্যালাশরর জন্য বেয়ার, বটশবল, ক্াশবদেট, আলশর্রা ইি্াশে 

র্াশে ফোর ক্রয় ও স্থাপে করা হদয়দছ। 

 

 

           

 

                                                     শেত্র-১।  শেশর্ ফি ববইলম্যাে হ্াাংগার এর সম্মুে অাংশ। 

 

 

            

 

                                         শেত্র-২।  শেশর্ ফি ববইলম্যাে হ্াাংগার এর ইেদডার অাংশ। 
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 শিেটি বপাট ফস শগয়ার র্ো- ,ডপটরনট ইকুযরভন্ট মথা- Blood Pressure Monitor, 

Stethoscope, Optimum Performance Visualization Book & Tape, Massage Table ক্রয় কযা রয়রছ। এছাড়া  রুর্

রুর্ েভতা ম্পন্ন 

েভতা ম্পন্ন স্থান  াডফ থকবারফ মনভ মাণ ভান এ্ফং যফযাকৃত ভারাভার বার ফভর 

েতীয়ভান ভয়ভছ। তভফ লারুভভ ব্যফহৃত োে বাযা মনমভ মত ডাআয়া উন্নতভাভনয য়মন।  ডনচতরায ফাযান্দায জলায মপমনমং 

বার য়ডন। এ্ছাড়া উরযয গ্যারাডযয মফ্লারয াধাযণ মনট ডপডনডং কযা রয়রছ মা দ থনাথী চরাচরর অসুডফধা সৃডষ্ট কযরফ ফরর 

প্রতীয়ভান রয়রছ। এখারন াডকথং টাইর ব্যফায কযা প্ররয়াজন ডছর।  

 

 

অন্যান্য ম থরফেণাঃ  

 

ক)  ইনরডায অংর প্রচন্ড গযরভ মখরাধূরা অনুীরন কযা কষ্টকয রফ ভরভ থ প্রতীয়ভান রয়রছ। স্থাডত াধাযণ ভারনয 

কতকগুডর  exhaust fan ডদরয় এই ডফার অংরয তাভাত্রা ডনয়ন্ত্রণ কযাও দূয রফ। উডস্থত প্ররক রী জানান , মবী 

ডডউটি exhaust fan স্থান েযভর এ্ ভস্যায ভাধান েযা মাভফ। 

  খ)  এ্ত বাযী স্থানা (মের োেচায ) মফমষ্ট আনভডায েভভপ্লে ফাংরাভদভয জেক্ষাভট নতুন। মনধ মামযত ভয় ন্তয 

ডনযািা ডনডিতকযরণ এ্য  োমযগযী মদেগুমর মনয়মভত যীক্ষা েযা েভয়াজন ।  

 খ)  অডডরটাডযয়ারভ acounstic sound system এয ব্যফস্থা কযা য়ডন। অডডরটাডযয়াভটিরক ভাডিাযা কারজ ব্যফারযয 

ডনডভি acounstic sound system ংরমাজন কযা প্ররয়াজন।  

 

। 
 ১৫.১  ইনরডায মে এ অস্বাবাডফক গযভ অনুভূত রয়রছ। এখারন ডফরল করয গযভকারর অনুীরন কযায অনুকূর ডযরফ 

মনই। াধাযণ ভারনয ডকছু exhaust fan রাগাভনা অভছ মা মদভয় এ্ মফার আনভডায জেভয তাভাত্রা নীয় ম মাভয় 

যাখা ম্ভফ নয় ।  

 ১৫.২ ক্লারুরভয ডাইয়ার ব্যফহৃত কারঠয ভান এফং ডনচতরায কডযডরযয াডকথং টাইর ডপটিং বার য়ডন। এছাড়া, 

উরযয গ্যারাডযয মফ্লায মনট ডপডনং কযা রয়রছ মা গ্যারাডযয দ থকরদয চরাচরর অসুডফধা সৃডষ্ট কযরফ।   

 ১৫.৩ অডডরটাডযয়ারভ acounstic sound system এয ব্যফস্থা না থাকায় এয ফহুডফধ ব্যফারযয চাডদা হ্রা ারফ।  

  ১৫.৪  মনধ মামযত ভয় ন্তয মের োেচাযমূরয োমযগময মদেগুমর মনয়মভত যীক্ষা না েযভর নুীরনযত জখভরায়াড়ভদয 

জীফভনয ঝুঁমে জথভে মাভফ।  

  

??.?  ??.?    তাভাত্রা নীয় ম মাভয় যাখভত মবী ডডউইটিয  exhaust fan রাগাভনা জমভত াভয।  

১৬.২  কারঠয ডকছু কাজ এফং কডতয় মফ্লারযয ডপডনডং ংক্রান্ত ত্রুটি-ডফচ্যযডতগুডর দ্রুত ংস্কায কযা মমরত ারয।  

১৬.৩  ভাডিাযা কারজ ব্যফারযয ডনডভি অডডরটাডযয়ারভ acounstic sound system এয ব্যফস্থা কযা মমরত 

ারয।  

১৬.৪ মনধ মামযত ভয় ন্তয ডনযািা ডনডিতকযরণ মের োেচাযমূরয োমযগময মদেগুমর মনয়মভত যীক্ষা েযমত রফ। 


