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গৃহায়ন ও গণপূর্ত  মন্ত্রণালয়য়র আওর্ায় ২০১২-১৩ অর্ তবছয়রর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রডর্য়বদয়নর ওির 

মন্ত্রণালয়/ডবভাগডভডিক সার-সংয়েি 

 

ক্র: 

নং 

মন্ত্রণালয়/

ডবভায়গর 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সময় ও ব্যয়য়র তুলনায় 

ডবডনয়য়াগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরগরী 

সহায়র্া 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেডিডসএফ 

ভুক্ত প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সময় ও ব্যয় 

উভয়ই 

অডর্ক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সময় 

অডর্ক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সময় 

অডর্ক্রায়ন্তর 

শর্করা হার 

(%) সব তডনম্ন 

সয়ব তাচ্চ 

ব্যয় 

অডর্ক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অডর্ক্রায়ন্তর 

শর্করা 

হার (%) 

সব তডনম্ন 

সয়ব তাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 গৃহায়ন ও 

গণপূর্ত  

৮ ৭ ১ ০ ৫ ৫ ২০.৯% 

২০০% 

৪ ৯.৪% 

১৪০% 

 

১। সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যা : ৮ টি 
 

২। সমাপ্তকৃর্ প্রকয়ের প্রকৃর্ ব্যয় ও মময়াদকাল: প্রয় ােয নয়। 
 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যয় ও মময়াদ বৃডির কারণ:  
 

প্রকয়ের ব্যয় বৃডির কারণ: 

১) প্রকে গ্রহয়ণর সময় সুদূরপ্রসারী িডরকেনা না কয়র এবং ভডবষ্যয়র্র মপ্রোিট ডবয়বচনা না কয়র ডিডিডি প্রয়ণায়ন করা হয়। 

ফয়ল িরবর্ীয়র্ কায়ের িডরডধ মবয়ে  ায়, ফলশ্রুডর্য়র্ ব্যয় বৃডি িায়; 

২) বার বার মময়াদ বৃডির ফয়ল স্থানীয় ও আন্তেতাডর্ক বাোয়র দ্রব্যমূয়ল্য দাম মবয়ে  ায় এবং মকান মকান মেয়ে দরিয়ের মরট 

ডশডিউল িডরবর্তন হয়য়  ায়, ফয়ল প্রকে ব্যয় মবয়ে  ায়; 

৩) ভূডম অডধগ্রহয়ণ দীর্ ত সূডের্ার কারয়ণ মমৌো মরট িডরবর্তন হওয়ায় প্রকয়ের ব্যয় মবয়ে  ায়।  
 

প্রকয়ের মময়াদ বৃডির কারণ: 

১) মূল ডিডিডি অনুয়মাদয়নর র্াডরয়ের িয়রও মটন্ডার িকুয়মন্ট তর্ডর, মটন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কা তায়দশ প্রদায়ন অয়নক 

ডবলম্ব হয়। ফয়ল মাঠ ি তায়য় প্রকয়ের বাস্তবায়ন কাে শুরু হয়র্ মবডশর ভাগ মেয়ে এক বছর মর্য়ক দুই বছর ডবলম্ব হয়য়  ায়;  

২) মভৌর্ ডনম তাণ কায়ে ড্রইং, ডিোইন কায়ে দীর্ ত সময় অডর্ক্রান্ত হয় ; 

৩) সাহায্যপুষ্ট প্রকয়ের দরিে মূল্যায়য়নর সময় উন্নয়ন সহয় াগী সংস্থার কনকায়রন্স মিয়র্  য়র্ষ্ট ডবলম্ব হয়; 

৪) ভূডম অডধগ্রহণেডনর্ েটিলর্ার কারয়ণ মবডশর ভাগ প্রকয়ে  য়র্ষ্ট সময়য়েিণ হয়। 

 

৪। সমাপ্তকৃর্ প্রকে বাস্তবায়য়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশ:  
 

সমস্যা সুিাডরশ 

১। প্রকয়ের ব্যয় বৃডি ও 

বাস্তবায়য়ন অর্যাডধক ডবলম্ব 

১। প্রকে প্রণয়য়নর মেয়ে বাস্তবসম্মর্ভায়ব ব্যয় ও সময় ডনধ তারণ এবং বাস্তবায়ন ি তায়য় 

র্া অনুসরণ করা প্রয়য়ােন।

২। কায়ের গুণগর্মান সংক্রান্ত। ২.১। কায়ের গুণগর্মান ডনডির্ করয়র্ ভডবষ্যয়র্ ডিডিআর  র্া র্ভায়ব অনুসরণপূব তক 

দে েনবল এবং প্রয়য়ােনীয়  ন্ত্রিাডর্ সমডির্ ঠিকাদার ডনয়য়াগ করা প্রয়য়ােন। 

২.২। প্রকয়ের আওর্ায় সম্পাডদর্ কাে ডবয়শষ কয়র ডনম্নমায়নর পূর্ত কায়ের েন্য 

র্দারডকর দাডয়য়ে ডনয়য়াডের্ সংডিষ্ট কম তকর্তা/কম তচারীর  ডবরুয়ি প্রয়য়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা আবশ্যক। 

৩। প্রকয়ের  ানবাহন সংক্রান্ত। ৩। ডবদ্যমান সরকাডর ডনয়ম অনু ায়ী প্রকয়ের আওর্ায় সংগৃহীর্  ানবাহন সরকাডর 

িডরবহন পুয়ল েমা মদয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। 

৪। প্রকে িডরচালক সংক্রান্ত। ৪.১। প্রকে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ডনডির্কয়ে র্ন র্ন প্রকে িডরচালক বদডল বা িডরবর্তন না 

কয়র ডবদ্যমান ডনয়ম অনু ায়ী প্রকে িডরচালক ডনয়ায়গ সয়চষ্ট র্াকার প্রয়য়ােন আয়ছ। 

৪.২। ডবডভন্ন সংস্থার আওর্ায় বাস্তবায়নাধীন ও ভডবষ্যয়র্ প্রকয়ের েন্য সরকারী 

ডনয়দ তশনা অনু ায়ী পূণ তকালীন ও ম া্য  প্রকে িডরচালক ডনয়য়ায়গর ডবষয়টি উয়দ্যাগী ডবভাগ 

হয়র্ ডনডির্ করা প্রয়য়ােন।  

৫। ডিডসআর মপ্ররয়ণ ডবলম্ব। ৫। প্রকে সমাডপ্ত মর্াষণার ির িরই ডিডসআর প্রণয়ন কয়র আইএমইডিয়র্ মপ্ররণ ডনডির্ 

করা আবশ্যক। 

৬। ভূডম অডধগ্রহয়ণ ডবলম্ব। ৬। প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব ত ভূডম অডধগ্রহয়ণর ডবষয়টি পূব ত মর্য়ক ডনস্পডি করা আবশ্যক। 

 



83 

 

সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রডর্য়বদন 

(সমাপ্ত :  জুন, ২০১ ) 
 

 

১। ডনব তাহী সংস্থা :  

২। প্রশাসডনক মন্ত্রণালয় : 

৩। প্রকয়ের অবস্থান : 

 

  ৪।   প্রকয়ের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

(লে টাকায়) 

প্রাক্কডলর্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় িডরকডের্ বাস্তবায়নকাল প্রকৃর্  

বাস্তবায়নকাল 

অডর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কডলর্ 

ব্যয়য়র %) 

অডর্ক্রান্ত সময় 

(মূল বাস্তবায়ন 

কায়লর ( %) 

মূল সব তয়শষ 

সংয়শাডধর্ 

মূল সব তয়শষ 

সংয়শাডধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জুলাই’২০০

মর্য়ক  

জুন’২০১

 জুলাই’২০০

মর্য়ক  

জুন’২০১

 

 ৬। অংগ ডভডিক অগ্রগডর্ : 

                       (লে টাকায়) 

ক্রডমক  

নং 

আরডিডিডি অনু ায়ী কায়ের অংয়গর  

নাম 

একক   িডরকডের্ লেযমাো প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আডর্ তক বাস্তব িডরমাণ আডর্ তক (%) বাস্তব িডরমাণ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১) 

২)   

৩)    

৪)  

 ৫)      

৭) 

Sand drain, 

sand pile, 

sand 

blanket

-- 

Sand drain,  

sand pile,  

৮) Sand drain,  

sand pile, 

৯) 

 

১০) 

 

 সব তয়মাট : -- 

 

০৭।    মূল্যায়ন িিডর্ (Methodology) : আয়লাচয প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রডর্য়বদনটি প্রণয়য়ন ডনয়ম্নাক্ত ডবষয়/িিডর্ অনুসরণ করা 

হয়য়য়ছ : 

 PEC সভার কা তডববরণী ি তায়লাচনা; 

 আরডিডিডি ি তায়লাচনা; 

 মন্ত্রণালয় কর্ততক মপ্রডরর্ প্রকয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ ি তায়লাচনা; 
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 ডিডসআর র্থ্য ি তায়লাচনা; 

 কায়ের বাস্তব অগ্রগডর্  াচাই এবং র্থ্য সংগ্রয়হর েন্য সয়রেডময়ন িডরদশ তন ; 

 রডের্  

 প্রাপ্ত র্য়থ্যর ডভডিয়র্ সংডিষ্ট কম তকর্তায়দর সায়র্ আয়লাচনা; 

 প্রকে এলাকার উিকারয়ভাগীয়দর সায়র্ আয়লাচনা ;  

 Evaluation matrix -এর ডভডিয়র্ মূল্যায়ন। 

   
০৮।   কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল র্ার কারণঃ  প্রকয়ের আওর্ায় মকান কাে অসমাপ্ত নাই 

 

০৯। প্রকয়ের উয়েশ্যঃ  

                                                  

 

১০। 

 

প্রকয়ের িটভূডমঃ 

 

রু

প্রস্তাব ি তন্ত

প্রস্তাব

১১। 

 

প্রকে িডরচালক সম্পডকতর্ র্থ্যঃ প্রকেটির বাস্তবায়নকালীন সময়য় (এডপ্রল, ২০০৭ হয়র্ জুন, ২০১  ি তন্ত ) ০  েন  

প্রকে িডরচালয়কর দাডয়য়ে ডনয়য়াডের্ ডছয়লন। ডনয়ম্ন প্রকে িডরচালয়কর র্থ্য মদয়া হয়লাঃ 
 

ক্রঃ নং প্রকে িডরচালয়কর নাম িদবী পূণ তকালীন/ 

েন্ডকালীন 

সময়কাল 

১। েনাব মমাঃ ক্ষরু   র্ত্ত্বাবধায়ক প্রয়কৌশলী  কালীন শুরু

ি তন্ত

 

১২। 

 

১   

  ৩। 

 

 

 

 

  

প্রকয়ের মূল কা তক্রমঃ  

।

 

প্রকয়ের সাডব তক অগ্রগডর্ঃ  
   

প্রকেটির মমাট প্রাক্কডলর্ ব্যয়  লে টাকা। ডিডসআর অনু ায়ী প্রকে বাস্তবায়য়ন প্রকৃর্ ব্যয় হয়য়য়ছ  লে 

টাকা। 
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১৪। 

 

আডর্ তক বরাে,ব্যয় ডবয়িষণ: 

 বছরওয়ারী ডিডিডি অনু ায়ী চাডহদা ও প্রকৃর্ বরাে প্রাডপ্তর তুলানামূলক ডচে : 

 

            

     

 

 ব্যয়  ডবয়িষয়ণ মদো  ায় ম , আরডিডিডি’র বরাে অনু ায়ী 

ব্যয় করা হয়য়য়ছ   

(গ্রাফ দ্রষ্টব্য)। 

             

 

 

১৫। 

 

প্রকে িডরদশ তন ,িডরদডশ তর্ এলাকা ও প্রকয়ের বাস্তবায়ন ি তয়বেণঃ : গর্ র্াডরয়ে প্রকেটির 
ি তন্ত

ি তন্ত রাস্তা িডরদশ তন করা হয়| 

প্রকয়ের বাস্তবায়ন ি তয়বেণঃ 

 

 প্রকেটির আওর্ায় ে িরীোর

িরীো

 (ডচে: ) 
 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

0 52.71 

505.11 

1338.36 

498.46 

2172.79 

0 
52.71 

505.11 

1338.36 

498.46 

2161.86 

ব র াদ্দ  

ব ছ র  

ব ছ র  ও য়ার ী ডি ডি ডি  অ ন যু ায় চ াডি দ া ও  প্র ক তৃ  ব র াদ্দ  প্র াডি ির   ত লু ন াম লূ ক  

ডচ ত্র  

ADP allocation 
as per DPP 

0 500 1000 1500 2000 2500 

2007-08 

2008-19 

2009-10 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

Financial Progress with RADP 

expenditure 
RADP 



86 

                                         
ডচে  

 
 

 
র রাস্তায়ক

ক্ষ  (ডচে: ) 
 

        

                                                  ডচে   

 

 িডরদশ তনকায়ল রাস্তায় নতুন আস্তরয়ণর ডচহ্ন িাওয়া  ায়।  এ ধরয়ণর মমরাময়র্র 

কাে করা  ডনম্নমায়নর কায়ের সােয বহণ কয়র। (ডচে:৪)        

           
                                            

                                                  ডচে ৪:   নতুন আস্তরয়ণর 
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 রাস্তার  কায়ের মলাি  হায়র করার কর্া র্াকয়লও মসই অনুিায়র্   করা হয়ডন। (ডচে  ৫)                                                                                                                                                                                                                             

                                                 

                  

ডচে ৫:  কায়ের মলাি 

 

 রাস্তায় ডনম্নমায়নর কায়ের সােয বহণ কয়র ( ডচে: ৭) 

                            

                  

              ডচে ৭: রাস্তার ডচে ৮: রাস্তার

 লক্ষ  (ডচে: )  
                

                                             

                        ডচে : ডচে 
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 হয়য়য়ছ ি তন্ত

ি তন্ত অয়িো রাস্তাটির

সয়ন্তাষেনক (ডচে: ১০)। 

 

                                                                    

ডচে ১০    

 

রাস্তা

ন্ত  

 

ন ি

সংক্রান্ত ডবস্তাডরর্

ন্ত রাস্তা
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১ । প্রকেটির আওর্ায় ব্যয়: 

রু
 

  প্রকেটির আওর্ায় লে লে

 

  প্রকেটির আওর্ায় লক্ষ লক্ষ 

বাস্তব ১০০% । 

  প্রকেটির আওর্ায় রেণায়বেণ লে

লে  

 প্রকেটির আওর্ায় লে

লে বাস্তব  

   প্রকেটির আওর্ায় েডর্পূরণ লে

লে বাস্তব  

   প্রকেটির আওর্ায় 

লে  সংস্থায়নর ডবিরীয়র্  লে

%।  

  প্রকেটির আওর্ায় লে লে

 

  প্রকেটির আওর্ায় লে

লক্ষ  

  প্রকেটির আওর্ায়  লে

লে  

।    প্রকয়ের উয়েশ্য অেতনঃ 

িডরকডের্ অডেতর্ অে ডবভায়গর মন্তব্য 

 

প্রকেটি বাস্তবায়য়নর 

মাধ্যয়ম িডরকডের্ 

অেতন করা সম্ভব হয়য়য়ছ।  

আিার্দৃডষ্টয়র্ স্বে মময়ায়দ 

 অডেতর্ হয়লও প্রভাব 

মূল্যায়য়নর মাধ্যয়ম প্রকৃর্ 

উয়েয়শ্য ডনরূিণ করা  ায়ব।    
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।  প্রকয়ের  প্রডকউরয়মন্ট সংক্রান্ত র্থ্য: 

 

দরিে সংক্রান্ত নডর্  াচাইয়য়র প্রধান উয়েশ্য ডছল প্রকেটির আওর্ায় ক্রয়কৃর্ কােটি ডিডিআর-২০০৮ অনুসরয়ণ হয়য়য়ছ ডকনা। এ 

মেয়ে প্রকেটির আওর্ায় একাডধক প্যায়কে/  র্াকায় Random Selection এর মাধ্যয়ম কয়য়কটি প্যায়ক  ক্রয় প্রডক্রয়া 

সঠিক ডছল ডকনা র্া  াচাই করা হয়। ক্রয় প্রডক্রয়া  াচাইকায়ল ম সকল ডবষয় মদো হয়য়য়ছঃ

 ডবষয়

মটন্ডার েমা মদয়ার মাডিিল স্থান ডছল ডকনা

টিওডস ডনয়ম অনু ায়ী গঠন করা হয়য়য়ছ ডকনা

টিইডস ডনয়ম অনু ায়ী গঠন করা হয়য়য়ছ ডকনা

টিইডসয়র্ বাডহয়রর সদয়স্যর উিডস্থডর্ ডনডির্ করা হয়য়য়ছ ডকনা

টিইডস এর আয়লায়ক NOA প্রদান এবং ওয়াকত অি তার মদয়া হয়য়য়ছ ডকনা

 

প্রকয়ের প্রডকউরয়মন্ট সংক্রান্ত দডললাডদ িরীোয়ন্ত ডনম্নবডণ তর্ ডবষয়াডদ িডরলডের্ হয়: 
 

প্যায়কে/ লট নং-GD1 এ ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম 

 এ প্যায়কয়ের মেয়ে ‘তদডনক , The  Daily Independent’ িডেকায় 

ডিডিআয়রর ৯০ ধারা অনু ায়ী টি িডেকায় ডবজ্ঞািন মদয়া হয়য়য়ছ। ৩ সদস্যডবডশষ্ট মটন্ডার ওিডনং কডমটি  (TOC) ও  সদস্য 

ডবডশষ্ট মটন্ডার ইভযালুয়য়শন কডমটি (TEC)  করা হয়য়য়ছ। TEC মর্  েন সদয়স্যর ময়ধ্য 

বডহ:সদস্য ( ও এলডেইডি) রয়য়য়ছ। কর্ততিয়ের

গর্ ১ /  র্াডরয়ে মটন্ডার open করা হয় এবং গর্ ২ ইভযালুয়য়শন কডমটির সভা 

অনুডষ্ঠর্ হয়। ০৩টি  মটন্ডার েমা িয়েয়ছ  মটন্ডার মরসিডন্সভ হয়য়য়ছ। এ প্যায়কে এর মেয়ে প্রাক্কডলর্ দর হয়র্  

% ডনম্নদয়র এর সায়র্ চুডক্ত করা হয়য়য়ছ। 

চূোন্ত

 

WD1, WD2, WD3, WD4

বাস্তবায়নকারী কর্ততিে

এ প্যায়কয়ের মেয়ে 

‘তদডনক , The  Daily Independent’ িডেকায় 

ডবজ্ঞািন মদয়া হয়য়য়ছ। 

 এর মেয়ে 

প্রাক্কডলর্ দর হয়র্ 0 % ডনম্নদয়র DIENCO LTD. এর সায়র্ চুডক্ত করা হয়য়য়ছ। 

 এর মেয়ে প্রাক্কডলর্ দর হয়র্ 0 % ডনম্নদয়র এর সায়র্ চুডক্ত করা 

হয়য়য়ছ। 

মেয়ে চূোন্ত
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মেয়ে চূোন্ত

  চূোন্ত চূোন্ত 

লে

১৮.৩  ি তয়বেণ:  

 GD-1 মেয়ে দরিে প্রডর্য় াডগর্ামূলক হয়ডন। 

 মেয়ে  

 GD-1 মেয়ে প্রকৃর্ বাস্তবায়ন সময় মবডশ মলয়গয়ছ। 

 অনুয়মাডদর্ ডিডিডি-মর্ ক্রয় কা তক্রম ি তায়লাচনায় মদো  ায়, প্রকেটির ক্রয় কা তক্রয়ম প্যায়কে সংখ্যা 

 করার মাধ্যয়ম অনুয়মাডদর্ ডিডিডির ক্রয় িডরকেনার ব্যর্যয় র্টায়না হয়য়য়ছ।  

১৮.     অন্যান্য ডবষয়: 

  

 ক্ষ ন ি  

 চূোন্ত  

 External Audit-এর ডবস্তাডরর্ র্থ্য মদয়া হয়ডন। 

 

।  উিকারয়ভাগীয়দর মর্ামর্: 

ি তন্ত ি তন্ত

রাস্তা তর্ডর

উয়েে দ্রুর্
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রাস্তা

২০।   প্রকে মূল্যায়ন Evaluation matrix এর ডভডিয়র্ মূল্যায়ন : 

Evaluation 

Criteria 

মূল্যায়য়নর েন্য মূল প্রশ্ন র্য়থ্যর উৎস Respondent 

Group 

মন্তব্য 

ম ৌডক্তকর্া 

(Rationality) 

প্রকেটি ডকভায়ব এলাকার উন্নয়য়ন 

ভূডমকা রােয়র্ িায়র? 

প্রার্ডমক স্থানীয় েনগণ 

 

Intensive 

Interview 

এবং 

observation 

technique 

ব্যবহার করা  

হয়য়য়ছ। 

প্রভাব ( Impact) প্রকেটি বাস্তবায়য়নর ির ডক 

ধরয়নর িডরবর্তন দৃশ্যমান 

হয়য়য়ছ? 

প্রার্ডমক 

 

স্থানীয় েনগণ 

 

 

Intensive 

Interview 

এবং 

observation 

technique  

স্থায়ীে 

(Sustainability) 

মকান মকান ডবষয়গুয়লার উির 

প্রকেটির সুফল ডনভতর কয়র? এ 

ডবষয়য়  আিনার মর্ামর্ বলুন। 

প্রার্ডমক স্থানীয় েনগণ 

 

 

Intensive 

Interview 

এবং 

observation 

technique 

ব্যবহার করা 

হয়য়য়ছ। 
 

২০.১।  প্রকেটি গ্রহয়ণর ম ৌডক্তকর্া (Rationality of the project): 

 ি তন্ত ি তন্ত

রাস্তা গৃহীর্ প্রকেটি সময়য়ািয় াগী ও ম ৌডক্তক। 

২০.২।  প্রকেটির বাস্তবায়য়নাির প্রভাব (Impact) : স্থানীয় েনগয়ণর সায়র্ আয়লাচনায় প্রকেটির বাস্তবায়য়ন ডনয়ম্নাক্ত  

প্রভাবগুয়লা ফুয়ট উয়ঠয়ছ: 
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২০.৩।   প্রকেটির বাস্তবায়য়নর সুফল এর Sustainability :   

Sustainability ডনয়ম্নাক্ত ডবষয়য়র উির ডনভতর করয়ছ : 

  সঠিক ব্যবস্থািনা ও মডনটডরং; 

  বাডষ তক অিায়রশন এন্ড মমইনয়টইন্যান্স বায়েয়টর  র্ায়িাযুক্ত ব্যয়; 

   সয়ব তািডর কায়ের মান ও স্থাডয়ে। 

 । ব াস্ ি

ি তন্ত র াস্ িা ক্ষ

স্ ংডল িষ্ট সংডিষ্টয়দর

অয়িো GD1 মেয়ে

লে

লে চূোন্ত GD 2 লে

 GD 3 মেয়ে লে

লে

লে মেয়ে লে

বাস্ত রাস্তার প্রশস্তর্া

সংডিষ্ট

মলাি সংডিষ্ট

মলাি  

ল ক্ষ  

 লে উয়েে  বাস্তবায়নকারী

সংরেণ

সস্ িাি

ক্ষ কর্ততিে

বাস্তবায়ন
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রাস্তায় িডরলডের্ ত্রুটিসমূহ

লয়েয সংক্রান্ত সায়িয়ে সংডিষ্টয়দর ডবরুয়ি 

 সংডিষ্ট

GD1  মেয়ে লে 

সংডিষ্ট সংডিষ্ট

অয়িো চূোন্ত

দ্রুর্ ডনরীো  

বাস্ত বাস্ত রাস্তা মলাি

মলাি

ক্ষ

লে 

লে 

সংডিষ্ট

সংডিষ্ট

বাস্ত

রাস্তার র্

Hanger, RCC Railing, Arch র্

রডের্ র্

লে বাস্ত

র্ র্ লে 
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প্রাকৃডর্ক দুয় তায়গ সহনীয়, ব্যয় সাশ্রয়ী স্থািনা ডনম তায়ণ গয়বষণা ও উদ্বিুকরণ (সংয়শাডধর্) 

সমাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডর্য়বদন 

 (সমাপ্ত :  জুন, ২০১৩) 

 

০১। প্রশাসডনক মন্ত্রণালয় : 

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : হাউডেং এন্ড ডবডডং ডরসাচ ত ইনডষ্টটিউট 

০৩। প্রকয়ের অবস্থান : ঢাকা

 

  ০৪।   প্রকয়ের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

(লে টাকায়) 

 অনুয়মাডদর্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় অনুয়মাডদর্ বাস্তবায়নকাল প্রকৃর্  

বাস্তবায়নকাল 

অডর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূল 

অনুয়মাডদর্ 
ব্যয়য়র %) 

অডর্ক্রান্ত সময় 

(মূল বাস্তবায়ন 

কায়লর ( %) 

মূল সব তয়শষ 

সংয়শাধন 
মূল সব তয়শষ 

সংয়শাডধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৬.৭০ ২১৬.৩৬ ২১৬.৩৬ ১০

৩ 

১০

৩

 ১০

৩

 

৯.৯৯% 

 
০৫। অংগ ডভডিক অগ্রগডর্  :  

 

প্রকয়ের অনুয়মাডদর্ অংগডভডিক ব্যয়য়র অগ্রগডর্ িডরডশষ্ট ‘ক’ মর্ সংযুক্ত রয়য়য়ছ।                  
 

০৬।    মূল্যায়ন িিডর্ (Methodology) : আয়লাচয প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রডর্য়বদনটি প্রণয়য়ন ডনয়ম্নাক্ত ডবষয়/িিডর্ 

অনুসরণ করা হয়য়য়ছ : 

 PEC সভার কা তডববরণী ি তায়লাচনা; 

 ডিডিডি ও আরডিডিডি ি তায়লাচনা; 

 মন্ত্রণালয় কর্ততক মপ্রডরর্ প্রকয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ ি তায়লাচনা; 

 ডিডসআর র্থ্য ি তায়লাচনা; 

 কায়ের বাস্তব অগ্রগডর্  াচাই এবং র্থ্য সংগ্রয়হর েন্য সয়রেডময়ন িডরদশ তন ; 

 ে  

 প্রাপ্ত র্য়থ্যর ডভডিয়র্ সংডিষ্ট কম তকর্তায়দর সায়র্ আয়লাচনা;  

 Evaluation matrix -এর ডভডিয়র্ মূল্যায়ন। 

 

০৭।   কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল র্ার কারণঃ  প্রকয়ের আওর্ায় মকান কাে অসমাপ্ত নাই

০৮। প্রকয়ের উয়েশ্যঃ  

 

 

 
এবং

 
 

০৯। 

 

প্রকয়ের সাডব তক ধারণা : 

য় Part-A: "Experiment on infilled frame structures 

against earthquake load
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" Part-B: "Dissemination of sustainable houses for cyclone, 

river erosion and flood victims

"
Part-A  

ময়য়ছ

Shear Force Resistance Diagonal Strut Mechanism

রু

Soft story/Weak story 

রু

য়

Part-B

ময়য়ছ রু 

স্থানান্তরয় া্য 

 মাডনকগঞ্জ মেলার ডশবালয় উিয়েলায়  

পুন:ব্যবহারয় া্য  ডপ্র-ফযাডিয়কয়টি হাউে, গাইবান্ধা মেলার ফুলছডে উিয়েলায় পুন:প্রডর্স্থািনয় া্য  ডপ্র-ফযাডিয়কয়টি হাউে 

ডনম তাণ করা ময়য়ছ  Stilt House য়

য়

১০। 

 

প্রকে িডরচালক সম্পডকতর্ র্থ্যঃ  

কয়ের পুয়রা মময়ায়দ েনাব মমা: আবদুল ওয়ায়হদ, ডসডনয়র ডরসাচ ত ইডঞ্জডনয়ার,  েন্ডকালীন প্রকে িডরচালয়কর দাডয়ে িালন 

কয়রন। 

১১। প্রকয়ের মূল কা তক্রম :  

 ভূডমকম্প  বয়ল ইয়টর মদয়ালযুক্ত আরডসডস কাঠায়মার প্রডর্ডক্রয়া সম্পডকতর্ গয়বষণা িডরচালনা ; 

 বন্যা, ঘূডণ তঝে র্র্া দূয় তাগপ্রবণ এলাকার উিয় াগী ডনম তাণ মকৌশল অনুসরণ কয়র ময়িল হাউে প্রবর্তন ; 

 মদশে ডনম তাণ উিকরণ ব্যবহায়র সাধারণ েনগণয়ক উদ্ধুিকরণ ; এবং 

 মমডশনারী ইকুযিয়মন্ট সংগ্রহকরণ ।  

১২। প্রকয়ের সাডব তক অগ্রগডর্ :  

প্রকেটির মমাট অনুয়মাডদর্ ব্যয় ২১৬.৩৬ লে টাকা। ডিডসআর অনু ায়ী প্রকে বাস্তবায়য়ন প্রকৃর্ ব্যয় হয়য়য়ছ 

২১৬.৩৬ লে টাকা (১০০%) এবং বাস্তব অগ্রগডর্ ১০০%। 

 

১৩। আডর্ তক বরাে ও ব্যয় ডবয়িয়ণ :  

(লে টাকায়)

% % 
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১৪। প্রকে িডরদশ তন, িডরদডশ তর্ এলাকা ও প্রকয়ের বাস্তবায়ন ি তয়বেণ  : 

গর্ ০৫ মাচ ত, ২০১৫ র্াডরয়ে আইএমইডি’র সহকারী িডরচালক (পূর্ত) কর্ততক ে প্রকেটি িডরদশ তন করা হয়। এ সময়য় প্রকে 

িডরচালকসহ প্রকে সংডিষ্ট কম তকর্তারা উিডস্থর্ মর্য়ক িডরদশ তয়ন সহয় াডগর্া প্রদান কয়রন।  

 প্রকয়ের বাস্তবায়ন ি তয়বেণ :  

 প্রকয়ের আওর্ায় ৪.৪২ লে টাকা ব্যয়য় ল্যািটি, কডম্পউটার, ডপ্রন্টার, ডিডেটাল কযায়মরাসহ আনুষডিক 

 ন্ত্রিাডর্ সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ। সংগ্রহকৃর্ ল্যািটি ও কডম্পউটার বর্তমায়ন হাউডেং এন্ড ডবডডং ডরসাচ ত 

ইনডষ্টটিউয়টর দাপ্তডরক কায়ে ব্যবহার করা হয়ে।  

  

ডচে (১) : প্রকয়ের আওর্ায় সংগ্রহকৃর্ ল্যািটি। ডচে (২) : প্রকয়ের আওর্ায় সংগ্রহকৃর্ কডম্পউটার ও 

ডপ্রন্টার। 

 

 প্রকয়ের আওর্ায় ২.৫৭ লে টাকা ব্যয়য় অডফস ফাডণ তচার ক্রয় করা হয়য়য়ছ। সংগ্রহকৃর্ অডফস ফাডণ তচারসমূহ 

বর্তমায়ন হাউডেং এন্ড ডবডডং ডরসাচ ত ইনডষ্টটিউয়টর দাপ্তডরক কায়ে ব্যবহার করা হয়ে। 

  

ডচে (৩) : প্রকয়ের আওর্ায় সংগ্রহকৃর্ আলমাডর। ডচে (৪) : প্রকয়ের আওর্ায় সংগ্রহকৃর্ ফাইল মকডবয়নট। 

 

 

 প্রকয়ের আওর্ায় ২৫.৮০ লে টাকা ব্যয়য় 

সম্পাদন করার েন্য ডবডভন্ন  ন্ত্রিাডর্ ক্রয় করা হয়য়য়ছ। গয়বষণার েন্য 

ক্রয়কৃর্ এই  ন্ত্রিাডর্র সাহায়য্য গয়বষণাকম ত সম্পাদন করা হয়য়য়ছ এবং বর্তমায়ন র্া বাডণডেযক ব্যবহায়রর 

 ব্যবহৃর্ হয়ব ময়ম ত প্রকে িডরচালয়কর ডনকট হয়র্ োনা মগয়ছ। 



98 

 
 

ডচে (৫) : প্রকয়ের আওর্ায় গয়বষণার েন্য ক্রয়কৃর্ 

 ন্ত্রিাডর্। 

ডচে (৬) : প্রকয়ের আওর্ায় গয়বষণার েন্য ক্রয়কৃর্ 

সরঞ্জামাডদ। 

 

 প্রকয়ের আওর্ায় ৫.৫০ লে টাকা ব্যয়য় এসডবআরআই-এর ওয়াকতসি মরয়নায়ভশন ও ইয়লকডিক ওয়াডরং 

এর কাে সম্পাদন করা হয়য়য়ছ। মূলর্: ল্যাবয়রটডর  ন্ত্রিাডর্ স্থািন ও িডরচালনার েন্য প্রকয়ের অর্ তায়য়ন 

এই সংস্কার কাে সম্পাদন করা হয়।

  

ডচে (৭) : প্রকয়ের আওর্ায় সংস্কারকৃর্ ওয়াকতশি। ডচে (৮)প্রকয়ের আওর্ায় সংস্কারকৃর্ ওয়াকতশি রুম। 

 

 প্রকয়ের আওর্ায় ৭.৯৬ লে টাকা ব্যয়য় মাডনকগঞ্জ মেলার ডশবালয় উিয়েলায় পুন:ব্যবহারয় া্য  ডপ্র-

ফযাডিয়কয়টি হাউে ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। এ বাডেটি দূয় তাগ িরবর্ী সময়য় খুব দ্রুর্ ডনম তাণ উিয় াগী। এছাোও 

প্রকয়ের আওর্ায় ৮.৯৪ লে টাকা ব্যয়য় গাইবান্ধা মেলার ফুলছডে উিয়েলায় পুন:প্রডর্স্থািনয় া্য  ডপ্র-

ফযাডিয়কয়টি হাউে ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। দুয় তাগপ্রবণ এলাকায় এ ধরয়ণর বাডে তর্রী করা সম্ভব হয়ল দুয় তাগ 

িরবর্ী সময়য় র্া পুন:প্রডর্স্থািনয় া্য  হয়ব।   
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ডচে (৯) : মাডনকগঞ্জ মেলার ডশবালয় উিয়েলায় 

ডনডম তর্  ডপ্র-ফযাডিয়কয়টি হাউে (সংগৃডহর্)। 

ডচে (১০) : গাইবান্ধা মেলার ফুলছডে উিয়েলায় ডনডম তর্ 

পুন:প্রডর্স্থািনয় া্য  ডপ্র-ফযাডিয়কয়টি হাউে (সংগৃডহর্)। 

 প্রকয়ের আওর্ায় ১৪.৬০ লে টাকা ব্যয়য় সার্ডেরা মেলার শ্যামনগর উিয়েলায় ময়িল হাউে ডনম তাণ 

করা হয়য়য়ছ। সাধারণর্: বন্যা ও েয়লাচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় এ ধরয়ণর বাডে ব্যবহায়রর উিয় াগী ময়ম ত 

প্রকয়ের আওর্ায় নমুনা ডহয়সয়ব র্া তর্রী করা হয়য়য়ছ। এছাোও শডরয়র্পুর মেলার োডেরা উিয়েলায় 

৩৪.৯২ লে টাকা ব্যয়য় ভাসমান বাডের নমুনা তর্রী করা হয়য়য়ছ। এ বাডে শুকনা মমৌসুয়ম স্কুল ডহয়সয়ব 

এবং বন্যা বা েয়লাচ্ছ্বাস হয়ল আশ্রয় মক্দ্র  ডহয়সয়ব ব্যবহার করা  ায়ব। 

  

ডচে (১১) : সার্ডেরা মেলার শ্যামনগর উিয়েলায় 

ডনডম তর্ ময়িল হাউে (সংগৃডহর্) ।  

ডচে (১২) : শডরয়র্পুর মেলার োডেরা উিয়েলায় 

ডনডম তর্ ভাসমান হাউে (সংগৃডহর্)। 
 

১৫। প্রকয়ের উয়েশ্য অেতন :  

 অনুয়মাডদর্  অডেতর্ আইএমই ডবভায়গর মন্তব্য 

 

 

 

 

 

হয়য়য়ছ  

 

 

করা হয়য়য়ছ। 

 

 বন্যা, ঘূডণ তঝে, নদী ভাংগন  ইর্যাডদ 

প্রাকৃডর্ক দূয় তাগ সহনীয় 

 
প্রভাব মূল্যায়য়নর মাধ্যয়ম 

প্রকৃর্ উয়েয়শ্য ডনরূিণ করা 

 ায়ব।   
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প্রডর্স্থািনয় া্য  ময়িল বাডে ডনম তাণ 

করা হয়য়য়ছ।  

 
করার 

ডনডময়ি মসডমনায়রর আয়য়ােন করা 

হয়য়য়ছ  

 

১৬। প্রকয়ের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত র্থ্য :  

দরিে সংক্রান্ত নডর্  াচাইয়য়র প্রধান উয়েশ্য ডছল প্রকেটির আওর্ায় ক্রয়কৃর্ কাে ি তয়বেণ করা। এ মেয়ে 

প্রকেটির আওর্ায় একাডধক প্যায়কে/লট র্াকায় Random Selection এর মাধ্যয়ম কয়য়কটি প্যায়ক  ক্রয় 

প্রডক্রয়ার বাস্তবায়ন ি তায়লাচনা করা হয় :

১৬ লট নং-G1 : এ লয়টর আওর্ায় ল্যািটি, কডম্পউটার, ডপ্রন্টার  সংগ্রহ করা হয়। ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি 

(OTM) এর মাধ্যয়ম এ লয়টর আওর্ায় ক্রয় কা ত সম্পাদন করা হয়। এ প্যায়কয়ের মেয়ে ২৬.১০.২০১০ তদডনক 

সমকাল ও ২৫.১০.২০১০ র্াডরয়ে ডদ ডনউ এইে িডেকায় ডবজ্ঞািন মদয়া হয়য়য়ছ। ১ বডহ:সদস্য 

মলন। গর্ ৩০.১১.২০১০ র্াডরয়ে মটন্ডার open করা গর্ ০৬.০১.২০১১ র্াডরয়ে দরিে মূল্যায়ন কডমটির সভা 

অনুডষ্ঠর্ হয়। উক্ত মটন্ডার প্রডক্রয়ায় ২টি প্রডর্ষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র  ার ময়ধ্য ০২টি প্রডর্ষ্ঠান মরসিনডসভ/ম া্য  দরদার্া ডহয়সয়ব 

ডবয়বডচর্ হয়। প্রকে অডফস হয়র্ গর্ ০৯.০২.২০১১ র্াডরয়ে সব তডনম্ন দরদার্া প্রডর্ষ্ঠান মমসাস ত শাহনাে ইন্টারন্যাশনাল-মক 

মনাটিডফয়কশন অব এযা য়াি ত  ডনব তাডচর্ র ১ মাস 

এবং চুডক্ত মূল্য ডছল ৪.৪২ লে টাকা

১৬ লট নং- G4: এ লয়টর আওর্ায় িরীোগায়রর  ন্ত্রিাডর্ ক্রয় করা হয়। ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর 

মাধ্যয়ম এ লয়টর আওর্ায় ক্রয় কা ত সম্পাদন করা হয়। এ প্যায়কয়ের মেয়ে ০৩.০৫.২০১২ তদডনক সমকাল ও ডদ 

ডফনাডন্সয়াল এক্সয়প্রস িডেকায় ডবজ্ঞািন মদয়া হয়য়য়ছ। ১ বডহ:সদস্য মলন। গর্ 

২১.০৫.২০১২ র্াডরয়ে মটন্ডার open করা গর্ ২৮.০৫.২০১২ র্াডরয়ে দরিে মূল্যায়ন কডমটির সভা অনুডষ্ঠর্ হয়। উক্ত 

মটন্ডার প্রডক্রয়ায় ১টি প্রডর্ষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র  ার ময়ধ্য ০১টি প্রডর্ষ্ঠান মরসিনডসভ/ম া্য  দরদার্া ডহয়সয়ব ডবয়বডচর্ হয়। প্রকে 

অডফস কর্ততক গর্ ০৪.০৬.২০১২ র্াডরয়ে একমাে দরদার্া স্টাডল তং মাডি মটকয়নালডে ডল:-মক মনাটিডফয়কশন অব এযা য়াি ত 

গর্ ১৭.০৬.২০১২ র্াডরয়ে ডনব তাডচর্ র ১ মাস বছর এবং 

চুডক্ত মূল্য ডছল ২৫.৭৭ লে টাকা

১৬ ৩ লট নং- G7 : এ লয়টর আওর্ায় গয়বষণার েন্য ডরএযাকশন মেম ও সাইডিক মলাডিং এর  ন্ত্রিাডর্ সংগ্রহ 

করা হয়। ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম এ লয়টর আওর্ায় ক্রয় কা ত সম্পাদন করা হয়। এ প্যায়কয়ের মেয়ে 

গর্ ০২.০৪.২০১২ তদডনক সমকাল ও ০৩.০৪.২০১২ র্াডরয়ে ডদ ডফনাডন্সয়াল এক্সয়প্রস িডেকায় ডবজ্ঞািন মদয়া হয়য়য়ছ। 

১ বডহ:সদস্য মলন। গর্ ১৯.০৪.২০১২ র্াডরয়ে মটন্ডার open করা গর্ 

২৯.০৪.২০১২ র্াডরয়ে দরিে মূল্যায়ন কডমটির সভা অনুডষ্ঠর্ হয়। উক্ত মটন্ডার প্রডক্রয়ায় ০২টি প্রডর্ষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র  ার ময়ধ্য 
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০২টি প্রডর্ষ্ঠানই মরসিনডসভ/ম া্য  দরদার্া ডহয়সয়ব ডবয়বডচর্ হয়। প্রকে অডফস কর্ততক গর্ ২০/০৫/২০১২ র্াডরয়ে সব তডনম্ন 

দরদার্া প্রডর্ষ্ঠান হয়র্ োন ইডঞ্জডনয়াস ত এন্ড মকাং-মক মনাটিডফয়কশন অব এযা য়াি ত 

গর্ ০৩/০৬/২০১২ র্াডরয়ে ডনব তাডচর্ র ১৩ সপ্তাহ এবং চুডক্ত মূল্য 

ডছল ১২.৫৯ লে টাকা

১৬.৪  লট নং-W-03 : এ লয়টর আওর্ায় গাইবান্ধায়র্ ডপ্র-মফডিয়কয়টি ময়িল হাউে ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ।  ওয়িন মটন্ডাডরং 

মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম এ লয়টর আওর্ায় মভৌর্ কাে সম্পাদন করা হয়। এ প্যায়কয়ের মেয়ে গর্ ০৩.০৫.২০১২ 

তদডনক সংবাদ ও  ডদ ডফনাডন্সয়াল এক্সয়প্রস িডেকায় ডবজ্ঞািন মদয়া হয়য়য়ছ। ১ বডহ:সদস্য 

মলন। গর্ ১৭.০৫.২০১২ র্াডরয়ে মটন্ডার open করা গর্ ২৪.০৫.২০১২ র্াডরয়ে দরিে মূল্যায়ন কডমটির সভা অনুডষ্ঠর্ 

হয়। উক্ত মটন্ডার প্রডক্রয়ায় ০১টি প্রডর্ষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র  ার ময়ধ্য ০১টি প্রডর্ষ্ঠান মরসিনডসভ/ম া্য  দরদার্া ডহয়সয়ব ডবয়বডচর্ 

হয়। প্রকে অডফস কর্ততক গর্ ০৩.০৬.২০১২ র্াডরয়ে মমসাস ত র্তষা এন্টারপ্রাইে-মক মনাটিডফয়কশন অব এযা য়াি ত 

গর্ ১০.০৬.২০১২ র্াডরয়ে ডনব তাডচর্ র ২৬ সপ্তাহ  এবং চুডক্ত মূল্য 

ডছল ২৩.৪০ লে টাকা

 সামডগ্রক ি তায়লাচনা :  

 অডধকাংশ ক্রয় ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্য়ির মাধ্যয়ম সম্পাদন করা হয়য়য়ছ ;  

 মটন্ডার ইভযালুয়য়শন কডমটিয়র্ বডহ:সদস্যয়দর অংশগ্রহণ ডনডির্ করা হয়য়য়ছ ; 

 মটন্ডার ডবজ্ঞডপ্ত বহুল প্রচাডরর্ িডেকায় প্রকাশ করা হয়য়য়ছ ; এবং 

 মটন্ডার প্রডক্রয়ায় দরদার্া প্রডর্ষ্ঠায়নর অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ডছল। 

  

১৭। প্রকেটির বাস্তবায়য়নাির প্রভাব (Impact) :  

প্রকেটির বাস্তবায়য়ন ডনয়ম্নাক্ত  প্রভাবগুয়লা ফুয়ট উয়ঠয়ছ: 

 সম্পাদন করা হয়য়য়ছ 

 া স্থািনা ডনম তায়ণ সহায়ক জ্ঞান ডহয়সয়ব প্রয়য়াগ হয়র্ িায়র ; এবং 

 প্রাকৃডর্ক দুয় তাগ  প্রবণ এলাকায় প্রকয়ের আওর্ায় উদ্ভাবনকৃর্ ময়িল হাউে ডনম তাণ করা ম য়র্ িায়র। 

 

১৮। প্রকে বাস্তবায়য়নর সুফ  এর Sustainability :  

Sustainability ডনয়ম্নাক্ত ডবষয়য়র উির ডনভতর করয়ছ : 

  সঠিক ব্যবস্থািনা ও মডনটডরং;  

 গয়বষণালি জ্ঞান সংডিষ্ট মিশােীডব ও স্থানীয় েনগয়ণর মায়ঝ প্রচার ; এবং 

 প্রয়য়ােনীয় কাডরগডর সহায়র্া প্রদান। 

১৯। ি তয়বেণ/বাস্তবায়ন সমস্যাডদ  : 

২০.১ প্রকয়ের উয়েশ্য অেতয়ন গৃহীর্ ব্যবস্থা : আয়লাচয প্রকয়ের অন্যর্ম মূল উয়েশ্য ডছল 

। এ প্রকয়ের আওর্ায় মদয়শর ০৪টি উিয়েলায় ০৪টি ময়িল হাউে ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। ব্যডক্তগর্ উয়দ্যায়গ 

ময়িল হাউে অনুরূি বাডে উক্ত এলাকসমূয়হ ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ ডক না এমন প্রশ্ন করা হয়ল প্রকে িডরচালক অবডহর্ 

কয়রন ম , ময়িল হাউয়ের অনুরূয়ি স্থানীয় েনগণ কর্ততক মকান বাডে অদ্যাবডধ ডনম তাণ করা হয়ডন। র্য়ব খুলনার 
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দায়কাি উিয়েলায় আইলা িরবর্ী সময়য় ডসডিএমডি প্রকয়ের আওর্ায় ময়িল হাউয়ের অনুরুি ২০০টি বাডে ডনম তাণ 

করা হয়য়য়ছ। বডণ তর্াবস্থায় প্রর্ীয়মান হয় ম , ময়িল হাউয়ের অনুরূি বাডে ডনম তায়ণ স্থানীয় েনগণয়ক উদ্বুিকরয়ণর 

সফলর্া প্রর্যাডশর্ভায়ব অডেতর্ হয়ডন।   

২০.২ ক্রয় িডরকেনা প্রণয়ন না করা : ন্ত

ে শুরু

২০.৩  আরডিডিডি’র ক্রয় িডরকেনা   র্া র্ভায়ব প্রণয়ন না করা: প্রকয়ের অনুয়মাডদর্ আরডিডিডি’র ক্রয় 

িডরকেনা ি তায়লাচনায় মদো  ায় ম , প্রডর্টি প্যায়কয়ের ক্রয় িিডর্য়র্ একই সায়র্ OTM ও RFQ ক্রয় প্রডক্রয়ায় 

কর্া উয়েে আয়ছ  া ডবডধ সম্মর্ নয়। প্রডর্টি প্যায়কয়ের মেয়ে ডবডধনুসায়র একটি ক্রয় িিডর্ উয়েে র্াকয়র্ হয়ব।  

২০.৪ অর্ ত ছাে অয়িো অর্ ত ব্যয় কম হওয়া : প্রকয়ের এডিডি বরাে, অর্ ত ছাে ও ব্যয় ি তায়লাচনায় মদো  ায় 

ম , ২০১০-১১ অর্ ত বছয়র প্রকয়ের অনুকূয়ল ৫২.০০ লে টাকা অর্ ত ছাে করা হয়লও ব্যয় হয়য়য়ছ মাে ৪১.৫৫ লে 

টাকা। আবার ২০১১-১২ অর্ ত বছয়র অে প্রকয়ের অনুকূয়ল ১২৩.০০ লে টাকা অর্ ত ছাে করা হয়লও ব্যয় হয়য়য়ছ 

১২০.৯০ লে টাকা। অর্ তাৎ ছােকৃর্ অয়র্ তর শর্ভাগ ব্যয় করা  ায়ডন। প্রকয়ের আডর্ তক অগ্রগডর্ শর্ভাগ ডনডির্ 

করার স্বায়র্ ত ছােকৃর্ সকল অর্ ত  র্াসময়য়র ময়ধ্য ব্যয় করা সমীচীন ডছল। 

২০.৫ ডিআইডস ও ডিয়াডরং কডমটির সভা ডনয়ডমর্ আয়য়ােন না করা: প্রকে বাস্তবায়নকায়ল প্রডর্মায়স ০১ বার 

ডিআইডস ও ডিয়াডরং কডমটির সভা আয়য়ােয়নর সংস্থান র্াকয়লও র্া ডনয়ডমর্ভায়ব সম্পাদন করা হয়ডন। প্রকয়ের 

সুষ্ঠু মডনটডরংয়য়র স্বায়র্ ত ডনয়ডমর্ভায়ব ডিআইডস ও ডিয়াডরং কডমটির সভা আয়য়ােয়নর আবশ্যকর্া ডছল। 

২০ .৬  ডিডসআর মপ্ররয়ণ ডবলম্ব : প্রকেটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৩ সায়ল। প্রকে সমাডপ্তর ির প্রকে সমাডপ্ত প্রডর্য়বদন 

(ডিডসআর) ০৩ মায়সর ময়ধ্য আইএমইডিয়র্ মপ্ররয়ণর বাধ্যবাধকর্া র্াকয়লও র্া ডবলয়ম্ব  মপ্ররণ করা হয়।  

২০.৭ এক্সটান তাল ও ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হওয়া : প্রাপ্ত ডিডসআর ও িডরদশ তনকায়ল োনা  ায় ম , অে প্রকয়ের 

উির ০২ বার ইন্টারনাল অডিট ও ০১ বার এক্সটান তাল অডিট সম্পন্ন হয়য়য়ছ।  র্য়ব এ সংক্রান্ত ডবস্তাডরর্ র্থ্য ডিডসআর 

এ উয়েে করা হয়ডন। এ প্রসংয়গ প্রকে িডরচালক অবডহর্ কয়রন ম , অে প্রকয়ের উিয়র মকান অডিট আিডি মনই।  

২০.৮ ডনধ তাডরর্ সময়য় প্রকে সমাপ্ত হওয়া : প্রকেটি জুলাই, ২০১০ হয়র্ জুন, ২০১৩ মময়ায়দ বাস্তবায়য়নর েন্য 

অনুয়মাডদর্ হয় এবং প্রকেটি ডনধ তাডরর্ সময়য়র ময়ধ্যই বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্ততক সমাপ্ত করা হয়য়য়ছ। ডনধ তাডরর্ 

সময়য়র ময়ধ্য প্রকে সমাপ্ত করা প্রকে বাস্তবায়য়নর মেয়ে একটি ইডর্বাচক ডদক ডহয়সয়ব আইএমইডি’র ডনকট 

প্রর্ীয়মান হয়। 

২০।  সুিাডরশ/ মর্ামর্ :  

২০.১ ময়ধ্য 

মণর েন হাউডেং এন্ড ডবডডং ডরসাচ ত ইনডষ্টটিউট-মক েনসয়চর্নর্ামূলক কম তসূচী গ্রহণ 

করয়র্ হয়ব এবং এ লয়েয প্রয়য়ােনীয় কাডরগডর সহায়র্া প্রদান করয়র্ হয়ব (অনু: ২০.১) ; 

২০.২ সরকাডর ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও ডবডধমালা  র্া র্ভায়ব প্রডর্িালয়নর ডবষয়াডদ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও গৃহায়ন 

ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় র্া ডনডির্ করয়ব ; (অনু: ২০.২, অনু: ২০.৩) ; 
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২০.৩ বছর ওয়ারী অর্ ত ছাে এমনভায়ব করয়র্ হয়ব  ায়র্ শর্ভাগ ব্যয় ডনডির্ করা  ায়। এয়র্ সামডগ্রকভায়ব 

মন্ত্রণালয় ডভডিক প্রকে বাস্তবায়য়ন অগ্রগডর্র হার বৃডি িায়ব (অনু: ২০.৪) ; 

২০.৪ প্রকয়ের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মডনটডরংয়য়র স্বায়র্ ত ডনয়ডমর্ভায়ব ডিআইডস ও ডিয়াডরং কডমটির সভা আয়য়ােয়ন 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উয়দ্যাগী ভূডমকা িালন করয়ব (অনু: ২০.৫) ;  

২০.৫ প্রকে সমাডপ্তর ০৩ মায়সর ময়ধ্য আবডশ্যকভায়ব আইএমইডিয়র্ ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডবষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত 

মন্ত্রণালয় ডনডির্ করয়ব (অনু: ২০.৬) ;  

২০.৬ ডিডসআর-এ অডিট সংক্রান্ত র্থ্যাডদ ডনধ তাডরর্ ছয়ক  র্া র্ভায়ব প্রদান করয়র্ হয়ব এবং এ প্রকয়ের উির মকান 

অডিট আিডি র্াকয়ল র্া দ্রুর্ ডনষ্পন্ন করয়র্ হয়ব (অনু: ২০.৭) ;  

২০.৭ মূল অনুয়মাডদর্ সময়য় প্রকে সমাপ্ত করার ডবষয়য় প্রকয়ের অডভজ্ঞর্ায়ক অন্যান্য প্রকে বাস্তবায়য়ন প্রয়য়াগ করা 

ম য়র্ িায়র (অনু: ২০.৮) ; এবং 

২০.৮  অনুয়েদ ২১.১ হয়র্ ২১.৭ ি তন্ত সুিাডরশসমূহ বাস্তবায়য়ন গৃহীর্ ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ মায়সর ময়ধ্য 

আইএমইডিয়ক অবডহর্ করয়র্ হয়ব।  
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ইডঞ্জডনয়াডর ষ্টাফ  

সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রডর্য়বদন 

(সমাপ্ত :  জুন, ২০১ ) 

 

১। ডনব তাহী সংস্থা :  

২। প্রশাসডনক মন্ত্রণালয় : 

৩। প্রকয়ের অবস্থান : 

 

 

  ৪।   প্রকয়ের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

(লে টাকায়) 

প্রাক্কডলর্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় িডরকডের্ বাস্তবায়নকাল প্রকৃর্  

বাস্তবায়নকাল 

অডর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কডলর্ 

ব্যয়য়র %) 

অডর্ক্রান্ত সময় 

(মূল বাস্তবায়ন 

কায়লর ( %) 

মূল সব তয়শষ 

সংয়শাডধর্ 

মূল সব তয়শষ 

সংয়শাডধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জুলাই’২০০

মর্য়ক  

জুন’২০১

 জুলাই’২০০

মর্য়ক  

জুন’২০১

৫.৩৬% 

 

 ৫। অংগ ডভডিক অগ্রগডর্ : 

                       (লে টাকায়) 

ক্রডমক  

নং 

আরডিডিডি অনু ায়ী কায়ের অংয়গর  

নাম 

একক   িডরকডের্ লেযমাো প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আডর্ তক বাস্তব িডরমাণ আডর্ তক (%) বাস্তব িডরমাণ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 ব্য

১)  ০.৫০ মর্াক ৩.৮৯ - 

২)  প্রস্তুর্করণ ১.০০ মর্াক

৩)   ৩.৫০ মর্াক - - 

৪)  কত ১.৫০ মর্াক

 ৫)     ো ৫.৫০ মর্াক ২.৬৬ - 

) ০.৭০ মর্াক ২.১৪ - 

) ০.৯০ মর্াক ০.৪৯ - 

) ২.০০ মর্াক  - 

) ০.৫০ মর্াক  - 

 ১৬.১০ ১০.৫৭ - 

১৫.৬১ 

৫৯.৯৭ 

২২৯.১৮ 
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ক্রডমক  

নং 

আরডিডিডি অনু ায়ী কায়ের অংয়গর  

নাম 

একক   িডরকডের্ লেযমাো প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আডর্ তক বাস্তব িডরমাণ আডর্ তক (%) বাস্তব িডরমাণ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩

 

১৮১.৩৮ ০ ২২ 

৪ রু ৯৯.২১ 

৫ ১০৪.৯৮ 

৬ ৯৭.৪৬ ৫৭ 

৭ ফ  কমনরুম ৯৫.২২ ৪.৬৬

৮

 

১৪৩.৯৯ 

৯ ২১ 

২০

 ডনম তাণ

৩৬.২১ 

১ ৩২.৯৬ 

৮.৫৩

BW-

RW- 

 

BW-

RW- 

 

২৭.১৫ ৩ 

অভযন্তরীন  

৮১.৪০ ৮১.৪০
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ক্রডমক  

নং 

আরডিডিডি অনু ায়ী কায়ের অংয়গর  

নাম 

একক   িডরকডের্ লেযমাো প্রকৃর্ বাস্তবায়ন 

আডর্ তক বাস্তব িডরমাণ আডর্ তক (%) বাস্তব িডরমাণ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ভবন 

window Vertical 

blind 

:

300 KVA sub. Station 

সংস্কার 

২৭.৭০ ২৭.৭০

পুস্তক

৪৮ প্রাইে এক্সকযায়লশন মর্াক ৪.৭০ ১.০০ ৪.৭০ ১.০০ 

 

                                                                                                                             (ডিডসআর বডহভূ তর্ভায়ব প্রাপ্ত র্থ্য) 

০৬।    মূল্যায়ন িিডর্ (Methodology) : আয়লাচয প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রডর্য়বদনটি প্রণয়য়ন ডনয়ম্নাক্ত ডবষয়/িিডর্ অনুসরণ করা 

হয়য়য়ছ : 

 PEC সভার কা তডববরণী ি তায়লাচনা; 

 আরডিডিডি ি তায়লাচনা; 

 মন্ত্রণালয় কর্ততক মপ্রডরর্ প্রকয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ ি তায়লাচনা; 

 ডিডসআর র্থ্য ি তায়লাচনা; 

 কায়ের বাস্তব অগ্রগডর্  াচাই এবং র্থ্য সংগ্রয়হর েন্য সয়রেডময়ন িডরদশ তন ; 

 ক্ষ  

 প্রাপ্ত র্য়থ্যর ডভডিয়র্ সংডিষ্ট কম তকর্তায়দর সায়র্ আয়লাচনা; 

 প্রকে এলাকার উিকারয়ভাগীয়দর সায়র্ আয়লাচনা ;  



107 

 Evaluation matrix -এর ডভডিয়র্ মূল্যায়ন। 

 

  ০৭।   কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল র্ার কারণঃ  প্রকয়ের আওর্ায় সকল কাে সমাপ্ত হ

 

0৮

স্ত

০৯ প্রকয়ের িটভূডমঃ 

ডবশ্বায় মণর ব্যবস্থা

সময়য়াি । মেয

 ডম ত

, , ,

িরবর্ীয়র্ প্রকে ব্যয় ২২৫০.৩৮ লে টাকা ডনধ তারণ কয়র প্রকেটি ১ম সংয়শাধন অনুয়মাদন 

করা হয়;  ার মময়াদ জুন, ২০১৩ ি তন্ত ডনধ তাডরর্ ডছল। 

০
বাস্ত  দুই)

র  : 

ন্ত

ক

 ন্ত
ক 

ন্ত

১  

ে ে

ে রু

মটর

ডনম তায়ণর

প্র

 

২

প্রকেটির মমাট প্রাক্কডলর্ ব্যয়  লে টাকা। ডিডসআর অনু ায়ী প্রকে বাস্তবায়য়ন প্রকৃর্ ব্যয় হয়য়য়ছ  লে টাকা। 
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৩ ও

ক্ষ

 

 বছরওয়ারী আরএডিডি বরাে  ব্যয়য়র তুলানামূলক ডচে : ২০১১-১২

২০১২-১৩ অর্ ত বছয়র আরএডিডিয়র্ ১৪৯৪.১৮ লে টাকা বরাে র্াকয়ল  অর্ ত অবমুডক্ত 

করা হয়য়য়ছ মাে ৬৯৯.৬৩ লে টাকা। 

 

৪ প্রকে িডরদশ তন ,িডরদডশ তর্ এলাকা ও প্রকয়ের বাস্তবায়ন ি তয়বেণঃ :  

গর্ ইডঞ্জ মস

ক্ষ ক্ষ ,

 

৪ বাস্ত ক্ষ
 প্রকেটির আওর্ায় ১৮.৯৮ লে টাকা ব্যয় ডসডস মলায়রর কার িাডকতং ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। প্রকে কর্ততিে  ইডঞ্জডনয়াডরং ষ্টাফ 

কয়লে কর্ততিে োনান ম , অে কয়লয়ের কম তকর্তা আগর্ প্রডশেণার্ীয়দর  ার্ায়ায়র্র েন্য ব্যবহৃর্ গাডে এই িাডকং এডরয়ায় 

অবস্থান কয়র।

0 500 1000 1500 

2009-10 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

Financial Progress with RADP 

Expenditure 
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ডচে  (১): ডসডস দ্বারা ডনডম তর্ িাডকতং এলাকা। ডচে (২) : ডসডস ঢালাইয়য় আলাদা ব্লক ব্যবহৃর্ হ য়ায়  

মকাটি তং না র্াকায় ঢালাইয়য়র এলাইয়মন্ট সমান্তরাল হয়ডন। 

 প্রকেটির আওর্ায় কয়লয়ের ষ্টাফ আগর্ প্রডশেণার্ীয়দর শরীর চচ তার সুডবধায়র্ ত ১০.২৬ লে টাকা ব্যয়য় বায়স্কট বল মকাট ত ডনম তাণ 

করা হয়য়য়ছ। িডরদশ তনকায়ল মদো  ায় ম , এই বায়স্কট বল মকাট ত সম্পূণ ত িডরর্যক্ত অবস্থায় রয়য়য়ছ। প্রডশেণার্ীরা োনান ম , এই 

মকাট ত মেলার েন্য ব্যবহার করা হয় না। িডরদশ তনকায়ল প্রর্ীয়মান হয় ম , মকায়ট তর মলায়র মকান মকাটিং না মদ য়ার ফয়ল এটি 

বায়স্কট বল মেলার উিয় াগী নয়। 

ডচে (৩) : মকাটিং ডবহীন বায়স্কট বল মকায়ট তর দৃশ্য। ডচে (৪) : িডরর্যক্ত বায়স্কট বল মকাট ত। 

 প্রকেটির আওর্ায় প্রডশেনার্ীয়দর কডম্পউটার ল্যাব সুডবধা প্রদায়নর লয়েয ২১.০৮ লে টাকা ব্যয়য় ৩০টি কডম্পউটার ক্রয় করা 

হয়য়য়ছ। িডরদশ তনকায়ল ইডঞ্জডনয়াডরং ষ্টাফ কয়লে কর্ততিে োনান ম , কডম্পউটারগুয়লা সচল রয়য়য়ছ এবং প্রডশেনার্ীরা 

ডনয়ডমর্ভায়ব এগুয়লা ব্যবহার কয়র উিকৃর্ হয়ে। 
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ডচে (৫) : সংগৃহীর্ কডম্পউটায়রর মডনটর। ডচে (৬) : সংগৃহীর্ কডম্পউটায়রর ডসডিইউ  আইডিএস। 

 প্রকেটির আওর্ায় ইডঞ্জডনয়াডরং ষ্টাফ কয়লয়ের একায়িডমক ভবয়নর উর্ধ্তমুেী সম্প্রসারণ করা হয়য়য়ছ। এোয়র্ ২২৯.১৮ লে টাকা ব্যয় 

করা হয়য়য়ছ। িডরদশ তনকায়ল মদো  ায় ম , ডনডম তর্ ভবয়নর মদয়াল এর প্লাষ্টার  মিইন্ট অয়নক োয়গায় উয়ঠ মগয়ছ। এছাো , ছায়দর 

বীম বরাবর ফাটল িডরলডের্ হয়। এ ফাটল ডদয়য় বষ তা মমৌসুয়ম িাডন চুয়য় িয়ে  া ডনম্নমায়নর কায়ের সােয বহন কয়র।

ডচে (৭) : ডনম্নমায়নর প্লাষ্টায়রর নমুনা । ডচে (৮) : ছায়দর বীয়ম ফাটয়লর নমুনা। 

 প্রকেটির আওর্ায় একায়িডমক ভবয়নর ছায়দ িাডনর সংয় াগ ডনডির্ করার লয়েয ফুি মগ্রয়িি িাডনর ট্াংক স্থািনা করা হয়য়য়ছ। 

িাডনর ট্াংকগুয়লা আলাদা মকান ডসডস ব্লয়কর উির স্থািন না করার ফয়ল এবং িাডন ডনস্কাশয়নর ব্যবস্থা না র্াকায়  িাডন েয়ম ছায়দ 
েডর্ হয়ে। ডনম্নমায়নর িাইি ব্যবহার করায় র্া ডলক কয়র ছায়দ িাডন েমা হয়ে। 
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ডচে (৯) : সরাসডর ছায়দর উির স্থাডির্ িাডনর ট্াংক। ডচে (১০) : ডনম্নমায়নর িাইি ব্যবহায়রর নমুনা। 

     

 

 প্রকেটির আওর্ায় একায়িডমক ভবয়ন  স্থাডির্ দরোয় ডসেনডবহীন কাঠ ব্যবহার করা হয়য়য়ছ ময়ম ত প্রর্ীয়মান হয়। এছাো  দরোয় 

অর্যন্ত ডনম্নমায়নর হার্ল লাগায়না হয়য়য়ছ  ায়র্ ইয়র্াময়ধ্য মডরচা িয়েয়ছ। 

ডচে (১১) : মডরচািো হার্য়লর নমুনা। ডচে (১২) : ডসেনডবহীন কায়ঠর নমুনা। 

 প্রকেটির আওর্ায় মডহলা প্রডশেণার্ীয়দর েন্য ১ র্লা ডবডশষ্ট িরয়মটরী ভবন ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। এোয়র্ ১০৪.৯৮ লে টাকা ব্যয় করা 

হয়য়য়ছ। িডরদশ তনকায়ল প্রর্ীয়মান হয় ম , প্রডশেণার্ীয়দর েন্য স্থাডির্ ভবয়নর রুমগুয়লা ২ েন প্রডশেণার্ী বসবায়সর েন্য আয়র্য়নর 

তুলনামূলক মছাট। রুয়মর ডিছয়নর বারান্দার আয়র্ন অর্যন্ত কম। িরয়মটরী ভবয়নর দরোয় ডসেনডবহীন ডনম্নমায়নর কাঠ ব্যবহার করা 

হয়য়য়ছ ময়ম ত প্রর্ীয়মান হয়। ইয়র্াময়ধ্য কায়ঠর মোোয় ফাকা হয়য়  ায়ে। এছাো  দরোয় ডনম্নমায়নর হার্ল ব্যবহার করা হয়য়য়ছ  ায়র্ 

মডরচা িয়েয়ছ। ভবয়নর ডিছন ডদয়ক বার্রুম বরাবর ফাটল িডরলডের্ হয়  া ডনম্নমায়নর কায়ের স্বাের বহন কয়র। প্রডশেণার্ীরা 

অডভয় াগ কয়রন ম , বার্রুয়মর ডফটিংসগুয়লা মানসম্মর্ না হ য়ায় র্া প্রায়শ মেয়েই ব্যবহায়রর অনুিয় াগী হয়য় িয়ে।



112 

ডচে (১৩) : ডসেনডবহীন কাঠ ব্যবহার  মডরচািো হার্য়লর 

নমুনা। 

ডচে (১৪) : ভবয়নর ডিছন ডদয়ক বার্রুম বরাবর ফাটয়লর নমুনা। 

 প্রকেটির আওর্ায় ৫৯.৭৩ লে টাকা ব্যয়য় কায়নকটিং কডরয়িার ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। িডরদশ তনকায়ল প্রর্ীয়মান হয় ম , কায়নকটিং 

কডরয়িায়ররর এলাইনয়মন্ট সরল মরোয় না হয়য় বক্রাকৃডর্র হয়য়য়ছ। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সঠিক মডনটডরং র্াকয়ল এ ডবষয়গুয়লা 

সঠিকভায়ব সম্পাদন করা সম্ভব ডছল ময়ম ত প্রর্ীয়মান হয়।

ডচে (১৫) : ডনডম তর্ কডরয়িায়রর দৃশ্য । ডচে (১৬) : কডরয়িায়রর বক্রাকৃডর্র এলাইনয়ময়ন্টর নমুনা। 

 প্রকেটির আওর্ায় ১৮.৫৩ লে টাকা ব্যয়য় ০১ টি মটডনস মকাট ত ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। িডরদশ তনকায়ল মদো  ায় ম , ডনডম তর্ মটডনস মকায়ট ত 

ডসডস ঢালাই মদয়া হয়ল  এর উিয়র মকান মকাটিং মদয়া হয়ডন। টিডনস মকায়ট তর মবষ্টনীয়র্ ডনম্নমায়নর ডসআই িাইি   মনট ব্যবহার করা 

হয়য়য়ছ। ইডঞ্জডনয়াডরং ষ্টাফ কয়লয়ে স্থাডির্ এই মটডনস মকাট তটি অদ্যাবডধ অব্যবহৃর্ অবস্থায় রয়য়য়ছ।
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ডচে (১৭) : মকাটিংডবহীন মটডনস মকায়ট তর নমুনা। ডচে (১৮) : ডনম্নমায়নর িাইি   মনয়টর নমুনা। 

 

 প্রকেটির আওর্ায় ৭৩.৫৯ লে টাকা ব্যয়য় ০১টি ডবডডং ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ  া ব্যাংক ভবন ডহয়সয়ব ব্যবহৃর্ হ য়ার কর্া। ০১ বছয়রর 

অডধক সময় অডর্বাডহর্ হয়ল  এ ডবডডংটি অব্যবহৃর্ অবস্থায় রয়য়য়ছ। প্রকেটির আ র্ায়  ১৪৩.৯৯ লে টাকা ব্যয়য় ডদ্ব-র্লা ডবডশষ্ট 

মমডিয়কল ভবন ডনম তাণ করা হয়য়য়ছ। ০১ বছয়রর অডধক সময় অডর্বাডহর্ হয়ল   এ ডবডডংটি অব্যবহৃর্ অবস্থায় রয়য়য়ছ। প্রয়য়ােনীয় 

েনবল   ন্ত্রিাডর্র অভায়ব মমডিয়কল মসন্টারটি চালু করা হয়ডন। েনবল   ন্ত্রিাডর্র সংস্থান ব্যডর্য়রয়ক শুধুমাে ডবডডং ডনম তাণ করা 

ম ৌডক্তক নয়। 

ডচে (১৯) : ডনডম তর্ ব্যাংক ডবডডং। ডচে (২০): ডনডম তর্ মমডিয়কল মসন্টার। 

 
৪

অে প্রকয়ের আ র্ায় ২৫টির অডধক প্যায়কয়ে অবকাঠায়মা উন্নয়য়নর েন্য ডবডভন্ন ধরয়ণর মভৌর্ ডনম তাণ কাে 

সম্পাদন করা হয়য়য়ছ। মভৌর্ ডনম তাণ কায়ে ডক ধরয়ণর ডনম তাণ উিকরণ ব্যবহার করা হয়য়য়ছ র্া ি তায়লাচনার েন্য 

প্রকে অডফসয়ক ল্যাব মটয়স্টর ডরয়িাট তসমূহ সরবরাহ করার অনুয়রাধ োনায়না হয়ল, প্রকে অডফস হয়র্ অে প্রকয়ের 

আ র্ায় ডনম তাণ উিকরয়ণর সকল মটষ্ট ডরয়িাট ত সরবরাহ করা হয়। মটষ্ট ডরয়িাট তসমূহ ি তায়লাচনায় িডরলডের্ হয় ম , 

প্যায়কেসমূয়হর আ র্ায় ম  ডনম তাণ উিকরণাডদ ব্যবহার করা হয়য়য়ছ র্ার ময়ধ্য অডধকাংশ মেয়েই উিকরণাডদর 

ল্যাবয়রটডর মটষ্ট সম্পাদন করা হয়ডন। ল্যাবয়রটডর মটষ্ট ব্যডর্য়রয়ক ডনম তাণ উিকরণ  ন্ত্রিাডর্ ব্যবহার করা সমীচীন 

হয়ডন। িডরদশ তনকায়ল ডনম্নমায়নর উিকরণ ব্যবহায়রর প্রমান িডরলডের্ হয়। 
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৫

িডরকডের্ অডেতর্ অে ডবভায়গর মন্তব্য 

 

ক্ষ

ক্ষ

 

আিার্দৃডষ্টয়র্ স্বে মময়ায়দ 

 অডেতর্ হয়লও প্রভাব 

মূল্যায়য়নর মাধ্যয়ম প্রকৃর্ 

উয়েয়শ্য ডনরূিণ করা  ায়ব।    

 

১৬।  প্রকয়ের  প্রডকউরয়মন্ট সংক্রান্ত র্থ্য: 
দরিে সংক্রান্ত নডর্  াচাইয়য়র প্রধান উয়েশ্য ডছল প্রকেটির আওর্ায় ক্রয়কৃর্ কােটি ডিডিআর-২০০৮ অনুসরয়ণ হয়য়য়ছ 

ডকনা র্া ি তয়বেণ করা। এ মেয়ে প্রকেটির আওর্ায় একাডধক প্যায়কে/  র্াকায় Random Selection এর মাধ্যয়ম কয়য়কটি 

প্যায়ক  ক্রয় প্রডক্রয়া   বাস্তবায়ন ি তায়লাচনা করা হয়।  

প্রকয়ের প্রডকউরয়মন্ট সংক্রান্ত দডললাডদ িরীোয়ন্ত ডনম্নবডণ তর্ ডবষয়াডদ িডরলডের্ হয়: 
৬ প্যায়কে/ লট নং-GD:11 এ ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম ইডঞ্জ

সংশ্লিষ্ট  এ প্যায়কয়ের মেয়ে ‘ তদডনক  

The  New Age’ িডেকায় ডিডিআয়রর ৯০ ধারা অনু ায়ী `yÕটি িডেকায় ডবজ্ঞািন মদয়া হয়য়য়ছ। TEC-এ 

বডহ:সদস্য মলন। গর্ 

0 /  র্াডরয়ে মটন্ডার open করা 
পার্চে স / ননাটিশ্লির্েশন অব এ্যা য়ার্ে  র

সংশ্লিষ্ট Performance Guarantee 

  

৬ প্যায়কে/ লট নং-WD:02 এ প্যায়কয়ের মেয়ে ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম ইডঞ্জ
ক্ষ

ন ি  The  Financial Express’ িডেকায়  

গর্  র্াডরয়ে মটন্ডার open করা

মক ন্ত
অ

লক্ষ 
অ ২২ লক্ষ 

অ ক্ষ
লক্ষ লক্ষ 

লে ন্ত 

 

৬ প্যায়কে/ লট নং-WD:06 এ প্যায়কয়ের মেয়ে ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম ইডঞ্জ র্লা 

ডভডিসহ ১-র্লা ডবডশষ্ট মডহলা প্রডশেনার্ীয়দর েন্য িরয়মটরী ভবন ডনম তায়ণর কাে 

ন্ত  The  Financial Express’ িডেকায়  

গর্  র্াডরয়ে মটন্ডার open করা
৫টি প্রডর্ষ্ঠান দরিে প্রডক্রয়ায় 

অংশ গ্রহণ কয়র। িদ্মা কনিাকশন-মক চূোন্ত করা হয়।

অ

১০৩.৩৭ লক্ষ 
১০৪.৯৮ লক্ষ 

অ ১৯.০৬ ো
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৬ ৪ প্যায়কে/ লট নং-WD:09 এ প্যায়কয়ের মেয়ে ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম ইডঞ্জ ২ র্লা 

ডবডশষ্ট মমডিয়কল ভবন ডনম তাণ কাে ১৩ ১

 গর্ ০৭ ১ র্াডরয়ে মটন্ডার 

open করা

৩টি প্রডর্ষ্ঠান দরিে প্রডক্রয়ায় অংশগ্রহণ কয়র। িদ্মা কনিাকশনয়ক চূোন্ত করা হয়।

০৬.০৭.২০১১ ২০.০৭.২০১১

১১৯.০৯ লক্ষ ০৮

ডকন্তু ঠিকাদর প্রডর্ষ্ঠায়নর সায়র্ চুডক্ত বাডর্ল করা হয়। ডকন্তু ঠিকাদার প্রডর্ষ্ঠায়নর কাছ হয়র্ মকান 

েডরমানা আয়রাি/আদায় করা হয়ডন। অবডশষ্ট কাে সম্পাদয়নর েন্য মমসাস ত রডফক কনিাকশনয়ক (OTM) প্রডকয়ায় ডনয়য়াগ করা হয়  া 

চুডক্ত মূল্য ডছল ১১৭.১২ লে টাকা এবং কা ত সম্পাদয়নর সময় ডছল ১৩০ ডদন। কা ত সম্পাদয়নর সময়সীমা আইএমইডি’র ডনকট অস্বাভাডবক 

ময়ম ত প্রর্ীয়মান হয়।  

 

৬ ৫ প্যায়কে/ লট নং-WD:23 এ প্যায়কয়ের মেয়ে ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম ইডঞ্জ ১ র্লা 

ডবডশষ্ট ব্যাংক ভবন ডনম তাণ কাে ১৩ ১

মানবেডমন  The New Age’ িডেকায়  

গর্ ০৭ ১ র্াডরয়ে মটন্ডার open করা

৩টি প্রডর্ষ্ঠান দরিে প্রডক্রয়ায় অংশ গ্রহণ কয়র। 

ডনম তাণশশলী কনসালয়টন্টয়ক চূোন্ত করা হয়।  ২৮.০৭.২০১১ 

১০.০৮.২০১১

৬৩.৮০ লক্ষ ০৮ ডকন্তু ঠিকাদর 

প্রডর্ষ্ঠায়নর সায়র্ চুডক্ত বাডর্ল করা হয়। ডকন্তু ঠিকাদার প্রডর্ষ্ঠায়নর কাছ হয়র্ মকান েডরমানা আয়রাি/আদায় করা হয়ডন। অবডশষ্ট কাে 

সম্পাদয়নর েন্য ডিআরয়লস মভনচার ডলডময়টি-মক (OTM) প্রডকয়ায় ডনয়য়াগ করা হয়  ার চুডক্ত মূল্য ডছল ৫৫.২৭ লে টাকা এবং কা ত 

সম্পাদয়নর সময় ডছল ১০০ ডদন। কা ত সম্পাদয়নর সময়সীমা আইএমইডি’র ডনকট অস্বাভাডবক ময়ম ত প্রর্ীয়মান হয়। 

 

৬ ৬ প্যায়কে/ লট নং-WD:04 এ প্যায়কয়ের মেয়ে ওয়িন মটন্ডাডরং মমর্ি (OTM) এর মাধ্যয়ম ইডঞ্জ ২ র্লা 

ডবডশষ্ট ডবয়শষ মশ্রণীর সুযট ভবন ডনম তাণ কাে ১৭ ১ ১

মানবেডমন  The New Age’ িডেকায়  

গর্ ১০.০২.২০১১ র্াডরয়ে মটন্ডার open করা

মদশ ইডঞ্জডনয়াডরং এন্ড কনিাকশন নামক প্রডর্ষ্ঠানয়ক চূোন্ত করা হয়।  ১৫.০৩.২০১১ 

২৭.০৩.২০১১

১৫৬.২৫ লক্ষ ০৮ ডকন্তু 

ঠিকাদর প্রডর্ষ্ঠায়নর সায়র্ চুডক্ত বাডর্ল করা হয়। ডকন্তু ঠিকাদার প্রডর্ষ্ঠায়নর কাছ হয়র্ মকান েডরমানা আয়রাি/আদায় করা হয়ডন। অবডশষ্ট 

কাে সম্পাদয়নর েন্য মমসাস ত কােল এন্টারপ্রাইে-মক LTM প্রডকয়ায় ডনয়য়াগ করা হয় এবং চুডক্ত স্বােডরর্ হয় গর্ ০৯.০৫.২০১৩ র্াডরয়ে 

এবং কা ত সম্পাদয়নর সময় ডছল ৫২ ডদন। কা ত সম্পাদয়নর সময়সীমা আইএমইডি’র ডনকট অস্বাভাডবক ময়ম ত প্রর্ীয়মান হয়। 

 

 সামডগ্রক ি তায়লাচনা :  

 

 সমোর্ীয় কায়ের মেয়ে ( ম মন: বায়স্কট বল   মটডনস মকাট ত ডনম তাণ, ভবনসমূয়হর উর্ধ্তমুেী সম্প্রসারণ) মছাট মছাট একাডধক 

প্যায়কয়ে ডবভক্ত করা হয়য়য়ছ।  

 GD-11 প্যায়কয়ের মেয়ে একই র্াডরয়ে য়াকত অি তার   ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত সম্পাদন করা হয়য়য়ছ। চুডক্ত সম্পাদয়নর 

পূয়ব ত িারফরয়মন্স ্য ারাডন্টর মকান িকুয়মন্ট সংডিষ্ট নডর্য়র্ িা য়া  ায়ডন। 

 কা ত সম্পাদয়নর মেয়ে মূল চুডক্ত অয়িো অডধক সময় ব্যয় করা হয়য়য়ছ । 

 মভৌর্ কায়ের কয়য়কটি চুডক্ত বাডর্ল করা হয়ল  সংডিষ্ট ঠিকাদার প্রডর্ষ্ঠান হয়র্ মকান েডর্পূরণ আদায় করা হয়ডন।  

 WD-4, WD-9, WD-23 প্যায়কয়ের মেয়ে চুডক্ত সম্পাদয়নর সময়সীমা অস্বাভাডবক ময়ম ত প্রর্ীয়মান হয়। 

 চুডক্ত বাডর্লকরর্: নতুন ঠিকাদার ডনয়য়ায়গর ফয়ল কা ত সম্পাদয়ন ব্যয় বৃডি মিয়য়য়ছ।  
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৭।   প্রকে মূল্যায়ন Evaluation matrix এর ডভডিয়র্ মূল্যায়ন : 

Evaluation 

Criteria 

মূল্যায়য়নর েন্য মূল প্রশ্ন র্য়থ্যর উৎস Respondent 

Group 

মন্তব্য 

ম ৌডক্তকর্া 

(Rationality) 

প্রকেটি ডকভায়ব মানব সস্পদ 

উন্নয়য়ন ভূডমকা রােয়র্ িায়র? 

প্রার্ডমক আগর্ প্রডশেণার্ীগণ 

 

 কম তকর্তাবৃন্দ 

 

Interview 

এবং 

observation 

technique 

ব্যবহার করা  

হয়য়য়ছ। 

প্রভাব ( Impact) প্রকেটি বাস্তবায়য়নর ির ডক 

ধরয়নর িডরবর্তন দৃশ্যমান 

হয়য়য়ছ? 

প্রার্ডমক 

 

কয়লে কর্ততিে 

 

Interview 

এবং 

observation 

technique 

ব্যবহার করা 

হয়য়য়ছ। 

স্থায়ীে 

(Sustainability) 

মকান মকান ডবষয়গুয়লার উির 

প্রকেটির সুফল ডনভতর কয়র? এ 

ডবষয়য়  আিনার মর্ামর্ বলুন। 

প্রার্ডমক কয়লে কর্ততিে 

  

প্রডশেণার্ীগণ 

 

 

Interview 

এবং 

observation 

technique 

ব্যবহার করা 

হয়য়য়ছ। 

 

৭.১।  প্রকেটি গ্রহয়ণর ম ৌডক্তকর্া (Rationality of the project): 

 অবকাঠায়মাগর্ উন্নয়য়নর মাধ্যয়ম ইডঞ্জডনয়াডরং ষ্টাফ কয়লয়ের সেমর্া বৃডিয়র্ গৃহীর্ প্রকেটি সময়য়ািয় াগী ও ম ৌডক্তক। 

৭.২।  প্রকেটির বাস্তবায়য়নাির প্রভাব (Impact) : প্রকেটির বাস্তবায়য়ন ডনয়ম্নাক্ত  প্রভাবগুয়লা ফুয়ট উয়ঠয়ছ: 

 প্রডশেণার্ীয়দর আধুডনক িাস রুয়মর সুডবধা বৃডি মিয়য়য়ছ  

 প্রডশেণার্ীয়দর আবাসয়নর সুডবধা বৃডি মিয়য়য়ছ  

 কম তকর্তা-কম তচারীয়দর কম ত িডরয়বশ উন্নর্ হয়য়য়ছ  

 কম তকর্তা-কম তচারীয়দর আবাসন সুডবধা বৃডি মিয়য়য়ছ  

 অবকাঠায়মা উন্নয়য়নর মাধ্যয়ম স্বাস্থ মসবা প্রাডপ্তর সুয় াগ তর্রী হয়য়য়ছ;        

  অবকাঠায়মা উন্নয়য়নর মাধ্যয়ম ব্যাংডকং মসবা প্রাডপ্তর সুয় াগ তর্রী হয়য়য়ছ।                                
 

৭.৩।   প্রকেটির বাস্তবায়য়নর সুফল এর Sustainability :   

Sustainability ডনয়ম্নাক্ত ডবষয়য়র উির ডনভতর করয়ছ : 

  সঠিক ব্যবস্থািনা ও মডনটডরং; 

  বাডষ তক অিায়রশন এন্ড মমইনয়টইন্যান্স বায়েয়টর  র্ায়িাযুক্ত ব্যয়; 

   সয়ব তািডর কায়ের মান ও স্থাডয়ে। 

 

১৮। ি তয়বেণ/বাস্তবা ন সমস্যাডদ:  

 

১৮.১ মূল ডিডিডি অয়িো ব্যয় ও সময় বৃডি িাওয়া : প্রকয়ের মূল ডিডিডি জুলাই, ২০০৯ হয়র্ জুন, ২০১২ ি তন্ত ২১২৪.১৬ লে টাকা 

প্রাক্কডলর্ ব্যয়য় বাস্তবায়য়নর েন্য ডনধ তাডরর্ র্াকয়লও িরবর্ীয়র্ সংয়শাধয়নর মাধ্যয়ম প্রকয়ের ব্যয় বৃডি কয়র ২২৫০.১৮ লে টাকা ডনধ তারণ 

কয়র সময় জুলাই, ২০০৯ হয়র্ জুন, ২০১৩ ি তন্ত ডনধ তারণ করা হয়। এয়েয়ে প্রকয়ের ব্যয় মূল প্রাক্কডলর্ ব্যয় অয়িো ৫.৩৬% বৃডি মিয়য়য়ছ 

এবং বাস্তবায়নকাল অডর্ডরক্ত ০১ বছর মবশী ব্যয় করা হয়য়য়ছ। 
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১৮.২ আরডিডিডি’র আন্তোর্ সমিয়য় েটিলর্া : প্রকেটির মময়াদ ৩০ জুন, ২০১৩ ি তন্ত ডনধ তাডরর্ ডছল। প্রকেটির আন্ত:োর্ সমিয়য়র 

অনুয়মাদন োডর করা হয় গর্ ৩০ জুন, ২০১৩ র্াডরয়ে। প্রকেটির মময়ায়দর মশষ ডদয়ন আন্ত:োর্ সমিয়য়র প্রশাসডনক অনুয়মাদ োডর করা 

সামঞ্জস্যপূণ ত নয়। এয়েয়ে স্পষ্টর্ই প্রর্ীয়মান হয় ম , অনুয়মাদয়নর পূয়ব তই োর্ওয়ারী ব্যয়য়র কম-মবডশ করা হয়য়য়ছ  া িডরকেনা শৃঙ্খলার 

িডরিন্থী। 

 

১৮.৩ ডনম্নমায়নর কাে : প্রকেটির আওর্ায় ২০টির অডধক প্যায়কয়ে ডবডভন্ন ধরয়ণর মভৌর্ অবকাঠায়মা ডনম তায়ণর কাে সম্পাদন করা হয়য়য়ছ। 

প্যায়কেসমূয়হর আ র্ায় ম  ডনম তাণ উিকরণাডদ ব্যবহার করা হয়য়য়ছ র্ার ময়ধ্য অডধকাংশ মেয়েই উিকরণাডদর ল্যাবয়রটডর 

মটষ্ট সম্পাদন করা হয়ডন। িডরদশ তনকায়ল ডনম্নমায়নর কায়ের নমুনা ডচে আকায়র প্রডর্য়বদয়ন উিস্থািন করা হয়য়য়ছ।  

 

১৮.৪ ক্রয় িডরকেনা প্রণয়ন না করা : ন্ত

ে শুরু

 

১৮.৫ ডিডসআর-এর োর্ওয়ারী ব্যয়য়র ডহয়সয়ব অসামঞ্জস্যর্া : মন্ত্রণালয় হয়র্ প্রাপ্ত ডিডসআর ি তায়লাচনায় মদো  ায় ম , প্রকয়ের োর্ওয়ারী 

ব্যয়য়র ডহসায়বর সায়র্ প্রকৃর্ ব্যয়য়র র্ারর্ম্য রয়য়য়ছ। আবার োর্ওয়ারী ব্যয়য়র সায়র্ ঠিকাদায়রর সায়র্ সম্পাডদর্ চুডক্তর ব্যয়য়র ময়ধ্য 

র্ারর্ম্য িডরলডের্ হয়। ডবষয়টি প্রকে ব্যবস্থািয়কর দৃডষ্ট আকষ তণ করা হয়ল, প্রকে অডফস হয়র্ োর্ওয়ারী ব্যয়য়র নতুন র্থ্য আইএমইডিয়র্ 

মপ্ররণ করা হয় । মপ্রডরর্ োর্ওয়ারী ব্যয়য়র নতুন র্য়থ্যর মন্ত্রণালয় কর্ততক ডনরীোর আবশ্যকর্া রয়য়য়ছ। 

 

১৮.৬ অনুয়মাদন বডহ তভূর্ কম তসম্পাদন ও ব্যয় ডনব তাহ: প্রকয়ের অনুয়মাডদর্ ডিডিডিয়র্ বাউন্ডারী ওয়াল ডনম তাণ োয়র্ ৩৯০.৯৩ লে টাকা 

ডনধ তাডরর্ ডছল। ব্যয় সংক্রান্ত নডর্ ি তায়লাচনায় মদো  ায় ম , বাউন্ডারী ওয়াল ডনম তাণ োয়র্র বরাে হয়র্ মকায়াট তার ও কযায়ফয়টডরয়ায় ্য াস 

সংয় াগ বাবদ ৭.৫৩ লে টাকা ব্যয় করা হয়য়য়ছ। ্য াস সংয় াগ বাবদ অর্ ত সংস্থান না র্াকা সয়ত্ত্বও বাউন্ডারী ওয়াল ডনম তাণ োর্ হয়র্ এ অর্ ত 

ব্যয় করা হয়য়য়ছ  া িডরকেনা ও আডর্ তক শৃঙ্খলার িডরিন্থী। 

 

১৮.৭ ডিডসআর মপ্ররয়ণ ডবলম্ব : প্রকেটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৩ সায়ল। প্রকে সমাডপ্তর ির প্রকে সমাডপ্ত প্রডর্য়বদন (ডিডসআর) ০৩ মাস ১৫ 

ডদয়নর ময়ধ্য আইএমইডিয়র্ মপ্ররয়ণর বাধ্যবাধকর্া র্াকয়লও অয়নক ডবলয়ম্ব (প্রায় ১০ মাস িয়র) মপ্ররণ করা হয়। বডণ তর্াবস্থায়, ডবলয়ম্ব 

ডিডসআর মপ্ররয়ণর কারয়ণ প্রকেটির  র্াসময়য় মূল্যায়ন কা তক্রম মারাত্নকভায়ব ডবডির্ হয়য়য়ছ। 

 

১৮.৮ অডিট সম্পডকতর্ র্থ্য প্রদান না করা : প্রাপ্ত ডিডসআর-এ অে প্রকয়ের অডিট সম্পডকতর্ মকান ডবস্তাডরর্ র্থ্য প্রদান করা হয়ডন। আডর্ তক 

স্বের্ার স্বায়র্ ত প্রকয়ের শুরু হয়র্ সমাডপ্ত ি তন্ত মকান অডিট হয়য়য়ছ ডক না র্া ডনডির্ হওয়া  ায়ডন।  

 

১৮.৯ সয়ব তািম ব্যবহার ডনডির্ না হওয়া : িডরদশ তনকায়ল মদো  ায় ম , প্রকেটির আওর্ায় একায়িমী ভবয়নর ডনডম তর্ রুমগুয়লা 

িডরর্যক্ত অবস্থায় রয়য়য়ছ। ডনডম তর্ মমডিয়কল মসন্টার ও ব্যাংক ভবন অব্যবহৃর্ অবস্থায় রয়য়য়ছ। এছাোও, মটডনস মকাট ত ও 

বায়স্কট বল মকাট ত ব্যবহৃর্ না হয়য় িডরর্যক্ত অবস্থায় রয়য়য়ছ। আইএমইডি’র ডনকট প্রর্ীয়মান হয় ম ,  র্া র্ চাডহদা ডনরুিন না 

কয়র প্রকে গ্রহণ করায় এ সমস্ত অবকাঠায়মাগুয়লার সয়ব তািম ব্যবহার ডনডির্ করা  ায়ে না। 

 

১৯। সুিাডরশ/ মর্ামর্ :  

১৯.১ অনুয়মাডদর্ মূল ডিডিডি’র প্রাক্কডলর্ ব্যয় ও ডনধ তাডরর্ সময়সীমার ময়ধ্য প্রকয়ের ডনধ তাডরর্ কােসমূহ সম্পন্ন করার ব্যিায়র 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থায়ক সয়চস্ট র্াকয়র্ হয়ব (২০.১) ; 

১৯.২ প্রকে মময়ায়দর মশষ ডদয়ন মন্ত্রণালয় কর্ততক আন্ত:োর্ সমিয়য়র প্রশাসডনক অনুয়মাদ োডর করা হয়য়ডছল। এয়েয়ে প্রর্ীয়মান হয় ম , 

অনুয়মাদয়নর পূয়ব তই োর্ওয়ারী ব্যয়য়র কম-মবডশ করা হয়য়য়ছ  া িডরকেনা শৃঙ্খলার িডরিন্থী। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্ততক অনুয়মাদয়নর 

পূয়ব ত ডিডিডি’র মকান োয়র্র ব্যয় হ্রাস-বৃডি র্র্া সমিয় করা  ায়ব না। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্ততক অনুয়মাদয়নর পূয়ব ত 

অংগডভডিক ব্যয় হ্রাস-বৃডি করা হয়ল িরবর্ীয়র্ র্ার র্টনায়িার অনুয়মাদন করা  ায়ব না (২০.২); 

১৯.৩ মভৌর্ অবকাঠায়মা ডনম তাণ কায়ে উিকরণসমূয়হর মান ডনডির্ করার লয়েয প্রকে িডরচালকসহ সংডিষ্ট কম তকর্তায়দর 

আরও দাডয়েশীল হয়র্ হয়ব। ল্যাবয়রটডর মটষ্ট ব্যডর্য়রয়ক মকান ডনম তাণ উিকরণ ব্যবহার করা সমীচীন হয়ব না। ল্যাবয়রটডর মটয়ষ্ট 

মপ্রডরর্ একই নমুনা প্রকে অডফয়স সংরেণ করয়র্ হয়ব  (২০.৩); 

১৯.৪ ক্রয় সংক্রান্ত ডবডধ মমার্ায়বক অে প্রকয়ে মকান ক্রয় িডরকেনা প্রণয়ন করা হয়ডন। সরকাডর ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও 

ডবডধমালা  র্া র্ভায়ব প্রডর্িালয়ন বাস্তবায়নকারী সংস্থায়ক সয়চষ্ট হয়র্ হয়ব (২০.৪ ও ক্রয় ি তায়লাচনা) ; 
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১৯.৫ মন্ত্রণালয় হয়র্ মপ্রডরর্ ডিডসআর এ োর্ ওয়ারী ব্যয়য়র অসামঞ্জস্যর্া রয়য়য়ছ। এয়েয়ে মন্ত্রণালয় কর্ততক ব্যয়য়র প্রকৃর্ র্থ্য 

ঠিকাদার/সরবরাহকারীর সায়র্ সম্পাডদর্ চুডক্তর আয়লায়ক  াচাই-বাছাইপূব তক আইএমইডি ও িডরকেনা কডমশয়ন মপ্ররণ করয়র্ 

হয়ব (২০.৫) ; 

১৯.৬ অনুয়মাডদর্ আরডিডিডিয়র্ ্য াস সংয় ায়গর মকান োর্ না র্াকা সয়েও বাউন্ডারী ওয়াল ডনম তাণ োর্ হয়র্ 

অননুয়মাডদর্ভায়ব অর্ ত ব্যয় করা হয়য়য়ছ  া িডরকেনা ও আডর্ তক শৃঙ্খলার িডরিন্থী। এ ব্যািায়র সংডিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থায়ক 

 র্া র্ ব্যবস্থা গ্রহন করয়র্ হয়ব (২০.৬) ;  

১৯.৭ প্রকে সমাডপ্তর ০৩ মায়সর ময়ধ্য আবডশ্যকভায়ব আইএমইডিয়র্ ডিডসআর মপ্ররণ করার ব্যািায়র সংডিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক 

উয়দ্যাগী ভূডমকা িালন করয়র্ হয়ব (২০.৭) ; 

১৯.৮ প্রকৃর্ চাডহদা ডনরুিয়নর আয়লায়ক প্রকয়ের আওর্ায় স্থািনা ডনম তাণ করা মশ্রয় হয়ব  ায়র্ সরকারী ব্যডয়র্ অয়র্ তর সয়ব তািম 

ব্যবহার ডনডির্ করা  ায় (২০.৯);  

১৯.৯ আডর্ তক স্বের্ার স্বায়র্ ত প্রকেটির দ্রুর্ অডিট সম্পন্ন করয়র্ হয়ব। 

 

২০।  

 

 


