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বাাংলাদেশ সরকারী কর্ মকমর্শন সমিবালদের  আওতাে ২০১২-২০১৩ অর্ ম বছদরর এমিমিভুক্ত 

সর্াপ্ত প্রকদের মূল্যােন প্রমতদবেদনর উির সার-সাংদেি 

ক্রঃ

 

নাং 

র্ন্ত্রণালে/মবভাদের 

নার্ 

মর্াট 

সর্াপ্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সর্াপ্ত প্রকদের ধরণ মূল সর্ে ও ব্যদের তুলনা 

মবমনদোে 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

কামরেরী 

সহােতা 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

মেমিমসএ

ফভুক্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সর্ে ও 

ব্যে 

উভেই 

অমতক্রান্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সর্ে 

অমতক্রান্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সর্ে 

অমতক্রাদন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সদব মাচ্চ 

সব মমনম্ন 

ব্যে 

অমতক্রান্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

ব্যে 

অমতক্রাদন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সদব মাচ্চ 

সব মমনম্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 বাাংলাদেশ সরকারী 

কর্ মকমর্শন 

সমিবালে 

০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০১ ১২ মাস 

(৫০%)  

০০  

১। সর্াপ্ত প্রকদের সাংখ্যাঃ 

 বাাংলাদেশ সরকারী কর্ মকমর্শন সমিবালদের অধীদন ২০১২-২০১৩ অর্ ম বছদর ০১টি প্রকে সর্াপ্ত হদেদছ।  

২। সর্াপ্তকৃত প্রকদের প্রকৃত ব্যে ও মর্োেকালঃ 

 সর্াপ্ত প্রকেটির মূল অনুদর্ামেত বাস্তবােনকাল বৃমি মিদেদছ। তদব প্রকদের ব্যে হ্রাস মিদেদছ। 

৩। সর্াপ্ত প্রকদের ব্যে ও মর্োে বৃমির কারণঃ 

কামরেরী মবমভন্ন মবষদে অনমভজ্ঞতা এবং ক্রেপ্রমক্রো চূড়ান্তকরণ ইতযামে মেদে েীর্ মসূমেতার কারদণ প্রকদের মর্োে 

বৃমি মিদেদছ।  

৪। সর্াপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােদনর মেদে প্রধান প্রধান সর্স্যা ও সুিামরশঃ 

সর্স্যা সুিামরশ 

১   পিএসপস চত্ত্বরেে সীমানা প্রাচীে পিজাইন/পনম মান দুব মল 

হওয়ায় এ ভবনটি অপনোিদ হরয় িরেরে।  

 

২ পবপভন্ন ফ্লারে কপেিরেে িারবমে কক্ষগুপলে জানালাগুপল 

স্বচ্ছ হওয়ায় পিএসপসে গরুত্বপূর্ ম িেীক্ষা সংক্রান্ত 

দপললিরেে ফ্গািনীয়তা েক্ষায় সমস্যা হরচ্ছ।    

 

৩   সদস্যরদে রুম গুপল সাউন্ডপ্রুফ না হওয়ায় ফ্মৌপিক িেীক্ষাে  

করথািকথন বাইরে ফাঁস হরয় যারচ্ছ। 

 

৪   ৮০০ ফ্কপভএ সাব-ফ্েশন চালু না কোয় ভবরনে অরনকগুপল 

এপস ব্যবহাে কো যারচ্ছ না।  

 

১  পিএসপস চত্ত্বরেে সীমানা প্রাচীরেে সংস্কাে অথবা 

ভবরনে পনোিত্তাে পবষয়টি পবরবচনায় এরন 

প্ররয়াজরন নতুন করে তা পনম মার্ কোে উরযাগ ফ্নয়া 

ফ্যরত িারে।   

 

২ পিএসপসে গরুত্বপূর্ ম িেীক্ষা সংক্রান্ত দপললিরেে 

ফ্গািনীয়তা েক্ষায় সংপিষ্ট কক্ষসমূরহে জানালায় 

প্ররয়াজনীয় ফ্সরিে ব্যবস্থা কো ফ্যরত িারে।    

 

৩ সদস্যরদে রুমগুপল সাউন্ডপ্রুফ কোে ব্যবস্থা পনরত 

হরব। 

 

৪  দ্রুত ৮০০ ফ্কপভএ সাব-ফ্েশন চালু কোে উরযাগ 

পনরত হরব।   
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কমরেক্স র্

জুন, ২০১৩

কমরেক্স র্

আগােগাঁও , ঢাকা

 সংরশাপি

ত 

১ম ব্যয় বৃপি 

ব্যপতরেরক 

ফ্ময়াদ বৃপি

 ২৫১৫.৭৫ ২৪৯১.১০ 

হরত 

 

হরত 

 

হরত 

জুন,২০১৩

 

হরত 

জুন,২০১৩

৮০.২০ 

(-৩.১১%) 

১২ মাস 

(৫০%) 

ণ

বাংলারদশ সেকােী কম মকপমশন(পিএসপস) গর্প্রজাতন্ত্রী বাংলারদশ সেকারেে একটি সাংপবিাপনক অংগ প্রপতষ্ঠান। 

পবপভন্ন মন্ত্রর্ালয়, পবভাগ, অপিদপ্তে এবং আিাসেকােী ও স্বায়ত্বশাপসত সংস্থাে প্রথম ফ্ের্ীে কযািােভুক্ত কম মকতমা, 

নন-কযািাে কম মকতমা এবং পিতীয় ফ্ের্ীে কম মকতমারদে পনরয়াগ প্রপক্রয়া পিএসপস এে মাধ্যরম হরয় থারক। এোোও 

পিএসপস সকল কযািাে ও নন-কযািাে কম মকতমারদে পসরলকশন ফ্েি ও িরদান্নপতে িেীক্ষা পনরয় থারক। পকন্ত্তু 

পিএসপস ফ্তজগাঁও- এ অবপস্থত পুোতন পবমান বন্দে সংলগ্ন এলাকায় অবপস্থত ভবরন প্রশাসপনক কায ম সম্পাদন করে 

আসপেল যা এে বতমমান জনবল ও কায মিপেপিে তুলনায়  খুবই অপ্রতুল। একই সারথ পনোিত্তাে প্রশ্ন জপেত েরয়রে। 

সাপব মক পবষয় পবরবচনা করে পবযমান সমস্যাগুপল দূেীকেরর্ে লরক্ষয ঢাকাে আগােগাঁও-এে ফ্শে-ই বাংলা নগে (েট 

নং ই-২৭-২৯)- এ বাংলারদশ সেকােী কম মকপমশন সপচবালয় কমরেক্স পনম মার্ শীষ মক প্রকল্প েহর্ কো হয়। আপথ মক 

সীমাবিতাে কােরর্ প্রকল্পটি িারি িারি বাস্তবায়রনে পসিান্ত ফ্নয়া হয়। প্রথম িরব মে প্রকল্পটিরত ফ্বইজরমন্ট ফ্লাে,  

োউন্ড ফ্লাে(১ম তলা) ও ২য় তলা অন্তভু মক্ত পেল। ১ম িয মারয়ে প্রকল্পটি জুন, ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়। পকন্ত্তু নবপনপম মত 

ভবরন পিএসপস-এে জনবরলে স্থান সংকুলান না হওয়ারত প্রকরল্পে ২য় িব ম েহর্ কো হয়। এেই িাোবাপহকতায় 

প্রকরল্পে ২য় িরব ম ভবরনে ৩য় তলা হরত ৭ম তলা ৫(িাঁচ)টি ফ্লাে িয মন্ত পনম মারর্ে প্রস্তাব অনুরমাপদত হয়।  

পিএসপস’ে বতমমান জনবরলে স্থান সংকুলান এবং সাপব মক প্রশাসপনক কারয ম গপতশীলতা বৃপিে লরক্ষয প্ররয়াজনীয় 

অবকাঠারমাগত সুপবিা সৃপষ্ট এবং ভবরনে পনোিত্তা পনপিত কোই প্রকরল্পে মূল উরেশ্য।  

             আরলাচয প্রকল্পটি একরনক সভা কর্তমক ২৫৭১.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কপলত ব্যরয় জুলাই, ২০০৯ হরত জুন, ২০১১ ফ্ময়ারদ 

বাস্তবায়রনে জন্য পবগত ০৪/০৮/২০০৯ তাপেরি অনুরমাপদত হয়। প্রকল্প ব্যরয়ে সম্পূর্ ম অংশই পজওপব অনুদান। উক্ত 

ফ্ময়ারদ প্রকরল্পে সমুদয় কাজ ফ্শষ না হওয়ায় আইএমইপি’ে সুিাপেশক্ররম প্রকরল্পে ব্যয় বৃপি ব্যাপতরেরক বাস্তবায়ন 

ফ্ময়াদ দুই দফায় জুন, ২০১৩ িয মন্ত বৃপি কো হয়। পনম মার্ািীন ভবরনে ফ্বশ পকছু িপেবতমন, িপেবি মন ও সংরযাজন 

হওয়ায় প্রকল্প ব্যরয়ে আন্তঃিাত সমন্বরয়ে প্ররয়াজন িরে। তরব, পিপিইপস সভায় প্রকল্প ব্যয় বৃপি না করে প্ররয়াজনীয় 

সংরশািরনে সুিাপেশ কো হয়। আন্তঃিাত সমন্বয় এবং কপতিয় অংরগে ব্যয় হ্রারসে ফরল প্রকল্প ব্যয় িপেবপতমত হরয় 
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দাোয় ২৫১৫.৭৫ লক্ষ টাকায় যা পিপিইপস’ে সুিাপেশক্ররম মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তমক ২৭/০৩/২০১৩ তাপেরি 

অনুরমাপদত হয়।  

সমাপ্ত

জনাব ফ্মাঃ েপফকুল ইসলাম,  

তত্ত্বাবিায়ক প্ররকৌশলী, ঢাকা গর্পূতম পবভাগ,  

সারকমল-৪, ঢাকা।  

১৬/০৯/২০০৯ ০২/১১/২০১১ 

জনাব ফ্মাঃ পজয়াউল হাপফজ 

তত্ত্বাবিায়ক প্ররকৌশলী,ঢাকা গর্পূতম পবভাগ,  

সারকমল-৪, ঢাকা। 

০৩/১১/২০১১ ৩০/০৬/২০১৩ 

প্রকরল্পে মূল কায মক্রম হরচ্ছ ফ্শে-ই বাংলা নগরেে আগােগাঁওরয় বাংলারদশ সেকােী কম মকপমশন সপচবালয় কমরেক্স-

ভবরনে ৩য় তলা হরত ৭ম তলা িয মন্ত অবকাঠারমা পনম মার্, ভবরনে ফ্সৌন্দয ম বি মন, পলফট স্থািন, সাবরেশন স্থািন, 

অভযন্তেীর্ পবদুযতায়ন, পবদুযৎ ও গ্যাস সংরযাগ প্রদান, ফ্নটওয়াকম পসরেম স্থািন, স্যাপনটােী এবং এয়ােকপন্ডশপনং 

যন্ত্রিাপত স্থািন ইতযাপদ।  

০

মেো 

Items of work (as per PP)  Target (as per PP)  Actual Progress  Reasons for 

deviation (±)  

Unit  Financial  Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

 

1  2  3  4  5  6  7  

1. Testing of Materials L.S 0.00 0.00 0.00 0.00  

2. Design Documentation, 

Stationaries etc for DOA 

(tracing paper, computer & 

photocopier cartage & 

accessories) 

L.S 2.00 L.S 2.00 100%  

3. Preparation of 

Civil/Electrical drawings, 

estimate, tender documents, 

publication of tender, 

stationeries, Honorium for 

Tender Evaluation 

L.S 7.00 L.S 6.786 100% As Per 

Requirment 

of Work 

(+0.214) 

4. For PD’s Office Vehicle 

hire charge 

L.S 0.00  0.00 0.00  

5. Land Registration Cost Acre 36.80 2.9 36.66 2.9 As Per 

Requirment 

of Work 

(+0.14) 

6. Super Structure (for RCC 

frame structure) for 

Superior quality building 

category 

sqm 1334.00 8951.06 1328.636 8951.06 As Per 

Requirment 

of Work 

(+5.364) 

7. Internal Sanitary and 

water supply arrangement 

for eleven storied non-

residential building 

(Superior) 

sqm 65.41 7137.18 60.98 7137.18 As Per 

Requirment 

of Work 

(+4.43) 



1143 

Items of work (as per PP)  Target (as per PP)  Actual Progress  Reasons for 

deviation (±)  

Unit  Financial  Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

 

1  2  3  4  5  6  7  

8. Internal Elctrification sqm 110.00 7157.18 110.00 7157.18  

9. Extra cost for special 

finishing & decoration work 

like as alluco bond, façade 

treatment, internal partition, 

door closer, pelmet, lock, 

brick facing, steel truss over 

roof, glass paneling etc. 

L.S 136.25 L.S 134.40 100% As Per 

Requirment 

of Work 

(+1.85) 

10. Curtain glass for 

building faces as per 

architectural drawing 

sqm 41.69 948.34 41.69 948.34  

11. Gas Connection L.S 5.00 L.S 4.76 100% As Per 

Requirment 

of Work 

(+0.24) 

12. Guard Shad 1 nos as per 

architectural 

Nos 9.17 1 7.19 1 As Per 

Requirment 

of Work 

(+1.98) 

13. Gate 3 nos sqm 11.60 46.82 11.60 46.82  

14. Brick Pavement as per 

architectural detailing 

sqm 17.27 700 17.27 700  

15. Cost for Boundary wall sqm 28.65 415.85 20.11 415.85 As Per 

Requirment 

of Work 

(+8.54) 

16. Cost for Internal road 

including incomplete work 

of internal road in the 1
st
 

phase 

sqm 63.70 1306.47 63.29 1306.47 As Per 

Requirment 

of Work 

(+0.41) 

17. Decotative fourtain 

work in front of building 

L.S 36.45 L.S 35.03 100% As Per 

Requirment 

of Work 

(+1.42) 

18. Arboriculture L.S 5.00 L.S 4.99 100% As Per 

Requirment 

of Work 

(+0.01) 

19. Wood Work As Per 

requirement from PSC for 

Examinees chair cum table 

and office furniture’s  

L.S 125.00 L.S 125.00 100%  

20. Supply & Installation 

800KVA sub station 

equipment in/c HTLT cable 

and different size NYY 

cable control circuit breaker 

etc. from work components 

as per PP (With quantity) 

Nos 93.16 1 93.16 1  
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Items of work (as per PP)  Target (as per PP)  Actual Progress  Reasons for 

deviation (±)  

Unit  Financial  Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

 

1  2  3  4  5  6  7  

21. Supply & Installation 

400 KVA diesel generator 

in/cl emergency panel 

control cable etc. 

Nos 80.50 1 80.50 1  

22. Supply & Installation 

lift (1000kg 13 passenger 8 

stop with AVR in/cl cable 

control etc. as requird) 

(2nos x 45.00 lakh) 

Nos 74.00 2 74.00 2  

23. Supply & Installation 

Spilt type air conditioner 

with cable control etc. (127 

ton x 0.70 lakh) 

Tons 100.00 127 100.00 127  

24. Supply & installation 

Conference System 

L.S 10.00 L.S 10.00 100%  

25. Supply & installation 

Compound & street light 

in/cl cable control 

L.S 20.00 L.S 20.00 100%  

26. Supply & installation 

20HP 

submersible/centrifugal 

water pump motor set with 

stand by in/cl cable control 

(1 nos pump)  

Set 10.10 1 10.10 1  

27. Supply & installation of 

Special earthing system & 

arresting lighting conductor. 

L.S 13.00 L.S 13.00 100%  

28. Dehumidifier & fire 

extinguisher (for library & 

record room) 

L.S 17.00 L.S 17.00 100%  

29. Supply & installation of 

PVC Pice for telephone, 

intercom, computer net 

working etc. 

L.S 10.00 L.S 10.00 100%  

30. DESA/DESCO charge 

for Load sanction & 

security deposit (1 Nos 

Sub-station) 

Nos 20.00 1 20.00 1  

31. Supply & installation 

Computer, networking 

system 

L.S 30.00 L.S 30.00 100%  

32. Purchasing of computer, 

printer, UPS & other 

accessories’ for PWD & 

PD’s Office (1sets) 

Sets 1.00 2 1.00 2  

33. Purchasing of 

Photocopier (1 nos) 

No 2.00 1 2.00 1  

Total  2515.75  2491.16   
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   Revised ADP allocation and progress :   

(In lakh Taka) 

Financial 

Year 

Revised Allocation & target Taka 

release 

Expenditure & physical progress 

Total Taka P.

A 

Physical 

% 

Total Taka P.A Physical % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009-2010 124.50 124.50 - 5% 124.50 124.50 124.50 - 5% 

2010-2011 600.00 600.00 - 24.10% 600.00 600.00 600.00 - 24.10% 

2011-2012 544.25 544.25 - 21.85% 544.25 544.25 544.25 - 21.85% 

2012-2013 1247.00 1247.00 - 49.07% 1247.00 1222.41 1222.41 - 49.07% 

  2515.75 - 100% 2515.75 2491.16 2491.16 - 100% 

অব্যপয়ত   ২৪.৫৯  লক্ষ টাকা সেকাপে ফ্কাষাগারে জমা প্রদান কো হরয়রে।  

১.০

            পিপসআে অনুযায়ী সকল অংরগে কাজ সমাপ্ত হরয়রে। তরব প্রকরল্প ফ্সালাে প্যারনল স্থািন না কোয় ৮০০ ফ্কপভএ 

সাব-ফ্েশন এিনও চালু কো যায়পন। এোো, ফ্চয়ােম্যান ও সপচব মরহাদয়গরনে দপ্তরে ব্যবহারেে জন্য গ্যারসে 

সংরযাগও ফ্দয়া হয়পন।    

০

পিএসপস’ে বতমমান জনবরলে স্থান সংকুলান এবং সাপব মক 

প্রশাসপনক কারয ম গপতশীলতা বৃপিে লরক্ষয প্ররয়াজনীয় 

অবকাঠারমাগত সুপবিা সৃপষ্ট এবং ভবরনে পনোিত্ত পনপিত 

কোই প্রকরল্পে মূল উরেশ্য।  

পিএসপস’ে বতমমান জনবরলে স্থান সংকুলান এবং 

সাপব মক প্রশাসপনক কারয ম গপতশীলতা বৃপিে লরক্ষয 

প্ররয়াজনীয় অবকাঠারমাগত সুপবিা সৃপষ্ট কো হরয়রে।  

 

         প্ররযাজয নয়।  

 প্রকল্প িপেদশ মনঃ 

 আইএমইপি’ে সংপিষ্ট উি- কর্তমক পবগত ১৫/০৪/২০১৪ ও ২২/০৪/২০১৪ তাপেরি প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প 

অপফস িপেদশ মন কো হয়। িপেদশ মরনে সময় গর্পূতম পবভারগে সংপিষ্ট প্ররকৌশলী ও অন্যান্য কম মকতমাগর্ উিপস্থত 

পেরলন। এোো পিএসপস’ে সপচব এবং যুগ্ম-সপচব মরহাদয়গরর্ে সারথ তাঁরদে অপফস করক্ষ সাক্ষাৎ কো হয়। 

উরেিরযাগ্য হলঃ 

১৪.১  মূল ভবন পনম মার্ঃ  

 মূল ভবরনে ৩য় তলা হরত ৭ম তলাে পনম মার্ কাজ সমাপ্ত হরয়রে। পবপভন্ন ফ্লারে সদস্যরদে ব্যবহারেে জন্য ১৪টি কক্ষ 

পনম মার্ কো হরয়রে। তাঁরদে সহরযাগীতাে জন্য অন্যান্য কম মকতমারদে কক্ষ পনম মার্ কো হরয়রে। ভবরনে পূব ম ও িপিম 

প্রারন্তে প্রপতটি ফ্লারে ২টি করে কমন টয়রলট পনম মার্ কো হরয়রে। প্রপতটি ফ্লারেে পনম মার্-প্যাটার্ ম অপভন্ন। থাি ম ফ্লারে 

পিএসপস’ে ফ্চয়ােম্যান এবং সপচবসহ প্রশাসরনে অন্যান্য কম মকতমারদে অপফস কক্ষ পনম মার্ কো হরয়রে। সপচব বরলন, 

ভবনটিে পভতরে অরনক ফ্িালা জায়গা োিা হরয়রে যা তারদে ফ্কান কারজ আসরে না। কম মকতমারদে বসাে জন্য যরথষ্ট 

জায়গাে অভাব েরয়রে। পিঁপন বরলন, পিএসপসে বতমমান ফ্লাকবলরক এরকামরিট কেরত ভবরনে উর্ধ্মমূিী 

সম্প্রসােরর্ে প্ররয়াজন। উরেখ্য, ভবনটি ১০ তলা পভরতে উিে প্রপতপষ্ঠত। প্রকরল্পে আওতায় ৩য় তলা হরত ৭ম তলা 

িয মন্ত পনম মার্ কাজ ফ্শষ হরয়রে। ভবনটিে পবপভন্ন ফ্লাে ঘুরে ফ্দিা যায়, ফ্লাে টাইলস ফ্দয়া হরয়রে। সািাের্ কক্ষগুপলে 

জানালারত স্বচ্ছ গ্লাস ব্যবহাে কো হরয়রে। ফরল কম মকতমা/কম মচােীগর্ কপেিরেে সারথে জানালাগুপলরত আলাদা 

কাগজ ব্যবহাে করে ফ্সি করে পনরয়রেন। উিপস্থপত কম মকতমাো জানান, পিএসপস’ে পবপভন্ন দপললিরেে ফ্গািনীয়তা 

েক্ষায় এ েকম ফ্সি ব্যবহাে কেরত হরচ্ছ। এোো ভবরনে নীচতলায় পবপসএস িেীক্ষাে জন্য পবশাল হলঘরেে 

চাপেিারশ ম গ্লাস ব্যবহাে কো হরয়রে। পিএসপসে কম মকতমাো জানান, হলঘেসহ পবপভন্ন ফ্লারেে কম মকতমারদে রুরমে 
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পভতরেে কপেিে সংলগ্ন জানালায় স্থায়ী ফ্সি ফ্দওয়াে প্ররয়াজন। সদস্যসহ আেও ফ্বশপকছু রুরমে দেজায় ব্যবহৃত 

পেম/োউন্ড ফ্িাে লক পনম্নমারনে হরয়রে। এে ফরল দেজা ফ্ভজারনা ও ফ্িালাে কাজটি সহজ হরচ্ছ না। উিপস্থত 

প্ররকৌশলী জানান, ফ্বশ পকছু ফ্িােলক ইরতামরধ্য িপেবতমন করে ফ্দয়া হরয়রে। সদস্যরদে করক্ষ পবপসএস িেীক্ষাে 

িেীক্ষাথীরদে সাক্ষাৎকাে ফ্নয়া হরয় থারক। সদস্যরদে রুরমে সারথ তাঁরদে ব্যাপক্তগত কম মকতমারদে বসাে রুম। 

অরিক্ষমান িেীক্ষাথীো এিারন বরসন। সদস্য মরহাদরয়ে করক্ষ ভাইভা চলাকালীন ব্যাপক্তগত কম মকতমাে রুম ফ্থরক 

করথািকথন শুনা যায়। এরত ফ্গািনীয়তা বজায় োিা যারচ্ছ না বরল উিপস্থত পিএসপস’ে কম মকতমা জানান। এ পবষরয় 

পিিাপিউপি’ে প্ররকৌশলী জানান সদস্য ও তাঁে িারশে রুরম টানা জানালা থাকায় এ জাতীয় সমস্যা ততেী হরয়রে। 

পতপন আেও জানান, দুটি রুরমে মারেে ফাঁকা অংশ োবাে/ফ্ফাম জাতীয় িদাথ ম পদরয় বন্ধ করে ফ্দয়া হরয়রে। সদস্য 

মরহাদরয়ে ব্যাপক্তগত কম মকতমা জানান, এেিেও কথা শুনা যায়। সাক্ষাৎকারেে পবষয়টি ফ্গািন োিরত সাউন্ডপ্রূফ 

প্রযুপক্ত ব্যবহারেে প্ররয়াজন পেল বরল প্রতীয়মান হরয়রে। 

 পিএসপস’ে সদস্য জনাব ফ্মাঃ ওয়ারজদ আলী িান এে রুরমে বাইরে পূব ম পদরকে ফ্দয়ারল বীরমে পকছুটা অংশ ফ্ভংরগ 

ফ্গরে। । উিপস্থত কম মকতমাো জানান, এপস লাগারনাে সময় এই অংশটুকু ক্ষপতেস্থ হরয়রে। এটি দ্রুত ফ্মোমত কো 

প্ররয়াজন। ফ্চয়ােম্যান মরহাদরয়ে একান্ত সপচব আলািকারল জানান, ‘ফ্দয়ারল সামান্য ফ্কান পেদ্র কেরত ফ্কান ফ্বগ 

ফ্িরত হয় না। এরত প্রতীয়মান হয় ভবরনে পনম মার্ মান ভাল হয়পন’। এ মতামরতে উত্তরে উিপস্থত প্ররকৌশলী জানান, 

পেদ্রটি কাকতালীয়ভারব দুটি ইরটে গ্যারি হরয় থাকরত িারে। পিএসপস’ে যুগ্ম-সপচব জানান, ভবরনে আপকমরটক্ট 

পিজাইন এমনভারব কো হরয়রে যারত প্রচুে ফ্িালা ফ্েস ততেী হরয়রে। এসমস্ত ফ্িালা ফ্েরস করি মারেট অপফরসে মত 

কম মকতমা/কম মচােীরদে বসাে কথা। তরব পিএসপস’ে মত একটি অপফস ফ্যিারন ফ্বশ ফ্গািনীয় দপলল িোপদ পনরয় 

কাজ কেরত হয় তাই তাো ফ্িালা স্থারন বসরত অপনহা ফ্দিারচ্ছ। ফরল সীপমত করক্ষ সকল কম মকতমা/কম মচােীগর্ বসরত 

িােরেন না।  

১৪.২   ভবরনে ফ্িারচ মে নীরচ ফ্লারে ফ্বশ পকছু টাইলস ফ্ভংরগ ফ্গরে। জানা যায় পিএসপস’ে পুোতন অপফস ফ্থরক এিারন 

পশফটিং এে সময় ভােী যান চলাচল কোয় এরুি অবস্থাে ততেী হরয়রে। এ অংরশেও ফ্মোমত কো প্ররয়াজন। প্রথম 

তলায় প্রকরল্পে প্রথম িরব ম ফ্িাে অপফস এবং ফ্সানালী ব্যাংরকে একটি শািাে জন্য ফ্েস োিা পেল। প্রকরল্পে এ িরব ম 

ফ্িাষ্ট অপফস এবং ফ্সানালী ব্যাংরকে জন্য অবকাঠারমা পনম মার্ করে ফ্দয়া হরয়রে। এ অপফস দুটি চালু হরয়রে মরম ম 

ফ্দিা ফ্গল। অপফরসে পভতরেে ফ্িরকারেশরনে কাজটি স্ব স্ব প্রপতষ্ঠান কর্তমক সম্পাদন কো হরয়রে বরল জানা ফ্গরে। 

ভবরনে সামরন (উত্তে পদরক) ফ্ফায়াোে পনম মার্ কাজ ফ্শষ হরয়রে। িপেদশ মরনে সময় তা চালু অবস্থায় ফ্দিা যায়পন। 

ফ্ফায়াো চালু কেরত ফ্য িপেমান িাপন থাকা প্ররয়াজন তা িপেলপক্ষত হয়পন। এ োো ফ্চৌবাচ্চাে পভতরে ফ্শওলা জরম 

ফ্নাংো হরয় ফ্গরে। পনয়পমত িপেস্কাে কো হয় না বরল প্রতীয়মান হরয়রে।  

১৪.৩   পুরো ভবরনে চাপেিারবম পনোিত্তা প্রাচীে পনম মার্ সম্পন্ন কো হরয়রে। প্রকরল্পে প্রথম িরব ম ভবরনে িপিম ও উত্তে 

সীমানায় প্রাচীে পনম মার্ কো হয়। পূব ম পদরক িপেসংখ্যান ভবরনে প্রাচীে থাকায় ফ্সিারন প্রাচীে পনম মারর্ে প্ররয়াজন 

হয়পন। প্রকরল্পে এ িরব ম পুরো দপক্ষর্ পদরকে এবং িপিম ও উত্তে পদরকে অবপশষ্ট পকছু অংরশে প্রাচীে পনম মার্ ও 

পবযমান প্রাচীরেে সংস্কাে কাজ কো হরয়রে। মূলতঃ প্রাচীেটি ১০ ফুট উচ্চতা পবপশষ্ট। এে নীরচ ২ ফুট ইরটে গাথুনী 

ফ্দয়া পভত এবং এ পভরতে উিে ৮ ফুট উচ্চতাে আেপসপস কলাম ততেী কো হরয়রে। প্রপতটি কলারমে মারে প্রায় ৪ 

ফুট গ্যাি েরয়রে। এ গ্যারি উলম্বমূিী ১২টি এমএস িাইি (০.৫ ইপি িায়া পবপশষ্ট) এবং িাইরিে আনুভুপমরক পতনটি 

এমএস বক্স ও দুটি লাট বাে লাগারনা হরয়রে। িাইরিে ‘টি এযারো ফ্হি’ োলাই করে লাগারনা যা অপিকাংশই আে 

অবপশষ্ট নাই। জানা যায় এগুপল চুপে হরয় ফ্গরে। িাইরিে নীরচে অংশ ফ্িালা। পিএসপস’ কম মকতমাগর্ জানান, এ প্রাচীে 

পনোিত্তাে জন্য ফ্মারটই  যরথষ্ট নয়। িাইি দুব মল হওয়ায় তা শপক্ত প্ররয়াগ করে সহরজই ফ্ভংরগ ফ্ফলা এবং চত্ত্বরেে 

পভতরে প্ররবশ কো সম্ভব। এ সমস্ত ফাঁক পদরয় পবপভন্ন িশু/প্রার্ী পভতরে প্ররবশ কেরে বরল জানা ফ্গরে। প্রকরল্পে 

অন্যতম উরেশ্য হরলা ভবরনে পনোিত্তা পনপিত কো যা এই জাতীয় প্রাচীে পদরয় বাস্তবায়ন কো সম্ভব নয়। ভবরনে 

পনোিত্তাে স্বারথ ম পবযমান প্রাচীরেে সংস্কাে আশু প্ররয়াজন বরল প্রতীয়মান হরয়রে।   
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                                    পচে ক) পিএসপস চত্ত্বরেে পনপম মত পনোিত্তা প্রাচীে।  

                           

                                          পচে ি) পিএসপস চত্ত্বরেে পনপম মত পনোিত্তা প্রাচীে।  

১৪.৪   পবদুযৎ ও গ্যারসে সংরযাগঃ 

    ভবরনে প্রপতটি ফ্লারেে পবপভন্ন জায়গায় পবদুযরতে ফ্িালা তাে িপেলপক্ষত হরয়রে। ভবনটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত হরলও 

এ িেরর্ে অসম্পূর্ ম পবদুযরতে ফ্িালা প্রান্ত থাকাটা পনোিত্তা ও ভবরনে ফ্সৌন্দয মহাপনে কাের্ হরয়রে। ভবরনে স্থাপিত 

ফযানগুপল পনম্নমারনে বরল উিপস্থত কম মকতমাো জানান। যুগ্ম-সপচব ও  ৭তলায় সদস্য অধ্যািক ি. শেীফ এনামুল 

কবীে এে কক্ষ দুটি িপেদশ মরন ফ্দিা যায় ফলস পসপলং এে নীরচ ‘প্রাইম’ লরগা লাগারনা ফযান ব্যবহাে কো হরয়রে। 

ফযানগুপল ফ্থরক ফ্কান বাতাস িাওয়া যায় না। উিপস্থত কম মকতমাো অন্যান্য রুরমও ফযান ফ্থরক ঠিকমত বাতাস িাওয়া 

যায় না বরল জানান। পিিাপিউপিে প্ররকৌশলী জানান, তারদে পসপিউল অনুযায়ী প্রাইম ফযান লাগারনা হরয়রে। ভবরনে 

র্ততীয় তলায় অবপস্থত কনফারেন্স রুরম আরলাে স্বল্পতা েরয়রে। এিারন িয মাপ্ত আরলাে ব্যবস্থা কো প্ররয়াজন। প্রকরল্পে 

আওতায় ৮০০ ফ্কপভএ সাব ফ্েশন ইকুিরমন্ট সেবোহ ও স্থািরনে পবষয়টি এিনও সম্পন্ন হয়পন। ফরল সব এপস 

চালারনা যারচ্ছ না। প্রকরল্পে প্রথম িরব ম স্থাপিত ৫০০ ফ্কপভএ সাব ফ্েশন ফ্থরক পলফট, লাইটসহ সীপমত করয়কটি 

এপস চালু েরয়রে। উিপস্থত প্ররকৌশলী জানান ফ্িসা/ফ্িসরকাে load sanction and security deposit চাজম 

প্রদান কো হরয়রে। সেকারেে বতমমান নীপতমালা অনুসারে ফ্সালাে প্যারনল স্থািন না কেরল load sanction 
িাওয়া যারব না। পতপন আেও জানান, প্রকরল্পে আওতায় ফ্সালাে প্যারনল স্থািন বাবদ িাত িো পেল না ।  



1148 

                                 

                                            পচে গ) অব্যবহৃত সাব-ফ্েশরনে যন্ত্রিাপত।  

        প্রকরল্পে আওতায় ফ্চয়ােমান ও সপচব মরহাদরয়ে দপ্তরে ব্যবহারেে জন্য গ্যারসে সংরযাগ বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কলন পেল। পিপসআে হরত ফ্দিা যায় এ বাবদ ৪.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রে। িপেদশ মরনে সময় গ্যারসে ফ্কান 

সংরযাগ ফ্দিা যায়পন। উিপস্থত প্ররকৌশলী জানান, পিজাইন ত্রুটিে কােরর্ মূল লাইন ফ্থরক পিএসপস ভবন িয মন্ত 

সংরযাগ এিনও ফ্দয়া হয়পন।  

১৪.৫   অন্যান্যঃ  

           জানা ফ্গরে এ িয মন্ত ভবরনে পবদুযত পবল িপেরশাি কো হয়পন। প্রকল্প চলাকালীন ব্যবহৃত পবদূযৎ পবল প্রকল্প ফ্থরক 

িপেরশাি কোে কথা পেল। উিপস্থত তপেৎ প্ররকৌশলী জানান, প্রকল্প সমাপপ্তে িে অথ মাৎ জুলাই, ২০১৩ ফ্থরক পিএসপস 

কর্তমক পবল িপেরশাি কোে পবিান আরে।  পিপসআে হরত ফ্দিা যায় প্রকরল্পে অপিট আিপত্ত েরয়রে যা এিন অপি 

অপনষ্পন্ন েরয়রে। ভবনটি পবগত ১৮/০৯/২০১৩ তাপেরি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তমক উরিািন কো হরয়রে। ঐ সমরয়ই 

পিএসপস তাে পুোতন অপফস িপেপূর্ মভারব পশফট করে বতমমান ভবরন স্থানান্তপেত হরয়রে। তরব এিন অপি ভবনটি 

দাপ্তপেকভারব বুরে ফ্নয়া হয়পন বরল  পিিাপিউপি’ে প্ররকৌশলী জানান। পতপন জানান, দ্রুত বুরে না পনরল এ ভবনটি 

‘বুরক’ অন্তভু মক্ত কো যারচ্ছ না। ফরল পনয়পমত ফ্মইনরটন্যান্স কোও সম্ভব হরচ্ছ না।  

১৪.৬    প্রপকউেরমন্ট সংক্রান্ত তথ্যঃ  

 প্রপকউেরমন্ট পবষরয় প্রকল্প অপফরস েপক্ষত তথ্যাপদ ফ্দিা হরয়রে। পবপি ফ্মাতারবক প্রপকউেরমন্ট প্রপক্রয়া সম্পন্ন কো 

হরয়রে মরম ম জানা ফ্গরে। পনরম্ন করয়কটিে পববের্ প্রদত্ত হলঃ 

 

১৫.১  পিএসপস চত্ত্বরেে সীমানা প্রাচীে পিজাইন/পনম মান দুব মল হওয়ায় এ ভবনটি অপনোিদ হরয় িরেরে।  

১৫.২  ৮০০ ফ্কপভএ সাব-ফ্েশন চালু না কোয় ভবরনে অরনকগুপল এপস ব্যবহাে কো যারচ্ছ না।  

নং  কারজে নাম িপেকাে নাম দেিরেে অনুরমাপদত 

তথ্যাপদ 

ফ্টক ফ্মম্বাে অন্যান্য 

১ Construction 2
nd

 -6
th

 

floor with civil 

(sanitary & internal 

electrification) work  

ফ্িইপল োে, 

ইরত্তফাক ও 

আমারদে 

সময়।  

দেিে প্রাপপ্ত-৫ 

ফ্েসিপন্সভ ফ্টন্ডাে-৪ 

 

ফ্টক ফ্মম্বাে-৭ 

(দুই জন 

বাইরেে 

সংস্থাে) 

 

ওরিপনং কপমটিে ও ফ্টরকে সকল 

সদরস্যে উিপস্থপত স্বাক্ষে,  ফ্নায়া 

প্রদান, িােফরম মন্স পসপকউপেটি 

ইতযাপদ পনি মাপেত সমরয় ও 

িিপতরত সম্পন্ন হরয়রে মরম ম ফ্দিা 

ফ্গল। 

২ Superstructure,Pavem

ent, internal road 

Guard shed,Gate & 

Boundary wall পনম মার্।  

পনউএজ, 

সমকাল 

দেিে প্রাপপ্ত-৩ 

ফ্েসিপন্সভ ফ্টন্ডাে-১ 

 

ফ্টক ফ্মম্বাে-৫ 

(দুই জন 

বাইরেে 

সংস্থাে) 
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১৫.৩  পবপভন্ন করক্ষ পনম্নমারনে ফ্িাে লক লাগারনা হরয়রে। ফরল দেজা ফ্ভজারনা ও লাগারত সমস্যা হরচ্ছ।  

১৫.৪  পসপলং ফযান পনম্নমারনে অথবা তা স্থািরন ত্রুটি িপেলপক্ষত হরয়রে।  

১৫.৫  গ্যারসে সংরযাগ বাবদ ব্যয় ফ্দিারনা হরলও তাে সংরযাগ এিনও িাওয়া যায়পন।  

১৫.৬  ফ্িারচ মে নীরচ টাইলস ফ্ভংরগ যাওয়ায় ভবরন প্ররবরশ অসুপবিা হরচ্ছ। 

১৫.৭  এপস লাগারনাে সময় ফ্দওয়াল বা বীম ফ্ভংরগ ফ্গরে এমন জায়গা ফ্মোমত কো হয়পন। 

১৫.৮  কনফারেন্স রুরম আরলাে স্বল্পতাে জন্য স্বাভাপবক কাজকম ম ব্যাহত হরচ্ছ। 

১৫.৯  ভবরনে পবপভন্ন ফ্লারে পবদুযরতে ওরিন িরয়ন্ট পনোিত্তাহীনতাে কাের্ হরয় আরে। 

১৫.১০  সদস্যরদে রুম গুপল সাউন্ডপ্রুফ না হওয়ায় ফ্মৌপিক িেীক্ষাে করথািকথন বাইরে ফাঁস হরয় যারচ্ছ। 

১৫.১১  িাপনে ফ্ফায়াোে ফ্চৌবাচ্চা অিপেস্কাে/শ্যাওলা জমায় তাে ব্যবহাে উিরযাপগতা নষ্ট হরচ্ছ। 

১৫.১২  কম মকতমা/কম মচােীরদে বসাে জন্য যরথষ্ট ফ্েরসে অভাব েরয়রে এবং কপতিয় ফ্েস অব্যবহৃত থাকরে। 

১৫.১৩  পবপভন্ন ফ্লারে কপেিরেে িারবমে কক্ষগুপলে জানালাগুপল স্বচ্ছ হওয়ায় পিএসপসে গরুত্বপূর্ ম িেীক্ষা সংক্রান্ত দপললিরেে 

ফ্গািনীয়তা েক্ষায় সমস্যা হরচ্ছ।    

১৫.১  পিএসপস চত্ত্বরেে সীমানা প্রাচীরেে সংস্কাে অথবা ভবরনে পনোিত্তাে পবষয়টি পবরবচনায় এরন প্ররয়াজরন নতুন করে তা 

পনম মার্ কোে উরযাগ ফ্নয়া ফ্যরত িারে।   

১৫.২  পনম্নমারনে পসপলং ফযান িপেবতমন করে ত্রুটিমুক্তভারব তা স্থািন কেরত হরব।   

১৫.৩  দ্রুত ৮০০ ফ্কপভএ সাব-ফ্েশন চালু কোে উরযাগ পনরত হরব।   

১৫.৪  পবপভন্ন করক্ষে পনম্নমারনে ফ্িাে লক িপেবতমন কেরত হরব।  

১৫.৫  িাপনে ফ্ফায়াোে ফ্চৌবাচ্চা পনয়পমত িপেস্কাে করে মারেমরধ্য ফ্ফায়াো চালু োিা ফ্যরত িারে।   

১৫.৬  ফ্িারচ মে নীরচে টাইলস দ্রুত িপেবতমন কেরত হরব।   

১৫.৭  এপস লাগারনাে সময় ফ্দওয়াল বা বীম ফ্ভংরগ ফ্গরে এমন জায়গা দ্রুত ফ্মোমত কেরত হরব। 

১৫.৮  গ্যারসে দ্রুত সংরযাগ পদরত হরব। 

১৫.৯  ভবরনে পবপভন্ন ফ্লারে পবদুযরতে ওরিন িরয়ন্টগুপল কনপসল কেরত হরব।   

১৫.১০  সদস্যরদে রুমগুপল সাউন্ডপ্রুফ কোে ব্যবস্থা পনরত হরব। 

১৫.১১  কনফারেন্স রুরম প্ররয়াজনীয় আরলাে ব্যবস্থা কেরত হরব।  

১৫.১২  বাস্তবতাে পনপেরি একাপিক পিএসপস গঠরনে প্ররয়াজন না হরল এবং কাপেগেীভারব সম্ভব হরল এ ভবরনে উর্ধ্মমূিী 

সম্প্রসাের্ করে কম মকতমা/কম মচােীরদে স্থান সংকুলান কো ফ্যরত িারে। 

১৫.৩  পিএসপসে গরুত্বপূর্ ম িেীক্ষা সংক্রান্ত দপললিরেে ফ্গািনীয়তা েক্ষায় সংপিষ্ট কক্ষসমূরহে জানালায় প্ররয়াজনীয় ফ্সরিে 

ব্যবস্থা কো ফ্যরত িারে।    

 


