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¯’vbxq miKvi বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর এবিবিভুক্ত সমাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবতগিদগনর ওির 

মন্ত্রণালয়/বিভাে বভবিক সার-সংগেি 

 

ক্রঃনং মন্ত্রণালয়/বিভাগের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সময় ও ব্যগয়র তুলনায় 

বিবনগয়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা  

কাবরেবর 

সহায়তা 

প্রকগের 

সংখ্যা  

মেবিবসএফ 

ভুক্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা  

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা  

সময় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা  

সময় 

অবতক্রান্ত 

শতকরা 

হার (%) 

সি থবনম্ন 

সগি থাচ্চ  

ব্যয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা  

ব্যয় 

অবতক্রাগন্তর 

শতকরা 

হার (%) 

সি থ বনম্ন-

সগি থাচ্চ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ¯’vbxq miKvi 

বিভাে  

31টি  31টি 7টি -  12টি  19টি  4% 

- 

 133% 

14টি 3.5 % 

 50% 

 

 প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেনে প্রধাে প্রধাে সমস্যা ও সুপাররশঃ 

সমস্যা সুপাররশ 

১।  cwiKwíZ jÿ¨gvÎv †gvZv‡eK eivÏ bv cvIqvq  

wba©vwiZ e¨q I †gqv‡` cÖKí mgvß bv nIqv|  

প্রক‡íর কাজ যথাসমনয় সুষ্ঠুভানব সম্পাদনের জন্য যথাসমনয় 

প্রনয়াজেীয় বরাদ্দ প্রদাে করনে হনব। 

২।  ‡mZz I KvjfvU© wbg©v‡Yi †ÿ‡Î G¨v‡cÖvP moK 

h_vh_fv‡e wbg©vY bv Kiv| 

‡mZz I KvjfvU© wbg©v‡Yi †ÿ‡Î G¨v‡cÖvP moK h_vh_fv‡e 

wbg©vY Ki‡Z n‡e| 

3|  cÖK‡íi cÖYq‡bi †ÿ‡Î wdwRwewjwU ÷¨vwW bv Kiv 

Ges Ki‡jI mgxÿv cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K cÖKí 

ev¯Íevqb I wewb‡qvM cÖKí MÖnY bv Kiv| 

A‡cÿvK…Z e„nr I KvwiMwi w`K we‡ePbvq RwUj †h †Kvb 

cÖKí MÖn‡Yi †ÿ‡Î wdwRwewjwU ÷¨vwW Kiv I wdwRwewjwU 

÷¨vwW‡Z cÖvß mgxÿvi Av‡jv‡K wewb‡qvM cÖKí MÖn‡Yi 

wel‡q D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY 

Ki‡‡e|  

4|  †mZz wbg©v‡Yi wdwRwewjwU ÷¨vwWi †ÿ‡Î civgk©K 

ms¯’vi Kvh©cwiwa †gvZ‡eK †mZz wbg©v‡Y we¯ÍvwiZ 

wWRvB‡bi wfwË‡Z e¨q cÖv°jb bv K‡i 

MZvbyMwZfv‡e wgUvi cÖwZ GKK e¨q cÖ¯Íve Kiv| 

†mZz wbg©v‡Yi wdwRwewjwU ÷¨vwWi †ÿ‡Î ‡mZz wbg©v‡Yi 

m¤¢ve¨Zv hvPvBmn we¯ÍvwiZ WªBs wWRvB‡bi KvR Kiv 

‡h‡Z cv‡i|  

5|  mgxÿv Kvh©µgwUi AvIZvq LGED-Gi In House 

Capacity Building ev Technology Transfer 
Gi ms¯’vb bv _vKv| 

mgxÿv Kvh©µ‡gi AvIZvq LGED-Gi In House 

Capacity Building ev Technology Transfer Gi 

ms¯’vb ivLv †h‡Z cv‡i|  

6|  Aby‡gvw`Z ms¯’vb n‡Z wWwcwcÕi wKQz wKQz Lv‡Zi 

cwigvY I e¨q n«vm e„w× Kiv|  

Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi LvZ wfwËK ms¯’vb †gvZv‡eK cÖKí 

ev¯Íevq‡b D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM‡K cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM 

MÖnY Ki‡Z n‡e|  

7|  moK wbg©v‡Yi †ÿ‡Î ch©vß mdU †mvìvi Ges h_vh_ 

†¯øvc †gBb‡UBb bv Kivq m`¨ wbwg©Z moKmg~n 

ÿwZMÖ¯Í nIqv|  

moK wbg©v‡Yi †ÿ‡Î ch©vß mdU †mvìvi Ges h_vh_ 

†¯øvc †gBb‡UBb Gi welqwU wbwðZ Ki‡Z ’̄vbxq miKvi 

wefvM cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z cv‡i|  

8|  wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Rwg AwaMÖnY cÖwµqv m¤úbœ 

Ki‡Z bv cvivq cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×|  

cÖK‡íi Kvh©µg h_vmg‡q m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ Rwg AwaMÖnY 

cÖwµqv ª̀æZ m¤ú‡bœi wel‡q ¯’vbxq miKvi wefvM 

cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z cv‡i|  

9|  wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb wbwðZ bv Kivq m`¨ wbwg©Z 

mo‡K weUzwgbvm ¯Íi D‡V hvIqv, MZ© nIqvmn 

wewfbœ ai‡Yi Undualation-Gi Kvi‡Y 

moKmg~‡n ¯v̂fvweK hvbPjvP‡j evavMÖ¯’ nIqv|  

wbg©vY Kv‡Ri ¸bMZgvb wbwð‡Z ¯’vbxq miKvi wefvM 

cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡e|  
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10|  wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq w¯‹g wba©vi‡Yi †ÿ‡Î 

Ab¨vb¨ BDwUwjwU ms¯’vi mv‡_ mgš̂q bv Kivq 

wewfbœ BDwUwjwU ms¯’v KZ©„K GKB moK 

G¨vjvBb‡g‡›U wewfbœ mgq wbR wbR Dbœqb KvR 

Kivq miKvix A_© AcP‡qi cvkvcvwk Pig 

Rb`~‡f©v‡Mi m„wó n‡”Q|  

wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq ‡h †Kvb cÖKí MÖn‡Yi †ÿ‡Î 

Ab¨vb¨  BDwUwjwU ms¯’vi mv‡_ mgš̂qc~e©K cÖKí MÖn‡Yi 

¯’vbxq miKvi wefvM‡K ¸iæZ¡v‡ivc Ki‡Z n‡e|  

11|  wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq †Wªb/dzUcv_, my¨qv‡iR 

jvBb BZ¨vw` Kv‡Ri †ÿ‡Î h_vh_ gwbUwis bv 

nIqvq wbg©vY KvR †kl n‡Z bv n‡ZB A‡bK‡ÿ‡ÎB 

m`¨ wbwg©Z AeKvVv‡gv e¨envi Abyc‡hvMx n‡q 

hvIqv|  

wmwU K‡c©v‡ikb KZ©„K M„nxZ cÖKí ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î 

wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb wbwð‡Z ¯’vbxq miKvi wefvM‡K 

cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡e|  

12|  cÖK‡íi AvIZvq µqK…Z hš¿cvwZi mwVK e¨envi bv 

Kiv| 

cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZi h_vh_ e¨env‡ii 

welqwU ev¯ÍevqbKvix ms¯’v‡K wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

13|  Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©‡bi Kvi‡Y cÖKí 

ev¯Íevq‡b mgm¨v m„wó nIqv| 

cÖKí cwiPvj‡Ki e`jxi †ÿ‡Î gš¿x cwil` wefv‡Mi 16-

02-2010 Zvwi‡Li 47 b¤¦i  cÖÁvcb g~‡j MwVZ KwgwUi 

mycvwik MÖnY Kiv wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

14|  ̄ ’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvaxb wewfbœ cÖK‡íi 

AvIZvq moK wbg©vYmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 

cvkvcvwk e„ÿ‡ivc‡Yi ms ’̄vb †gvZv‡eK e„ÿ‡ivcY 

Kiv n‡jI h_vh_  cwiPh©v/†`Lvïbv I iÿYv‡eÿ‡Yi 

Afv‡e cÖK‡íi AvIZvq †ivcYK…Z e„ÿ¸wji g‡i 

hvIqvmn ÿwZMÖ¯Í n‡Z †`Lv hvq| 

cÖK‡íi AvIZvq ‡ivcYK…Z e„‡ÿi cwiPh©v/‡`Lv‡kvb I 

iÿYv‡eÿY wbðZK‡í mvgvwRK ebvqb‡K AMÖvwaKvi w`‡Z 

n‡e| 
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Òm¨vwb‡Ukb ¯^v¯’¨ wk¶v I cvwb mieivn (wRIwe-BDwb‡md) Ó kxl©K cÖK‡íi  

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

(mgvß t রিনসম্বর/201২) 

 

1| cÖK‡íi bvg t m¨vwb‡Ukb ¯^v¯’¨ wk¶v I cvwb mieivn (wRIwe-BDwb‡md) প্রকল্প 

2| gš¿Yvjq/ wefvM t ¯’vbxq miKvi, পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM 

3| বাস্তবায়েকারী সংস্থা t Rb¯v̂ ’̄¨  cÖ‡KŠkj Awa`ßi (রিরপএইচই) 

7| বাস্তবায়েকাল t মূল : জানুয়ারী, ২০০৬ হনে রিনসম্বর, ২০১০ 

সব বনশষ সংনশারধে: জানুয়ারী, ২০০৬ হনে রিনসম্বর, ২০১২ 

8| প্রাক্করলে ব্যয় (লে টাকায়) t  

wWwcwc ‡gvU UvKv cÖKí mvnvh¨ AviwcG 

g~j t ৫২৫২৮.২০ ১১৭৫৯.২০ ৪০৭৬৯.০০ - 

সংনশারধে অনুনমারদে ৬৩১৬৯.১৭ ১৩৮৮০.৪৭ ৪৯২৮৮.৭০ - 
 

6| cÖKí GjvKv t  cÖKíwU XvKv, চট্টগ্রাম, রসনলট, খুলো, রাজশাহী, রংপুর wefv‡Mi 19wU †Rjvq বাস্তবারয়ে হনয়নে| 

4| cÖK‡íi cUf~wg t 

 evsjv‡`‡ki bMi AÂ‡ji RbmsL¨v weMZ 2 `k‡K দ্রুে e„w× ‡c‡q‡Q| 1998 mv‡j †e‡o েগর অঞ্চনল গনে ৫৬% 

ক্ষলাক বাস করে যা ২০০১ সানল ক্ষবনে 24% n‡q‡Q| aviYv Kiv n‡”Q 2030 mv‡ji g‡a¨ RbmsL¨vi A‡a©‡Ki evm 

n‡e bM‡i| eZ©gv‡b, ch©vß weï× cvwb I h_vh_ m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Afve i‡q‡Q| nvBwRb Af¨v‡mi Afv‡e 

ঝুলন্ত cvqLvbv, evmvevwo, wkíKviLvbv I nvmcvZvj †_‡K AveR©bv hÎZÎ Wvw¤ús Kiv evsjv‡`‡ki bMivÂ‡ji 

বরস্তর GKwU mvaviY ˆewkó¨|  

AcwiKwíZ I A‡K‡Rv cvwb I cq:wb¯‹vkb e¨e¯’v I †UK‡bvjwR bM‡ii বরস্ত GjvKvর mgm¨vUv AviI Zxeª 

K‡i‡Q| f~wgi gvwjKvbvi Afve, Pro-Poor Water and Santation  ক্ষকৌশনলর অনুপরস্থরে এবং স্থােীয় সরকার 

প্ররেষ্ঠানের দূব বলোর কারনে অরে দররদ্র জেগনের উন্নয়ে কম হনয়নে । 

বাংলানদশ সরকার এবং UNICEF “Environmental Sanitation Hygine and Water Supply in 

Urban Slums and Fringes”  শীষ বক প্রকল্পটি বাস্তবায়ে কনরনে। ঐ প্রকল্প ক্ষথনক রকছু সৃরিধমী পন্থা যা প্রনয়াগ 

কনর বরস্ত সম্পদানয়র হাইরজে অভযাস ও পররনবশ উন্নয়নের ক্ষেনে কায বকর  প্রমারেে হনয়নে । পরবেীনে উরল্লরিে 

রবষয়গুনলার উন্নয়নে উক্ত পন্থাগুনলা অবলম্বনে কনর এ প্রকল্পটি ১৯টি ক্ষজলায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহে করা হনয়নে।  

৪। cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 

i) Reduce mortality, morbidity and malnutrition due to water and excreta related 

diseases, especially among poor women and children. 

ii) Improve standards of hygiene behaviours on a sustainable basis e.g. hand 

washing with soap before taking food and with soap/ash after defecation 

particularly among the poor.  

iii) Improve access of safe water in unserved and underserved areas, including 

those suffering from arsenic contamination. 

iv)   Increase sanitation coverage to 100% in programme areas as per GOB goal by 

2013 
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5| 

 

 

 

 

 

 

 

৬। 

cÖK‡íi Aby‡gv`b t প্রকল্পটি রবগে ১০/০৫/২০০৬ োররনি অনুরষ্ঠে একনেক ববঠনক ৫২৫২৮.২০ লে (রজওরব 

১১৭৫৯.২০  লে এবং ইউরেনসফ (অনুদাে) ৪০৭৬৯.০০ লে টাকা) টাকা প্রাক্করলে ব্যয় এবং জানুয়ারী, ২০০৬ হনে 

রিনসম্বর, ২০১০ পয বন্ত বাস্তবায়ে ক্ষময়াদকানল অনুনমারদে হয়। পরবেীনে অে মত্রণাোলনয়র দারয়নন রেনয়ারজে োকালীে 

মােেীয় উপনদিা কর্তবক ৫৭৪৮৭.১০ লে (রজওরব ১১৭৯৯.২৫ লে এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৫৬৮৭.৮৫ লে) টাকা প্রাক্করলে 

ব্যনয় ক্ষময়াদ বৃরি ব্যরেনরনক প্রকল্পটির ১ম সংনশাধে প্রস্তাব অনুনমারদে হনল ৩০.১২.২০০৮ োররনি প্রশাসরেক আনদশ 

জারী করা হয়। প্রকল্পটি অনুনমারদে হওয়ার এক বেনররও অরধককাল রবলনম্ব বাস্তবায়ে কায বক্রম শুরু করা হয়। DFID 

এর অনুনমাদনের দীর্ ব প্ররক্রয়া ক্ষশনষ UNICEF ও  DFID এর মনে প্রকনল্পর প্রকল্প সাহায্য রবষয়ক প্রনজক্ট 

ক্ষমনমানরন্ডাম ২৩.০১.২০০৭ োররনি মােেীয় পররকল্পো মত্রণাী কর্তবক ৬৩১৬৯.১৭ লে (রজওরব ১৩৮৮০.৪৭ লে এবং 

প্রকল্প সাহায্য ৪৯২৮৮.৭০ লে) টাকা প্রাক্করলে ব্যয় এবং জানুয়ারী, ২০০৬ হনে জুে, ২০১২ পয বন্ত বাস্তবায়ে 

ক্ষময়াদকানল আনলাচয প্রকল্পটির ২য় সংনশাধে প্রস্তাব অনুনমারদে হয় এবং পরবেীনে ব্যয়বৃরি ব্যরেনরনক প্রকনল্পর 

ক্ষময়াদ রিনসম্বর, ২০১২ পয বন্ত বৃরি করা হয় । 

প্রকনল্পর অংগরভরিক বাস্তবায়ে অগ্রগরে: 

(In lakh Taka) 

Items of work 

(as per PP 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Resons 

for 

deviation 
Financial Physical  

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pay of Officers Non 210.00 80 369.97 20  

Pay of 

Establishment  

Non 15.00 73 40  

Allowances  Non 145.00 153 60  

Base Line survey LS 25.00 95 18 95  

Repair of 

WATSAN 

Facilities in 

Primary School 

Nos 533.10 1777 533.10 1777  

Repair of 

WATSAN 

Facilities for 

Secondary School 

Nos 78.00 195 75.00 195  

Water quality 

testing and 

Surveilance 

La 790.63 Ls 790.63 Ls  

SSHE Software 

activities in 

Primary School 

Nos 1243.90 8885 1243.90 8885  

SSHE Software 

activities in 

Primary School 

Nos 1243.90 8885 1245.90 8885  

SSHE Software 

activities in 

Secondary School 

Nos 370.50 650 370.50 650  

Institutional 

Capacity Building  

Ls 6808.85 Ls 6808.85 Ls  

Carryin g cost for 

materials  

Ls 65.00 Ls 65.00 Ls  

SOCMOB-AB  Ls 24183.00 Ls 24183.00 Ls  

Fuel and 

Lubricant 

Ls 322.20 Ls 322.20 Ls  
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Maintenance and 

Repair 

Ls 412.70 Ls 412.70 Ls  

Telephone Bill Sets 15.00 26 13.76 26  

Research and 

Development  

Ls 610.74 Ls 610.74 Ls  

Monitoring and 

Evaluation  

Ls 3663.88 Ls 3656.88 Ls  

Contingency and 

other expenses  

Ls 521.64 Ls 520.94 Ls  

Other taxes: 

VAT/IT for 

Software & 

Hardware 

activities done 

under PA 

expenditure 

Ls 3000.00 Ls 1028.49 Ls  

Different types of 

water option  

Nos 11878.28 20500 1174.96 20486  

Watsan facilities 

for 

Hat/Bazar/growth 

centres 

Nos  300.00 50 300.00 50  

Sanitation Support 

for affordable 

latrine options for 

difficult area and 

hardcore poor 

LS 100.00 LS 100.00 Ls  

Urban       

Pipe water supply 

in Urban Slums & 

Fringes 

Nos 1063.00 418 1064.68 418  

Community Rain 

water Harvester 

Nos 9.28 8 0 0  

Construction of 

different types of 

latrines  

      

a)Shared latrine 

(Twin pit) 

Nos 720.00 3600 720.00 3384  

b) Community 

latrine (Two unit) 

Nos 591.50 400 592.32 367  

c) compost toilet Nos 0.00 0 0.00 0  

Construction of 

public toilet 

Nos 300.00 60 299.18 59  

Construction of 

drain 

Nos 720.00 32 720.00   

Construction of 

compost 

plant/a)land fill b) 

City scale 

compost 

plant/recy7cline 

facilities c) Small 

recycling 

intervention for 

Nos 799.98 06 799.98 05  
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organic waste d) 

Trial Operation 

for 6 (six) months  

Tri-cycle van Nos 34.56 128 34.56 128  

Barrel for 

composting/House 

hold Bin 

Nos 90.00 18000 90.00   

SSHE       

Construction of 

Watsan Facilities 

in Primary School 

Nos 2160.10 1777 2160.10 1777  

Jeep Nos 64.83 6 64.83 6  

Double Cabin 

Pickup 

- 128.00 8 127.81 8  

Motor Cycle Nos 40.00 32 39.3 32  

Bicycle (For 

mechanics) 

Nos  7.50 100 4.38 50  

Machineries and 

Equipments 

Ls 378.00 Ls 378.00 Ls  

Cost Escalation  Ls 0.00 Ls 0.00 Ls  

CD/VAT for 

imported items by 

UNICEF: vehicle, 

equipments, water 

testidg kit etc 

Ls 380.00 0.00 376.59 Ls  

Graund Total 

(Revenue & 

Capital) 

 63169.17  61142.00   

 

৭|  cÖK‡íi evস্তevqb ch©‡e¶Yt  

৭.১।  প্রকনল্পর ক্ষমনহরপুর ক্ষজলা অংনশর কায বক্রম cwi`k©bKv‡j cÖKí সংরিি Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq ক্ষয, 

GB cÖKíwUর মােনম g~jZ DVvb ˆeVK, video show, Pot song (ক্ষোU †QvU e¨vbv‡i wewfbœ ai‡bi †jLv 

†g‡mR), WATSON †gjvi (m¨vwbUvix mvgMÖxi †gjv), gva¨‡g m¨vwb‡Ukb, ¯^v¯’¨ wkেv Ges weï× cvwb wel‡q 

civgk©K †mev ক্ষদওয়া হনয় থানক| উক্ত কায বক্রমসমূহ Field Agency রহনসনব ২টি NGO ক্ষক wb‡qv‡Mi gva¨‡g 

cwiPvwjZ n‡”Q&| †g‡nicy‡i Field Agency wn‡m‡e SETU Ges WEB Foundation KvR Ki‡Q| 

cwi`k©bKv‡j m`i Dc‡Rjvi Avg`n BDwbq‡bi evgbcvov MÖv‡g cwiPvwjZ Kvh©µg পয বনবেে I GjvKvi 

†jvKR‡bi mv‡_ Av‡jvPbv করা হয়। আনলাচোয় জাো যায়  ক্ষয, ক্ষমনহরপুনর কম বরে Field Agency’র প্ররেরেরধরা 

H Gলাকায়  wbqwgZ Kvh©µg cwiPvjbv K‡i এবং G cÖK‡íi Kvh©µg †_‡K এলাকাবাসী হাইরজে, স্যারেনটশে ও 

স্বাস্থয রশো রবষনয় DcK…Z n‡চ্ছb|  

৭.২।  wbivc` cvwbi Drm wbg©v‡Yi j‡ে¨ G cÖKí †_‡K Tube-well I  Ring-well ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| bw_cÎ    

ক্ষথনক I cÖKí সংরিি Kg©KZ©v‡`i সানথ Av‡jvPbvq Rvbv hvq ক্ষয, †g‡nicyi m`i Dc‡Rjvq 45wU Tube-well 

I 200wU Ring-well Ges Mvswb Dc‡Rjvq 45টি Tube-well I 165wU Ring-well ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

রেরাপদ পারে উাস রেম বাে কায বক্রম পয বনবেনের উনদ্দনে m`i Dc‡Rjvi evgbcvov MÖv‡gi জনেক ivbv bv‡gi 

GKRb MÖvgevmxi evwo‡Z ¯’vwcZ wisI‡qj cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq ক্ষয, wisI‡qjwU †_‡K 

GjvKvevmx cvwb msMÖn Ki‡Q Ges G ক্ষথনক cÖZxqgvb nq †h ¯’vwcZ wisI‡qjwU AÎ GjvKvi †jvকR‡bi িাবার 

পারের চারহদা ক্ষমটানচ্ছ। wKš‘ GjvKvi †jvKRে Rvbvb ক্ষয, Tube-well I Ring-well ¸‡jv †givg‡Zi Rb¨ A_© 
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eivÏ bv _vKvq A‡bK ¯’v‡bB wisI‡qj I wUDeI‡qj েি অবস্থায় পনে আনে এবং ক্ষসগুনলা ক্ষথনক cvwb cvIqv 

hv‡”Q ো। cÖKí সংরিি কম বকেবা জাোে †givg‡Zi Rb¨ প্রকনল্প ক্ষকাে অথ ব  eivÏ †bB|  

৭.৩।  †g‡nicyi ক্ষজলা Av‡m©wbK প্রবে এলাকা; d‡j এই GjvKvq AMfxi bjK~c Av‡m©wbK gy³ cvwb পাIqvi Rb¨ েেটা 

Kvh©Kix bq। অপর রদনক wisI‡q‡ji cvwb Av‡m©wbK মু³ হনলও ïK‡bv ‡gŠmy‡g wisI‡qj †_‡K cvwb cvIqv hvq 

bv| প্রকনল্পর সংরিিরা জাোে ক্ষয, ïK‡bv ‡gŠmy‡g পারের স্তর ক্ষেনম যাওয়ায় GKB Ae¯’v A‡bK AMfxi bjK~ক্ষপর 

ক্ষেনেও N‡U| আনলাচোয় জাো যায় ক্ষয, ররংওনয়লগুনলা যরদ ম্যানুয়ালী গেব ো কনর ক্ষমরশনের মােনম অরধক গভীর 

করা যায় োহনল সারা বের পারে পাওয়ার সম্ভবো থানক। 

৮|   mycvwik/gZvgZ : 

৮.1|  ররংওনয়ল ক্ষথনক সারা বের পারে পাওয়ার জন্য ভরবষ্যনে ররংওনয়ল স্থাপনের ক্ষেনে ম্যানুয়ালী গেব ো কনর ক্ষমরশনের 

মােনম অরধক গভীর করা যায় রকো রিরপএইচই ো পরীো- রেরীো কনর ক্ষস ক্ষমাোনবক ব্যবস্থা রেনে পানর; 

৮.২ । †g‡nicyi ক্ষজলা আনস বরেক প্রবে এলাকা। এনেনে পরবেীকানল wUDeI‡qj I wisI‡q‡ji cvkvcvwk cvBপলাইনের 

gva¨‡g Lvevi cvwb mieivn Kiv hvq wKbv Zv wWwcGBPB পরীো-রেরীো কনর ক্ষদিনে পানর; 

৮.৩।   অনুনচ্ছদ েং ৮.১ হনে ৮.২ এ উরল্লরিে সুপাররনশর আনলানক গৃহীে ব্যবস্থারদ রবষনয় এ রবভাগনক অবরহে করনে হনব। 
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ÒRvZxq m¨vwb‡Ukb (2q ch©vq) Ó kxlK cÖK‡íi 

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

 

mgvß t Ryb, 2013 

 

cÖK‡íi bvg t t RvZxq m¨vwb‡Ukb (2q ch©vq) cÖKí 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb t mgMÖ evsjv‡`k 

2| বাস্তবায়েKvix ms ’̄v t Rb¯v̂ ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq / wefvM t ¯’vbxq miKvi, পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ¯’vbxq miKvi wefvM 

4| cÖK‡íi বাস্তবায়ে mgq I e¨q t  

 

cÖv°wjZ e¨q 

cÖK…Z e¨q 

(Ryb, 2013 

পয বন্ত) 

cwiKwíZ বাস্তবায়েKvj 

cÖK…Z 

বাস্তবায়েKvj 

অরেক্রান্ত e¨q 

(g~j cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

অরেক্রান্ত 

mgq  

(g~j 

বাস্তবায়ে 

Kv‡ji %) 

g~j 
me©‡kl 

ms‡kvwaZ 
g~j 

me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4362.25 4796.14 4785.12 

RyjvB, 

2009 n‡Z 

Ryb, 2013 

RyjvB, 2009 

n‡Z Ryb, 

2013 

RyjvB, 2009 

n‡Z Ryb, 

2013 

9.69% 0% 

 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK বাস্তবায়ে t  

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri 

AsM 
GKK 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z বাস্তবায়ে 

(Ryb, 2013 পয বন্ত) 

বাস্তব Avw_©K বাস্তব (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

K) ivR¯^ e¨q      

1| Rbej  †_vK †_vK 36.70 †_vK 25.74 

2| mieivn I †mev  †_vK †_vK 164.25 †_vK 164.23 

3| M‡elYv I Dbœqb †_vK †_vK 21.00 †_vK 21.00 

4| cÖwk¶Y  †_vK †_vK 25.00 †_vK 24.98 

5| 
m¨vwb‡Ukb Kvh©µg cwiPvjbv I 

g~j¨vqb  
†_vK †_vK 10.00 †_vK 9.98 

6| 
hvbevnb †givgZ, msi¶Y I 

c~Y©evmb 
†_vK †_vK 27.00 †_vK 27.00 

7| 
Drcv`b †K› ª̀ ms¯‹vi/¯’vbvš—i 

/†givgZ 
†_vK †_vK 110.00 †_vK 110.00 

 K) Dc‡gvU ivR¯^ e¨q t   393.95  382.93 

L) g~jab e¨q      

8| 

¯^í g~‡j¨ wefvMxq g¨vkb/ ‡jevi 

Øviv প্লাwóK c¨vbhy³ ¯ø¨ve I 3 

wis wewkó j¨vwUªb †mU Drcv`b  

‡mU 2,70,000 1,901.07 2,70,000 1,901.07 

9| 

¯^í g~‡j¨ wVKv`vi / mieivnKvix 

KZ©„K প্লাwóK c¨vbhy³ ¯ø¨ve I 3 

wis wewkó j¨vwUªb †mU mieivn 

‡mU 2,65,500 2,333.72 2,65,500 2,333.72 

10| 
wewfbœ ai‡Yi KwgDwbwU j¨vwUªY 

cybe©vmb  
‡_vK ‡_vK 65.00 †_vK 65.00 
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11| Wvej †Kweb wcKAvc  msL¨v 1 wU 47.00 1 wU 47.00 

12| gUi mvB‡Kj  msL¨v 0 wU 00.00 0 wU 00.00 

13| j¨vcUc  msL¨v 3 wU 2.00 3 wU 2.00 

14| gvwëwgwWqv cÖ‡R±i  msL¨v 1 wU 1.90 1 wU 1.90 

15| d‡UvKwcqvi  msL¨v 1 wU 1.50 1 wU 1.50 

16| wcÖ›Uvimn Kw¤úDUvi  msL¨v 5 wU 5.00 5 wU 5.00 

17| wis †gvì ¯øve †d«g  msL¨v 425 wU 15.00  425 wU 15.00  

18| 
Ab¨vb¨ hš¿cvwZ (Kwb©, wm‡Rj, 

iæjvi BZ¨vw`)  
msL¨v †_vK 20.00 †_vK 20.00 

19| AvmevecÎ  ‡_vK ‡_vK 10.00 ‡_vK 10.00 

 L) Dc‡gvU g~jab e¨q t   4796.14  4785.12 

 M) wdwRK¨vj Kw›U‡RwÝ  - - - - - 

 N) cÖvBR Kw›U‡RwÝ  - - - - - 

 me©‡gvU (K+L+M+N) =     4796.14  4785.12 

 

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY  t  cÖ‡hvR¨ bq| 

7.1|  cUf~wg t 

  wbivc` cvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v gvby‡li †gŠwjK cÖ‡qvRb Ges RvwZmsN †NvwlZ gvbevwaKvi| 

Ach©vß cvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v mivmwi cvwbevwnZ I gjevwnZ †ivM, msµvgK †ivM, ¯^v¯’¨ SuzwK 

Ges cwi‡ek `yl‡Yi mv‡_ cÖZ¨¶ Ges c‡iv¶fv‡e RwoZ| Gi †cÖw¶‡Z evsjv‡`k miKvi Rb¯^v ’̄¨ Dbœq‡bi 

j‡¶¨ 2013 mv‡ji g‡a¨ mK‡ji Rb¨ m¨vwb‡Uk‡bi j¶¨gvÎv wba©viY K‡i| kZfvM m¨vwb‡Ukb AR©‡b 

¯^íg~‡j¨i j¨vwUªbB `wi`ª Rb‡Mvwôi Pvwn`v †gUv‡Z Acwinvh© n‡Z cv‡i| ZvQvov e¨w³ D‡`¨‡M DbœZgv‡bi j¨vwUªb 

‰Zix‡Z cÖwk¶Y cÖ`v‡bi cvkvcvwk e¨w³MZ ¯^v¯’¨ cwiPh©vi wel‡qI Rbmvavi‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv evov‡bv 

cÖ‡qvRb| †`‡ki wcwQ‡q cov `wi`ª Rb‡Mvwôi Rb¨ Ges ỳM©g GjvKvয় jvMmB cÖhyw³i m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi 

D™¢‡ei Rb¨ M‡elYv Ges Dbœqb Kvh©µg MÖnb KivI Acwinvh©| cvkvcvwk KwgDwbwU ch©v‡q †h সমস্ত j¨vwUªb 

i‡q‡Q ‡m¸‡jv Pjgvb ivLvi Rb¨ i¶Yv‡e¶Y Ges cybe©vmbI জরুরী| miKv‡ii j¶gvÎv AR©‡bi Ask wn‡m‡e 

Ges m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi mvwe©K Dbœq‡bi Rb¨ RvZxq m¨vwb‡Ukb (2q ch©vq) cÖKíwU cÖYqb Kiv nq|  

 

7.2| D‡Ïk¨ t  

 BDwbqb cwil` I Dc‡Rjv cwil‡`i mnvqZvq KwgDwbwUi Rb¨ Sustainable Sanitation myweav 

wbwðZ Kiv|  

 e¨w³MZ ¯^v¯’¨ cwiPh©©vi †¶‡Î RbM‡Yi m‡PZbZv e„w× Kiv| 

 ¯^í g~‡j¨ m¨vwbUvix j¨vwUªb K‡¤úv‡b›U BDwbqb I Dc‡Rjv ch©v‡q cvIqvi e¨e¯’v Kiv| 

 M‡elYv I Dbœq‡bi gva¨‡g †`‡ki Pi GjvKv, eb¨v KewjZ GjvKvq, cÖvK…wZK `~‡hv‡M©i mgq mo‡Ki 

cv‡k, †ij I b`xc‡_ Ges A¶g †jv‡Ki myweavi Rb¨ Dchy³ m¨vwb‡Uk‡bi †KŠkjMZ weK‡íi Dbœqb| 

7.3|  cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t 

Ab y‡gv`bt RvZxq m¨vwb‡Ukb (2q ch©vq) cÖKíwU 4362.25 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q m¤úyb© wRIwe A_©vq‡b 

বাস্তবায়নের wbwg‡Ë MZ 09/12/2009 wLªt Zvwi‡Li GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nq| 

ms‡kvab t 

wcwc Abyhvqx cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 4362.25 j¶ UvKv Ges Aby‡gvw`Z †gqv`Kvj wQj RyjvB, 2009 n‡Z 

Ryb, 2013 ch©šÍ| cieZ©x‡Z gvV ch©v‡qi Pvwn`vi Av‡jv‡K Ges cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ïk¨ AR©‡b Z_v cÖKíwU 

myôzfv‡e m¤úbœ Kivi j‡¶¨ cÖK‡íi g~j Kvh©µg evov‡bvmn gvjvgv‡ji g~j¨ e„w×RwbZ Kvi‡Y K‡qKwU As‡M 

Avw_©K UvKvi cwigvb e„w× K‡i 4796.14 j¶ UvKvq ms‡kvwaZ wcwc h_vh_ KZ©„c¶ KZ©„K MZ 08/01/2013 

wLªt Zvwi‡L Aby‡gv`b Kiv nq| 
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8|  cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t 

 cÖKí †gqv`Kv‡j GwWwcÕi gva¨‡g †gvU 4798.00 j¶ UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv nq| hvi g‡a¨ Ryb, 2013 পয বন্ত 

†gvU 4785.12 j¶ UvKv e¨q nq, hv cÖK‡íi †gvU Aby‡gvw`Z e¨‡qi 99.77 fvM|  

9| ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨q t 

 

A_© eQi 
ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvnvh¨ ‡gvU UvKv cÖt mvnvh¨ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2009-10 
400.00 400.00 

 
400.00 399.38 399.38 

 
0.62 

2010-11 
2000.00 2000.00 

 
2000.00 1999.42 1999.42 

 
0.58 

2011-12 
1178.00 1178.00 

 
1178.00 1177.46 1177.46 

 
0.54 

2012-13 
1220.00 1220.00 

 
1220.00 1208.85 1208.86 

 
11.14 

me©‡gvU t 4798.00 4798.00  4798.00 4785.11 4785.12  12.88 

 

*এরিরপ/আরএরিরপনে বরাদ্দকৃে অনথ বর মনে োেকৃে অনথ বর অব্যরয়ে অথ ব সমপ বে করা হনয়নে।  

 

10| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t G cÖK‡íi শুরু n‡Z সমারি পয বন্ত Rb¯v̂ ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii 1 Rb Kg©KZ©v 

cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK সংক্রান্ত Z_¨vw` 

wb‡P cÖ`vb Kiv njt 

 

µt 

bs 
bvg  I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

1| 

Rbve †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

Rb¯v̂ ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi 

nü v bv 22/04/2010 01/07/2013 

 

11| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  
 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

K) BDwbqb cwil` I Dc‡Rjv cwil‡`i 

mnvqZvq KwgDwbwUi Rb¨ Sustainable 

Sanitation myweav wbwðZ Kiv|  

K) G cÖK‡íi AvIZvq mgMÖ †`‡k 5,35,500 msL¨K ¯^íg~‡j¨i 

j¨vwUªb †mU wbg©vY, weµq I weZib Kivi d‡j ‡h mKj 

Rb‡Mvwôi wbKU ch©vß m¨vwb‡Ukb myweav wQjbv Zv †gUv‡bv m¤¢e 

n‡q‡Q| nZ`wi`ª cwiev‡i ব্যবহানরর জন্য m¨vwb‡Ukb ব্যবস্থা 

e¨ZxZ mvwe©K m¨vwb‡Uk‡bi Dbœqb Am¤¢e| ZvB nZ`wi`ª 

cwievi mg~‡n webvg~‡j¨ j¨vwUªb †mU cÖ`v‡bi d‡j c~e©v‡c¶v 

cwi‡ekMZ m¨vwb‡Uk‡bi †ek Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q|  

L) e¨w³MZ ¯^v¯’¨ cwiPh©©vi †¶‡Î RbM‡Yi 

m‡PZbZv e„w× Kiv| 

L) G cÖK‡íi cÖwk¶Y Kvh©µ‡gi AvIZvq Rb¯^v ’̄¨ cÖ‡KŠkj 

Awa`ß‡ii wewfbœ ch©v‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix, GbwRI cÖwZwbwa 

Ges RbcÖwZwbwa‡`i ¯^v¯’¨ cwiPh©v welqK m‡PZbZvg~jK wewfbœ 

cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| d‡j GmKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix Ges 

RbcÖwZwbwaMb wbR wbR Kg©‡¶‡Î †_‡K Rbmvavi‡bi ¯̂v¯’¨ 

cwiPh©vi wel‡q m‡PZbZvg~jK Kvh©µg MÖnb Ki‡Z cvi‡e|   

M) ¯^í g~‡j¨ m¨vwbUvix j¨vwUªb K‡¤úv‡b›U 

BDwbqb I Dc‡Rjv ch©v‡q cvIqvi e¨e¯’v 

Kiv| 

M) BDwbqb ch©v‡q IqvUmb KwgwU KZ©„K প্রস্তাবK…Z Pvwn`vi Av‡jv‡K 

Drcv`b †K› ª̀¸‡jv‡Z ¯^íg~‡j¨i j¨vwUªb †mU Drcv`b K‡i Hme 

GjvKvi Rb‡Mvwôi ¯^í g~‡j¨i m¨vwbUvix j¨vwUªb K‡¤úv‡b‡›Ui 

Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e n‡q‡Q|   
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N) M‡elYv I Dbœq‡bi gva¨‡g †`‡ki Pi 

GjvKv, eb¨v KewjZ GjvKvq, cÖvK…wZK 

`~‡hv‡M©i mgq mo‡Ki cv‡k, †ij I 

b`xc‡_ Ges A¶g †jv‡Ki myweavi Rb¨ 

Dchy³ m¨vwb‡Uk‡bi †KŠkjMZ weK‡íi 

Dbœqb| 

N) cÖK‡íi M‡elYv Ges Dbœqb Kvh©µ‡gi AvIZvq `yM©g GjvKvq 

jvMmB cÖhyw³i j¨vwUªb D™¢ve‡bi Rb¨ wewfbœ cÖhyw³i (evqy ‡ivax, 

প্লvwóK wis I স্লাব Gi ˆZix j¨vwUªb, RywUb Uq‡jU, B‡Kv Uq‡jU, 

†cvov gvwUi wis Øviv ˆZix j¨vwUªb BZ¨vw`) j¨vwUªb ¯’vcb Kiv 

n‡q‡Q|  

12|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t 

 G cÖK‡í M„nxZ Kvh©µg cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨‡K A‡bK `~i GwM‡q wb‡q‡Q| wKš‘ cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z 

n‡q‡Q GwU GK K_vq ejv hv‡e bv| Z‡e Aek¨B cÖKí MÖn‡bi c~‡e©i Ae¯’v †_‡K A‡bKvs‡k m¨vwb‡Ukb 

Kfv‡iR e„w× †c‡q‡Q| evsjv‡`k cÖvK…wZK `y‡hvMc~Y© †`k nIqvq `y‡h©v‡Mi mgq Ab¨vb¨ ’̄vcbvi mv‡_ mv‡_ 

†`‡ki m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vI ¶wZ nq| d‡j HmKj GjvKvq m¨vwb‡Ukb Kfv‡iR K‡g Av‡m|  

13।  ক্রয় কায বক্রম : রপরপএ-২০০৬ এবং রপরপআর-২০০৮ অনুসানর “বদরেক করনোয়া” এ “রদ রফোেরসয়াল এক্সনপ্রস” 

পরেকায় গে ২৮/০২/২০১৩ োররনি রবজ্ঞাপনে প্রকারশে হয়। এ ক্ষপ্ররেনে ৩ জে দরপে জমা ক্ষদে। রেেটি দরপনের 

মনে একটি দরপনে জামােেসহ অরভজ্ঞোর সেদ, টাে বওভার, ভযাট ইেযারদ কাগজ পোরদ দারিল ো করা Non-

Reponsive রহনসনব রবনবরচে হয়। বারক দুইটি ক্ষরসপেরসভ দরপনের মে হনে ১,৬৩,০২২/৮২ টাকা দনর সব বরেম্ন 

দরদাো রহনসনব রবনবরচে হয়।  

১৪।  গুেগেমাে বজায় রািা সম্পরকবে েথ্যারদ : সংরিি কম বকেবা জাোে ক্ষয, স্বল্প মূনের এ সব ররং ও স্লাব যথাযথ 

েদাররকর মােনম মাে রেয়ত্রণানের ক্ষচিা করা হয় এবং মাে সম্মে মালামাল এ সব স্লাব ও ররং রেম বানে ব্যবহার করা 

হয়। েনব মালামাল ক্ষকাে পরীো করা হয় ো। ভরবষ্যনে রেরম বেব্য োরিনের ররং ও স্লানবর গুেগেমাে ক্ষটনের 

ম্যেনম রেরিে করার পরামশ ব ক্ষদয়া হয়।  

15।  প্রকল্প পররদশ বে  t যনশার ক্ষজলার যনশার সদর ও রিকরগাো উপনজলায় প্রকনল্পর কায বক্রম ২৯/০৯/২০১৪ োররনি 

পররদশ বে করা হয়। পররদরশ বে কানজর রববরে রেনম্ন ক্ষদওয়া হনলা:  

১৫.১। যনশার সদর : যনশার সদর উপনজলার ফনেপুর ইউরেয়নের ফনেপুর গ্রাম ও চান্দী পাো গ্রানম রবেরেকৃে োরিে 

পররদশ বে করা হয়। পররদশ বেকানল DPHE‘র রেব বাহী প্রনকৌশলী, সহকারী প্রনকৌশলী সহ সংরিি কম বকেবার উপরস্থে 

রেনলে। প্রকনল্পর আওোয় স্যারেটারী ওয়ার (প্লারিক স্লাব ও ৩ ররং রবরশি োরিে ক্ষসট) গরীব অসহায় ক্ষলাকনদর রবো 

মূনে সরবরাহ করা হয়।  সনরজরমে পররদশ বনে ক্ষদিা যায় ক্ষয, ৩টি ররং মাটির েীনচ এবং উপনর প্লারিক প্যােযুক্ত স্লাব 

স্থাপে করা হনয়নে। েনব প্যােটিনক মাটির সামান্য উচ্চোয় স্থাপে করা হনয়নে। এনে বৃরির পারেনে োরিে ভনর 

ক্ষগনল চাররদনক পররনবশ দূরষে হনে পানর। এ জন্য োরিে মাটি ক্ষলনভল হনে অন্তে ২ ফুট উচুনে অথবা মাটি রদনয় 

চারপাশ উচু করা ক্ষযনে পানর। স্থােীয় ক্ষলাকজনের সানথ আলাপকানল জাো যায় ক্ষয, এ স্যারেটারী োরিে ব্যবহৃে কনর 

োরা ক্ষবশ উপকৃে হনচ্ছ। পূনব ব ক্ষযিানে ক্ষসিানে মলমূে েযাগ করনলও বেবমানে রেরদ বি স্থানে মলমূে েযাগ কনরনেে। 

এনে োনদর সামারজক ময বাদাও ক্ষবনেনে। েনব উপনর ক্ষশি ো থাকায় বষ বাকানল/বৃরির সময় োরা এগুনলা ঠিকমে 

ব্যবহার করনে পানর ো। এ জন্য ক্ষশি যুক্ত োরিে সরবরাহ অথবা উপনর ক্ষশি রেম বাে কনর ক্ষদওয়া যায় রক ো এমে 

প্রনের জবানব রেব বাহী প্রনকৌশলী জাোে ক্ষয, প্রকনল্পর পরবেী পয বানয় এ রকম োরিে সরবরানহর পররকল্পো করা হনচ্ছ। 

এ প্রসংনগ যনথাপযুক্ত Feasibility Study’র মােনম প্রনয়াজনের রেররনি উন্নেমানের ক্ষশিযুক্ত োরিে সরবরানহর 

রবষয়টি রবনবচো করা ক্ষযনে পানর মনম ব পরামশ ব ক্ষদয়া হয়।    

১৫.২। রিকরগাো : রিকরগাো উপনজলার শ্রীরামপুর ইউরেয়নের শ্রীরামপুর গ্রানম রবেরেকৃে োরিে পররদশ বে করা হয়। 

এিানে প্রকনল্পর মােনম রবভাগীয় স্বল্পমূনে/ক্ষলবার দ্বারা ও ঠিকাদার/সরবরাহকারী দ্বারা উাপারদে োরিে গরীব ও 

হেদররদ্রনদর মানি রবোমূনে রবেরে করা হয়। সনরজরমে পররদশ বেকানল ররংগুনলা মাটির েীনচ এবং প্যাে মাটির 

উপনর ক্ষদিা যায়। প্যানের গানয় দাগ পররলরেে হয়। এর ব্যবহারকারীরা জাোে ক্ষয, দুই বের হনলা োরা এটি 

রবোমূনে ক্ষপনয়নেে। ফনল োরা স্বাস্থয সম্মে োরিে ব্যবহার করনে পারনেে। েনব উপনর ক্ষশি ো থাকায় বৃরির 

মনে ব্যবহার করনে অসুরবধা হয়। এ প্রসংনগ রেব বাহী প্রনকৌশলী জাোে ক্ষয, স্যারেটারী কভানরনজর উনদ্দনে 

প্রাথরমকভানব এ রকম োরিে সরবরাহ করা হয়। এ প্রসংনগ কায বকর, যুনগাপনযাগী এবং ক্ষভৌগরলক রবষয় রবনবচো 

কনর রবরভন্ন প্রযুরক্তর োরিে উদ্ভাবে ও স্থাপে করার পরামশ ব ক্ষদওয়া হয়। এ োো ভরবষ্যনে োরিনের ক্ষেরসরফনকশে 

এমে ভানব যানে করা উরচে যানে দূনয বাপূে ব আবাহাওয়ার মনে ব্যবহার করা যায় এবং মাটির ক্ষলনভল ক্ষথনক 

প্রনয়াজেীয় উচ্চো থানক।   
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১৫.৩। এ োো উপরস্থে কম বকেবানদর সানথ আলাপকানল e¨w³ D‡`¨v‡M wbwg©Z j¨vwUªb mvgMÖxi (wis I স্লাব) ¸bMZ gvb 

Dbœq‡bi Rb¨ wbg©vY Kv‡R wb‡qvwRZ Rbej‡K cÖwk¶Y †Rvi`vi Kiv Ges ¯^v¯’¨m¤§Z m¨vwbUvix j¨vwUªb 

e¨env‡ii Rb¨ MYm‡PZbZv e„w×K‡í mvgvwRK Av‡›`vjb I RbMb‡K DØy×KiY wel‡q cÖwk¶Y প্রদানের গুরুন 

ফুনট উনঠ। অপররদনক m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœq‡bi j‡¶¨ Ges ÔcÖwZ evwo‡Z m¨vwb‡UkbÕ Kvh©µg বাস্তবায়ে I 

cwi‡ekMZ m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœq‡bi Rb¨ Detailed Study কনর e„nËi cwim‡i cÖKí MÖn‡bi 

প্রনয়াজেীয়ো অনুভূে হয়।        

1৬| mycvwik t 

১৬.১। ভরবষ্যনে রেরম বেব্য োরিনের ররং ও স্লানবর গুেগেমাে ক্ষটনের ম্যেনম রেরিে করনে হনব। (অনু: ১৪)। 

১৬.২। m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœq‡bi j‡¶¨ Ges ÔcÖwZ evwo‡Z m¨vwb‡UkbÕ Kvh©µg বাস্তবায়ে I cwi‡ekMZ m¨vwb‡Ukb 

e¨e¯’vi Dbœq‡bi Rb¨ Detailed Study কনর e„nËi cwim‡i cÖKí MÖn‡bi Kvh©µg MÖnb Kiv †h‡Z 

cv‡i|(অনু: ১৫.৩)। 
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Ò‡`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡j cÖvgxY cvwb mieivnÓ kxl©K cÖK‡íi 

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

mgvß t Ryb, 2013 

cÖK‡íi bvg t ‡`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡j cÖvgxY cvwb mieivn cÖKí 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb t  Lyjbv, ev‡MinvU, mvZ¶xiv I h‡kvi †Rjvi mKj Dc‡Rjv (33 wU)|  

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v t  Rb¯^v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi|  

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM t  ¯’vbxq miKvi, পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q  t  

                                                                                                                                                      (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q c ÖK…Z e¨q 

(Ryb, 

2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z        

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j             

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3977.51 

 

 

3977.51 

 

3794.23 

 

RyjvB/2009 

n‡Z 

Ryb/2012 

 

RyjvB/2009 

n‡Z 

Ryb/2013 

 

RyjvB/2009 

n‡Z 

Ryb/2013 

 

 

- 

 

33% 

 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(jÿ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb                

(Ryb, 2013 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1| Rbej Rb 11 80.00 
11 

(100%) 

73.40 

(91.75%) 

2| M‡elYv I DbœqY ‡_vK ‡_vK 56.00 ‡_vK 
53.09 

(94.80%) 

3| 
†Kqvi †UKvi I Ab¨vb¨‡`i 

†Uªwbs 
‡_vK ‡_vK 8.00 ‡_vK 

7.64 

(95.50%) 

4| mieivn I †mev ‡_vK ‡_vK 67.00 ‡_vK 
66.24 

(98.87%) 

5| G·‡cøv‡iUix wWªwjs ‡_vK ‡_vK 114.00 ‡_vK 
11.87 

(98.13%) 

6| 

ইম্প্রুভনমন্ট GÛ 

wi‡nexwj‡Ukb Ad IqvUvi 

c‡q›U 

‡_vK ‡_vK 32.09 ‡_vK 
32.07 

(99.94%) 

7| 
Mfxi bjK~c, wcGmGd, 

WvM I‡qj, GAvBAviwc, 
wU 4302 2710.00 

4266 

(99.16%) 

2583.76 

(95.34%) 
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µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb                

(Ryb, 2013 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

wmGAvBAviwc, j¨vUv‡ij 

ms‡hvM 

8| 

Aগfxi bjK~c, GmGmwU/ 

wfGmGmwU, †iBb IqvUvi 

nv‡f©w÷s 

wU 2329 588.00 
2329 

(100%) 

579.37 

(98.53%) 

9| 
KwgDwbwU †eBRW& Av‡m©wbK 

wigyfvj BDwbU 
wU 6 30.00 

6 

(100%) 

26.16 

(87.20) 

10| 
KwgDwbwU †eBRW& wifvm© 

Am‡gvwmm BDwbU 
wU 1 30.00 

1 

(100%) 

30.00 

(100%) 

11| 
wf‡jR cvBc IqvUvi 

mvcøvB wm‡÷g 
wU 2 175.00 

2 

(100%) 

156.50 

(89.43%) 

12| 
Acv‡ikb GÛ †gBb‡U‡bÝ 

Uzj&m di †Kqvi †UKvi  
wU 5786 63.65 

5786 

(100%) 

63.21 

(99.31%) 

13| 
wcÖ›Uvi I BDwcGm mn 

Kw¤úDUvi 
wU 9 9.00 

9 

(100%) 

9.00 

(100%) 

14| dvwb©Pvi ‡_vK ‡_vK 1.92 †_vK 
1.92 

(100%) 

15| wdwRKvj KbwUb‡RwÝ ‡_vK ‡_vK 5.00 - - 

16| cÖvBm KbwUb‡RwÝ ‡_vK ‡_vK 7.35 - - 

                †gvU t 
  

3977.51  
3794.23 

(95.39%) 

6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ‡`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡ji nvB‡Wªv-wRI‡jvwRK¨vj Ae¯’vi †cÖw¶‡Z my‡cq 

cvwbi ¯Íi bv _vKvq Ges cvwbi Drm ’̄vc‡bi Rb¨ myweavRbK ¯’vb bv 

cvIqvq 36 wU cvwbi Drm ’̄vcb Kiv hvqwb|  

7.1| cUf~wg t ‡`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡j Aew¯’Z Lyjbv, ev‡MinvU, mvZ¶xiv I h‡kvi 

†Rjvi অগভীর cvwbi ¯Í‡i Av‡m©wbK `~lY, AZ¨waK jebv³Zv Ges 

cvwbevnx স্তনরর AcÖZzjZv- GB wZbwU Kvi‡Y G GjvKvi RbMY wbivc` 

Lvevi cvwbi ¯^íZvq f~M‡Q| cÖKíf~³ 4wU †Rjvi 33wU Dc‡Rjv gvivZ¥K 

wbivc` cvwb mgm¨vq i‡q‡Q| G †cÖ¶vc‡U D³ GjvKvq ¯’vbxq RbM‡Yi 

AskMÖn‡Yi gva¨‡g MÖnY‡hvM¨ cÖhyw³ I mvgvwRK MÖnY‡hvM¨Zvi Øviv mwVK 

Lvevi cvwbi Ackb wPwýZ K‡i wbivc` Lvevi cvwb mieivn Kivi j‡¶¨ 

G cÖKí cÖYqY Kiv nq|        

7.2| D‡Ïk¨ t K)  জরুরী wfwË‡Z D”P Av‡m©wbK AvµvšÍ GjvKvq Av‡m©wbK wbivc` Ges    

   jebv³Zv gy³ Lvevi cvwb mieivn; 

  L)  wbivc` Lvevi cvwb mieivn †mev Kfv‡iR e„w×; 

  M)  gvby‡li wbR wbivc` cvwbi ’̄vcbv ˆZix Ki‡Z Dchy³ cvwb mieivn  

   cÖhyw³ cÖ`k©bx I gwU‡fk‡bi gva¨‡g RbM‡Yi g‡a¨ Qwo‡q †`qv| 

7.3 |    cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t  cÖKíwU weMZ 21/07/2009 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nq 

Ges weMZ 20/08/2009 Zvwi‡Lর ¯’vbxq miKvi wefvM n‡Z cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b cvIqv hvq| Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖKíwUi ev¯ÍevqbKvj 
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01/07/2009 n‡Z 30/06/2012 ch©šÍ wba©vwiZ wQj| উনল্লখ্য †h, 

cÖKíwU wba©vwiZ mg‡qi cÖvq 07(mvZ) gvm ci AviGwWwc-‡Z AšÍf©³ 

nIqvq cÖKí KvR শুরু Ki‡Z wej¤^ nq| ZvQvov wdwRwewjwU ÷vwW, ¯’vb 

wbe©vPb, KwgDwbwU gwejvB‡Rkb, ‡¯úwmwd‡Kkb ˆZix, BZ¨vw` m¤úbœ 

Ki‡Z wKQzUv `xN© mg‡qi cª‡qvRb nIqvq cÖKíwU myôzfv‡e ev¯Íevq‡bi 

¯^v‡_© cÖK‡íi †gqv`Kvj e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K Av‡iv 01(GK) eQi A_©vr 

30/06/2013 ch©šÍ ewa©Z Kiv nq|  

8| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t  cÖK‡íi mvwe©K ev¯Íe AMÖMwZ 99.05% Ges Avw_©K AMÖMwZ 95.38%| 

9| ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨qt 
 

A_© eQi 

 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt 

‡gvU UvKv cÖt mvt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2009-2010 500.00 500.00 - 500.00 457.54 500.00 - 42.46 

2010-2011 1356.00 1356.00 - 1356.00 1313.82 1356.00 - 42.18 

2011-2012 1072.00 1072.00 - 1072.00 1068.16 1072.00 - 3.84 

2012-2013 1135.00 1135.00 - 1135.00 954.71 1135.00 - 180.29 

me©‡gvU 4063.00 4063.00 - 4063.00 3794.23 4063.00 - 268.77 

*এরিরপ/আরএরিরপনে বরাদ্দকৃে অনথ বর মনে োেকৃে অনথ বর অব্যরয়ে অথ ব সমপ বে করা হনয়নে।  

10|   cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  cÖK‡íi শুরু †_‡K †kl ch©šÍ wWwcGBPB Gi 03(wZb) Rb Kg©KZ©v 

cÖKí cwiPvjK wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ 

Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t   

   bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`wji ZvwiL 

1| †gvt Beªvnxg 

    cÖKí cwiPvjK 
nü v bv 15/11/2009 29/12/2010 

1| †gvt mv‡`K †nv‡mb 

    cÖKí cwiPvjK 
nü v bv 29/12/2010 10/01/2011 

1| †gvt mvLvIqvZ †nv‡mb 

    cÖKí cwiPvjK 
nü v bv 10/01/2011 30/06/2013 

11|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

জরুরী wfwË‡Z D”P Av‡m©wbK AvµvšÍ GjvKvq Av‡m©wbK 

wbivc` Ges jebv³Zv gy³ Lvevi cvwb mieivn| 

wWwcwc Gi ms¯’vb Abyhvqx cÖKí GjvKvi myweav‡fvMx 

Rb‡Mvôx‡K wbivc` Lvevi cvwb mieiv‡ni Rb¨ 6595 wU 

wewfbœ ai‡bi (Mfxi/AMfxi bjK~c, WvM I‡qj, 

wcGmGd, †iBb IqvUvi nv‡f©‡÷s, BZ¨vw`) cvwbi Drm 

¯’vcb Kiv n‡q‡Q|  

wbivc` Lvevi cvwb mieivn †mev Kfv‡iR e„w×| cÖKí mgvwßi ci wbivc` Lvevi cvwb mieivn †mev 

Kfv‡iR e„w× †c‡q cvwbi Drm cÖwZ 117 Rb †_‡K 105 

Rb n‡q‡Q| 

gvby‡li wbR wbivc` cvwbi ’̄vcbv ˆZix Ki‡Z Dchy³ 

cvwb mieivn cÖhyw³ cÖ`k©bx I gwU‡fk‡bi gva¨‡g 

RbM‡Yi g‡a¨ Qwo‡q †`qv| 

wewfbœ ai‡bi cvwbi Drm ’̄vcb QvovI cvBjU †ewm‡m 

2(`yB)wU wf‡jR cvBc IqvUvi wm‡÷g, 6(Qq)wU 

KwgDwbwU †eBRW& Av‡m©wbK wigyfvj BdwbU Ges 

1(GK)wU KwgDwbwU †eBRW& wifvm© Am‡gvwmm BdwbU 

¯’vcb Kiv n‡q‡Q| RbMY‡K G cÖhyw³ m¤ú‡K© gwU‡fU 

Kiv n‡q‡Q Ges Zviv †m¸wj e¨envi Ki‡Q| 
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12|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q| 

১৩|   ক্রয় কায বক্রম : PPA-2006 ও PPR-2004 অনুযায়ী বদরেক সমাচার পরেকায় ২০/০৭/২০১২ োররনি ও The 

Capital News –এ ২০/০৭/২০১২ োররনি রবজ্ঞাপে প্রকারশে হয়। এ ক্ষেনে প্রাি ৩টি দরপেই Responsive 

হয়। এর মে হনে ১২,০২,৫৩৬.১০ টাকা দনর সব বরেম্ন দরদাো রবনবরচে হয়। যা প্রাক্করলে মূে অনপো ৯.৮৩% 

ক্ষবরশ। বহুল প্রচাররে বদরেক পরেকায় দরপে রবজ্ঞাপে প্রকাশ করা হনল অরধক দরদাো দরপনে অংশ গ্রহনের 

সম্ভাবো থাকে এবং ক্ষসনেনে দর আরও competitive হনে পারে।  

1৪|  সনরজরমনে পররদশ বে :  

১৪.১  রবরেনয়াগ প্রকল্পটির যনশার ক্ষজলার সদর ও রিকরগাোয় বাস্তবারয়ে কাজ ২৯/১০/২০১৪ োররনি সনরজরমনে 

পররদশ বে করা হনয়নে। পররদশ বনের সময় জেস্বাস্থয প্রনকৌশল অরধদিনরর রেব বাহী প্রনকৌশলীসহ সংরিি কম বকেবাগে 

উপরস্থে রেনলে। পররদশ বে ও আনলাচোর মােনম জাো যায় ক্ষয, আনলাচয প্রকনল্পর আওোয় রেরাপদ িাবার পারে 

সরবরানহর জন্য  রবরভন্ন ধরনের  (গভীর/অগভীর েলকূপ, িাগ ওনয়ল,  ক্ষরইে ওয়াটার হানভ বরিং ইেযারদ) পারের উাস 

স্থাপে করা হনয়নে। এ বাবদ রিরপরপনে ৩৩২৮.০০ লে টাকার সংস্থাে রেল এবং ব্যয় হনয়নে ৩১৮৯.২৯টাকা।  

১৪.২  যনশার ক্ষজলার সদর উপনজলার কাইয়ুমনিালা গ্রানম আরনসরেক আয়রে ররনমাভাল ইউরেটসহ রিপ টিউব ওনয়ল 

পররদশ বে করা হয়। পররদশ বনের সময় ইউরেটসহ রিপটিউবওনয়নলর কায ব সম্পন্ন ও কায বকর ক্ষদিা যায়। পররদশ বেকানল 

প্লানন্ট ব্যবহৃে পাথনরর টুকরায় ক্ষশওলা পররলরেে হয়। এ ক্ষথনক প্রেীয়মাে হয় ক্ষয, রেয়রমেভানব প্লানন্ট ব্যবহৃে 

মালামাল পরীো ও পররবেবে করা হয় ো। এনে প্লানন্টর কায বকাররো হ্রাস পাওয়ায় সম্ভাবো রনয়নে। এ ব্যাপানর 

সংরিি কম বকেবা জাোে ক্ষয, প্ররে মানস দুইজে শ্ররমক দ্বারা প্লারন্টর পাথর পররস্কার করা হয়। এ োো প্ররে েয় মাস 

পর পর ব্যাক ওয়াস করা হয়।  রেয়রমেভানব প্লানন্টর মালামাল পরীোর ব্যাপানর সংস্থানক আনরা মনোনযাগী হওয়ার 

পরামশ ব ক্ষদওয়া হয় যানে প্লান্টগুনলা সবসময় ব্যবহার উপনযাগী থানক এবং জেগনের পারের চারহদা ক্ষযাগায়।  

১৪.৩  রিকরগাো উপনজলার মাগুো গ্রানম আয়রে ররনমাভাল ইউরেটসহ রিপটিউবওনয়ল পররদশ বে করা হয় । 

পররদশ বেকানল ইউরেটটির কায বসম্পাদে ও কায বকর ক্ষদিা যায়। েনব টিউবওনয়লগুনলা ক্ষলাকালনয় স্থাপে করা উরচে 

রেল যানে অরধক সংখ্যক ক্ষলাক সুনপয় পারের সুরবধা ক্ষপে। এ োো রিপটিউবনয়ল স্থাপনের েীরেমালা ক্ষমনে ১৫০ 

রমটার দুনর দুনর টিউবওনয়লগুনলা স্থাপে করা উরচে রেল। যানে ভূ-গভবস্থ পারের স্তনরর উপর রবরূপ প্রভাব ো পনে। এ 

ব্যাপানর সংস্থা কর্তবক রিপটিউবওনয়ল স্থাপনের েীরেমালা ক্ষমনে চলা উরচে।  

১৪.৪  পররদশ বে ও আলাপকানল আনরা জাো যায় ক্ষয, ভূ-গভবস্থ পারের পররমাে ক্রমশ হ্রাস পানচ্ছ। এমে অবস্থা চলনে থাকনল 

ভরবষ্যনে রেরাপদ ভূ-গভবস্থ পারে পাওয়া ক্ষবশ দুষ্কর হনয় পেনব। এমোবস্থায় ভূ-গভবস্থ পারে ব্যবহানরর পররবনেব 

Rain Water havesting ও হাজামজা পুকুর িেনের মােনম Surface Water ব্যবহানরর উপর সনব বাচ্চ গুরুন 

ক্ষদয়ার জন্য পরামশ ব ক্ষদওয়া হয়। এ োো স্থারপে েলকূপ সমূনহর উাপাদে িানে ধনর রািা যায় ক্ষস জন্য রেয়রমে 

রেোনবেনের উপর গুরুন আনরাপ করা হয়।  

১৪.৫  পররদশ বেকানল সনরজরমনে ক্ষদিা যায় ক্ষয, ক্ষকাথাও ক্ষকাথাও কূপ িেনের জন্য স্থাে রেব বাচে করনে অসুরবধা হনয়নে। 

এর কারে জােনে চাইনল সংরিি কম বকেবা জাোে ক্ষয, ‡`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡ji nvB‡Wªv-wRI‡jvwRK¨vj Ae¯’v 

†`‡ki Ab¨vb¨ AÂj †_‡K Avjv`v nIqvq †mLv‡b cvb‡hvM¨ cvwbi ¯Íi cvIqv KóKi| cvb‡hvM¨ cvwbi ¯Íi 

ো cvIqvi Kvi‡Y 36 wU ¯’v‡b †evwis Amdj n‡q‡Q| প্রকনল্পর মােনম Feasibility Study করার পরও 

†evwis Amdj হওয়ার কারে িরেনয় ক্ষদিা দরকার যানে ভরবষ্যনে ক্ষকাে ক্ষবাররং অসফল ো হয়।  এ সব স্থানে 

পারের রবকল্প  ব্যবস্থা করা ক্ষযনে পানর। 

১৫ |  সুপাররশ :  

১৫.১   আনলাচয প্রকল্পটির টাইম ওভার রাে ৩৩%। ভরবষ্যনে মত্রণাোলয়াধীে অন্যান্য প্রকল্প রিজাইে ও বাস্তবায়নে এ প্রবেো         

          রেরুসারহে করনে হনব। (অনু: ৪) 

১৫.২   রেয়রমেভানব প্লানন্ট ব্যাবহৃে মালামাল পরীো ও পররবেবে করনে হনব যানে প্লানন্টর কায বকাররো হ্রাস ো পায় (অনু:     

         ১৪.২) ।  

১৫.৩   রিপটিউবওনয়নলর স্থাপনের েীরেমালা ক্ষমনে টিউবওনয়ল স্থাপে করনে হনব। (অনু: ১৪.৩) 

১৫.৪  ভূ-গর্ভ বস্থ পারে ব্যবহানরর পররবনেব অরধকহানর সারনফজ ওয়াটার ব্যবহানরর রবষয়টি রবনবচো করা ক্ষযনে পানর। (অনু: 

১৪.৪)  
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১৫.৫  প্রকনল্পর মােনম Feasibility Study করার পরও ক্ষরাররং অসফল হওয়ার রবষয়টি সংস্থা িরেনয় ক্ষদিনে পানর। 

(অনু: ১৪.৫)  

১৫.৬  cvb‡hvM¨ cvwbi ¯Íi ো cvIqvi Kvi‡Y 36 wU ¯’v‡b †evwis Amdj n‡q‡Q| এ সব স্থানে পারের রবকল্প  ব্যবস্থা 

করা ক্ষযনে পানর। (অনু: ১৪.৫) 

১৫.৭ প্রকল্পটি দ্রুে External Audit সম্পন্ন করার ব্যবস্থা রেনবে। 

১৫.৮ সুপাররশ ১৫.১ ক্ষথনক ১৫.৭ পয বন্ত রবষয়গুরল প্ররেপালনের অগ্রগরে আইএমই রবভাগনক জাোনে হনব।  
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“ঢাকা উির রসটি কনপ বানরশনের অঞ্চল-৬ এর আওোধীে ওয়াি ব েং-৪২ এবং ক্ষমাহাম্মদপুর, আদাবর এলাকার রাস্তা, েদ বমা ও 

ফুটপাে এর  উন্নয়ে” শীষ বক প্রকনল্পর সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

 

mgvßt জুে,201৩ 

 

01| cÖK‡íi Ae ’̄vb t ঢাকা মহােগরী ওয়াি ব-৪২ এবং ক্ষমাহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকা।  

02| ev¯ÍevqbKvix ms¯nv t ঢাকা উির রসটি করনপানরশে।    

03| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM|  

04| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

  (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

‡gvU  

UvKv  

cÖKí 

mvnvh¨ 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ 

mgq (g~~j 

ev¯Íevqb 

Kv‡ji %) 

g~j  

‡gvU  

UvKv  

cÖKí mvnvh¨ 

me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

‡gvU  

UvKv  

cÖKí 

mvnvh¨ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

১৫২৭৫.৩০ 

১২২১৮.৬৪ 

(৩০৫৬.৬৬) 

১৬৪৭৩.৫৮ 

১৩১৭৭.২৬ 

(৩২৯৬.৩২) 

১৬৪১০.৯৪ 

১৩১৭৩.২০ 

(৩২৩৭.৭৪) 

জুলাই,২০১০ 

n‡Z 

জুে, 201২  

জুলাই,২০১০ 

n‡Z 

জুে, 201৩ 

জুলাই,২০১০ 

n‡Z 

জুে, 201৩ 

১১৩৫.৬৪ 

(৭.৪৩%) 

১২ মাস  

0৫|  cÖK‡íi A½wfwËK ev Í̄evqb AMªMwZ t cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMªMwZi Z_¨ wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t  

                (j¶ UvKvq) 

µt  bs wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri A½ cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Íevqb  

ev Í̄e/cwigvY  Avw_©K ev Í̄e/cwigvY 

(%)  

Avw_©K 

(%) 

ক) রাজস্বঃ     

১. ‡÷শোরী µq ক্ষথাক ১.০০ ক্ষথাক ১.০০ 

২. রবজ্ঞরি  ক্ষথাক ১.০০ ক্ষথাক ০.৭০ 

৩. সম্মােী  ক্ষথাক ১.০০ ক্ষথাক ০.৬৫ 

ি) মুলধেঃ     

১. রাস্তা উন্নয়ে:     

১.১ রবটুরমোস সেক ৩২.১১২ রকঃরমঃ ৩৫৪৯.৭২ ৩১.৫৮৮ 

রকঃরমঃ 

৩৪১৮.৪৯ 

১.২ রসরস সেক ৫০.৮৫৩ রকঃরমঃ ৫৮৪৩.১৮ ৫১.২০১ 

রকঃরমঃ 

৫৮৯৫.৭০ 

২. ক্ষেে উন্নয়েঃ     

২.১ ১৩৭০ এমএম ব্যাস ২.০৪২ রকঃরমঃ ৪১৪.৫৯ ২.০৭৯ রকঃরমঃ ৪৬৫.২৩ 

২.২ ১২০০ এমএম ব্যাস ০.৬৬৪ রকঃরমঃ ১৮১.৪৪ ০.৬১১ রকঃরমঃ ১৭৫.১০ 

২.৩ ৯০০ এমএম ব্যাস ৩০.৪১৯ রকঃরমঃ ২৩৯৪.৩৫ ২৯.৯০১ 

রকঃরমঃ 

২৩১০.৬২ 

২.৪ ৭৫০ এমএম ব্যাস ২৬.৬১২ রকঃরমঃ ১৯০৪.৯৭ ২৬.৩৫৪ 

রকঃরমঃ 

১৮৯৪.৫৫ 

২.৫ ৬০০ এমএম ব্যাস ১৮.৩১ রকঃরমঃ  ৯২৯.১৫ ১৭.৭২৯ রকঃরমঃ ৯৬৫.০১ 
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২.৬ ৪৫০ এমএম ব্যাস ৩.৮৪৮ রকঃরমঃ ১১৮.৫৭ ৩.৪২৯ রকঃরমঃ ১০৮.৪০ 

২.৭ ক্ষিালা েদ বমা ১৩.৯৫১ রকঃরমঃ ৪১৩.২১ ১৩.৬২২ 

রকঃরমঃ 

৪০৩.০৯ 

২.৮ ফুটপাে রেম বাে ১৫.৩১১ রকঃরমঃ ৭২১.৪০ ১৫.৯৯৭ 

রকঃরমঃ 

৭৭২.৪৭ 

 সব বনমাট= ১৯৪.০৯৯ রকঃরমঃ ১৬৪৭৩.৫৮ ১৯২.৫১১ 

রকঃরমঃ 

99.18% 

১৬৪১০.৯৪ 

99.62% 

 েথ্য সমূহঃ রপরসআর 

০৬। কাজ অসমাি থাকনল োর কারেঃ wcwmAvi †gvZv‡eK ক্ষকাে কাজ অসমাি ক্ষেই । 

0৭| mvaviY ch©‡e¶Y t  

৭.1| cÖK‡íi cUf~wg t  

 ঢাকা শহনরর জেসংখ্যা রদে রদে ক্ষবনেই চনলনে। রকন্ত ক্ষসই অনুপানে ঢাকা শহনরর রাস্তার পররমাে বােনে ো। একটি 

আদশ ব AvaywbK শহনরর ক্ষমাট এলাকার ২৫ শোংশ রাস্তা থাকা আবেক হনলও ঢাকা শহনরর এর পররমাে মাে ৭ 

শোংশ। ফনল রাস্তায় যােজট m„wó হয়। উনল্লরিে পরররস্থরের ক্ষপ্ররেনে ঢাকা রসটি Ki‡c‡ik‡bi আওোধীে অঞ্চল-

৬ এর ওয়াি ব েং-৪২ এবং ক্ষমাহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় রাস্তা, ক্ষেে ও ফুটপাে রেম বানের উনদ্দনে আনলাচয 

প্রকল্পটি হানে ক্ষেয়া হনয়নে।   

৭.2| cÖK‡íi D‡Ïk¨ t   

 ঢাকা উির রসটি কনপ বানরশনের ওয়াি ব েং ৪২ এবং ক্ষমাহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় অবকাঠানমাগে উন্নয়েই 

প্রকনল্পর মূল উনদ্দে। সুরেরদ বি উনদ্দে হনলাঃ  

 (ক) ওয়াি ব েং-৪২ এবং ক্ষমাহাম্মদপুর, আদাবর এলাকায় েরেগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ে ও েদ বমা রেম বাে ; 

 (ি) যােবাহে চলাচনলর সুনযাগ বৃরি েথা এলাকায় যােজট রেরসে করা ;  

 (গ) ক্ষেনেজ ব্যবস্থার দ্বারা এলাকাi জলাবিো দূরীকরে ; 

 (র্) পথচারীনদর জন্য হাটার পথ সুগম করা।  

৭.3| cÖK‡íi Aby‡gv`b, অথ বায়ে ও সংনশাধb t   

 মূল প্রকল্পটি ক্ষমাট ১৫২৭৫.৩০ লে টাকা (রজওরব ১২২১৮.৬৪ লে টাকা এবং ঢাকা উির রসটি কনপ বানরশনের রেজস্ব 

েহরবল ৩০৫৬.৬৬ লে টাকা) প্রাক্করলে ব্যনয় জুলাই,২০১০ হনে জুে,২০১২ পয বন্ত ক্ষময়vক্ষদ বাস্তবায়নের জন্য একনেক 

কর্তবক অনুনমারদে হয়। প্রকনল্পর রবরভন্ন অংনগর হ্রাস/বৃরি কনর প্রকল্পটি সংনশাধে করা হয়। সংনশারধে প্রকল্পটি 

১৬৪৭৩.৫৮ লে টাকা প্রাক্করলে ব্যনয় (রজওরব ১৩১৭৭.২৬ লে টাকা এবং সংস্থার রেজস্ব েহরবল ৩২৯৬.৩২ লে 

টাকা) জুলাই,২০১০ হনে জুে,২০১৩ ক্ষময়ানদ সংরিি মত্রণাোলনয়র মােেীয় মত্রণাী অনুনমাদে কনরে।  

৭.৪| cÖKíwUi eQi wfwËK AviGwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨‡qi wPÎ wb‡gœ cÖ`vb Ki njt  

(j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc Abyhvqx eivÏ রজওরব 
Aegy³ 

e¨q I µgcywÄZ AMªMwZ  

রজওরব রজওরব 

২০১০-২০১১ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ 

২০১১-২০১২ ৩৬০০.০০ ৩৬০০.০০ ৩৬০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৬০৭৫.০০ ৬০৭৫.০০ ৬০৭৩.২০ 

সব বনমাট ১৩১৭৫.০০ ১৩১৭৫.০০ ১৩১৭৩.২০ 
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৭.৫| cÖKí cwiPvjK সম্পরকবে েথ্য t   

cÖK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ ২ জে cÖKí cwiPvjK wbw ©̀ó †gqv‡` cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

wb‡P cÖKí cwiPvj‡Ki Z_¨ cÖ`vb Kiv nj t  

µwgK bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, c`ex I †eZb 

†¯‹j 

`vwqZ¡ cvj‡bi mgq `vwq‡Z¡i aiY 

(c~Y©Kvjxb/LÛKvjxb) 

1| Rbve ক্ষমাঃ ক্ষমজবাহুল কররম  

রেব বাহী cÖ‡KŠkjx,   

২৮/0১/20১০ n‡Z 

০৫/0৯/201২ 
LÛKvjxb 

2| Rbve †gvt শরীফ উরদ্দে 
রেব বাহী cÖ‡KŠkjx, ক্ষমাবাঃ ০১৮২২৯৯৯৯৮৬ 

০৫/0৯/201২ n‡Z 

৩০/০৬/201৩ 
LÛKvjxb 

08| µq Kvh©µg t g~j¨vqb Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e cwi`wk©Z 04wU iv¯Ívi g‡a¨ †_‡K  ``Development of 

south side Road of Agargaon Science Museum” kxl©K 01wU µq Kvh©µg ch©‡eÿY Kiv nq| 

Av‡jvP¨ c¨v‡K‡Ri µq wcwcGÐ2006 I wcwcAviÐ2008 Abymv‡i `icÎ c×wZ‡Z ‰`wbK Lei I ‰`wbK 

†fv‡ii KvMR cwÎKvq h_vµ‡g 31/11/2012 I 30/10/2012Bs Zvwi‡L cÖKvk Kiv nq| †gvU `icÎ `wjj 

weµq nq 06wU Ges †gvU `vwLjxq `ic‡Îi msL¨v 03wU| 03wU `icÎ †imcbwmf we‡ewPZ nq| 03 R‡bi 

g‡a¨ †_‡K me©wbgœ `i`vZv (21960223.00 UvKv, hv `vßwiK cÖv°jb †_‡K 32953 UvKv Kg) †gm©vm 

†gvjøvn G›UvicÖvBR‡K Contract award †`Iqvi wel‡q  g~j¨vqb KwgwU mycvwik K‡i| G wefv‡Mi 

cÖwZwbwai wbKU cÖZxqgvb n‡q‡Q †h, ‰`wbK Lei eûj cÖPvwiZ ‰`wbK bq| eûj cÖPvwiZ ‰`wb‡K weÁwß cÖPvi 

Kiv †M‡j Avi `icÎ cvIqv †hZ| d‡j Kvh©µgwU Competitive nZ Ges AviI fvj `i`vZv cvIqv †hZ| 

০9। cÖKí cwi`k©b t  MZ 13/09/2014 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ„©K Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Kv‡Ri 

Ask we‡kl cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‡b cÖvß Z_¨ wb‡gœ Dc¯’vcb Kiv njt 

µwgK 

bs 

c¨v‡K‡Ri bvg Qwe 

9.1| weÁvb Rv`yNi n‡Z LvbKv kwid n‡q 

†nvwìs 80,14/2-8/1 n‡q Rv‡g gmwR` 

ch©šÍ b`©gv c~b©evmb I iv¯Ív Dbœqb t  

cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, Av‡jvP¨ 

iv¯ÍvwUi cvk w`‡q I‡cb wmwm ‡Wªb 

Kiv n‡q‡Q এবং ক্ষেনের উপর রদনয় স্লযাব 

ক্ষদয়া হনয়নে। †Wª‡bi ¯ø¨ve gv‡S gv‡S 

†du‡U †M‡Q Ges ¯ø¨ve¸‡jv DPy wbPy 

i‡q‡Q| ¯ø¨ve¸‡jv DPy wbPy থাকায় 

RbM‡Yi Pjvi Amyweav হ‡চ্ছ| এনে 

প্রেীয়মাে হনয়নে ¯ø¨ve¸‡jv mwVKfv‡e 

রেম বাে করা হয়রে। GQvov iv¯Ívi 

`yBcv‡k Ave©Rbv স্তুপাকানর R‡g _vKvq 

iv¯Ívq বৃরির cvwb R‡g থানক| cvwb 

weUywgbvg iv¯Ívi  Rb¨ ÿwZKi Ges 

G‡Z ª̀æZ iv¯ÍvwU bó n‡q hv‡e| 
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9.2 XvKv D`¨v‡bi 2 I 9 b¤¦i wmwm iv Í̄v 

Dbœqbt †gvnvg¥`cy‡i Aew¯’Z XvKv 

D`¨v‡bi eøK-weÕi 2 I 9 b¤¦i iv¯Ív 

cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j †`Lv 

hvq †h, XvKv D`¨v‡b iv¯Ív¸‡jv Dbœqb 

Kivi d‡j RbM‡Yi PjvP‡ji myweav 

n‡q‡Q wKš‘ wmwm iv¯Ív¸‡jv যথাযথভানব 

রেরম বে bv হওয়ায় এিেই রবরভন্ন RvqMvq 

†f‡½ e‡m †M‡Q| G †_‡K cÖwZqgvb nq 

†h, iv¯Ív¸‡jv যথাযথ পিwে Abymরে 

ক‡i wbg©vY Kiv nqwb| G cÖK‡íi 

Kv‡Ri †ÿ‡Î e¨eüZ †g‡Uwiqv‡ji gvb 

hvPvB Kivi Rb¨ †Kvb cixÿv Kiv 

n‡q‡Q wKbv Rvb‡Z PvB‡j cÖKí 

cwiPvjK Rvbvb †h, †Kvb cixÿv Kiv 

nq bvB|  

 

9.3 XvKv D`¨v‡bi †gBb †ivWt cwi`k©b I 

Av‡jvPbv n‡Z Rvbv hvq †h, 10 BwÂ 

WweøD weGg, 1.5 BwÂ †j‡ej †Kvm I 

1.5 BwÂ Gmdë Kvi‡cwUs e¨envi K‡i 

iv¯ÍvwU wbg©vY Kiv n‡q‡Q| Z‡e 

iv¯Ívi †kl gv_vi w`‡K A_©vr eywoM½v 

b`xi w`‡K ‡ek eo RvqMv wb‡q †`‡e 

†M‡Q| mswkøó KZ„©cÿ iv¯Ívi wKQy 

Ask GLbB †`‡e hvIqvi welqwU LwZ‡q 

†`L‡e| Zvi cv‡kB iv¯ÍvwU Luy‡o 

cwiexÿY K‡i †`Lv hvq †h, 

WweøDweGg, †j‡ej †Kvm© I Gmdë 

Kvi†cwUs Gi cyiæ‡Z¡i cwigvb wVK 

Av‡Q| Z‡e cwi`k©‡b cÖwZqgvb n‡q‡Q 

†h, D³ iv¯ÍvwU †givg‡Zi mgq 

h_vh_fv‡e Kgc¨vKkb Kiv nqwb| 

iv¯Ív wbg©vbKv‡j †Kvb †U÷ Kiv nqwb 

g‡g© cÖKí KZ„©cÿ KZ„©K Rvbv‡bv nq|  
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9.4| gvnveye †gvi‡k` miwY (AvMviMuvI 

n‡Z wkï †gjv ch©šÍ)t Av‡jvP¨ 

c¨v‡K‡Ri AvIZvq 1.5 BwÂ †j‡ej 

†Kvm I 1.5 BwÂ Gmdë Kv‡c©wUs 

e¨envi K‡i iv¯ÍvwUi  Dbœqb Kiv 

n‡q‡Q| GQvov `yB cvk w`‡q wmwm 

UvBjm& e¨envi K‡i dzUcvZ Dbœqb Kiv 

n‡q‡Q| UvBjm& e¨envi K‡i dzUcvZ 

Dbœq‡bi d‡j RbM‡Yi nuvUvPjvi myweav 

n‡q‡Q| Z‡e iv¯Ívi K‡qKwU ¯’v‡b 

UvBj‡m&i †KvYv¸‡jv‡Z fv½v †`Lv hvq| 

GQvov dzUcv‡Zi UvBjm&¸‡jv DuPy wbPy 

i‡q‡Q| Gi d‡j dzUcv‡Z ¯’vwcZ 

UvBjm&¸‡jvi ¯’vwqZ¡ nªvm cv‡”Q I 

PjvP‡ji mgq ‡nvPuU †L‡q RbM‡Yi 

AvnZ nIqvi m¤¢ebv i‡q‡Q|  

 

 

10| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  

পররকরল্পে D‡Ïk¨ অরজবে ফলাফল 

ঢাকা উির রসটি কনপ বানরশনের ওয়াি ব েং ৪২ এবং ক্ষমাহাম্মদপুর ও 

আদাবর এলাকায় অবকাঠানমাগে উন্নয়েই প্রকনল্পর মূল উনদ্দে। 

সুরেরদ বি উনদ্দে হনলাঃ  

(ক) ওয়াি ব েং-৪২ এবং ক্ষমাহাম্মদপুর, আদাবর এলাকায় েরেগ্রস্থ 

রাস্তা উন্নয়ে ও েদ বমা রেম বাে ; 

(ি) যােবাহে চলাচনলর সুনযাগ বৃরি, েথা এলাকায় যােজট রেরসে 

করা;  

(গ) ক্ষেনেজ ব্যবস্থার দ্বারা এলাকা ও রাস্তায় জলাবিো দূরীকরে ; 

(র্) পথচারীনদর জন্য হাটার পথ সুগম করা।  

cwi`wk©Z Kv‡Ri Dci wfwË K‡i ejv 

hvq †h, cÖK‡íi AvIZvq cÖ¯ÍvweZ 

G¨v‡cÖvP moK, ms‡hvM moK Dbœqb KvR 

Kivi d‡j mswkøó GjvKvi RbMY 

myweav cv‡”Q| Z‡e cwi`k©b, mgm¨v I 

mycvwik As‡k G wefv‡Mi we¯ÍvwiZ 

gZvgZ Zy‡j aiv n‡q‡Q| 

১১। উনদ্দে পুরাপুরর অরজবে ো হনল োর কারেঃ  mgm¨v I mycvwik As‡ki Av‡jvPbvi Dci wfwË K‡i ejv hvq †h, 

Dbœqb Kv‡Ri ¸MZgvb (mgm¨v As‡k DwjøwLZ) h_vh_ bv nIqvq cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z 

nqwb| 

১2। সমস্যাঃ  

12.1| ÔÔweÁvb Rv`yNi n‡Z LvbKv kwid n‡q †nvwìs 80,14/2-8/1 n‡q Rv‡g gmwR` ch©šÍ b`©gv cyb©evmb I 

iv¯Ív DbœqbÕÕ Kv‡Ri Ask wn‡m‡e wbwg©Z wmwm I‡cb †Wªb Gi ¯ø¨ve Amgvb i‡q‡Q I gv‡S gv‡S †`‡e 

†M‡Q; hv †_‡K cÖZxqgvb n‡q‡Q KvRwU gvbmg¥Z nqwb| ZvQvov wbwg©Z iv¯Ívi `yB cv‡k cvwb R‡g _vKvq 

weUywgbvm iv¯Ív AwZ`ªæZ bó n‡q hv‡e; 
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12.2| XvKv D`¨v‡bi 2 I 9 b¤¦i iv¯Ív wmwm Øviv Dbœqb Kiv n‡q‡Q| wKš‘ cwi`k©‡b cÖZxqgvb n‡q‡Q †h wmwm Øviv 

wbwg©Z iv¯Ívi wKQy RvqMvq wmwmÕi KvR †f‡½ e‡m †M‡Q| G‡Z cÖKí Mªn‡Yi D‡Ïk¨ e¨nZ n‡q‡Q; 

12.3| XvKv D`¨v‡bi †gBb †ivW Gi †k‡li w`‡K A_©¨vr eywoM½v b`xi w`‡K weUywgbvm wbwg©Z iv¯Ívi GKwU Ask 

†`‡e †M‡Q| cÖKí mgvwßi 01 eQ‡ii g‡a¨ wbwg©Z iv¯Ív bó n‡q hvIqvq cÖKí Mªn‡Yi D‡Ïk¨‡K e¨vnZ 

K‡i‡Q; 

12.4|  dzUcv‡Z UvBm&j ¯’vc‡bi c~‡e© h_vh_ Kgc¨vKkb bv Kivq UvBm&j DuPy wbPy i‡q‡Q; hv dzUcv‡Zi ¯’vwqZ¡‡K nªvm 

Ki‡Q| 

13| mycvwik t  

13.1| ÔÔweÁvb Rv`yNi n‡Z LvbKv kwid n‡q †nvwìs 80,14/2-8/1 n‡q Rv‡g gmwR` ch©šÍ b`©gv cyb©evmb I 

iv¯Ív DbœqbÕÕ kxl©K iv¯Ívq wbwg©Z I‡cb †Wªb Gi ¯ø¨ve Amgvb I gv‡S gv‡S †f‡½ hvIqvi KviY mswkøó 

gš¿Yvjq/wefvM LwZ‡q †`‡L cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MªnY Ki‡e Ges mKj weUywgbvm iv¯Ívi cvwb ª̀æZ wb¯‹vk‡bi 

e¨e¯’v Ki‡Z n‡e (Aby‡”Q` 12.1); 

13.2| XvKv D`¨v‡bi 2 I 9 b¤¦i iv¯Ívq wmwm Øviv DbœqbK„Z iv¯Ívi wKQy RvqMvq †f‡½ hvIqvi welqwU LwZ‡q 

†`‡L gš¿Yvjq/wefvM cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MªnY Ki‡e (Aby‡”Q` 12.2); 

13.3| XvKv D`¨v‡bi †gBb †iv‡Wi †k‡li w`‡K A_©¨vr eywoM½v b`xi w`‡K weUywgbvm iv¯Ívi GKwU Ask cÖKí 

mgvwßi 01 eQ‡ii g‡a¨ bó n‡q hvIqvi welqwU LwZ‡q †`‡L gš¿Yvjq/wefvM cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MªnY Ki‡e 

(Aby‡”Q` 12.3); 

13.4| dzUcv‡Z e¨eüZ UvBjm& DPyu wbPy _vKvi welqwU gš¿Yvjq/wefvM LwZ‡q †`‡L cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v wb‡e (Aby‡”Q` 

12.4); 

13.5| Aby‡”Q` 13.1 †_‡K 13.4 G DwjøwLZ mycvwi‡ki Av‡jv‡K mswkøó gš¿Yvjq KZ„©K M„nxZ e¨e¯’v G 

wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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“সানয়দাবাদ পারে ক্ষশাধোগার (ক্ষফজ-২) (১ম সংনশারধে)’’ শীষ বক প্রকনল্পর 

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

(mgvß t Ryb/201৩Bs) 

 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t XvKv  gnvbMi | 
2| evস্তevqbKvix ms ’̄v t XvKv Iqvmv | 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM t ¯’vbxq miKvi,  পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿bvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

৪ ।                cÖK‡íi  ক্ষময়াদকাল 

5|              cÖK‡íi  e¨q                                    

 

t 

t                

RyjvB/20০৭ ররঃ- Ryb/201৩ ররঃ| 

৮২৯৮৮.০০ লে টাকা ( g~j) 

১১৩৯৯১.০০ লে টাকা (me©‡kl ms‡kvwaZ) 

১০৯০৩৪.১৬  লে টাকা (cÖK…Z e¨q) 

                                                    

 

 

 

 

 

(লে টাকায়) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb/ 201৩ 

পয বন্ত) 

cwiKwíZ evস্তevqbKvj cÖK…Z 

evস্তevqbKvj 

AwZµvন্ত 

ব্যয় (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvন্ত mgq    

  (মূল 

evস্তevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

৮২৯৮৮.০০ ১১৩৯৯১.০০ ১০৯০৩৪.১৬ RyjvB/20০৭ ররঃ 

n‡Z  

Ryb/ 201৩ ররঃ 

RyjvB/20০৭ ররঃ 

n‡Z  

Ryb/ 201৩ ররঃ 

RyjvB/20০৭ ররঃ 

n‡Z  

Ryb/ 201৩ ররঃ 

0.00% ০.০০% 

৬|  cÖK‡íi AsMwfwËK evস্তevqb t cÖK‡íi AsMwfwËK evস্তevqb অগ্রগরে রেম্নরূপ t 

     (লে টাকায়)                                              

Items of Work 

(as per DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Pay of officers and staff Nos. 184.00 23 180.00 23 

Pay of establishment  -  -  

Allownces Nos. 26.40 23 26.40 23 

Telephone  2.00  1.70  

Fuel for transport Vehicles  15.00  13.50  

Stationaries  5.00  4.70  

Supplies and Services 

(Consultancy Services) total 

MM164.75, F=68.75 & 

Local=96 

M.M 2099.35 144 2018.50 144 

Honarium for 

PEC/TEC/Steering 

Committee/PIC/TC etc. 

 6.11  6.11  

Photocopiers & Copies  6.00  5.13  

Computer accessories  2.00  1.20  

Sub total revenue 

component 

 2345.86  2257.24  
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Items of Work 

(as per DPP) 

Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Acquisition of assets  -  -  

Machinery and equipment  -  -  

a. Transport Vehicles 4 

nrs. (purchased 02 

from pragati 

industries & 02 hire 

basis) 

Nos. 120.05 4 120.05 4 

b. Motor cycle 125 cc 

(10 nrs.) 

Nos. 0.00 10 0.00  

Computer, office Equipment 

& furniture 

Nos. 5.00 4 1.29  

elaectric transformer (2 nrs. 

each 1600 KVA & 2 nrs. each 

200 KVA) 

Nos. 0.00  0.00  

land acquisition/purchase & 

development of landed 

properties of assets 

 -  -  

land acquisition  -  -  

land development 

(326000m
3
) 

m
3
 691.01 1 691.01 1 

construction works  -  -  

saidabad water treatment 

plant (1nrs., 225 mld 

capacity) 

no. 84031.00 1 83527.61 1 

transmission pipe lines km 9469.00 10.3 9469.00 10.3 

road cutting charge  km 642.40 10.3  642.40 10.3  

official residence for O&M 

personnel (4000 sft) 1 floor 

vertical extension 

nos 70.00 2 68.40 2 

electrification of WTP to be 

paid to PDB/DESA/DPDC 

for cable line installation 

etc./gas connection for 

generator etc. 

 300.00  200.91  

investment in shares and 

equities 

 -  -  

development import duty & 

VAT etc. 

 14975.00  11986.75  

miscellaneous capital 

expenditure 

 150.00  69.50  

sub total (capital component)  110453.46  106776.92   

physical contingency (%)  680.00  0.00  

price contingency (%) GoB 

portion 

 511.68  0.00  

grand total   113991.00  109034.16  

৭| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  রপরসআর ক্ষমাোনবক প্রকল্পটির ক্ষকাে কাজ অসমাি ক্ষেই । 
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৮| mvaviY ch©‡e¶Y t 

৮.1। cUf~wg t ঢাকা ওয়াসা প্ররেরদে ১৬৫০ এমএলরি পারে সরবরাহ কনর যা রদনয় েগরীর ৭৫% জেগনের চারহদা পূরে 

করা যায়।বেবমানে ঢাকায় পারের চারহদা ও প্রারির ব্যবধাে বদরেক ৫৫০ রমরলয়ে রলটার, ২০১০ সাল োগাদ যা ১০০০ 

এমএলরি-ক্ষে দাঁোনব বনল আশংকা করা হনচ্ছ। রবদ্যমাে চারহদার মনে মাে ২৫৭ এমএলরি ভূ-উপররস্থ পারের উাস 

হনে সংগ্রহ করা হয়। এর মনে সানয়দাবাদ ওয়াটার রিটনমন্ট প্লযান্ট হনে  ২২৫ এমএলরি পারে পাওয়া যায়। 

শীেলেযা েদীর পারে ব্যবহার কনর রবশ্বব্যাংক ও ফরাসী সরকানরর আরথ বক সহায়োয় প্রকল্পটির প্রথম পব ব বাস্তবারয়ে 

হয়। ক্ষসনেম্বর, ২০১১ এ িযারেিা ও রসিার pre-appraisal mission বাংলানদশ সফর কনর ঢাকা শহনরর 

ক্রমবধ বমাে পারের চারহদা ক্ষমটানোর জন্য সানয়দাবানদ েতুে রিটনমন্ট প্লযান্ট স্থাপনের মােনম ঢাকার জন্য আরও ২২৫ 

এমএলরি পারে সরবরানহর সুপাররশ কনর। অনক্টাবর, ২০০৪ এ িযারেিার রেজস্ব appraisal রমশে িযারেিার 

“mixed credit programme for developing countries” –এর আওোয় প্রকনল্পর জন্য আরথ বক 

সহায়োর সুপাররশ কনর এবং রকছু শেবসানপনে িযারেিা প্রকল্পটি অনুনমাদে কনর (জুে, ২০০৫)। পরবেীনে ঢাকা 

ওয়াসা, স্থােীয় সরকার রবভাগ ও িযারেিার মনে উক্ত শেবসমূনহর ব্যাপানর আনলাচোক্রনম প্রকনল্পর উপর রিরপরপ 

প্রেয়নের রসিান্ত হয়। 

৮.2। D‡Ïk¨ t প্রকল্পটির মূল D‡Ïk¨ হনলা ঢাকা মহােগরীনে ২২৫ এমএলরি রেরাপদ পারে সরবরাহ করা। 

৮.3। cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t প্রকল্পটি গে ৩০.০১.২০০৮ োররনি ৮২৯৮৮.০০ লে (রজওরব ১৯৫৫০.০০ লে 

ও প্রকল্প সাহায্য ৬৩৪৩৮.০০ লে) টাকা প্রাক্করলে ব্যনয় জুলাই, ২০০৭ হনে জুে, ২০১২ ক্ষময়ানদ বাস্তবায়নের জন্য 

একনেক কর্তবক অনুনমারদে হয়। অেঃপর গে ০৭.০৩.২০১০ োররনি ১১৩৯৯১.০০ লে (রজওরব ৩৬৬২৮.৬৫ লে 

এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৭৩৬২.৩৫ লে) টাকা প্রাক্করলে ব্যনয় জুলাই, ২০০৭ হনে জুে, ২০১৩ ক্ষময়ানদ বাস্তবায়নের জন্য 

১ম সংনশাধে প্রস্তাব অনুনমারদে হয়। 

৯|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকনল্পর আওোয় সম্পারদে মূল মূল অংনগর  বাস্তবায়ে অগ্রগরে পয বনবেে : প্রকনল্পর আওোয় সম্পারদে প্রধাে প্রধাে 

মূল অংনগর  বাস্তবায়ে অগ্রগরে রেল রেম্নরূপঃ 

(ক) সানয়দাবাদ ওয়াটার রিটনমন্ট প্লযান্ট : রপরসআর ক্ষমাোনবক অনুনমারদে রিরপরপ/আররিরপরপ অনুযায়ী ১ টি প্লযান্ট 

রেম বানের লনেয ৮৪০৩১.০০ লে টাকা ব্যয় করার সংস্থাে রেল। ক্ষস ক্ষমাোনবক ১ টি ওয়াটার রিটনমন্ট প্লযান্ট রেম বাে 

করা হনয়নে এবং এ িানে ব্যয় হনয়নে ৮৩৫২৭.৬১ লে টাকা। 

(ি) িান্সরমশে পাইপ লাইে স্থাপেঃ রপরসআর ক্ষমাোনবক অনুনমারদে রিরপরপ/আররিরপরপ অনুযায়ী ১০.৩ রকরম পাইপ 

লাইে স্থাপনের সংস্থাে রেল এবং এ িানে  ব্যয় ধরা হনয়রেল ৯৪৬৯.০০ লে টাকা। প্রকল্প সমারিনে ক্ষদিা রগনয়নে ক্ষয, 

১০.৩ রকরম পাইপ লাইে স্থাপনের জন্য ৯৪৬৯.০০ লে টাকা ব্যয় হনয়নে। 

(গ) Electrification of WTP to be paid to PDB/DESA/DPDC for cable line installation 

etc./gas connection for generator etc. : অনুনমারদে রিরপরপ/আররিরপরপ অনুযায়ী এ কানজর জন্য 

৩০০.০০ লে টাকা ব্যনয়র সংস্থাে রেল। ক্ষসমনে এ িানে ব্যয় হনয়নে ২০০.৯১ লে টাকা। 

(র্) ভূরম উন্নয়ে : অনুনমারদে রিরপরপ/আররিরপরপ অনুযায়ী ভূরম উন্নয়নের জন্য  ৩২৬০০০ র্: রম: সংস্থাে রেল এবং 

এ িানে ব্যয় ধরা রেল ৬৯১.০১ লে টাকা। সংস্থাে মনে, ৩২৬০০০র্ঃ রমঃ ভূরম উন্নয়নের এ িানে ব্যয় হয় ৬৯১.০১ 

লে টাকা।  

(ঙ) রাস্তা কাটার েরেপূরে : অনুনমারদে রিরপরপ/আররিরপরপ অনুযায়ী ১০ রক: রম: রাস্তা কাটার জন্য েরেপূরনের 

সংস্থাে রেল এবং এ িানে ব্যয় ধরা রেল ৬৪২.৪০ লে টাকা। প্রকৃেপনে ১০ রক: রম: রাস্তা কাটার জন্য ব্যয় হনয়নে 

৬৪২.৪০ লে টাকা। 

১০। সমাি কাজ পররদশ বেঃ আইএমইরি কর্তবক প্রকনল্পর সমাি কাজ গে ০৩.০৪.২০১৫ োররনি  পররদশ বে করা হয়। 
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পররদশ বেকানল প্রকল্প কায বালনয়র রেব বাহী প্রনকৌশলী ও প্রকল্প সংরিি অন্যান্য কম বকেবাগে উপরস্থে রেনলে। পররদশ বনে 

প্রাি পয বনবেেসমূহ রেম্নরূপ : 

(ক) আইএমইরি কর্তবক পররদশ বেকানল রিটনমন্ট প্লযান্টটির জন্য সারুরলয়ানে রেরম বে ইনন্টক পনয়ন্ট ক্ষদিা হয়। ইেনটক 

পনয়ন্টটি শীেলেযা েদীনে হওয়ানে এ সময় পারে হনে প্রচুর দুগ বন্ধ পাওয়া ক্ষগনে। এ োো এিােকার পারে ক্ষদিনে 

কানলা বনে বর। ইেনটক পনয়নন্টর ঠিক পানশই পরলরথেসহ ক্ষবশ রকছু solid waste এর স্তুপ ক্ষদিা ক্ষগনে। এ প্রসনে 

পাম্প অপানরটর জাোে ক্ষয, আশপানশর মানুনষরা ময়লা ক্ষফনল থানক। এ সময়  Raw Water Pumping Station 

এ সানয়দাবাদ পারে ক্ষশাধেগার (ক্ষফজ-২) প্রকনল্পর আওোয় স্থারপে ৩টি ক্ষমাটর পাম্প ক্ষদিা হয়। রেনম্ন ক্ষমাটর পাম্প এর 

১টি েরব ক্ষদয়া হনলাঃ 

 

                        েরবঃ  সানয়দাবাদ পারে ক্ষশাধোগার (ক্ষফজ-২) প্রকনল্পর  আওোয় ইনন্টক পনয়নন্ট স্থারপে ক্ষমাটর 

পাম্প। 

পররদশ বেকানল ৬ রক:রম: বদর্ বয রবরশি রিএন্ডরি িাল ক্ষদিা হয়। এ িাল হনয় Raw Water রিটনমন্ট প্লযানন্ট যায়। 

পররদশ বেকানল িানলর চারররদনক রেরম বে প্ররেরো ক্ষদয়ানলর ক্ষকাথাও ক্ষকাথাও ভাো ক্ষদিা ক্ষগনে। ক্ষদয়ানলর ভাো অংশ 

রদনয় িানলর পানে ও পারেনে বজবয পনে থাকনে ক্ষদিা ক্ষগনে। এোো ইেনটক পনয়ন্ট হনে প্রবারহে পারে টুইে বক্স 

মােনম কালভানট বর  িানলর ক্ষয অংনশ পরেে হনচ্ছ। ক্ষসিানে রেরম বে রসরকউররটি ক্ষগটটা ভাো এবং এ অংশ 

পররদশ বেকানল এই পারেনে বাচ্চাসহ অনেকনক ক্ষগাসল করনে ক্ষদিা ক্ষগনে। পররদশ বেকানল Pre water treatment 

plant-এ রমটিউর স্থাপনের মােনম পারের অযানমারেয়ানমর মাো হ্রাস করার রবষয়টি ক্ষদিা হয়। রবষয়টি সম্পনকব 

রেব বাহী প্রনকৌশলী জাোে ক্ষয, এ প্ররক্রয়ানে পারেনে প্লারিনকর বেরর রমটিউর স্থাপে কনর ো ব্যানক্টররয়ার বসবানসর 

ক্ষযাগ্য কনর ক্ষোলা হয়। এটির রভের ব্যানক্টররয়াগুনলা বংশরবস্তার কনর থানক এবং এরা িাদ্য রহনসনব অযানমারেয়ানক 

গ্রহে কনর থানক। ব্যানক্টররয়ার সহায়ক পররনবশ বেররর লনেয blower ক্ষমরশে রদনয় বাোনসর মােনম অরক্সনজে 

সরবরানহর রবষয়টি এ সময় ক্ষদিা হয়। রেরে বনলে ক্ষয, এই পয বানয় পারে ক্ষশাধে হনে ক্ষবশ সময় ব্যয় হয়। 
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েরবঃ শীেলেযা েদীর েীনর অবরস্থে ইনন্টক পনয়ন্ট। 

ি) পররদশ বেকানল dividing chamber এ পারের গুেগেমাে বৃরির লনেয ব্যবহৃে ক্ষকরমকযাল কে ক্ষদিা হয়। 

ক্ষকরমকযাল রমশ্রনের ক্ষেনে অযালুরমরেয়াম সালনফট ও লাইম ব্যবহৃে হনে ক্ষদিা ক্ষগনে। এ প্রসনে রেব বাহী প্রনকৌশলী 

জাোে ক্ষয, পারেনে অযানমারেয়ানমর মাো রবনবচো কনর ক্ষকাে ক্ষকাে সময় পরলমার রমশ্রে ব্যবহার করা হনয় থানক। 

এই সময় এ কানজ রেনয়ারজে শ্ররমকনদর কাজ করার সময় করনে পানয় প্লারেনকর বুট, হানে গ্লাভস ও মুনি মাস্ক 

পরররহে অবস্থায় ক্ষদিা ক্ষগনে। এিানে উনল্লখ্য ক্ষয, পুনরা প্লযান্টটির পারে ক্ষশাধে পরক্রয়াগুনলা SCADA দ্বারা পররচারলে 

হনয় থানক।  

 

েরবঃ SCADA Control Room. 

গ) পররদশ বেকানল প্লযান্টটি রাে করানোর জন্য রবদুযা শরক্ত রহনসনব ব্যবহৃে Generator Room পররদশ বে করা হয়। 

এ সময় Generator ক্ষক শীেল করার কানজ ব্যবহৃে Generator Cooler ও ক্ষদিা রগনয়নে। পররদশ বেকালীে 

রবদুযনের ক্ষভানেজ রেল ১০ ক্ষকরভ। রকন্তু এটি হওয়ার কথা রেল ১১ ক্ষকরভ। এ রবষনয় জােনে চাওয়া রেব বাহী প্রনকৌশলী 

বনলে ক্ষয, প্রকল্পটি প্রেয়ে করার সময় োঁরা ধারো কনররেনলে ক্ষয, DPDC স্থারপে িান্সফরমানরর মােনম প্লযান্টটি 

পররচালো করার মনো রবদুযা সরবরাহ করা সম্ভব হনব। রকন্তু ক্ষকাে ক্ষকাে সময় এই ক্ষভানেনজর পররমাে ৯.২ ক্ষকরভনে 

রগনয় দাঁোয়। রেরে আরও জাোে ক্ষয, এর ফনল প্লযান্টটির পারে উাপাদে েমো হ্রাস পাওয়া োোও স্থারপে 

ইকুইপনমন্টসমূনহর কায বেমো ও কায বকাল েি হওয়ার সম্ভাবো ক্ষথনক যায়। প্লযান্টটি চালু হবার পর ক্ষথনক এই পয বন্ত 

স্থারপে ইকুইপনমনন্টর ক্ষকাে েরে হনয়নে রকো জােনে চাওয়া হনল রেব বাহী প্রনকৌশলী ও প্রকনল্পর O & M এর 

QHSE Manager হনে জাো যায় ক্ষয, এ পয বন্ত এ রকম অপ্রীরেকর ক্ষকাে র্টো র্নট রে। উনল্লখ্য ক্ষয, বেবমানে  

প্লযান্টটি ৩১ জানুয়ারর/২০১৩ হনে ৩০ জানু/২০১৬ পয বন্ত ক্ষময়াদকানলর জন্য Degremont ক্ষকাম্পােীর রেজস্ব 

ক্ষলাকবল দ্বারা অপানরশে ও ক্ষমইনন্টনেন্স কাজ পররচারলে হনচ্ছ। এবং এ িানের ব্যয় বহে করনে ঢাকা ওয়াসা।  
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েরবঃ Generator Room. 

র্) প্রসংগক্রনম প্লযান্টটির ওএন্ডএম ক্ষময়াদকাল সমারির পর এটির অপানরট সম্পরকবে রবষনয় জােনে চাওয়া হনল 

সংরিি রেব বাহী প্রনকৌশলী জাোে ক্ষয, ঢাকা ওয়াসার রেজস্ব জেবল দ্বারা প্লযান্টটি পররচালো করা হনব। এ সম্পনকব 

QHSE Manager বনলে ক্ষয, degremont এর রেজস্ব জেবল দ্বারা পররচারলে ওএন্ডএম ক্ষময়াদকানল এই পয বন্ত 

(আইএমইরি কর্তবক পররদশ বনের োররি পয বন্ত) োনদর কায বাবলী পয বনবেে ও ো বাস্তরবক ভানব ক্ষশিার জন্য ঢাকা 

ওয়াসার ক্ষকাে টিম আনসরে।  

১১। ক্রয় পরক্রয়াঃ সমাি প্রকনল্পর কাজ পররদশ বেকানল রকছু প্যানকনজর ক্রয় প্ররক্রয়া পয বনবেে করা হয় ; যার মনে 

“saidabad water treatment plant-2, contract 002” এর প্যানকনজর রপরপআর অনুসরনের প্ররক্রয়া ক্ষদিা 

হয়।  এই ১ টি কানজর জন্য প্রাক্করলে ব্যয় ধরা রেল ৯৩৫০০.০০ (লে টাকা) (ভযাট ও আইটিসহ); যা সব বনশষ 

সংনশারধে প্রাক্করলে ব্যনয়র ৮২% । এ কাজটি করার জন্য ZvvwiL : (For prequalification) গে 23.10.2008 

ররঃ prequalification এর জন্য `icÎ Avnevে করা হয়; এবং গে ১৮.০৫.২০০৭ োররনি দরপে আহবাে কনর 

পরেকায় (The Independent, The Daily Star, বদরেক জেকন্ঠ) রবজ্ঞাপে ক্ষদয়া হয়। দরপে আহবানের 

অনুকূনল ২ টি দরপে রবরক্রর রবপরীনে ২ টি দরপে জমা পনে। এরই ধারাবারহকোয় গে ২৪.১১.২০০৮ োররনি দরপে 

ক্ষিালা হয় ২ টি দরপেনক ক্ষরেরন্সভ করা হয়। অেঃপর গে ২২.০১.২০০৯ োররনি দরপে মূোয়ে করমটি কর্তবক 

MT Hojgaard ও degremont ক্ষক ক্ষযৌথভানব কাজটির অনুকূনল রেব বারচে করা হয়। গে ১৪.০১.২০১০ োররনি 

ক্রয় সংক্রান্ত মত্রণাী সভা কর্তবক চুরক্ত অনুনমারদে হয় এবং ২৩.০৫.২০১০ োররনি কায বানদশকৃে ৮৪২৩৬.০০ (লে টাকা) 

(ভযাট ও আইটিবানদ) দনর কায বানদশ জারর করা হয়। কায বানদনশর রবপরীনে ৯২৯৯৬.৬১ (লে টাকা) (ভযাট আইটিসহ) 

পররনশাধ করা হয়। উনল্লখ্য ক্ষয, প্রকনল্পর আওোয় রেধ বাররে সকল ক্রয় কায বক্রম িারেিা কর্তবক প্রেীে গাইি ক্ষমাোনবক 

সম্পারদে হনয়নে। িারেিা কর্তবক প্রেীে ক্ষলাে চুরক্ত ক্ষমাোনবক ক্ষিেমানকবর প্ররেষ্ঠােনক কায ব প্রদানের শেব রেল। এবং 

ইন্টারন্যাশোল ক্ষটন্ডার ক্ষমাোনবক শুধু িযারেশ ক্ষকাম্পারে ক্রয় প্ররক্রয়া অংশ গ্রহে কনরনে।  

 ১২। cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ (রপরসআর অনুযায়ী) t cÖK‡íi শুরু n‡Z Ryb/201৩ Bs ch©ন্ত µgcywÄZ Avw_©K 

AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU ১০৯০৩৪.১৬ j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 9৫% Ges evস্তe AMÖMwZ 100%| 

cÖK‡íi eQiwfwËK রিরপরপ/আররিরপরপ লেযমাো, ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

(লে টাকা) 

অথ ববের সব বনশষ সংনশারধে 

রিরপরপ অনুযায়ী 

লেযমাো 

সংনশারধে এরিরপ 

বরাদ্দ 

অবমুক্ত (টাকা) ব্যয় 

২০০৭-০৮  755.00 750.00 691.01 

২০০৮-০৯ 721.09 112.00 12.00 30.08 

২০০৯-১০ 17019.12 3500.00 1008.00 17019.12 

২০১০-১১ 16854.33 33064.00 9000.00 16854.33 

২০১১-১২ 53186.62 38500.00 9950.50 53186.62 

২০১২-১৩ 26209.84 38093.00 14109.75 21253.00 

 113991.00 114024.00 34822.25 109034.16 

এ প্রকনল্পর সব বনশষ সংনশারধে অনুনমারদে ব্যয় 113991.00 লে টাকা এিং সি থগমাট ব্যয় হগয়গছ 109034.16 লে 
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টাকা। বিবসআর ির্ থাগলাচনা কগর মদখা র্ায় মর্, প্রকগের অধীগন মমাট ছাড়কৃত অগর্ থর িবরমান 109034.16 লে 

টাকা। এগত মদখা র্ায় মর্, প্রকে সমাপ্ত মশগে  অব্যবয়ত অর্ থ ৪৯৫৬.৮৪ লে টাকা। অব্যবয়ত এই অর্ থ ছাড় করা 

হগয়বছল বকনা অর্িা ছাড় করা হগয় র্াকগল তা সরকাবর মকাোোগর েমা মদওয়া হগয়গছ বকনা-তা বিবসআর-এর 

মাধ্যগম বনবিত হওয়া র্ায়বন। 

 

 

 

 

১৩।cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi শুরু †_‡K †kl পয বন্ত XvKv Iqvmvi ১ Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb 

K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK সংক্রান্ত Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

‡gvt রসরাজউরদ্দে,  

অরেররক্ত প্রধাে cÖ‡KŠkjx I cÖKí cwiPvjK 

(২৫৭৫০-১০০০-৩৩৭৫০/=) 

হযাঁ - 01.07.2007 প্রকল্প সমারি পয বন্ত 

 

১৪| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©bt 

cwiKwíে D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

শহরবাসীনদর জন্য বদরেক অরেররক্ত ২২৫ এমএলরি 

রেরাপদ পারে সরবরাহ করা। 

শহরবাসীনদর জন্য বদরেক অরেররক্ত ২২৫ এমএলরি রেরাপদ 

পারে সরবরাহ করা হনচ্ছ। 

 

1৫|  
D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t cÖK‡íi আওোয় সকল কাজ সম্পন্ন করা হনয়নে। 

১৬। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা t   

১৬.১। প্রকনল্পর আওোয় স্থারপে water treatment plant টি রেোনবেে ও ক্ষমরামনের জন্য প্ররশেনের 

সংস্থাে/ব্যবস্থা ো রািাt প্রকল্পটি সমাি পরবেী অপানরশে ও ক্ষমইনন্টনেন্স এর জন্য রিরপরপনে ক্ষকাে প্ররশেনের 

সংস্থাে রািা হয়রে। ফনল দে জেবনলর অভানব প্লযান্টটি সঠিকভানব অপানরশনে জটিলোর সৃরি হনে পানর মনম ব 

প্রেীয়মাে হয়। 

১৬.২। ইনন্টক পনয়ন্টটি যথাযথ স্থানে স্থাপে ো করাঃ  ইনন্টক পনয়ন্টটি শীেলেযা েদী হওয়ানে এিােকার পারের মাে 

অেযন্ত রেম্নমানের। পররদশ বেকানল পারে হনে প্রচুর দুগ বন্ধ পাওয়া ক্ষগনে। এবং এটি ক্ষদিনে কানলা বনে বর। শুষ্ক 

ক্ষমৌসুনম এই পারের মাে আরও িারাপ হনয় যায়। ফনল এই পারে ক্ষশাধে করা ব্যয়বহুল ও সময় সানপে হনয় 

দাঁোয়।  

১৬.৩ প্রকনল্পর আওোয় রেরম বে প্লযান্ট পররচালোর ক্ষেনে ক্ষভানেজ ক্ষলনবলনক রস্থরেশীল ো করা : প্রকনল্পর আওোয় 

স্থারপে সরবরাহকৃে রবদুযনের ক্ষভানেজ ১১ ক্ষকরভ হবার কথা থাকনলও বাস্তনব এই ক্ষভানেজ সরবরানহর মাো ১১ 

ক্ষকরভর এর কম। কম হবার ফনল প্লযান্টটির পারে উাপাদে েমো হ্রাস পাওয়া োোও স্থারপে ইকুইপনমন্টসমূনহর 

কায বেমো ও কায বকাল হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবো ক্ষথনক যায়।  

 

 

 

 

 

 

১৭।    সুপাররশ :  

 ১৭.১।  প্রকনল্পর রসরি ভযাট িানে অব্যরয়ে ১৫,৭০,০০,৪১১.০৬ টাকা সরকারী ক্ষকাষাগানর জমা প্রদাে করনে 

হনব। 

 ১৭.২|  এ ধরনের প্লযান্ট পররচালোর জন্য রেজস্ব জেবলনদর প্ররশেনের ব্যবস্থা গ্রহে করনে হনব; 
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১৭.৩। বেবমানে সরবরাহকৃে রবদুযনের nominal voltage ১১ ক্ষকরভ-এর কম থাকার কারনে প্লযান্টটির পারে 

পররনশাধে েমো হ্রাস হওয়া োোও স্থারপে ইকুইপনমন্টসমূনহর কায বেমো ও কায বকাল হ্রাস পাওয়ার 

আশংকা ক্ষথনক যায়। এ কারনে রবদুযনের ক্ষভানেজ ক্ষলনবলনক রস্থরেশীল করার জন্য বাস্তবায়েকারী 

সংস্থানক দ্রুে প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা গ্রহে করনে হনব; 

 ১৭.৪।  রসরকউররটি ক্ষগটসহ প্ররেরো ক্ষদয়ানলর ভাো অংশগুনলা ক্ষমরামেপূব বক িানলর পানের ময়লা-

আবজবোসমূহ অপসারেসহ রেরপিা ব্যবস্থা আনরা ক্ষজারদার করনে হনব।  

 ১৭.৫।  পারের গুেগেমাে রেরিেকনল্প ঢাকা ওয়াসা প্ররেরেয়ে পারের েমুো সংগ্রহ কনর ো োনব পরীোর 

মােনম প্রাি ফলাফল সংরেে করনব।  

 ১৭.৬।  রপরসআর ক্ষমাোনবক, ২০০৮-০৯ অথ ববেনরর External Audit সম্পাদে করনে হনব এবং ক্ষকােরূপ 

অরিট আপরি থাকনল ো সমাধানের প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা  গ্রহে করনে হনব। 

 ১৭.৭।  অনুনচ্ছদ েং ১৭.১ হনে ১৭.৬ পয বন্ত সুপাররশসমূনহর রবপরীনে গৃহীে পদনেপ অরে সত্ত্বর এই রবভাগনক 

অবরহে করনে হনব। 
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ÔÔwØZxq MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (AviAvBAvBwWwc-2)ÕÕ kxl©K cÖK‡íi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

 

(mgvßt জুে,2013) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb t XvKv wefvMt XvKv, bvivqbMÄ, gywÝMÄ, gvwbKMÄ, MvRxcyi, biwms`x,  

UvsMvBj, gqgbwmsn, Rvgvjcyi, †kicyi, †bÎ‡Kvbv, wK‡kviMÄ 

চট্টগ্রাম wefvMt Kzwgল্লা, we-evoxqv, Pvu`cyi,  

ivRkvnx wefvMt iscyi, MvBevÜv, w`bvRcyi, VvKziMvuI, jvjgwbinvU, 

bxjdvgvix, cÂMo I KzwoMÖvg| 

2| িাস্তিায়নKvix ms ’̄v t ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi(GjwRBwW) 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t ¯’vbxq miKvi, িল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM 

4| cÖK‡íi িাস্তিায়ন mgq I e¨য় t  

                                                                                                                             (লে UvKvq)

  

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(RybÕ2013 

ির্ থন্ত) 

cwiKwíZ িাস্তিায়ন কাল cÖK…Z 

িাস্তিায়ন 

কাল 

অবতক্রান্ত 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi (%) 

অবতক্রান্ত 

mgq (g~j 

িাস্তevqbKv‡j

i (%) 

g~j  me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

gyj me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

173750.

00 

153688.2

6 

150881.

31 

RyjvBÕ2006 

n‡Z 

RybÕ2011Bs 

RyjvBÕ2006 

n‡Z  

RybÕ2013 Bs               

RyjvBÕ2006 

n‡Z 

RybÕ2013Bs 

- 40% 

দাো সংস্থা- KFW (Grant), ADB (loan), DFID (Grant), GIZ (Grant) ও GoB 
 

৫| cÖK‡íi AsMwfwËK িাস্তিায়ন t  

(লে UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ লে¨gvÎv 

cÖK…Z িাস্তিায়ন  

(RybÕ2013 ির্ থন্ত) 

িাস্তি Avw_©K িাস্তি (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1| Kg©KZ©v‡`i †eZb -  1498.86 - 1494.81(99.73%) 

2| Kg©Pvix‡`i †eZb -  1233.87 - 1232.59(99.90%) 

3| fvZvw` -  2058.31 - 2027.75(98.52%) 

4| mieivn I †mev -  3935.24 - 3911.54(99.40%) 

5| cÖwkেণ Rbw`em 68342 3474.94 68342(100%) 3391.12(97.59%) 

6| civgk©K t      

 (K) wWGmGg KbmvjU¨v›U Rbgvm 2982 4590.44 2982(100%) 4546.97(99.05%) 

 (L) GjwRAvB KbmvjU¨v›U 

(wRAvB‡RW) 

Rbgvm 980 3456.82 980(100%) 3456.82(100%) 

 (M) AvBGm KbmvjU¨v›U Rbgvm 1800 432.99 1800(100%) 422.82(97.65%) 

 (N) cvidi‡gÝ KbmvjU¨v›U -  359.09 - 359.09(100%) 

 (O) weGgGmGÛ dvBbvj 

÷¨vwW 

-  165.72  154.15(93.01%) 

7| ‡givgZ, সংরেণ I cyb©evmb - - 826.47  763.68(92.40%) 
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µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ লে¨gvÎv 

cÖK…Z িাস্তিায়ন  

(RybÕ2013 ির্ থন্ত) 

িাস্তি Avw_©K িাস্তি (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8| m¤ú` msMÖn/µq t      

 (K) hvbevnb msL¨v 331 925.50 331(100%) 925.50(100%) 

 (L) hš¿cvwZ I Ab¨vb¨ hš¿vsk msL¨v 246 1740.28 246(100%) 1740.28(100%) 

 (M) Kw¤úDUvi I Ab¨vb¨ 

hš¿vsk 

msL¨v 268 173.52 268(100%) 173.52(100%) 

 (N) Awdm hš¿cvwZ msL¨v 52 96.40 52(100%) 96.40(100%) 

 (O) AvmevecÎ msL¨v 182 156.69 182(100%) 156.69(100%) 

 (P) বৃেগরািY wKtwgt 300 150.00 261.18(87.06%) 112.44(74.96%) 

8| Rwg AwaMÖnb/cyb©evmb ‡n±i 11.65 434.73 11.65(100%) 324.21(74.58%) 

9| ‡fŠZ KvRmg~nt      

 (K) dvskbvj wewìs wbgv©Y etwgUvi 12828 1940.00 12828(100%) 1935.68(99.78%) 

 (L) Dc‡Rjv moK Dbœqb wKtwgt 874 69945.62 872.12(99.78%) 69595.01(99.50%) 

 (M) BDwbqb moK Dbœqb wKtwgt 398 23366.48 397.78(100%) 22802.38(97.58%) 

 (N) Dc‡Rjv/BDwbqb mo‡Ki 

Dci eªxR/KvjfvU©  

wgUvi 5335 17421.49 5335(100%) 16817.96(96.54%) 

 (O) mvegvwR©ej রাস্তা Dbœqb wKtwgt 48 4581.50 46.11(96.06%) 4315.98(94.20%) 

 (P) MÖvgxY moK cybtwbg©vY 

(Resectioning) 

wKtwgt 105 524.00 105 (100%) 494.34(94.34%) 

 (Q) MÖvgxY mo‡K eªxR/KvjfvU© 

wbg©vY 

wgUvi 91 244.00 87 (95.60%) 193.83(79.44%) 

 (S) Dc‡Rjv m`i †MÖv_ 

†m›Uvi gv‡K©U Dbœqb 

wU 4 220.00 4 (100%) 183.67(83.49%) 

 (T) Ab¨vb¨ †MÖv_ †m›Uvi 

gv‡K©U Dbœqb 

wU 34 1630.00 34 (100%) 1599.86(98.15%) 

 (U) MÖvgxY nvU/evRvi Dbœqb wU 52 1970.00 52 (100%) 1958.48(99.42%) 

 (V) NvU/†RwU wbgv©Y wU 2 87.00 2 (100%) 84.71(97.37%) 

 (W) BDwbqb cwil` wbgv©Y wU 55 3900.25 55 (100%) 3853.12(98.79%) 

 (X) ‡MÖv_ †m›Uvi gv‡K©U gwnjv 

†mKkb wbg©vY 

wU 40 611.00 40 (100%) 596.37(97.61%) 

 (Y) eb¨v Avkªq‡K›`ª wbg©vY wU 2 130.00 2 (100%) 130.00(100%) 

 (Z) moK wbivcËv Dbœqb -  207.00 - 207.00(100%) 

10| wmwW-f¨vU -  1196.00 - 1022.58(85.50%) 

11| wdwRK¨vj Kw›U‡RÝx -  4.00 - 0.00 

me©‡gvU t   153688.26  150881.31 (98.17%) 

(Z_¨ m~Î t wcwmAvi) 

 

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t সমাপ্ত প্রকগের মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

7| mvaviY ির্ থগিেণ t   

7.1| cUf‚wgt wek¦Lv`¨ Kg©m~Px I evsjv‡`k miKv‡ii †hŠ_ D‡`¨v‡M cÖYxZ evsjv‡`‡ki Òদাবরদ্র †cÖvdvBjÓ †gvZv‡eK 

gvSvix ‡_‡K Pig দবরদ্র GjvKvmg~‡ni moK I MÖvgxY AeKvVv‡gvmn ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb¸‡jvi Dbœq‡bi gva¨‡g 

দাবরদ্র n«vmKiY I A_©‰bwZK Dbœq‡bi লগেে 2004 mv‡ji RyjvB gv‡m ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii wbR¯̂ 

D‡`¨v‡M GKwU m¤¢ve¨Zv hvPvB Kiv nq| িাস্তিায়গনর myweav‡_© সমীোকৃত GjvKv‡K `yÕwU AÂ‡j fvM KiZt `yÕwU 

cÖKí প্রস্তাি cÖbqY Kiv nq| cÖ_g AskwU c~e©vÂjxq দবরদ্র GjvKvi Rb¨ Òevsjv‡`‡ki c~e©vÂjxq GjvKvi AeKvVv‡gv 

Dbœqb cÖKíÓ Ges AciwU ga¨ I DËivÂ‡ji Rb¨ XvKv, PÆMÖvg I ivRkvnx wefv‡Mi †gvU 23wU †Rjv wb‡q ÒwØZxq 

MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKíÓ wk‡ivbv‡g cÖKí প্রস্তাি Kiv n‡qwQj| cÖKífz³ †Rjv¸‡jv wbe©vP‡b gyjZt wZbwU 
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welq‡K cÖvavb¨ †`qv nq h_v (1) দাবরদ্র mxgv; (2) moKmn Ab¨vb¨ MÖvgxY AeKvVv‡gvi Dbœqb cðv`c`Zv Ges (3) 

¯’vbxq miKvi cwiPvjbv c×wZi (†jvKvj Mfvb©¨vÝ) kw³kvjxKi‡Yi cÖ‡qvRbxqZv| 

7.2| D‡Ïk¨ t প্রকেটির মূল উগেশ্য বনম্নরূিঃ   

K)   MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g cÖKí GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb K‡i িল্লী A_©bxwZ দ্রুত 

weKv‡k  mnvqZv Kiv।  

 L)   AeKvVv‡gv wbgv©b I রেণাগিেণ Kv‡Ri gva¨‡g ỳt¯’ gwnjvmn MÖvgxY `wi`ª  Rb‡Mvôxi Rb¨ mivmwi 

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Ges K…wl I AK…wl Lv‡Z ¯^í I `xN©‡gqv`x Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g দাবরদ্র 

`yixKi‡Y mnvqZv Kiv। 

 M)    AskMÖnYg~jK cÖwµqv I দেZv e„w×i gva¨‡g ’̄vbxq chv©‡q my-kvmb cÖwZôvq mnvqZv Kiv। 

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   মূল প্রকেটি েত 12.07.2006 তাবরগখ স্থানীয় সরকার, িল্লী উন্নয়ন ও সমিায় 

মন্ত্রণালগয়র  মাননীয় মন্ত্রী  কর্তথক মমাট ১৭৩৭৫০.০০ লে  টাকা এিং সংগশাবধত ১৫৩৬৮৮.২৬ লে টাকা ব্যগয় জুলাই, 

২০০৬ হগত জুন, ২০১৩ ch©š— মময়াগদ অনুগমাবদত হয়। 

৮।  প্রকগের আওতায় সম্পাবদত মূল কাগের অগ্রেবতঃ  

Av‡jvP¨ cÖKíwU 150881.31 jÿ UKv e¨‡q 23wU †Rjvq ev¯ÍevwqZ nq| প্রকল্প পররচালক কর্তবক সরবরাহকৃে 

প্রকগের আওতায় সম্পাবদত মূল কাগের অগ্রেবতর বিিরণ :  

(K) hvbevnb µq LvZt  cÖK…Z hvbevnb µq/msMÖn Abyhvqx we‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z gvB‡µvevm 

1(GK)wU, wcK-Avc 15(c‡b‡iv)wU, Rxc Mvox 15 (c‡b‡iv)wU Ges ‡gvUimvB‡Kj 

300(wZbkZ)wUmn †gvU 331wU hvbevn‡bi ms¯’vb, hvi cÖK…Z †gvU e¨q 950.50 jÿ UvKv 

wbiƒcY‡hvM¨ wQj| 

(L) †fŠZ LvZ: †fŠZ LvZ mg~n Dbœq‡b we‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z ms¯’vbK…Z A_© eiv‡Ïi wecix‡Z 

cÖK…Z Dbœqb I e¨q wb¤œiƒc cÖ`Ë n‡jv t-  

(1) dvskbvj wewìs‡q 12,828 eM©wgUv‡ii Rb¨ 1940.00 jÿ UvKvi ms¯’vb wQj, hvi g‡a¨ 1935.68 

jÿ UvKv e¨q n‡q‡Q, 

(2) Dc‡Rjv moK Dbœq‡b 874 wK‡jvwgUv‡ii ms¯’vb wQj, hvi g‡a¨ 872.12 wK‡jvwgUvi Dbœqb Kiv 

n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv wQj 69,945.62 jÿ UvKv, hvi cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 69,595.01 jÿ 

UvKv, 

(3) BDwbqb moK Dbœq‡b 398 wK‡jvwgUv‡ii ms¯’vb wQj, hvi g‡a¨ 397.782 wK‡jvwgUvi Dbœqb Kiv 

n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv wQj 23,366.48 jÿ UvKv, hvi cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 22,802.38 jÿ 

UvKv, 

(4) Dc‡Rjv/BDwbqb mo‡Ki Dci eªxR/KvjfvU© Dbœq‡b 5335 wgUv‡ii ms¯’vb wQj, hv 5335 wgUviB 

Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv wQj 17,421.49 jÿ UvKv, hvi cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 

16,817.96 jÿ UvKv,  

(5) mve-gvwR©ej moK Dbœq‡b 48.00 wK‡jvwgUv‡ii ms¯’vb wQj, hv 46.11 wK‡jvwgUvi Dbœqb Kiv 

n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv wQj 4,581.50 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 4,315.98 jÿ 

UvKv, 

(6) MÖvgxY moK cybtwbg©v‡Y 105 wK‡jvwgUv‡ii ms¯’vb wQj, hv 105.96 wK‡jvwgUvi Dbœqb Kiv n‡q‡Q 

Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv wQj 524.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 494.34 jÿ UvKv,  

(7) MÖvgxY mo‡Ki Dci eªxR/KvjfvU wbg©vY 91 wgUv‡ii ms¯’vb wQj, hv 87.00 wgUvi wbg©vY Kiv 

n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv wQj 244.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 193.83 jÿ UvKv,  

(8) Dc‡Rjv ch©v‡q ‡MÖv_ †m›Uvi Dbœq‡b 4wUi ms¯’vb wQj Ges D³ 4wUB Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges D³ 

Lv‡Z e¨q aiv wQj 220.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 183.67 jÿ UvKv,  
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(9) Ab¨vb¨ ‡MÖv_ †m›Uvi Dbœq‡b 34wUi ms¯’vb wQj Ges D³ 34wUB Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z 

e¨q aiv wQj 1,630.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 1,599.86 jÿ UvKv,  

(10) MÖvgxY nvU-evRvi Dbœq‡b 52wUi ms¯’vb wQj Ges D³ 52wUB Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z 

e¨q aiv wQj 1,970.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 1,958.48 jÿ UvKv,  

(11) †RwU/NvU Dbœq‡b 2wUi ms¯’vb wQj Ges D³ 2wUB Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv wQj 

87.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 84.71 jÿ UvKv,  

(12) BDwbqb cwil` Kg‡cø· Dbœq‡b 55wUi ms¯’vb wQj Ges D³ 55wUB Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges D³ 

Lv‡Z e¨q aiv wQj 3,900.25 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 3,853.12 jÿ UvKv, 

(13) gwnjv gv‡K©U KY©vi Dbœq‡b 40wUi ms¯’vb wQj Ges D³ 40wUB Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z 

e¨q aiv wQj 611.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 596.37 jÿ UvKv Ges  

(14) eb¨v AvkÖq‡K›`ª wbg©v‡Y 2wUi ms¯’vb wQj Ges D³ 2wUB wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges D³ Lv‡Z e¨q aiv 

wQj 130.00 jÿ UvKv, hv cÖK…Z e¨q n‡q‡Q 130.00 jÿ UvKv; 

(M) িরামশ থকঃ   প্রকেটি বিগদবশক সাহায্যপুষ্ঠ বিধায় ৫ ধরগণর িরামশ থক  (Local Government 

Institution িরামশ থক, Design and Supervision Consultant, িরামশ থক, Institutional 

Support িরামশ থক, Performance Audit ও Benchmark Survey ও Final Study) 

িরামশ থক ফাম থ বনগয়াবেত বছল। সংগশাবধত বিবিবিগত িরামশ থগকর েন্য ৯০.৮৫ মকাটি টাকা িরাে বছল 

এিং ব্যয় হগয়গছ ৮৯.৩৪০ মকাটি টাকা (৯৮%)। মমাট প্রকে ব্যয় প্রায় ৬% অর্ থ িরামশ থক কাগে ব্যয় 

হয়। 

9।  cÖKí cwi`k©bt  

9.1। মাবনকেঞ্জ মেলার কাh©ক্রম: 

গে ১২-৩-২০১৫ োররনি আনলাচয প্রকনল্পর আওোয় মারেকগঞ্জ ক্ষজলায় বাস্তবারয়ে কানজর অংশ রবনশষ পররদ বশে 

করা হয়।  “রসংগাইর-সুয়াপুর ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার ভায়া কংসা” শীষ বক রাস্তাটি গে ২০১১-১২ অথ ববেনর রেম বাে সম্পন্ন হনয়নে 

মনম ব জাো যায়। রাস্তাটি 150 wgtwgt WBM, ২৫ রমরল. রম কানপ বটিং ও ৭ রমরল. রম রসলনকাট ব সমন্বনয় প্রায় ১৯ ফুট 

প্রশস্থ iv¯Ívটি wbg©vY করা হনয়নে g‡g© Rvbv †M‡Q। পh©ক্ষবেনে ক্ষদিা ক্ষগনে, উক্ত রাস্তায় wWRvBb UvBc-6 Abymv‡i 

ক্ষসাল্ডার (Kg c‡ÿ 3 dyU +3 dyU K‡i) I †mvwcs (1t1.5) ো রািায় মানি মানি রাস্তা ক্ষদনব ক্ষগনে, Edge 

Failare ও ক্ষরইেকাট এর সৃরি হনয়নে (wPÎ-1- wPÎ-4)|  cÖKí KZ©„cÿ Rvbvb †h, GjwRBwW iv¯Ív wbg©v‡Yi 

Rb¨ f~wg AwaMªnY K‡i bv| Pjgvb iv¯Ívq cÖvc¨Zvi wfwË‡Z iv¯Ív wbg©vY K‡i । োোো রচে-3 ক্ষে ক্ষদিা যায় 

ক্ষয, WBM, কানপ বটিং ও রসলনকাট ব উনঠ ক্ষগনে। ঐ স্থানের ব্রীক রচপস রং ক্ষদনি প্রেীয়মাে হনয়নে ক্ষয,  রেম্ন মানের ইট 

ক্ষথনক রচপস  প্রস্তুে কর হনয়নে। বচত্র-4 মত মদখা র্ায় মর্, কানপ বটিং ও রসলনকাট ব রেম বানে ব্যিহৃত মটান বচিস এর 

মগ্রবিং সঠিক মাগির মনই g‡g© cÖwZqgvb n‡q‡Q। উগল্লখ্য মর্, Kv‡c©wUs wbg©v‡Y ২০ িাউন মগ্রি মটান বচিস ব্যিহার 

Kivi কর্া। সঠিক মাগির মটান বচিস ব্যিহার না করায় রাস্তার mvi‡dm ivd n‡q †M‡Q| 
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বচত্র-1 “রসংগাইর-সুয়াপুর ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার ভায়া কংসা” রাস্তা 

 

বচত্র-2“রসংগাইর-সুয়াপুর ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার ভায়া কংসা” রাস্তা ch©‡eÿY Kiv nq| 
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বচত্র-3 “রসংগাইর-সুয়াপুর ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার ভায়া কংসা” রাস্তাi ÿwZMª¯’ Ask 

 

 

বচত্র-4 “রসংগাইর-সুয়াপুর ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার ভায়া কংসা” রাস্তাi ÿwZMª¯’ Ask 

 

9.2|  wmsMvBi -ïqvcy‡ii 2+150 wKtwgt †PB‡b‡R a‡jk¦ix b`xi Dci 140 wgt `xN© Aviwmwm MvW©vi eªxR 

wbg©vY Kiv n‡q‡Q| eªxRwU‡Z ¯ú¨v‡bi msL¨v 07wU, cÖ‡Z¨K ¯ú¨v‡bi ‰`N©¨ 20 wgt| 25 wgt ‰`N©¨ 

wewkó 76wU cvBj wbg©vY Kiv n‡q‡Q| †gvU wcqv‡ii Gi  msL¨v 6wU Ges 02wU G¨vevU‡g›U wbg©vY Kiv 

n‡q‡Q| eªxRwU ïqvcyi †Mªv_ †m›Uvi‡K wmsMvBi Dc‡Rjv m`i Gi mv‡_ mshy³ K‡i‡Q| wPÎÐ5 ‡Z 

eªxRwUi 01wU Qwe †`Lv hv‡”Q| cwi`k©bKv‡j eªxRwUi DBs Iqvj ÿwZMª¯’ cwijwÿZ nq| cÖKí KZ„©cÿ 

Rvbvb ‡h, eªx‡Ri wVK cv‡ki mo‡K UªvK PjvP‡ji mgq DBs IqvjwU ÿwZMª¯’ n‡q‡Q| GQvov 

eªxRwU‡Z wbivcËv e¨e¯’v wn‡m‡e †ivW wi‡dKwUs e¨envi Kiv nqwb| 
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বচত্র-5 wmsMvBi -ïqvcy‡ii 2+150 wKtwgt †PB‡b‡R a‡jk¦ix b`xi Dci রেরম বে 140 wgt `xN© Aviwmwm MvW©vi 

eªxR 

9.3।  ব্রাহ্মেবােীয়া মেলার কাh©ক্রম: বিতীয় গ্রামীন অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকগের আওতায় ব্রাহ্মণিাবড়য়া মেলায় 

মমাট ৩৫টি প্যাগকগের  কাে সম্পবদত হগয়গছ। এ বিভাগের প্রবতবনবধ কর্তথক ‘‘সরাইল-আওরাইল হাট মরাি 

উন্নয়ন’’ শীে থক রাস্তাটি িবরদশ থন করা হগয়গছ। রাস্তাটি আওরাইল িাোরগক সরাইল উিগেলা সদর এর সাগর্ 

সংযুক্ত কগরগছ।  উগল্লখ্য রাস্তাটি উিগেলার সদগরর সাগর্ মর্াোগর্াগের একমাত্র মাধ্যম। রাস্তাটি হাওগরর 

বভতর বদগয় hvIqvq ঝুবকপূণ থ। িবরদশ থগন মদখা র্ায় মর্, উিগেলা সদগরর সরাইল িাোগরর বনকট wbwg©Z 

weUywgbvm রাস্তাটি চলাচগলর অগর্াগ্য হগয় িগড়গছ। বৃবির িাবন ও িাোগরর কাদায় মর্াোগর্াে ব্যিস্থা‡K 

নাজুক কগর তুগলগছ। রাস্তার দুই িাগশ মেন মনই।  বৃবি ও িাোগর িাবন বনষ্কাশগনর মকান িািস্থা না র্াকায় 

weUywgbvm রাস্তাটির wKQy wKQy RvqMv †_‡K কানপ বটিং ও রসলনকাট ব উনঠ রগনয় রাস্তাটিনে চলাচগলর অগর্াগ্য 

হগয় মেগছ। উগল্লখ্য, এসকল রাস্তার কাে বিবভন্ন প্যাগকগে ২০১১ ও ২০১২ সাগল সম্পন্ন হগয়গছ।  

9.3.1| এছাড়া, নতুন বনবম থত ৫.৮৩৭ বকঃবমঃ রাস্তাটি হাওগরর বভতর বদগয় র্াওয়ায় বেও মটক্সটাইল ও বস বস 

ব্লগকর মাধ্যগম রোপ্রদ কাে করা হগয়গছ ( বচত্র-6  হগত বচত্র-10)। প্রকে কর্তথিে োবনগয়গছন মর্, িে থা 

মমৌসুগম তীব্র মেউ এর সৃবি হওয়ায় এমনটি হগয়গছ। উগল্লখ্য, এসকল রাস্তার কাে বিবভন্ন প্যাগকগে ২০১১ ও 

২০১২ সাগল সম্পন্ন হগয়গছ। সড়গকর রোপ্রদ বহগসগি ব্যিহৃত বেও মটক্সটাইল ও বস বস ব্লক বকছু বকছু 

োয়ো মর্গক উগঠ মেগছ এিং মস স্থাগন রােস্ব িাগেগটর আওতায় মসগুগলা মমরামত করা হগে  (বচত্র-8)। 

মাত্র ২ িছগরর মগধ্য এমন গুরুত্বপূণ থ রাস্তাটির রোপ্রদ েবতগ্রস্থ হগল মর্াোগর্াে ব্যিস্থাi কাবিত উন্নয়ন 

সম্ভি হগি না। এছাড়া রাস্তার বকছু বকছু অংশ মদগি র্াওয়া, মরইনকাট, pot hole,  Edge failure মদখা 

মেগছ। ফগল এ বিভাগের প্রবতবনবধর বনকট প্রতীয়মান হগয়গছ মর্, রাস্তাটির মলাি র্র্ার্র্ভাগি  কমপ্যাকশন 

না করা, ত্রুটিপূণ থ বেও মটক্সটাইল ও বস বস ব্লক স্থািন, সঠিকfv‡e বেও মটক্সটাইল ও বস বস ব্লক ব্যিহার না 

করার ফগল রাস্তাটির রোপ্রদ েবতগ্রস্থ হগয়গছ। 
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বচত্র-6 ‘‘সরাইল-আওরাইল হাট মরাি উন্নয়ন’’ রাস্তা  

 

বচত্র-7 ‘‘সরাইল-আওরাইল হাট মরাি উন্নয়ন’’ রাস্তাi iÿvcÖ` KvR 
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বচত্র-8 ‘‘সরাইল-আওরাইল হাট মরাি উন্নয়ন’’ রাস্তাi iÿvcÖ` KvR 

 

 

বচত্র-9 ‘‘সরাইল-আওরাইল হাট মরাি উন্নয়ন’’ রাস্তাi iÿvcÖ` KvR 
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বচত্র-10 ‘‘সরাইল-আওরাইল হাট মরাি উন্নয়ন’’ রাস্তাi iÿvcÖ` KvR 

 

9.4| রংপুর মেলার কার্ থক্রম: 

 প্রকগের আওতায় সমাপ্ত কাে িবরদশ থগন রংপুর মেলার কার্ থক্রম সগরেবমগন মদখা হয়। রংপুর মেলায় িীরেঞ্জ 

উিগেলায় শাগনরহাট হগত রহমতপুর ১২.৬৬ বকগলাবমটার রাস্তা উন্নয়ন করা হয়। একই উিগেলায় শাগনরহাট ইউবি 

কম‡cø·  এিং শাগনরহাট মগ্রার্ মসন্টার বনম থাণ করা হয়।  প্রকগের আওতায় বমঠাপুকুর উিগেলা সংলগ্ন ৮টি 

মদাকাগনর সমন্বয় একটি মবহলা মাগকথট বনম থাণ করা হয়। মবহলারা ক্ষুদ্র ব্যিসা (কািগড়র  মদাকান, িাj©vর, 

মটইলাবরং) িবরচালনা করগছ। মদাকান িরােপ্রাপ্ত ২েন মবহলার সাগর্ আগলাচনায় োনা র্ায় মর্, পুরুেগদর সাগর্ 

মদাকান িবরচালনায় মকান অসুবিধা মনই। মবহলা gv‡K©Uটি টিন মসগির র্া ছাদ হগল ভাল হগতা। তাছাড়া িারান্দার 

কাবন থশ মাত্র ২ হাত, বৃবি হগল িাবন wfZ‡i P‡j আগস; তাই কাবন থশ ৩ হাত হগল ভাল হগতা। রংপুর সদর উিগেলায় 

মবমনপুর ইউবি কমগেক্স বনম থাণ করা হগয়গছ এিং মকান ত্রুটি মনই িগল ইউবনয়ন সবচি োনান। মবমনপুগর একটি 

মবহলা মাগকথট ৮টি মদাকাগনর সমন্ব‡য় বনম থান করা হগয়গছ, র্া ৮েন মবহলার নাগম িরাে র্াকগলও মকান মবহলা 

মদাকান cwiPvjbv K‡i bv| তাগদর পুরুে আত্মীয়-স্বেন (স্বামী/ভাই/িািা) মদাকান চালায়। স্থানীয় িাোর কবমটির 

সভািবত োনান মর্, মবহলাগদর মদাকান চালাগনার মত িবরগিশ এখাগন মনই। এ স্থাগন মবহলা মাগকথট বনম থাণ না করাই 

মর্ৌবক্তক হগতা িগল প্রতীয়মান। মবমনপুর ইউবনয়গন মকরানীহাট ভায়া ডুেডুবেরহাট (বেবনিাড়ী মমাড়) রাস্তার ১২.৯৯ 

বকগলাবমটার কাে করা হয় এিং একই রাস্তায় ইবরগেশন কোগনগলর উির ৪৫ বমটার একটি ব্রীে বনম থাণ করা হয়। 

ব্রীগের কাগছ পুকুর িারা রাস্তার বকছু অংশ েবতগ্রস্থ হগয়গছ র্া ২/১ বদগনর  মগধ্য ঠিক কগর বদগিন িগল বনe©vহী 

প্রগকৌশলী োনান। 

১০| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMবতঃ wcwmAvi †gvZv‡eK cÖK‡íi ïiæ জুলাই, ২০০৬ n‡Z Ryb, ২০১৩ ch©šÍ µgcywÄZ 

Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 150881.31 (98.17%)  j¶ UvKv Ges ev¯Íe AMªMwZ 9৯%।  
11| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 
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A_©eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© 

‡gvU UvKv cÖt mvt wRIwe cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖt mvt  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2006-07 1750.00 250.00 1500.00 197.27 3418.38 462.27 197.27 265.00  

2007-08 6335.00 2135.00 4200.00 1318.51 2765.57 4259.03 1195.09 3063.94  

2008-09 22000.00 7000.00 15000.00 6900.84 4607.12 12783.14 6900.84 5882.30  

2009-10 37300.00 8900.00 28400.00 8786.53 24153.89 30575.27 8786.53 21788.74  

2010-11 35000.00 10000.00 25000.00 9972.92 23268.70 34579.77 9972.92 24606.85  

2011-12 39500.00 15000.00 24500.00 14983.25 24348.11 39596.77 14983.25 24613.52  

2012-13 31240.00 11948.00 19292.00 11948.00 14720.78 28625.06 11897.91 16727.15  

 †gvU t 173125.00 55233.00 117892.00 54107.32 97282.55 150881.31 53933.81 96947.50  

 

‡bvU t    

(1) wmwWf¨v‡Ui 123.42  লে UvKv miকাবর †KvlvMv‡i Rgv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q g‡g© Rvbv †M‡Q|  

(2) `vZv ms¯’v  KfW Gi Aby`vb Pzw³ kZ©vbymv‡i 335.05 লে UvKv †diZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q g‡g© Rvbv †M‡Q |  

 

১1|   ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: Av‡jvP¨ cÖKíwUi µq Kvh©µ‡gi cb¨ µq Kvh©µg GwWwe MvBWjvBbm Abymv‡i Ges IqvK©m 

As‡ki KvR wcwcAvi Abyhvqx m¤úbœ K‡i GwWwe I †KGdWweøD Gi gZvgZ অনুসানর m¤úv`b Kiv n‡q‡Q 

g‡g© bw_cÎ I cÖKí KZ„©cÿ n‡Z Rvbv †M‡Q| mKj µq Kvh©µ‡g P~ovšÍ Ayb‡gv`b cÖwµqv GwWweÕi gZvg‡Z 

m¤úvw`Z n‡q‡Q g‡g© Rvbv †M‡Q| 

 

12| Internal & External Addit: wcwmAvi ch©‡eÿ‡Y †`Lv hvq †h, Internal & External Addit 

m¤úbœ n‡q‡Q Ges mKj aduit objections myivnv Kiv n‡q‡Q|  

 

১3| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨t    cÖK‡íi শুরু †_‡K †kl ির্ থন্ত GjwRBwWÕi `yBRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ 

cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvন্ত Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv n‡jv| 

 

bvg I c`ex c~Y©Kvwjb LÛKvwjb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Rbve ˆmq` gvnveyeyi ingvb, cÖKí 

cwiPvjK, 

c~Y©Kvwjb - 17.08.2005 18.08.2011 

Rbve ‡gvt Rwmg DwÏb, cÖKí cwiPvjK c~Y©Kvwjb - 1৮.08.2011 01.07.2013 

(সমাপ্ত ির্ থন্ত) 

14|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

 প্রকগের মূল উগেশ্যসমূহ উগেশ্য অবেথত 

 ক) MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g cÖKí GjvKvi 

mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb K‡i িল্লী A_©bxwZ 

দ্রুত weKv‡k  mnvqZv Kiv। 

প্রকগের আওতায় বিবভন্ন ধরগণর রাস্তাঘাট, eªxR, মগ্রার্ মসন্টার 

বনম থাণ I গ্রামীন হাট িাোর উন্নয়ন করা হগয়গছ। দুঃস্থ মবহলাগদর 

মাধ্যগম রাস্তাঘাট ও গ্রামীন অিকাঠাগমা সংরেণ ও মমরামত 

করা হগয়গছ। তাছাড়া ইউবনয়ন িবরেগদর ভিন বনম থাণ করা 

হগয়গছ। cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ KvR g~j¨vq‡bi Rb¨ 

ev¯ÍevwqZ Kv‡Ri g‡a¨ †_‡K 03wU †Rjvর K‡qKwU KvR 

ch©‡eÿ‡Y cÖZxqgvb n‡q‡Q †h, cÖKíwUi D‡Ïk¨ AwR©Z 

n‡q‡Q; Z‡e G wefv‡M †cÖwiZ cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b ch©‡eÿY 

I G wefv‡M cÖwZwbwa KZ„©K m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi Dci wfwË 

K‡i G cÖwZ‡e`‡bi mgm¨v, mycvwik cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q; 

 খ) AeKvVv‡gv wbgv©ণ I রেণাগিেণ Kv‡Ri gva¨‡g 

`yt ’̄ gwnjv mn MÖvgxY `wi`ª  Rb‡Mvôxi Rb¨ mivmwi 

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Ges K…wl I AK…wl Lv‡Z ¯^í 

I `xN©‡gqv`x Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g দাবরদ্র 

`yixKi‡Y mnvqZv Kiv। 

 ে)  AskMÖnYg~jK cÖwµqv I দেZv e„w×i gva¨‡g 



1212 

¯’vbxq chv©‡q my-kvmb cÖwZôvq mnvqZv Kiv। †hLv‡b AviI we¯ÍvwiZ gZvgZ উপস্থাপে করা n‡q‡Q| 

15|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖ‡hvR¨ bq| 

16|  ির্ থগিেণ t 

16.1| Aby‡”Q` 9.1 G DwjwLZ Kv‡R wWRvBb Abymv‡i h_vh_ ‡¯øvwcs I †mvìvi bv রািাq cÖK‡íi AvIZvq m`¨ 

wbwg©Z iv¯Ívmg~n ÿwZMÖ¯Í n‡য়নে †`Lv hvq| d‡j cÖKíwUi Ab¨Zg cÖavb D‡Ïk¨ GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM 

e¨e¯’vi Dbœqb K‡i িল্লী A_©bxwZ দ্রুত weKv‡k mnvqZv Kiv evavMÖ¯’ n‡e e‡j cÖZxqgvb nq; 

16.2| Aby‡”Q` 9.1 G DwjwLZ রাস্তায় WBM wbg©v‡Y wWRvBb Abymv‡i WBM I Kv‡c©wUs রেম বানে ভালমানের BU ও 
mwVK †Mª‡Wi †÷vb wPcm& e¨envi bv Kivq K‡qKwU RvqMvq iv¯Ívi WBM mn Kv‡c©wUs D‡V †M‡Q, gv‡S 

gv‡S iv¯Ív †`‡e †M‡Q, †iBb KvU m„wó n‡q‡Q I Edging Breaking n‡q‡Q Ges cÖK‡íi AIZvq wbwg©Z 

wewfbœ mo‡Ki †mvìvi As‡k †`‡e †h‡Z †`Lv †M‡Q; 

16.3| Aby‡”Q` 9.2 G DwjwLZ Bridge Gi wing wall †f‡½ hvIqvq Ges road reflector e¨envi bv Kivq 

রানে eªx‡Ri Dci w`‡q hvb PjvPjKv‡j moK ~̀N©Ubvi m¤¢vebv i‡q‡Q; 

16.4| evRvi As‡k mo‡Ki cvক্ষশ evox-Ni, †`vKvb I e¨vemv cÖwZôvb Aew¯’Z n‡jI ch©vß cvwb wb®‹vk‡bi e¨e¯’v bv 

†i‡L moK wbg©vY Kivq el©Kv‡j e„wói cvwb‡Z G mg¯Í moK ÿwZMÖ¯Í n‡Z †`Lv hvq; 

16.5| Aby‡”Q` 9.3.1 G DwjøwLZ iv¯Ívi iÿvcÖ` Kv†R e¨eüZ wmwm eøK I wRI †U·UvBj বকছু বকছু োয়ো মর্গক 

D‡V wM‡q iv¯ÍvwU e¨vcK ÿwZMª¯Í n‡q‡Q| mwVKfv‡e Kgc¨vKkb bv K‡i wRI †U·UvBj I wmwm eøK ¯’vcb 

Kivq GgbwU n‡q‡Q g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q। 

1৭|  সুিাবরশ/মতামতঃ 

১৭.১ ।    Aby‡”Q` 9.1 G DwjwLZ Kv‡R wWRvBb Abymv‡i h_vh_ ‡¯øvwcs I †mvìvi bv রািার রবষয়টি স্থােীয় সরকার 

রবভাগ কর্তবক িরেনয় ক্ষদনি প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা গ্রহে কর‡e । ভরবষ্যনে ‡¯øvwcs I †mvìviসহ h_vh_ wWRvBb 

Abymv‡i iv¯Ív wbg©vে করনে হনব;  

1৭.২।   স্থােীয় সরকার রবভাগ আওোয় ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©„K ev¯Íevqbvaxb cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ 

AeKvVv‡gv wbg©v‡Y©i †ÿ‡Î wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb wbwð‡Z ¯’vbxq miKvi wefvM cÖ‡hvRbxq D‡`¨vM MÖnY 

Ki‡Z n‡e| Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wbg©vY µwUi Kvi‡Y ÿwZMÖ¯Í mo‡Ki cÖ‡qvRb iÿYv‡eÿ‡Yi e¨e¯’v 

MÖn‡Yi cvkvcvwk m`¨ mgvß cÖKíwUi AvIZvq mgvß moK wbg©vY KvR ÿwZMÖ¯Í nIqvi KviY ¯’vbxq miKvi 

wefvM LwZ‡q †`L‡e Ges G wefvM‡K AewnZ Ki‡e; 

১৭.৩। moK `~N©Ubv †ivaK‡í ¯’vbxq cÖ‡KŠkj Awa`ßi †mZzwUi †f‡½ hvIqv উইংওয়াল ক্ষমরামে Ges †mZzwU‡Z 

Reflector ¯’vc‡bi `ªæZ D‡`¨vM MÖnY Ki‡e; 

1৭.৪।  moK wbg©vY cÖKí MÖnYKv‡j mo‡Ki `xN©‡gqv`x ¯’vwq‡Z¡i welq we‡ePbvc~e©K ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার এলাকায় cvwb 

wb®‹vk‡bi e¨e¯’v †i‡L ev¯ÍewfwËK moK wbg©vY cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z n‡e;  

1৭.৫। সরাইল-আওরাইল রাস্তার নতুন বনবম থত প্রায় ৫.৮৩৭ বকঃবমঃ রাস্তার iÿvcÖ` কাে বকছু বকছু োয়োয় েবতগ্রস্থ হওয়ার কারণ 

LwZ‡q †`L‡e Ges G wefvM‡K AewnZ Ki‡e| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb ev¯Íevqbvaxb mKj প্রক‡íi  AvIZvq 

Pjgvb wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb wbwðZ Ki‡Z মবনটবরং e¨e¯’v AviI মোরদার করগত হগি; 

1৭.৬। প্রকগের অনুকুগল মমাট অিমুক্তকৃত বসবিভোগটর ১২৩.৪২ লে টাকা ব্যয় হয়বন র্া সরকাবর মকাোোগর েমা মদয়া হগয়গছ বকনা 

এিং দাতা সংস্থা KfW Gi Aby`vb Pzw³ kZ©vbymv‡i 335.05 লে UvKv †diZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q বকনা তা বনবিত করার 

েন্য স্থানীয় সরকার বিভােগক অনুগরাধ করা হগলা; 

১৭.৭ অনুনচ্ছদ ১৭.১ ও ১৭.৬ এ উরল্লরিে সমস্যা ও সুপাররনশর আনলানক সংরিি মত্রণাোলয় কর্তবক গৃহীে ব্যবস্থা এ রবভাগনক অবরহে 

করনে হনব। 
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Òiæivj Ggcøq‡g›U GÛ †ivW †g‡›UB‡bÝ †cÖvMÖvg (AviBAviGgwc)Ó kxl©K cÖK‡íi 

 (mgvß t Ryb,2013) 

  

1| cÖK‡íi Ae¯’vb t  mgMÖ evsjv‡`k | 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v            t  ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM    t  ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2012 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

94300.00 91180.00 90928.66 gvP©-2008 

n‡Z 

 Ryb 

2013 

RyjvB 

2008 n‡Z 

Ryb 2013 

RyjvB 2008 

n‡Z 

Ryb 2013 

 3371.34 

(3.5%) 

Ð 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2011 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 moK e„ÿ‡ivcb wKtwgt 98000 87004.66 98000 

(100%) 

86819.15 

(99%) 

2 e„ÿ‡ivcb msL¨v 1540774 453.92 1540774 

(100%) 

453.92 

(100%) 

3 ‡givgZ miÄvg msL¨v 98000 626.00 98000 

(100%) 

626.00 

(100%) 

4 hvbevnb (†gvUi mvB‡Kj) msL¨v 564 491.55 564 (100%) 491.55 

(100%) 

5 hvbevnb (Rxe) msL¨v 1 42.00 1 (100%) 42.00 

(100%) 

6 Kw¤úDUvi mdUIqvi ‡_vK - 25.00 - 25.00 

(100%) 

7 Rbej msL¨v 219 1685.52 219 (100%) 1619.69 

(96%) 

8 Avbylw½K   †_vK Ð 851.35 Ð 851.35 

(100%) 

 †gvU   91180.00 100% 90928.66 

(98%) 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi|  
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6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß †bB| 

 

 

 

 

 

 

 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1 cUf~wg t  1974 Gi Lv`¨ msK‡Ui c‡i Kv‡Ri wewbg‡q Lv`¨ (KvweLv) Kg©m~Pxi Pvjy Kiv nq| D³ mgq 

†_‡K G Kg©m~Pxi cwiwa K‡qK¸b e„w× cv&q| 54000 †g.Ub Mg Øviv †h Kg©m~Px 1974-1975 mv‡j ïiy Kiv 

nq Zv Dwbk kZ Avwk Gi `k‡K e„w× †c‡q evrmwiK 8.00 j †g. Ub ùvovq| KvweLv Kg©m~Px †KejgvÎ wek¦ 

Lv`¨ Kg©m~Px BDGmGAvBwW I miKvix A‡_©B cwiPvwjZ nqwb eis D³ Kg©m~Px‡Z BD‡ivcxq BDwbqb, 

KvbvWv, Rvg©vbx  I A‡óªwjqvi gZ †`kI †hvM †`q| hw`I cÖ_g w`‡K KvweLv Kg©m~Pxi  g~j D‡Ïk¨ wQj ¯^í 

†gqv`x Kg©ms¯’vb, wKš‘ mg‡qi e¨eav‡b  GUv cÖgvwbZ nq †h, Lv`¨ RvZxq Dbœq‡b ¸iyZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡Z 

cv‡i| G wel‡q SIFAD Uv· †Kv‡m©i mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z  miKvi I `vZv ms¯’v¸wj  Lv`¨‡K Dbœqb m¤ú` 

wnmv‡e e¨env‡ii wm×všZ †bq| AviI wm×všÍ nq †h, Lv`¨ mvnvh¨cyô cÖKí Dbœqb cÖKí wnmv‡e evwl©K 

Dbœqb Kg©m~Pxi AšÍf~©³ Kiv n‡e| hw`I KvweLv Kg©m~Pxi gva¨‡g †gŠmywg Kg©ms¯’vb m¤¢e, wKš‘ `y¯’ 

gwnjv‡`i A_©‰bwZK Dbœq‡b eQie¨cx Kg©ms¯’vb cÖ‡qvRb| G ‡cÿvc‡U 1983 mv‡j KvbvwWqvb wmWv Gi 

A_©vq‡b iyivj †g‡›U‡bÝ †cÖvMÖvg (AviGgwc) wk‡ivbv‡g GKwU cÖKí nv‡Z †bqv nq Ges cÖKíwU K‡qKwU 

†d‡R †`‡ki 61 †Rjvq 435wU Dc‡Rjvq 4200 BDwbq‡b ev¯ÍevwqZ nq| wKš‘ weMZ ermi ¸wj‡Z `vZv 

ms¯’v‡`i Aby`vb µgvš̂‡q n«vm cvq Ges 2003 -2007 †gqv‡` ¯’vbxq miKvi wefvM BD‡ivcxq BDwbq‡bi 

A_©vq‡b cÖKíwU ev¯Íevqb K‡i| D³ cÖKí ev¯Íevq‡b AwfÁZvi wfwË‡Z m¤ú~Y© miKvix A_©vq‡b GjwRBwW 

iæivj Ggcøq‡g›U Ges †ivW †g‡›U‡bÝ kxl©K  G cÖKíwU cÖYqb K‡i| 

 

7.2 D‡Ïk¨ t   

K) MÖvgxb evRvi Ges mvgvwRK mvwf©mmg~‡n hvZvqvZ myweav e„w×i gva¨‡g `wi`ªmxgvi bx‡P emevmiZ 

†`‡ki MÖvgxY RbmsL¨vi nvi n«vm; 

L)   MÖvgxY `y¯’ gwnjv‡`i Rb¨ MÖvgxb moK iÿYv‡eÿ‡Yi gva¨‡g Kg©ms¯’vb I AvZ¥ Kg© ms ’̄vb PvjyKiY; 

M) eQi e¨cx A_©ˆbwZK w`K †_‡K ¸iyZ¡c~Y© MÖvgxY gvwUi moKmg~n iÿYv‡eÿY hv K…wl Drcv`b e„w× 

cb¨ cwienb, e¨w³ cwienb, †e-miKvix wewb‡qvM, cÖv_wgK wkÿv ¯^v ’̄¨ †mevq BwZevPK cÖfve 

ivL‡e Ges mswkøó †m±i Kg©ms ’̄vb m„wó Ki‡e|  

7.3 cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   

iæivj Ggcøq‡g›U GÛ †ivW †gBb‡U‡bÝ ‡cÖvMÖvg kxl©K †`k e¨vcx `vwi ª̀ we‡gvPb cÖKíwU g~jZt 

51,740Rb `yt ’̄ gwnjv‡K Kv‡Ri wewbg‡q UvKv (KvweUv) Kg©m~Pxi AvIZvq mviv‡`‡ki  cÖwZ BDwbq‡bi `k 

Rb Kg©x K‡i †gvU 44,900 Rb Kg©x‡K Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ cÖYxZ nq | cÖKí Aby‡gv`b Kv‡j miKv‡ii 

wm×v‡šÍi †cÖwÿ‡Z g½v GjvKvi wba©vwiZ 342wU BDwbq‡b 6840 Rb  ỳt¯’ gwnjvi Kg©ms¯’vi wm×všÍ 

Abyhvqx g~j cÖKíwU 94300 jÿ UvKvq cÖbxZ n‡qwQj| 2009 mv‡j miKvi bZzb RvZxq †eZb KvVv‡gv 

†Nvlbv Kivq cÖK‡í wbhy³ Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw` cwi‡kva Ki‡Z A‡_©i ¯^íZv †`_v †`q| Ab¨w`‡K 

mgy`q 51,740 Rb Kg©xi cÖKí †gqv‡`I mKj w`b Kv‡R Dcw¯’Z bv _vK‡j Abycw¯’wZi Rb¨ wKQz A_© mvkªq 

nq | †eZb Lv‡Z AwZwi³ A‡_©i cÖ‡qvRb I kªwgK Lv‡Z mvkªq we‡ePbvq G cÖK‡í †gvU 3120.00 jÿ  UvKv 

mvkªq nq Ges cieZ©x‡Z cÖKíwU 91180.00 jÿ  UvKv e¨‡q ms‡kvab Kiv  nq |     

8| 

 

 

 

cÖK‡íi µq Kvh©µg ch©v‡jvPbv t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq GKwU Rxc I 564wU gUimvB‡Kj (100 

wmtwmt wn‡iv ‡nvÛv 82wU Ges 80 wmtwmt wmwW †nvÛv 482wU) µq Kiv n‡q‡Q| cÖKí Awd‡m MZ 07-04-

2013 Zvwi‡L G mKj hvbevnb µq msµvšÍ bw_ ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q|  †`Lv †M‡Q, `icÎ g~j¨vqb 

KwgwU MVb cÖwµqv wcwcAvi-2008 Gi wewa bs-8 Ges Zdwmj-2 †gvZv‡eK m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| G KwgwU‡Z 

ewntm`m¨ wn‡m‡e evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© Ges moK I Rbc_ wefv‡Mi cÖwZwbwa ivLv n‡qwQj| µq 

cÖwµqvq wcwcAvi-2008 Gi wewa 74 †gvZv‡eK mivmwi µq c×wZ Aej¤¦bc~e©K miKvix wbRm¦ G›UvicÖvBR, 

GUjvm evsjv‡`k wjwg‡UW, MvRxcyi, XvKv n‡Z ‡gvUi mvB‡Kj¸‡jv µq Kiv n‡qwQj Ges RxcwU Db¥y³ 

`icÎ c×wZ‡Z µq Kiv n‡qwQj| wcwmAvi n‡Z cÖvß Z‡_¨ †`Lv hvq G mKj hvbevnb Av‡jvP¨ cÖK‡íi 2q 
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ch©v‡q †bqv n‡q‡Q |  

9|  cÖKí cwi`k©b t  MZ 22/02/2014 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ„©K Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Kv‡Ri 

Ask we‡kl K·evRvi †Rjv cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‡b cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z GKwU cÖwZ‡e`b wb‡gœ Dc ’̄vcb 

Kiv njt 

9.1| 

 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi Kvh©µg K·evRvi †Rjvq 2008 mv‡ji RyjvB gv‡m ïiæ nq| cÖK‡íi AvIZvq K·evRvi 

†Rjvi †gvU 08 wU Dc‡Rjv Ges 71wU BDwbqb AšÍf~©³ Kiv nq| cÖKí †gqv‡` G mKj BDwbq‡bi 1420 

wKtwgt iv¯Ívi iÿYv‡eÿY KvR Kiv nq| GQvov cÖwZwU BDwbqb 300wU e„ÿ†ivc‡Yi gva¨‡g me©‡gvU 

21,300wU e„ÿ†ivcb I cwiPh©v Kiv nq| cÖwZwU e„ÿ†ivc‡Yi Rb¨ 23.00 UvKv nv‡i LiP wba©viY Kiv nq| 

A_©vr G eveÏ me©‡gvU 4,89,900.00 UvKv e¨q Kiv nq| G mKj Kv‡Ri Rb¨ cÖK‡íi AvIZvq cÖwZwU 

BDwbq‡b 10 Rb K‡i 710 Rb gwnjv Kg©x Ges cÖwZwU Dc‡Rjvq 2 Rb K‡i †gvU 16 Rb d¨vwmwj‡UUi 

wb‡qvM Kiv nq| gwnjv Kg©xi Rb¨ cÖwZ w`b 90.00 UvKv nv‡i fvZv cÖ`vb Kiv nq Ges G eveÏ LiP nq 

11.66 †KvwU UvKv| G Qvov d¨vwmwj‡UUi Gi Rb¨ cÖwZ w`b 180.00 UvKv nv‡i fvZv cÖ`vb Kiv nq Ges G 

eveÏ †gvU LiP nq 52.56 jÿ UvKv| cÖK‡íi AvIZvq e„ÿ‡ivcY I iv¯Ív iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ wewfbœ 

miÄvgvw` †hgbt `v, †Kv`vj, Kjm, Sywo BZ¨vw` µq eveÏ LiP nq 1.59 jÿ UvKv| G mKj Kv‡Ri Rb¨ 

K·evRvi †Rjvq me©‡gvU eivÏK…Z A_© wQj 12.25 †KvwU UvKv, hvi m¤ú~Y©UvB  e¨q n‡q‡Q A_©vr Avw_©K 

AMªMwZ 100%| cÖK‡íi AvIZvq GKwU Ab¨Zg welq wQj gwnjv Kg©x‡`i †eZb eve` †h UvKv †`qv n‡e 

Zvi 40% A_© mÂq Kiv n‡e| K·evRvi †Rjvq G mwÂZ A‡_©i cwigvY wQj 4.66 ‡KvwU UvKv| cÖwZRb 

gwnjv‡K 5 eQi ci M‡o 77,000.00 UvKv K‡i cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

9.2| 

 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cÖvß DcKvi‡fvMx‡`i g‡a¨ 25 Rb gwnjvKg©x‡`i mv‡_ K·evRvi m`i Dc‡Rjvq 

GKwU MÖæc wWmKvkb Kiv n‡q‡Q| Av‡jvPbv Kv‡j wcGg Lvjx BDwbq‡b g‡bvqviv †eMg Rvbvb, ÒwZwb iv¯Ív 

ms¯‹v‡ii Kv‡Ri Rb¨ cÖwZ w`b 90.00 UvKv nv‡i †eZb †c‡q‡Qb, GQvov cÖK‡íi AvIZvq M„ncvwjZ cïi 

jvjb-cvjb msµvšÍ cÖwkÿY †c‡q‡Qb| eZ©gv‡b Zvi 15wU gyiMx, 20wU nuvm Ges 2wU Miæ i‡q‡Q| GmKj 

M„ncvwjZ cï‡`i wZwb mn‡R hZ¥ Ki‡Z cv‡ib| c~‡e©i Zyjbvq Zvi cwiev‡ii Avw_©K Dbœqb N‡U‡Q| eZ©gv‡b 

Zvi `yBwU mšÍvb ¯‹z‡j covïbv Ki‡Q| GQvov MZ gv‡m cÖKí n‡Z Zv‡`i cÖvß †eZ‡bi 40% nv‡i wbe©vnx 

cª‡KŠkjxi mv‡_ MwVZ †hŠ_ GKvD‡›Ui gva¨‡g 5 eQ‡i Rgv K‡i cÖvq 77,000.00 nvRvi UvKv GKKvjxb 

†c‡q‡Qb| G A_© w`‡q wZwb eZ©gv‡b GK LÛ Rwg µq Kivi cwiKíbv Ki‡QbÓ|  

 

 wPÎ-1t cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ Av‡jvPbv mfv|     wPÎ-2t cÖK‡í wbhy³ gwnjv Kg©x| 

K·evRvi †Rjvi C`Mv BDwbq‡bi ¸jRvi †eMg Rvbvb, ÒG cÖK‡íi AvIZvq Zviv M„ncvwjZ cïi mvaviY 

wPwKrmv Kivi c×wZ m¤ú‡K© Ávb AR©b K‡i‡Qb| eZ©gv‡b Zviv Mªv‡gi Ab¨vb¨ cwiev‡ii M„ncvwjZ cï‡`i 

hZ¥ Kivi we‡l‡q civgk© w`‡Z cv‡ib| cÖK‡íi gva¨‡g AwR©Z mwÂZ A_© wn‡m‡e wZwb cÖvq 75 nvRvi UvKv 

†c‡q‡Qb| G UvKvq wZwb eZ©gv‡b Zvi †g‡q‡K fvj GKwU cÖvÎ¯’ Kiv wPšÍv fvebv Ki‡QbÓ| 
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cÖK‡íi gva¨‡g G mKj gwnjv‡`i AvZ¥-Kg©ms¯’vb m„R‡bi Rb¨ Zv‡`i †h mwÂZ A_© cÖ`vb Kiv n‡”Q, Zv 

Zviv ev¯ÍweKfv‡M Kv‡R jvMv‡Z cvi‡e wK bv- †m wel‡q cÖKí mswkøó Kg©KZ©v wbwðZ Ki‡Z cv‡i bvB| 

cÖKíwU mgvß n‡q hvIqvi mv‡_ Avi †Kv‡bv dvÛ mieivn bv _vKvq G wel‡q cieZ©x‡Z Zv‡`i †Kv‡bv 

civgk© ev mn‡hvwMZvi †Kv‡bv my‡hvM _v‡K bv| cÖK‡íi cieZ©x ch©v‡q G mKj welq hv‡Z we‡ePbv ‡bqv nq 

†m welqwU cÖK‡í wbhy³ AÎ ‡Rjv d¨vwmwj‡UUi gZ cÖZvk K‡ib| 

9.3| cÖK‡íi AvIZvq moK iÿYv‡eÿY Kg©m~Px I e„ÿ†ivcb Kvh©µg †`Lvi Rb¨ K·evRvi †Rjvi ivgy Dc‡Rjvi     

AšÍM©Z iwk`bMi BDwbq‡bi cv‡bi Qov-eviæqvLvjx iv¯Ív cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j †`Lv †M‡Q, 

G iv¯Ívq Xv‡j m„ó †iBb KvU gvwU Øviv ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q Ges iv¯Ívi GK cv‡k †QvU Lvj _vKvq el©vKv‡j 

Gi cvwb Dc‡P c‡o iv¯Ívi hv‡Z ÿwZ bv Ki‡Z cv‡i †mRb¨ iv¯ÍvwUi GKcv‡k gvwU †K†U DuPy Kiv n‡q‡Q| 

G iv¯Ívq e„ÿ‡ivcY  Kiv n‡q‡Q| †`Lv †M‡Q, e„‡ÿi RvZ¸‡jvi g‡a¨ 95% AvKvkgwb, evKx 5% †gnMwb| 

Mv‡Qi Pviv †ivcb Kv‡j GKwU MvQ n‡Z Ab¨ Mv‡Qi `yiZ¡ h_vh_ fv‡e iÿv nqwb e‡j cwijwÿZ n‡q‡Q| 

†Kbbv, MvQ¸‡jv AwZ gvÎvq Nb n‡q evo‡Q| Gi d‡j Zzjbvg~jKfv‡e miæ AvKv‡i MvQ¸‡jv evo‡Q| KviY, 

wbw`©ó †¯úwms †gB‡›UBb Kiv bv n‡j GKwU MvQ Zvi cÖ‡qvRbxq Lv`¨ Ges cvwb wVKgZ cvq bv| Gi d‡j 

MvQ¸‡jvi e„w× e¨vnZ nq| G GjvKvq Rb¨ wbhy³ d¨vwmwj‡UUi Gi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i Rvbv †M‡Q, G 

e„ÿ†ivcY Kg©m~Pxi Rb¨ eb wefv‡Mi †Kvb iƒc  gZvgZ ev civgk© †bqv nqwb| G gZvgZ MªnY Kiv n‡j †Kvb 

AÂ‡ji Rb¨ ‡Kvb Mv‡Qi cÖRvwZ Dchy³ , wKfv‡e MvQ jvMv‡Z n‡e Ges MvQ jvMv‡bvi ci †h mKj KvwiMix 

e¨e¯’vcbv cÖ‡qvM Kiv nq, †hgbÐw_wbs, cÖæwbs, dvwU©jvBwRs, IqvUvwis BZ¨vw`, †m mKj wel‡q Kvh©Ki 

c`‡ÿc †bqv m¤¢e n‡Zv| GQvov G iv¯Ívi wKQy RvqMvq evošÍ Mv‡Qi Wvjcvjv †K‡U wb‡q †M‡Q, wKQy †ÿ‡Î 

cy‡iv MvQwUB †K‡U wb‡q †M‡Q|  

  

wPÎ-3t ms¯‹viK…Z iv¯Ívq †ivwcZ e„‡ÿi Wvjcvjv †K‡U wb‡q‡Q       wPÎ-4t Nb Nb MvQ jvMv‡bvi `„k¨ 

g~jZt G e„ÿ†ivcb Kg©m~Px‡Z RbM‡bi m¤ú„³Zv bv _vKvq Giƒc N‡U‡Q e‡j cÖZxqgvb nq| evsjv‡`k eb 

wefvM KZ…©K mvgvwRK ebvqb Kvh©µg `xN©w`b †_‡KB ev¯ÍevwqZ n‡”Q, †hLv‡b RbMb‡K ms‡M wb‡q G 

ai‡bi ebvqb Kiv nq Ges G ebvq‡bi d‡j RbMb 60% jf¨vsk cvq| Gi d‡j †`Lv hvq RbMbB G mKj 

Mv‡Qi wbqwgZ hZœ wb‡q _v‡K| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi ‡Kvb cÖKí/Kg©m~Px‡Z G ai‡bi e„ÿ‡ivcb Kg©m~Px 

_vK‡j Zv eb wefv‡Mi mv‡_ †hŠ_ D‡`¨v‡M Kiv n‡j fvj n‡e e‡j g‡b nq| 

10| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

90928.66 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 99.72% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi 

eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

                                                                                                                             (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2008-09 19200.00 19200.00 - 19200.00 18707.46 18707.46 - 492.54 

2009-10 18500.00 18500.00 - 18500.00 18060.00 18060.00 - 440.00 

2010-11 14000.00 14000.00 - 14000.00 13989.50 13989.50 - 10.44 
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A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2011-12 14440.00 14440.00 - 14440.00 14408.15 14408.15 - 1.85 

2012-13 25746.00 25746.00 - 25746.00 25730.49 25730.49 - 12.51 

m‡e©v‡gvU t 91886.00 91886.00 - 91886.00 90928.66 90928.66  957.34 

* Ae¨wqZ A_© †UªRvix †_‡K D‡Ëvjb Kiv nqwb | 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 91180.00 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 90928.66 j¶ 

UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 91886.00 j¶ UvKv|  

G‡Z †`Lv hvq, cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 957.34 j¶ UvKv| wcwmAvi-G cÖ`Ë Z_¨vbyhvqx D³ 

Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMvi n‡Z D‡Ëvjb Kiv nqwb| 

12|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

MÖvgxY evRvi Ges mvgvwRK mvwf©mmg~‡n hvZvqvZ 

myweav e„w×i gva¨‡g `wi`ªmxgvi bx‡P emevmiZ 

†`‡ki MÖvgxY RbmsL¨vi nvi n«vm; MÖvgxY `y¯’ 

gwnjv‡`i Rb¨ MÖvgxb moK iÿYv‡eÿ‡Yi gva¨‡g 

Kg©ms¯’vb I AvZ¥ Kg©ms¯’vb Pvjy KiY; eQie¨cx 

A_©ˆbwZK w`K †_‡K ¸iæZ¡ c~Y© MÖvgxY gvwUi moK 

mg~n iÿbv‡eÿb, †h ¸wj K…wl Drcv`b e„w×, cb¨ 

cwienb, e¨w³ cwienb, †e-miKvix wewb‡qvM, 

cÖv_wgK wkÿv I ¯^v¯’ †mevq BwZevPK cÖfve ivL‡e 

Ges mswkó †m±†i Kg©ms¯’vb m„wó Ki‡e|  

 

Av‡jvP¨ cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j MÖvgxY evRvi Ges 

mvgvwRK mvwf©mmg~‡n hvZvqvZ myweav n‡q‡Q Ges MÖvgxY 

`y¯’ gwnjv‡`i Rb¨ MÖvgxb moK iÿYv‡eÿ‡Yi gva¨‡g 

Kg©ms¯’vb I AvZ¥-Kg©ms¯’vb m„wó n‡q‡Q Z‡e cÖK‡íi 

gva¨‡g M„nxZ e„ÿ†ivcb Kg©m~Px‡Z RbM‡Yi m¤ú„³Zv bv 

_vKvq G Kvh©µgwU m¤ú~Y©iæ‡c mdj nq bvB, ZvQvov 

gwnjv Kg©x‡`i Rb¨ AvZ¥-Kg©¯’vb m„wói Rb¨ Zv‡`i †h 

mwÂZ A_© †`qv n‡q‡Q Zv Zviv h_vh_fv‡e e¨envi 

Ki‡Z cvi‡e wK bv †m welqwU wbwðZ nqwb| 

  

 

Zv Zvi 

13|        cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t   

13.1|    Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq iv¯Ív iÿYv‡eÿ‡Yi cvkvcvwk e„ÿ‡ivcY Kg©m~Px wQj| wKš‘ G mKj e„‡ÿi h_vh_fv‡e   

cwiPh©v  ev †`Lvïbv  bv Kivq e„ÿ¸wji e„w× GKw`‡K †hgb e¨vnZ n‡”Q, Aciw`‡K e„‡ÿi Wvjcvjv †K‡U wb‡q 

hv‡”Q Ges A‡bK‡ÿ‡Î m¤ú~Y© MvQB †K†U †djv n‡”Q| Gi d‡j GKw`‡K †hgb m¤ú‡`i AcPq Ges 

Ab¨w`‡K cwi‡e‡ki DciI Lvivc cÖfve †dj‡Q (Abyt 9.3)|  

 

 

 

 

 

13.2| 

 

 Av‡jvP¨ cÖK‡íi †gqv` wQj 5 eQi| G cÖKí †gqv‡` 3 Rb cÖKí cwiPvjK e`jx n‡q‡Q| Nb Nb cÖKí 

cwiPvjK e`jx nIqv cÖKí ev¯Íevq‡b evavi m„wó nq (Abyt 11)| 

14| mycvwik t 

11| 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi wZbRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ 

cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Rbve Avey Zv‡ni Lvb -- LÛKvjxb 01.07.2008 11.01.2009 

Rbve †gvt Avãyi iv¾vK -- LÛKvjxb 11.01.2009 29.11.2011 

Rbve Avãyj KzÏym gÛj -- LÛKvjxb 29.11.2011 30.06.2013 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 5 eQ‡ii ev¯ÍevwqZ G cÖK‡í wZbRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb 

K‡i‡Qb| Gfv‡e Nb Nb cÖKí cwiPvj‡Ki e`jx cÖKí ev¯Íevq‡bi MwZ‡K evavMÖ¯Í K‡i| 
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14.1| e„ÿ‡ivcY Kg©m~Px h_vh_fv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ evsjv‡`k eb wefv‡Mi mn‡hvwMZv MªnY Kiv †h‡Z cv‡i (Abyt 

13.1)|  

14.2| cÖKí cwiPvj‡Ki e`jxi †ÿ‡Î gš¿x cwil` wefv‡Mi 16-02-2010 Zvwi‡Li 47 b¤¦i  cÖÁvcb g~‡j MwVZ 

KwgwUi mycvwik (mshy³) MªnY Kiv wbwðZ Ki‡Z n‡e (Abyt 13.3)|  
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ÒBDwbqb moK I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (e„nËi e¸ov, ivRkvnx I cvebv †Rjv)Ó kxl©K cÖK‡íi 

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

 

 (mgvß t Ryb,2013) 

  

1| cÖK‡íi Ae¯’vb              t   e„nËi e¸ov, ivRkvnx I cvebv †Rjv| 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v            t  ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM     t  ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi 

wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q  t  

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq  

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

16450.00 19493.94 19493.90 RyjvB 2008 

n‡Z 

Ryb 1013 

ch©šÍ 

( 5 eQi) 

RyjvB 2008 

n‡Z 

Ryb 1013 

ch©šÍ 

( 5 eQi) 

RyjvB 2008 

n‡Z 

Ryb 1013 

ch©šÍ 

 

17.90% - 

 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1| Rbejt      

 K) Kg©KZ©v‡`i †eZb Rb gvm 480 54.38 480 (100%) 54.38 (100%) 

 L) Kg©Pvix‡`i †eZb Rb gvm 540 29.74 540 (100%) 29.74 (100%) 

 M) fvZvw` Rb gvm 1020 99.36 1020 (100%) 99.36 (100%) 

 N) mieivn I †mev LS 65.50 65.50 65.50 (100%) 65.50 (100%) 

 O) †givgZ i¶Yv‡e¶Y I cybe©vmb LS 14.40 14.40 14.40 (100%) 14.40 (100%) 

2| m¤ú` msMÖn / µqt      

 K) Awdm hš¿cvwZ 

(Kw¤úDUvi,d‡UvKwcqvi, d¨v· ‡gwkb, 

gUi mvB‡Kj I  Ab¨vb¨)   

wU 10 10.56 10 (100%) 10.56 (100%) 

 L) e„¶‡ivcb wKtwgt 60.15 20.00 60.15 (100%) 20.00 (100%) 

3| gj~ab I (†fŠZ KvR)t      

 K) BDwbqb moK Dbœqb (7031) wKtwgt 451.56 16061.07 451.56 (100%) 16061.04 (100%) 

 L) BDwbqb mo‡Ki Dci eªxR/KvjfvU© wgt 1446.74 2376.31 1446.71 (100%) 2376.31 (100%) 

 M) BDwbqb cwil` feb wbg©vY wU 14 762.61 14 (100%) 762.61 (100%) 

‡gvU= - - 19493.94 100% 19493.90 (100%) 
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Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 

 

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖ‡hvR¨ b‡n| 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t  

7.1 cUf~wg t e¸ov, RqcyinvU, ivRkvnx, bIMuv, bv‡Uvi, PuvcvBbeveMÄ, cvebv Ges wmivRMÄ ‡Rjv evsjv‡`‡ki DËi 

cwðg As‡k Aew¯’Z| GB †Rjv¸wji cvk w`‡q e‡q P‡j‡Q ~̀išÍ `ywU b`x cÙv I hgybv| evsjv‡`‡ki me©e„nr wej Pjb 

wej I GB GjvKvq Aew¯’Z| GB AvUwU †Rjvi AvqZb 18,195 eM© wK‡jvwgUvi| GB AvUwU †Rjvq †gvU 66wU 

Dc‡Rjv I 558wU BDwbqb cwil` Av‡Q| পল্লী অবকাঠানমা উন্নয়নের ক্ষয সমস্ত কায বক্রম গ্রহে করা হনয়নে ো এ অঞ্চনলর 

সামরগ্রক প্রনয়াজনের তুলোয় অপ্রতুল।এ অবস্থার ক্ষপ্ররেনে বগুো, জয়পুরহাট, রাজশাহী, েওগাঁ, োনটার, েবাবগঞ্জ, পাবো এবং 

রসরাজগঞ্জ ক্ষজলার রবরভন্ন এলাকায় পল্লী অবকাঠানমা উন্নয়নের রেরমি আনলাচয প্রকল্প গ্রহে করা হয়।  

7.2 D‡Ïk¨ t  

K)  MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g cÖKí GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb K‡i cjøx A_ ©bxwZ ª̀æZ 

weKv‡k mnvqZv| 

L)  AeKvVv‡gv wbg©vY I i¶Yv‡¶Y Kv‡Ri gva¨‡g ỳt¯’ gwnjvmn MÖvgxY `wi`ª Rb‡Mvôxi Rb¨ mivmwi Kg©ms¯’v‡bi 

my‡hvM m„wó Ges K…wl I AK…wl Lv‡Z ¯^í I `xN©‡gqv`x Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g `vwi`ª `~ixKi‡Y mnvqZv| 

7.3 cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t wWwcwc-15/04/2008Bs Zvwi‡L GK‡bK KZ…©K Aby‡gvw`Z Ges 09/06/2008Bs 

Zvwi‡L wWwcBwm KZ…©K Aby‡gvw`Z, 13/11/2011 Bs Zvwi‡L cwiKíbv Kwgkb KZ©„K 1g ms‡kvwaZ Ges 

16/06/2013Bs Zvwi‡L cwiKíbv Kwgkb KZ©„K 2q ms‡kvwaZ | 

8|  

 

9| 

cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013Bs ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 19493.91 

j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 100% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%|  

cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

    (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt 

mvt 

‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2008-09 2487.66 2487.66 - 2500.00 2487.66 2487.66 - 12.34 

2009-10 4796.70 4796.70 - 4800.00 4797.29 4797.29 - 2.71 

2010-11 3999.99 3999.99 - 4000.00 3999.99 3999.99 - 0.01 

2011-12 4399.97 4399.97 - 4500.00 4399.97 4399.97 - 100.03 

2012-13 3409.62 3409.62 - 3809.00 3809.00 3809.00 - - 

m‡e©v‡gvU t 19493.94 19493.94 - 19609.00 19493.90 19493.90 - 115.09 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 19493.90 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 19493.90 j¶ 

UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 19609.00 j¶ UvKv|  G‡Z 

†`Lv hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 115.09 j¶ UvKv| wcwmAvi-G cÖ`Ë Z_¨vbyhvqx D³ Ae¨wqZ A_© 

miKvix †KvlvMv‡i h_vmg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q| 

10| 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi 02 (`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

‡gvt gnmxb (cÖKí cwiPvjK) nuv bv 01/07/2008 26/01/2011 

‡gvt gwbgyj nK nvB`vix nuv bv 26/01/2011 30/06/2013 
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Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 5 eQ‡ii ev¯ÍevwqZ G cÖK‡í 02 (`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e `vwqZ¡ 

cvjb K‡i‡Qb| 

11|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

K)  MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g cÖKí GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM 

e¨e¯’vi Dbœqb K‡i cjøx A_ ©bxwZ `ªæZ weKv‡k mnvqZv| 

L)  AeKvVv‡gv wbg©vY I i¶Yv‡¶Y Kv‡Ri gva¨‡g ỳt¯’ gwnjvmn 

MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Rb¨ mivmwi Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Ges 

K…wl I AK…wl Lv‡Z ¯^í I `xN©‡gqv`x Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wói 

gva¨‡g `vwi`ª `~ixKi‡Y mnvqZv| 

 

 

AwR©Z 

 12|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

13|        

 

ক্রয় কায বক্রম : আইএমইরিনে প্রাি েথ্য হনে মালঞ্চ ইউরপ অরফস হনে কামার গ্রাম রাস্তা রেম বানের ক্রয় কায বক্রম পয বানলাচো করা 

হয়। ক্ষদিা যায় ক্ষয, এলটিএম পিরেনে ক্রয় কায বক্রম সম্পাদে করা হনয়নে। এ ক্ষেনে সব বনমাট ৮৯টি দরপে পাওয়া ক্ষগনে। প্রাি 

সকল দরপে ক্ষরসপেরসভ এবং ৫% রেম্ন দনর দারিল হওয়ার কারনে লটাররর মােনম ঠিকাদার রেব বাচে করা হয় (রপরপআর-২০০৮ 

এর ৩৩ রবরধ উপরবরধ ৩ক) । 

14|        cÖKí পররদশ বে :  গে ২০/১০/২০১৪ ইং োররনি পাবো ক্ষজলায় প্রকল্পটির বাস্তবারয়ে কায বক্রম পররদশ বে করা হয়। পররদশ বেকানল 

প্রকল্প সংরিি কম বকেবাগে উপরস্থে রেনলে। পররদরশ বে কানজর রববরে রেনম্ন ক্ষদওয়া হ’ল : 

১৪.১। ইোমরে েদীর উপর রব্রজ: প্রকনল্পর আওোয়  ৩০ রমটার বদনর্ বযর 

এ  রব্রজটির রেম বাে কাজ ১৫/৫/২০১৩ োররনি সমাি রনয়নে। এ কানজর 

আরথ বক বরাদ্দ রেল ৫৩.৪৫ লে টাকা এবং ব্যয় হনয়নে ৫০.৭৮ লে 

টাকা। পররদশ বেকানল ক্ষসতুটির রেম বাে কাজ সম্পন্ন ও ক্ষসতুটি কায বকর 

ক্ষদিা রগনয়নে। ক্ষসতুর উভয় প্রানন্তর গাইি ক্ষপাি বারহযকভানব অেে ক্ষদিা 

রগনয়নে। রব্রনজর সাটাররং এর কাজ সঠিকভানব ো হওয়ায় রব্রনজর 

উপনরর অংশ অসমাে পররলরেে হয়। ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী 

রেল/ওয়াটার টাইট সাটাররং ব্যবহার করনে হনব।  

 

১৪.২। মালঞ্চী ইউরপ অরফস হনে কামারগ্রাম হাট রাস্তার উন্নয়ে : 

অনুনমারদে রিরপরপ অনুযায়ী ২.২৭ রক: রম: বদর্ বয রবরশি এ সেকটির 

রেম বাে কাজ ২-১-২০১৩ োররনি সমাি হনয়নে। এ সেকটিনে রেম বানে 

আরথ বক বরাদ্দ রেল ৪২.৪২ লে টাকা এবং ব্যয় হনয়নে ৪০.২৯ লে 

টাকা। এ রাস্তাটি আনশ পানশ জেগনের যাোয়াে ও এবং পন্য 

পররবহনের পথ সুগম কনরনে। রবটুরমোস কানপটিং-এর এ সেনকর প্রানন্ত 

সামান্য ভাংগা পররলরেে হয়। এ সমস্ত ভাংগা অংশ দ্রুে ক্ষমরামনের 

উনদ্যাগ ক্ষেওয়া উরচে ো ো হনল ভরবষ্যনে রাস্তার বে ধরনের েরে 

হনে পানর। এ োো রাস্তায় ক্ষসাল্ডানরর প্রস্ত রিজাইে অনুযায়ী পররমানপর 

ক্ষচনয় কম বনল প্রেীয়মাে হয় ( ২ ক্ষথনক ৩ ফুট প্রায়)। উনল্লখ্য রিজাইে 

অনুযায়ী প্ররে পানশ্বব ক্ষসাল্ডানরর প্রস্ত প্রায় ৪ ফুট।   

 

১৪.৩। োরজরপুর রাস্তা : ০.৫ রক: রম: রবরশি এ সেকটি রেম বাে কাজ ৪-৫-২০১৩ োররনি সমাি হনয়নে। পররদশ বেকানল রাস্তার রেম বাে 

কাজ সম্পন্ন ও রাস্তাটি কায বকর ক্ষদিা ক্ষগনে।  সেকটি রেম বানে আরথ বক বরাদ্দ রেল ২৪.৪৯ লে টাকা এবং ব্যয় হনয়নে ২৩.২৬ লে 

টাকা। রবটুরমোস কানপ বটিং-এর বারহযকভানব অেে ক্ষদিা ক্ষগনে। এ রাস্তাটি আনশ পানশ জেগনের যাোয়াে এবং পন্য পররবহনে 

পথ সুগম কনরনে।  
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১৫।  সমস্যা : 

১৫.১।  কিওভার রাে : আনলাচয প্রকনল্পর কি ওভার রাে ১৭.৯০%। প্রকল্প প্রেয়নে প্রাক্কলে যথাযথ ভানব ো করায় কি ওভার রাে হনয়নে 

মনম ব প্রেীয়মাে হয়। এ ব্যাপানর ভরবষ্যনে প্রকনল্পর পররকল্পো ও রিজাইে এমে ভানব করনে হনব যানে কি ওভার রাে ো হয়।  

১৫.২। ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী রিল/ওয়াটার টাইট সাটাররং ব্যবহার ো করা : কংরক্রনটর গুেগে মাে যথাযথ পয বানয় রািার জন্য 

িীল/ওয়াটার টাইট সাটাররং ব্যবহার করা উরচে রেল। এ ধরনের সাটাররং ব্যবহার ো করায় রব্রনজর বরহ:ক্ষদশ অসমাে পররলরেে 

হয়। সুেরাং ভরবষ্যনে ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী িীল/ওয়াটার টাইট সাটাররং এর ব্যবহার রেরিে করনে হনব। 

১৫.৩।   রিজাইে অনুযায়ী রাস্তার ক্ষশাল্ডার ো থাকায় : পররদশ বেকানল রিজাইে অনুযায়ী রাস্তার ক্ষয পররমানপর ক্ষশাল্ডার থাকা উরচে রেল ো 

ক্ষেই মনম ব প্রেীয়মাে হয়। এ োো রাস্তায় রবটুরমোস কানপ বটিং-এর প্রান্ত ক্ষভংনগ যাওয়ায় পররলরেে হয়। এনে রাস্তার স্থারয়ন হ্রাস 

ক্ষপনে পানর। ভরবষ্যনে রাস্তা রেম বানে রিজাইে অনুযায়ী ক্ষশাল্ডার রািার ব্যাপানর সংস্থা যথাযথ উনদ্যাগ ক্ষেনব।   

1৬|  mycvwik t 

১৬.১।  রেম বাে কানজ ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী  রেল/ওয়াটার টাইট সাটানরর ব্যবহার রেরিে করনে হনব।  (অনু:১৪.১)। 

১৬.২।  রাস্তায় যথাযথ পররমানপর ক্ষশাল্ডার ো থাকা এবং রবটুরমোস কানপ বটিং-এর সেনকর প্রানন্ত ভাংগার কারে সংরিি সংস্থা িরেনয় 

ক্ষদিনব এবং এ রবভাগনক অবরহে করনব। (অনু: ১৪.২) 
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ÒBDwbqb ms‡hvMKvix moK I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbœqbt e„nËi Kzwgjøv ‡RjvÓ (Kzwgjøv, Pvu`cyi I we-evwoqv)ÕÕ  

kxl©K cÖK‡íi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

 

(mgvß t Ryb, 2013) 

1|  cÖK‡íi Ae¯’vb t  e„nËi Kywgjøv †Rjv (i) Kzwgjøv (ii) Puv`cyi (iii) eªv¶Yevwoqv †Rjv| 

2|  ev¯ÍevqbKvix ms ’̄v t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3|  cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM t  ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ¯’vbxq miKvi wefvM 

4|  cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t  

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb, 2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z        

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j             

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14997.00 16414.00 16305.67 RyjvB /08 

n‡Z 

Ryb/12 

RyjvB /08 

n‡Z  

Ryb/13 

RyjvB /08 

n‡Z 

 Ryb/13 

9.45% 25% 

5|  c Övß wcwmAvi †gvZv‡eK cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx     

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb                        

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 BDwbqb moK Dbœ&qb wK.wg. 339.00 14568.85 339.00 (100%) 14541.21 (99.81) 

2 BDwbqb mo‡K eªxR/ 

KvjfvU wbg©vY 

wg. 660.00 1369.33 737.00 

(111.66%) 

1334.28 (97.44%) 

3 ‡MÖv_ †m›Uvi Dbœqb msL¨v 9 174.96 9 (100%) 168.19 (96.13%) 

4 BDwbqb cwil` feb 

wbg©vY 

msL¨v 1 57.37 1 (100%) 51.60 (89.94%) 

5 BDwbqb cwil` fe‡b 

AvmevecÎ mieivn 

msL¨v - - - - 

6 BDwbqb mo‡K e„¶‡ivcb 

I cwiPh©v 

wK.wg. 50.00 40.00 50.00 (100%) 17.18 (42.95%) 

7 Awdm hš¿cvwZ - - - - - 

 K)    Kw¤úDUvi  msL¨v 4 3.99 4 (100%) 3.99 (100%) 

 L)     d‡UvKwcqvi msL¨v 0 0 0 0 

 M)      ‡Uwj‡dvb msL¨v  0 0.13 0 0.13 (100%) 

8 AvmevecÎ LS - 0.00 - 0.00 

9 Rbej, wRIwe ÷¨vd msL¨v  14 140.50 14 133.25 (94.84%) 

10 Awdm LiP, wUG/wWG, 

hš¿cvwZ msi¶Y I 

†givgZ  

LS - 58.87 - 55.84 (94.85%) 

11 †Uªwbs LS - - - - 

                          

‡gvUt 

  16414.00 100% 16305.67 

(82.89%) 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 
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6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t wcwmAvi †gvZv‡eK ‡Kvb KvR Amgvß †bB| 

7|  mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1| cUf~wg t 2008 mv‡j cÖKíwU Aby‡gv`bKv‡j Kzwgjøv †Rjvi meKwU Dc‡Rjv moK DbœZ _vK‡jI BDwbqb 

moK DbœZ bv _vKvq cjøx moK †bUIqvK© Kvh©Ki wQj bv| AÎ GjvKvi 707wU BDwbq‡bi mo‡Ki 2822 

wKtwgt ‰`‡N©¨i g‡a¨ gvÎ 43 kZvsk D³ mg‡q cvKv wQj| 26,285 wgt †mZz/KvjfvU© Gi Pvwn`vi g‡a¨ gvÎ 

19,334 wgt wbwg©Z n‡qwQj hv ‡gvU Pvwn`vi 74 kZvsk| GjvKvi 83 wU †MÖv_ †m›Uv‡ii g‡a¨ gvÎ 64 wU 

Ges 364 wU BDwbqb KvDwÝ‡ji g‡a¨B 68 kZvsk A_©vr 251 wUi Dbœqb Kiv n‡qwQj| 

GjvKvi †hvMv‡hvM †bUIqv‡K©i Kvh©Ki Dbœq‡bi Rb¨ cÖK‡í AbybœZ moKmg~‡ni Dbœqb Riæix weavq cÖKí     

cȪ ÍvewUi gva¨‡g Kzwgjøv, Puv`cyi I eªv¶Yvevwoqv GjvKvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖ¯ÍvweZ n‡qwQj| 

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g miKv‡ii `vwi ª̀ n«vmKiY †cÖvMÖv‡g BwZevPK f~wgKv cvjb Ki‡e g‡g© cÖKíwU 

M„nxZ n‡qwQj| 

7.2| D‡Ïk¨ t cÖK‡íi D‡Ïk¨ n‡jvt  

K)  f~wgnxb I cÖvwšÍK Pvlx‡`i A_©‰bwZK Ae¯’vi Dbœqb we‡kl K‡i K…wl, evwYR¨ I A_©‰bwZK Kg©KvÛ 

Dbœqb Z_v †mZz/KvjfvU©mn BDwbqb moK Dbœq‡bi gva¨‡g Dc‡Rjv m`i, †MÖv_ †m›Uvi Ges nvU 

evRv‡ii g‡a¨ ms‡hvM ’̄vc‡bi gva¨‡g Zv‡`i A_©‰bwZK Ae¯’vi Dbœqb; 

L)  BDwbqb cwil` Kg‡cø· wbg©v‡Yi gva¨‡g Iqvb ÷c mvwf©m cÖ`vbmn ¯’vbxq miKvi cÖwZôv‡bi `¶Zv 

Dbœqb; 

M)  †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g `wi`ª Rb‡Mvôxi Rb¨ Kv‡Ri my‡hvM m„wó Ges 

N)  BDwbqb mo‡Ki cv‡k e„¶‡ivc‡bi gva¨‡g cwi‡ek Dbœqb| 

7.3|    cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t cÖKíwU MZ 25/05/2008 Zvwi‡L RyjvB, 2008  ‡_‡K Ryb 2012 †gqv‡`   

14997.00 jÿ UvKvq GK‡bK KZ„©K Aby‡gvw`Z nq Ges ১০.০২.২০১২ Zvwi‡L RyjvB, 2008  ‡_‡K Ryb 

201৩ †gqv‡` cÖKíwUi 1g ms‡kvabx 16414.00 jÿ UvKvq Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z, AvBGgBwWÕi 

mycvwikµ‡g e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K 1 eQi A_©vr Ryb,201৩ ch©šÍ †gqv` wba©viY Kiv nq|  

08| µq Kvh©µg t g~j¨vqb Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e cwi`wk©Z iv¯Ívi ga¨ †_‡K Kzwgjøv †Rjvq `vD`Kvw›` 

Dc‡Rjvq evicvov BDwc Awdm evRvi n‡Z fvqv my›`icyi evRvi moK Dbœqb kxl©K iv¯Ívi µq Kvh©µg 

ch©‡eÿY Kiv nq| Av‡jvP¨ c¨v‡K‡Ri µq wcwcG-2006 I wcwcAvi-2008 Abymv‡i `icÎ c×wZ‡Z w` 

BwÛ‡cb‡W›U I ‰`wbK bI‡ivR KvMR cwÎKvq cÖKvk Kiv nq| †gvU `vwLjxq `ic‡Îi msL¨v 02wU| 02wU 

`icÎ †imcbwmf we‡ewPZ nq| 02 R‡bi g‡a¨ †_‡K me©wbgœ `i`vZv (6173755.00 UvKv, hv `vßwiK cÖv°jb 

†_‡K 15433 UvKv Kg) †gm©vm dviæK G›UvicÖvBR‡K Contract award †`Iqvi wel‡q g~j¨vqb KwgwU 

mycvwik K‡i| ‰`wbK bI‡ivR eûj cÖPvwiZ ‰`wbK bq| eûj cÖPvwiZ ‰`wb‡K weÁwß cÖPvi Kiv †M‡j Avi 

`icÎ cvIqv †hZ| d‡j Kvh©µgwU Competitive nZ Ges AviI fvj `i`vZv cvIqv †hZ| 

  9| cÖKí cwi`k©b t  ÒBDwbqb ms‡hvMKvix moK I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbœqbt e„nËi Kzwgjøv ‡Rjv (Kzwgjøv, 

Pvu`cyi I we-evwoqv)ÕÕ kxl©K cÖK‡íi AvIZvq †gvU 438wU c¨v‡K‡R 396wU iv¯Ív, 32wU eªxR, 9wU ‡Mªv_ †m›Ui 

Ges 1wU BDwbqb Kg‡cø· 16095 jÿ UvKvq wbg©vY Kiv n‡q‡Q| MZ 15/06/2014 I 01/11/2014 Zvwi‡L 

AvBGgBwW KZ„©K Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Kv‡Ri we-evwoqv I Kzwgjøv †Rjvq ev¯ÍevwqZ Kv‡Ri 

Ask we‡kl cwi`k©b Kiv nq| cÖKí mswkøó Kg©KZ©v‡`i m‡½ Av‡jvPbv, cÖvß Z_¨ we‡kølY I wcwmAvi Gi 

Z‡_¨i wfwË‡Z cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q| wb‡gœ cwi`wk©Z ¯‹xg¸‡jvi msw¶ß eY©bv †`Iqv nj t 
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K) ¯‹x‡gi bvg 

L) ‰`N©¨ 

gš—e¨/ gZvgZ Qwe 

(1) (2) (3) 

9.1| Kzwgjøv †Rjvi Kmev 

Dc‡Rjvi wbgZvevi iv¯Ív 

Dbœqb (‡Pt‡bt 00Ð1000 

wgUvi),  

(K) cÖv°wjZ e¨q- 

4175265.00 

(L) Pzw³K…Z g~j¨- 

3966534.00 

(M) e¨q- 3962353.00 

(N) ev¯Íe AMÖMwZ-100% 

K) Kvh©v‡`‡ki ZvwiL-26-09-

2010  

L) KvR mgvwßi ZvwiL-25-

03-2011 

 

wbgZvevi iv¯Ív Dbœqb (‡Pt‡bt 

00-1000 wgUvi) iv¯ÍvwU Dbœqb 

KvR 25/03/2011 Zvwi‡L m¤úbœ 

n‡q‡Q অথ্যবাা রাস্তাটি ০৩ বেনরর 

অরধক সময় আনগ রেম বাে করা 

হনয়নে। cwi`k©bKv‡j, iv¯Ívq 

deep pothole, †iBb KvU I  

Edge failure cwijwÿZ nq। 
iv¯Ívi `yB cv‡k cÖ‡qvRbxq Soft 

†mvìvi bv _vKvq Ges †Kv_vq 

†Kv_vq †mvìvi iv¯Ívi †P‡q DuPy 

‡`Lv †M‡Q hv h_vh_ wbg©v‡Yi 

†ÿ‡Î Kvg¨ bq| 

 

9.2| Kzwgjøv †Rjvi 

weRqbMi Dc‡Rjvq cvnvicyi 

BDwbqb cwil`-KvjvQov Pv 

evMvb n‡q K`gZjx evRvi 

†ivW Dbœqb (‡Pt‡bt 1050-

3050 wgUvi) 

(K) cÖv°wjZ e¨q- 

7404154.00 

(L) Pzw³K…Z g~j¨- 

7394080.00 

(M) e¨q- 7390960.00 

(N) ev¯Íe AMÖMwZ-100% 

K) Kvh©v‡`‡ki ZvwiL- 08-

02-2011 

L) KvR mgvwßi ZvwiL-07-

11-2011 

 

weRqbMi Dc‡Rjvq cvnvicyi 

BDwbqb cwil`-KvjvQov Pv 

evMvb n‡q K`gZjx evRvi †ivW 

Dbœqb (‡Pt‡bt 1050-3050 

wgUvi) iv¯ÍvwU MZ ৭.১১.২০১১ 

Zvwi‡ি m¤úbœ n‡q‡Q|  

cwi`k©bKv‡j KvjvQov Pv evMvb 

এলাকার iv¯Ívর রকছু অংনশ 

pothole I †iBb KvU cwijwÿZ 

nq।  

 

 

9.3| Kzwgjøv †Rjvi AvLvDো Dc‡Rjvq gwbAvÜv BDwbqb 

cwil`-UvswK ‡QvUv MvsMvBj-gMov BDwbqb cwil`-nvD`v b`x-Qq 

Mwoqv †PK‡cvó-byicyi ‡QvU KywocvBKv-exi †kô ‡gv¯Ídv Kvgvj 

†iwRেvi cÖvBgvix ¯‹zj-AvLvDqv (`wÿY BDwbqb cwil`) 

ms‡hvMKvix iv¯Ív Dbœqb (‡Pt‡bt 00-2580 wgUvi), 

(K) cÖv°wjZ e¨q- 11813224.00 

(L) Pzw³K…Z g~j¨- 12634098.00 

(M) e¨q- 12612414.00 

(N) ev¯Íe AMÖMwZ-100% 

KvR mgvwßi ZvwiL-15-06-2013 

Av‡jvP¨ iv¯ÍvwUi †ewoeuva As†k gv‡S gv‡S 

Edging †_‡K †`‡e †M‡Q Ges †iBb KvU  I 

pothole Gi m„wó n‡q‡Q |  
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9.4| Kzwgjøv †Rjvq 

`vD`Kvw›` Dc‡Rjvi 

my›`jcyi evRvi-gviæKv 

BDwc Awdm fvqv Pi‡Mvqvjx 

evRvi iv¯Ív Dbœqbt (‡Pt‡bt 

800-1300 wgUvi), 

(K) cÖv°wjZ e¨q- 

2034150.00 

(L) Pzw³K…Z g~j¨- 

2033258.00 

(M) e¨q- 3119156.00 

(N) ev¯Íe AMÖMwZ-100% 

K) Kvh©v‡`‡ki ZvwiL- 02-

11-2010 

L) KvR mgvwßi ZvwiL-25-

10-2012 

 

m‡iRwg‡b cwi`k©‡b †`Lv †M‡Q †h, 

iv¯ÍvwUi cv‡k A‡bK¸‡jv cyKzi 

i‡q‡Q wKš‘ †m †gvZv‡eK  

cÖ‡UKk‡bi KvR bv K‡iB iv¯Ív 

wbg©vY Kivq iv¯ÍvwUi cyKz‡ii 

cv‡ki Ask †`‡e †M‡Q| ZvQvov 

iv¯ÍvwU Ly‡o  ch©‡eÿY K‡i †`Lv 

hvq †h, wbgœgv‡bi eªxK wPcm& Øviv 

WBM Gi KvR Kiv n‡q‡Q Ges 

Carpeting Gi Kv‡R e¨eüZ 

wPcm& ¸‡jvi grading mwVK †bB| 

iv¯ÍvwUi mvi‡dm rough n‡q 

†M‡Q Ges iv¯ÍvwU `ªæZ bó n‡q 

hvIqvi m¤¢ebv i‡q‡Q| 

 

 

9.5| Kzwgjøv †Rjvq 

`vD`Kvw›` Dc‡Rjvq 

evicvov BDwc Awdm evRvi 

n‡Z fvqv my›`ic yi evRvi 

moK Dbœqbt (‡Pt‡bt 500-

2100 wgUvi), 

(K) cÖv°wjZ e¨q- 

6189188.00 

(L) Pzw³K…Z g~j¨- 

7070540.00 

(M) e¨q- 7070528.00 

(N) ev¯Íe AMÖMwZ-100% 

K) Kvh©v‡`‡ki ZvwiL- 24-

12-2010 

L) KvR mgvwßi ZvwiL-30-

04-2013 

Av‡jvP¨ iv¯ÍvwU m‡iRwg‡b 

cwi`k©b Kv‡j Ly‡o ch©‡eÿY K‡i 

†`Lv hvq †h, iv¯ÍvwU‡Z 

Carpeting Gi mgq mwVK ‡Mª‡Wi 

wPcm& e¨envi Kiv nqwb| d‡j 

iv¯Ívi KvswLZ ¯’vwqZ¡ AR©b n‡e 

bv|  
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10| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK†íi ïiæ n‡Z Ryb/ 13 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 16305.67 

j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 99.34% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ 

GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wb¤œiƒc t 

A_© eQi 

 

 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt 

‡gvU UvKv cÖt mvt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008-09 1100.00 1100.00 - 1100.00 1088.10 1088.10 - - 

2009-10 4000.00 4000.00 - 4000.00 3997.87 3997.87 - - 

2010-11 3000.00 3000.00 - 3000.00 2995.13 2995.13 - - 

2011-12 4000.00 4000.00 - 4000.00 3993.00 3993.00 - - 

2012-13 4300.00 4300.00 - 4236.45 4231.57 4231.57 - - 

me©‡gvU 16400.00 16400.00  16336.45 16305.67 16305.67 - 30.78 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 16336.45 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 16305.67 j¶ 

UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK„Z UvKvi cwigvY 16336.45 j¶ UvKv| 

G‡Z †`Lv hvq ‡h, cÖKí ev¯Íevqb †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A‡_©i cwigvb 30.78 j¶ UvKv| wcwmAvi-G 

cÖ`Ë Z_¨byhvqx D³ Ae¨wqZ A_© ‡UªRvix n‡Z D‡Ëvjb Kiv nqwb| 

11|    DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  cÖKí GjvKv cwi`k©b Kv‡j DcKvi†fvMxMY Rvwb‡q‡Qb †h, cÖK‡íi Aax‡b 

BDwbqb moK I ‡MÖv_ †m›Uvi Dbœq‡bi d‡j K…wl cb¨ evRviRvZ Kiv mnR n‡q‡Q|  †Q‡j †g‡q‡`i ¯‹z‡j 

hvIqv Avmv, ¯^v¯’¨ ‡K‡›`ª hvIqv Avmv mnR n‡q‡Q| ZvQvov wbwg©Z iv¯Ívi cv‡k bZzb bZzb †`vKvb cvU †Zvjv 

n‡”Q Ges evwYwR¨K Kg©KvÛ e„w× †c‡q‡Q g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

12|   cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi 3 (wZb) Rb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

       bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`wji ZvwiL 

i)      Gm.Gg. Avãyj Rwjj, cÖKí cwiPvjK c~Y©Kvjxb - 01/07/2008 23/03/2009 

ii)     ‡gvt iIkb Avjx cÖvgvwbK, cÖKí cwiPvjK c~Y©Kvjxb - 24/03/2009 28/06/2012 

iii)   †gvt Avjøv nvwdR, cÖKí cwiPvjK c~Y©Kvjxb - 29/06/2012 30/06/2013 

13| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

K)  f~wgnxb I cÖvwšÍK Pvwl‡`i A_©‰bwZK Ae¯’vi Dbœqb we‡kl 

K‡i K…wl, evwbR¨ I A_©‰bwZK Kg©KvÛ Dbœqb Z_v 

†mZz/KvjfvU©mn BDwbqb moK Dbœq‡bi gva¨‡g Dc‡Rjv 

m`i, †MÖv_ †m›Uvi Ges nvU evRv‡ii g‡a¨ ms‡hvM ’̄vc‡bi 

gva¨‡g Zv‡`i A_©‰bwZK Ae¯’vi Dbœqb| 

L)  BDwbqb cwil` Kg‡cø· wbg©v‡Yi gva¨‡g Iqvb óc mvwf©m 

cÖ`vb mn ¯’vbxq miKvi cÖwZôv‡bi `¶Zv Dbœqb| 

M)  †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g `wi`ª Rb‡Mvôxi Rb¨ 

Kv‡Ri my‡hvM m„wó| 

N)  BDwbqb moK cv‡k e„¶‡ivc‡bi gva¨‡g cwi‡ek Dbœqb| 

e„nËi Kzwgjøv †Rjvq G cÖK‡íi gva¨‡g 

iv¯Ív, †mZy/KvjfvU© wbg©v‡Yi d‡j 

†hvMv‡hvM e¨e¯’vi DbœwZ n‡q‡Q| d‡j 

Kv‡Ri my‡hvM m„wói gva¨‡g A_©‰bwZK 

Ae¯’vi DbœwZ n‡q‡Q| DcwiD³ Av‡jvP¨ 

AR©b QvovI cÖKí ev¯Íevq‡b wKQy mgm¨v 

i‡q‡Q hv G cÖwZ‡e`‡b mgm¨v I mycvwik 

As‡k Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| 
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14|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t mgm¨v I mycvwik As‡ki Av‡jvPbvi Dci wfwË K‡i ejv hvq 

†h, mKj KvR h_vh_fv‡e Kiv n‡j (8bs Aby‡”Q` `ªóe¨) D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z nZ| G ‡ÿ‡Î mKj AsM 

h_vh_ fv‡e m¤úvw`Z bv nIqvq cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z nqwb| 

15|  cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t                                        

15.1|  ÔÔeªv²Yevwoqv †Rjvi Kmev Dc‡Rjvi wbgZvevi iv¯Ív DbœqbÕÕ kxl©K iv¯Ív wbg©vYKv‡j `yB cv‡k h_vh_ 

†mvìvi bv ivLv, Soft †mvìvi iv¯Ív †_‡K DPy nIqvq e„wói cvwb R‡g _vKv, deep pothole, †iBbKvU I 

Edge faiture m„wó nIqv BZ¨vw`i d†j iv¯ÍvwUi ¯’vwqZ¡ nªvm cv‡e I D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡q‡Q; 

15.2|  ÔÔweRqbMi Dc‡Rjvq cvnvicyi BDwbqb cwil`-KvjvQov Pv evMvb n‡q K`gZjx evRvi †ivW DbœqbÕÕ kxl©K 

iv¯Ív n‡Z e„wói cvwb h_vh_fv‡e wb®‹vkb bv nIqvq †iBb KvU I pothole Gi m„wó n‡q‡Q; 

15.3|  ÔÔAvLvDো Dc‡Rjvq gwbAvÜv BDwbqb cwil`-UvswK ‡QvUv MvsMvBj-gMov BDwbqb cwil`-nvD`v b`x-Qq 

Mwoqv †PK‡cvó-byicyi ‡QvU KywocvBKv-exi †kô ‡gv¯Ídv Kvgvj †iwRেvi cÖvBgvix ¯‹zj-AvLvDqv (`wÿY 

BDwbqb cwil`) ms‡hvMKvixÕÕ kxl©K iv¯ÍvwU wbg©v‡Yi mgq cÖ‡qvRbxq Soft †mvìvi ivLv nqwb| d‡j 

iv¯ÍvwUi †euwo eva Ask 01 eQ‡ii g‡a¨ bó n‡q †M‡Q g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q; 

15.4| ÔÔKzwgjøv †Rjvq `vD`Kvw›` Dc‡Rjvi my›`jcyi evRvi-gviæKv BDwc Awdm fvqv Pi‡Mvqvjx evRvi iv¯Ív 

DbœqbÕÕ kxl©K iv¯Ívi †ÿ‡Î cyKz‡ii cv‡oi Protection KvR bv K‡i iv¯Ív wbg©vY Kivq cyKzi/‡Wvevi cv‡k 

wbwg©Z iv¯Ív †`‡e †M‡Q; 

15.5|  ÔÔKzwgjøv †Rjvq `vD`Kvw›` Dc‡Rjvq evicvov BDwc Awdm evRvi n‡Z fvqv my›`icyi evRvi moK DbœqbÕÕ 

kxl©K iv¯ÍvwU wbg©vYKv‡j Kv‡c©wUs Gi mgq mwVK †Mª‡Wi Pxcm& ee¨nvi Kiv nqwb g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

d‡j iv¯Ívi mvi‡dm rough n‡q ‡M‡Q; 

15.6| cÖKí ev Í̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run) I g~j¨ e„w× (Cost Over-run) t g~j cÖKíwU ÔGK‡bKÕ KZ©„K 

25-05-2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq Ges ev¯ÍevqbKvj wba©viY Kiv nq 05 eQi| cieZx©‡Z cÖKí 

ms‡kvab Kiv nq Ges Ryb, 2013 G cÖKíwU mgvß †NvlYv Kiv nq| G‡Z †`Lv hvq, cÖKíwU ev¯Íevq‡b †gvU 

05 eQi e¨q n‡q‡Q hv g~j Aby‡gvw`Z ev¯ÍevqbKvj n‡Z 1 eQi †ekx (25%)| Ab¨w`‡K, cÖKíwUi g~j 

Aby‡gvw`Z e¨q wQj 14997.00 jÿ UvKv Ges me©†kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q wQj 16414.00 jÿ UvKv 

Ges e¨q n‡q‡Q 16305.67 jÿ UvKv hv ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ mxgve× _vK‡jI g~j Aby‡gvw`Z 

e¨q A‡cÿv 9.45% †ekx| cÖKíwU h_vmg‡q ev¯ÍevwqZ n‡j ev¯Íevqb e¨q GKw`‡K †hgb Kg n‡Zv †Zgwb 

RbMY A‡cÿvK…Z Kg mg‡q Gi mydj †fvM Ki‡Z cviZ| 

16|   mycvwik t 

16.1|  fwel¨‡Z iv¯Ív wbg©vYKv‡j h_vh_ †mvìvi ivL‡Z n‡e; 

16.2| fwel¨‡Z ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ„©K ev¯ÍevwqZe¨ mKj cÖK‡íi †ÿ‡Î Prototype drawing & 

design Gi cwie©‡Z h_vh_ ÷vwW K‡i cÖ‡qvRb Abymv‡i Drawing & design K‡i cÖKí 

MªnY/ev¯Íevq‡bi welqwU mswkøó gš¿Yvwjq/wefvM we‡ePbv Ki‡e; 

16.3| iv¯Ívi Kv‡c©wUs Gi mwVK †Mª‡Wi Pxcm& ee¨nvi bv Kivi welqwU mswkøó gš¿Yvjq/wefvM LwZ‡q ‡`L‡e;  

16.4| Av‡jvP¨ cÖK‡í UvBg Ifviivb 25% এবং কে Ifviivb ৯.৪৫% n‡q‡Q wba©vwiZ mg‡q cÖKí mgvß Ki‡Z 

mswkøó wefvM/`ßi‡K gb‡hvMx n‡Z n‡e; †hb RbMY A‡cÿv Kg mg‡q cÖK‡íi mydj †fvM Ki‡Z cv‡i; 

16.5| Aby‡”Q` 16.1 †_‡K 16.4 G DwjøwLZ mycvwi‡ki Av‡jv‡K mswkøó wefvM KZ„©K M„nxZ e¨e¯’v AvMvgx 30 

w`‡bi g‡a¨ G wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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Òcjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít cve©Z¨ PÆMÖvg (1g ms‡kvwaZ)Ó  

kxl©K cÖK‡íi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

 (mgvß t Ryb,2013) 

  

1| cÖK‡íi Ae¯’vb            t  iv½vgvwU, ev›`ievb I LvMovQwo 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v          t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM     t  ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµv¯Í 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

10567.00 11510.00 11486.07 Rvbyqvix ,2009 

        n‡Z  

wW‡m¤^i,2011 

(3 eQi) 

Rvbyqvix ,2009 

        n‡Z  

Ryb,2013 

(4 eQi 6 gvm) 

Rvbyqvix ,2009 

        n‡Z  

Ryb,2013 

(4 eQi 6 gvm) 

8.70% 50% 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Dc‡Rjv moK Dbœqb| wKtwgt 94.52 5941.00 94.52 5940.95 

2. Dc‡Rjv mo‡K weªR/KvjfvU© wbg©vY| wgt 1215.10 2796.00 1215.10 2796.00 

3. BDwbqb moK Dbœqb| wKtwgt 36.86 1418.00 36.86 1418.00 

4. BDwbqb mo‡K weªR/KvjfvU© wbg©vY| wgt 365.70 810.00 365.70 810.00 

5. †MÖv_ †m›Uvi Dbœqb| msL¨v 10 295.00 10 295.00 

6. e„¶‡ivcY Kg©m~wP | wKtwgt 38.00 30.00 38.00 29.91 

7. m¤ú` msMÖn/µq (hvbevnb, hš¿cvwZ, Awdm 

BKzBc‡g›U  I AvmevecÎ)| 

wU I †mU 97 46.42 97 46.42 

8. Rbej (Kg©KZ©v/Kg©Pvix) Rbgvm 702 119.95 546 97.40 

9. Kw›U‡RwÝ (†ókbvwi GÛ wcÖw›Us, ågY, WvK, 

†Uwj‡dvb, Awdm i¶Yv‡e¶Y, R¡vjvbx 

BZ¨vw`)| 

jvg-mvg jvg-mvg 44.37 jvg-mvg 43.13 

10. wmwWf¨vU| jvg-mvg jvg-mvg 9.26 jvg-mvg 9.26 

 ‡gvU   11510.00  11486.07 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 
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6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq|  

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1 cUf~wg t  

evsjv‡`‡ki 3wU cve©Z¨ †Rjv-ev›`ievb, রাঙামাটি Ges LvMovQwoi AwaKvsk GjvKv cvnvox| gv_vwcQz 

Pvl‡hvM¨ Rwgi cwigvY †`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡ji  Zzjbvq A‡bK Kg| G AÂ‡ji AwaKvsk RbMY `vwi`ª mxgvi 

bx‡P evm K‡i| †fŠZ AeKvVv‡gvi AcÖZzjZv‡K Dbœq‡bi cÖavb AšÍivq wn‡m‡e wPwýZ Kiv n‡q‡Q| d‡j K…wl 

†mev cÖ`vbKvix cÖwZôvbmg~‡ni m‡½ †hvMv‡hvM Ges K…wlRvZ c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y Amyweavi m„wó n‡”Q Ges 

K…wl-Lv‡Zi Dbœqb evavMÖ¯Í n‡”Q| ZvB †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb Z_v Dc‡Rjv I BDwbqb moK, †mZz, †MÖv_-

‡m›Uvi Dbœqb/wbg©vY Ges e„¶‡ivc‡Yi gva¨‡g cÖKífy³ GjvKvi mvwe©K Dbœq‡bi j‡¶¨ m¤ú~Y© wRIwe Aby`v‡b 

cÖKíwU MÖnে Kiv n‡q‡Q|  

7.2 D‡Ïk¨ t  

  cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j MÖvgxY †gŠwjK †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g `vwi`ª `~ixKiY, Kg©ms¯’v‡bi 

my‡hvM m„wó, Avq e„w×KiY Ges `wi`ª I ¶z`ª cÖvwন্তক Pvlx‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœqb| 

 ‡mZz/KvjfvU© I ¸iæZ¡c~ে ব nvUevRvimn Dc‡Rjv moK I BDwbqb moK wbg©v‡Yi gva¨‡g cve©Z¨ PÆMÖvg 

AÂ‡ji mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb I K…wl Dbœq‡bi mnvqZv| 

 †fŠZ wbg©vY Kv‡Ri gva¨‡g cÖKí GjvKvq MÖvgxY `wi`ª Rb‡Mvôxi Rb¨ Kg©সং¯’v‡bi my‡hvM m„wó Kiv| 

 e„¶‡ivc‡Yi gva¨‡g cwi‡e‡ki fvimvg¨ i¶v Kiv | 

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t  

 K)  প্রকল্পটিনে 17/02/2009 Zvwi‡L GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z| 

L)  GK‡bK kvLv KZ„©K 08/04/2009 ZvwiL wRI Bm¨y Kiv nq|  

M)  ¯’vbxq miKvi wefvM n‡Z 05/05/2009 ZvwiL cÖkvmwbK Aby‡gv`b cvIqv hvq|  

N)  cÖK‡íi †gqv` 1 ermi e„w×mn ক্ষমাট 11510.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q cÖKíwUi AviwWwcwc  

18/09/2011 ZvwiL wWwcBwm mfvq mycvwik jvf K‡i Ges 08/12/2011 ZvwiL Gi cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b cvIqv hvq| 

O)  cieZ©x‡Z AvBGgBwW KZ©„K 04/12/2012 ZvwiL e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K cÖK‡íi †gqv` 6 gvm e„w×i 

mycvwik Kiv nq|  

 

8|  

 

 

 

8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖKí cwi`k©bt  আইএমইরি’র উপ-পররচালক (স্থােীয় সরকার) কর্তবক প্রকল্পটি গে ১৯-২১ জুে ২০১৪ োররনি 

পররদশ বে করা হয়। পররদশ বেকানল প্রকল্প পররচালক জোব স্বপে কুমার দাশ এবং রাঙামাটি, িাগোেরে ও বান্দরবে 

ক্ষজলা রেব বাহী প্রনকৌশলীেয় উপরস্থে রেনলে। পররদশ বে পয বনবেে রেম্নরূপ : 

উপনজলা সেকঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

৮.১.১ মাটিরাো রজরস হনে ক্ষগামেী রজরস সেক উন্নয়ে (ক্ষচইনেজ- ০৩+৩৮২-১২+৮৭০ রক:রম:), িাগোেরে: ক্ষমাট 

৬টি প্যানকনজ ৯.৬ রক: রম: বদনর্যর রাস্তার উন্নয়ে কাজ সম্পারদে হনয়নে। এ সেনকর কায বক্রম ২৬/০২/২০১০ 

োররনি সমাি হনয়নে।  
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উপনজলা সেক, মাটিরাো 

পাহারে এলাকা হওয়ানে অরেররক্ত বৃরিপানের কারনে সেনক রকছু ক্ষরইে কাট সৃরি হনয়নে। পররদশ বেকানল এ সেনকর 

ক্ষবশ রকছু স্থানে বৃরির পারে জনম থাকনে ক্ষদিা রগনয়নে। এলরজইরি’র রেোনবেে িাে হনে এ ত্রুটিসমূহ 

সংনশাধনের উনদ্যাগ গ্রহে করা হনব মনম ব রেব বাহী প্রনকৌশলী আইএমইরি’ক্ষক অবরহে কনরে। বষ বাকানল এভানব সেনক 

পারে জনম থাকনল োনে পটনহাল সৃরি হনয় চলাচনলর অনুনপানযাগী হওয়ার সম্ভাবো রনয়নে। পাহােী এলাকার 

ভূোরত্ত্বক গঠে এবং জলবায়ুগে ববরশিসমূহ যথাযথ গুরুননর সনে রবনবচোয় এনে রাস্তা রেম বাে করা হনল কাজ সমাি 

হওয়ার চার বেনরর মনে এ ধরনের সমস্যা সৃরি হে ো। রেম বাে কাজ ক্ষটকসই করার জন্য ভরবষ্যনে এ এলাকায় রাস্তা 

রেম বানের পূনব ব সম্ভাব্যো সমীো (Feasibility Study) পররচালো করা ক্ষযনে পানর।   

 

 

সেনক পারে জনম থাকা 

 

এ সেনকর ক্ষেনেজ ওয়ানলর রকছু রকছু অংশ ভাঙা অবস্থায় পাওয়া রগনয়নে যা সংনশাধনের ব্যবস্থা ক্ষেওয়া হনব মনম ব 

প্রকল্প পররচালক আইএমইরিনক জাোে। এ সেনকর মাটিরাো এলাকার একটি কালভানট বর এবাট বনমন্ট ওয়ানল বে 

আকানরর মাটি ধ্বস পররলরেে হনয়নে। পাহারে এলাকা হওয়ানে অরেররক্ত বৃরিপাে এবং পাহারে ঢনল সাম্প্ররেক 

সমনয় এ অবস্থা হনয়নে বনল রেব বাহী প্রনকৌশলী আইএমইরি প্ররেরেরধনক অবরহে কনরে। প্রকল্প পররচালক এ অংশটি 

সংস্কানরর জন্য োােরেক রেনদ বশ প্রদাে কনরে। পাহােী এলাকার ভূোরত্ত্বক গঠে এবং জলবায়ুগে ববরশিসমূহ 

যথাযথ গুরুননর সনে রবনবচোয় এনে রাস্তা রেম বাে করা হনল কাজ সমাি হওয়ার স্বল্প সমনয়র মনে এ ধরনের সমস্যা 

সৃরি হে ো । সরকারর অনথ বর সনব বািম ব্যবহার রেরিেকরে এবং প্রকনল্পর সুফল ক্ষটকসই ও দীর্ বনময়ারদ করনে 

রিরপরপ প্রেয়নের সময় অরেররক্ত বৃরিপাে এবং পাহারে ঢল ইেযারদ রবষয় রবনবচোয় এনে রাস্তার রিজাইে এবং 

রেম বাে কাজ করা ক্ষযনে পানর। 

 



1232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কালভানট বর রেনচ মাটি ধ্বস 

 

৮.১.২ রগলােরে রজরস হনে বুরের্াট বাজানর সেক উন্নয়ে, রাোমাটিঃ ক্ষমাট ৩টি প্যানকনজ রগলােরে রজরস হনে 

বুরের্াট বাজার পয বন্ত ৭.৫ রকঃরমঃ উপনজলা সেক উন্নয়নের কায বানদশ ২৪/১১/২০১১োররনি প্রদাে করা হয় এবং 

১৮/০৬/২০১৩ োররনি প্রকনল্পর রেম বাে কাজ সমাি হনয়নে।   

 

উপনজলা সেক, োরেয়ার চর, রাোমাটি 

 

এ রকস্কনমর আওোয় সেক রেম বাে করনে রগনয় রকছু পাহাে কাটনে হনয়নে। পররদশ বেকানল প্রবল বৃরি রেল এবং 

সেনকর রবরভন্ন স্থানে ভূরম/পাহাে ধ্বস পররলরেে হনয়নে। প্রকনল্পর আওোয় পাহাে প্রনটকশে বাবদ রিরপরপনে 

ক্ষকাে অনথ বর সংস্থাে রেল ো মনম ব প্রকল্প পররচালক আইএমইরিনক অবরহে কনরে। এ বষ বা ক্ষমৌসুনম সেনকর পাহাে 

আরও ধ্বনস পোর সম্ভাবো রনয়নে মনম ব আইএমইরির পে ক্ষথনক আশংকা প্রকাশ করা হনল রেব বাহী প্রনকৌশলী, 

রাোমাটি জাোে ক্ষয, এলরজইরি’র রেোনবেে িাে হনে সেনকর মাটি সররনয় ক্ষেয়া যানব। সেকটি রেম বানের সময় 

পাহাে সংরেনের রবষয়টি রবনবচোয় ক্ষেওয়া হনল এে স্বল্প সমনয় রেোনবেে/ক্ষমরামনের প্রনয়াজে হে ো। সরকারর 

অনথ বর সনব বািম ব্যবহার রেরিেকরে এবং প্রকনল্পর সুফল ক্ষটকসই ও দীর্ বনময়ারদ করনে ভরবষ্যনে এ এলাকায় প্রকল্প 

গ্রহনের ক্ষেনে উপনরাক্ত রবষয় গুরুননর সংনগ রবনবচোয় আো ক্ষযনে পানর। 
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ভূরম ধ্বস, রবলাইেরে, রাঙামাটি 

 

এ সেনকর বুরের্াট বাজার সংলগ্ন কালভাট ব-এর এনপ্রাচ ক্ষরানির রেম বাে কানজ ত্রুটি পররলরেে হনয়নে। কালভানট বর 

পানশ গাইরিং ওয়াল রেম বাে করা হনলও কালভাট ব সংলগ্ন সেনকর মাটি বৃৃ্রি পারেনে ধুনয় রগনয় সেক এবং কালভাট ব 

দু’ক্ষটাই মারাত্মক হুমকীর সমু্মিীে। রেব বাহী প্রনকৌশলী, রাঙামাটি এবং প্রকল্প পররচালক এ রেম বাে কানজর ঠিকাদারনক 

েনট ক্ষিনক এনে এ সমস্ত ত্রুটিসমূহ সংনশাধনের রেনদ বশ প্রদাে কনরে। সেকটি রেম বানের সময় এসব রবষয়ারদ 

রবনবচোয় ক্ষেওয়া হনল এে স্বল্প সমনয় রেোনবেে/ক্ষমরামনের প্রনয়াজে হে ো। সরকারর অনথ বর সনব বািম ব্যবহার 

রেরিেকরে এবং প্রকনল্পর সুফল ক্ষটকসই ও দীর্ বনময়ারদ করনে ভরবষ্যনে এ এলাকায় প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেনে উপনরাক্ত 

রবষয় গুরুননর সংনগ রবনবচোয় আো ক্ষযনে পানর। 

 

 

বুরের্াট বাজার সংলগ্ন কালভাট ব সংনযাগকারী সেক , রাোমাটি 

 

মাটিরাো রজরস হনে ক্ষগামেী রজরস সেনক ৬৬ রমটার আররসরস ক্ষগামেী রব্রজ রেম বাে: ৬৬ রমটার বদনর্ বযর ৩ েযাে 

রবরশি এ রব্রজটির রেম বাে কাজ ১৯/০৬/২০১৩ োররনি সমাি হনয়নে। পররদশ বেকানল ক্ষসতুটির রেম বাে কাজ সম্পন্ন ও 

ক্ষসতুটি কায বকর ক্ষদিা রগনয়নে। ক্ষসতুর উভয় প্রানন্তর ইউনেেসহ ক্ষেরক্সবল ক্ষপভনমনন্টর এনপ্রাচ ক্ষরাি ও গাইি ক্ষপাি 

বারহযকভানব অেে ক্ষদিা রগনয়নে। েনব ক্ষসতুর রেনচর একটি অংনশর মাটি অল্প পররমাে েয় হনয়নে, যা সংস্কানরর 

উনদ্যাগ গ্রহে করা হনব মনম ব প্রকল্প পররচালক আইএমইরির প্ররেরেরধনক অবরহে কনরে।  
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ক্ষগামেী রব্রজ, মাটিরাো, িাগোেরে 
 

রাোমাটি-িাগোেরে সেক হনে ক্ষবেেরে রররজরবল পাোভায়া কামারপাো ইউরেয়ে সেক, রাোমাটিঃ ক্ষমাট ২ রক: 

রম: বদর্ বয রবরশি এ সেকটির রেম বাে কাজ ১৮/০৬/২০১৩ োররনি সমাি হনয়নে। প্রেযন্ত এলাকায় সংনগ ক্ষযাগানযাগ 

স্থাপে এ সেকটি অেযন্ত গুরুন বহে করনে। অেযন্ত দুগ বম পাহােী এলাকায় রেরম বে এই রাস্তাটি আনশ-পানশর জেগনের 

যাোয়াে এবং পণ্য পররবহনের পথ সুগম কনরনে। এইচরবরব এ সেনকর অল্প রকছু অংনশ ইট ভাো অবস্থায় ক্ষদিা 

রগনয়নে। এ সমস্ত ত্রুটি সংনশাধনের ব্যবস্থা গ্রহে করা হনব মনম ব আইএমইরি’র প্ররেরেরধনক জাোে হয়।  

 

 

ক্ষবেেরে রররজরবল পাো ভায়া কামারপাো ইউরেয়ে সেক, রাোমাটি 

  

ক্ষরইচা বাজার ক্ষশি রেম বাে, বান্দরবাে: ক্ষমাট ২৩.০২ লে টাকা ব্যনয় বান্দরবাে ক্ষজলা ক্ষরইচা বাজানর ক্ষশি রেম বানের 

জন্য ১২/১০/২০১১ োররনি কায বানদশ প্রদাে করা হয় এবং ০২/০৩/২০১২  োররনি এ কাজ সমাি হয়। বাজানর 

মরহলানদর জন্য রেরম বে ওনমন্স কে বানর স্থােীয় োরীরা ক্ষটইলাররং মুরদ ক্ষদাকােসহ রবরভন্ন ক্ষদাকাে রদনয়নেে। এর পানশ 

সবরজ মুরগী, মাে রবরক্রর জন্য ক্ষশিসহ কংরক্রনটর স্থাপো রেম বাে করা হনয়নে। পররদশ বেকানল ক্ষদিা যায় ক্ষয, রেরম বে 

স্থাপোসমূহ স্থােীয় জেগে দ্বারা যথাযথ ব্যবহার করা হনচ্ছ।  

 

বৃেনরাপে: প্রকনল্পর আওোয় ৩৮ রকঃরমঃ সেনক বৃেনরাপনের জন্য প্রকনল্পর সংনশারধে রিরপরপনে ৩০.০০ লে 

টাকার সংস্থাে রেল। রপরসআর অনুযায়ী এ আইনটনম প্রায় সমুদয় অথ বই অথ বাা ২৯.৯১ লে টাকা ব্যরয়ে হনয়নে। 

বৃেনরাপে কানজর জন্য ক্ষকাে দরপে ক্ষকে আহ্বাে করা হয়রে ো জােনে চাইনল প্রকল্প পররচালক জাোে ক্ষয, 

এলরজইরির রেয়ম অনুযায়ী বৃেনরাপনের কাজটি Labour Contacting Society (LCS) এর মােনম 

বাস্তবায়ে করা হনয়নে।     
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La

bour Contacting Society এর সদস্য কর্তবক সেক রেোনবেে 

৮.৫.১ মাটিরাো রজরস হনে ক্ষগামেী রজরস সেনক বৃেনরাপে: আনলাচয প্রকনল্পর আওোয়  ক্ষমাট ৪.০০ রক: রম: 

সেনক বৃেনরাপনের জন্য ১.৯০ লে টাকার সংস্থাে রেল। রকন্তু পররদশ বেকানল সেনকর দু’পানশ বৃে সংখ্যার পররমাে 

খুব কম ক্ষদিা রগনয়নে। রেোনবেনের অভানব ক্ষরারপে বৃে মারা রগনয়নে মনম ব প্রকল্প পররচালক আইএমইরি 

প্ররেরেরধনক অবরহে কনরে।  প্রকনল্পর বৃেনরাপনের কাজটি যথাযথভানব েদারকী হয়রে মনম ব প্রেীয়মাে হনয়নে।  

৮.৫.২ রগলােরে রজরস হনে বুরের্াট বাজার সেনক বৃেনরাপে: ক্ষমাট ২ রক: রম: বদনর্ বযর এ সেনকর বৃেনরাপে এবং 

ক্ষরাপেকৃে বৃনের টিনক যাওয়া অরধক মনম ব পররলরেে হনয়নে। পররনবনশর ভারসাম্য রোনথ ব এ সমস্ত গাে 

রেোনবেনের জন্য স্থােীয় জেগেনক সম্পৃক্ত করা ক্ষযনে পানর মনম ব আইএমইরি’র পে ক্ষথনক অরভমে ব্যক্ত করা 

হয়।  

৮.৬ ক্ষগামেী ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার উন্নয়ে, িাগোেরে: ক্ষগামেী ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টানরর উন্নয়ে কানজর শুরু হয় ১৫/০২/২০১০ োররনি 

এবং ১২/০৬/২০১০ োররনি এর রেম বাে কাজ ক্ষশষ হয়। পররদশ বেকানল একটি শুকর হাউজ এবং একটি ক্ষশি হাউজ 

ক্ষদিা হয়। রেরম বে স্থাপোসমূহ সচল এবং জেসাধারনের ব্যবহার উপনযাগী রনয়নে।   

cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZt cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

11486.07 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 99.80 % Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi 

eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

 (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wq

Z A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2008-09 264.00 264.00 - 264.00 257.54 257.54 - 6.46 

2009-10 2500.00 2500.00 - 2500.00 2450.00 2450.00 - 50.00 

2010-11 1900.00 1900.00 - 1900.00 1900.00 1900.00 - - 

2011-12 2200.00 2200.00 - 2200.00 2186.22 2186.22 - 13.78 

2012-13 4696.00 4696.00 - 4696.00 4692.31 4692.31 - 3.69 

m‡e©v‡gvU 

t 

11560.00 11560.00  11560.00 11486.07 11486.07  73.93 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 11510.00 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 11486.07 j¶ 

UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 11560.00 j¶ UvKv| 

G‡Z †`Lv hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 73.93 j¶ UvKv (73.93 j¶ UvKv)| wcwmAvi-G cÖ`Ë 

Z_¨vbyhvqx D³ Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i h_vmg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q| 

10| 

 

DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  

১০.১ প্রকনল্পর আওোয় উন্নয়েকৃে কায বক্রমসমূনহর ফলনভাগকারী জেগনের (Beneficiaries) সানথ আলাপ কনর 
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জাো যায় ক্ষয, প্রকনল্পর আওোয় সেক, ব্রীজ/কালভাট ব, ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার, মানকবট, র্াট রেম বাে/উন্নয়নের ফনল রবরভন্ন ক্ষগ্রাথ 

ক্ষসন্টারসহ ইউরেয়ে ও উপনজলা এবং হাইওনয়র সানথ ক্ষযাগানযাগ রো করা ক্ষযমে সহজ হনয়নে ক্ষেমরে সময় ও 

পররবহে ব্যনয়র সাশ্রয় হনয়নে। এোো, উাপারদে পণ্য স্থােীয় বাজানর পররবহে করাসহ ক্ষেনলনমনয়নদর স্কুল কনলনজ 

যাোয়ােও সহজের হনয়নে। 

১০.২ মাটিরাো উপনজলা সেক পররদশ বেকানল ক্ষদিা যায় ক্ষয, সেনকর স্থােীয় জেগে োনদর উাপারদে কলা, কাঁঠাল, 

ও আোরস রবক্রনয়র জন্য সেনকর দু’পানশ ক্ষরনিনে, িানক কনর যা বাজানর সরবরাহ করা হনব। এলাকায় েতুে সেক 

হওয়ানে ফলজ পণ্য চাষাবানদর পররমাে বৃরি ক্ষপনয়নে বনল রেরে জারেনয়নেে। এ োো উাপারদে ফসনলর মূেও 

ক্ষদেগুে ক্ষবনেনে বনল মাটিরাোর স্থােীয় জেগে অবরহে কনরে। ক্ষগামেী রজরস সেনকর রব্রজটি িানলর অপর পানের 

প্রাথরমক রবদ্যালনয় গমেকারী োেোেীনদর জন্য যাোয়াে ব্যবস্থা সুগম কনরনে। এলাকার স্থােীয় বারসন্দা জোব ক্ষমা: 

সুরুজ রময়া আইএমইরি’র প্ররেরেরধনক জাোে ক্ষয, ১৯৬২ সানল রেরে এ স্থানে বসরে শুরু কনরে। পূনব ব ক্ষসতু ও সেক 

ো থাকানে কৃরষ পণ্য উাপাদে ও রবপেনে অসুরবধা হে। এোো বাজার ও রবদ্যালনয় যাোয়ানে সমস্যা হে। 

উপনজলা সেক ও ক্ষসতু রেম বানের ফনল স্থােীয় জেগনের আয় আনগর তুলোয় বৃরি ক্ষপনয়নে বনল রেরে উনল্লি কনরে।  

 

আোরস আবাদ 

 

 

রেরম বে সেনক িানকর জন্য অনপেমাে কাঁঠাল, মাটিরাো, 

িাগোেরে 

 

১০.৩ বান্দরবানে ক্ষরইচা বাজানরর মরহলা কে বানরর োরচং মারমা, যুই ক্ষসইে রস মারমা, এবং োই কাও রচং মারমা’র 

সংনগ আইএমইরি’র প্ররেরেরধ আলাপ কনরে। এ ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টানরর ফনল োনদর কম বসংস্থানের সুনযাগ সৃরি হনয়নে। 

োরচং মারমা ও যুই ক্ষসইে রস মারমা মুরদ ক্ষদাকাে এবং োই কাও রচং মারমা দরজব ক্ষদাকাে রদনয়নেে। এনে োনদর 

জীবেযাোর মানের সামরগ্রক উন্নয়ে হনয়নে বনল োরা অরভমে ব্যক্ত কনরনেে।  
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cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi `yRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

‡gvt gKeyj †nv‡mb  

cÖKí cwiPvjK 

c~Y©Kvjxb  10-04-2009 12-05-2010 

¯^cb Kzgvi `vk 

cÖKí cwiPvjK 

c~Y©Kvjxb  13-05-2010 30-06-2013 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 4 eQi 6 gv‡m ev¯ÍevwqZ G cÖK‡í `yRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK 

wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

12|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

 ‡mZz/KvjfvU© I ¸iæZ¡c~Y© 

nvUevRvimn Dc‡Rjv moK I BDwbqb moK 

wbg©v‡Yi gva¨‡g cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡ji mvwe©K 

†hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb I K…wl Dbœq‡bi 

mnvqZv| 

 

পররকরল্পে লেযমাো অনুযায়ী প্রায় সকল কাজ 

বাস্তবারয়ে হনয়নে। ফনল ক্ষযাগনযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ে 

সারধে হনয়নে। োনে পররবহে ব্যয় কনমনে  ;যথাযথ 

মূনে দ্রব্যারদ ক্রয় রবক্রনয়র সুনযাগ সৃরি হনয়নে।  এ োো 

কৃরষ ও অকৃরষ িানে  স্বল্প ও দীর্ বনময়াদী কনম বর সুনযাগ 

সৃরি হনয়নে।  

 e„¶‡ivc‡েi gva¨‡g cwi‡e‡ki 

fvimvg¨ i¶v Kiv| 

 

প্রকনল্পর এ উনদ্দেটি পুনরাপুরর অরজবে হয়রে। ক্ষরাপেকৃে 

বৃনের যনের প্রনয়াজেীয় উনদ্যাগ ো ক্ষেয়ায় রেরম বে 

সেনকর পানশ বৃে কম ক্ষদিা রগনয়নে। 

 13|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t ক্ষরাপেকৃে বৃনের যনের প্রনয়াজেীয় উনদ্যাগ ো ক্ষেয়ায় রেরম বে 

সেনকর পানশ বৃে কম ক্ষদিা রগনয়নে।  

14|        cÖKí ev¯Íevqb mgm¨v t 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪.১  পাব বেয চট্টগ্রানমর প্রেযন্ত এবং দুগ বম অঞ্চনলর সানথ এ সেনকর মােনম ক্ষযাগানযাগ স্থারপে হনয়নে। 

প্রকল্পটি পাহােী দূগ বম এলাকায় অবরস্থে রবধায় রেম বাে সামগ্রী পররবহনে অরধক সময় ব্যয় হয়। এ 

োো প্রকল্প এলাকা ম্যানলররয়াপ্রবে এলাকা হওয়ায় দে ও অদে শ্ররমনকর অপ্রতুলোয় প্রকল্প 

বাস্তবায়নে অরধক সময় ক্ষলনগনে। েদুপরর, ২০১২ সানল বান্দরবাে ক্ষজলায় আকরিক বন্যায় চলমাে 

কাজ েরেগ্রস্ত হয়। এজন্য প্রকনল্পর ক্ষময়াদ আনরা বৃরি করা হয় ফনল টাইম ওভাররাে হয় ৫০%, কি 

ওভাররাে হয় ৮৭% 
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১৪.২  প্রকনল্পর প্রথম রদনক সম্পারদে ক্ষয সমস্ত কাজ ইনোমনে েরেগ্রস্ত  হনয়নে ো সংরিি সংস্থা কর্তবক 

সঠিক সমনয় ক্ষমরামে ো করা হনল ভরবষ্যনে েয়েরের মাো বৃরি পানব এবং ক্ষমরামে ব্যয় 

অপ্রেযারশেভানব বৃরি পানব। 

১৪.৩     পররদশ বেকানল এ প্রকনল্পর রগলােরে রজরস হনে বুরের্াট বাজার, উপনজলা সেক উন্নয়ে, রাোমাটি 

অংনশ রকছু দূর পর পর পাহাে ধ্বস ক্ষদিা ক্ষগনে, যা পররনবনশর জন্য েরেকর মনম ব প্রেীয়মাে হনয়নে। 

পাহাে ক্ষকনট সেক রেম বানের ক্ষেনে রেরদ বি রকছু গাইি লাইে অনুসরে করা দরকার। এ ধরনের প্রকনল্প 

একজে ভূ -েত্ত্বরবদ/পররনবশরবদ-এর সংস্থাে রািা হনল রেম বােপূব ব এবং রেম বানোির পররনবশগে 

রবপয বয় অনেকাংনশ করমনয় আো সম্ভব। এ ধরনের প্রকল্প গ্রহনের পূনব ব Environmental Impact 

Assessment করা আবেক। পাহারে এলাকার জেগেনক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত ো করা 

ক্ষগনল আঞ্চরলক ববষম্য হ্রাসকরনের সরকারর লেযমাো ব্যাহে হনব রবধায় এ অঞ্চনলর যাোয়াে 

ব্যবস্থার আনরা উন্নয়ে প্রনয়াজে। েনব এ অঞ্চনল সেক রেম বানের প্রকল্প গ্রহনের পূনব ব ভূরম ধ্বস  ,স্থােীয় 

প্রজারের বৃোরদ ,জীব-ববরচে সংরেে ,ক্ষেনেজ ব্যবস্থা ইেযারদ রবষয় যনথি গুরুননর সানথ রবনবচোয় 

এনে প্রকল্প গ্রহে করা প্রনয়াজে। সেক রেম বানের ক্ষেনে উন্নয়ে সহনযাগী সংস্থা ADB-এর একটি 

গাইিলাইে রনয়নে। ভরবষ্যনে পাহারে এলাকায় সেক /ক্ষসতু/কালভাট ব রেম বানের ক্ষেনে  এলরজইরি এ 

গাইিলাইেটি অনুসরে করনে পানর। 

১৪ .৪   পররদশ বেকানল সেনকর দু’পানশ বৃে সংখ্যার পররমাে খুব কম ক্ষদিা রগনয়নে। ক্ষরাপেকৃে বৃনের যনের 

প্রনয়াজেীয় উনদ্যাগ ো ক্ষেয়ায় রেরম বে সেনকর পানশ ক্ষরারপে বৃে মারা রগনয়নে। ভূরম-ধ্বস ও ভূরম-

েনয়র মাো করমনয় আোর জন্য পাহােী এলাকায় সেক রেম বানের কাজ সমারির পর bio-

engineering এর জন্য সেনকর পাশ্বববেী ঢানল পয বাি বৃেনরাপে এবং ক্ষসসব বৃে যানে সঠিকভানব 

ক্ষবনে ওনঠ োর প্রনয়াজেীয় উনদ্যাগ গ্রহে করা আবেক।    
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১৫ .১  আনলাচয প্রকল্পটির টাইম ওভার রাে ৫০% ও কে ওভার রাে ৮.৭%। ভরবষ্যনে মত্রণাোলয়াধীে 

অন্যান্য প্রকল্প রিজাইে ও বাস্তবায়নে এ প্রবেো রেরুাসারহে করনে হনব (অনুঃ ১৪.১)। 

১৫.২  প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী কাজ সম্পাদে করা হনল সেকসমূহ এে অল্প সমনয় 

েরেগ্রস্ত হে ো। েরেগ্রস্ত সেকসমূহ ক্ষমরামনের  প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা গ্রহে করনে হনব (অনুঃ ৮.১.২, 

১৪.৫)। 

১৫.৩ ভরবষ্যনে এ এলাকায় সেক রেম বানে বর পূনব ব Environmental Impact Assesment করা ক্ষযনে 

পানর (অনুঃ ১৪.৩)। 

১৫.৪  এ অঞ্চনল সেক রেম বানের প্রকল্প গ্রহনের পূনব ব ভূরম ধ্বস, স্থােীয় প্রজারের বৃোরদ, জীব-ববরচে 

সংরেে, ক্ষেনেজ ব্যবস্থা ইেযারদ রবষয় যনথি গুরুননর সানথ রবনবচোয় এনে প্রকল্প গ্রহে করা ক্ষযনে 

পানর। অরধকন্তু, ভরবষ্যনে পাহারে এলাকায় সেক/ক্ষসতু/কালভাট ব রেম বানে বর ক্ষেনে উন্নয়ে সহনযাগী 

সংস্থা ADB-এর  গাইিলাইেটি অনুসরে করা ক্ষযনে পানর (অনুঃ ৮.৫, ১৪.৪)। 
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‘‘ক্ষসতু/কালভানট বর এযানপ্রাচ ক্ষরাি উন্নয়ে প্রকল্প’’ (১ম সংনশারধে) 

(সমািঃ জুে,২০১৩) 

১। প্রকনল্পর অবস্থােঃ ঢাকা, ময়মেরসংহ,ক্ষেেনকাো, ক্ষশরপুর, জামালপুর, োরায়েগঞ্জ, মারেকগঞ্জ, টাংগাইল, 

রকনশারগঞ্জ, েররসংরদ, গাজীপুর, মাদারীপুর, ফররদপুর, শররয়েপুর, মুরন্সগঞ্জ, ক্ষগাপালগঞ্জ, রসনলট, ক্ষমৌলভীবাজার, 

সুোমগঞ্জ, হরবগঞ্জ, রচটাগং, কুরমল্লা, ব্রােেবােীয়া, ক্ষফরে, িাগোেরে, বান্দরবাে, রাোমাটি, কক্সবাজার, লেীপুর, 

চাঁদপুর, কুরেগ্রাম, রসরাজগঞ্জ, রংপুর, বগুো, পাবো, গাইবান্ধা, লালমরেরহাট েীলফামারর, রদোজপুর, োনটার, 

েওগা, চাপাইেবাবগঞ্জ, রাজশাহী, খুলো, যনশার, বানগরহাট, ক্ষমনহরপুর, মাগুরা, সােেীরা, রিোইদহ, েোইল, 

চুয়ািাো, িালকাঠী, পটুয়ািালী, বরগুো, রপনরাজপুর, বররশাল এবং ক্ষভালা (৫৮ ক্ষজলা)।  

২। বাস্তবায়েকারী সংস্থা           :  স্থােীয় সরকার প্রনকৌশল অরধদির (এলরজইরি)। 

৩। প্রশাসরেক মত্রণাোলয়/রবভাগ    :  স্থােীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ে ও সমবায় মত্রণাোলয়/স্থােীয় সরকার রবভাগ। 

৪। প্রকনল্পর বাস্তবায়ে সময় ও ব্যয়  : 

   (লে টাকায়) 

প্রাক্করলে ব্যয় প্রকৃে ব্যয় 

(জুে,২০১২ 

পয বন্ত) 

পররকরল্পে বাস্তবায়েকাল প্রকৃে  
বাস্তবায়েকাল 

অরেক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্করলে 

ব্যনয়র %) 

অরেক্রান্ত সময় 

(মূল   
বাস্তবায়েকানলর 

%) 

মূল সব বনশষ 

সংনশারধে 
মূল সব বনশষ 

সংনশারধে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৮৪৭০.০০ ২০০০০.০০ ১৯৩৭৩.৪৪ জুলাই ,২০০৯    
        হনে  

রিনসম্বর 

২০১২ 
(৩বের ৬ 

মাস) 

জুলাই ,২০০৯    
        হনে  
জুে, ২০১৩ 
(৪ বের) 

জুলাই ,২০০৯    
        হনে  
জুে, ২০১৩ 
(৪ বের) 

(-) ৮.২৮% 

কম 
(+) ৬ মাস 
(৮.২৮%) 

৫। প্রকনল্পর অংগরভরিক বাস্তবায়েঃ 

(লে টাকায়) 
ক্ররমক 

েং 
সংনশারধে রিরপরপ অনুযায়ী  

কানজর অংগ 
একক সংনশারধে রিরপরপ অনুযায়ী 

পররকরল্পে লেযমাো 
প্রকৃে বাস্তবায়ে  

(জুে,২০১১ পয বন্ত) 
বাস্তব আরথ বক বাস্তব (%) আরথ বক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

         (A)   রাজস্ব িােঃ 
১। জেবল (রপএমইউ)   - - - - 

 কম বকেবার ক্ষবেে ভাো সংখ্যা ৯ ৪৭.৪২ ৯ ৪৭.৪০ 

 কম বচারীর ক্ষবেে ভাো সংখ্যা ৮ ২৪.৭২ ৮ ২৩.৩১ 

 আনুসাংরগক (অন্যান্য ভাোরদ) ক্ষথাক - ৫৭.৪১ - ৫৭.৩১ 

২। সরবরাহ ও ক্ষসবা ক্ষথাক - ১১০.২৫  ৯৮.৭৬ 

৩। ক্ষমরামে, রেোনবেে ও পূে ববাসে ক্ষথাক - ১৫.২০ - ১৫.১৯ 
উপনমাটঃ (রাজস্ব িাে):             ২৫৫.০০  ২৪১.৯৭ 

         (B)  মূলধে িােঃ 
১। অরফস সরঞ্জাম  

 ক) করম্পউটার ও অন্যান্য সংখ্যা ৬ ৫.০০ ৬ ৫.০০ 

 ি) ফনটাকরপ  সংখ্যা ১ ৩.৫০ ১ ৩.৫০ 

 গ) আসবাবপে ক্ষথাক ৭ ১.৬৪ ৭ ১.৬০ 

২। মূে বৃরি ক্ষথাক - ৪৪.৮৬ - ০০ 
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ক্ররমক 

েং 
সংনশারধে রিরপরপ অনুযায়ী  

কানজর অংগ 
একক সংনশারধে রিরপরপ অনুযায়ী 

পররকরল্পে লেযমাো 
প্রকৃে বাস্তবায়ে  

(জুে,২০১১ পয বন্ত) 
বাস্তব আরথ বক বাস্তব (%) আরথ বক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩। রেম বাে ও পূেব 

 ক) এযানপাচ সেক রক.রম. ৯৪.৭৩ ৩৮৮২.৭৯ ৯১.২০ ৩৭২৫.৬৯ 

 ি) সংনযাগ সেক রক.রম. ২৮৪.১২ ৬৫১৩.৮১ ২৬২.৫৭ ৬২৫৭.৪১ 

 গ) ক্ষস্লাপ প্রনটকশে      

 i) রসরস ব্লক বগ ব রম. ৪৬৪৭১.৭৪ ২৫৯৫.৬৯ ৪৫৫০৮.২৫ ২৫৬২.৯৩ 

 ii) ররনটরেং ওয়াল বগ ব রম. ৪১১৬৪.৬১ ১৪৮৯.১৪ ৪০০০৯.৬৬ ১৪৩১.৭৯ 

 চ) উরয়ং ওয়াল ক্ষমরামে রম. ৪৭২১.৬৪ ৩৭২.৭২ ৪৩৯৫.২৫ ৩৫৩.১৮ 

 ে) প্যালাসাইরিং কাজ রম. ৩৮৪৯১.৩০ ১২৪২.৭৮ ৩৭২৭৫.১৭ ১২২৭.৩৪ 

 জ) অরেররক্ত োে বৃরি/ব্রীজ, 

কালভাট ব 
রম. ২০৭৪.০৪ ৩৫৯৩.০৭ ২০৬৮.৪২ ৩৫৬৩.০৩ 

সব বনমাট (রাজস্ব ও মূলধে): -  ১৯৭০০.১৪  ১৯১৩১.৪৭ 

   ২০০০০.০০ ১০০% ১৯৩৭৩.৪৪ 

(৯৬.৮৭%) 

৬।  কাজ অসমাি থাকনল োর কারেঃ রিরপরপ’র আওোয় অনুনমারদে ও প্রস্তারবে ক্ষকাে অংনগর কাজ অসমাি ক্ষেই মনম ব 

রপরসআনর উনল্লি রনয়নে।  

৭। সাধারে পয বনবেেঃ 

৭.১। পটভূরম  

বাংলানদনশর অথ বেীরে মূলে কৃরষ রেভ বর। গ্রানমর সীরমে কৃরষ জরমর উপর রবপুল জে সংখ্যার চাপ এবং ভূরমহীে 

জেনগাষ্ঠীর সমস্যা, অকৃরষ কম ব সংস্থানের সুনযাগ ো থাকায় রবপুল জেনগাষ্ঠী দাররদ্র। রিরপরপনে বরে বে RIIP-II 

প্রকনল্পর জররনপ ক্ষদিা যায় ক্ষয, ৪৭% গ্রামীে জেনগাষ্ঠী দররদ্র এবং ৬০% গ্রামীে জেনগাষ্ঠী কৃরষ কানজ জরেে (ADB); 

যাহার অরধকাংশই ভূরমহীে বা বগ বাচাষী/ প্রারন্তক চাষী। জেসংখ্যার বৃরির সানথ ক্রমশঃ এই সংখ্যা আরও বৃরি পানচ্ছ। 

দররদ্র গ্রামীে জেনগাষ্ঠীর জীবেমাে  উন্নয়ে ও দাররদ্রো হ্রাস করাই সারব বক ক্ষদনশর উন্নয়ে েথা গ্রামীে উন্নয়নের উপর 

রেভ বরশীল। এই লেয ও উনদ্দনে পল্লীর দাররদ্রো দূরীকরনের জন্য পল্লী উন্নয়নের ক্ষকৌশলপে পঞ্চবারষ বক পররকল্পো রস্থর 

করা হয়, যার ধারাবারহক ভানব অনুসরে করা হনচ্ছ। উন্নয়ে ক্ষকৌশল পনে গ্রামীে উন্নয়নের লনের মূল অংগসমূহঃ 

(i) ক্ষভৌে অবকাঠানমা উন্নয়ে; 

(ii) ইররনগশে ক্ষেনেজ ও বন্যা রেয়ত্রণাে কাজ; 

(iii) কম বসংস্থাে ও উাপাদে কায বক্রম।  

পল্লী উন্নয়নের ক্ষকৌশনলর সানথ সংগরে ক্ষরনি গ্রামীে সেক, হাট বাজার, ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার, ব্রীজ/কালভাট ব রেম বােসহ ক্ষভৌে 

অবকাঠানমা উন্নয়ে কানজ প্রেযে ও পনরােভানব দাররদ্র দূরীকরনের প্রকল্প গে দশক ক্ষথনক বাস্তবারয়ে হনয় আসনে। 

গ্রামীে ক্ষযাগানযাগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ইরেমনে উপনজলা সেনক ৩৯০ রকঃরমঃ ব্রীজ/কালভবাট (৫৪৩৭২ টি) মনে ২৮৩.০০ 

রকঃরমঃ    (৪৮২৯৬ টি) ও ইউরেয়ে সেনক ৩৩৭.০০ রকঃরমঃ (৫৫৪৮৭টি) মনে ২১০ রকঃরমঃ (৪৪৬৫৬টি)রেম বাে 

করা হনয়নে। এই রবপুল পররমাে ব্রীজ/কালভাট ব রেম বানের পর হনে রবরভন্ন কারনে রবনশষ কনর বন্যা/োসেযাি, অরে 

বৃরি ইেযারদর কারনে অনেক  ব্রীজ/কালভবানটর এযানপ্রাচ সেক চলাচনলর অনযাগ্য হনয় পনে এবং রেম বানের সময় জরমর 

সমস্যার কারনে এযানপ্রাচ সেক রেম বাে ো হওয়ায় কারিে ফলাফল অথ বাা অনেক ব্রীজ কালভাট ব ব্যবহার উপনযাগী ো 

হওয়ার দরূে ক্ষযাগানযাগ ব্যহৃে হয় যা রবগে ২০০৯ সানল বেবমাে সরকানরর দৃরি আকবষে কনর এবং মােেীয় 

প্রধােমত্রণাী সকল ব্রীজ/কালভানট বর এযানপ্রাচ সেক দ্রুে রেম বানের মােনম ক্ষযাগনযাগ ব্যবস্থা উন্নয়নের রেনদ বশ প্রদাে 

কনরে; যানে রবরেনয়াগকৃে অনথ বর কারিে লেয অজবনে সহায়ক হয় ও গ্রামীে জেনগাষ্ঠীর কম বস্থাে সৃরি হয়। বস্তুেঃ 

ক্ষদশব্যাপী রেম বােকৃে ব্রীজ/কালভানট বর ক্ষেনেজ ও এযানপ্রাচ সেক রেম বাে করা হয়রে। রকন্তু ব্রীজ/কালভাট ব রেম বাে সম্পন্ন 

হনয়নে এবং ক্ষবশ রকছু অসম্পন্ন ব্রীজ কালভাট বসহ গ্রামীে সেক ক্ষযাগনযানগর ক্ষেটওয়বাক স্থাপনের জন্য প্রনয়াজেীয় ব্রীজ 

কালভাট ব রেম বাে/পূেঃরেমাে বা সম্প্রসারেসহ ক্ষযাগনযাগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মূল প্রকল্পটি প্রেয়ে করা হনয়নে। 



1241 

৭.২। 

 

 

 

৭.৩। 

উনদ্দেঃ প্রকনল্পর প্রধাে উনদ্দেসমূহঃ 

(ক)   ক্ষসতু/কালভানট বর এযানপ্রাচ উন্নয়নের মােনম সারব বক পল্লী ক্ষযাগানযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ে; 

(ি) ক্ষসতু/কালভানট বর এযানপ্রাচসহ রবরভন্ন ক্ষভৌে অবকাঠানমা উন্নয়নের মােনম প্রকল্প এলাকার দাররদ্র জেনগাষ্ঠীর আথ ব 

সামারজক ও  অথ বনেরেক কম বকানন্ডর প্রবৃরি বৃরি করা; 

(গ)    গ্রামীে দররদ্র জেনগাষ্ঠীর কম বসংস্থানের সুনযাগ সৃরি করা। 

প্রকল্প অনুনমাদে এবং সংনশাধেঃ  

 মূল প্রকল্পটি ক্ষমাট ১৮৪৭০.০০ লে টাকা প্রাক্করলে ব্যনয় গে ০৭-০৭-২০০৯ োররনি জুলাই ২০০৯ হনে রিনসম্বর 

২০১১  ক্ষময়ানদ অনুনমারদে হয়। পরবেীনে প্রকনল্পর রবরভন্ন অংনগর পররমাে ও ব্যয়, বাজার দর বৃরি ও রবরভন্ন অংনগর 

সমন্বয় ও বাস্তবায়েকাল বৃরির প্রনয়াজে হয়। এ সমস্ত কারনে প্রকনল্পর প্রথম সংনশাধে ২০০০০.০০ লে টাকা প্রাক্করলে 

ব্যনয় জুলাই ২০০৯ হনে রিনসম্বর ২০১২ ক্ষময়ানদ বাস্তবায়নের লনেয ০২-১১-২০১১ োররনি রিরপইরসর মােনম সংরিি 

মত্রণাোলয় কর্তবক অনুনমারদে হয় এবং পরবেীনে প্রকনল্পর ক্ষময়াদ ৬(েয়) মাস অথ বাা ৩০/০৬/২০১৩ ইং পয বন্ত ব্যয় বৃরি 

ব্যরেনরনক ক্ষময়াদ বৃরি করা হয়। 

৮। প্রকনল্পর সারব বক অগ্রগরেঃ প্রকনল্পর শুরু হনে জুে, ২০১২ পয বন্ত ক্রমপুরঞ্জে আরথ বক অগ্রগরে হনয়নে ক্ষমাট ২১৭০.১১৫  

প্রাক্করলে প্রকনল্পর বেররভরিক সংনশারধে এরিরপ বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যনয়র রচে রেম্নরূপঃ 

                                                                                                                                     (লে টাকায়) 

অথ ব বের সংনশারধে এরিরপ বরাদ্দ অবমুরক্ত ব্যয় অব্যরয়ে 

অথ ব ক্ষমাট টাকা প্রঃ সাঃ ক্ষমাট টাকা প্রঃ

সাঃ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

         
২০০৯-১০ ২০০০.০০ ২০০০.০০  ২০০০.০০ ১৯৩৬.৭২ ১৯৩৬.৭২   
২০১০-১১ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০  ৪০০০.০০ ৩৯৯৬.৮৩ ৩৯৯৬.৮৩   
২০১১-১২ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০  ৮০০০.০০ ৭৯৯৯.১৫ ৭৯৯৯.১৫   
২০১২-১৩ ৫৪৪৫.০০ ৫৪৪৫.০০  ৫৪৪৫.০০ ৫৪৪০.৭৪ ৫৪৪০.৭৪   
সনব বানমাটঃ ১৯৪৪৫.০

০ 
১৯৪৪৫.০০  ১৯৪৪৫.০০ ১৯৩৭৩.৪৪ ১৯৩৭৩.৪৪   

 
৯। ব্রীজ রেম বােকানল সম্পারদে প্রনয়াজেীয় পরীোরদর রববরেঃ 

পররদশ বেকানল েরথপে পয বানলাচো ও কর্তপনের সানথ আনলাচো জাো যায় ক্ষয, ব্রীজ রেম বােকানল রনির পরীো, 

রসরলন্ডার পরীো, ক্ষোে রচপস্ ক্ষটে, রসনমনন্টর করম্প্রনহেরসভ ক্ষরংথ পরীো, এরগ্রনগট ক্ষগ্ররিং ফর আররসরস ওয়াকব, 

ব্রীক/ক্ষোে রচপস্ এবজরপশে পরীো, ক্ষগ্রইে সাইজ এলারলরসস করা হনয়নে। ররনপাট ব পোকা-‘ি’ক্ষে সংযুক্ত। রকন্তু 

রসনমন্ট পরীোর ও এরগ্রনগট ক্ষগ্ররিং ফর আররসরস ওয়াকব এর পরীোর ফলাফনল োব ইে-চাজব এর মোমনের স্থাে 

ফাঁকা রনয়নে। োোিা, ব্রীজ রেম বােকানল সম্পারদে পরীোর ক্ষরজাে রশনট রেম বাে কানজর জন্য প্রস্তুেকৃে 

ক্ষেরসরফনকশে অনুসানর অনুনমারদে মানের রবষনয় মোমে উনল্লি করা হয়রে। 

১০। ক্রয় কায বক্রমঃ 

আইএমইরি’ক্ষে ক্ষপ্রররে সমাি প্ররেনবদে অনুসানর এ প্রকনল্পর আওোয় ২.০০ ক্ষকাটি টাকার উনধ্বব ক্ষমাট ২৪টি 

প্যানকনজ ক্রয় কায বক্রম সম্পাদে করা হনয়নে। েন্মনে বদবচয়নের রভরিনে ‘‘যনশানরর বার্ারপাো উপনজলার 

রার্বপুর িাল র্ার্ট রচো েদীর (পুনলর হাট-িাজুরা চতুর বােীয়া রাস্তার জামেলার রেকট সেনকর ৭৬০ রমঃ 

ক্ষচইনেনজ) উপর ৭৫.০৫ রমঃ দীর্ ব আররসরস গাি বার ব্রীজ’’ রেম বানের ক্রয় কায বক্রনমর েথ্যারদ পয বনবেে করা হনয়নে। 

রপরপএ-২০০৬ এবং রপরপআর-২০০৮ অনুসানর ‘‘আজকানলর িবর’’ ও ‘‘রদ বাংলানদশ অবজারভার’’ োমক ২টি 

পরেকায় যথাক্রনম ৪/৫/১০ ও ৭/৫/১০ োররনি সীরমে দরপে পিরেনে রবজ্ঞরি প্রকাশ করা হনয়নে। উনল্লখ্য ক্ষয, ২৭ 

মাচ ব ২০১১ ররঃ পাবরলক প্ররকউরনমন্ট আইে, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ েং আইে) এবং পাবরলক প্ররকউরনমন্ট 

রবরধমালা, ২০০৮ এর সংনশাধে কনর ২ ক্ষকাটি টাকা পয বন্ত ক্রয় কায বক্রমনক সীরমে দরপে পিরেনে সম্পাদনের 
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রবধাে রািা হনয়নে। আনলাচয কানজর প্যানকনজর estimated cost ২ ক্ষকাটি টাকার েীনচ হওয়ায় LTM পিরেনে 

দরপে আহবাে করা এবং ০৯ জে দরদাো দরপে আনবদে জমা ক্ষদে। োর মনে ০৭টি দরপে ক্ষরসপেরসভ রবনবরচে 

হয়। ০৭টি ক্ষরসপেরসভ দরপনের দর একই হওয়ায় (official estimated cost ক্ষথনক কম/ক্ষবশী ৫%) লটাররর 

মানেনম জোব ক্ষমাঃ মঈে উরদ্দে বাসীনক রবজয়ী ক্ষর্াষো কনর কায বানদশ ক্ষদয়া হয়।  

১১। সনরজরমনে পররদশ বেঃ 

১১.১। গে ২৯/০৮/২০১৪ োররনি যনশার ক্ষজলার বার্ারপাো 

উপনজলার রেরম বে ০১টি ব্রীনজর পররদশ বনে ক্ষদিা যায় ক্ষয, 

যনশার ক্ষজলায়  বার্ার পাো উপনজলার রার্বপুর িাল-

গাইদর্াট রাস্তার রচো েদীর উপর ৭৫.০৫ রমটার বদনর্যর ০১টি 

রসনেল ক্ষলে আররসরস গাি বার ব্রীজ রেম বাে ও এইচরবরব 

এযানপ্রাচ ক্ষরাি রেম বাে করা হনয়নে। যনশার ক্ষজলার বার্ারপাো 

উপনজলার রার্বপুর িাল-গাইদর্াট (পুনলরহাট-িাজুরা-

চতুরবারেয়া) রাস্তায় ক্ষচইনেজ ৭৬০ রমঃ এ রচো েদীর উপর 

৭৫.০৫ রমঃ রসনেল ক্ষলে আররসরস গাি বার ব্রীজসহ এযানপ্রাচ 

রেম বাে করা হনয়নে। এ কানজর জন্য ১৫৯৮৩৯৪৯.০০ টাকায় 

গে ০৮-০৭-২০১০ োররনি কায বানদশ ক্ষদওয়া হয় এবং ক্ষস 

ক্ষমাোনবক ২৬-০৩-২০১৩ োররনি কাজটি সমাি হয়। ব্রীজটি  

যনশার মাগুরা হাইওনয় ক্ষথনক মাে ৭৬০ রমটার দূনর অবরস্থে। 

ব্রীজটি রেম বানে বর ফনল যনশার মাগুরা হাইওনয়র সানথ পুনলরহাট 

বাজার, িাজুরা ও চতুরবারেয়া বাজানরর মনে ক্ষযাগানযাগ 

স্থারপে হনয়নে। এোো পুনলরহাট বাজার, িাজুরা ও 

চতুরবারিয়া এর মনে আন্তঃনযাগানযাগ স্থারপে হনয়নে। 

 

েনব প্রনটকশে রহনসনব সম্পারদে মাটির কাজ ভানলামনো 

কম্পাকশে ো করায় মানি মানি ফাঁটল ক্ষদিা ক্ষগনে ও ধনস 

ক্ষগনে। এোো ব্রীনজর উভয় পানশ এইচরবরব এযানপ্রাচ ক্ষরাি 

ক্ষদনব ক্ষগনে। পররদশ বেকানল প্রেীয়মাে হয় ক্ষয, এইচরবরব 

এযানপ্রাচ রেম বােকানল ঠিক মনো কম্পাকশে করা হয়রে। 

পররদশ বেকানল আরও ক্ষদিা যায় ক্ষয, আইএমইরি’র প্ররেরেরধর 

পররদশ বে উপলনেয বারল দ্বারা এযানপ্রাচ ক্ষরাি ও োর ক্ষস্লাপ 

ক্ষমরামে করা হনয়নে। এোো রব্রনজর সাটাররং-এর কাজ 

উন্নয়ে মানের ো হওয়ায় ব্রীনজর গাি বার, উইং ও ক্ষররলং এর 

বরহঃপাশ্বব অসমাে ক্ষদিা ক্ষগনে। সাটাররংনয়র রবষনয় প্রকল্প 

কর্তবপে জাোে ক্ষয, ক্ষেরসরফনকশনে ওয়াটার টাইট সাটাররং 

ব্যবহানরর রেনদশ বো রেল। রকন্তু রক ধরনের সাটাররং ব্যবহার 

করনে হনব রেরদ বি কনর োর উনল্লি রেল ো। সনরজরমনে 

পররদশ বেকানল প্রেীয়মাে হনয়নে ক্ষয, সারব বক কানজর মাে 

ক্ষমাটামুটি ভাল। 

 

 

 

রচো েদীর উপর ৭৫.০৫ রমটার বদনর্যর ০১টি রসনেল 

ক্ষলে আররসরস গাি বার ব্রীজ রেম বাে ও এইচরবরব এযানপ্রাচ 

ক্ষরাি রেম বাে 

 

রচো েদীর উপর ৭৫.০৫ রমটার বদনর্যর ০১টি রসনেল 

ক্ষলে আররসরস গাি বার ব্রীজ রেম বাে ও এইচরবরব এযানপ্রাচ 

ক্ষরাি রেম বাে 
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রচো েদীর উপর ৭৫.০৫ রমটার বদনর্যর ০১টি রসনেল ক্ষলে 

আররসরস গাি বার ব্রীজ রেম বাে ও এইচরবরব এযানপ্রাচ ক্ষরাি রেম বাে 

 

রচো েদীর উপর ৭৫.০৫ রমটার বদনর্যর ০১টি রসনেল ক্ষলে 

আররসরস গাি বার ব্রীজ রেম বাে ও এইচরবরব এযানপ্রাচ ক্ষরাি রেম বাে 

 

রচো েদীর উপর ৭৫.০৫ রমটার বদনর্যর ০১টি রসনেল ক্ষলে আররসরস গাি বার ব্রীজ রেম বাে ও এইচরবরব এযানপ্রাচ ক্ষরাি রেম বাে 
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১১.২। এ োো ব্রাহ্মেবারেয়া ক্ষজলার সরাইল উপনজলার ক্ষবে 

েলা বাজার পারেশ্বর ইউরপ রাস্তা ভায়া রবট রাস্তার ২০০ 

রমঃ ক্ষচইনেনজ রমোহরে িানলর উপর ব্রীনজর এযানপ্রাচ 

ক্ষরাি উন্নয়ে করা হনয়নে। গে ১৪/০৬/২০১৪ োররনি উক্ত 

সম্পারদে কাজটি আইএইরি’র প্ররেরেরধ কর্তবক পররদশ বে 

করা হয়। ৮৩৬৮৬৫.০০ লে টাকা ব্যনয় ০২টি ব্রীনজর 

এযানপ্রাচ ক্ষরাি উন্নয়ে করা হনয়নে। পররদশ বনে ক্ষদিা যায় 

ক্ষয, ক্ষস্লাপ প্রনটকশেসহ এইচরবরব রাস্তা করা হনয়নে। প্রকল্প 

কর্তবপে জাোে ক্ষয, এযানপ্রাচ ক্ষরাি উন্নয়েকানল 

ক্ষেরসরফনকশে অনুসানর রজওনটক্সটাইলসহ রসরস ব্লক 

দ্বারা ক্ষস্লাপ প্রনটকশনের কাজ করা হনয়নে এবং ইট 

ব্যবহার কনর ক্ষটা ওয়াল রেম বাে করা হনয়নে। েনব 
সনরজরমনে পররদশ বেকানল প্রেীয়মাে হনয়নে ক্ষয, 

ক্ষেরসরফনকশনে রসরস ব্লক থাকনলও প্রকৃেপনে রসরস 

ব্লক ঢালাই করা হনয়নে। 

 

ব্রাহ্মেবারেয়া- এযানপ্রাচ ক্ষরাি 

১২। 

 

 

প্রকল্প পররচালক সম্পরকবে েথ্যঃ  প্রকল্প পররচালক সংক্রান্ত েথ্যারদ রেনচ প্রদাে করা হলঃ 

োম ও পদবী পূে বকালীে িন্ডকালীে ক্ষযাগদানের োররি বদলীর োররি 

জোব এ.টি.এম আব্দুর ররশদ, প্রকল্প পররচালক পূে বকালীে - ০১-০৭-২০০৯ ৩০-০৬-২০১০ 
জোব িন্দকার আলী নূর, প্রকল্প পররচালক পূে বকালীে - ০১-০৭-২০১০ ৩০-০৬-২০১৩ 

 

১৩।   প্রকনল্পর উনদ্দে অজবেঃ 

পররকরল্পে উনদ্দে অরজবে ফলাফল  
(ক) ক্ষসতু/কালভানট বর এযানপ্রানচর উন্নয়নের মােনম সারব বক পল্লী 

ক্ষযাগগানযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ে; 
(ি) ক্ষসতু/কালভানট বর এযানপ্রাচসহ রবরভন্ন ক্ষভৌে অবকাঠানমা উন্নয়নের 

মােনম প্রকল্প এলাকার দররদ্র জেনগাষ্ঠীর আথ ব    সামারজক ও   

অথ বনেরেক কম বকানন্ডর প্রবৃরি বৃরি করা; 
(গ)   গ্রামীে দররদ্র জেনগাষ্ঠীর কম বসংস্থানের সুনযাগ সৃরি করা। 

পররদরশ বে কানজর উপর রভরি কনর বলা যায় ক্ষয, 

প্রকনল্পর আওোয় প্রস্তারবে এযানপ্রাচ সেক, সংনযাগ 

সেক উন্নয়ে কাজ করার ফনল সংরিি এলাকার 

জেগে সুরবধা পানচ্ছ। েনব পররদশ বে, সমস্যা ও 

সুপাররশ অংনশ আইএমইরি’র রবস্তাররে মোমে 

তুনল ধরা হনয়নে।  

 ১৪।  উনদ্দে পুনরাপুরর অরজবে ো হনল এর কারেঃ সমস্যা ও সুপাররশ অংনশর আনলাচোর উপর রভরি কনর বলা যায় ক্ষয, 

প্রকনল্পর বাস্তবায়নের সানথ (অনুনচ্ছদঃ ১১, ১৫ ও ১৬ দ্রিব্য) উনদ্দে পুনরাপুরর অরজবে হনয়নে। 

১৫।           প্রকল্প বাস্তবায়ে সমস্যাঃ   

 

 

 

 

 

১৫.১ । ব্রীনজর এযানপ্রাচ ক্ষরানির কানজ সম্পারদে মাটির কাজ ঠিকমে কমপ্যাকশে ো করায় পুেরায় ক্ষমরামে প্রনয়াজে হনব; 

১৫.২। ব্রীনজর ক্ষররলং ও উইং-এর সাটাররং-এর কানজ রকছু রকছু ত্রুটি হনয়নে যা ক্ষমরামে করা প্রনয়াজে (অনুনচ্ছদ ১১.১); 

১৫.৩। 

 

এইচরবরব এযানপ্রাচ ক্ষরাি রেম বােকানল Specification অনুসানর কমপ্যাকশে ো করায় রাস্তাটি মানি মানি ক্ষদনব ক্ষগনে 

(অনুনচ্ছদ ১১.১);ম্নহ 
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১৬। সুপাররশঃ  

১৬.১। ব্রীনজর দুই পানশ রেরম বে এইচরবরব সংনযাগ রাস্তা (Approach road) ক্ষদনব যাওয়ার কারে সংরিি রবভাগ িরেনয় ক্ষদনি 

প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা রেনব (অনুনচ্ছদ ১৫.৩); 

১৬.২। প্রকল্প বাস্তবায়নে সংরিি কর্তবপনের মরেটররং এবং সুপাররভশনের আনরা োপর হওয়া প্রনয়াজে রেল এবং সংরিি 

মত্রণাোলয়/রবভানগর আওোয় চলমাে প্রকল্পসমূনহর মরেটররং ও সুপাররভশে আনরা ক্ষজারদার করা প্রনয়াজে; 

১৬.৩। অনুনচ্ছদ ১৫ ও ১৬-এ উরল্লরিে সমস্যা ও সুপাররনশর আনলানক সংরিি মত্রণাোলয় কর্তবক গৃহীে ব্যবস্থা এ রবভাগনক অবরহে 

করনে হনব। 
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“োনটার ক্ষজলার রসংো-বারুহাস-োোশ (রসংো অংশ) সেক অবকাঠানমা উন্নয়ে” 

kxl©K প্রকনল্পর সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

 

 (mgvßt জুে,2013) 

               

  

 

 

01| cÖK‡íi Ae¯’vb t      নাগটার  মেলায়।  

02| ev Í̄evqbKvix ms ’̄v t      স্থানীয় সরকার প্রগকৌশল অবধদপ্তর।    

03| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t      ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/স্থানীয় সরকার বিভাে।  

04| cÖK‡íi ev Í̄evqb mgq I e¨q t 

          (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(প্রকল্প সাহায্য) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ 

mgq (g~~j 

ev¯Íevqb 

Kv‡ji %) 

g~j  

(cÖKí mvnvh¨) 

me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(cÖKí mvnvh¨) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

২০৫৮.০০ ২২৬৩.১১ ২২৬২.৭৬ মাচ ব,২০১০ n‡Z 

জুে, ৩০-০৬-১২  

মাচ ব,২০১০ n‡Z 

জুে, ৩০-০৬-১৩ 

মাচ ব,২০১০ n‡Z 

জুে, ৩০-০৬-১৩ 

১০% ৪২% 

 

0৫|   cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Íevqb AMªMwZ t  cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMªMwZi Z_¨ wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t  

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri 

AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ লেেমাত্রা 

cÖK…Z ev¯Íevqb 

(Ryb,2013 ির্ থন্ত) 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe   

1 2 3 4 5 6 7 

1| Dc‡Rjv moK Dbœqb  wKtwgt 190.904 4.207 206.701 5.094 

2|  †লি †cÖv‡UKkb  wgt 432.005 3000 428.211 3000 

3| gvwUi KvR  wKtwgt 115.346 5.807 115.254 5.807 

4| Dc‡Rjv †ivW (mve-gviwRej) wKtwgt 724.012 8.235 737.422 8.312 

5| DcRjv mo‡K MvW©vi eªxR  wgt 642.53 248 619.966 248 

6|  e· KvjfvU© wgt 158.317 88 155.202 86 

                                             মমাটঃ ২২৬৩.১১  ২২৬২.৭৬  

 

৬। KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  সমাপ্ত প্রকগের মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

                                             

7.১ িটভূবমঃ   নাগটার মেলার বসংড়া িারুহাস-তাড়াশ সড়ক অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকগের আওতায় ৪.২ বকগলাবমটার 

উিগেলা সড়ক উন্নয়ন ৩০০০ বমটার মলি প্রগটকশন, ৮.২ বকগলাবমটার সাি-মারবেিল উিগেলা মরাি, ২৪৮ 

বমটার োি থার ব্রীে ও ৮৮ বমটার িস্ক-কালরভাট থ করার েন্য ২০৫৮ লে টাকা ব্যগয় বিবিবি েত ০৮-০৬-২০১০ 

তাবরগখ অনুগমাবদত হয়। অতঃির ১০% ব্যয় বৃবির মাধ্যগম ২২৬৩.১১ লে টাকায় প্রকেটির বিবিবি সংগশাধন 

করা হয়।  
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7.২ উগেশ্যঃ  প্রকেটির মূল উগেশ্য হগলা bv‡Uvi †Rjvi Pjbwej GjvKvq Dbœq‡bi j‡¶¨ wmsov-িারুnvm-Zvovk 

moK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖK‡í moK/†mZz KvjfvU© wbg©v‡bi gva¨‡g MÖvgxb †hvMv‡hvM †bUIqvK© ¯’vc‡b 

mnvqZv এিং এর d‡j ’̄vbxq RbM‡bi Av_©-mvgvwRK Ae¯’v I RxebhvÎvi gvbmn MÖvgxb `wi`ª  Rb‡Mvwôi 

Kg©ms¯’vb m„wó Z_v `vwi`ª n«vmKi‡ণ mnvqZvকরণ করা।  

7.৩। cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   মূল প্রকেটি েত ১৬-০৫-২০১০ তাবরগখ মাননীয় িবরকেনা মন্ত্রী  কর্তথক 

মমাট ২০৫৮.০০ লে টাকা ব্যগয় অনুগমাবদত হয়।  িরিতীগত সংগশাবধত প্রকেটি েত ১২-১১-২০১২ তাবরগখ মমাট 

২২৬৩.১১ লে (সম্পূণ থ বেওবি)  টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী কর্তথক জুন, ২০১৩ 

ির্ থন্ত মময়াগদ অনুগমাবদত হয়। 

৮। cÖKí cwi`k©bt   প্রকেটির সমাপ্ত কাে মূল্যায়গনর েন্য ৭-০৮-২০১৪ তাবরগখ িবরদশ থন করা হয়। িবরদশ থগনর 

ির্ থগিেণসমূহ বনম্নরূিঃ         

৮.১। উিগেলা সড়ক উন্নয়নt   অনুগমাবদত বিবিবি অনুর্ায়ী ৪.২০ বকঃবমঃ উিগেলা সড়ক উন্নয়গনর েন্য ১৯০.৯০ লে 

টাকার প্রবভশন বছল। প্রকৃতিগে ৫.০৯ বকঃবমঃ সড়ক ২০৬.৭০ লে টাকা ব্যগয় িাস্তিায়ন করা হগয়গছ। 

অনুগমাবদত বিবিবি অগিো (৫.০৯-৪.২০)= ০.৮৯ বকঃবমঃ সড়ক মিশী করা হগয়গছ এিং এর েন্য (২০৬.৭০-

১৯০.৯০)= ১৫.৮০ লে টাকা মিশী ব্যয় করা হগয়গছ। প্রকগের বিবিবি সংগশাধন না কগর এ ধরগণর ব্যয় সুষ্ঠ 

িবরকেনা ও আবর্ থক শংখলার িবরিন্থী। 

উিগেলা সড়ক উন্নয়গনর ছবি বনগম্ন 

 

 
 

 

৮.২। মলাি প্রগটকশনঃ    অনুগমাবদত বিবিবি অনুর্ায়ী ৩০০ বকঃবমঃ বমটার রাস্তার দুইধাগর মলাি প্রগটকশগনর কাে 

করা হগয়গছ। িে থায় মটউগয়র আঘাত হগত রাস্তা রোর েন্য ব্লক িারা মলাি প্রগটকশগনর কাে করা হয়। অনুগমাবদত 

বিবিবিগত এ খাগত িরাে বছল ৪৩২.০৫ লে টাকা, র্ার মগধ্য ব্যয় হগয়গছ ৪২৮.২১ লে টাকা।         

মলাি প্রগটকশগনর ছবি বনম্নরূি 
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৮.৩। উিগেলা সড়ক (সািমারবেিল):   অনুগমাবদত বিবিবিগত ৮.২ বকঃবমঃ সািমারবেিল উিগেলা সড়ক বনম থাগণর 

েন্য ৭২৪.০১ লে টাকার প্রবভশন বছল। প্রকৃতিগে ৮.৩১ বকঃবমঃ সািমারবেিল রাস্তা ৭৩৭.৪২ লে টাকা ব্যগয় 

িাস্তিায়ন করা হয়। অনুগমাবদত বিবিবি অগিো (৮.৩১-৮.২০)= ০.১১ বকঃবমঃ রাস্তা এিং তার েন্য (৭৩৭.৪২-

৭২৪.০১)= ১৩.৪১ লে টাকা মিশী ব্যয় করা হয়। এ েন্য  বিবিবি সংগশাধন না করায় িবরকেনা ও আবর্ থক 

শংখলা ভংে হগয়গছ। 

 

উিগেলা সািমারবেিল সড়গকর ছবি বনগম্ন 

  

 

৮.৪। োি থার বব্রে ও িক্স কালভাট থঃ  প্রকগের আওতায় ২৪৮ বমটার বদঘ থে সম্মবলত ৫টি োি থার বব্রে বনম থাণ করা হগয়গছ। 

র্ার েন্য আবর্ থক প্রবভশন বছল ৬৪২.৫৩ লে টাকা এিং ব্যয় হগয়গছ ৬১৯.৯৬ লে টাকা। তাছাড়া ৪টি বব্রে 

কালভাট থ (৮৬ বমটার বদঘ থে) বনম থাগণ আবর্ থক িরাে বছল ১৫৮.৩১ লে টাকা এিং ব্যয় হগয়গছ ১৫৫.২০ লে টাকা।   

 

োি থার বব্রে ও িক্স কালভাগটর ছবি বনগম্ন 

 

  

 

৮.৫। িবরদশ থনকাগল বকছু প্যাগকগের দরিগত্রর কার্ থক্রম মদখা হয়, র্ার মগধ্য সািমারবেিল উিগেলা সড়ক উন্নয়ন 

(মচইগনে ৩১০০ – ৬১৬৭ বম) প্যাগকগের  বিবিআর অনুসরগণর প্রবক্রয়া বনম্নরূিঃ- 

(ক)  অবফবসয়াল।/আরবিবিবি প্রাক্কালনঃ ২.৫৪ মকাটি টাকা। 

(খ)  OTM িিবত অনুসরণ করা হয়। 

(ে)  কবমটি েঠগন (TEC) ৫ সদস্য বিবশি কবমটিগত িাইগরর ২েন সদস্য (১েন WDB ও ১েন RHD)বছগলন। 

(ঘ)  দরিত্র আহিান-২৯/০৭/২০১০ (বদবনক েনকন্ঠ ও News Today) তাবরগখ।  

(ঙ)  দরিত্র মখালা (TOC)– ৩১/০৮/২০১০ তাবরখ ও ৪টি প্রবতষ্ঠান দরিগত্র অংশ গ্রহণ কগর। 

(চ)  সি থবনম্ন দরদাতা ২.৫৪ মকাটি টাকা। 

 (ছ)  NOA- ১৪/১০/২০১৪ তাবরগখ মদয়া হয়।  

 

 



1249 

৮.৬। প্রকগের আওতায় বনম থাণ কাে দরিত্র প্রদি Specification অনুর্ায়ী করা হয়। বনম থাণ কাগে ব্যিহৃত মালামাল 

এলবিইবি’র বনেস্ব ল্যাগি িরীো করা হয়। 

৯। 

 

cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ মাচ থ, ২০১০ n‡Z Ryb, ২০১৩ ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 

†gvU ২২৬২.৭৬ লে UvKv। র্া অনুগমাবদত প্রাক্কবলত ব্যগয়র ৯৯.৯৮% এিং িাস্তি অগ্রেবত ১০০%। cÖK‡íi 

eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, অর্ থ Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

    (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ A_© 

‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

২০১০-১১ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ - ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ - - 

২০১১-১২ ১১৬৯.০০ ১১৬৯.০০ - ১১৬৯.০০ ১১৬৮.৫০ ১১৬৮.৫০ - ০.৫০ 

২০১২-১৩ ৪৫৫.০০ ৪৫৫.০০ - ৪৫৫.০০ ৪৪৪.২৬ ৪৪৪.২৬ - ০.৭৪ 

সি থগমাট t ২২৬৪.০০ ২২৬৪.০০ - ২২৬৪.০০ ২২৬২.৭৬ ২২৬২.৭৬ - ১.২৪ 

 

৯.১ wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq মর্,  প্রকেটির সংগশাবধত অনুগমাবদত ব্যয় ২২৬৩.১১ লে টাকা, এেন্য অর্ থ 

অিমুক্ত করা হগয়গছ ২২৬৪.০০ লে টাকা। এগত মদখা র্াগে মর্, প্রকগের অনুগমাবদত ব্যগয়র মচগয় ০.৮৯ লে টাকা 

মিশী অিমুক্ত করা হগয়গছ র্া আবর্ থক শংখলার িবরিবন্থ।

৯.২ cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY ২২৬৪.০০ j¶ UvKv| এিং ব্যয় হগয়গছ ২২৬২.৭৬ লে টাকা।  G‡Z 

†`Lv hvq cÖKí mমাবপ্তর িরও QvoK…Z Ae¨wqZ A_© ১.২৪ j¶ UvKv। D³ Ae¨wqZ A_© miKvবর †KvlvMv‡i 

h_vmg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q বকনা তার েমা বলি িাওয়া র্ায় বন, র্া বনবিত হওয়া প্রগয়ােন। 

১০। DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  সমাপ্ত প্রকে মূল্যায়ন কালীন এলাকািাসীর সবহত আগলাচনায় োনা র্ায় মর্, সাি-

মারবেিল সড়ক উন্নয়ন হওয়ায়  িে থা মমৌসুগমর ির প্রায় ৯ মাস চলাচল করগত িাগর। এগত উৎিাবদত িণ্য িবরিহগন 

সহায়ক হয়।    

1১| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi বতন েন Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|  cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

১।   মমাঃ মহাসীন  

     প্রকে িবরচালক 

- খন্ডকালীন ০১-০৩-২০১০ হগত 

২৬-০১-২০১১ ির্ থন্ত 

-২৬-০১-২০১১ 

২।  মমাঃ মোলাম বকিবরয়া 

     প্রকে িবরচালক 

- খন্ডকালীন ২৭-০১-২০১১  হগত 

৩০-১২-২০১২ ির্ থন্ত 

৩০-১২-২০১২ 

৩।  মমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

     প্রকে িবরচালক 

- খন্ডকালীন ০১-০১-২০১৩  হগত 

৩০-০৬-২০১৩ ির্ থন্ত 

৩০-০৬-২০১৩  

প্রকে সমাবপ্ত ির্ থন্ত 

          

        Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ ৪ িছর (প্রায়) িাস্তিাবয়ত G cÖK‡í বতনেন Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK 

wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjন K‡i‡Qb।    

 

1২| 1২|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ গৃহীত মূল কাে সমূহ AwR©Z djvdj  

cÖK‡íi †fŠZ কাে সমূহঃ  

Dc‡Rjv moK Dbœqb    (১০০%) 

†লি †cÖv‡UKkb     (১০০%) 

gvwUi KvR     (১০০%) 

Dc‡Rjv †ivW (mve-gviwRej cvU©)    (১০০%) 

DcRjv mo‡K MvW©vi eªxR    (১০০%) 

e· /KvjfvU©    (১০০%) 



1250 

1৩ D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

1৪ cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t   cÖ‡hvR¨ bq| 

1৪.1 cÖKí ev Í̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run) t  ৪২% সময় মিশী মলগেগছ।   

1৪.2 Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt  ৩ েন প্রকে িবরচালক িবরিতথন হওয়ায় বিবিবি সংগশাধন র্র্াসময় করা 

হয়বন।  

1৪.3 Pzw³ ev¯Íevq‡b wej¤ ̂t   cÖ‡hvR¨ bq| . 

১৫ mycvwik/মতামতt 

1৫.১ উিগেলা সড়ক উন্নয়ন ও সািমারবেিল রাস্তা উন্নয়ন কাে দুটিগত অনুগমাবদত বিবিবি অগিো আবর্ থক ও িাস্তি 

কাে মিশী করায় িবরকেনা ও আবর্ থক শংখলা রোগর্ থ  বিবিবি আন্তঃখাত সমন্বয় কগর সংগশাধন করা প্রগয়ােন 

বছল। এ বিেগয় িরিতী ব্যিস্থা গ্রহগণর েন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃবি আকে থণ করা হগলা।   

1৫.২ সংগশাবধত বিবিবি অনুর্ায়ী মমাট প্রকে ব্যয় ২২৬৩.১১ লে টাকা অর্চ অিমুক্ত করা হগয়গছ ২২৬৪.০০ লে টাকা  

অর্ থাৎ ০.৮৯ লে টাকা অবতবরক্ত অিমুক্ত করা হগয়গছ । বক কারগণ অবতবরক্ত অর্ থ অিমুক্ত করা হগয়গছ তা খবতগয় 

মদখা এিং প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণর েন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃবি আকে থণ করা হগলা।

1৫.৩ প্রেটির অনুকুগল মমাট অিমুবক্তকৃত অগর্ থর িবরমাণ ২১৬৪.০০ লে টাকা, র্ার মগধ্য ব্যয় হগয়গছ ২১৬২.৭৬ লে 

টাকা। অব্যবয়ত ১.২৪ লে টাকা সরকারী মকাোোগর েমা মদয়া হগয়গছ বক না তা, বনবিত হওয়ার েন্য স্থানীয় 

সরকার বিভাগের দৃবি অকে থণ করা হগলা। 

1৫.৪ প্রকেটির র্র্াসমগয় External Audit সম্পাদন করগত হগি।

1৫.৫ অনুগেদ ১৫.১ – ১৫.৪ এ সুিাবরগশর আগলাগক সংবিি মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তথক গৃহীত ব্যিস্থা এ বিভােগক অিবহত 

করগত হগি।
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ÒPuvcvBbeveMÄ-bIMuv fvqv eUZjx wRwm-MveZjx wRwm (‡PBt00-7.01 wKtwgt)Ó kxl©K  

cÖK‡íi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

(mgvß t wW‡m¤¦i,2012) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb           t  Dc‡Rjvt wbqvgZcyi, †Rjvt bIMuv| 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v          t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM  t  ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1537.29 - 1516.46 Rvbyqvix, 2011     

        n‡Z  

wW‡m¤¦i  2012 

Rvbyqvix, 2011     

        n‡Z  

wW‡m¤¦i  2012 

Rvbyqvix, 2011     

        n‡Z  

wW‡m¤¦i  2012 

- - 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

1| BD-†Wªbmn Dc‡Rjv moK Dbœqb 

(gvwUi KvR I ‡¯øvc †cÖv‡UKkbmn) 

wK.wg. 7.01 707.29 7.01 811.65 

2| eªxR/KvjfvU©  wg. 200.00 800.00 252.00 704.81 

3| wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ ‡_vK - 10.00 - - 

4| cÖvBm Kw›Ub‡RwÝ ‡_vK - 20.00 - - 

 ‡gvU - - 1537.29 100% 1516.46 

(98.67%) 

6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ‡Kvb KvR Amgvß †bB| 

7|  mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1| cUf~wg t MªvgxY DbœZ †hvMv‡hvM e¨e¯’v evsjv‡`‡ki mg„× A_©bxwZ‡Z AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i 

Avm‡Q| DËg †hvMv‡hvM e¨e¯’v K…l‡Ki K…wlcY¨ evRviRvZKiY, km¨ eûgyLxKiY, K…wli †m‡Pi hš¿cvwZ, mvi, 

exR BZ¨vw` cÖvwßi wbðqZv eûjvs‡k wbwðZ K‡i| d‡j GKw`‡K †hgb K…lK c‡b¨i b¨vh¨g~j¨ cvq Ab¨w`‡K 

RvZxq A_©bxwZI mg„× nq| bIMuuv †Rjvi wbqvgZcyi Dc‡Rjvi †gvU AvqZb 113.4 eM©wK‡jvwgUvi| Dc‡Rjvi 

c~e©vs‡k PuvcvB beveMÄ †Rjvi †mvbv gmwR` ¯’j e›`‡ii AwZ wbK‡U Aew¯’Z| wKš‘ †bqvgZcyi Dc‡Rjvq 

eUZjx †Mªv_ †m›Uvi †_‡K MveZjx †Mªv_ †m›Uvi ch©šÍ 7.01 wK‡jvwgUvi KuvPv iv¯Ívi Kvi‡Y PuvcvBbeveM‡Äi 

†mvbv gmwR`, bv‡Pvj, †Mvg¯Ívcyi, †mvbBPwÛ Gi mv‡_ bIMuuv †Rjvi wbqvgZcyi Dc‡Rjvi 4wU BDwbq‡bi 

moK †hvMv‡hvM e¨nZ n‡”Q| 7.01 wK‡jvwgUvi eUZjx †Mªv_ †m›Uvi †_‡K MveZjx †Mªv_ †m›Uvi ch©šÍ iv¯ÍvwU 

cvKv n‡j PuvcvBbeveMÄ †Rjvi  mv‡_ †`‡ki Ab¨vb¨ †Rjvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v DbœZ Ges mnRZi n‡e| G 

†cÖwÿ‡Z bIMuv †Rjvi wbqvgZcyi Dc‡Rjvq m¤ú~Y© wRIwe Aby`v‡b †gvU 1537.29 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 

Rvbyqvix 2011 n‡Z wW‡m¤¦i 2012 †gqv‡` ev¯Íevq‡bi Rb¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU MªnY Kiv nq| 
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7.2| D‡Ïk¨ t cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨ njt MÖvgxY iv¯Ívi msKxb©Zv ~̀i K‡i hvZvqvZ myweavi Dbœqbmn †UKmB 

MÖvgxY †hvMv‡hvM e¨e¯’v Ges K…wlcY¨ evRviRvZ myweavi AvaywbKZi Dbœqb| cÖK‡íi mywbwÏ©ó D‡Ïk¨ n‡jv t 

(K) mvwe©Kfv‡e bIMuv †Rjvi †hvMv‡hvM †bUIqvK© Dbœq‡bi gva¨‡g hvZvqvZ e¨q Kgv‡bv, evRvi e¨e¯’vi 

Dbœqb, evRviRvZ `ª‡e¨i Drcv`b e„w×, evRviRvZKiY myweavw` e„w×i gva¨‡g cÖKí GjvKvi Av_©-mvgvwRK 

Ae¯’vi Dbœqb; (L) Dc‡Rjvi ¸iæZ¡c~Y© GjvKv Ges cieZx© D”PZi moK †bUIqvK©mg~‡ni mv‡_ A‡cÿvK…Z 

cðvrc` AÂjmg~‡ni ms‡hvM ¯’vcb; Ges (M) MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb Ges K…wl I AK…wlLv‡Z Kg©ms¯’vb 

m„wói gva¨‡g MÖvgxY Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡bi wbwg‡Ë MÖvgxY `vwi`ª¨ we‡gvP‡b mnvqZv Kiv| 

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   

g~j cÖKíwUi Dci MZ 10-11-2010 Zvwi‡L cwiKíbv Kwgk‡b wcBwm mfv AbywôZ nq| D³ wcBwm mfvi 

mycvwikµ‡g gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ„©K 1537.29 jÿ UvKv (m¤ú~Y© wRIwe A_©) cÖv°wjZ e¨‡q Rvbyqvix, 

2011 n‡Z wW‡m¤¦i,2012 †gqv‡` cÖKíwU Aby‡gvw`Z nq Ges 02-02-2011 Zvwi‡L ¯’vbxq miKvi wefvM 

KZ„©K cÖKíwUi cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq|  

8| cÖKí cwi`k©b t AvBGgBwW KZ©„K bIMuv †Rjvq ev¯ÍevwqZ KvR MZ 09Ð11Ð2013 Zvwi‡L cwi`k©b Kiv 

nq| cwi`k©bKv‡j cÖKí cwiPvjK, mswkøó †Rjvi wbe©vnx cÖ‡KŠkjx I wmwbqi mnKvix cÖ‡KŠkjxmn mswkøó 

Kg©KZ©vMY Dcw¯’Z wQ‡jb| cÖKí mswkøó Kg©KZ©v‡`i m‡½ Av‡jvPbv, cÖvß Z_¨ we‡kølY I wcwmAvi Gi 

Z‡_¨i wfwË‡Z cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q| wb‡gœ cwi`wk©Z ¯‹xg¸‡jvi msw¶ß eY©bv †`Iqv nj t    

(j¶ UvKvq) 

K) ¯‹x‡gi bvg 

L) ‰`N©¨ 

 

 

(K) cÖv°wjZ e¨q 

(L) Pzw³K…Z  g~j¨ 

(M) e¨q 

(N) ev¯Íe 

AMÖMwZ 

K) Kvh©v‡`‡ki      

    ZvwiL 

L) KvR mgvwßi 

ZvwiL  

M) wVKv`v‡ii 

bvg 

gšÍe¨/ gZvgZ ফগটাগ্রাফ 

1| K) 

PuvcvBbeveMÄ-

bIMuv fvqv eUZjx 

wRwm-MveZjx wRwm 

moK  

(‡PB‡bRt0Ð3.65 

wKtwgt) 

L) 3.65 wKt wgt 

K)411.13 

L)444.14 

M) 444.14 

N) 100% 

K) 

31/03/2011 

L) 

25/04/2012 

M) ‡gm©vm B‡_b 

G›Uvi cÖvBR  

GwU GKwU Dc‡Rjv moK| 

moKwUi †gvU ˆ`N©¨ 7.01 

wKtwgt hv `ywU 

Kvh©v‡`k/Pzw³i gva¨‡g wbg©vY 

KvR 2012 mv‡j mgvß Kiv 

n‡q‡Q| 7.01 wKtwgt `xN© G 

moKwU‡Z 12 dzU †cf‡g›U, 

`ycv‡k (3+3)=6 dzU nvW© 

†mvìvi Ges (3+3)=6 dzU 

gvwUi †mvìvimn †gvU 24  
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K) ¯‹x‡gi bvg 

L) ‰`N©¨ 

 

 

(K) cÖv°wjZ e¨q 

(L) Pzw³K…Z  g~j¨ 

(M) e¨q 

(N) ev¯Íe 

AMÖMwZ 

K) Kvh©v‡`‡ki      

    ZvwiL 

L) KvR mgvwßi 

ZvwiL  

M) wVKv`v‡ii 

bvg 

gšÍe¨/ gZvgZ ফগটাগ্রাফ 

2| K) 

PuvcvBbeveMÄ-

bIMuv fvqv eUZjx 

wRwm-MveZjx wRwm 

L) 3.36 wKtwgt 

K) 296.15 

L) 302.59 

M) 302.51 

N) 100% 

K) 

31/03/2011 

L) 

25/04/2012 

M) †gm©vm gÛj 

†UªWvm  

dzU cÖk¯ÍZvq A_©vr 

Dc‡Rjv mo‡Ki 

†¯úwm‡d‡Kkb Abyhvqx 

moKwUi wbg©vY KvR mgvß 

Kiv n‡q‡Q| 

Specification Abyhvqx 

moKwUi †µó I †cf‡g›U 

Gi cwigvc mwVK cvIqv 

†M‡Q| moKwUi WBM 
Ges Kv‡c©wUs-mxj‡KvU Gi 

cyiæZ¡ cwigvc Kiv n‡q‡Q 

Ges Zv Specification  

Abyhvqx mwVK cvIqv †M‡Q| 

mo‡Ki GjvBb‡g‡›Ui cv‡k¦© 

1wU nvB¯‹zj, 2wU cÖv_wgK 

we`¨vjq, 3wU MÖvgxY 

nvUevRvi _vKvq moKwU 

Av_©-mvgvwRK w`K †_‡K 

AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© e‡j 

cÖZxqgvb n‡q‡Q| mo‡Ki 

eZ©gvb Ae¯’v (Physical 

Condition)  fvj| 

 

 

3| K) 

PuvcvBbeveMÄ-

bIMuv fvqv eUZjx 

wRwmÐMveZjx wRwm 

mo‡Ki wk‡ev b`x 

Dci Aviwmwm eªxR 

wbg©vY 

L) 97.50 wgt  

K) 256.92 

L) 301.21 

M) 301.19 

N) 100% 

K) 

03/07/2011 

L) 23/07/2012 

M) B‡_b-

‡Rmwgb †Rwf  

4 ¯ú¨vb wewkó 97.50 wgt 

`xN© †mZywUi wbg©vY KvR 

2012 mv‡j mgvß n‡q‡Q| 

†mZyi K¨v‡iRI‡q  18 dyU 

Ges `yBcv‡k 4 dzU (2 

dzU+2dyU) cÖk¯Í 

IqvKI‡q/ ûBjMvW© i‡q‡Q| 

†mZyi `yBcv‡k GevU©‡g‡›Ui 

bx‡P wmwm eøK Øviv iÿvcÖ` 

KvR Kiv n‡q‡Q| evwn¨K 

`„wó‡Z †mZyi ¸bMZ gvb 

fvj e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q 

Ges eZ©gv‡b eªx‡Ri ev¯Íe 

Ae¯’v fvj i‡q‡Q| 
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K) ¯‹x‡gi bvg 

L) ‰`N©¨ 

 

 

(K) cÖv°wjZ e¨q 

(L) Pzw³K…Z  g~j¨ 

(M) e¨q 

(N) ev¯Íe 

AMÖMwZ 

K) Kvh©v‡`‡ki      

    ZvwiL 

L) KvR mgvwßi 

ZvwiL  

M) wVKv`v‡ii 

bvg 

gšÍe¨/ gZvgZ ফগটাগ্রাফ 

4| K) 

PuvcvBbeveMÄ- 

bIMuv fvqv eUZjx 

wRwmÐMveZjx wRwm 

mo‡Ki nwicyi 

Lv‡ji Dci 

Aviwmwm MvW©vi 

eªxR wbg©vY 

L) 97.50 wgt 

K) 234.85 

L) 278.16 

M) 278.16 

N) 100% 

K) 03/07/2011 

L) 23/07/2012 

M) B‡_b-GmAvB 

†Rwf  

4 ¯ú¨vb wewkó 97.50 wgt 

`xN© †mZywUi wbg©vY KvR 

2012 mv‡j mgvß n‡q‡Q| 

†mZyi K¨v‡iRI‡q  18 dyU 

Ges `yBcv‡k 4 dzU (2 

dzU+2dyU) cÖk¯Í 

IqvKI‡q/ ûBjMvW© i‡q‡Q| 

†mZyi `yBcv‡k GevU©‡g‡›Ui 

bx‡P wmwm eøK Øviv iÿvcÖ` 

KvR Kiv n‡q‡Q| evwn¨K 

`„wó‡Z †mZyi ¸bMZ wVK 

Av‡Q e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q 

Ges eZ©gv‡b eªx‡Ri Ae¯’v 

fvj i‡q‡Q| 

 

wmwm eøK Øviv iÿvcÖ` KvR Kiv 

n‡q‡Q| 

5| K) 

PuvcvBbeveMÄ-

bIMuv fvqv eUZjx 

wRwmÐMveZjx wRwm 

mo‡Ki wRqv 

Lv‡ji Dci 

Aviwmwm MvW©vi 

eªxR wbg©vY  

L) 57.00 wgt 

K) 162.67 

L) 190.44 

M)190.44 

N) 100% 

K) 03/07/2011 

L) 23/07/2012 

M) †gm©vm wkjv 

G›Uvi cÖvBR 

wZb ¯ú¨vb wewkó 57.00 wg. 

`xN© †mZzwUi cÖwZwU ¯ú¨v‡bi 

‰`N©¨ 19 wg. (19wg.x3)| 

†mZzwUi Carrage way 18 

dzU cÖk¯Í Ges `yBcv‡k 4 

dzU (2 dzU x 2 dzU) 

Walkway 

Specification Abyhvqx 

wbg©vY Kiv n‡q‡Q| eªxRwU 

2012 mv‡j wbwg©Z n‡jI  

†mZzi GKcv‡k Abatment 
Gi wbKU gvwUi iÿvcÖ` KvR 

(c¨vjvmvBwWs) ÿwZMª¯’ 

nIqvq G‡cÖvP mo‡Ki 

GKvs‡ki gvwU a‡m †M‡Q| 

cÖKí KZ„©c‡ÿi g‡Z iÿvcÖ` 

KvR †kl nIqvi ciciB 

e„wói d‡j cv‡ki Lv‡j cvwb 

R‡g hvIqvi gvwU wKQyUv 

m‡i/e‡m (settle) G‡cÖvP 

ÿwZMª¯’ n‡q‡Q|  

 

G‡cÖvP mo‡Ki GKvs‡ki gvwU 

a‡m †M‡Q| 

9| µq Kvh©µg msµvšÍ Z_¨t  Aby‡”Q` 8.1 G ewY©Z ¯‹xg¸‡jvi µq msµvšÍ bw_ পয বানলাচো করা হয়। 

¯‹xg¸‡jvi (K) cÖv°wjZ e¨q (L) Pzw³K…Z g~j¨ (M) e¨q (N) ev¯Íe AMÖMwZ O) Kvh©v‡`‡ki ZvwiL P) KvR 

mgvwßi ZvwiL  Q) wVKv`v‡ii bvg BZ¨vw` Aby‡”Q` 8.1Gi ¯^ ¯^ ¯‹x‡gi wecix‡Z D‡jøL Kiv n‡q‡Q|  স্কীম 

5টি ঠিকাদার রেনয়ানগর জন্য বহুল প্রচাররে দুটি কনর পরেকায় রবজ্ঞাপে প্রকাশ করা হনয়নে। োোো রপরপআর 

অনুযায়ী Tender Opening committee (TOC) এবং Tender Evaluation Committee (TEC) 

গঠে করা হনয়নে। রবরধ ক্ষমাোনবক TEC ক্ষে দুইজে কনর ক্রয়কারীর রেয়ত্রণােকারী মত্রণাোলয়/রবভাগ/এনজন্সী বরহর্ভ বে 

সদস্য অন্তভূ বক্ত করা হনয়নে। োোো TOC ক্ষে TEC করমটির একজে সদস্য অন্তর্ভ বক্ত করা হনয়নে। TOC করমটি 
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কর্তবক ক্ষটন্ডার জমাদানের রেরদি সময় পর দরপে উন্মুক্ত করা হনয়নে। অথ বাা TOC ও TEC করমটি সঠিকভানব 

গঠেপূব বক ক্ষটন্ডার উন্মুক্তকরে ও মূোয়ে কাজ সম্পন্ন করা হনয়নে। মূোয়ে প্ররেনবদেসমূহ যথাযথ কর্তবপে কর্তবক 

অনুনমাদেপূব বক ঠিকাদারনক কায বানদশ প্রদাে করা হনয়নে। োোো েরথ পয বানলাচোয় ক্ষদিা যায় ঠিকাদারনক রবরধ 

অনুযায়ী ভযাট কেবে পূব বক রবল প্রদাে করা হনয়নে। 

10| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ n‡Z wW‡m¤¦i, 2012 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

1516.46 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 98.67% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

(j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q 

‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

2010-11 200.00 200.00 - 200.00 200.00 200.00 - 

2011-12 1000.00 1000.00 - 1000.00 1000.00 1000.00 - 

2012Ð13 337.00 337.00 Ð 337.00 316.46 316.46 Ð 

m‡e©v‡gvU t 1537.00 1537.00 - 1537.00 1516.46 1516.46 - 

11| DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t cªK‡íi AvIZvq DbœqbK„Z Kvh©µgmg~‡ni DcKvi†fvMx RbM‡Yi 

(Benificiaries) mv‡_ Avjvc K‡i Rvbv hvq †h, cÖK‡íi AvIZvq moKmn eªxR wbg©vY/Dbœq‡bi d†j wewfbœ 

†Mªv_ †m›Uvimn BDwbqb I Dc‡Rjv Ges nvBI‡qi mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v Kiv †hgb mnR n‡q‡Q †Zgwb Zv‡`i 

mg‡qiI mvkªq n‡q‡Q| Drcvw`Z cY¨ ¯’vbxq evRv‡i hvb‡hv‡M cwienb Kivmn †Q‡j-‡g‡q‡`i ¯‹zj-K‡j‡R 

hvZvqvZ mnRZi n‡q‡Q| ZvQvov cÖKí ev¯Íevq‡b ‡ek wKQy Kg©ms¯’v‡bi m„wó n‡q‡Q|   

12| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi 2 Rb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|  cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Rbve ‡gvt †gvwgbyj nK nvq`vix  

cÖKí cwiPvjK 

c~Y©Kvjxb Ð 01/01/2011 13/10/2012 

Rbve ‡gvt AvwRgyj nK 

cÖKí cwiPvjK 

c~Y©Kvjxb Ð 14/10/2012 31/12/2012 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq cÖKíwU †gvU 2 eQ‡i ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| wKš‘ GB mg‡q 

†gvU 02 (`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| gvÎ 2 eQ‡i ev¯ÍevwqZ cÖK‡í 2 Rb 

cÖKí cwiPvjK wb‡qvM mgxPxb bq| ZvQvov cÖKí cwiPvjK e`wj msµvšÍ gš¿xcwil` wefvM KZ„©K MwVZ 

KwgwUi mycvwik QvovB G cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK e`wj Kiv n‡q‡Q| 

13| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨ n‡jvt MÖvgxY iv¯Ívi msKxb©Zv `~i 

K‡i hvZvqvZ myweavi Dbœqbmn †UKmB MÖvgxY †hvMv‡hvM 

e¨e¯’v Ges K…wlcY¨ evRviRvZ myweavi AvaywbKZg 

Dbœqb| cÖK‡íi mywbwÏ©ó D‡Ïk¨ n‡jv t (K) mvwe©Kfv‡e 

bIMuv †Rjvi †hvMv‡hvM †bUIqvK© Dbœq‡bi gva¨‡g 

hvZvqvZ e¨q Kgv‡bv, evRvi e¨e¯’vi Dbœqb, evRviRvZ 

`ª‡e¨i Drcv`b e„w×, evRviRvZKiY myweavw` e„w×i gva¨‡g 

cÖKí GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb; (L) 

Dc‡Rjvi ¸iæZ¡c~Y© GjvKv Ges cieZx© D”PZi moK 

†bUIqvK©mg~‡ni mv‡_ A‡cÿvK…Z cðvrc` AÂjmg~‡ni 

ms‡hvM ’̄vcb; Ges (M) MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb Ges K…wl 

I AK…wlLv‡Z Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g MÖvgxY Av_©-mvgvwRK 

Ae¯’vi Dbœq‡bi wbwg‡Ë MÖvgxY `vwi`ª¨ we‡gvP‡b mnvqZv 

Kiv| 

cÖK‡íi AvIZvq moKmn eªxR wbg©vY/Dbœq‡bi 

d†j wewfbœ †Mªv_ †m›Uvimn BDwbqb I Dc‡Rjv 

Ges nvBI‡qi mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v Kiv †hgb 

mnR n‡q‡Q †Zgwb Zv‡`i mg‡qiI mvkªq 

n‡q‡Q| Drcvw`Z cY¨ ¯’vbxq evRv‡i hvb‡hv‡M 

cwienb Kivmn †Q‡j-‡g‡q‡`i ¯‹zj-K‡j‡R 

hvZvqvZ mnRZi n‡q‡Q| ZvQvov cÖKí 

ev¯Íevq‡b ‡ek wKQy Kg©ms¯’v‡bi m„wó n‡q‡Q| 

7.01 wK‡jvwgUvi moK wbg©v‡Yi d‡j 

PuvcvBbeveM‡Äi †mvbv gmwR`, bv‡Pvj, 

†Mvg¯Ívcyi, †mvbvBPwÛ Gi mv‡_ bIMuuv †Rjvi 

wbqvgZcyi Dc‡Rjvi 4wU BDwbqbmn †`‡ki 

Ab¨vb¨ †Rjvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v DbœZ Ges 

mnRZi n‡q‡Q| 
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14| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t cÖ‡hvR¨ bq| 

15| cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t 

15.1| Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`jx t cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ cwiPvjbvq †`Lv hvq cÖKíwU †gvU 2 eQ‡i 

ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| wKš‘ 2 eQ‡i †gvU 02 (`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| gvÎ 2 

eQ‡i ev¯ÍevwqZ cÖK‡í 2 Rb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM mgxPxb bq| ZvQvov cÖKí cÖwiPvjK e`jx msµvšÍ 

gš¿xcwil` wefvM KZ„©K MwVZ KwgwUi mycvwik MªnY QvovB cÖKí cwiPvjK e`jx Kiv n‡q‡Q| 

15.2| G‡cÖvP moK ÿwZMª¯’ t PuvcvBbeveMÄ-bIMuv fvqv eUZjx wRwm-MveZjx wRwm mo‡Ki wRqv Lv‡ji Dci 

wbwg©Z Aviwmwm MvW©vi eªx‡Ri GKcv‡k Abatment Gi wbKU G‡cÖvP mo‡K gvwU a‡m wM‡q G‡cÖvP moK 

ÿwZMª¯’ n‡q‡Q| G‡Z fwel¨‡Z Abatment Site G fv½b †`Lv w`‡Z cv‡i | 

15.3| Aby‡gvw`Z ms ’̄vb A‡cÿv AwZwi³ A_© e¨q/cwigvb e„w×t AÎ cÖK‡í g~jZt `yBwU Lv‡Zi ms¯’vb wQj h_vt 

7.01 wKtwgt moK Ges 200 wgt eªxR/KvjfvU© wbg©vY| BD‡Wªbmn Dc‡Rjv moK Dbœqb Lv‡Z 7.01 wKtwgt 

moK (gvwUi KvR I †¯øvc †cÖv‡UKkbmn) wbg©v‡Yi Rb¨ 707.29 jÿ UvKvi ms¯’vb wQj| wWwcwc Abyhvqx 

7.01 wKtwgt moK wbg©vY KvR mgvß Kiv n‡q‡Q wKš‘ GLv‡Z e¨q n‡q‡Q 811.65 jÿ UvKv| A_©vr Aby‡gvw`Z 

ms¯’vb A‡cÿv G Lv‡Z 104.36 jÿ UvKv †ekx e¨q Kiv n‡q‡Q| cÖKí KZ„©c‡ÿi g‡Z moK wbg©vb As‡M 

20685.80 etwgt †¯øvc ‡cÖv‡UKkb Ges 51270.00 Nt wgt gvwUi Kv‡Ri ms¯’vb wQj| wKš‘ cÖK„Zc‡ÿ  

21701.50 etwgt †¯øvc ‡cÖv‡UKkb (1016.30 etwgt †ekx) Ges 84212.82 Ntwgt gvwUi KvR 

(32942.82 Ntwgt †ekx) Kivq G Lv‡Z e¨q e„w× †c‡q‡Q| ZvQvov cÖK‡íi AvIZvq 800.00 jÿ UvKv e¨‡q 

200wgt eªxR/KvjfvU© wbg©v‡Yi ms¯’v‡bi wecix‡Z 704.81 jÿ UvKv (95.19 jÿ UvKv Kg) e¨‡q 252 wgt 

eªxR/KvjfvU© wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖKí KZ„©c‡ÿi g‡Z cÖK…Z cÖ‡qvR‡bi wfwË‡Z eªxR/Kvjfv‡U©i ‰`N©¨ e„w× 

†c‡q‡Q| Z‡e cÖK‡íi †gvU e¨q (1516.46 jÿ UvKv) Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi g‡a¨ mxgve× Av‡Q| 

Aby‡gvw`Z ms¯’vb A‡cÿv †Kvb Lv‡Z AwZwi³ A_© e¨q/cwigvb e„w× Avw_©K I k„sLjv cwicš’x| 

16| mycvwik t 

16.1| cÖKíwU h_vmg‡q Ges Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q hv cÖksmbxq| wKš‘ gvÎ 02 eQ‡i 

ev¯ÍevwqZ cÖK‡í `yBRb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM †Kvb Ae¯’v‡ZB Kvg¨ bq| ZvQvov cÖKí cwiPvjK e`jx 

msµvšÍ gš¿xcwil` wefvM KZ„©K MwVZ KwgwUi mycvwik QvovB AÎ cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK cwieZ©b/e`jx 

Kiv n‡q‡Q, hv AbvKvswLZ| fwel¨‡Z GwWwcf~³ Dbœqb cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK Nb Nb cwieZ©b/e`jx 

cwinvi Ki‡Z n‡e| ZvQvov cÖKí cwiPvjK cwieZ©b/e`jxi †ÿ‡Î D³ KwgwUi mycvwik MªnY Ki‡Z n‡e 

(Aby‡”Q`-14.1)|  

16.2| PuvcvBbeveMÄ-bIMuv fvqv eUZjx wRwm-MveZjx wRwm mo‡Ki wRqv Lv‡ji Dci wbwg©Z Aviwmwm MvW©vi eªx‡Ri 

GKcv‡k Abatment Gi wbKU ÿwZMª¯’ G‡cÖvP moK wVKv`vi‡K w`‡q †givg‡Zi e¨e¯’v MªnY Ki‡Z n‡e 

(Aby‡”Q`-14.2)| 

16 .3| AÎ cÖK‡íi †gvU cÖKí e¨q Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi g‡a¨ mxgve× _vK‡jI moK wbg©vY Lv‡Z Aby‡gvw`Z 

ms¯’vb A‡cÿv AwZwi³ A_© e¨q mgxPxb nqwb| ZvQvov  Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ eªxR/KvjfvU© wbg©vY Kiv n‡jI 

eªxR/Kvjfv‡U©i ‰`N©¨ e„w× Kiv mgxPxb nqwb| G‡ÿ‡Î cÖKí mgvwßi c~‡e©B cÖKíwU ms‡kvab Kivi cÖ‡qvRb 

wQj|fwel¨‡Z cÖKí ev¯Íevq‡b G‡nb Awbqg cwinvi Kivi Rb¨ wb‡ ©̀kbv cÖ`vb Kiv n‡jv (Aby‡”Q`-14.3)| 
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Ò‡fvjv evm ÷¨vÛ-jvnvinvU ms‡hvM moK Dbœq‡bi Rb¨ m¤¢ve¨Zv hvPvB I  

we Í̄vwiZ bKkv cÖYqbÓ kxl©K cÖKí 

 

(mgvß t Ryb, 2013) 

 

1|  cÖK‡íi Ae¯’vb t  ‡fvjv, ewikvj| 

2|  ev¯ÍevqbKvix ms¯’v t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3|  cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM t  ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ¯’vbxq miKvi wefvM 

4|  cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q  t  

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb, 

2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z        

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j             

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

332.90 - 194.00 RyjvB /11 

n‡Z 

wW‡m¤̂i/12 

RyjvB /11 

n‡Z  

Ryb/13 

RyjvB /11 

n‡Z  

Ryb/13 

- 25% 

5|  cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri 

AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb                       

(Ryb, 2013 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe 

(%) 

Avw_©K 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1| †i›Uvj BKzBc‡g›U ‡_vK 1) m¤¢ve¨Zv 

জররপ 

 

 

 

 

 

 

2) we¯ÍvvwiZ 

wWRvBb 

cÖYqb 

2.50  সম্ভব্যো 

জররপ 

করা 

হনয়নে। 

ফলাফল 

ঋোনক 

হওয়ায় 

রিজাইে 

অংশ বাদ 

ক্ষদওয়া 

হনয়নে। 

 

194.00 

 

2| gy`ªY I evauvB ‡_vK 2.00 

3| UªvÝ‡cvU© (†i›Uvj) ‡_vK 25.00 

4| Kbmvj‡U›U  (12 Rb, 125 Rbgvm)  166.20 

5| cviwWqvg GjvDÝ ‡_vK 5.00 

6| ‡Uw÷s/ Bb‡fmwU‡Mkb ‡_vK 32.00 

7| mv‡f© GÛ WvUv Kv‡jKkb ‡_vK 5.00 

8| Kw¤úDUvi GÛ G‡·mwiR ‡_vK 1.60 

9| Ab¨vb¨   

10| mv‡cvU©  ÷vd (17 Rb, 258 Rbgvm   75.60 

11| gvbwPÎ msMÖn  ‡_vK 1.50 

12| g‡Wwjs md&UIq¨vi (wd)  ‡_vK 8.00  

13| cvi‡mR Ae †m‡KÛvix WvUv  ‡_vK 3.00  

14| Kw›Ub‡RÝx GÛ wg‡m‡jwbqvm  ‡_vK 5.00  

                †gvU t   332.90  194.00 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi 
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6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t m¤¢ve¨Zv RwicKv‡j †fvjv evm÷¨vÛ-jvnvinvU moK Dbœqb cÖK‡íi 

†ewbwdU bMb¨ Ges wi¯‹ †d±imn MÖnb‡hvM¨ bq weavq we¯ÍvwiZ wWRvBb cÖYqb Ask ev` †`qv n‡q‡Q|   

7.1| cUf~wg t cÖKíwU গ্রহনের সময় টিরপরপ’ক্ষে উরল্লরিে পটভূরম রেম্নরুপ। WFP-wek¦ e¨vsK-evsjv‡`k cwimsL¨vb 

ey¨‡iv cÖYxZ Proverty g¨vc Abymv‡i †fvjv †Rjvi 33-40 kZvsk জেগে `vwi`ªmxgvi wb‡P emevm K‡i| 

†fvjvmn দরেোংk eûmsL¨K grmRxwei evm; hviv mgy‡`ª gvQ a‡i wKš‘ evRviRvZ Kiv Zv‡`i Rb¨ mgm¨v 

msKzj| Zviv Zv‡`i রশকার করা gvQ mvavibZt ewikvj ev XvKvq evRviRvZ K‡i| wKš‘ †hvMv‡hvM e¨e¯’v 

mgq mv‡c¶ I e¨qeûj we‡ePbvq Zviv ¯’vbxqfv‡e gvQ weµq Ki‡Z eva¨ nIqvq h‡_vchy³ g~j¨ পায় ো| 

†fvjv evm÷¨vÛ-jvnvinvU moKwU Dbœqb Kiv n‡j ewikvj/XvKv hvZvqvZ mgq Kg‡e Ges grm¨ RxweMY 

Zv‡`i c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ †c‡Z cv‡ib| ¯’vbxq RbcÖwZwbwaMYI cÖKíwU ev¯Íevq‡bi c‡¶ gZ †ck K‡ib| 

AvšÍR©vwZK cÖwZôvb International Food Policy Research Institute (IFPRI) I Bangladesh 

Institute of Development Stadies (BIDS) KZ…©K c~‡e© cwiPvwjZ mgx¶vq †`Lv †M‡Q, moK wbg©vY 

cjøx Dbœqb‡K cÖfvweZ K‡i; we‡kl K‡i Lvgvi ch©v‡q K…wl Drcv`b e„w×, Pvlx‡`i Avq e„w× Ges K…wl c‡Y¨i 

b¨vh¨ g~j¨ cÖvwß wbwðZ K‡i| cÖ¯ÍvweZ moKwU d¬¨vW প্যানেi Dci w`‡q AvovAvwo hv‡e Ges wZbwU eo b`x 

†ZZuzwjqv, Avwoqvj Luv Ges Kvjve`i AwZµg Ki‡e hv eb¨vi cvwb প্রবv†হ euvav m„wó Ki‡Z cv‡i we‡ePbvq 

cÖKíwU KZUv djcÖmy n‡e †`Lvi Rb¨ G m¤¢ve¨Zv Rwic cÖKíwU nv‡Z †bqv n‡qwQj|  

7.2| D‡Ïk¨ t ‡fvjv evm÷¨vÛ-jvnvinvU ms‡hvM moK Dbœq‡bi Rb¨ KvwiMwi I A_©‰bwZK m¤¢ve¨Zv hvPvB Kiv|  

7.3 |  cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t cÖKíwU MZ 31/05/2011 Zvwi‡L 332.90 jÿ UvKv e¨‡q RyjvB,11 n‡Z 

wW‡m¤¦i,12 Ges cieZ©x‡Z 18/12/2012 Zvwi‡L RyjvB,2011 n‡Z RybÕ13 †gqv‡` e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K †gqv` 

e„w× Kiv nq| 

8| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖKíwUi `ywU Ask (K) m¤¢ve¨Zv Rixc I (L) we¯ÍvwiZ wWRvBb I †UÛvi `wjj 

cÖYqb| m¤¢ve¨Zv Rix‡ci KvR 100% †kl n‡q‡Q| cÖKíwU jvfRbK bq we‡ePbvq we¯ÍvwiZ wWRvBb I 

†UÛvi `wjj cÖYqb Ask ev` †`qv n‡q‡Q| 

9| cÖKí cwi`k©b t  mgxÿv cÖKí nIqvq cwi`k©b Kiv nqwb|   

10| ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨qt 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt 

‡gvU UvKv cÖt mvt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2011-12 15.00 15.00 - 15.00 15.00 15.00 -  

2012-13 317.90 317.90 - 185.00 179.00 179.00 - 6.00 

me©‡gvU 332.90 332.90 - 200.00 194.00 194.00 - 6.00 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 332.90 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 194.00 j¶ UvKv| 

wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK„Z UvKvi cwigvY 200.00 j¶ UvKv| G‡Z 

†`Lv hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 6.00 j¶ UvKv| wcwmAvi-G cÖ`Ë Z_¨byhvqx D³ Ae¨wqZ 

A_© ‡UªRvix †_‡K D‡Ëvjb Kiv nqwb|  

11|   cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi GKRb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t      

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`wji ZvwiL 

†gvt Avjøv nvwdR, cÖKí cwiPvjK c~Y©Kvjxb - 18/08/2012 - 
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12|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

†fvjv evm ÷¨vÛ -jvnvinvU mo‡Ki A_©‰bwZK I 

KvwiMix m¤¢ve¨Zv hvPvB; we¯ÍvwiZ wWRvBb I 

†UÛvi `wjj cÖYqb| 

 m¤¢ve¨Zv mgx¶vi cÖK‡í A_©‡bwZK djvdj 

‡bwZevPK we‡ePbvq cÖKíwU MÖnb bv Kivi mycvwik 

Kiv n‡q‡Q| 

13|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖ‡hvR¨ েয়। 

14|  ch©‡eÿY : GjwRBwW KZ„©K wb‡qvwRZ civg©kK cÖwZôvb Øviv Ò‡fvjv evm÷¨vÛ-jvnvinvU ms‡hvM moK 

Dbœq‡bi Rb¨ A_©‰bwZK I KvwiMwi m¤¢ve¨Zv hvPvBÕÕ Kiv n‡q‡Q| mgxÿv cÖwZ‡e`‡b cÖKíwUi †ewbwdU bMb¨ 

e‡j D‡jøL Kiv n‡q‡Q| ZvQvov, D³ moK Dbœq‡b 3wU †mZz wbg©v‡Yi cÖ‡qvRb n‡e hvi mwg¥wjZ ‰`N©¨ 

G¨v‡cÖvP moKmn 4.7 wKtwgt| `k kZvsk wi¯‹ we‡ePbvq cÖK‡íi wewb‡qvM djvdj FbvZ¡K n‡q hvIqvq 

cÖKíwUi we¯ÍvwiZ wWRvBb Ask cÖYqb Kiv nqwb| G‡Z mswkøó gš¿Yvj‡qi mg¥wZ i‡q‡Q| D‡jøL¨ cÖKíwU  

ev¯ÍevwqZ n‡j moKwU †fvjv †Rjv‡K moK c‡_ ewikvj wefv‡Mi mv‡_ hy³ KiZt d‡j †fvjv-ewikvj 

hvZvqvZ `ªæZ nZ| eZ©gv‡b cÖKíwU ev¯Íevqb Viable bv n‡jI fwel¨‡Z hvbevnb e„w×i mv‡_ mv‡_  iv¯Ívi 

cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i| Kv‡RB cÖ¯‘ZK…Z cÖwZ‡e`bwU msiÿY Kiv, cÖ‡qvR‡b GwU Kv‡R jvMv‡bv †h‡Z cv‡i|  

15|  gZvgZ/mycvwik:  

fwel¨‡Z Av‡jvP¨ iv¯Ívi cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i| Kv‡RB cÖ¯‘ZK…Z cÖwZ‡e`bwU msiÿY Kiv, cÖ‡qvR‡b GwU Kv‡R 

jvMv‡bv hvq| 
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সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

(mgvßt জুে,2013) 

cÖK‡íi bvg t “Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, 

Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including 

Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at 

Narail, Gaibandah, Chittagong and Maguara DistrictÓ kxl©K mgx¶v cÖKí। 

  

1| cÖK‡íi Ae¯’vb              t   bovBj, MvBevÜv, PÆMªvg I gv¸ov †Rjv| 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v              t   ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)|  

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM       t   ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q  t      

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

186.00 

 

- 

 

183.00 

RyjvB,2012 

n‡Z 

জুন,২০১৩ 

- RyjvB,2012 

n‡Z 

জুন,২০১৩ 

- - 

5|    cÖK‡íi AsMwfwËK িাস্তিায়ন অগ্রেবত t  cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMªMwZi Z_¨ wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t 

 (j¶ UvKvq) 

µwg

K bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013 ch©šÍ) 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

(%) 

ev¯Íe 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

01| wd {Environmental clearance for DOE & 

Associated Cost (purchage of navigational 
route map)} 

‡_vK 2.50 ‡_vK 2.50 100% 

02| Awdm †ókbvix ‡_vK 1.00 ‡_vK 1.00 100% 

03| ÷ªvKPvivj wWRvBb Kbmvj‡U›U (Including VAT & IT) ‡_vK 75.00 ‡_vK 75.00 100% 

04| EIA Study (Including VAT & IT) ‡_vK 12.00 ‡_vK 12.00 100% 

05| Carrying out hydrological & Morphological 
Study (Including VAT & IT) 

‡_vK 72.00 ‡_vK 72.00 100% 

06| Economic Analysis ‡_vK 18.00 ‡_vK 18.00 100% 
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µwg

K bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013 ch©šÍ) 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

(%) 

ev¯Íe 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(Including VAT & IT) 
07| weÁvcb ‡_vK 1.00 ‡_vK 1.00 100% 

08| m¤§vbx fvZv ‡_vK 1.00 ‡_vK 1.00 100% 

09| d‡UvKwc ‡_vK 0.50 ‡_vK 0.50 100% 

10| VAT & IT for other Item ‡_vK 3.00 ‡_vK 0.00 0% 

‡gvU=  186.00  183.00  

 

৬। KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  সমাপ্ত প্রকগের মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

  7| mvaviY ch©‡e¶Y t  

7.1| cUf~wg t  ১০০ wgUv‡ii AwaK বদগঘ থর ব্রীে বনম থাগণর মেগত্র সমীো (nvBWªjwR I gi‡dvjwR ÷vwW, স্ট্রাকচারাল 

বিোইন এিং ইকনবমক এনালাইবসস ও EIA) গ্রহগণর িাধ্যিাধকতায় bovBj, MvBevÜv, PÆMªvg I gv¸ov 

মেলায়, নড়াইল সদর উিগেলায় ১টি, সাঘাটা  উিগেলায় ২টি, মাগুড়া সদর ১টি ও হাটহাোরী উিগেলায় ১টি কগর 

মমাট  ৫(িাঁচ) টি ব্রীে বনম থাণ করার েন্য এ সমীো প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

7.2| D‡Ïk¨ সমীো প্রকেটির মূল উগেশ্য হগলা হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবি, স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক 

এনালাইবসগসর মাধ্যগম ব্রীে সমূগহর  মেগত্র বিবনগয়াে প্রকে প্রস্তুবতগত ির্ থাপ্ত মটকবনকোল তথ্য প্রদান করা। 

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t  মূল প্রকেটি েত ১২-০৯-২০১২  তাবরগখ স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী  

কর্তথক মমাট 18৬.00 লে (সম্পূণ থ বেওবি)  টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় জুলাই, ২০১২ হগত  জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত মময়াগদ 

অনুগমাবদত হয়। 

 ৭.৪। এ সমীোর হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবির  কাে সম্পাদগনর লগেে বুগয়টগক Single Source িিবতগত 
বনগয়াে প্রদান করা হয়। তাছাড়া স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক এনালাইবস কাে দুটি সম্পাদগনর েন্য OTM 

িিবতগত সগয়ল এন্ড ফাউগন্ডশন বলঃ এিং োন োস  নামক িরামশ থক ফাম থ দুটিগক বনগয়াে প্রদান করা হয়। 

  ৮। cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t 

৮.১। 

 

cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 183.00 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z 

cÖv°wjZ e¨‡qi 98.38% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ 

I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒct 

                                                                                                                           (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt 

mvt 

‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2012-13 186.00 186.00 0.00 186.00 183.00 183.00 0.00 3.00 

m‡e©v‡gvU t 186.00 186.00 0.00 186.00 183.00 183.00 0.00 3.00 

 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 186.00 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 183.00 j¶ UvKv| 

wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 186.00 j¶ UvKv| G‡Z †`Lv 

hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 3.00 j¶ UvKv (wRIwe)| র্া বিবধ অনুর্ায়ী miKvবর †KvlvMv‡i 

Rgv †`Iqv n‡q‡Q বকনা তা বনবিত হওয়া প্রগয়ােন। 
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৮.২| এ সমীোর ফগল নড়াইল মেলার সদর উিগেলার বচত্রা নদীর উির ১৪০ বমটার, োইিান্ধা মেলার সাঘাটা উগিেলার 

কাঁটাখালী নদীর উির ২৭০ বমটার ও ১৮৯ বমটার, মাগুড়া মেলার সদর উিগেলার নিেংো নদীর উির ১৭৫ বমটার 

এিং চট্টগ্রাম মেলার হাটহাোরী উিগেলায় হালদা নদীর উির ১২০ বমটার মসতু বনম থাগণর মল-আউট বিোইন ও ব্যয় 

প্রাক্কলন িাওয়া র্ায়। 

   ৯। DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  প্রকেভুক্ত মসতু 05wU wbwg©Z n‡j G GjvKvi RbMY উিকৃত হগি। বিগশে কগর 

িণ্য িারািার ও েনেগণর র্াতায়গতর সুবিধা সৃবি হগি মগম থ এলাকাসূগত্র োনা র্ায়।   

 ১০। 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ 01Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki AwZwi³ 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

†gvt Rvdiæj nvmvb 

 cÖKí cwiPvjK 

 LÛKvjxb 07/05/2013Bs - 

 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 1 eQ‡ii িাস্তিাবয়ত G cÖK‡í 01 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK 

AwZwi³ wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

 ১১|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

ক্রবমক নং cwiKwíZ D‡Ïk¨ গৃহীত মুল কাে সমূহ AwR©Z djvdj  

 cÖK‡íi †fŠZ কাে সমূহঃ  

১। wd {Environmental clearance for DOE & Associated Cost 

(purchage of navigational route map)} 

   (১০০%) 

২। Awdm †ókbvix    (১০০%) 

৩। ÷ªvKPvivj wWRvBb Kbmvj‡U›U (Including VAT & IT)   (১০০%) 

৪। EIA Study (Including VAT & IT)    (১০০%) 

৫। Carrying out hydrological & Morphological Study 
(Including VAT & IT) 

(১০০%) 

৬। Economic Analysis 
(Including VAT & IT) 

   (১০০%) 

৭। weÁvcb    (১০০%) 

৮। m¤§vbx fvZv   (১০০%) 

৯। d‡UvKwc    (১০০%) 

১০। VAT & IT for other Item 0% 

 

1২। D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t   cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

1৩। cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t  মকান সমস্য মনই। 

1৩.1। cÖKí ev Í̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run) t   cÖ‡hvR¨ bq। 
1৩.2। 

1৩.৩। 

Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt  cÖ‡hvR¨ bq। 

Pzw³ ev¯Íevq‡b wej¤^t  cÖ‡hvR¨ bq।    

 1৪। সুিাবরশ/মতামতঃ 

   1৪.1। প্রকগের অনুকূগল মমাট অিমুক্তকৃত 198.00 লে টাকা হগত ৩.০০ লে টাকা ব্যয় হয়বন র্া সরকাবর 

মকাোোগর েমা মদয়া হগয়গছ বকনা তা বনবিত করার েন্য স্থানীয় সরকার বিভােগক অনুগরাধ করা হগলা।

 

  1৪.2। সমীোর ফলাফল অনুর্ায়ী ব্রীে ৫টির দ্রুত িাস্তিায়গনর উগযাে মনয়া মর্গত িাগর।   
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সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

(mgvßt জুে,2013) 

 

cÖK‡íi 

bvgt    

“Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic 

Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey 

& Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur and 01 (one) in 

Narsingdi District of BangladeshÓ kxl©K mgx¶v cÖKí। 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb              t   Rvgvjcyi ও নরবসংবদ  †Rjv|  

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v             t  ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi। 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM      t  ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t    

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

160.00 

 

Ð 

 

157.66 

RyjvB,2012 

n‡Z 

wW‡m¤¦i, 

2012 

RyjvB,2012 

n‡Z 

Ryb, 2013 

RyjvB,2012 

n‡Z 

Ryb, 2013 

- ৬ মাস 

(১০০%) 

0৫|  cÖK‡íi A½wfwËK ev Í̄evqb AMªMwZ t   cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMªMwZi wb‡gœ Z_¨ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t  

  (j¶ UvKvq) 

µwg

K bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013 ch©šÍ) 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K  

(%) 

ev¯Íe 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

01| wd {Environmental clearance for 

DOE & Associated Cost (purchage 
of navigational route map)} 

‡_vK 2.17 ‡_vK 2.17 100% 

02| Awdm †ókbvix ‡_vK 0.27 ‡_vK 0.27 100% 

03| ÷ªvKPvivj wWRvBb Kbmvj‡U›U 

(Including VAT & IT) 

‡_vK 65.31 ‡_vK 65.31 100% 

04| EIA Study (Including VAT & IT) ‡_vK 7.62 ‡_vK 7.62 100% 



1264 

৬। KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  সমাপ্ত প্রকগের মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

৭। সাধারণ ির্ থগিেণঃ 

7.১ 

 

cUf~wg t  ১০০ wgUv‡ii AwaK বদগঘ থর ব্রীে বনম থাগণর মেগত্র সমীো (nvBWªjwR I gi‡dvjwR ÷vwW, স্ট্রাকচারাল 

বিোইন এিং ইকনবমক এনালাইবসস ও EIA) গ্রহগণর িাধ্যিাধকতায় োমালপুর  মেলায় িকশীেঞ্জ মেলায় ২টি 

ও মদওয়ানেঞ্জ উিগেলায় ২টি কগর মমাট  ৪(চার) টি ব্রীে বনম থাণ করার েন্য এ সমীো প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

7.২ উগেশ্যঃ  সমীো প্রকেটির মূল উগেশ্য হগলা হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবি, স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক 

এনালাইবসগসর মাধ্যগম ব্রীে সমূগহর  মেগত্র বিবনগয়াে প্রকে প্রস্তুবতগত ির্ থাপ্ত মটকবনকোল তথ্য প্রদান করা। 

7.৩। cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   মূল প্রকেটি েত ২৯-০৪-২০১২ তাবরগখ স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় 

মন্ত্রী  কর্তথক মমাট ১৬০.০০ লে (সম্পূণ থ বেওবি)  টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় জুলাই, ২০১২ হগত  বিগসম্বর, ২০১২ ির্ থন্ত 

মময়াগদ অনুগমাবদত হয়। অতঃির েত ৭-০৫-২০১৩ তাবরগখ োমালপুর মেল্যর ৪টি ব্রীগের সবহত নরবসংবদ 

মেলার ১টি ব্রীে সহ মমাট ৫টি ব্রীে বনগয় ব্যয়বৃবি ব্যবতবরগক (১৬০.০০ লে টাকায়) প্রকেটি সংগশাধন করা হয়। 

প্রকেটির মময়াদ ৬মাস বৃবিকগর জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত করা হয়। 

7.৪। 

 

এ সমীোর হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবির  কাে সম্পাদগনর লগেে বুগয়টগক Single Source িিবতগত 
বনগয়াে প্রদান করা হয়। তাছাড়া স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক এনালাইবস কাে দুটি সম্পাদগনর েন্য OTM 

িিবতগত সগয়ল এন্ড ফাউগন্ডশন বলঃ এিং সাম থ এগসাবসগয়গট বলঃ নামক িরামশ থক ফাম থ দুটিগক বনগয়াে প্রদান করা 

হয়। 

৮। cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t     

8.১। 

 

cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 157.66 j¶ UvKv hv 

Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 98.54% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc 

eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

                                                                                                                             (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ A_© 

‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2012-13 160.00 160.00 0.00 160.00 157.66 157.66 0.00 2.34 

m‡e©v‡gvU t 160.00 160.00 0.00 160.00 157.66 157.66 0.00 2.34  

G cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 160.00 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 157.66 j¶ UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i 

†`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 160.00 j¶ UvKv|  G‡Z †`Lv hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z 

Ae¨wqZ A_© 2.34 j¶ UvKv (wRIwe) র্া বিবধ অনুর্ায়ী miKvবর †KvlvMv‡i Rgv †`Iqv n‡q‡Q বকনা তা বনবিত হওয়া 

প্রগয়ােন। মূল অনুগমাবদত প্রকগে ৪টি ব্রীগের সমীোর প্রবভশন বছল। িরিতীগত ব্যয় বৃবি না কগর নরবসংবদ মেলার ১টি ব্রীে 

অন্তভূ থক্ত কগর সমীো প্রকেটি সংগশাধন করা হয়। PCR ির্ থাগলাচনায় মদখা র্াগে মর্ নরবসংবদ  মেলার ব্রীেটি সমীো করা 

05। Carrying out hydrological & 
Morphological Study (Including 
VAT & IT) 

‡_vK 69.66 ‡_vK 69.66 100% 

06| Economic Analysis (Including VAT 
& IT) 

‡_vK 10.67 ‡_vK 10.67 100% 

07| weÁvcb ব্যয় ‡_vK 1.00 ‡_vK 1.00 100% 

08| m¤§vbx/বফ ‡_vK 0.65 ‡_vK 0.65 100% 

09| d‡UvKwc ‡_vK 0.31 ‡_vK 0.31 100% 

10| VAT & IT for other Item ‡_vK 2.34 ‡_vK 0.00 00 

       

‡gvU=  160.00  157.66  
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হগয়গছ বকনা তার উগল্লখ মনই। এ বিেগয় প্রকে িবরচালগকর সাগর্ মমৌবখক আলাি করগল োনা র্ায় মর্, নরবসংবদর ব্রীেটিরও 

সমীো করা হগয়গছ, ভুলক্রগম PCR-এ তার উগল্লখ করা  হয়বন। 

৮.২| এ সমীোর মাধ্যগম 5(িাঁচ) টি মসতুর প্রকৃত বদঘ থে, স্থান, মল-আউট বিোইন ও প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলন িাওয়া র্ায়। 

৯| 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi 01Rb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki AwZwi³ `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

†gvt Rvdiæj nvmvb 

 cÖKí cwiPvjK 

 LÛKvjxb ১৬-০৯-২০০৯ - 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 1 eQ‡ii িাস্তিাবয়ত G cÖK‡í 01 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK 

AwZwi³ wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

১০|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

ক্রবমক নং cwiKwíZ D‡Ïk¨ গৃহীত মুল কাে সমূহ AwR©Z djvdj  

  cÖK‡íi †fŠZ কাে সমূহঃ  

১। wd {Environmental clearance for DOE & 

Associated Cost (purchage of navigational route 
map)} 

   (১০০%) 

২। Awdm †ókbvix    (১০০%) 

৩। ÷ªvKPvivj wWRvBb Kbmvj‡U›U (Including VAT & IT)   (১০০%) 

৪। EIA Study (Including VAT & IT)    (১০০%) 

৫। Carrying out hydrological & Morphological Study 
(Including VAT & IT) 

(১০০%) 

৬। Economic Analysis (Including VAT & IT)    (১০০%) 

৭। weÁvcb    (১০০%) 

৮। m¤§vbx fvZv   (১০০%) 

৯। d‡UvKwc    (১০০%) 

 1১। D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

  1২। cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t  

1২.১। cÖKí ev Í̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run) t  প্রকেটি িাস্তিায়গন  ১টি নতুন ব্রীে অন্তভূ থক্ত হওয়ায় সময় 

ছয় মাস বৃবি মিগয়গছ। 

1২.2। Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt  cÖ‡hvR¨ bq  

1২.৩। Pzw³ ev¯Íevq‡b wej¤^t  cÖ‡hvR¨ bq 

 1৩। সুিাবরশ/মতামতঃ  

1৩.১। সংগশাবধত প্রকে অনুর্ায়ী নরবসংবদ মেলার ব্রীেটির সমীো কাে করা সগত্বও বক কারগণ PCR-এ তার 

প্রবতফলন ঘগটবন তার ব্যাখ্যা মন্ত্রণালগয়র মাধ্যগম আইএমইবিগত মপ্ররগণর অনুগরাধ করা হগলা।    

1৩.২। প্রকগের অনুকূগল মমাট অিমুক্তকৃত ১৬০.০০ লে টাকা হগত 2.34  লে টাকা ব্যয় হয়বন র্া সরকাবর মকাোোগর 

েমা মদয়া হগয়গছ বকনা তা বনবিত করার েন্য স্থানীয় সরকার বিভােগক অনুগরাধ করা হগলা। 
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সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

(mgvßt জুে,2013) 

 

cÖK‡íi bvg t “Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, 

Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including 

Topographical Survey & Design of  Important 05 (Five) Large Bridges at 

Netrokona DistrictÓ kxl©K mgx¶v cÖKí 

  

1| cÖK‡íi Ae¯’vb             t   ‡bÎ‡Kvbv †Rjv| 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v            t  ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM     t  ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t  

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

198.00 

 

Ð 

 

195.08 

RyjvB,2012 

n‡Z 

Ryb 2013 

- RyjvB,2012 

n‡Z 

Ryb 2013 

- - 

5|    cÖK‡íi AsMwfwËK িাস্তিায়ন অগ্রেবত t  cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMªMwZi Z_¨ wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013 ch©šÍ) 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

(%) 

ev¯Íe 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

01| wd {Environmental clearance for 

DOE & Associated Cost (purchage 
of navigational route map)} 

‡_vK 2.71 ‡_vK 2.71 100% 

02| Awdm †ókbvix ‡_vK 0.34 ‡_vK 0.34 100% 

03| ÷ªvKPvivj wWRvBb Kbmvj‡U›U (Including 

VAT & IT) 

‡_vK 81.64 ‡_vK 81.64 100% 

04| EIA Study (Including VAT & IT) ‡_vK 9.53 ‡_vK 9.53 100% 

05| Carrying out hydrological & 
Morphological Study (Including 

‡_vK 85.10 ‡_vK 85.10 100% 
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µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013 ch©šÍ) 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

(%) 

ev¯Íe 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VAT & IT) 
06| Economic Analysis 

(Including VAT & IT) 

‡_vK 13.34 ‡_vK 13.34 100% 

07| weÁvcb ব্যয় ‡_vK 1.25 ‡_vK 1.25 100% 

08| m¤§vbx/বফ ‡_vK 0.81 ‡_vK 0.81 100% 

09| d‡UvKwc ‡_vK 0.36 ‡_vK 0.36 100% 

10| VAT & IT for other Item ‡_vK 2.92 ‡_vK 0.00 0% 

‡gvU=  198.00  195.08  

৬। KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  সমাপ্ত প্রকগের মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t  

7.1 cUf~wg t  ১০০ wgUv‡ii AwaK বদগঘ থর ব্রীে বনম থাগণর মেগত্র সমীো (nvBWªjwR I gi‡dvjwR ÷vwW, স্ট্রাকচারাল 

বিোইন এিং ইকনবমক এনালাইবসস ও EIA) গ্রহগণর িাধ্যিাধকতায় মনত্রগকানা মেলায় কালমাকান্দা উিগেলায় 

৩টি ও দূে থাপুর উিগেলায় ২টি কগর মমাট  ৫(িাঁচ) টি ব্রীে বনম থাণ করার েন্য এ সমীো প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

7.2 D‡Ïk¨ সমীো প্রকেটির মূল উগেশ্য হগলা হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবি, স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক 

এনালাইবসগসর মাধ্যগম ব্রীে সমূগহর  মেগত্র বিবনগয়াে প্রকে প্রস্তুবতগত ির্ থাপ্ত মটকবনকোল তথ্য প্রদান করা। 

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   মূল প্রকেটি েত ১৩-০৫-২০১২  তাবরগখ স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী  

কর্তথক মমাট ১৯৮.০০ লে (সম্পূণ থ বেওবি)  টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় জুলাই, ২০১২ হগত  জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত মময়াগদ 

অনুগমাবদত হয়।  

৭.৪। এ সমীোর হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবির  কােটি বুগয়ট কর্তথক Single Sources িিবতর মাধ্যগম সম্পাদন 
করা হয়। তাছাড়া স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক এনালাইবস কাে দুটি OTM িিবতগত সগয়ল এন্ড ফাউগন্ডশন 

বলঃ এিং সাম থ এগসাবসগয়গট বলঃ নামক িরামশ থক ফাম থ দুটি িারা করা হয়। 

৮। cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t 

৮.১। cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 195.08 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z 

cÖv°wjZ e¨‡qi 98.53% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I 

e¨‡qi wPÎ wbgœiƒct 

                                                                                                                            (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt 

mvt 

‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2012-13 198.00 198.00 0.00 198.00 195.08 195.08 0.00 2.92 

m‡e©v‡gvU t 198.00 198.00 0.00 198.00 195.08 195.08 0.00 2.92  

G cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 198.00 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 195.08 j¶ UvKv| wcwmAvi 

ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 198.00 j¶ UvKv| G‡Z †`Lv hvq 

cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 2.92 j¶ UvKv (wRIwe)| র্া বিবধ অনুর্ায়ী miKvবর †KvlvMv‡i Rgv 

†`Iqv n‡q‡Q বকনা তা বনবিত হওয়া প্রগয়ােন। 
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৮.২। এ সমীো প্রকেটি িাস্তিায়গনর মাধ্যগম ৫(িাঁচ) টি মসতুর প্রকৃত বদঘ থে (কমলাকান্দা উিগেলায় ৩টি মসতু র্ার বদঘ থে 

র্র্াক্রগম ২২৪ বমটার, ১৫০ বমটার ও  ১১০ বমটার এিং দুে থাপুর উিগেলায় ২টি মসতু র্ার বদঘ থে র্র্াক্রগম ১২৫ 

বমটার ও ১১০ বমটার) িাওয়া র্ায়। তাছড়া  মল-আউট বিোইন ও প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলন িাওয়া র্ায়। 

৯। 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ 01Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki AwZwi³ 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

†gvt Rvdiæj nvmvb 

 cÖKí cwiPvjK 

- LÛKvjxb 07/05/2013Bs - 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 1 eQ‡i িাস্তিাবয়ত G cÖK‡í 01 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK AwZwi³ 

wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

১০|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

ক্রবমক নং cwiKwíZ D‡Ïk¨ গৃহীত মুল কাে সমূহ AwR©Z djvdj  

  cÖK‡íi †fŠZ কাে সমূহঃ  

১। wd {Environmental clearance for DOE & Associated Cost 

(purchage of navigational route map)} 

   (১০০%) 

২। Awdm †ókbvix    (১০০%) 

৩। ÷ªvKPvivj wWRvBb Kbmvj‡U›U (Including VAT & IT)   (১০০%) 

৪। EIA Study (Including VAT & IT)    (১০০%) 

৫। Carrying out hydrological & Morphological Study 
(Including VAT & IT) 

(১০০%) 

৬। Economic Analysis (Including VAT & IT)    (১০০%) 

৭। weÁvcb ব্যয়    (১০০%) 

৮। m¤§vbx/বফ   (১০০%) 

৯। d‡UvKwc    (১০০%) 

১০। VAT & IT for other Item 0% 

  1১। D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

  1২। cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t  মকান সমস্যা মনই। 

1২.1। cÖKí ev Í̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run) t   cÖ‡hvR¨ bq 

1২.2। 

1২.3। 

Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt  cÖ‡hvR¨ bq 

Pzw³ ev¯Íevq‡b wej¤^t  cÖ‡hvR¨ bq  

1৩। সুিাবরশ/মতামতঃ 

1৩.1। প্রকগের অনুকূগল মমাট অিমুক্তকৃত 198.00 লে টাকা হগত 2.92 লে টাকা ব্যয় হয়বন র্া সরকাবর মকাোোগর 

েমা মদয়া হগয়গছ বকনা তা বনবিত করার েন্য স্থানীয় সরকার বিভােগক অনুগরাধ করা হগলা। 

1৩.2 সমীোর ফলাফল অনুর্ায়ী ব্রীে ৫টির দ্রুত িাস্তিায়গনর উগযাে মনয়া মর্গত িাগর। 
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সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

(mgvßt জুে,2013) 

 

প্রকগের নাম    t "Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study, 

Economic Analysis and   Environmental Impact Assessment (EIA) including 

Topographical Survey & Design of Important  03 (Three) Bridges under 

Naogaon & Manikgonj District" kxl©K সমীো cÖK‡íi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b| 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb             t   gvwbKMÄ ও নওোঁ মেলা। 

2| িাস্তevqbKvix ms¯’v          t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM     t  ¯’vbxq miKvi, িল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi িাস্তevqb mgq I e¨q t  

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

cর্ থন্ত) 

cwiKwíZ িাস্তিায়নকাল cÖK…Z  

িাস্তিায়নকাল 

অবতক্রান্ত 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

অবতক্রান্ত mgq 

(g~j   

িাস্তিায়নকাগলর 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

138.০০ 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

 

126.07 

RyjvB 

2012Bs n‡Z 

 Ryb 2013Bs 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

RyjvB 

2012Bs n‡Z 

Ryb 2013Bs 

 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

5|   cÖK‡íi AsMwfwËK িাস্তিায়ন অগ্রেবতt  cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z AMªMwZi 

Z_¨ wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t  

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z িাস্তিায়ন 

(Ryb,2013 ির্ থন্ত) 

Avw_©K িাস্তি Avw_©K (%) িাস্তি (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১। BAvBG ÷vwW  6.00 মর্াক 60.00 ১০০% 

২। nvBWªjwRK¨vj I gi‡dvjwRK¨vj 

÷vwW 

 60.00 মর্াক 
 

৩। BK‡bvwgK GbvjvBwmm  10.00 মর্াক 9.95 ১০০% 

৪। ÷ªvKPvivj wWRvBb  54.00 মর্াক 50.62 ১০০% 

৫। Awdm †÷kbvix, বিজ্ঞািণ LiP, 

mb¥vwb, Kwc/ফগটাKwc| 

 8.00 মর্াক 5.50 ১০০% 

  me©‡gvU=  138.00  126.07  
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৬। KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t   সমাপ্ত প্রকগের মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1 cUf~wg t 100 wgUv‡ii AwaK বদগঘ থর ব্রীে বনম থাগণর মেগত্র সমীো (nvBWªjwR I gi‡dvjwR ÷vwW, স্ট্রাকচারাল 

বিোইন এিং ইকনবমক এনালাইবসস ও EIA) গ্রহগণর িাধ্যিাধকতায় মাবনকেঞ্জ মেলায় কাবলেঞ্জ নদীর উির এিং 

নওোঁ মেলায় আত্রাই নদী ও শীবু নদীর উির ৩(বতন) টি ব্রীে করার েন্য এ সমীো প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

7.2 সমীো প্রকেটির অনুগমাবদত PS (proforma for study) এিং PCR অনুর্ায়ী নদী ৩টির বদঘ থে ও অিস্থান 

বনম্নরূিঃ- 

  

মেলার নাম 

 

নদীর নাম 

 

প্রকগের নাম 

বদঘ থে (বমটার) 

অনুগমাবদত PS 

অনুর্ায়ী 

PCR 
অনুর্ায়ী 

 

১.  মাবনকেঞ্জ  

     (সদর উিগেলা) 

কালীেঙ্গা মিতুয়া 

 (মাবনকেঞ্জ মিৌরসভা) 

২০০ ২৯৭ 

২.  নওোঁ  

     (মান্দা) 

আত্রাই নীলকুঠি 

 আটোরী হাট-মোর্ 

িাোর 

১৮৫ ২১৭ 

৩.  নওোঁ  

     (মান্দা) 

শীবু হাবে েবিন্দপুর 

মচরােপুর 

১৮০ ১২৫ 

 
অনুগমাবদত PS হগত PCR-এ িবণ থত ব্রীগের বদগঘ থে ব্যািক িার্ থকে মদখা র্াগে। বতনটি মসতুর মগধ্য মাবনকেঞ্জ 

মেলার কালীেঙ্গা নদীর মিতুয়া স্থাগন ব্রীগের সমীো করার েন্য অনুগমাবদত PS-এ ২০০ বমটার বদঘ থে প্রাক্কলন করা 

হয়। অর্চ সমীো বরগিাগট থ ২৯৭ বমটার বদঘ থে হগয়গছ। ৯৭ বমটার বদগঘ থের িার্ থগকে প্রতীয়মান হগয়গছ মর্ র্র্ার্র্ মাি 

বনগয় অনুগমাবদত PS-এ মসতুর বদঘ থে বনধ থারণ করা হয়বন। বক কারগণ এত িার্ থকে হগয়গছ তা খবতগয় মদখা দরকার। 

7.3| উগেশ্যঃ  সমীো প্রকেটির মূল উগেশ্য হগলা হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবি, স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক 

এনালাইবসগসর মাধ্যগম ব্রীে সমূগহর  মেগত্র বিবনগয়াে প্রকে প্রস্তুবতগত ির্ থাপ্ত মটকবনকোল তথ্য প্রদান করা। 

7.4| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t  প্রকেটি 24-07-201ইং তাবরগখ অনুগমাবদত হয়। প্রকেটি সংগশাধগনর 

প্রগয়ােন হয়বন| 

7.5| এ সমীোর হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবির  কােটি বুগয়ট কর্তথক Single Source িিবতর মাধ্যগম সম্পাদন 
করা হয়। তাছাড়া স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক এনালাইবস কাে দুটি OTM িিবতগত ক্রাবন্ত এগসাবসগয়ট এিং 

সাম থ এগসাবসগয়ট বলবমগটি নামক িরামশ থক ফাম থ দুটি িারা করা হয়। 

৮। cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t 

৮.১| cÖK‡íi ïiæ n‡Z RyjvB 2012Bs n‡Z Ryb 2013Bs ির্ থন্ত µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 126.07 j¶ 

UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 91.36% Ges িাস্তি AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ 

GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t  

                                                                  (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2012-13 130.00 130.00  130.00 126.07 126.07  3.93 

         

me©‡gvU t 130.00 130.00  130.00 126.07 126.07  3.93 
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G cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 138.00 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 126.07 j¶ UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i 

†`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 130.00 j¶ UvKv| G‡Z †`Lv hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z 

অগর্ থর মগধ্য Ae¨wqZ A_© 3.93 j¶ UvKv| D³ Ae¨wqZ A_© miKvবর †KvlvMv‡i h_v mg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q বকনা তা 

বনবিত হওয়া প্রগয়ােন|  

৮.২| এ সমীোর মাধ্যগম ৩(বতন) টি মসতুর প্রকৃত বদঘ থে, স্থান, মল-আউট বিোইন ও প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলন িাওয়া র্ায়। 

৯| DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  প্রকেভুক্ত মসতু ৩টি বনবম থত হগল এলাকার েনেণ উিকৃত হগি।  বিগশে কগর িণ্য 

িারািার ও েনেগণর র্াতায়গতর সুবিধা সৃবি হগি। 

১০। cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ির্ থন্ত GjwRBwWÕi GKRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK সংক্রান্ত Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

‡gvt b~i ‡nv‡mb nvIjv`vi 

cÖKí cwiPvjK 

- AwZwi³ `vwqZ¡ 24-06-2012Bs - 

- - - - - 
 

১১|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

ক্রবমক 

নং 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ গৃহীত মুল কাে সমূহ AwR©Z djvdj 

 প্রকগের মভৌত কাে সমূহঃ  

১। BAvBG ÷vwW  (১০০%) 

২। nvBWªjwRK¨vj I gi‡dvjwRK¨vj ÷vwW (১০০%) 

৩ BK‡bvwgK GbvjvBwmm  (১০০%) 

৪। ÷ªvKPvivj wWRvBb  (১০০%) 

৫। Awdm †÷kbvix, বিজ্ঞািন LiP,   

সম্মানী, Kwc/ফগটাKwc| 

(১০০%) 

১২| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q|   

১৩| cÖKí িাস্তিায়ন mgm¨v t     

১৩.1 | cÖKí িাস্তিায়গন wej¤^ (Time Over-run) t cÖ‡hvR¨ bq| 

১৩.2| 

১৩.3| 

Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt  cÖ‡hvR¨ bq|  

Pzw³ িাস্তিায়গন wej¤^t   cÖ‡hvR¨ bq| 

১৪| সুcvwik/মতামতঃ 

১৪.1| সমীো প্রকেটির অনুগমাবদত PS এর সবহত PCR-এ িবণ থত ৩(বতন) টি ব্রীগের বদগঘ থর ব্যািক িার্ থকে বিেয়টি  খবতগয় 

মদখার েন্য মন্ত্রণালগয়র দৃবি আকে থণ করা র্ায়।

১৪.2| প্রকগের অনুকূগল মমাট অিমুক্তকৃত ১৩০ লে টাকা হগত ৩.৯৩ লে টাকা ব্যয় হয়বন র্া সরকাবর মকাোোগর েমা মদয়া 

হগয়গছ বকনা তা বনবিত করার েন্য স্থানীয় সরকার বিভােগক অনুগরাধ করা হগলা। 
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“রংপুর রবভানগর অন্তগ বে ৬টি েদীর উপর দীর্ ব ক্ষসতু রেম বানের উনদ্দনে সম্ভাব্যো সমীো” kxl©K প্রকনল্পর  

সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

 

(mgvßt জুে,2013) 

 

 

01| cÖK‡íi Ae ’̄vb t রংপুর বিভাগের, নীলফামারী, োইিান্ধা, লালমবনর হাট ও কুবড়গ্রাম মেলায়। 

02| ev Í̄evqbKvix ms ’̄v t স্থানীয় সরকার প্রগকৌশল অবধদপ্তর।    

03| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t ’̄vbxq miKvi, cjx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/স্থানীয় সরকার বিভাে।  

04| cÖK‡íi ev Í̄evqb mgq I e¨q t 

          (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z 

e¨q 

(প্রকল্প 

সাহায্য) 

cwiKwíZ ev Í̄evqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ 

mgq (g~~j 

ev Í̄evqb 

Kv‡ji %) 

g~j  

(cÖKí 

mvnvh¨) 

me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(cÖKí 

mvnvh¨) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwa

Z 

১৬৪.০০ - ১৬০.৮৬ অনক্টাবর,২০১

২ n‡Z 

জুে, 201৩  

(৯মাস) 

 

- 

অনক্টাবর,২০১২ 

n‡Z 

জুে, 201৩ 

(৯মাস) 

 

- 

 

- 

 

0৫|  cÖK‡íi A½wfwËK ev Í̄evqb AMªMwZ t   cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMªMwZi Z_¨ wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t  

                (j¶ UvKvq) 

µt  

bs 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri A½ একক cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Íevqb  

 Avw_©K ev Í̄e Avw_©K (%)  ev Í̄e (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. FIA Study মর্াক ১১.০০ মর্াক ১১.০০ ১০০% 

২. Hydrological & 

Morphological Study 

মর্াক ৭৩.০০ মর্াক ৭৩.০০ ১০০% 

৩. Economic Analysis মর্াক ১৯.৫০ মর্াক ১৯.৫০ ১০০% 

৪. Structural Design মর্াক ৫৫.০০ মর্াক ৫৫.০০ ১০০% 

৫. Office Stationary, 

Advertisement  

Cost, Honorium Fee, 

Copy/photocopy 

মর্াক ৫.৫০ মর্াক ২.৩৬ িরনচর রহসাব 

প্রনয়াজে 

অনুশানর 

 

 মমাট=  ১৬৪.০০  ১৬০.৮৬ - 

  ৬। KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  সমাপ্ত প্রকগের মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.১ িটভূবমঃ   রংপুর বিভাগের গ্রামীন অিকাঠাগমা উন্নয়গনর েন্য একটি প্রকে িবরকেনা কবমশগন মপ্ররণ করা হয় 

র্ার মগধ্য িবণ থত ৬ টি ব্রীে অন্তভু থক্ত বছল। িবরকেনা কবমশন ব্রীেগুবলর বদঘ থ ১০০ বমটাগরর মিশী হওয়ায় সম্ভব্যতা 

র্াচাইগয়র িরামশ থ মদন। মস মগত এ সমীো প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। িবরকেনা বিভাগের িবরিত্র অনুর্ায়ী সমীো 

প্রকগের ব্যয় ২.০০(দুই) মকাটি টাকার মগধ্য হগল উগযােী মন্ত্রণালয় বিবিইবস সভার সুিাবরশক্রগম মাননীয় মন্ত্রীর 

অনুগমাদন বনগয় সমীো প্রকে গ্রহণ করগত িাগর। তদানুর্ায়ী েত ০৭-১০-২০১২ তাবরগখ অনুবষ্ঠত বিবিইবস সভার 

সুিাবরশক্রগম েত ২৭-১২-২০১২ তাবরগখ ১৬৪.০০ লে টাকা ব্যগয় অগটাির, ২০১২ হগত এবপ্রল, ২০১৩ ির্ থন্ত ও 
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সমীো প্রকেটি অনুগমাবদত হয়। 

7.২ উগেশ্যঃ  সমীো প্রকেটির মূল উগেশ্য হগলা হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবি, স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক 

এনালাইবসগসর মাধ্যগম ব্রীে সমূগহর  মেগত্র বিবনগয়াে প্রকে প্রস্তুবতগত ির্ থাপ্ত মটকবনকোল তথ্য প্রদান করা। 

7.৩। cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   মূল প্রকেটি েত ২৭-১২-২০১২ তাবরগখ স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় 

মন্ত্রী  কর্তথক মমাট ১৬৪.০০ লে (সম্পূণ থ বেওবি)  টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় অগটাির, ২০১২ হগত জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত 

মময়াগদ অনুগমাবদত হয়। 


7.৪। 

 

এ সমীোর হাইগোলবে ও মরগফালবে টাবির  কােটি বুগয়ট কর্তথক Single Sources িিবতর মাধ্যগম 

সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া স্ট্রাকচারাল বিোইন ও ইকনবমক এনালাইবস কাে দুটি OTM িিবতগত সগয়ল এন্ড 

ফাউগন্ডশন বলঃ এিং োন িাস বলঃ নামক িরামশ থক ফাম থ দুটি িারা করা হয়। 

 

 ৮। cÖKí cwi`k©bt  cÖKí cwiPvjK, সংবিি †Rjv ও wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Ges Dc‡`óv 

cÖwZôv‡bi KvwiMwi cÖwZwbwaেণ  cÖKí GjvKv cwi`k©b K‡ib| 

৯। 

 

cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t    cÖK‡íi ïiæ অগটাির, ২০১২ n‡Z Ryb, ২০১৩ ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ 

n‡q‡Q †gvU ১৬০.৮৬ j¶ UvKv। cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

    (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

২০১৩-১৩ ১৬৪.০০ ১৬৪.০০ - ১৬৪.০০ ১৬০.৮৬ ১৬০.৮৬ - ৩.১৪ 

         

me©‡gvU t ১৬৪.০০ ১৬৪.০০ - ১৬৪.০০ ১6০.৮৬ ১6০.৮৬ - ৩.১৪ 

 

 G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q ১৬৪.০০ j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q ১৬০.৮৬ j¶ UvKv| 

wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY ১৬৪.০০ j¶ UvKv|  G‡Z †`Lv 

hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© ৩.১৪ j¶ UvKv (১৬৪.০০ j¶ UvKv - ১৬০.৮৬  j¶ UvKv)| 

wcwmAvi-G cÖ`Ë Z_¨vbyhvqx D³ Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i h_vmg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q| এ সমীোর 

মাধ্যগম ৬(ছয়) টি মসতুর প্রকৃত স্থান, বদঘ থে, মল-আউট বিোইন ও ব্যয় প্রাক্কলন িাওয়া র্ায়। 

১০। DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  প্রকেভূক্ত মসতু ৬টি বনবম থত হগল এলাকার েনেণ সুফল িাগি।    

1১। cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi  একেন Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

বসয়দ সাইফুল ইসলাম 

প্রকে িবরচালক 

পূণ থকালীন - ৪-০৮-২০১১ - 

- - - - - 

         Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ ৯ মাগস ev¯ÍevwqZ G cÖK‡í একেন Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e 

`vwqZ¡ cvj K‡i‡Qb| 

 

1২। cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

১। cÖK‡íi †fŠZ কাে সমূহঃ  

FIA Study ১১.০০ ১১.০০   (১০০%) 

Hydrological & Morphological ৭৩.০০ ৭৩.০০   (১০০%) 
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Study 

Economic Analysis ১৯.৫০ ১৯.৫০   (১০০%) 

Structural Design ৫৫.০০ ৫৫.০০   (১০০%) 

Office Stationary, Advertisement  

Cost, Honorium Fee, 

Copy/photocopy 

৫.৫০   ২.৩৬    (১০০%) 

 

1৩ D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t  cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

1৪ cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t    

1৪.1 cÖKí ev Í̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run) t cÖ‡hvR¨ bq| 

1৪.2 Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt  cÖ‡hvR¨ bq 

1৪.3 Pzw³ evস্তিায়গন wej¤^t   cÖ‡hvR¨ bq|  

১৫ mycvwik/মতামতt 

15.1 সমীো প্রকেটি িাস্তিায়গনর ব্যয় ও সময় বৃবি না িাওয়ায় প্রকে িবরচালকগক ধন্যিাদ মদয়া র্ায় এিং অন্য 

প্রকগের মেগত্রও মর্ন এর ধারািাবহকতা র্াগক তা বনবিত করা হয়। 

15.2| সমীোর মাধ্যগম প্রাপ্ত তগথ্যর বভবিগত 2টি মসতু বনম থাগণর েন্য বিবনগয়াে প্রকে দ্রুত প্রণয়ন করা মর্গত িাগর। 
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Òe„nËi wm‡jU †Rjvi K‡qKwU ¸iæZ¡c~Y© wdWvi moK I ‡mZz wbg©vYÓ  

kxl©K cÖK‡íi mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

(Ryb, 2013) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb              t  বসগলট, মমৌলভীিাোর, হবিেঞ্জ ও সুনামেঞ্জ   

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v             t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi। 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM      t  ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t                   

(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

২৭৬১০.০০ 

 

২২৫৬৮.০০ 

 

২২৫৬১.৩০ 

RyjvB,১৯৯৯ 
n‡Z 

Ryb, 20০৫ 

RyjvB,১৯৯৯ 
n‡Z 

Ryb, 20১২ 

RyjvB,১৯৯৯ 
n‡Z 

Ryb, 20১৩ 

- 7 eQi 

(133%)  

0৫|  cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Íevqb AMªMwZ t   cÖK‡íi AsMwfwËK †fŠZ I Avw_©K j¶¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z 

AMªMwZi wb‡gœ Z_¨ cÖ`vb Kiv n‡jv (wcwmAvi Abymv‡i)t  

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb, 2013 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

 ivR¯^ LvZ      

1 Kg©KZ©v‡`i †eZb msL¨v 16.00 87.09 16 

(100) 

87.00 

2 B÷vewjk‡g›U msL¨v 30.00 101.83 30 

(100) 

101.75 

3 fvZvw` ‡_vK - 109.90 100% 110.00 

(100) 

4 mieivn I †mev ‡_vK - 210.58 100% 210.50 

(100) 

5 civgk© (Rixc, b·v) wKtwgt 252.16 66.27 251.00 

(100) 

66.25 

(100) 

6 ‡givgZ, iÿYv‡eÿY Ges 

cybe©vmb 

‡_vK - 100.00 100% 99.80 

(100) 

 Dc-‡gvU ivR¯^   675.67  675.30 

 g~jab      

7 Awdm BKzBc‡g›U (d¨v±, 

d‡UvKwcqvi) 

‡_vK - 1.50 100% 1.45 

(96.67) 

8 e„ÿ‡ivcY Ges cwiPh©v wKtwgt 121.63 59.72 120.00 

(100) 

59.70 

(100) 
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9 fzwg AwaMÖnY ‡n±i 12.67 343.52 12.67 

(100) 

343.52 

(100) 

10 wdWvi †ivW UvBc-we 

(GdAviwe) KswµU †mZz wbg©vY 

wgUvi 1829.57 6686.74 1829.00 

(100) 

6685.20 

(99.98) 

11 GdAviwe KswµU KvjfvU© 

wbg©vY 

wgUvi 919.93 1893.10 920.00 

(100) 

1892.30 

(99.96) 

 

12 GdAviwe †Wªb KvjfvU© wbg©vY wgUvi 3674.00 55.72 3674.00 

(100) 

55.70 

(100) 

13 GdAviwe cvBc KvjfvU© wbg©vY wgUvi 21.10 20.54 21.00 

(100) 

20.50 

(100) 

14 bZzb GdAviwe 

wbg©vY(GGm+wewm+WweøDwewe) 

wKtwgt 117.80 4762.23 117.75 

(100) 

4762.20 

(100) 

15 bZzb GdAviwe wbg©vY 

(GBPwewe) 

wKtwgt 72.48 1443.12 72.45 

(100) 

1442.50 

(99.96) 

16 wewm Øviv Dc‡Rjv moK 

cÖk¯ÍKiY I †mvìvi wbg©vY 

wKtwgt 64.93 603.38 65.00 

(100) 

603.30 

(100) 

17 GBPwewe Øviv Dc‡Rjv moK 

cÖk¯ÍKiY I †mvìvi wbg©vY 

wKtwgt 14.33 145.06 14.30 

(100) 

144.20 

(99.41) 

18 moK euva cybtwbg©vY jtNtwgt 7.25 704.62 7.25 

(100) 

704.50 

(100) 

19 GdAviwe cybtwbg©vb (Dc‡Rjv 

moK) 

wKtwgt 92.42 2711.63 92.40 

(100) 

2711.58 

(100) 

20 moK euva cÖk¯ÍKiY jtNtwgt 13.44 940.21 13.44 

(100) 

934.30 

(99.37) 

21 iÿvcÖ` KvR etwgt 111217.93 1212.15 111215.00 

(100) 

1212.00 

(100) 

22 mvBb, wmMbvj, wKtwgt †cv÷ 

¯’vcb 

wKtwgt 171.89 58.28 172.00 

(100) 

58.25 

(100) 

23 wbg©vYKvjxb iÿYv‡eÿY wKtwgt 61.92 250.81 61.50 

(99.32) 

250.80 

(100) 

 Dc-‡gvU g~jab   21892.33  21882.00 

 ‡gvU (ivR¯^ + gyjab)   22568.00  22557.30 

06|  KvR Am¤ú~Y© _vK‡j Zvi KviY t ¯’vbxq miKvi wefvM n‡Z cÖvß wcwmAvi †gvZv‡eK †`Lv hvq, cÖKíwUi 

AvIZvq Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx †Kvb KvR evKx †bB|  

07| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1 cUf~wg I D‡Ïk¨ t বৃহির বসগলট মেলার প্রতেন্ত অঞ্চগল সড়ক মর্াোগর্াে িািস্থার উন্নয়গনর েনা 10টি বফিার 

সড়ক এিং প্রগয়ােনীয় মসতু/কালভাট থ বনম থাণ করার লগেে ‘‘বৃহির বসগলট মেলার কগয়কটি গুরুত্বপূণ থ বফিার সড়ক ও 

মসত বনম থাণ’’ শীে থক প্রকেটি nv‡Z †bqv nq|  

7.2  cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvab t cÖKíwUi g~j cÖ¯Íve MZ 06/02/2001 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK mfvq 

Aby‡gvw`Z nq| D³ Aby‡gv`b †gvZv‡eK cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q aiv nq 27610.00 jÿ UvKv Ges 

ev¯ÍevqbKvj RyjvB, 1999 n‡Z Ryb, 2008 ch©šÍ| cicZ©x‡Z ev¯ÍeZvi wbwi‡L cÖKíwUi AvIZvq 

wba©vwiZ A½mg~‡ni n«vm/e„w×i Kvi‡Y 1g ms‡kvab cÖ¯Íve ‡deªæqvwi, 2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| D³ 

Aby‡gv`b †gvZv‡eK cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q aiv nq 22400.00 jÿ UvKv Ges ev¯ÍevqbKvj RyjvB, 1999 

n‡Z Ryb, 2011 ch©šÍ, hv cieZ©x‡Z h_vh_ KZ©„cÿ KZ©„K wW‡m¤̂i, 2012 ch©šÍ ewa©Z Kiv nq| Gici 

cÖKíwUi ev¯Íevq‡b wKQz wKQz A‡½i †hgb, †mZz wbg©vY, iÿvcÖ` KvR BZ¨vw`i †fŠZ cwigvY I e¨q e„w×, 
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KvjfvU© wbg©vY I fzwg AwaMÖn‡Y e¨q n«vm Ges 149 wgUvi ¯ú¨vb wewkó GKwU wcwm MvW©vi `xN© †mZz wbg©vY 

KvR wba©vwiZ †gqv‡` m¤úbœ bv nIqvq cÖK‡íi †gqv` Ryb, 2013 ch©šÍ e„w×i cÖ‡qvRb †`Lv ‡`qvq cÖKíwUi 

2q ms‡kva‡bi D‡`¨M †bqv nq| cÖKíwUi 2q ms‡kvab cÖ¯Íve gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K 13/11/2012 

Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| D³ Aby‡gv`b †gvZv‡eK cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q aiv nq 22568.00 jÿ (m¤ú~Y© 

wRIwe) UvKv Ges ev¯ÍevqbKvj RyjvB, 1999 n‡Z Ryb, 2013 ch©šÍ| 

7.3  eQi wfwËK wWwcwc j¶¨gvÎv, GwWwc I AviGwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨q (wcwmAvi Gi wfwË‡Z) t 

 (j¶ UvKvq) 

A_© eQi wWwcwc Abyhvqx j¶¨gvÎv ms‡kvwaZ GwWwc 

eivÏ 

Aegy³  e¨q 

g~j 1g ms‡kvab 2q ms‡kvab 

1999-00 - - - - - - 

2000-01 555.00 700.00 700.00 ৭০০.০০ ৭০০.00 ৬৯৮.৪২ 

20০১-০২ 7504.63 1000.00 1000.00 ১০০০.০০ ১০০০.০০ ৯৯৯.৯৭ 

20০২-০৩ 8074.01 900.00 900.00 ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৮৯৯.৯৯ 

20০৩-০৪ 7987.04 2300.00 2300.00 ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ২২৯৯.৩০ 

2004-05 3489.32 1700.00 1700.00 ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ১৬৯৯.৯৮ 

2005-06 0.00 1600.00 1600.00 ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 1599.20 

2006-07 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1999.95 

2007-08 0.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2299.50 

2008-09 0.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2399.40 

2009-10 0.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2799.65 

2010-11 0.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3194.95 

2011-12 0.00 1500.00 1125.00 1125.00 1125.00 1124.00 

2012-13 0.00 0.00 547.00 547.00 547.00 546.99 

‡gvU 27610.00 22400.00 22568.00 22572.00 22572.00 22557.30 

7.4 cÖK‡íi e¨e ’̄vcbv I cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z t cÖKíwUi gvV ch©v‡q mve©ÿwYK gwbUwis `vwq‡Z¡ wQ‡jb 

g~jZt wm‡jU, mybvgMÄ I †gŠjfxevRvi †Rjvi wbe©vnx cÖ‡KŠkjx I mswkøó Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx I Dc-mnKvix 

cÖ‡KŠkjxMY| Ab¨w`‡K cÖKíwUi ïiæ n‡Z mgvwß ch©šÍ mvwe©K gwbUwis I mgš̂qK `vwqZ¡ cvjbKvix cÖKí 

cwiPvjKM‡Yi ZvwjKv wb‡gœi mviYx‡Z †`qv n‡jvt 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

মমাঃ মলাকমান হাবকম 

প্রকে িবরচালক 

AwZwi³ 

`vwqZ¡ 

 ০১-০৭-১৯৯৯ ২৩-০১-২০০২ 

মমাঃ মলাকমান হাবকম 

প্রকে িবরচালক 

AwZwi³ 

`vwqZ¡ 

 ২৪-০১-২০০২ ১৮-০৯-২০০৭ 

মমাঃ খবললুর রহমান 

প্রকে িবরচালক 

পূণ থকালীন  ১৯-০৯-২০০৭ ২৯-০২-২০১২ 

খন্দকার আলীনূর 

প্রকে িবরচালক 

AwZwi³ 

`vwqZ¡ 

 ০১-০৩-২০১২ ৩০-০৬-২০১৩ 
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7.5 cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ ‡RjvwfwËK 10wU wdWvi mo‡Ki eY©bv t 

µwgK 

bs 

mo‡Ki bvg I ˆ`N©¨ ˆ`N¨ cÖv°wjZ e¨q ‡Rjvi bvg 

1 ZvRcyi-bv‡Mi‡Kvbv-nveiv-‡eMgcyi-KvjwbiPi-

RMbœv_cyi  

39.71 5396.08 wm‡jU I mybvgMÄ †Rjv 

2 wm‡jU-MvQevwo-KvbvBNvU moK 55.02 5987.59 wm‡jU †Rjv 

3 ‡MvjvcMÄ-Avgyiv-weqvwbevRvi moK 13.65 488.28 wm‡jU †Rjv 

4 XvKv `wÿY-Pv›`icyi-weqvwbevRvi moK 16.87 638.18 wm‡jU †Rjv 

5 RvIqv-ev_Muv moK 10.96 1675.20 mybvgMÄ †Rjv 

6 KzjvDov-MvwRcyi-mvMibvj moK 11.37 707.01 ‡gŠjfxevRvi ‡Rjv 

7 ‡`IovQov-eveyevRvi-`yM©vcyi-cvUvbymv moK 20.10 662.86 ‡gŠjfxevRvi †Rjv 

8 kv‡q¯ÍvMÄ-`yqvw›`-Puv`cyi moK 14.12 936.43 nweMÄ †Rjv 

9 cybvDjøvevRvi-ivgcvkv-Uz‡KievRvi-imyjMÄ moK 26.86 2203.82 wm‡jU I mybvgMÄ †Rjv 

10 wek¦bv_-RMbœv_cyi moK 28.85 2507.36 wm‡jU I mybvgMÄ †Rjv 

11 Ab¨vb¨ moK  14.65 1064.87  

 ‡gvU 252.16 22267.68  

8.0|  cwi`k©b ch©‡eÿY t 

8.1 ZvRcyi-bv‡Mi‡Kvbv-nveiv-‡eMgcyi-KvjwbiPi-RMbœv_cyi t wm‡jU †Rjvi AvIZvq ZvRcyi-bv‡Mi‡Kvbv-

nveiv-‡eMgcyi-KvjwbiPi-RMbœv_cyi moKwUi †gvU ˆ`N©¨ 39.71 wKtwgt| Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK 

Av‡jvP¨ moKwU‡Z cÖavb cÖavb KvR AšÍfy©³ wQj 2.64 wKtwgt eªxK †cf‡g›U cÖk¯ÍKiY I ‡mvìvi wbg©vY, 

10.49 wKtwgt bZzb eªxR †cf‡g›U wbg©vY, 22.15 wKtwgt bZzb †cf‡g›U wbg©vY, 12.49 wKtwgt †cf‡g›U 

cybtwbg©vY, 512.15 wgUvi Aviwmwm †mZz wbg©vY, 153.55 wgUvi Aviwmwm KvjfvU©, 4.2 wgUvi cvBc KvjfvU©, 

14455.81 eM©wgUvi iÿvcÖ` KvR mn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR eve` cÖv°wjZ e¨q wQj 5396.08 jÿ UvKv|  

 wm‡jU †Rjvi AvIZvq Av‡jvP¨ moKwU m‡iRwgb cwi`k©b I mswkøó `ßi n‡Z cÖvß Ryb, 2013 ch©šÍ 

ev¯Íevqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, moKwU‡Z moK wbg©vY, †mZz/KvjfvU© wbg©vYmn 

iÿvcÖ` Kv‡Ri Rb¨ †QvU †QvU †gvU 50wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g `icÎ Avnevbc~e©K ‡QvU †QvU wVKv`vi cÖwZôvb 

wb‡qv‡Mi gva¨‡g moKwU Aew¯’Z †mZz, KvjfvU©, moK wbg©vYmn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR Kiv nq|  

8.2 wm‡jU-MvQevwo-KvbvBNvU moKt  wm‡jU †Rjvi AvIZvq wm‡jU-MvQevwo-KvbvBNvU moKwUi †gvU ˆ`N©¨ 

55.02 wKtwgt| Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK moKwU‡Z cÖavb cÖavb Kv‡Ri g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ wQj 17.60 

wKtwgt bZzb eªxK †cf‡g›U wbg©vY, 21.73 wKtwgt bZzb †cf‡g›U wbg©vY, 15.13 wKtwgt †cf‡g›U cybtwbg©vY, 

339.02 wgUvi Aviwmwm †mZz wbg©vY, 157.35 wgUvi Aviwmwm KvjfvU©, 12.70 wgUvi cvBc KvjfvU©, 

35633.76 eM©wgUvi iÿvcÖ` KvR mn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR eve` cÖv°wjZ e¨q wQj 5987.59 jÿ UvKv|  

wm‡jU †Rjvi AvIZvq Av‡jvP¨ moKwU m‡iRwgb cwi`k©b I mswkøó `ßi n‡Z cÖvß Ryb, 2013 ch©šÍ 

ev¯Íevqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, moKwU‡Z moK wbg©vY, †mZz/KvjfvU© wbg©vYmn 

iÿvcÖ` Kv‡Ri Rb¨ †QvU †QvU †gvU 87wU c¨v‡K‡R `icÎ Avnevbc~e©K ‡QvU †QvU wVKv`vi cÖwZôvb wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g moKwU‡Z Aew¯’Z †mZz, KvjfvU©, moK wbg©vYmn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR Kiv nq| cÖKíwUi AvIZvq 

Av‡jvP¨ moKwUi 55.02 wKtwgt ‰`‡N©¨i GKB iv¯Ívq wewfbœ †PB‡b‡R †mZz/KvjfvU©, moK wbg©vY Kv‡Ri 

Rb¨ †QvU †QvU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g wVKv`vi wb‡qvM Kivq moKwUi wbg©vY KvR A‡bKUv iÿYv‡eÿY Av`‡j Kiv 

n‡q‡Q e‡j cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

8.3 ‡MvjvcMÄ-Avgyiv-weqvwbevRvi moKt wm‡jU †Rjvi AvIZvq ‡MvjvcMÄ-Avgyiv-weqvwbevRvi moK 

moKwUi †gvU ˆ`N©¨ 13.65 wKtwgt| Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK Av‡jvP¨ moKwU‡Z cÖavb cÖavb Kv‡Ri g‡a¨ 

D‡jøL‡hvM¨ wQj 0.99 wKtwgt bZzb eªxK †cf‡g›U wbg©vY, 1.99 wKtwgt bZzb †cf‡g›U wbg©vY, 9.20 wKtwgt 

†cf‡g›U cybtwbg©vY, 9.20 wKtwgt moK cÖk&mZKiY, 20.20 wgUvi Aviwmwm KvjfvU© wbg©vY KvRmn Ab¨vb¨ 

Avbymw½K KvR eve` cÖv°wjZ e¨q wQj 488.28 jÿ UvKv|  
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wm‡jU †Rjvi AvIZvq Av‡jvP¨ moKwU m‡iRwgb cwi`k©b I mswkøó `ßi n‡Z cÖvß Ryb, 2013 ch©šÍ 

ev¯Íevqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, moKwU‡Z moK wbg©vY, †mZz/KvjfvU© wbg©vYmn 

iÿvcÖ`K Kv‡Ri Rb¨ †QvU †QvU †gvU 16wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g `icÎ Avnevbc~e©K ‡QvU †QvU wVKv`vi cÖwZôvb 

wb‡qv‡Mi gva¨‡g moKwUi wewfbœ †PB‡b‡R Aew¯’Z KvjfvU©, moK wbg©vYmn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR Kiv nq|  

8.4 XvKv `wÿY-Pv›`icyi-weqvwbevRvi moK t wm‡jU †Rjvi AvIZvq XvKv `wÿY-Pv›`icyi-weqvwbevRvi 

moKwUi †gvU ˆ`N©¨ 16.87 wKtwgt| Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK Av‡jvP¨ moKwU‡Z cÖavb cÖavb Kv‡Ri g‡a¨ 

D‡jøL‡hvM¨ wQj 2.70 †n±i fzwg AwaMÖnY, 6.20 wKtwgt bZzb †cf‡g›U wbg©vY, 9.26 wKtwgt moK 

cÖk¯ÍKiY I †mvìvi wbg©vY, 32.00 wgUvi Aviwmwm KvjfvU© wbg©vY, 8840.00 etwgt iÿvcÖ` KvR, 630.00 

wgUvi †WªBb wbg©vYmn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR eve` cÖv°wjZ e¨q wQj 638.18 jÿ UvKv|  

wm‡jU †Rjvi AvIZvq Av‡jvP¨ moKwU m‡iRwgb cwi`k©b I mswkøó `ßi n‡Z cÖvß Ryb, 2013 ch©šÍ 

ev¯Íevqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, moKwU‡Z moK wbg©vY, KvjfvU, †WªBb wbg©vYI 

iÿvcÖ` Kv‡Ri Rb¨ †QvU †QvU †gvU 19wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g `icÎ Avnevbc~e©K ‡QvU †QvU wVKv`vi cÖwZôvb 

wb‡qv‡Mi gva¨‡g moKwUi wewfbœ †PB‡b‡R Aew¯’Z KvjfvU©, moK, †WªBb I iÿvcÖ` KvRmn Ab¨vb¨ Avbymw½K 

KvR Kiv nq| Av‡jvP¨ moKwU‡Z wewfbœ †PB‡b‡R wewfbœ ai‡Yi moK wbg©vY (6.20 + 9.26) = 15.46 

wKtwgt moK wbg©vY I 16.67 wKtwgt moK Dbœqb KvR Kiv n‡q‡Q, Ab¨w`‡K 11.10 wgUvi Aviwmwm KvjfvU© 

wbg©v‡Yi ms¯’vb _vK‡jI ev¯Í‡e gvÎ 1.0 wgUvi Aviwmwm KvjfvU© wbg©vY KvR Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi 

ev¯Íevq‡bi ‡kl ch©v‡q G‡m MZ 02/12/2012 Zvwi‡L 2q ms‡kvab Kiv n‡jI Aby‡gvw`Z me©‡kl wWwcwc 

n‡Z gvV ch©v‡q cÖK…Z ev¯Íevq‡bi G ai‡Yi ZviZg¨ Avw_©K I cwiKíbv k„sLjv cwicš’x|  

8.5 cybvDjøvevRvi-ivgcvkv-Uz‡KievRvi-imyjMÄ moK t wm‡jU I mybvgMÄ †Rjvi AvIZvq cybvDjøvevRvi-

ivgcvkv-Uz‡KievRvi-imyjMÄ moK moKwUi †gvU ˆ`N©¨ 26.86 wKtwgt| Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK 

Av‡jvP¨ moKwU‡Z cÖavb cÖavb Kv‡Ri g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ wQj 6.00 †n±i fzwg AwaMÖnY, 17.55 wKtwgt bZzb 

eªxK †cf‡g›U wbg©vY, 10.45 wKtwgt bZzb †cf‡g›U wbg©vY, 17.55 wKtwgt moK †cf‡g›U cybtwbg©vY, 190.30 

wgUvi Aviwmwm †mZz wbg©vY, 177.70 wgUvi Aviwmwm, 4500.00 etwgt iÿvcÖ` KvR, 120.00 wgUvi †WªBb 

wbg©vYmn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR eve` cÖv°wjZ e¨q wQj 2203.82 jÿ UvKv|   

wm‡jU †Rjvi AvIZvq Av‡jvP¨ moKwU m‡iRwgb cwi`k©b I mswkøó `ßi n‡Z cÖvß Ryb, 2013 ch©šÍ 

ev¯Íevqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, moK wbg©vY, KvjfvU, †WªBb wbg©vYI iÿvcÖ` Kv‡Ri 

Rb¨ †QvU †QvU †gvU 91wU †QvU †QvU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g `icÎ Avnevbc~e©K ‡QvU †QvU wVKv`vi cÖwZôvb 

wb‡qv‡Mi gva¨‡g moKwUi wewfbœ †PB‡b‡R Aew¯’Z ‡mZz, KvjfvU©, moK, †WªBb I iÿvcÖ` KvRmn Ab¨vb¨ 

Avbymw½K KvR Kiv nq| gvÎ 26.86 wKtwgt ‰`‡N©¨i GKB iv¯Ívq wewfbœ †PB‡b‡R †mZz/KvjfvU©, moK wbg©vY 

Kv‡Ri Rb¨ †QvU †QvU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g wVKv`vi wb‡qvM Kivq moKwUi wbg©vY KvR A‡bKUv iÿYv‡eÿY 

Av`‡j Kiv n‡q‡Q e‡j cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

8.6  RvIqv-ev_Muv moK t  mybvgMÄ †Rjvi AvIZvq RvIqv-ev_Muv moKwUi †gvU ˆ`N©¨ 10.96 wKtwgt| 

Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK Av‡jvP¨ moKwU‡Z cÖavb cÖavb Kv‡Ri g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ wQj 3.176 jtNtwgt 

gvwUi KvR, 8.24 wKtwgt bZzb eªxK †cf‡g›U wbg©vY, 4.07 wKtwgt bZzb †cf‡g›U wbg©vY, 6.11 wKtwgt moK 

cybtwbg©vY, 286.00 wgUvi Aviwmwm †mZzw wbg©vY, 35.50 wgUvi Aviwmwm KvjfvU© wbg©vY, 25916.00 etwgt 

iÿvcÖ` KvR, 390.00 wgUvi †WªBb wbg©vYmn Ab¨vb¨ Avbymw½K KvR eve` cÖv°wjZ e¨q wQj 1675.20 jÿ 

UvKv|  

wm‡jU †Rjvi AvIZvq Av‡jvP¨ moKwU m‡iRwgb cwi`k©b I mswkøó `ßi n‡Z cÖvß Ryb, 2013 ch©šÍ 

ev¯Íevqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, moKwU‡Z moK wbg©vY, KvjfvU, †WªBb wbg©vYI 

iÿvcÖ` Kv‡Ri Rb¨ †QvU †QvU †gvU 56wU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g `icÎ Avnevbc~e©K ‡QvU †QvU wVKv`vi cÖwZôvb 

wb‡qv‡Mi gva¨‡g moKwUi wewfbœ †PB‡b‡R Aew¯’Z KvjfvU©, moK, †WªBb I iÿvcÖ` KvRmn Ab¨vb¨ Avbymw½K 

KvR Kiv nq| cÖKíwUi AvIZvq Av‡jvP¨ moKwU gvÎ 10.96 wKtwgt mo‡Ki Rb¨ 56wU c¨v‡K‡R gva¨‡g 

wVKv`vi wb‡qvM Kivq A‡cÿvK…Z †QvU †QvU wVKv`vi cÖwZôv‡bi gva¨‡g A‡bKUv iÿYv‡eÿ‡Yi Av`‡j moK 

wbg©vY KvR Kiv n‡q‡Q e‡j cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q|  
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9|  cªK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ AR©b 

cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ e„nËi wm‡jU †Rjvi 10wU ¸iæZ¡c~b© 

wdWvi moK I †mZz wbg©v‡Yi gva¨‡g cÖKí GjvKv 

wm‡jU, mybvgMÄ, †gŠjfxevRvi I nweMÄ †Rjvi g‡a¨ 

AvšÍ‡hvMv‡hvM e¨e¯’vi DbœxZKiY Ges DbœZZi I 

wbivc` †hvMv‡hvM e¨e¯’v ¯’vc‡bi gva¨‡g hvZvqvZ I 

cY¨ cwienY Z¡ivwš̂Z Kiv| 

 

cÖKíwUi AvIZvq e„nËi wm‡jU †Rjvi 10wU ¸iæZ¡c~b© 

wdWvi moK I †mZz wbg©v‡Yi gva¨‡g cÖKí GjvKv wm‡jU, 

mybvgMÄ, †gŠjfxevRvi I nweMÄ †Rjvi g‡a¨ 

AvšÍ‡hvMv‡hvM e¨e¯’vi DbœxZKiY Ges DbœZZi I wbivc` 

†hvMv‡hvM e¨e¯’v ¯’vc‡bi gva¨‡g hvZvqvZ I cY¨ cwienY 

Z¡ivwš̂Z n‡q‡Q| Z‡e cÖKíwUi AvIZvq wba©vwiZ KvRmg~n 

†QvU †QvU c¨v‡KR/j‡Ui gva¨‡g `icÎ Avnevbc~e©K 

wVKv`vi wb‡qvM Kivq moK wbg©vY Kv‡R A‡cÿvK…Z 

wb¤œgv‡bi wVKv`vi wbg©vY Kv‡Ri mv‡_ AšÍf©y³ nq| d‡j 

moK wbg©vY Kv‡Ri ¸bMZgvb h_vh_fv‡e wbwðZ Kiv ‡M‡Q 

e‡j cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb nqwb| d‡j cÖKíwUi 

ev¯Íevqb KvR †kl n‡Z bv n‡ZB iÿYv‡eÿY Kv‡Ri 

cÖ‡qvRb nIqvq cÖKíwU n‡Z Kvw•LZ myweav n‡Z RbMb 

ewÂZ n‡”Q|  

10.0|  D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡q _vK‡j Zvi KviY t cÖKíwUi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nq, Z‡e cÖKíwUi 

wbg©vY KvR †kl n‡Z bv n‡ZB iÿYv‡eÿb KvR Kivq GKB KvR mivKix A‡_©i AcPq n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb 

nq|  

11| ev¯Íevqb mgm¨v t 

11.1 cÖKí KvR mgvß n‡Z bv n‡ZB iÿYv‡eÿY KvR ïiæ Kiv t cÖKíwUi AvIZvq wm‡jU, mybvgMÄ, 

†gvjfxevRvi I nweMÄ †Rjvq ev¯ÍevwqZ 10wU ¸iæZ¡c~Y© wdWvi moK I ‡mZz/KvjfvU© wbg©vY KvR 

cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq, cÖvq mKj moKB cÖK‡íi AvIZvq wbg©v‡Yi ci Avevi iÿYv‡eÿ‡Yi KvR Kiv 

n‡q‡Q| †h mKj mo‡K GLbI iÿYv‡eÿ‡Yi KvR Kiv nqwb †m¸wj GLb iÿYv‡eÿ‡Yi KvR Pjgvb Av‡Q| 

d‡j cÖKíwUi AvIZvq wK KvR Kiv n‡q‡Q Zv cwiexÿY Kiv m¤¢e nqwb| Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq †h mKj 

moK I †mZz/KvjfvU© wbg©vY KvR Kiv n‡q‡Q Zv GjwRBwWÕi Ab¨vb¨ moK, †mZz/KvjfvU© wbg©vY KvR n‡Z 

A‡cÿvK…Z ¸iæZ¡c~b©| KviY Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq †ekxifvM moKB moK I Rbc_ Awa`ßi n‡Z 

GjwRBwW‡Z n¯ÍvšÍwiZ ¸iæZ¡c~b© wdWvi moK| G mKj moK w`‡q cvewjK UªvÝ‡cvU© we‡kl K‡i †Rjv 

n‡Z Dc‡Rjv ch©v‡q evm mvwf©m Pjgvb Av‡Q| cÖKíwUi AvIZvq wbwg©Z mo‡Ki KvR †kl n‡Z bv n‡ZB 

iÿYv‡eÿY KvR Kivi KviY AbymÜv‡b cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb wbwðZ bv Kiv, 

†hgb moK †cf‡g‡›Ui wewfbœ †jqv‡i (mve-‡MÖW, BgcÖæf mve-‡MÖW, mve-‡eBR, WweøDweGg) h_vh_ 

Kgc¨vKkb bv Kiv, †cf‡g‡›Ui wewfbœ †jqv‡i (mve-‡eBR, WweøDweGg) e¨enZ wbg©vY mvgMÖxi ¸bMZgvb I 

wgkÖY ‡¯úwmwd‡Kkb †gvZv‡eK h_vh_fv‡e †gBb‡UBb bv Kiv Ges weUzwgbvm †jqv‡i (Kv‡c©wUs I mxj‡KvU) 

mwVKfv‡e wg· wWRvBb Gi gva¨‡g weUzwgb Kb‡U›U wba©viYc~e©K I‡qj †MÖ‡WW wbg©vY mvgMÖx e¨envi bv Kiv| 

GQvovI Kv‡c©wUs I wmj‡Kv‡Ui Kv‡R mwVK ZvcgvÎvi weUzwgb e¨envi bv Kiv I h_vh_ ZvcgvÎvq Kv‡c©wUs I 

wmj‡Kv‡Ui †jqvi ’̄vcb I Kgc¨vKkb bv Kiv|    

11.2 ‡mZz G¨v‡cÖv‡P ch©vß †¯øvc bv ivLv Ges wmwm eøK ¯’vcb bv Kiv t cÖKíwUi AvIZvq wm‡jU-MvQevwo-

KvbvBnvU mo‡K KvbvBNvU evRvi cÖv‡šÍ myigv b`xi Dci wbwg©Z 293.92 wgUvi `xN© †mZzwU m‡iRwgb 

cwi`k©b Kiv nq| †mZzwUi cÖv°wjZ g~j¨ 19,88,31,181.17 UvKvi wecix‡Z wVKv`vi cÖwZôvb Avãyj †gv‡bg 

wjwg‡UW‡K 23,09,86,100.00 UvKvq 02/08/2006 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| Kvh©v‡`k †gvZv‡eK 

†mZzwUi wbg©vY KvR mgvß nq 08/04/2010 ZvwiL| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq, †mZzwUi G¨v‡cÖvP moKwUi 

†¯øvc wWRvBb †gvZv‡eK 1:2 †¯øv‡ci cwie‡Z© A‡cÿvK…Z fvwU©K¨vwj wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges †mZz G¨v‡cÖv‡P 

iÿvcÖ` KvR wn‡m‡e e¨enZ wmwm eøKmg~n AvKv‡i A‡bK †QvU (150 wgtwgt evB 150 wgtwgt mvB‡Ri)| 

iÿvcÖ` KvR wn‡m‡e e¨enZ wmwm eøKmg~n A‡bK RvqMvq dvKv n‡q †h‡Z †`Lv hvq| D‡jøL¨, †mZzwUi 
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G¨v‡cÖvP moK wbg©v‡Yi Rb¨ fzwg AwaMÖnY Kiv n‡jI 1:2 †¯øvc †gBb‡UBb K‡i Right of Way (ROW) 
ch©šÍ G¨v‡cÖvP mo‡Ki euva wbg©vY Kiv nqwb| d‡j †mZzwUi G¨v‡cÖvP moKwU ‡h †Kvb mgq eo ai‡Yi 

ÿwZMÖ¯Í nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| mswkøó Kg©KZ©vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq, †mZzwUi wbg©vY 

e¨q Kgv‡bvi D‡Ï‡k¨ G¨v‡cÖvP moK A‡cÿvK…Z fvwU©K¨vj †¯øv‡c Ges wWRvBb †gvZv‡eK †mZz G¨v‡cÖv‡P 

iÿvcÖ` Kv‡R †QvU AvKv‡ii wmwm eøK ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| ‡mZz G¨v‡cÖvP moKwU fvwU©K¨vj †¯øv‡c wbg©vY Kiv 

Ges A‡cÿvK…Z †QvU AvKv‡ii wmwm eøK e¨env‡ii gva¨‡g mvgwqKfv‡e †mZzi wbg©vY e¨q Kgv‡bv †M‡jI 

`xN©‡gqv‡` †mZzwUi G¨v‡cÖvP moK iÿv‡_© Ges †mZzwU w`‡q SzwKgy³fv‡e hvb PjvPj wbwðZ Ki‡Z fwel¨‡Z G 

e¨q A‡bK¸‡b e„w× cv‡e (Qwe mshy³)|   

11.3 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z †ekxifvM mo‡KB ch©vß mdU †mvìvi bv _vKv t cÖK‡íi AvIZvq wek¦bv_-

RMbœv_cyi moK, ZvRcyi-bv‡Mi‡Kvbv-nveiv-‡eMgcyi-KvjwbiPi-RMbœv_cyi moK, wm‡jU-MvQevwo-KvbvBNvU 

moK,  kv‡q¯ÍvMÄ-`yqvw›`-Puv`cyi moK cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq, cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ †ekxifvM 

moKB ch©vß mdU †mvìvi †bB, Aevi †Kv_vI mdU †mvìvi _vK‡jI Zv †gBb K¨v‡iR I‡q (weUzwgbvm ¯Íi) 

n‡Z bxPz| d‡j moKmg~n w`‡q Mvox PjvPjKv‡j moKwUi GR †eªwKs n‡q moKwU ÿwZMÖ¯Í n‡Z †`Lv †M‡Q| 

D‡jøL¨, GjwRBwW KZ©„K ev¯ÍvewqZ Ab¨vb¨ cÖK‡í gvwUi Kv‡Ri ms¯’vb bv _vK‡jI Av‡jvP¨ cÖKíwU‡Z 

cÖwZwU mo‡Ki Rb¨ gvwUi Kv‡Ri ms¯’vb _vKv m‡Z¡I ‡gBb K¨v‡iR I‡qi cv‡k ch©vß mdU †mvìvi bv _vKv 

Ges mdU †mvìvi ‡gBb K¨v‡iR I‡q n‡Z bxPz nIqvi welqwU AMÖnY‡hvM¨ (Qwe mshy³)|     

11.4 ‡QvU †QvU c¨v‡KR/j‡U `icÎ Avnev‡bi gva¨‡g wVKv`vi wb‡qvM Kiv t Av‡jvP¨ cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨ 

wQj e„nËi wm‡jU †Rjvq †gvU 10wU ¸iæZ¡c~Y© wdWvi moK I D³ mo‡K Aew¯’Z †mZz I KvjfvU© wbg©vY 

Kiv| cÖKíwUi AvIZvq wewfbœ mo‡Ki wecix‡Z wVKv`vi wb‡qvM msµvšÍ Z_¨vw` wb‡¤œi mviYx‡Z †`qv n‡jvt 

µwgK 

bs 

mo‡Ki bvg I ˆ`N©¨ moKwUi 

†gvU 

ˆ`N¨ 

cÖv°wjZ 

e¨q 

c¨v‡KR 

msL¨v 

moKwUi Ae¯’vb 

1 ZvRcyi-bv‡Mi‡Kvbv-nveiv-‡eMgcyi-KvjwbiPi-

RMbœv_cyi  

39.71 5396.08 50 + 68 

=118 

wm‡jU I mybvgMÄ 

†Rjv 

2 wm‡jU-MvQevwo-KvbvBNvU moK 55.02 5987.59 87 wm‡jU †Rjv 

3 ‡MvjvcMÄ-Avgyiv-weqvwbevRvi moK 13.65 488.28 16 wm‡jU †Rjv 

4 XvKv `wÿY-Pv›`icyi-weqvwbevRvi moK 16.87 638.18 19 wm‡jU †Rjv 

5 RvIqv-ev_Muv moK 10.96 1675.20 56 mybvgMÄ †Rjv 

6 KzjvDov-MvwRcyi-mvMibvj moK 11.37 707.01 21 ‡gŠjfxevRvi ‡Rjv 

7 ‡`IovQov-eveyevRvi-`yM©vcyi-cvUvbymv moK 20.10 662.86 19 ‡gŠjfxevRvi †Rjv 

8 kv‡q¯ÍvMÄ-`yqvw›`-Puv`cyi moK 14.12 936.43 15 nweMÄ †Rjv 

9 cybvDjøvevRvi-ivgcvkv-Uz‡KievRvi-imyjMÄ 

moK 

26.86 2203.82 55+36=91 wm‡jU I mybvgMÄ 

†Rjv 

10 wek¦bv_-RMbœv_cyi moK 28.85 2507.36 32 + 

51=83 

wm‡jU I mybvgMÄ 

†Rjv 

 ‡gvU 252.16 22267.68   

Dc‡iv³ ¯§vibx ch©v‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq, cÖKíwUi AvIZvq cÖwZwU mo‡Ki wecix‡Z †QvU †QvU c¨v‡KR I 

j‡U fvM K‡i `icÎ Avnevb K‡i `icÎ Avnevb Kivq well equipped I A‡cÿvK…Z AwfÁ wVKv`vix 

cÖwZôvb KvR Ki‡Z AvMÖnx nqwb| d‡j cÖKíwUi KvR †kl n‡Z bv n‡ZB Ab¨ cÖKí wKsev iÿYv‡eÿY ev‡RU 

n‡Z Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z moK wbg©vY KvR Avevi Ki‡Z n‡q‡Q|   

11.5 A¯^vfvweK UvBg Ifvi ivb t cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z †gqv`Kvj wQj RyjvB, 1999 n‡Z Ryb, 2008 

ch©šÍ| cieZ©x‡Z wba©vwiZ †gqv‡` m¤úbœ bv nIqvq cÖKíwUi ev¯Íevqb †gqv` Ryb, 2013 ch©šÍ e„w× Kiv 

nq| A_©vr 9 eQi †gqv‡` ev¯Íevq‡bi Rb¨ wba©vwiZ cÖKíwU mgvß n‡Z mgq jv‡M 14 eQi| A_©vr cÖKíwUi 

UvBg Ifvi ivb n‡q‡Q 5 eQi| cÖKíwUi G A¯^vfvweK UvBg Ifvi iv‡bi Kvi‡Y cÖKíwU n‡Z RbMY cÖK…Z 

myweav cÖvwß n‡Z ewÂZ n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nq|   
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11.6 AwWU AvcwË wb®úbœ bv nIqv t miKvix e¨‡q †h †Kvb cÖKí ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î eQi wfwËK AwWU Kvh©µg 

cwiPvjbv Kiv Ges D³ AwW‡U m„ó mKj Awf‡hvM wb®úwË Kivi weavb i‡q‡Q| wKš‘ cÖKíwUi AvIZvq 

Ab¨vb¨ A_© eQ‡ii AwWU AvcwË wb®úwË Kiv n‡jI 2008-09 A_© eQ‡i 5wU AwWU AvcwËi g‡a¨ gvÎ 1wU 

AwWU AvcwË wb®úwË Kiv n‡q‡Q Ges 4wU AvcwË GLbI wb®úwË Kiv nqwb|  

12| gZvgZ t 

12.1 wbg©vYag©x GwWwcfz³ †h †Kvb mgvß cÖKí AvBGgBwW KZ©„K gyj¨vqb nIqvi c~‡e©B AZ¨vek¨Kxqfv‡e Riæix 

bv n‡j Ab¨ †Kvb GwWwcfz³ cÖK‡íi gva¨‡g wKsev day to day maintenance Gi AvIZvq iÿYv‡eÿY 

Kiv mwgPxb n‡e bv| KviY G‡ÿ‡Î c~e©eZ©x cÖK‡íi AvIZvq Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK wbg©vY KvR m¤úbœ 

Kiv n‡q‡Q wKbv Zv hvPvB Kiv m¤¢e nqbv| GQvovI welqwU cwinvi bv Kiv n‡j GKB Kv‡Ri Rb¨ miKvix 

A‡_©i ˆØZ e¨env‡ii mygn m¤¢vebv i‡q‡Q Ges ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi Revew`wnZv wbwðZ Kiv m¤¢e n‡e bv 

(Abyt 11.1)| 

12.2  GjwRBwW KZ©„K ev¯Íevqbvaxb I fwel¨‡Z ev¯ÍevwqZe¨ †mZz wbg©v‡Yi †ÿ‡Î †mZz G¨v‡cÖv‡Pi ch©vß fvwU©K¨vj 

I nwi‡RbUvj †¯øvc †gBb‡UBb Kivmn G¨v‡cÖvP moK‡K `xN©‡gqv‡` †UKmB Ki‡Z KvwiMwi w`K 

we‡ePbvc~e©K iÿvcÖ` KvR Kiv mgxwPb n‡e (Abyt 11.2)| 

12.3 cÖKíwUi AvIZvq wbwg©Z moKmg~n `xN©‡gqv‡` †UKmB Kivi j‡ÿ¨ cÖwZwU mo‡Ki cv‡k ch©vß mdU †mvìvi 

ivLvi cvkvcvwk mdU †mvìv‡i K¨v‡iR I‡qi †j‡fj eivei gvwU fiv‡Ui KvR wbwðZ Ki‡Z n‡e (Abyt 

11.3)| 

12.4 cÖKíwUi AvIZvq ev¯ÍevwqZ 10wU moK mswkøó †Rjvi Rb¨ ¸iæZ¡c~Y© wdWvi moK Ges GKB GjvBb‡g›U 

nIqv m‡Z¡I A¯^vfvweKfv‡e †QvU †QvU c¨v‡KR I j‡Ui gva¨‡g `icÎ Avnevb Kivq wbg©vY Kv‡Ri ¸bMZgvb 

wbwðZ Kiv hvqwb e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| welqwU LwZ‡q †`‡L ¯’vbxq miKvi wefvM G wefvM‡K AewnZ Ki‡e         

(Abyt 11.4)| 

12.5  GjwRBwW KZ©„K ev¯Íevqbvaxb I ev¯ÍevwqZe¨ †h †Kvb cÖK‡íi †ÿ‡Î Av‡jvP¨ cÖK‡íi b¨vq A¯^vfvweK 

UvBg Ifvi ivb cwinvi Ki‡Z n‡e (Abyt 11.5)|  

12.6 XvKv `wÿY-Pv›`icyi-weqvwbevRvi mo‡K 11.10 wgUvi Aviwmwm KvjfvU© wbg©v‡Yi ms¯’vb _vK‡jI ev¯Í‡e gvÎ 

1.0 wgUvi Aviwmwm KvjfvU© wbg©vY KvR Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi ev¯Íevq‡bi ‡kl ch©v‡q G‡m MZ 

02/12/2012 Zvwi‡L 2q ms‡kvab Kiv n‡jI Aby‡gvw`Z me©‡kl wWwcwc n‡Z gvV ch©v‡q cÖK…Z ev¯Íevq‡bi 

G ai‡Yi ZviZ‡g¨i welqwU LwZ‡q †`‡L G wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e (Abyt 8.4)| 

12.7 mgvß cÖKíwUi External Audit ª̀æZ m¤úbœ Ki‡Z n‡e Ges AwWU cÖwZ‡e`‡bi Kwc AvBGgB wefv‡M †cÖiY 

Ki‡Z n‡e (11.6)| 

12.8 Aby‡”Q` 12.1-12.7 Gi gZvg‡Zi wel‡q ’̄vbxq miKvi wefvM KZ©„K M„nxZ e¨e¯’v AvMvgx 1 gv‡mi g‡a¨ 

AvBGgB wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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wUG di G¨v·‡Ub‡WW wgDwbwmc¨vj K¨vcvwmwU wewìs †cÖvMÖvg G¨vÛ wcÖcv‡ikb Ad wgDwbwmc¨vj 

mvwf©‡mm cÖ‡R±-II kxl©K KvwiMwi mnvqZv cÖKí| 

 

(mgvß t wW‡m¤^i,2012) 

  

1| cÖK‡íi Ae¯’vb            t   wba©vwiZ wmwU K‡c©v‡ikb I †cŠimfv|  

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v          t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(wW‡m¤^i,2012 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

2807.45 

(cÖtmvt) 

 

- 

 

2235.58 

(cÖtmvt) 

Rvbyqvix, 

2011  

        n‡Z  

wW‡m¤̂i 

2012 

 

--- 

‡g, 2011 

n‡Z 

wW‡m¤̂i 

2012 

 

- 

 

- 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx  Kv‡Ri AsM GKK wUwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(wW‡m¤^i,2012ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe 

(%) 

Avw_©K(%

) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Kg©KZ©v‡`i †eZb †_vK - 88.50 - 15.71 

2. Kg©Pvix‡`i †eZb †_vK - 38.00 - 29.07 

3. fvZvw` †_vK - 152.20 - 48.47 

4. mieivn I †mev     †_vK - 100.00 - 50.03 

 KbmvjU¨vwÝ mvwf©‡mm       

 (K) wcÖcv‡ikb KbmvjU¨v›U      

 - bMi Dbœqb †d«gIqvK© cÖ¯‘ZKiY Rbgvm 32 207.75 27.70 192.12 

 - bMi Dbœqb Ae¯’v wbiƒcb I Kg©m~Px cÖYqb  

   (XvKv, PÆMÖvg I wm‡jU wefvM)  

Rbgvm 43 242.37 64.50 410.22 

 - bMi Dbœqb Ae¯’v wbiƒcb I Kg©m~Px cÖYqb 

   (Lyjbv, ewikvj, ivRkvnx I iscyi wefvM)  

Rbgvm 43 242.37 64.50 409.82 

 - mve - cÖ‡R± cÖYqb I we¯ÍvwiZ wWRvBb  

   (XvKv, PÆMÖvg I wm‡jU wefvM) 

Rbgvm 58 311.63 ** ** 
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µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx  Kv‡Ri AsM GKK wUwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(wW‡m¤^i,2012ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe 

(%) 

Avw_©K(%

) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 - mve - cÖ‡R± cÖYqb I we¯ÍvwiZ wWRvBb 

   (Lyjbv, ewikvj, ivRkvnx I iscyi wefvM)   

Rbgvm 58 311.63 ** ** 

 Dc‡gvU=  234 1315.75 156.70 1019.16 

(L) ‡cŠimfvi `¶Zv e„w× Kvh©µ‡g mnvqZv cÖ`vb Rbgvm 360 782.50 352.86 743.73 

5. †givgZ, msi¶Y I cybe©vmb  †_vK - 5.00 - 4.00 

6. m¤ú` msMÖn t      

 - ‡cŠimfvmg~‡ni Rb¨ mv‡f© hš¿cvwZ µq msL¨v 50 50.00 50 60.15 

 - ‡cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Kw¤úDUvi mvgMÖx  µq msL¨v 250 245.50 250 434.55 

 - ‡cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Mv‡e©R wi·vf¨vb µq msL¨v 150 30.00 151 30.71 

 me©‡gvU=   2807.4

5 

 2235.5

8 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi 

**   cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß bvB| Z‡e cÖK‡íi wUwcwc-‡Z cÖ‡R± wcÖcv‡ik‡bi Rb¨ 1) bMi Dbœqb †d«gIqvK© 

cÖ¯‘ZKiY, 2) bMi Dbœqb Ae¯’v wbiƒcb I Kg©m~Px cÖYqb (XvKv, PÆMÖvg I wm‡jU wefvM), 3) bMi Dbœqb 

Ae¯’v wbiƒcb I Kg©m~Px cÖYqb (Lyjbv, ewikvj, ivRkvnx I iscyi wefvM), 4) mve - cÖ‡R± cÖYqb I 

we¯ÍvwiZ wWRvBb (XvKv, PÆMÖvg I wm‡jU wefvM), 5)  mve-cÖ‡R± cÖYqb I we¯ÍvwiZ wWRvBb (Lyjbv, 

ewikvj, ivRkvnx I iscyi wefvM) 5wU ÷¨vwWi cÖ¯Ívebv wQj| cÖKí KZ©„cÿ Rvwb‡q‡Qb †h, mg‡qi ¯^íZvi 

Kvi‡Y `vZv ms¯’v wek¦ e¨vs‡Ki mwnZ Av‡jvPbvµ‡g 4 bs ÷¨vwW‡K 2bs Gi mv‡_ Ges 5 bs ÷¨vwW‡K 3 bs 

Gi mv‡_ mgš̂q Kiv nq, G‡Z ÷¨vwWi scope of work K‡g hvq, djkªæwZ‡Z Rbgvm I e¨q n«vm cvq| 

GQvov †cŠimfvi `ÿZve„w× Kvh©µg wek¦ e¨vsK I GwWwe-Gi Avw_©K mnvqZvq †hŠ_fv‡e UGIIP-II kxl©K 

cÖK‡íi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ n‡”Q| Pjgvb UGIIP-II cÖKíwU †h‡nZy GKB Kvh©µ‡gi mv‡_ m¤úwK©Z, ZvB H 

cÖKí ‡_‡K Rbej mieivn Kivq Av‡jvP¨ cÖKí †_‡K mgy`q Rbej wb‡qv‡Mi cÖ‡qvRb nqwb|  

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  wcwmAvi †gvZv‡eK Aby‡gvw`Z wUGwcwcÕi ms ’̄vb Abyhvqx mKj KvR mgvß 

Kiv n‡q‡Q|  

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1 cUf~wg t evsjv‡`‡ki RvZxq Dbœq‡b bMi GKwU ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Kivq ‡`‡k ª̀æZ bMivqb msNwUZ n‡”Q hv 

bM‡ii Av_©-mvgvwRK Ae¯’v Ges cwi‡e‡ki Dci weiƒc cÖfve m„wó Ki‡Q| GKwU `wi`ª †`k wn‡m‡e evsjv‡`‡ki 

`ªæZ bMi RbmsL¨v e„w× †cŠimfvmg~‡ni mxwgZ AeKvVv‡gvMZ myweav I cwi‡e‡ki Rb¨ ûgwKi KviY n‡q 

`uvwo‡q‡Q| 2006 mv‡j †`‡ki †gvU RbmsL¨vi 27% bM‡i emevm Ki‡Zv Ges wRwWwc-‡Z Ae`vb wQj 50% Gi 

†ekx| wKš‘ eZ©gv‡b G Ae¯’vi cwieZ©b NU‡Q Ges 2021 mvj bvMv` bM‡i emevmKvix RbmsL¨v `uvov‡e cÖvq 

38%| eZ©gv‡b †`‡k cÖvq 4% nv‡i bMi RbmsL¨v e„w× cv‡”Q Ges G nvi Ae¨vnZ _vK‡j 2035 mvj bvMv` 

MÖvgxY RbmsL¨v Ges bMi RbmsL¨v cÖvq mgvb n‡e| 

 

`ªæZ bMivq‡b †cŠimfvmg~‡ni mxwgZ AeKvVv‡gv myweav Ges bMi cwi‡mevi Dci weivU Pvc m„wó Ki‡Q| bM‡ii 

`wi`ª RbM‡Yi Lye Kg msL¨KB evmM„n, cqtwb®‹vkb, wbivc` cvwb, eR©̈  Acmvi‡bi gZ bMi †mev cv‡”Q| 

AcwiKwíZ bMivqb cwiw ’̄wZ‡K AviI msKUvcbœ K‡i Zz‡j‡Q| bM‡ii `wi ª̀ RbM‡Yi G msKUvcbœ Ae¯’v †_‡K 

Avï cwiÎv‡bi cÖ‡qvRb| bMi Dbœq‡bi Rb¨ Pjgvb Ges mgvß cÖK‡íi AwfÁZv †_‡K G welqwU ¯úó; mykvmb 

Ges Kvh©Ki e¨e¯’vcbvB bMi AeKvVv‡gv myweav Ges cwi‡mev e„w×i Ab¨Zg mnvqK|  

evsjv‡`‡ki bMi Dbœq‡bi Rb¨ wek¦ e¨vsK wgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm cÖKí (m`¨ mgvß) Gi gva¨‡g Avw_©K mnvqZv 

cÖ`vb K‡i| G cÖK‡íi mdj ev¯Íevq‡bi ci cÖK‡íi AwfÁZv I wk¶vi Av‡jv‡K GjwRBwW †`‡ki mKj 
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†cŠimfvq `¶Zv e„w× Kvh©µg cwiPvjbv Ges we‡kl K‡i ‡QvU †QvU †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœq‡b cybivq GKwU 

wewb‡qvM cÖKí ev¯Íevq‡bi B”Qv cÖKvk K‡i| Z`‡cÖw¶‡Z evsjv‡`k miKvi wek¦ e¨vs‡Ki wbKU wgDwbwmc¨vj 

mvwf©‡mm cÖKí-II bv‡g Aci GKwU wewb‡qvM cÖK‡í A_©vq‡bi Rb¨ AvbyôvwbKfv‡e Aby‡iva Rvbv‡j wek¦ e¨vsK 

wgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm cÖK‡íi gva¨‡g cwiPvwjZ `¶Zv e„w× Kvh©µg-‡K Pjgvb ivLv Ges wgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm 

cÖKí-II bv‡g Aci GKwU wewb‡qvM cÖKí cÖ¯‘‡Z KvwiMix mnvqZvi Rb¨ AwZwi³ A_© cÖ`v‡b m¤§Z nq|  

 

7.2 D‡Ïk¨ t  

mvwe©K D‡Ïk¨t 

- ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb (bMi) mg~‡ni cÖvwZôvwbK Dbœqb I `¶Zv e„w×i j‡¶¨ mnvqZv cÖ`vb; Ges   

- AeKvVv‡gv I cÖvwZôvwbK Dbœq‡bi (bMi) Rb¨ DbœZ cwiKíbv (†cÖvMÖvg/cÖKí) cÖYq‡b mnvqZv cÖ`vb | 

mywbw`©ó D‡Ïk¨t 

- mgvß wgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm cÖK‡íi gva¨‡g cwiPvwjZ †cŠimfvi m¶gZv e„w× Kvh©µg 92 †cŠimfv 

†_‡K 142 †cŠimfvq m¤cÖmvwiZ (extend) Kiv; Ges 

- ‡`‡ki †cŠimfvmg~‡n RxebhvÎvi gvb Dbœqb I Drcv`bg~Lx Kg©Kv‡Ûi c‡_ cÖwZeÜKZvmg~n `~iKiZt 

bMi AeKvVv‡gv I cÖwZôvwbK Dbœq‡bi j‡¶¨ ga¨g †gqv‡`i Rb¨ Avw_©K, mvgvwRK I cwi‡ekMZ †UKmB 

I ev¯Íevqb‡hvM¨ GKwU Kg©m~Px (Program) cÖ¯‘Z Kiv | 

7.3| cÖKí Aby‡gv`bt cÖKíwU 13/03/2011 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq hv cwiKíbv Kwgk‡bi ¯§viK bs-20.150.153. 

00.00.2009.2010/551 ZvwiL: 16/03/2011Bs gvidZ Rvix Kiv nq Ges ¯§viK bs-46.093.014. 

01.00.030.2010-215 ZvwiL: 27/03/2011 Bs gvidZ ¯’vbxq miKvi wefvM KZ…©K cÖK‡íi cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b Rvix Kiv nq|  

8| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t G cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 2870.45 j¶ UvKv Ges cÖK‡íi ïiæ n‡Z wW‡m¤̂i 2012 

ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 2235.58 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 80% Ges ev¯Íe 

AMÖMwZ 100%| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq †h, G cÖK‡íi wRIwe A‡_©i †Kvb ms‡køl bvB, cy‡iv A_©B 

cÖKí mvnvh¨ | cÖK‡íi `vZv ms¯’v  wek¦ e¨vsK| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨‡qi wPÎ 

wbgœiƒc t 

                                                                                                                            (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ A_© 

‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2010-11 100.00 - 100.00 - 96.16 - 96.16 3.84 

2011-12 2000.00 - 2000.0

0 

- 1846.7

5 

- 1846.75 153.25 

2012-13 293.00 - 293.00 - 292.66 - 292.66 0.34 

m‡e©v‡gvU t 2393.00 - 2393.0

0 

- 2235.5

8 

- 2235.58 157.43 

9| প্রকনল্পর আওোয় বাস্তবারয়ে কাজ t 

9.1| ÔÔ‡UKwbK¨vj G¨vwmm‡UÝ (wUG) di G¨v·‡Ub‡WW wgDwbwmc¨vj K¨vcvwmwU wewìs †cÖvMÖvg G¨vÛ wcÖcv‡ikb Ad 

wgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm cÖ‡R±-IIÕÕ kxl©K cÖKí ‡_‡K wb‡¤œv³ KvR ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q g‡g© Rvbv †M‡Qt-  

 AMÖvwaKvi wfwË‡Z AeKvVv‡gv Dbœq‡bi Rb¨ ¯‹xg wbe©vPb, wWRvBb Ges ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq 

MvBWjvBb cÖYqb;  

 wewfbœ ˆewk‡ó¨i 25wU kn‡i AeKvVv‡gv Ges cÖvwZôvwbK Dbœq‡bi Rb¨ Dbœqb cwiKíbv cÖYqb; Ges  

 ÔÔwgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm cÖ‡R±ÕÕ Gi AvIZvq ev¯Íevq‡bi Rb¨ 25wU kn‡ii mve-cÖ‡R± cÖ¯‘ZKiY, 

cÖKíwU eZ©gv‡b GjwRBwW KZ„©K ev¯—evwqZ n‡”Q|   
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9.2| Av‡jvP¨ cÖK‡íi cÖvwZôvwbK Dbœqb I `ÿZv e„w× Kvh©µg †`‡ki 50wU †cŠimfvq ev¯ÍevwqZ nq| G KvRwU 

mgvß ÔÔwgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm cÖ‡R±ÕÕ Gi AvIZvq ev¯ÍevwqZKv‡Ri avivevwnKZv| wUGwcwc Abymv‡i G 

Kv‡Ri Rb¨ c~‡e©i cÖKí †_‡K cÖ‡qvRbxq msL¨vK Rbej G cÖK‡í wb‡qvM †`Iqv nq| `ÿZv e„w× Kvh©µ‡gi 

AvIZvq †cŠimfvi †nvwìs U¨v·, cvwb mieivn wej, †UªW jvB‡mÝ Ges †cŠimfvi wnmve e¨e¯’vcbv BZ¨vw` 

Kw¤úDUvivBRW Kiv nq| ‡cŠimfvi Infrastructure Inventory-‡K DwbœZKiY, base map cÖ¯‘ZKiY 

Ges AeKvVv‡gv Dbœqb Kv‡R ¯’vbxq KwgDwbwU‡K m¤ú„³KiY| G Kvh©µg †_‡K †cŠimfvi †gqimn Ab¨vb¨ 

Kg©KZ©v I Kg©PvixMY‡K cÖwKDi‡g›U, BwÄwbqvwis, GKvDw›Us, cøvwbs BZ¨vw` wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Ges 

cÖ‡qvRbxq Kw¤úDUvi, md&UIqvi I mv‡f© KvR cwiPvjbvi hš¿cvwZ mieivn Kiv nq g‡g© Rvbv †M‡Q|  

10| m‡iRwg‡b cwi`k©bt  

10.1| KvwiMwi mnvqZv cÖKíwUi wSbvB`n †cŠimfvq ev¯—evwqZ KvR MZ 29/08/2014 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k ©b 

Kiv n‡q‡Q| cwi`k©b I Av‡jvPbvi gva¨‡g Rvbv hvq †h, †cŠimfvi †nvwìs U¨v·, †UªW jvB‡mÝ, cvwbi wej, 

Engireering I Aecounts ‡mKk‡bi Kvh©µg‡K Computerizated Kiv n‡q‡Q| G Kv‡Ri Rb¨ 

Av‡jvP¨ cÖKí n‡Z 05 wU Kw¤úDUvi mieivn Kiv n‡q‡Q|  †nvwìs U¨v· Av`vq, cvwbi wej msMªn, †UªW 

jvB‡mÝ cÖ`vb I wiwbD, Engineering Ges wnmve †mKk‡bi Kvh©µg myôyfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ Software 

µq K‡i †cŠi mfvmg~n‡K cÖ`vb Ges †mB ms‡M 05 Rb‡K Kw¤úDUvi wel‡q †gŠwjK I  md&UIqvi m¤ú‡K© 

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| MªvnK I †mev cÖ`vbKvix‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq †h, eZ©gv‡b 

Kw¤úDUvivB‡Rkb nevi d‡j wej cÖ ‘̄Z I cwi‡kv‡a myweav n‡q‡Q| wej cÖ ‘̄‡Zi ci Mªvn‡Ki wej evwo‡Z 

evwo‡Z †cŠ‡Q ‡`Iqv nq Ges MªvnKiv wej e¨vs‡K cwi‡kva K‡ib| †cŠimfvi †gqi g‡nv`q Rvbvb, G‡Z 

†iwfwbD msMªn †e‡o‡Q, e‡Kqv Kg _vK‡Q I mwVK wnmveI cvIqv hv‡”Q|  

10.2| m‡iRwg‡b cwi`k©bKv‡j AviI cÖwZqgvb nq †h, AbjvBb myweav bv _vKvq wej cÖ¯‘Z, cwi‡kva I msiÿ‡Y 

Amyweav n‡”Q|  

10.3|  Av‡jvPbvq AviI Rvbv hvq †h, ‡cŠimfvwU cvwbi wej GL‡bv ‡_vK wfwË‡Z msMªn Ki‡Q; ফনল cvwbi AcPq 

n‡”Q g‡g© cÖwZqgvb n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î wgUvi e¨envi Ki‡j cvwbi mwVK cwigvY e¨envi wbwðZ Kiv m¤¢e| 

11| µqKvh©µg t wUGwcwc Abymv‡i KvwiMwi mnvqZv cÖKíwUi µq Kvh©µg wek¦ e¨sK Gi MvBWjvBb AbymiY K‡i 

Kiv n‡q‡Q| 

12| 

 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi GKRb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Rbve Bd‡ZLvi Avn‡g` 

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 

c~Y©Kvjxb - 28-04-2011 - 
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13| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

¯’vbxq miKvi cÖwZôvb (bMi) mg~‡ni 

cÖvwZôvwbK Dbœqb I `¶Zv e„w×i j‡¶¨ mnvqZv 

cÖ`vb; Ges  AeKvVv‡gv I cÖvwZôvwbK Dbœq‡bi 

(bMi) Rb¨ DbœZ cwiKíbv (†cÖvMÖvg/cÖKí) 

cÖYq‡b mnvqZv cÖ`vb | 

 

Av‡jvP¨ wUG cÖK‡íi gva¨‡g cÖ ‘̄ZK…Z ÔÔwgDwbwmc¨vj mvwf©‡mm 

cÖ‡R±ÕÕ kxl©K cÖKíwU GjwRBwW KZ„©K ev¯ÍevwqZ n‡”Q Ges 

AvBGgBwW KZ„©K 01wU †cŠimfvq ev¯ÍevwqZ KvR cwi`k©‡b 

cÖwZqgvb n‡q‡Q †h,†cŠimfvi bvMwiK †mev cÖ`v‡b `ÿZv e„w× 

†c‡q‡Q I cÖvwZôvwbK Dbœqb n‡q‡Q| cwi`k©‡b cÖvß Z‡_¨i 

Dci wfwË K‡i gZvgZ mycvwik wKQy cÖYqb Kiv n‡q‡Q (14 bs 

Aby‡”Q` m`q ª̀óe¨) 

14|         mycvwik t  

14.1| wej cÖ ‘̄Z, cwi‡kva I msiÿ‡Y AbjvBb পিরে চালু Kiv †h‡Z cv‡i (Aby‡”Q` 10.2 m`q ª̀óe¨); 

14.2| cvwbi wej msMª‡ni †ÿ‡Î ‡_vK c×wZi cwie‡Z© wgUvi c×wZ MªnY Kiv †h‡Z cv‡i| G‡Z cvwbi myôy e¨envi 

wbwðZ n‡e (Aby‡”Q` 10.3 m`q `ªóe¨)| 

 



1288 

 

ÔÔStrengthening Resilience of Urban Water, Drainage and Sanitation to Climate Change in 

Coastal TownsÓ kxl©K KvwiMwi mnvqZv cÖK‡íi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

(mgvß t wW‡m¤¦i,2012) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb           t  XvKv| 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v          t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM  t  ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

         (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  

‡gvU  

(cÖtmvt) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j 

‡gvU 

(cÖtmvt) 

me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

‡gvU 

(cÖtmvt) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

629.00 

(518.00) 

- 629.00 

(518.00) 

১০-02-

2012 n‡Z 

31-12-

2012 

- ১০-02-2012 

n‡Z 

31-12-2012 

-- -- 

প্রকল্পটি এরিরব’র আরথ বক সহায়োয় বাস্তবারয়ে হনয়নে। 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

           (j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

 wUwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK wUwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1| আন্তজবারেক civgk©‡Kর mg¥vbx I fvZvw` -

3 Rb 

Rbgvm 9 162.80 9 162.80 

2|  ¯’vbxq civgk©‡Kর mb¥vbx I fvZvw` -11 

Rb 

Rbgvm 37 114.70 37 114.70 

3| civgk©‡Ki আন্তজবারেক  I ¯’vbxq ågb-14 

Rb| 

Rbgvm 46 59.20 46 59.20 

4| wi‡cvwU©s ( wcÖw›Us I AwWwUs) Ges 

†hvMv‡hvM 

‡_vK  22.20  22.20 

5| hš¿cvwZt      

 K) Kw¤úDUvi ‡_vK  7.5 4 7.5 

 L) wcÖ›Uvi ‡_vK  1.7০ 2 1.7০ 

 M) d‡UvKwcqvi ‡_vK  1.75 1 1.75 

 N) Gqvi KwÛkbvi ‡_vK  3.5০ 3 3.5০ 
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 O) ফযাক্স †gwkb ‡_vK  0.35 1 0.35 

6| IqvK©kc, cÖwkÿY, †mwgbvi I Kbdv‡iÝ ‡_vK  37.00  37.00 

7| mv‡f© ‡_vK  51.80  51.80 

8| wewea cÖkvmwbK I mnvqZv ‡_vK  7.40  7.40 

9| Kw›Ub‡RÝx ‡_vK  48.10  48.10 

10| Awdm G¨‡Kv‡gv‡Wmb I UªvÝ‡cvU© ‡_vK  51.80  51.80 

11| KvD›UvicvU© ÷v‡di mg¥vbx I ˆ`wbK fvZv ‡_vK  44.40  44.40 

12| Ab¨vb¨ ‡_vK  14.80  14.80 

 me©‡gvUt   629.00 100% 629.00 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi 

 6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t Aby‡gvw`Z wUGwcwcÕi ms¯’vb Abyhvqx mKj KvR mgvß Kiv n‡q‡Q|  

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

(K) wUG cÖK‡íi gva¨‡g fwel¨‡Z †h wewb‡qvM cÖKí MÖnY Kiv n‡e Zvi KvwiMwi Ges A_©‰bwZK Gbvwjwmm, 

wWRvBb, gwbUwis †d«gIqvK©, e¨q cÖv°jb, A_©vqb cwiKíbv, µq/msMÖn cwiKíbv cÖYqb Kiv| ZvQvov wUG cÖK‡íi 

gva¨‡g wewb‡qvM cÖK‡íi Dc-cÖKí wbe©vPb bxwZgvjv, ’̄vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n Ges GjwRBwWÕi `ÿZv e„w×i 

Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Kiv |  

(L) bMi AeKvVv‡gv Dbœqb Ges bMi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi gva¨‡g bMi `vwi ª̀Zv `~ixKi‡Yi Rb¨ AÎ wUG 

cÖK‡íi gva¨‡g miKvi †K "Strengthening The Resilence of The Urban Water, Drainage and 

Sanitation Sector to Climate Change in Costal Towns"  kxl©K wewb‡qvM cÖKí cÖYq‡b mnvqZv Kiv| 

7.2| cÖK‡íi Aby‡gv`b I A_©vqb t MZ 05-09-2011 Zvwi‡L ¯’vbxq miKvi wefv‡M AbywôZ wWGmwcBwm mfvi 

mycvwikµ‡g ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi gvbbxq gš¿x KZ„©K cÖKíwU Aby‡gvw`Z nq hvi cÖkvmwbK Av‡`k MZ 15-11-

2011 Zvwi‡L Rvix Kiv nq| cÖK‡íi †gvU e¨q 629.00 jÿ UvKv (wRIwe 111.00 jÿ UvKv I cÖKí mvnvh¨ 

518.00 jÿ UvKv) Ges ev¯ÍevqbKvj b‡f¤¦i,2011 †_‡K AvMó, 2012 ch©šÍÍ| AÎ cÖK‡í GwWwe Dbœqb 

mn‡hvMx wn‡m‡e cÖKí mvnvh¨ cÖ`vb K‡i‡Q| wRIwe Lv‡Z eivÏK…Z 111.00 jÿ UvKvi m¤ú~Y©UvB In Kind wn‡m‡e 

ivLv n‡q‡Q| 

7.3| GwWwc/ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨qt 

 cÖK‡íi ïiy n‡Z mgvß ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 629.00 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ 

e¨‡qi 100% Ges evস্তe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

                                                                                                              

(j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ e¨q 

‡gvU wRIwe* cÖt mvt ‡gvU wRIwe* cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 

2011-2012 444.74 77.70 367.04 444.74 77.70 367.04 

2012-2013 184.26 33.30 150.96 184.26 33.30 150.96 

‡gvU 629.00 111.00 518.00 639.00 111.00 518.00 

Z_¨m~Î t wcwmAvi  * wRIwe eiv‡Ïi m¤ú~Y© A_© In kind G Li‡Pi ms¯’vb i‡q‡Q| weavq wRIwe A_© QvoKi‡Yi 

cÖ‡qvRb nqwb| 
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8| cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Kv‡Ri weeiYt  

8.1|  cÖK‡íi AvIZvq †gvU 3 Rb we‡`kx civgk©K cÖ‡Z¨‡K 3 Rbgvm K‡i †gvU 9 Rbgvm Ges 11 Rb ¯’vbxq 

civgk©K 37 Rb gvm KvR K‡i‡Qb| AvšÍ©RvwZK I ¯’vbxq civgk©KMb Capacity Devlopment 

Technical Assistance (CDTA) f‚³ PviwU †cŠimfvq 2 wU K‡i †dvKvm MÖæc wWmKvmb Gi Av‡qvRb 

K‡i| G Qvov wb¤œwjwLZ KvR¸‡jv mgvßKiYc~e©K Project Preparatory Technical Assistance 

(PPTA) ‰Zix‡Z GKwU MvBW jvBb cÖ`vb K‡i‡Qb; 

(K)  cÖKí GjvKvq nvB‡Wªv‡jvwR I g‡d©v‡jvwR (b`x I mgy`ª D”PZv, b`x cÖevn, e„wócvZ, mvB‡K¬vb I eb¨vi ZxeªZv, 

ZvcgvÎvi cwieZ©b) Ges jebv³Zv wbY©q msµvšÍ g‡Wj ˆZix I Zv cwiPvjb; 

(L)  Rjevqy cwieZ©b RwbZ Kvi‡Y Costal Town GjvKvq cÖ‡qvRbxq cq:wb®‹vkb, cvwb  e¨e¯’vcbv Ges 

†WªB‡bR wm‡÷‡gi Dbœqb msµvšÍ welq ch©v‡jvPbv I cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcY Ges e¨q cÖv°jb;  

(M) g‡Wj cwiPvjbvq cÖvß djvdj Ges cÖvBgvix I †m‡KÛvwi Z‡_¨i Av‡jv‡K 2030 I 2050 mv‡j Rjevqy 

cwieZ©‡b cvwb mieivn, †WªB‡bR, cqtwb¯‹vkb †cÖÿvcU Ges m¤¢ve¨ GAP wbiƒcb; 

(N) Av_©-mvgvwRK I †fŠZ AeKvVv‡gvi Z_¨ msMÖn Ges Rjevqy cwieZ©bRwbZ Kvi‡Y RbRxe‡bi Dci Gi cÖfve 

wbiƒcb; 

(O) Rjevqy cwieZ©b RwbZ mgm¨v †gvKv‡ejvq wbe©vwPZ bM‡ii ÔÔbMi cwiKíbv †KŠkjÕÕ cÖYqb Ges eZ©gvb bMi 

e¨e¯’vcbv ch©v‡jvPbvc~e©K Ges 2030 I 2050 mv‡ji ‡cÖÿvc†U eb¨v, jebv³Zv Ges Ab¨vb¨ Rjevqy RwbZ 

cwieZ©b wbiƒcb Ges Z_¨ Dcv‡Ëi wfwË‡Z wRAvBGm †UK‡bvjwR e¨envic~e©K m¤¢ve¨ eb¨v AvµvšÍ GjvKv, 

eb¨vi ¯’vqxZ¡, jebv³Zv I Rjevqyi Ab¨vb¨ cÖfve Gi AbyK‚‡j wWwRUvj g¨vc cÖYqb| 

8.2| cÖK‡íi AvIZvq 4wU Kw¤úDUvi, 2wU wcÖ›Uvi, 1wU d‡UvKwcqvi, 3wU Gqvi KwÛkbvi I 1wU d¨v· †gwkb 

GwWweÕi MvBW jvBb Abyhvqx civgk©‡Ki e¨env‡ii Rb¨ µq Kiv n‡qwQj| 

9| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiy †_‡K †kl ch©šÍ (wW‡m¤¢i,2012) Rbve ‡gvt Aveyj evkvi, wbe©vnx 

cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, AwZwi³ `vwqZ¡ wn‡m‡e G cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

10| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

(K) wUG cÖK‡íi gva¨‡g fwel¨‡Z †h wewb‡qvM cÖKí MÖnY Kiv 

n‡e Zvi KvwiMwi Ges A_©‰bwZK Gbvwjwmm, wWRvBb, gwbUwis 

†d«gIqvK©, e¨q cÖv°jb, A_©vqb cwiKíbv, µq/msMÖn cwiKíbv 

cÖYqb Kiv| ZvQvov wUG cÖK‡íi gva¨‡g wewb‡qvM cÖK‡íi Dc-

cÖKí wbe©vPb bxwZgvjv, ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n Ges 

GjwRBwWÕi `ÿZv e„w×i Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Kiv |  

(L) bMi AeKvVv‡gv Dbœqb Ges bMi Rxeb hvÎvi gvb Dbœq‡bi 

gva¨‡g bMi `vwi`ªZv `~ixKi‡Yi Rb¨ AÎ wUG cÖK‡íi gva¨‡g 

miKvi †K "Strengthening The Resilence of The 

Urban Water, Drainage and Sanitation Sector to 
Climate Change in Costal Towns"  kxl©K wewb‡qvM cÖKí 

cÖYq‡b mnvqZv Kiv| 

wewb‡qvM cÖKí GjvKvi Rb¨ A_©‰bwZK 

Gbvwjwmm, cq:wb®‹vkb, cvwb e¨e¯’vcbv, 

†WªB‡bR wm‡÷g Dbœqb BZ¨vw` wel‡q ÷vwW 

c~e©K cÖK…Z cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcb c~e©K ÷vwW 

wi‡cvU© cÖYqb Kiv n‡q‡Q| D³ ÷vwW 

wi‡cv‡U©i Dci wfwË K‡i t 

ÔÔStrengthening Resilience of Urban 

Water, Drainage and Snitation to 
Climate Change in Coastal TownsÓ 

kxl©K wewb‡qvM cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q hv 

eZ©gv‡b GjwRBwW KZ…©K ev¯Íevqbvaxb 

i‡q‡Q| 

11| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t cÖ‡hvR¨ bq| 

12| cÖKí Kvh©µg ch©‡eÿY t Gwkqvb †W‡fjc‡g›U e¨vsK (GwWwc) Av‡jvP¨ KvwiMwi mnvqZv cÖKíwU‡Z RvZxq I     

Avš—©RvwZK civgk©K mivmwi wb‡qvM K‡i G cÖK‡íi Kvh©µg m¤úv`b K‡i‡Q Ges e¨q wbe©vn K‡i‡Q| e¨‡qi †Kvb 

wn‡me cÖKí KZ„©cÿ‡K cÖ`vb K‡iwb g‡g© cÖKí KZ„©cÿ Rvwb‡q‡Qb| d‡j cÖKí KZ©„cÿ G wefvM‡K †Kvb wnmve w`‡Z 

cv‡iwb| †m Rb¨ cÖv°wjZ e¨q‡K cÖK…Z e¨q †`wL‡q wcwmAvi †cªiY K‡i‡Q| 
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13|  cÖKí ev¯Íevq‡bi Dci gZvgZ/mycvwik :  

13.1|  AÎ wUG cÖKíwUi mycvwi‡ki Av‡jv‡K M„nxZ ÔÔStrengthening Resilience of Urban Water, 

Drainage and Sanitation to Climate Change in Coastal TownsÓ kxl©K wewb‡qvM cÖKíwU 

h_vh_ ev¯Íevq‡b ¯’vbxq miKvi wefvM cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc wb‡e| 

13.2| KvwiMwi mnvqZv cÖK‡íi †ÿ‡Î Pyw³i Av‡jv‡K Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v mivmwi A_© e¨q Ki‡jI e¨‡qi wn‡m‡ei 

Abywjwc mswkøó cÖKí KZ„©c‡ÿi wbKU msiÿ‡Yi wel‡q mswkøó gš¿Yvjq/wefvM cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v wb‡e| 
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ÒPi AÂ‡j evRvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ms‡kvwaZ)Ó  

kxl©K cÖK‡íi mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

 

(mgvß t Ryb,2013) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb t †Rjvt 5wU (20 wU Dc‡Rjv), h_vt    1) ‡bvqvLvjxt m`i, myeY©Pi, 

†Kv¤úvwbMÄ I nvwZqv 2) j¶xcyit ivgMwZ 3) †fvjvt m`i, †evinvbDwÏb, 

Pid¨vkvb, †`ŠjZLvb, jvj‡gvnb, gbcyiv I েজুমুরদ্দে 4) ewikvjt wnRjv 

gyjvw`, †g‡nw›`MÄ I ev‡KiMÄ 5) cUzqvLvjxt MjvwPcv, Kjvcvov, `kwgbv I 

evDdj 

2| বাস্তবায়েকারী ms¯’v          t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  ’̄vbxq miKvi, পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi বাস্তবায়ে mgq I e¨q t 

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

পয বন্ত) 

cwiKwíZ বাস্তবায়েকাল cÖK…Z  

বাস্তবায়েকাল 

অরেক্রান্ত 

e¨q  

(g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi 

%) 

অরেক্রান্ত mgq  

(g~j   

বাস্তবায়েকানলর 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

‡gvUt 

29436.80 

wRIwet 

8813.10 

wcGt 

20623.70 

AviwcGt 

20158.20 

‡gvUt 

31237.80 

wRIwet 

9033.50 

wcGt 

22204.30 

AviwcGt 

21804.30 

‡gvUt 

30728.84 

wRIwet 

8732.98 

wcGt 

21995.86 

AviwcGt 

21600.36 

ক্ষফরুয়ারী/2006   

        n‡Z  

Ryb/2013 

(7eQi 5 gvm) 

ক্ষফরুয়ারী/2006   

        n‡Z  

Ryb/2013 

(7eQi 5 gvm) 

†deª“qvix/2006   

        n‡Z  

Ryb/2013 

(7eQi 5 gvm) 

৪% - 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev Í̄evqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z বাস্তবায়ে  

(Ryb,2013 পয বন্ত) 
বাস্তব Avw_©K বাস্তব (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1| Kg©KZ©v‡`i †eZb Rb 53 325.00 53 

(82.03%) 

266.62 

(82.03%) 

 

2| Kg©Pvix‡`i †eZb Rb 79 250.00 79 

(95.24%) 

238.11 

(95.24%) 

3| fvZvw` Rb 132 515.00 132 

(100%) 

427.40 

(82.99%) 
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Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ewb©Z cÖK‡íi AvIZvq †fŠZ †Kvb KvR Amgvß †bB| ïaygvÎ fywg 

AwaMÖnY cÖ‡qvRb bv nIqvq D³ Lv‡Z †Kvb e¨q nqwb| 

 

 

 

 

 

4| mieivn I †mev ‡_vK  3275.60  3060.50 

(93.43%) 

5| ‡givgZ, msi¶Y I cybe©vmb ‡_vK  70.00  57.87 

(82.67%) 

6| mvnvh¨, gÄyix ‡_vK  60.50  49.40 

(81.65%) 

7| m¤ú` msMÖn/µq   627.00  619.75 

(98.84%) 

8| f~wg I Ab¨vb¨ m¤úwË msMÖn GKi 2 20.00  0.00 

(0.00%) 

9| wbg©vY I c~Z©      

 K) BDwbqb moK Dbœqb wKtwgt 157 8154.80 157(100%) 8143.56 

(99.86%) 

 L) MÖvgxY moK  Dbœqb wKtwgt 235 10619.00 235(100%) 10578.14 

(99.61%) 

 M)  MÖvgxY  moK (GBPwewe)  

Dbœqb 

wKtwgt 40 1049.00 40 (100%) 1048.66 

(99.97%) 

 N) nvU-evRvi  Dbœqb wU 65 1944.00 65 (100%) 1939.10 

(99.75%) 

 O) G‡m¤̂j gv‡K©U  Dbœqb wU 1 43.60 1 (100%) 43.54 

(99.86%) 

 P) NvU Dbœqb   wU 19 181.10 19 (100%) 179.52 

(99.13%) 

 Q) e„¶‡ivcY I i¶Yv‡e¶Y  wKtwgt 165 192.00 165 

(100%) 

165.52 

(86.20%) 

10| FY I AMÖxg ‡_vK  3898.90  3898.90 

(100%) 

11| Dbœqb Avg`vbx ïé I f¨vU ‡_vK  12.30  12.25 

(99.59%) 

 ‡gvUt   31237.80  30728.84 

(98.37%) 
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7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1 cUf~wg t  

cÖKí GjvKvi Z…Yg~j ch©v‡qi Drcv`bKvix, Pi GjvKvq emevmiZ `wi`ª gwnjv Ges ¶z`ªcyuwRi e¨emvqx, 

f~wgnxb Rb‡Mvôx, ¶z`ª Pvlx I Zv‡`i cwiev‡ii Avq এবং Drcv`b e„w×i j‡¶¨ G cÖKí eûg~Lx Kvh©µg 

বাস্তবায়নের D‡`¨vM †b‡e| `vwi`ª  n«vmKiY, A_©‰bwZK I mvgvwRK Dbœqb Ges RxweKvq‡bi bvbvgyLx †¶Î 

m„wó‡Z cÖZ¨¶ I c‡iv¶ f~wgKv ivL‡e| 

nvU-evRvi-NvU n‡”Q G cÖK‡íi g~j †K› ª̀we›`y| nvU-evRvi‡K †K›`ª K‡i Drcv`b I Avqe„w×, ¶z`ª wkí 

D‡`¨vM, Drcvw`Z dmj I cb¨ mvgMÖx wecb‡b evRvi I evRvi †bUIqvK© cÖwZôvq PivÂ‡ji Rb‡Mvôx Ges 

cÖwZôvb¸‡jv‡K m¤c„³ Kiv n‡e hv‡Z K‡i mKj nvU-evRvi-NvU ঐ এলাকার Rb‡Mvwôi RxweKvq‡bi †¶Î 

wn‡m‡e f~wgKv ivL‡Z cv‡i| nvU-evRvi-NvU n‡”Q cÖvgxb A_©‰bwZK Kg©PvÂ¨‡ji cÖvY †¶Î| ZvB evRvi‡K 

A_©‰bwZK I mvgvwRKfv‡e D¾xweZ K‡i Avq I Kg©ms¯’v‡bi Drm ‡¶Î wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡¶¨ সংরিি 

mKj e¨w³ ev cÖwZôv‡bi AskMÖn‡bi gva¨‡g GB cªKí wewfbœ Kvh©µg বাস্তবায়নের cÖqvm †b‡e| 

7.2 D‡Ïk¨ t  

 evRv‡i gwnjv Ges পুরুষ †µZv we‡µZv‡`i cÖwZeÜKZvgy³ Z_v evRvi e¨enviKvix Rb‡Mvóxi Aeva 

hvZvhvZ I ¯^ ¯^ Kg©KvÛ cwiPvjbvi Rb¨ evRv‡i eZ©gvb AeKvVv‡gv myweavwদi Dbœqb Ges bZzb myweavw` 

wbg©vb।   

 cÖKí বাস্তবায়েকালীে mg‡qi g‡a¨ gwnjv‡`i kªg gRyix e„w×KiY  

 Drcv`b e„w× Ges evRv‡i Drcvw`Z cb¨ ev dmj mgv‡ek , weµx I wecbb e„w× 

 Z…Yg~j ch©v‡qi D‡`¨v³v, Drcv`K Ges †QvU I gvSvwi e¨emvqx‡`i mv‡_ AvÂwjK I †K› ª̀xq evwbR¨ 

†K†›`ªi e¨emvqx‡`i g‡a¨ ms‡hvM I m¤ú„³Zv cÖwZôv  

 Avq, Kg©ms¯’vb I Drcv`†bi j‡¶¨ `¶ K…lK, e¨evmvqx I D‡`¨v³v Rb‡Mvôx M‡o †Zvjv  

7.3| cÖKí Aby‡gv`b  Ges ms‡kvab t  

cÖKíwUi wWwcwc 22-02-2006 Zvwiক্ষি  ECNEC KZ©„K Aby‡gvw`Z 1g ms‡kvwaZ wWwcwc 02-06-2011 Zvwiক্ষি  

DPEC KZ©„K Ges 2q ms‡kvwaZ wWwcwc 30-05-2013 Zvwiক্ষি পররকল্পো করমশে KZ©„K Aby‡gvw`Z হয়| 

8|  cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi শুরু n‡Z Ryb,2013 পয বন্ত µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 30728.84 

j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 98.37% Ges বাস্তব AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ 

GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

                                                                                                                                         

(j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ 

(UvKv) 

e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2005-06 22.00 22.00 0.00 22.00 19.61 19.61 0.00 - 2.39 

2006-07 455.00 170.00 285.00 170.00 108.88 53.56 55.32 - 

346.12 

2007-08 820.00 220.00 600.00 220.00 630.30 197.86 432.43 - 

189.70 

2008-09 3050.00 465.00 2585.0

0 

447.25 1472.80 394.19 1078.6

1 

- 

1577.20 

2009-10 6650.00 1150.00 5500.0

0 

1150.00 4400.43 1094.42 3306.0

1 

- 

2249.57 

2010-11 7500.00 1225.00 6275.0

0 

1225.00 7980.55 1215.37 6765.1

9 

480.55 
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A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ 

(UvKv) 

e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2011-12 6695.00 972.00 5723.0

0 

972.00 6906.93 965.67 5941.2

6 

211.93 

2012-13 5045.00 903.00 4142.0

0 

903.00 5310.44 893.40 4417.0

4 

265.44 

†gvU    5109.25 26829.94 4834.08 21995.

86 

 

¶z`ªFY     3898.90 3898.90 0.00  

m‡e©v‡gvU t     30728.84 8732.98 21995.

86 

 

 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z eivÏ 31237.80 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 30728.84 j¶ 

UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv  K‡i †`Lv hvq ewb©Z cÖK‡íi Aax‡b QvoK…Z UvKvi cwigvY 5109.25 j¶ UvKv 

Ges e¨‡qi cwigvY 4834.08 j¶ UvKv| A_©vr Ae¨wqZ 275.17 j¶ UvKv hv h_vmg‡q mgc©b Kiv n‡q‡Q| 

GQvov ewb©Z cÖK‡íi Initial Advance Gi Un-adjust-K…Z IFAD Loan Gi US$ 1,26,013.38 

Ges Netherland(GON) Gi US$ 26,159.80 A_© gš¿Yvj‡qi m¤§wZ Ávcb mv‡c‡¶ Dbœqb mn‡hvMx 

ms¯’v IFAD G †cÖiY Kiv n‡q‡Q| GQvovI ewb©Z cÖK‡íi IFAD Grant Gi As‡ki e¨vsK my` eve` cÖvwß 

Ges cÖKí F‡Yi w¯’wZ eve` †gvU 783295.62 UvKv h_vmg‡q miKvix †KvlvMv‡i Rgv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

9| cÖKí cwi`k©bt 

 ৯.১ োরজর বাজানরর উন্নয়ে কাজ : বররশাল ক্ষজলার মুলাদী উপনজলার অন্তবগে োরজর বাজানরর উন্নয়ে কাজ পররদশ বে 

করা হয়। বাজারটির উন্নয়ে কাজ গে ১৫-১২-২০০৯ োররনি সমাি হনয়নে। এ স্কীনমর প্রাক্করলে ব্যয় রেল ৪৩.৬২ লে 

টাকা এবং এর রবপরীনে প্রকৃে ব্যয় রেল একই পররমাে অথ বাা ৪৩.৬২ লে টাকা।   পররদশ বেকানল বাজানরর উন্নয়ে 

কাজ সম্পন্ন এবং বাজানরর কায বক্রম চলমাে ক্ষদিা যায়। বাজানরর মনে যাোয়ানের জন্য এইচ রবরব রাস্তা রেম বাে করা 

হনয়নে।  মানি মানি এইচ রবরব রাস্তা রকছুটা ক্ষদনব ক্ষগনে। এইচ রবরব দ্বারা রেম বাে কানল ঠিকমনো কম্পাকশে হয়রে 

মনম ব প্রেীয়মাে হয়। প্রকল্প পররচালক জাোে, বৃরি প্রবে এলাকার কারনে এ রকমটি হনে পানর।  
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৯.২ োরজরপুর ইউরপ 

অরফস হনে রানমর পরল 

পয বন্ত সেক উন্নয়ে:  ক্ষমাট 

৫.৭০ রম: রম: বদর্ বয রবরশি 

রবরস সেকটির রেম বাে কাজ 

গে ৩০-০৭-২০১১ োররি 

সমাি হনয়নে। এ কানজর 

জন্য প্রাক্করলে ব্যয় রেল 

২৬৬.২৮ লে টাকা। প্রকৃে 

ব্যয় হনয়নে ২০১.৪৯ লে 

টাকা।  প্রেযন্ত এলাকার 

সংনগ ক্ষযাগানযাগ স্থাপনে এ 

সেকটি অেযন্ত গুরুন বহে 

কনর। অেযন্ত দুগ বম চর 

এলাকায় রেরম বে এ রাস্তাটি 

আনশ পানশর জেগনের 

যাোয়াে এবং পন্য 

পররবহনে পথ সুগম 

কনরনে। রবটুরমোস 

কাপ বটিং-এর এ সেনকর 

প্রানন্ত সামান্য ভাংগা 

পররলরেে হয়। এ সমস্ত 

ভাংগা অংশ দ্রুে 

ক্ষমরামনের উনদ্যাগ ক্ষেওয়া 

উরচে ো ো হনল ভরবষ্যনে 

রাস্তার বে ধরনের েরে 

হনে পানর। অল্প রকছু 

জায়গায় Rain cut 

পররলরেে হয়। এ সমস্ত 

ক্রটি সংনশাধনের ব্যবস্থা 

করা হনব মনম ব 

আইএমইরি’র প্ররেরেরধনক 

জাোে হয়। 
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৯.৩ আররসরস গাি বার রব্রজ রেম বাে : 

পররদরশ বে এলাকায় চারটি স্কীনমর মােনম 

চারটির রব্রজ রেম বাে করা হয়। ৫২ রমটার 

বদর্ বয সম্বরলে ৪টি গাি বার রব্রজ রেম বাে করা 

হনয়নে।  রব্রনজর রেম বাে কাজ সব বনশষ ২৮-

০২-২০১৩ োররনি সমাি হয়। রব্রজগুনলা 

রেম বানের জন্য ক্ষমাট প্রাক্করলে ব্যয় রেল 

১৫৪.৫০ লে টাকা। এর রবপরীনে ক্ষমাট ব্যয় 

হনয়নে ১৪৯.৫৪ লে টাকা। পররদশ বেকানল 

রব্রজগুনলার রেম বাে কাজ সম্পন্ন ও কায বকর 

ক্ষদিা যায়। রব্রনজর উভয় পানশর গাইি ক্ষপাি 

অেে ক্ষদিা রগনয়নে। রব্রনজর সাটাররং এর 

কাজ সঠিকভানব ো হওয়ায় রব্রনজর উপনরর 

অংশ অসমাে পররলরেে হয়। কংরকনটর 

গুেগে মাে কাংরেে পয বানয় রািার জন্য 

ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী রেল/ওয়াটার 

টাইট সাটাররং ব্যবহার করনে হনব। এ োো 

প্রনটকশে রহনসনব সম্পারদে মাটির কানজর 

মানি মানি ফাটল ক্ষদিা ক্ষগনে এর কারে 

রহসানব জাো যায় ক্ষয, বৃরি প্রবে ও ক্ষজায়ার 

ভাটার এলাকা রহনসনব এ রকমটি হনয়নে।  

 

 

১০। ক্রয় কায বক্রম : রপরপএ-২০০৬ এবং রপরপআর-২০০৮ অনুসানর  বদরেক  সংবানদ-১৯/১১/২০০৮ ইং োররনি, বদরেক  

সমকানল ২৪/১১/২০০৮ ইং োররনি, The Muslim Times -এ ২০/১১/২০০৮ ইং োররনি এবং এলরজইরি 

ওনয়বসাইনট  ১৮/১১/২০০৮ ইং োররনি রবজ্ঞাপে প্রকারশে হয়। প্যানকনজর অনুকূনল ২৪টি দরপে রবক্রয়,   ১৫টি 

দরপে দারিল এবং ১০টি দরপে ক্ষরসপেরসভ হয়। Responsive দরপনের মে হনে ৫৭,৯১,১৪৩/১৯ টাকা 

দনর সব বরেম্ন দরদাো রহসানব রবনবরচে হয়।  

1১| 

 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi শুরু †_‡K †kl পয বন্ত GjwRBwWÕi `yBRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK সংক্রান্ত Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Gm. Gg. †mwjg 

cÖKí cwiPvjK 

c~Y©Kvjxb - 01-03-2006 06-12-2007 

†gvt Lwjjyi ingvb 

cÖKí cwiPvjK 

c~Y©Kvjxb - 06-12-2007 30-06-2013 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq 7eQi 5 gv‡mi বাস্তবারয়ে G cÖK‡í `yBRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK 

wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 
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1২|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

 evRv‡i gwnjv Ges পুরুষ †µZv we‡µZv‡`i cÖwZeÜKZvgy³ 

Z_v evRvi e¨enviKvix Rb‡Mvóxi Aeva hvZvhvZ I ¯^ ¯^ 

Kg©KvÛ cwiPvjbvi Rb¨ evRv‡i eZ©gvb AeKvVv‡gv myweavwai 

Dbœqb Ges bZzb myweavw` wbg©vb   

 

 cÖKí বাস্তবায়েকালীে mg‡qi g‡a¨ gwnjv‡`i kªg gRyix 

e„w×KiY  

 

 Drcv`b e„w× Ges evRv‡i Drcvw`Z cb¨ ev dmj mgv‡ek , 

weµx I wecbb e„w× 

 

 Z…Yg~j ch©v‡qi D‡`¨v³v, Drcv`K Ges †QvU I gvSvwi 

e¨emvqx‡`i mv‡_ AvÂwjK I †K›`ªxq evwbR¨ †K†›`ªi 

e¨emvqx‡`i g‡a¨ ms‡hvM I m¤ú„³Zv cÖwZôv  

 

 Avq, Kg©ms¯’vb I Drcv`†bi j‡¶¨ `¶ K…lK, e¨evmvqx I 

D‡`¨v³v Rb‡Mvôx M‡o †Zvjv  

cÖK‡íi AvIZvq প্রস্তারবে mKj cÖKvi †fŠZ 

AeKvVv‡gv wbg©vY/Dbœqb KvR mgvß Kiv 

n‡q‡Q Ges সংরিি GjvKvi RbMY Kvw•LZ 

myweav cv‡”Q e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| G 

†cÖw¶‡Z ejv hvq cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z 

n‡q‡Q| 

 1৩|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q। তগি গুেগে মাে বজায় 

ক্ষরনি রেম বাে কাজ সম্পারদে হনল Sustainability অজবে করা সম্ভব হনব।  

 

 

 

 

 

 

1৪| mycvwik t 

 ১৪.১। এইচরবরব রাস্তার ক্ষদনব যাওয়া অংশ ক্ষমরামেসহ ভরবষ্যনে এইচরবরব রাস্তা রেম বাে কানল যথাযথভানব কম্পাকশে 

করনে হনব। (অনু: ৯.১) 

১৪.২। রবটুরমোস কাপ বটিং-এর সেনকর প্রানন্ত ভাংগার কারে সংরিি সংস্থা িরেনয় ক্ষদিনব এবং এ রবভাগনক অবরহে 

করনব। (অনু: ৯.২) 

১৪.৩। কংরকনটর গুেগে মাে কাংরেে পয বানয় রািার জন্য ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী  রেল/ওয়াটার টাইট সাটাররং 

ব্যবহার করনে হনব।  (অনু:৯.৩) 
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‡m‡KÛvix UvDÝ Bw›U‡Mª‡UW døvW cÖ‡UKkb (‡dR-2) cÖKí (GjwRBwW Ask) | 

(mgvß t wW‡m¤¦i,2012) 

 

  

1|        cÖK‡íi Ae¯’vb  t    01wU wmwU K‡c©v‡ikb I 8wU  †cŠimfv (ivRkvnx wmwU K‡cv©‡ikb, MvBevÜv  

†cŠimfv, Kzwóqv ‡cŠimfv, Rvgvjcyi †cŠimfv, gqgbwmsn †cŠimfv, gywÝMÄ 

†cŠimfv, gvwbKMÄ  †cŠimfv, mybvgMÄ †cŠimfv I eªv²Yevoxqv †cŠimfv) 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v          t  ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  cvwb m¤ú` gš¿Yvjq (jxW gš¿Yvjq)/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(wW‡m¤¦i,2012 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

284,38.08 

 

344,46.00 325,78.72 Ryb,2005 

n‡Z 

wW‡m¤¦i,2009 

(4 eQi 6 

gvm) 

Ryb,2005 

n‡Z 

wW‡m¤¦i,2012 

(7 eQi 6 

gvm) 

Ryb,2005 

n‡Z 

wW‡m¤¦i,2012 

(7 eQi 6 

gvm) 

41,40.64 

(14.56%) 

3 eQi 

(66.66%) 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(wW‡m¤¦i,2012 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. A. wbg©vY c~e© e¨q 

   a. f~wg AwaMªnY I wi‡m‡Uj‡g›U 

K) f~wg AwaMªnb ‡nt 3.63 412.74 1.906 

(52.51%) 

418.56 

(101.41%) 

L) wi‡m‡Uj‡g›U ‡_vK - 14.55 - - 

Dc‡gvU=(A)   427.29 1.906 418.56 

B. c~Z© wbg©vY KvR 

   K‡¤úv‡bU we t  †Wª‡bR e¨e¯’v Dbœqb 

K) †Wªb cybtLbb I cwi¯‹viKiY wKtwgt 110.19 215.01 109.57 

(99.44%) 

210.07 

(97.70%) 

L) we`¨gvb †Wªb †givgZ I cybt wbg©vY wKtwgt 46.65 228.08 43.44 225.11 



1300 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(wW‡m¤¦i,2012 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(93.12%) (98.70%) 

M) bZyb †Wªb wbg©vY wKtwgt 225.52 19112.80 217.55 

(96.47%) 

19110.09 

(99.98%) 

N) KvjfvU I eªxR wbg©vY  wU 69 966.00 69.00 

(100%) 

964.32 

(99.82%) 

O) ‡Wªb eivei †mdwU †iwjs wbg©vY wKtwgt 38 380.00 36.89 

(97.07%) 

371.68 

(97.81%) 

P) †Wªb Kvg iv¯Ív wbg©vY wKtwgt 0.75 367.70 0.75 

(100%) 

267.58 

(72.77%) 

Dc ‡gvU=(B)   21269.59  21148.85 

 

C. bMi cwi‡ek Dbœqb 

   1. m¨vwb‡Ukb 

K) m¦v ’̄¨m¤§Z wcU cvqLvbv/KwgDwbwU 

j¨vwUªb/‡mcwUK U¨vsK  

wU 5 207.00 5 

(100%) 

206.41 

(99.72%) 

L) cvewjK Uq‡jU  wU 21 252.34 21 

(100%) 

222.84 

(88.31%) 

M) ‡gvevBj Uq‡jU (ivRkvnx) wU 1 30.00 1 

(100%) 

11.69 

(38.97%) 

   2. KwVb eR©̈  e¨e¯’vcbv      

K) UªvÝdvi †÷kb Dbœqb  wU 51 219.48 51 

(100%) 

217.18 

(98.95%) 

L) j¨vÛwdj Gwiqv Dbœqb  wU 9 1074.50 9 

(100%) 

889.56 

(82.79%) 

M) j¨vÛwdj Gwiqvi G‡cÖvP iv¯Ív 

wbg©vY  

wKtwgt 10.09 547.31 9.29 

(92.07%) 

308.00 

(56.28%) 

N) j¨vÛwdj Gwiqv Dbœq‡bi Rb¨ f~wg 

AwaMªnY  

‡nt 16.29 1243.50 14.23 

(87.35%) 

681.44 

(54.80%) 

   3. ew¯Í Dbœqb (bMi `vwi ª̀ `~ixKiY)      

K) 1) AeKvVv‡gv Dbœqb (dyUcvZ, 

wUDeI‡qj, m¦v ’̄¨mg¥Z cvqLvbv, 

iv¯Ívi evwZ, eR ©̈ e¨e¯’vcbv BZ¨vw` 

(22981 cwievi) 

wU 21325 2559.00 21325 

(100%) 

 

2276.13 

88.95 

L) 2) ew¯Íi ms‡hvM iv¯Ív wbg©vY 

(6.23 wKtwgt) 

wKtwgt 6.23 209.00 5.98 

(95.99%) 

104.74 

(50.12%) 

Dc ‡gvU=(C)   6342.13  4917.99 

D.  2007 mv‡ji eb¨vq ÿwZMª¯’ AeKvVv‡gv cybevm©b  

K) (‡cŠi moK- 17.976 wKtwgt 

†Wªb- 400wgt †mZy/KvjfvU©- 5wU) 

 - 1000.00  1000.00 

(100%) 

Dc ‡gvU=(D)   1000.00  1000.00 

2. UªvÝ‡cvU 

K) Rxc Mvox wU 3 68.00 3 

(100%) 

63.87 

(93.93%) 

L) Wvej †Kweb wcK Avc wU 8 84.83 8 79.61 
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µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(wW‡m¤¦i,2012 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(100%) (93.85%) 

M) gUi mvB‡Kj wU 35 42.98 35 

(100%) 

37.98 

(88.37%) 

Dc‡gvU=(2)   195.81  181.46 

3. BKzBc‡g›U©      

K) ¯úyb †÷ªbvi wU 3.85 5.78 - - 

L) g¨vKvwbKvj myBwcs BKzBc‡g›U wU 2 175.00 2 

(100%) 

165.21 

(94.41%) 

M) eyj‡WvRvi wU 8 499.35 8 

(100%) 

499.36 

(100%) 

N) K‡¤úv÷ cv›U wU 8 156.06 8 

(100%) 

153.73 

(98.51%) 

O) f¨vKzg U¨vsKvi wU 8 175.00 8 

(100%) 

167.74 

(95.85%) 

P) Bbwmb¨v‡ikb cv›U wU 2 175.00 - - 

Q) wi·v f¨vb wU 250 50.00 250 

(100%) 

50.00 

(100%) 

R) Mv‡e©R UªvK wU 11 205.83 11 

(100%) 

205.83 

(100%) 

S) Awdm AvmevecÎ Ges  †W‡Kv‡ikb AvB‡U

g 

1 30.00 1 

(100%) 

30.00 

(100%) 

T) Awdm miÄvg(  d¨v·, Kw¤úDUvi, 

d‡UvKwc †gwkb BZ¨vw` (1`dv) 

AvB‡U

g 

1 98.88 1 

(100%) 

98.88 

(100%) 

Z) e¨vK †nvj ‡jvWvi/wgwbG·‡fUi wU 2 120.00 - - 

Dc‡gvU=(3)   1690.90  1369.75 

4. Rbej      

K) cÖKí e¨e¯’vcbv Awdm (PMO) wU 1 315.76 1 

(100%) 

387.69 

(122.77%) 

L) Avievb g¨v‡bR‡g›U mv‡cvU© BDwbU 

(UMSU) 

wU 1 63.47 1 

(100%) 

63.47 

(100%) 

M) wiRIbvj Avievb g¨v‡bR‡g›U 

mv‡cvU© BDwbU (RUMSU) 

wU 7 34.72 7 

(100%) 

34.72 

(100%) 

N) cÖKí ev¯Íevqb BDwbU (PIU), 

†cŠimfv 

wU 8 522.06 8 
(100%) 

556.67 

(106.62%) 

O) cÖKí ev¯Íevqb BDwbU (PIU), 
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb   

wU 1 143.20 1 
(100%) 

152.69 

(106.63%)  

Dc‡gvU=(4)   1079.21  1195.24 

5. ev Í̄evqb mnvqZv t 

K) UGIAP ev¯Íevq‡bi Rb¨ Mf©‡bÝ 

Kbmvj‡U›U GÛ mv‡cvU© mvwf©m 

Rbgv

m 

26 14.60 25.12 

(96.61%) 

10.00 

(68.49%) 

L) cÖfvwU© wiWvKkb Rbgv

m 

1612 424.13 1585 

(98.33%) 

420.04 

(99.03%) 

M) UGIAP ev¯Íevqb Rbgv

m 

808 204.32 804 

(99.50%) 

203.11 

(99.40%) 
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µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(wW‡m¤¦i,2012 ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

N)  †Uªwbs  ‡_vK - 98.74 - 98.54 

(100%) 

O) UGIAP ev¯Íevq‡bi Rb¨ mv‡cvU© 

mvwf©m  

‡_vK - 20.00 - 13.54 

(67.70%) 

P) Acv‡iwUs K÷t      

- PMO wU 1 267.63 1 

(100%) 

266.49 

(99.57%) 

- PIU wU 9 237.45 9 

(100%) 

236.00 

(99.39%) 

- UMSU  & RUMSU wU 8 24.50 8 

(100%) 

24.45 

(100%) 

Q) ev¯ÍevqbKvjxb cwiPvjb I 

iÿYv‡eÿY  

(‡_vK

) 

 100.00 - 100.00 

(100%) 

R) wdwRK¨vj Kw›U‡RÝx   - - - 

S) cÖvBm  Kw›U‡RÝx   - - - 

T) wbg©vYKvjxb my`   524.700 - 524.70 

(100%) 

Dc‡gvU=(5)   1916.07  1896.87 

6. wmwW/f¨vU   525.00  450.00 

(85.72%) 

me©‡gvU=   34446.00  32578.72 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t wcwmAvi †gvZv‡eK cÖK‡íi AvIZvq cÖ¯ÍvweZ †Kvb c~Z© KvR Amgvß 

†bB|  Z‡e `vZv ms¯’v n‡Z Bbwmbv‡ikb cø¨v›U I e¨vK †nvj †jvWvi BKzBc‡g›U µ‡q m¤§wZ bv cvIqvq 

µq Kiv nqwb g‡g© Rvbv †M‡Q| 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1| cUf~wg t 1987 I 1988 mv‡ji fqven eb¨vi †cÖwÿ‡Z 1990 m‡bi cÖ_g w`‡K Ab¨v‡b¨i g‡a¨ Flood Action 

Plan-FAP 9A Ges 9B mgxÿv m¤úv`b Kiv nq|  1993 m‡b FAP 9A mgxÿvq 15wU kni wPwýZ Kiv nq| 

wPwýZ 15wU kn‡ii g‡a¨  †_‡K 6wU gvSvix kni h_v-Lyjbv, w`bvRcyi, KzwoMªvg, cÂMo, nweMÄ I 

†gŠjfxevRvi †Rjvi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ Gkxq Dbœqb e¨vs‡Ki mnvqZvq 1994-2000 ‡gqv‡` †m‡KÛvix UvDÝ 

Bw›U‡Mª‡UW døvW cÖ‡UKkb (‡dR-1) (STIFPP-I) ev¯ÍevwqZ nq| Aewkó 9wU kn‡ii Rb¨ †m‡KÛvix UvDÝ 

Bw›U‡Mª‡UW døvW cÖ‡UKkb (‡dR-2) (STIFPP-II) Gkxq Dbœqb e¨vs‡Ki KvwiMix mnvqZvi AvIZvq (TA 

4000-BAN) 2003-2004 mv‡j m¤¢ve¨Zv hvPvB Kiv nq| D³ mgxÿvi wfwË‡Z cÖKíwU ev¯Íevq‡bi Rb¨ 

ADB Gi  Fact Finding Mission (15-30‡k Ryb, 2004) 30‡k Ryb,2004 G ÔGBW-‡g‡gvBiÕ (Aid 

Memoire)  `vwLj K‡i| cÖK‡í AšÍ©MZ 9wU gvSvix kni n‡jvt Kzwóqv, ivRkvnx, MvBevÜv, Rvgvjcyi, 

gqgbwmsn, gvwbKMÄ, gywÝMÄ, eªv²Yevoxqv I mybvgMÄ| ewY©Z m¤¢ve¨Zv mgxÿvi Av‡jv‡K cÖYxZ G cÖKíwUi 

PviwU AsM i‡q‡Q t K) eb¨v cÖwZ‡iva, L) wb®‹vkb e¨e¯’v Dbœqb, M) cwi‡ek Dbœqb I N) ev¯Íevqb mnvqZv 

I `ÿZv e„w×| cÖKí cÖYq‡b eb¨v cÖwZ‡iva Kvh©µ‡gi ms‡M wb®‹vkb e¨e¯’v Dbœqb, cqtwb®‹vkb, eR©̈  

e¨e¯’vcbv Ges bMi `wi`ª Rb‡Mvwôi (ew¯Í) Av_©-mvgvwRK I cwi‡ek Dbœqb e¨e¯’v‡K mgb¦q Kiv n‡q‡Q|  
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7.2| D‡Ïk¨ t  

1)  kn‡ii eb¨v cÖwZ‡iv‡ai mwnZ †cŠievmx‡`i †gŠwjK Pvwn`v h_v wb®‹vkb e¨e¯’v Dbœqb, cqtwb®‹vkb, eR©̈  

e¨e¯’vcbv I bMi `wi ª̀ Rb‡Mvwôi (ew¯Íi) Dbœqb mgwb¦Z K‡i Avw_©K my‡hvM-myweav e„w×, cwi‡e‡ki 

Aeÿq †iva, `vwi`ª we‡gvPb Ges cÖwZK~j cÖvK…wZK Ae¯’v †gvKv‡ejvi Rb¨ †fŠZ AeKvVv‡gvi Dbœqb I 

m¤cÖmviY Kvh©µg MªnY; 

2)  †cŠi e¨e¯’vcbvq AwaK m¦”QZv I Revew`enZv wbwðZ Kivmn †cŠimyweavw` cÖ`v‡b †cŠimfvmg~‡ni 

cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w× Kiv; Ges 

3)  †cŠi e¨e¯’vcbv I †cŠimyweavw` cÖ`v‡b myweav cÖ`vbKvix I myweav‡fvMx wnmv‡e gwnjv‡`i mwµq AskMªnY 

wbwðZ Kiv| 

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t g~j cÖKíwU MZ 28/04/2005 Zvwi‡L 28438.08 jÿ UvKvq 2004-05 

n‡Z 2008-09 †gqv‡` Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z cÖKíwU 29438.08 jÿ UvKv (GwWwe I I‡cK FY 

23408.60 jÿ UvKv) e¨‡q 23/03/2008 Zvwi‡L 2004-2005 n‡Z 2009-2010 †gqv‡` 1g ms‡kvab 

Kiv nq| 28/09/2010 Zvwi‡L cÖKíwU 34446.00 jÿ UvKv e¨‡q Ryb 2004 n‡Z Ryb 20011 †gqv‡` 2q 

ms‡kvab Kiv nq| D‡jøL¨ †h, cÖKíwU cvwb m¤ú` gš¿Yvj‡qi AvIZvq evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© I ¯’vbxq 

miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ„K ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q, hvi jxW G‡RÝx evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©|  

8|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖKí cwi`k©bt   

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b cÖYq‡bi j‡ÿ¨ Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ Kvh©µg mg~‡ni g‡a¨ we.evoxqv 

†cŠimfvi wb‡gœ ewY©Z KvRmg~n 17/06/2014 Zvwi‡L cwi`k©b Kiv nq| hvi ev¯Íevqb Ae¯’v wb‡gœ †`Iqv 

n‡jv t 

¯‹x‡gi bvg Qwe 

8.1| m‡iRwg‡b cwi`k©bKv‡j †`Lv †M‡Q  ‡h, Av‡jvP¨ cÖK‡íi 

AvIZvq eªvÿ¥Yevwoqv kn‡ii Fwlcvov ew¯Í‡Z dzUcvZ Dbœqb, 

wUDeI‡qj, j¨vwUªb, Wv÷web I jvBU ¯’vc‡bi gva¨‡g ew¯Í Dbœqb 

Kiv n‡q‡Q| wmwm Øviv dzUcvZ I †Wªb Dbœqb Kiv n‡q‡Q| Z‡e 

wmwm Øviv wbwg©Z dzUcvZ I †Wªb Gi ms‡hvM ¯’‡ji wdwbwks 

h_vh_fv‡e Kiv nqwb| dzUcvZ I ‡Wª‡bi ms‡hvM ’̄‡j duvKv 

i‡q‡Q| d‡j duvKv ¯’vb w`‡q cvwb wb¯‹vwkZ n‡q dzUcvZ ÿwZMª¯’ 

n‡”Q| 
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9| 

8.2| cywjk dvwo Lv‡ji Ch. 00-480 ch©šÍ Aviwmwm †Wªb wbg©vY 

eªvÿ¥Yevwoqv kn‡ii cywjk dvwo Lv‡ji Ch. 00-480 ch©šÍ 

Aviwmwm †Wªb wbg©vY KvRwU cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| †WªbwU cvwb 

wb¯‹vk‡bi wbg©vb Kiv n‡jI eZ©gv‡b †WªbwU gqjv AveRbvq fwZ© 

n‡q Av‡Q| AveR©bv cvwb cÖev‡n evav m„wó Ki‡Q| d‡j †Wªb 

wbg©v‡Yi D‡Ïk¨ e¨eüZ n‡”Q| 

 

 

8.3| eªvÿ¥Yevwoqv kn‡ii evBcvm mo‡Ki cv‡k¦© wbwg©Z cvewjK 

Uq‡jU cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, cyiæl I gwnjv‡`i Rb¨ c„_K 

†MBUmn Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq eªvÿ¥Yevwoqv kn‡i wZZvm b`xi 

Nv‡U GKwU cvewjK Uq‡jU wbg©vY Kiv n‡q‡Q| Z‡e cvewjK 

Uq‡jUwUi cÖ‡ek gy‡L A‰ea †`vKvb  ¯’vwcZ nIqvq iv¯Ív †_‡K 

Uq‡jUwU AvswkK †`Lv hv‡”Q| d‡j GjvKvq bZyb AvMZ 

RbmvaviY Uq‡jUwU Ly‡R cv‡e bv g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q|   

 

cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ n‡Z wW‡m¤¦i, 2012 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

32578.72 jÿ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 94.58% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi 

eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

                                                                                                     (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ 

 

e¨q Ae¨wqZ 

A_© 

(wRIwe) 

‡gvU wRIwe cÖt mvt ‡gvU wRIwe cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2005-06 690.00 353.00 337.00 493.41 190.94 63.78 127.16 302.47 

2006-07 1843.00 643.00 1200.00 1486.97 962.27 346.80 615.47 524.70 

2007-08 6276.00 1876.00 4400.00 2701.73 2248.10 590.62 1657.48 453.63 

2008-09 6992.00 1876.00 5116.00 6064.37 6038.38 1850.01 4188.37 25.99 

2009-10 8315.00 2000.00 6315.00 6973.13 6934.09 1990.96 4943.13 9.04 

2010-11 8800.00 1738.00 7062.00 6839.00 6838.41 1737.41 5101.00 0.59 

2011-12 8660.00 3460.00 5200.00 6645.13 6570.06 3384.93 3185.13 75.07 

2012-13 1918.76 0.00 1918.76 2796.47 2796.47 0.00 2796.47 - 

m‡e©v‡gvU t 43494.76 11946.00 31548.76 34000.21 32578.72 9964.51 22614.21 1391.49 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 34446.00 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 32578.72 j¶ 

UvKv| wcwmAvi I dvcvW cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq †h, cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 

34000.00 j¶ UvKv| cÖKí mgvß †k‡l Ae¨wqZ A_© 1225.37 j¶ UvKv| wcwmAvi-G cÖ`Ë Z_¨vbyhvqx D³ 

Ae¨wqZ A_© miKvwi †KvlvMv‡i h_vmg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q| 
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10| µqKvh©µg t 

GwWwe Gi mv‡_ m¤úvw`Z Avw_©K Pyw³i kZ©vbymv‡i (wWwcwc c„ôvÐ169) Av‡jvP¨ cÖK‡íi µqKvh©µg GwWwe 

MvBW jvBb Abymv‡i Kiv n‡q‡Q| 

10| 

 

DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  G cªK‡íi myweav†fvMx RbM‡Yi (Benificiaries) mv‡_ Avjvc K‡i Rvbv hvq 

†h, Avgv‡`i GB b`xgvZ„K †`‡k mvgvb¨ eb¨vi d‡j bM‡i cvwb cÖ‡ek K‡i Ges Rjve×Zvi d‡j bM‡ii 

A_©‰bwZK Kg©KvÛ ¯’wei n‡q c‡o I bMi Rxeb ỳwe©ln n‡q D‡V| cÖK‡íi AvIZvq †Wªb wbg©vY, cqtwb®‹vkb 

e¨e¯’v Dbœqb, m¦v¯’¨m¤§Z j¨vwUªb, cvewjK Uq‡jU wbg©vY I eR©̈  e¨e¯’vcbv Dbœq‡bi d‡j bvMwiK myweavi 

Dbœqb n‡q‡Q|  

11| 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi GKRb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Gm,  ‡K, AvgRv`  †nv‡mb c~Y©Kvjxb  12/06/2005 

22/05/2008 

21/05/2008 

30/12/2012 

 

12|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

1) kn‡ii eb¨v cÖwZ‡iv‡ai mwnZ †cŠievmx‡`i †gŠwjK 

Pvwn`v h_v wb®‹vkb e¨e¯’v Dbœqb, cqtwb®‹vkb, eR©̈  

e¨e¯’vcbv I bMi `wi`ª Rb‡Mvwôi (ew¯Íi) Dbœqb 

mgwb¦Z K‡i Avw_©K my‡hvM-myweav e„w×, cwi‡e‡ki 

Aeÿq †iva, `vwi`ª we‡gvPb Ges cÖwZK~j cÖvK…wZK 

Ae¯’v †gvKv‡ejvi Rb¨ †fŠZ AeKvVv‡gvi Dbœqb I 

m¤cÖmviY Kvh©µg MªnY; 

 

wcwmAvi †gvZv‡eK cÖK‡íi AvIZvq cÖ¯ÍvweZ mKj 

cÖKvi †fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY/Dbœqb KvR mgvß Kiv 

n‡q‡Q| ZvQvov cÖK‡íi AvIZvq †cŠimfvi 

Rbmvavi‡Yi mgb¦‡q wewfbœ KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q 

g‡g© wcwmAv‡i D‡jøL Kiv n‡q‡Q| d‡j mswkøó 

GjvKvi RbMY cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ Kv‡Ri 

mydj cv‡”Q g‡g© ejv hvq|  Z‡e G wefv‡Mi 

cÖwZwbwa KZ„©K eªv²Yevoxqv †Rjvq ev¯ÍevwqZ 

Kv‡Ri g‡a¨ 03wU KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv 

n‡q‡Q|  cªvß mgm¨v I Zvi ‡cÖwÿ‡Z cÖYxZ mycvwik 

G cÖwZ‡e`‡bi 14 I 15bs Aby‡”Q‡` †`Iqv n‡q‡Q| 

2) †cŠi e¨e¯’vcbvq AwaK m¦”QZv I Revew`nxZv 

wbwðZ Kiv mn †cŠimyweavw` cÖ`v‡b †cŠimfv mg~‡ni 

cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w× Kiv; Ges 

3) †cŠi e¨e¯’vcbv I †cŠimyweavw` cÖ`v‡b myweav 

cÖ`vbKvix I myweav‡fvMx wnmv‡e gwnjv‡`i mwµq Ask 

MªnY wbwðZ Kiv 

 

13|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t mgm¨v I mycvwik As‡ki Av‡jvPbvi Dci wfwË K‡i ejv hvq 

†h, mKj KvR h_vh_fv‡e Kiv n‡j (8bs Aby‡”Q` ª̀óe¨) D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z nZ| G ‡ÿ‡Î mKj AsM 

h_vh_ fv‡e m¤úvw`Z bv nIqvq cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z nqwb| 

14|        cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t 

 

14.1| ‡Wªb I dzUcvZ wbg©vY t eªv²Yevwoqv kn‡ii Fwlcvovq wmwm Øviv wbwg©Z dzUcvZ I †Wª‡bi ms‡hvM ’̄‡j 

duvKv i‡q‡Q; d‡j dzUcvZ ª̀æZ bó n‡q hvevi m¤¢ebv i‡q‡Q; h_vh_fv‡e †Wªb I dzUcvZ wbg©vY bv Kivq 

GgbwU n‡q‡Q g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

14.2| Aviwmwm †Wªb wbg©vY t eªvÿ¥Yevwoqv kn‡ii cywjk dvwo Lv‡ji Ch. 00-480 ch©šÍ Aviwmwm wbwg©Z †WªbwU 

cvwb wb¯‹vk‡bi Rb¨ wbg©vb Kiv n‡jI eZ©gv‡b †WªbwU gqjvØviv fwZ© n‡q Av‡Q| AveR©bv cvwb cÖev‡n evav 
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m„wó Ki‡Q| d‡j †Wªb wbg©v‡Yi D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡”Q; 

14.3| cvewjK Uq‡jU t eªvÿ¥Yevwoqv kn‡i wZZvm b`xi Nv‡U wbwg©Z cvewjK Uq‡jwUi cÖ‡ek gy‡L A‰ea ¯’vcbv 

¯’vwcZ nIqvq cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z Uq‡jUwU Lyu‡R ‡c‡Z Rbmvavরনের কি হনব;    

14.4 | cÖKí ev —̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run)t  

cÖKíwU cvwb m¤ú` gš¿Yvj‡qi AvIZvq evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© I ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi 

KZ©„K ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q, hvi jxW G‡RÝx evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©| ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi 

(LGED)  08 wU wba©vwiZ †cŠimfv I 1 wU wmwU K‡c©v‡ikb KvRwU ev¯ÍevwqZ K‡i‡Q| g~j cÖKíwU MZ 

28/04/2005 Zvwi‡L 28438.08 jÿ UvKvq 2004-05 n‡Z 2008-09 †gqv‡` Aby‡gvw`Z nq| 

cieZ©x‡Z cÖKíwU 29438.08 jÿ UvKv (GwWwe I I‡cK FY 23408.60 jÿ UvKv) e¨‡q 23/03/2008 

Zvwi‡L 2004-2005 n‡Z 2009-2010 †gqv‡` 1g ms‡kvab Kiv nq| 28/09/2010 Zvwi‡L cÖKíwU 

34446.00 jÿ UvKv e¨‡q Ryb 2004 n‡Z Ryb 20011 †gqv‡` 2q ms‡kvab Kiv nq| cieZ©x‡Z e¨q e„w× 

e¨wZ‡i‡K †gqv` e„w× K‡i †gqv`Kvj wW‡m¤¦i, 2012 wba©viY Kiv nq Ges wW‡m¤¦i, 2012 G cÖKíwU 

mgvß †NvlYv Kiv nq| G‡Z †`Lv hvq, cÖKíwU ev¯Íevq‡b †gvU 7 eQi 6 gvm e¨q n‡q‡Q hv g~j 

Aby‡gvw`Z ev¯ÍevqbKvj n‡Z 3 eQi †ekx (66.66%)| Ab¨w`‡K, cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z e¨q wQj 

284338.08.00 jÿ UvKv Ges me©†kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q wQj 34446.00 jÿ UvKv Ges e¨q 

n‡q‡Q 32578.72 jÿ UvKv hv ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ mxgve× _vK‡jI g~j Aby‡gvw`Z e¨q 

A‡cÿv 14% †ekx| Ab¨ ms¯’vi mv‡_ †hŠ_fv‡e cÖKí ev¯Íevqb Kivq mgb¦qnxbZvi Kvi‡Y AwaK mgq 

†j‡M‡Q g‡g© cÖKí KZ„©cÿ Rvwb‡q‡Qb| cÖKíwU h_vmg‡q ev¯ÍevwqZ n‡j ev¯Íevqb e¨q GKw`‡K †hgb 

Kg n‡Zv †Zgwb RbMY A‡cÿvK…Z Kg mg‡q Gi mydj †fvM Ki‡Z cviZ| 

15| 

15.1| 

mycvwik t 

14.1 G DwjøwLZ dzUcvZ I †Wª‡bi ms‡hvM ’̄‡j duvKv _vKvi welqwU we‡ePbvq wb‡q mswkøó 

gš¿Yvjq/wefvM cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v wb‡Z cv‡i hv‡Z fwel¨‡Z AeKvVv‡gv wbg©v‡Y h_vh_ gvb eRvq ivLv 

hvq|  ;  

15.2| 14.2 G DwjøwLZ †WªbwU eªv²Yevoxqv  ‡cŠimfv KZ„©K `ªæZ cwi®‹v‡ii e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| GQvov mKj 

Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gvi h_vh_ e¨env‡ii wel‡q mswkøó gš¿Yvjq/wefvM ms¯’vmg~n‡K 

wb‡ ©̀kbv w`‡Z cv‡i ; 

15.3| 14.3 G DwjøwLZ wZZvm b`xi Nv‡U wbwg©Z cvewjK Uq‡jwUi cÖ‡ek gy‡L ’̄vwcZ A‰ea ¯’vcbv Acmviে 
কনর Uq‡jUwU RbMক্ষের e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e ; 

15.4| Av‡jvP¨ cÖK‡í UvBg Ifviivb 66.66% এবং কে Ifviivb 14% n‡q‡Q wba©vwiZ mg‡q cÖKí mgvß Ki‡Z 

mswkøó wefvM/`ßi‡K gb‡hvMx n‡Z n‡e; †hb RbMY A‡cÿvকৃে Kg mg‡q cÖK‡íi mydj †fvM Ki‡Z 

cv‡i; 

15.5| Aby‡”Q` 15.1 †_‡K 15.4 G DwjøwLZ mycvwi‡ki Av‡jv‡K mswkøó wefvM প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা গ্রহে এবং 

গৃহীে e¨e¯’v AvMvgx 30 w`‡bi g‡a¨ G wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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“সালটিয়া বাজার-হাজীগঞ্জ বাজার-ক্ষদওয়ােগঞ্জ বাজার সেনক পুরােে ব্রক্ষ্মপুে েনদর উপর ক্ষসতু রেম বাে”  

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

(mgvß t Ryb,2013) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb             t  ময়মেরসংহ ক্ষজলাধীে গফরগাও উপনজলার সালটিয়া বাজার | 

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v           t  ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM    t  ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t  

 (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ) 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq  

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

৬৭৬০.৯৪ ৭৩৮৫.০০ ৭৩৪৭.২১ RyjvB 200৯ 
n‡Z 

Ryb 101২ 

ch©šÍ 

( 5 eQi) 

RyjvB 200৯ 
n‡Z 

Ryb 101৩ 

ch©šÍ 

 

RyjvB 200৯ 
n‡Z 

Ryb 101৩ 

ch©šÍ 

 

৮.৬৭% ৩৩.৩৩% 

 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwg

K bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb  

(Ryb,2013ch©šÍ) 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  (A) Revenue Component      

1. Manpower No 4 16.22 4 12.22 

2. Suppiles & Services LS - 80.00 - 51.28 

3. Repairs, Maintenance & 

Rehabilitation of Vehicles, 

Office & Computer Equipment  

LS - 12.00 - 12.00 

 Total (Revenue Component)   108.22  75.50 

 (B) Capital Component      

 Acquisition of Assets      

4. Computer & Accessories No 2 2.00 2 2.00 

5. Telephone goods No 1 1.00 1 1.00 

6. Land acquistion Dec 1.00 1.00 0 0.00 

7. Construction of PC Girder 

Bridge 

M 810 6822.72 810 6819.77 

8. River Training Work at bridge 

site 

M 18 Nos. 

Spur & 

48m bank 

296.20 18 Nos. 

Spur & 48m 

bank 

296.20 
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Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖ‡hvR¨ b‡n| 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t  

7.1| পটভূরম t  

ময়মেরসংহ ক্ষজলাধীে সালটিয়া বাজার-হাজীগঞ্জ বাজার ক্ষদওয়ােগঞ্জ বাজার সেকটি ইনোমনে এলরজইরি’র আররিরপ-২১ 

প্রকনল্পর আওোয় ক্ষজরবআইরস এর অথ বায়নে উন্নয়ে করা হনয়নে। রকন্তু এ সেনকর পুরােে ব্রক্ষ্মপুে েনদর উপর ক্ষসতু রেরম বে ো 

হওয়ায় ব্রক্ষ্মপুে েনদর পূব ব পানশ্বব োন্দাইল-ক্ষদওয়ােগঞ্জ বাজার-হাজীগঞ্জ বাজার-সালটিয়া বাজার পয বন্ত ইনোমনে উন্নয়েকৃে 

সেকসমূহ সম্পূে বরূনপ ব্যবহার করা সম্ভব হনচ্ছ ো। োোো, ব্রক্ষ্মপুে েনদর ১ রক: রম: দূনর অবরস্থে গফরগাঁও উপনজলা সদরনক 

সরাসরব সেক ক্ষেটওয়ানকবর আওোয় আো সম্ভব হনচ্ছ ো। এ ক্ষসতুটি রেরম বে হনল হাজীগঞ্জ বাজার ও ক্ষদওয়ােগঞ্জ ক্ষগ্রাথ ক্ষসন্টার, 

ময়মেরসংহ-রকনশারগঞ্জ সেক এবং ময়মেরসংহ-গফরগাঁও-ক্ষটাক সেনকর সানথ সংযুক্ত হনয় সেকটি জােীয় ও আঞ্চরলক 

মহাসেনকর সানথ সংনযাগ সাধে করv m¤¢e n‡e| me©cwi এেদ্অঞ্চনলর ক্ষযাগানযাগ ব্যবস্থার উনল্লিনযাগ্য Dbœq‡bi Rb¨ 

cÖKíwU MªnY Kiv n‡q‡Q|        

7.2| D‡Ïk¨ t প্রকল্পটির মূল উনদ্দে হনলা সালটিয়া বাজার-হাজীগঞ্জ বাজার ক্ষদওয়ােগঞ্জ বাজার সেনক পুরােে ব্রক্ষ্মপুে েনদর উপর 

ক্ষসতু রেম বানের মােনম রেররবরচ্ছন্ন সেক ক্ষযাগানযাগ স্থাপে এবং সেক ক্ষেটওয়াকব স্থাপে, যাোয়ােকালীে সময় ও ব্যয় হ্রাস, 

সারানদনশ কৃরষপণ্য রবেরে ব্যবস্থা সহজীকরে এবং দাররদ্র রবনমাচে।  

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t wWwcwc MZ 29/12/2009Bs Zvwi‡L GK‡bK KZ…©K Aby‡gvw`Z Ges 10/03/2013Bs 

Zvwi‡L wWwcBwm KZ…©K Aby‡gvw`Z| 

8|  

 

cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013Bs ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU ৭৩৪৭.২১ j¶ 

UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi ৯৯.৪৯% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| 

৯। ক্রয় সংক্রান্ত েথ্য : বদরেক ইনিফাক পরেকায় ৯/২/২০১০ োররনি, বদরেক সমকানল ৯/২/২০১০ োররনি, The Daily Star-

এ ১০/২/২০১০ োররনি, The Bangladesh Observer-এ ১০/২/২০১০ োররনি ও CPTU-এর website-এ ৭/২/২০১০ 

োররনি OTM পিরেনে রবজ্ঞরি প্রকারশে হয়। এ ক্ষেনে চারটি দরপে পাওয়া যায় এবং রেেটি ক্ষরসপেরসভ হয়। এর মনে 

হনে ৬৬,১৫,০৪,৫৩০/৩৩ টাকায় মীর আকোর ক্ষহানসে রলরমনটিনক সব বরেম্ন দরদাো রহসানব গে ১৩/৯/২০১০ োররনি 

সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মত্রণাীসভা করমটি কর্তবক অনুনমারদে হয়।  

১০| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

                                                                                                                            (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt 

mvt 

‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2009-10 12.49 12.49 - 12.49 12.48 12.48 -  

2010-11 2097.39 2097.39 - 2097.39 2097.39 2097.39 -  

2011-12 2562.00 2562.00 - 2562.00 2562.00 2562.00 -  

2012-13 2713.12 2713.12 - 2704.00 2675.34 2675.34 -  

revetment revetment 

9. Cost of Box Culvert No 1 0.50 0 0.00 

10. Construction of approach road 

with slope protection 

Km 0.093 89.73 0.093 89.73 

11. Electrical Works LS - 63.01 - 63.01 

 Total (Capital Component)   7276.16  7271.71 

 (C) Cost escalationq LS - 0.50 - 0.00 

 (D) Physical Contingency LS - 0.50 - 0.00 

Total=(A+B+C+D)   7385.00  7347.21 
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A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt 

mvt 

‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

m‡e©v‡gvU t 7385.00 7385.00 - 7375.88 7347.21 7347.21 -  

1১| cwi`k©b t MZ 01/11/2014 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ„©K ময়মেরসংহ ক্ষজলাধীে গফরগাও উপনজলার সালটিয়া 

বাজানর cÖKíwUর বাস্তবারয়ে কাজ m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| cwi`wk©Z As‡ki weeiY wb‡gœ †`Iqv njt 

1১.1| weªR wbg©vYt cÖK‡íi AvIZvq 810 wgUvi Aviwmwm MvW©vi weª‡R 18wU ¯ú¨vb (cÖwZwU 45wgt), 17wU রপqvi 

I `yB cv‡k 2wU G¨vevU‡g›Umn 260wU cvBwjs Gi ms¯’vb wQj| weªRwU wbg©v‡Yi Rb¨ wWwcwc‡Z ms¯’vb wQj 

6822.72 jÿ UvKv Ges e¨q n‡q‡Q 6819.77 jÿ UvKv| cwi`k©b Kv‡j weªRwUi wbg©vY KvR m¤úbœ I 

Kvh©Ki †`Lv hvq| Z‡e যথাযথ mvUvwis e¨envi bv করায় weªRwUi Dc‡ii As‡k †Kv_vI †Kv_vI Amgvb 

cwijwÿZ nq| কানজর ¸bMZgvb eRvq ivLvi Rb¨ †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx w÷j/IqvUvi UvBU mvUvwis Gi 

e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

1১.2| G‡cÖvP moKt Aby‡gvw`Z wWwcwc 

Abyhvqx 93 wgUvi G¨v‡cÖvP ‡ivW 

89.73 jÿ UvKv টাকা ব্যনয় রেম বাে 

করা হনয়নে| cwi`k©‡bi mgq G‡cÖvP 

†iv‡Wi wbg©vY m¤úbœ I Kvh©Ki †`Lv 

hvq| G¨v‡cÖvP mo‡Ki  রবটুরমোস 

কানপ বটিং-এর প্রানন্ত `y GKwU ¯’v‡b 

সামান্য ভাংগা পররলরেে হয়। এ 

সমস্ত ভাংগা অংশ দ্রুে ক্ষমরামনের 

উনদ্যাগ ক্ষেওয়া উরচে ো ো হনল 

ভরবষ্যনে রাস্তার বে ধরনের েরে 

হনে পানর। 

 

1১.3| b`x kvmbt Aby‡gvw`Z wWwcwc 

Abyhvqx 296.20 jÿ UvKv e¨‡q †mZy 

msjMœ cyivZb ব্রÿcyÎ b‡`i Dfq 

Zx‡i 18wU ¯úvi I 48 wgt e¨vsK 

wi‡fU‡g‡›Ui ms¯’vb wQj| G †ÿ‡Î 

18wU ¯úvi I 48 wgt e¨vsK 

wi‡fU‡g‡›Ui gva¨‡g b`x kvm‡bi 

KvR Kiv n‡q‡Q Ges e¨q n‡q‡Q 

296.20 jÿ UvKv| wmwস eøK I 

wRI‡U·UvBj Øviv b`xi Zxi 

msiÿ‡Yi KvR Kiv n‡q‡Q| 

cwi`k©bKv‡j আরও wKQy wmwm eøK 

G‡jv‡g‡jvfv‡e †d‡j ivL‡Z †`Lv 

†M‡Q| পররদশ বেকানল ক্ষদিা যায় ক্ষয, 

েদীর েীর সংরেে বানেঁর পানশ 

ভাংগে ক্ষদিা রদনয়নে। এনে প্রেীয়মাে 

হয় ক্ষয, আরও সূদুর প্রসারী োরি করার 

প্রনয়াজে রেল।  অরধকন্ত েদী শাসনের 
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কাজ েদীর ভাংগে, গরে প্রকৃরে 

রবনবচো পূব বক েদী শাসে কাজ  করা 

সননও েদীর েীর †f‡½ †M‡Q| 

রেম বানের এে অল্প সমনয়র মনে েদী 

শাসনের কানজ defect ক্ষদিা ক্ষদওয়াq 

কানজর স্থায়ীন প্রনের সমু্মিীে। 

1২| 

 

 

 

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ GjwRBwWÕi 03 (wZb) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Rbve ‡gvt kwn`yj ingvb cªvgvwbK nuv - 01/07/2009 27/12/2010 

 Rbve †gvt Aveyj Kvjvg AvRv` nuv - 28/12/2010 07/05/2011 

Rbve ‡gvt AvwRRyi ingvb nuv - 08/05/2011 30/06/2013 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 4 eQ‡ii ev¯ÍevwqZ G cÖK‡í 03 (wZb) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

1৩|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  

প্রকল্পটির মূল উনদ্দে হনলা সালটিয়া বাজার-হাজীগঞ্জ বাজার ক্ষদওয়ােগঞ্জ বাজার 

সেনক পুরােে ব্রক্ষ্মপুে েনদর উপর ক্ষসতু রেম বানের মােনম রেররবরচ্ছন্ন সেক 

ক্ষযাগানযাগ স্থাপে এবং সেক ক্ষেটওয়াকব স্থাপে, যাোয়ােকালীে সময় ও ব্যয় 

হ্রাস, সারানদনশ কৃরষপণ্য রবেরে ব্যবস্থা সহজীকরে এবং দাররদ্র রবনমাচে। 

 

AwR©Z 

 1৪|  
D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| Z‡e েদী শাসনের ক্ষেনে কানজর স্থায়ীন 

রেনয় সংশয় রনয়নে।  

 

 

 

 

 

 

1৫. mycvwik t 

1৫.1| cÖK‡íi UvBg Ifvi ivb I Kó Ifvi ivb h_vµ‡g 33.22% I 8.67%| fwel¨‡Z Aby‡gvw`Z †gqv` I 

e¨‡qi মনে mswkøó ms¯’v cÖK‡íi বাস্তবায়ে কাজ সমাি করনে সনচি হনব (Abyt 4)| 

1৫.2| fwel¨‡Z wbg©vY Kv‡R †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx w÷j/IqvUvi UvBU mvUvwis e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e (Abyt 

1০.1)| 

1৫.৩| েদীর ভাংগে, গরে প্রকৃরে রবনবচো পূব বক েদী শাসনের কাজ করা সননও েদীর শাসনের স্থাে fv½vi KviY স্থােীয় 

সরকার রবভাগ িরেনয় ক্ষদি†e (Abyt 1০.৩)| 

১৫.৪ অনুনচ্ছদ ১৫.১ - ১৫.৩ এ উwল্লরিে সুপাররনশর আনলানক স্থােীয় সরকার রবভাগ ব্যবস্থা গ্রহে করনব এবং গৃহীে 

ব্যবস্থা এ রবভাগনক অবরহে করনব। 
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ÒevwেwR¨K ivRavbx PÆMÖv‡gi AeKvVv‡gv †Wª‡bR e¨e ’̄v I cwi‡ek DbœqbÓ kxl©K cÖK‡íi 

সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

(mgvß t Ryb, 2013) 

 

 

1|  cÖK‡íi Ae¯’vb   t PÆMÖvg wmwU কনপ বানরশে 

2|  বাস্তবায়েকারী ms¯’v  t PÆMÖvg wmwU কনপ বানরশে| 

3|  cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM  t ’̄vbxq miKvi, পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ¯’vbxq miKvi wefvM 

4|  cÖK‡íi বাস্তবায়ে mgq I e¨qt  

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb, 

2013 

পয বন্ত) 

cwiKwíZ বাস্তবায়েকাল cÖK…Z        

বাস্তবায়েকাল 
অরেক্রান্ত 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi 

%) 

অরেক্রান্তmgq 

(g~j             

বাস্তাবয়েকানলর 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

৯৫০৯.৪৫ ১০০৬৯.৯৫ ১০০৪৫.২২ মাচ ব/২০০৯ 

n‡Z 

Ryb/২০12 

মাচ ব/২০০৯ 

n‡Z 

Ryb/২০1৩ 

মাচ ব/২০০৯ 

n‡Z 

Ryb/২০1৩ 

5.6% ৩০% 

5|  cÖvß wcwmAvi †gvZv‡eK cÖK‡íi AsMwfwËK বাস্তবায়ে t 

 (j¶ UvKvq) 

µwg

K bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx     

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

 

cÖK…Z বাস্তevqb                       

(Ryb, 2013 পয বন্ত) 

বাস্তব Avw_©K বাস্তব Avw_©K 

1 2 3 4 5 6 7 

1| Development and 

Improvement of roads 

Km 5.307 Km 915.39 5.304 Km 914.91 

2| Imprvovemrnt of Khal Km 6.84 Km 883.41 6.826 Km 881.65 

3| Construction of Drain Km 16.72 Km 2054.21 16.716 

Km 

2053.76 

4| Construction of Retaining 

Wall 

Km 19.55 Km 4359.70 19.54 Km 4358.55 

5| Rc-construction of Bridge M 94.9 Km 804.24 94.9 m 803.95 

6| Construction of Shebok 

Colony 

Sqm 8000 Sqm 800.00 8000 Sqm 791.50 

7| Trafic Signal Nos 25 Nos 150.00 25 Nos 148.00 

8| Excavator  Nos 2 Nos 25.00 2 Nos 24.90 

9| Double Cabin Pickup Nos 1 NO 25.00 1 NO 24.90 

10| Office Ecquipment  - L,S 8.00 L,S 8.00 

11| Contingency - L,S 10.00 L,S  

                †gvU t   10069.95  10045.22 

6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t প্রনযাজয েয়।  
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7.1| cUf~wg t    Chittagong is the main sea port and second largest city in Bangladesh About 

4.0 milion people live in this city. Chittagong plays an important role in earning gross 

national revenue due to port and serveral commercial activities, About 80% of export 

earning comes from chittagong port. Most of the goods are transported from 

chittagong port to throughout the country using several roads of City Corporation. So 

infrastructural development of Chittagong including city roads are essential to 

promote port functions and to improve overall transportation facilities in Chittagong 

porty city. Due to presence of biggest sea port of the country the importance of 

Chittagong has been increasing day by day. Trade, commerce and Industrializtion has 

been growing repidly. To make it commercially importance, Government has declared 

Chittagong as Comercial Capital of the Country On the ofther hand Chittagong is a 

City of Plendid beauty due to combination of a Sea, River, Hills, Plain with Greenery 

which attract the Visitors, To attract the foreign tradesman, Investors & Tourists 

infrastructural development & environmental improvement of Chittagong is the 

demand of the pleasant civic life. So some importance city roads named Dewanhat 

Bye pass Road, Pran Horidash Road, Halishahar Katcha Rasta need to be improved as 

to be roads can not bear the traffic load due to excessive traffic due to Chittgong port 

and Industrial area making tremendous traffic congestion and causes serious hamper 

in transportation of emergency Import and Export oriented commodities. So for the 

national investment  these port related roads should be extended and developed.  

7.2| D‡Ïk¨ t চট্টগ্রাম শহনরর রাস্তা উন্নয়ে/প্রশস্তকরে, রবরভন্ন িাল এবং প্রধাে প্রধাে ক্ষেে িেনের মােনম চট্টগ্রাম 

শহরনক বারেরজযক রাজধােীর জন্য উপযুক্ত পররনবনশর গনে ক্ষোলার লনেয চট্টগ্রাম শহনরর অবকাঠানমাগে উন্নয়ে 

এবং সামরগ্রক পররনবশ ও ক্ষেে ব্যবস্থার উন্নয়ে।  

7.3 |    cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t g~j cÖKíwU MZ 17-02-2009 Bs Zvwi‡L একনেক KZ©„K ৯৫০৯.৪৫ লে 

টাকা ব্যনয় (wRIwe  ৯৫০৯.৪৫ jÿ UvKv) cÖv°wjZ e¨‡q মাচ ব/20০৯ n‡Z Ryb/20১২ †gqv‡` ev¯Íevq‡bi Rb¨ 

Aby‡gvw`Z nq|  পরব বেীনে ১০০৬৯.৯৫ লে টাকা প্রাক্করলে ব্যনয় গে ২৫/০৫/২০১১ োররনি মাচ ব/20০৯ n‡Z 

Ryb/20১৩ ক্ষময়ানদ বাস্তবায়নের লনেয cÖK‡íর সংনশারধে রিরপরপ একনেক কর্তবক অনুনমারদে হয়।   

8| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb/201৩ ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

১০০৪৫.২২ jÿ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 99.৭৫% Ges ev¯Íe AMÖMwZ ৯৯.৭৪%| 

9| ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨qt 

A_© eQi 

 

 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt 

‡gvU UvKv cÖt mvt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

২০০৮-০৯ ১.০০ ১.০০ - ১.০০ ১.০০ ১.০০ -  

২০০৯-১০ ২৯০০.০০ ২৯০০.০০ - ২৯০০.০০ ২৯০০.০০ ২৯০০.০০ -  

২০১০-১১ ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ - ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ -  

২০১১-১২ ৪৩৬৮.৯৫ ৪৩৬৮.৯৫ - ১৯৫০.০০ ১৯৫০.০০ ১৯৫০.০০ -  

২০১২-১৩         

me©‡gvU ১০০৬৯.৯৫ ১০০৬৯.৯৫ - ১০০৪৫.২২ ১০০৪৫.২২ ১০০৪৫.২২ -  

10|   cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖK‡íi শুরু †_‡K †kl পয বন্ত GKRb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb 

K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK সংক্রান্ত Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t      

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`wji ZvwiL 

Md. Mokhter Alam 
প্রকল্প পররচালক  

 Part 

time 

30.03.2009 30.06.2013 

 



1313 

11|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

চট্টগ্রাম শহনরর রাস্তা উন্নয়ে/প্রশস্তকরে, রবরভন্ন িাল 

এবং প্রধাে প্রধাে ক্ষেে িেনের মােনম চট্টগ্রাম শহরনক 

বারেরজযক রাজধােীর জন্য উপযুক্ত পররনবনশর গনে 

ক্ষোলার লনেয চট্টগ্রাম শহনরর অবকাঠানমাগে উন্নয়ে 

এবং সামরগ্রক পররনবশ ও ক্ষেে ব্যবস্থার উন্নয়ে।  

চট্টগ্রাম শহনরর রাস্তা উন্নয়ে/প্রশস্তকরে, রবরভন্ন িাল এবং 

প্রধাে প্রধাে ক্ষেে িেনের মােনম চট্টগ্রাম শহরনক 

বারেরজযক রাজধােীর জন্য উপযুক্ত পররনবনশর গনে 

ক্ষোলার লনেয চট্টগ্রাম শহনরর অবকাঠানমাগে উন্নয়ে 

এবং সামরগ্রক পররনবশ ও ক্ষেে ব্যবস্থার উন্নয়ে করা 

হনয়নে। 

12|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t প্রনযাজয েয়।  

১৩।  সনরজরমনে পররদশ বে t  গে ১৩/০৯/২০১৪ ইং োররনি প্রকল্পটি পররদশ বে করা হয়। পররদশ বেকানল প্রকল্প সংরিি 

কম বকেবাগে উপরস্থে রেনলে। পররদরশ বে কানজর রববরে রেনম্ন ক্ষদওয়া হ’ল : 

১৩.১  হারল শহরস্থ মাটির রাস্তার উন্নয়ে : প্রকনল্পর আওোয় রাস্তা উন্নয়ে িানে অনুনমারদে রিরপরপ অনুযায়ী ৫.৩০৭ রক: 

রম: রাস্তার উন্নয়নের সংস্থাে রেল। এর রবপরীনে ৫.৩০৪ রক: রম: রাস্তার উন্নয়ে করা হনয়নে।  এ জন্য রিরপরপনে 

৯১৫.৩৯ লে টাকায় বরাদ্দ রেল এবং এর রবপরীনে ব্যয় হনয়নে ৯১৪.৯১ লে টাকা। হারল শহরস্থ মাটির রাস্তার 

উন্নয়ে কাজ পররদশ বে করা হয়। রাস্তাটি এসফে কানপ বটিং দ্বারা পাকা করা হয়। রকন্তু চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তবক রাস্তার 

মািিানে পারের পাইপ লাইে স্থাপনের ফনল ইট রবরেনয় চলাচনলর উপনযাগী করা হনয়নে। পররদশ বেকানল এ সেনকর 

ক্ষবশ রকছু স্থানে পারে জনম থাকনে ক্ষদিা ক্ষগনে। অরে দ্রুে রাস্তাটি সংস্কার করা প্রনয়াজে মনম ব প্রেীয়মাে হয়। এ োো 

সরকারী অথ ব অপচয় ক্ষরানধ ভরবষ্যনে রাস্তা রেম বানের ক্ষেনে রবদ্যমাে রবরভন্ন ক্ষসবা সংস্থার মনে সমন্বয় থাকা 

প্রনয়াজে। 

১৩.২  িাতুেগঞ্জ সংনযাগ রব্রজ :  প্রকনল্পর আওোয় অনুনমারদে রিরপরপ অনুযায়ী ৯৪.৯ রমটার বদর্ বয সরম্মরলে রব্রজ পুে: 

রেম বানের রবপরীনে ৯৪.৯ রমটার বদর্ বয সরম্মরলে রব্রজ পুে: রেম বানের করা হনয়নে। এ জন্য রিরপরপনে ৮০৪.২৪ লে 

টাকার সংস্থাে রেল এবং এর রবপরীনে ব্যয় হনয়নে ৮০৩.৯৫ লে টাকা। এর মনে িাতুে গঞ্জ সংনযাগ রব্রজটি 

পররদশ বে করা হয়। পররদশ বেকানল ক্ষসতুটির রেম বাে সম্পন্ন ও কায বকরভানব চালু আনে ক্ষদিা যায়। এনে দুই প্রানন্ত ১টি 

কনর ক্ষমাট দুইটি এবাটনমন্ট ও ১টি েযাে পাওয়া ক্ষগনে। সাটাররং এর কাজ সঠিকভানব ো হওয়ায় ব্রীনজর বরহ:পানশ্ববর 

রকছু রকছু জায়গায় অসমাে  ক্ষদিা যায়। কংরক্রনটর গুেগেমাে কাংরিে পয বানয় রািার জন্য ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী 

steel/ওয়াটার টাইট সাটাররং ব্যবহার করনে হনব।  

১৩.৩   আষব বাহার িানল ররনটইরেং ওয়াল ও িাল উন্নয়ে কায বক্রম: প্রকনল্পর আওোয় অনুনমারদে রিরপরপ অনুযায়ী ১৯.৫৫ 

রক: রম: ররনটইরেং ওয়াল রেম বাে ও ৬.৮৪ রক: রম: িাল উন্নয়নের সংস্থাে রেল। রবপরীনে ১৯.৫৪ রক: রম: ওয়াল 

রেম বাে করা ও ৬.৮২৬ রক: রম: িানলর উন্নয়ে করা হনয়নে। ররনটইরেং ওয়াল রেম বানের জন্য রিরপরপনে ৪৩৫৯.৭০ 

লে টাকায় সংস্থাে রেল এবং এর রবপরীনে ব্যয় হনয়নে ৪৩৫৮.৫৫ লে টাকা। অপর রদনক িাল উন্নয়নের ক্ষেনে  

৮৮৩.৪১ লে টাকার রবপরীনে ৮৮১.৬৫ লে টাকা ব্যয় হনয়নে। আযব বাহার িানল রেরম বে ৩ রক: রম: দীর্ ব 

ররনটইরেং ওয়াল পররদশ বে করা হয়। পররদশ বনের সময় ওয়ানলর রভরি ও ক্ষস্লাপ পারে ও আব বজোর মনে থাকায় 

পয বনবেে করা সম্ভব হয়রে। েনব ওয়ালটিনক বাইনর ক্ষথনক অেে ক্ষদিা যায়। প্রকনল্পর আওোয় ররনটরেং ওয়াল 

রেম বানের মােনম আংরশকভানব জলাবিো দুরীভূে হনলও পুরাপুররভানব চট্টগ্রাম মহােগরীনক জলাবিোর কবল 

ক্ষরনি রো করা সম্ভব হনচ্ছ ো মনম ব প্রকল্প সংরিি কম বকেবা জাোে। চট্টগ্রাম মহােগরীনক পুনরাপুররভানব জলাবিো 

মুক্ত করার লনেয রবরভন্ন প্রকনল্পর মােনম রবরচ্ছন্নভানব জলাবিো দুরীকরনের পররবনেব পাহােী এলাকার র্ভোরত্ত্বক 

গঠে, বৃরির পররমাে, সমুনদ্রর ক্ষজয়ার ভাটার রবষয়টি গুরুননর সংনগ রবনবচোয় রেনয় ররটিইরেং ওয়াল রেম বাে, িাল 

সংস্কার/িেে করা প্রনয়াজে । এ সব রবষয় রবনবচোয় রেনয় Detailed Feasibility Study করা ক্ষযনে 

পানর। 

1৪|  cÖKí বাস্তবায়ে mgm¨v t   

১৪.১ টাইম ও কি ওভার রাে : আনলাচয প্রকনল্পর টাইম ও কি ওভার রাে কায বক্রনম ৫.৬% ও ৩০%। ভরবষ্যনে প্রকল্প 

প্রেয়নে এ প্রবেো দুর করা ক্ষযনে পানর।  

১৪.২ রবরভন্ন ইউটিরলটি সংস্থার মনে সমন্বনয়র অভাব : রাস্তা রেম বানের পূনব ব রবরভন্ন ইউটিরলটি সংস্থার মনে সমন্বনয়র 

মােনম কায বকর ব্যবস্থা গ্রহে করা যানে সরকারী অনথ বর অপচয় ক্ষরাধ করা যায়।  
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1৫|   mycvwik t 

১৫.১  আনলাচয প্রকনল্পর টাইম ও কি ওভার রাে কায বক্রনম ৫.৬% ও ৩০%। ভরবষ্যনে প্রকল্প প্রেয়নে এ প্রবেো দুর করনে 

হনব (অনু: ৪); 

১৫.২  প্রকনল্পর মােনম রাস্তা রেম বানের পূনব ব রবরভন্ন ক্ষসবা সংস্থার মনে দৃঢ় সমন্বয় গনে তুলনে হনব  যানে সরকারী অনথ বর 

অপচয় ক্ষরাধ করা যায় (অনু: ১৩.১); 

১৫.৩ ক্ষেরসরফনকশে অনুযায়ী রেল/ওয়াটার টাইট সাটাররং ব্যবহার করনে হনব (অনু: ১৩.২) ; 

১৫.৪  স্থায়ীভানব জলাবিো রেরসনের লনেয চট্টগ্রাম রসটি কনপ বানরশে এলাকায় রবদ্যমাে geo-morphological 

structure, বৃরির পররমাে, ক্ষজায়ার ভাটা ইেযারদ রবষয় রবনবচোয় রেনয় Detailed Feasibility 

Study করা ক্ষযনে পানর  (অনু: ১৩.৩) ; 

15.5 cÖKíwU External Audit ỳZ m¤úbœ Ki‡Z n‡e; 

১৫.6  অনুনচ্ছদ ১৫.১- ১৪.৪ এর আনলানক গৃহীে ব্যবস্থা আগামী ২ মানসর মনে এ রবভাগনক  অবরহে করনে হনব। 
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ÒGarbage Collection Disposal a n d  Treatment” kxl©K cÖK‡íi 

সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

(mgvß t Ryb, 2013) 

 

1|  cÖK‡íi Ae¯’vb t  PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb| 

2|  বাস্তবায়েKvix ms ’̄v t  PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb| 

3|  cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM t  ¯’vbxq miKvi, পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ¯’vbxq miKvi wefvM 

4|  cÖK‡íi বাস্তবায়ে mgq I e¨q t  

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb, 

2013 

পয বন্ত) 

cwiKwíZ বাস্তবায়েKvj cÖK…Z        

বাস্তবায়েকাল 
অরেক্রান্ত 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi 

%) 

AwZµvন্ত mgq 

(g~j             

বাস্তবায়েকানলর 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

২২৯২.৪৩ ২২৯২.৪৩ 1045.22 জুলাই 

/২০১০ 

n‡Z  

জুে/২০১১ 

জুলাই 

/২০১০ 

n‡Z  

Ryb/২০13 

জুলাই /২০১০ 

n‡Z  

Ryb/২০13 

-- ২০০% 

5|  cÖvß wcwmAvi †gvZv‡eK cÖK‡íi AsMwfwËK বাস্তবায়ে t 

 (j¶ UvKvq) 

µwgK bs ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx     

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

 

cÖK…Z বাস্তবায়ে                       

(Ryb, 2013 পয বন্ত) 

বাস্তব Avw_©K বাস্তব Avw_©K 

1 2 3 4 5 6 7 

১। ভূরম AwaMÖnY ক্ষিরসরমল ১৯৯.০০ ১৬৪৫.০০ ৫৪.০০  ৪৪৪.৬৫ 

২। ররক্সা f¨vb Nos ৩০.০০ ৩.৬ ৩০.০০ ৩.৬০ 

৩। UªvÝdvi †÷kb Nos 5.00 15.00 5.00 15.00 

৪। K‡›UBbvi Nos 30.00 60.00 30.00 58.00 

৫। K‡›Ubvi gyfvi  Nos 2.00 110.00 2.00 110.00 

৬। K¨vwis UªvK Nos 7.00 140.00 7.00 140.00 

৭। cÖ‡mwms †gwkb 1set 1.75 

Ton/day 

1.00 150.00 1.00 148.50 

৮। ‡kW wbg©vY L.S  37.50 1টি 34.50 

৯। K‡¤úvে U¨vsK wbg©vY Nos ৩০.০০ 22.50   30টি 20.75 

১০। mve-†÷kb wbg©vY - L.S 35.00 L.S 32.00 

১১। B‡jKwUªK KvR - L.S  8.00 L.S  8.00 

১২। Awdm BKzc‡g›U  - - 10.00 - 10.00 

১৩। Wvej †Kweb wcK-Avc No ১টি 25.00 ১টি 25.00 

১৪। cÖvBR Kw›U‡RÝx - - 30.83 - - 

                †gvU t   2292.43  1050.00 
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6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ১৪৫ ক্ষিরসরমল ভূরম অরধগ্রহনের প্রনয়াজে হয়রে।   

7.1| cUf~wg t  PÆMÖvg evsjv‡`‡ki wØZxq e„nËi bMix I evwYwR¨K ivRavbx| G bMix‡Z cÖPwjZfv‡e gqjv 

AveR©bv রাস্তার cv‡k Wvóweb Ges K‡›UBbv‡i †djv nq| Gici G¸‡jv Uªv‡Ki gva¨‡g †iŠdvev` I nvwjkni 

†UªwÝs MÖvD‡Û Rgv Kiv nq| cwienbKv‡j wKQz gqjv AveR©bv memgq রাস্তার Av‡k cv‡k c‡o _v‡K|  G‡Z 

cwi‡ek দূরষে nq| ZvB bMix‡K cwi¯‹vi cwiQbœ ivLv LyeB জরুরী eZ©gv‡b gqjv Ave©Rbv †djvi RvqMvwU 

ইনোমনে gqjv Øviv fwZ© n‡q †M‡Q| A`~i fwel¨‡Z gqjv AveR©bv †djvi †Kvb RvqMv cvIqv hv‡e bv| ZvB 

gqjv Ave©Rnbv †djvi Rb¨ bZzb RvqMv cÖ‡qvRb| gqjv AveR©bv weÁvbm¤§Z উপানয় cÖwµqvRvZ Kivর জন্যই 

প্রকল্পটি গ্রহে করা হনয়নে।  

7.2| D‡Ïk¨ t প্রকনল্পর আওোয় ময়লা আবজবো রবজ্ঞাে সম্মে উপানয় প্ররক্রয়াকরে করা এ প্রকনল্পর মূল উনদ্দে। 

7.3|  cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t Garbage Collection Disposal and Treatment (PÆMÖvg wmwU 

K‡c©v‡ikb) kxl©K cÖKíwU MZ ০৬/১০/২০১০ Zvwi‡L জুলাই, ২০১০-জুে, ২০১১ ক্ষময়ানদ মােেীয় পররকল্পো মত্রণাী 

KZ„©K Aby‡gvw`Z nq এবং ১ম বার জুলাই, ২০১০ ক্ষথনক জুে, ২০১২ ও পরবেীনে আইএমইরি এর সম্মরেক্রনম 

প্রকনল্পর  ক্ষময়াদ জুে, ২০১৩ পয বন্ত  বৃরি করা হনয়নে।  

8| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖvß Z_¨ Abyhvqx শুরু †_‡K Ryb, 201৩ পয বন্ত cÖKíwUi µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ 

n‡q‡Q †gvU 1050.00 j¶ UvKv (45.86%) Ges বাস্তব AMªMwZ n‡q‡Q 45.86%| 

9| ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨qt 

A_© eQi 

 

 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖt mvt 

‡gvU UvKv cÖt mvt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

২০১০-১১ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ - ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ -  

২০১১-১২ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ -  

২০১২-১৩ - - - - - - -  

me©‡gvU ১০৫০.০০ ১০৫০.০০  ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০   

10|   cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖKí cwiPvjK সংক্রান্ত Z_¨vw` wb‡ম্ন cÖ`vb Kiv nj t      

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`wji ZvwiL 

Md. Abul Hasant  

Chief Engineer  

 িন্ডকালীে ০৬.০৯.২০১০ ৩০.০৬.২০১১ 

Engr Abdul malek  

Superintendent Engineer  

 িন্ডকালীে 01.07.2011 30.06.2013 

11|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

প্রকনল্পর আওোয় ময়লা আবজবো রবজ্ঞাে সম্মে উপানয় 

প্ররক্রয়াকরে করা এ প্রকনল্পর মূল উনদ্দে। 

আপাে দৃরিনে প্রকনল্পর উনদ্দে অরজবে হনলও 

রিটনমন্ট প্লযারন্টর রেয়রমে ব্যবহানরর উপর 

সারব বক উনদ্দে অজবে রেভ বরশীল।  

12|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t প্রনযাজয েয়।  
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১৩|  ক্রয় কায বক্রম : আইএমইরিনে প্রাি ক্রয় কায বক্রনমর েথ্য হনে বদবচয়নের রভরিনে আবজবো পররবহনের রেরমি ০২ 

(দুই) ইউরেট ক‡›Uইোর ক্ষমাভার ক্রয় শীষ বক ক্রয় কায বক্রম পয বানলাচো করা হনয়নে। রপরপ-এ ২০০৬ ও রপরপআর-

২০০৮ অনুযায়ী বদরেক মােবজরমনে ১৬/১১/২০১০ োররনি, বদরেক আজাদীনে ১৬/১১/২০১১ োররনি,  বদরেক 

জেকন্ঠ ১৬/১১/২০১০ োররনি, বদরেক কে বফুলীনে ১৬/১১/২০১০ োররনি ও বদরেক ইেরিনপনন্ডন্ট পরেকায় 

১৬/১১/২০১১ োররনি রবজ্ঞাপে প্রকারশে হয়। এ ক্ষেনে ৪ (চার) টি দরপে পাওয়া যায় এবং সবগুনলা ক্ষরসপেরসভ 

হয়। ক্ষরসপেরসভ দরপনের মে হনে ৬৫,৯৬,০০০/- টাকা দনর সব বরেম্ন দরদাো রহনসনব †gmvm© c¨vwmwdK †gwib 

mvwf©m bvgK cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k †`qv nq।  

 অরিট: রপরসআর ক্ষমাোনবক প্রকনল্পর অভযন্তরীে অরিট সম্পন্ন হনয়নে। 

১৪.০।  পররদশ বে প্ররেনবদে t 

গে ১৩/০৯/২০১৪ ইং োররনি প্রকল্পটি পররদশ বে করা হয়। পররদশ বেকানল প্রকল্প সংরিি কম বকেবাগে উপরস্থে রেনলে। 

পররদরশ বে কানজর রববরে রেনম্ন ক্ষদওয়া হ’ল : 

১৪.১  প্রনসরসং ক্ষমরশে : প্রকনল্পর মােনম Treatmet Plant এ আবজবো প্ররক্রয়াকরনের জন্য প্রনসরসং ক্ষমরশে ক্রয় 

করা হনয়নে। এ জন্য রিরপরপনে ১৫০.০০ লে টাকার সংস্থাে রেল এবং এর রবপরীনে ব্যয় হনয়নে ১৪৮.৫০ লে 

টাকা। সনরজরমনে পররদশ বনে ক্ষদিা যায় ক্ষয, আবজবো প্রনসরসং ক্ষমরশে স্থাপে করা হনলও সব বদা ব্যবহৃে হয় ো। এ 

রবষনয় প্রকল্প কর্তবপনের দৃরি আকষ বে করা হনল জাোনো হয় ক্ষয যত্রণাপারে গুনলা রেয়রমে ব্যবহার করা হনচ্ছ। েনব 

রবদুযনের অভানব মানি মানি অব্যবহৃে থানক। এোো রকছু যত্রণাপারে যেেে অযনে রািা হনয়নে মনম ব ক্ষদিা যায়। 

এভানব অব্যবহৃে থাকনল সরকারী অনথ বর সনব বািম ব্যবহার রেরিে হনব ো। এ রবষয়টি গুরুননর সংনগ রবনবচো কনর 

Treatmet Plant এর রবরভন্ন যত্রণাপারে এনলানমনলা ো ক্ষরনি যেসহকানর সংরেে করা এবং প্লান্টটি রেয়রমে 

ব্যবহানরর উপর গুরুনানরাপ করা যানে প্রকনল্পর উনদ্দে পুরাপুররভানব অরজবে হয়।  

১৪.২  কনম্পাে ট্াংক : প্রকনল্পর আওোয় রিটনমন্ট প্লানন্ট ৩০টি কনম্পাে ট্াংক রেম বাে করা হনয়নে। এ জন্য রিরপরপনে 

২২.৫০ লে টাকা বরাদ্দ রেল এবং ব্যয় হনয়নে ২০.৭৫ লে টাকা। পররদশ বেকানল ক্ষদিা যায় ক্ষয, কনম্পাে 

ট্াংকগুনলা রেম বাে করা হনলও ক্ষসগুনলার এিেও পুনরাপুরর ব্যবহার শুরু হয়রে। এ রবষনয় প্রকল্প কর্তবপে জাোে ক্ষয, 

এনপ্রাচ ক্ষরাি বেরীর জন্য রিরপরপ’ক্ষে ক্ষকাে সংস্থাে ক্ষেই। েনব কর্তবপে জাোে শীঘ্রই এযানপ্রাচ ক্ষরাি বেরী কনর 

ট্াংকগুনলার ব্যবহার শুরু করা হনব। প্রকল্প প্রেয়নের পূনব ব রবষয়টি অন্তবর্ভক্ত করা উরচে রেল যানে কনম্পাে 

ট্াংকগুনলা পুনরাপুররভানব ব্যবহার করা ক্ষযে।  

১৪.৩  ক্ষশি রেম বাে : প্রকনল্পর আওোয় ক্ষথাক বরানদ্দর রভরিনে Garbage Treatment plant ইয়ানি বর 

অভযন্তনর আেনলািকৃে আবজবো সংগ্রনহর রেরমি ক্ষশি রেম বানের সংস্থাে রেল। এ জন্য রিরপরপনে বরাদ্দকৃে ৩৭.৫০ 

লে টাকা রবপরীনে ৩৪.৫০ লে টাকা ব্যয় হনয়নে। সনরজরমে পররদশ বে কনর ক্ষদিা যায় ক্ষয, ক্ষশি রেম বাে করা হনয়নে 

এবং ক্ষস গুনলা আবজবো প্ররক্রয়াকরনের জন্য ব্যবহৃে হনচ্ছ। রকন্তু একটু বৃরে হনল একপানশ অবরস্থে কনম্পাি 

ট্াংনকর চালা ক্ষথনক পারে গরেনয় ক্ষশি এর রভেনর প্রনবশ কনর এবং ক্ষশি ব্যবহানরর অনযাগ্য হনয় পনে। বৃরি প্রবে 

এলাকা রবনবচো কনর রিজাইে করা প্রনয়াজে রেল োহনল এ রকম সমস্যার সৃরি হনো ো।   

১৫।  সমস্যা : 

১৫.১।  টাইম ওভার রাে : আনলাচয প্রকল্পটির টাইম ওভার রাে ২০০%। ভরবষ্যনে মত্রণাোলয়াধীে অন্যান্য প্রকল্প রিজাইে ও 

বাস্তবায়নে এ প্রবেোনক রেরুাসারহে করা ক্ষযনে পানর; 

১৫.২।  প্রনসরসং ক্ষমরশে : সনরজরমনে পররদশ বনে ক্ষদিা যায় প্রকনল্পর আওোয় আবজবো প্রনসরসং ক্ষমরশে স্থাপে করা হনয়নে। 

রকন্তু যত্রণাপারেগুনলা অব্যবহৃে অবস্থায় রনয়নে । এ ব্যাপানর প্রকল্প কর্তবপনের দৃরি আকষ বে করা হনল জাোনো হয় ক্ষয, 

যত্রণাপারে গুনলা রেয়রমে ব্যবহৃে হনচ্ছ। েনব রবদুযনের অভানব মানি মানি বন্ধ থানক ; 

১৫.৩।  কনম্পাে ট্াংক : প্রকনল্পর আওোয় Treatmet Plant এ ৩০টি কনম্পাে ট্াংক রেম বানের সংস্থাে রনয়নে।  

কনম্পাে ট্াংক গুনলা রেম বাে করা হনলও ক্ষসগুনলা এিে ও ব্যবহার শুরু হয়রে। এ রবষনয় প্রকল্প কর্তবপে জাোে  

এনপ্রাচ ক্ষরাি  বেরীর জন্য রিরপরপ‘ক্ষে ক্ষকাে  সংস্থাে ক্ষেই । কর্তবপে জাোে শীঘ্রই এনপ্রাচ ক্ষরাি  বেরী কনর 

ট্াংকগুনলার ব্যবহার শুরু করা হনব; 
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১৫.৪।  ক্ষশি : ক্ষশি এর একপানশ অবরস্থে কনম্পাে ট্াংনকর চালা ক্ষথনক বৃরির পারে গরেনয় ক্ষশি এর রভেনর প্রনবশ কনর 

ফনল ক্ষশি ব্যবহানরর অনযাগ্য হনয় পনে; 

১৬।  সুপাররশ : 

১৬.১।  আনলাচয প্রকল্পটির টাইম ওভার রাে ২০০%। ভরবষ্যনে মত্রণাোলয়াধীে অন্যান্য প্রকল্প রিজাইে ও বাস্তবায়নে এ 

প্রবেো রেরুাসারহে করনে হনব (অনু: ৪, ১৫.১); 

১৬.২ । Garbage Treatment Plant এর রবরভন্ন যত্রণাপারে এনলানমনলা ো ক্ষরনি যথাযথভানব সংরেে করনে 

হনব। প্লান্টটির রেয়রমে ব্যবহার রেরিে করার জন্য PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb ক্ষক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহে করনে হনব 

(অনু: ১৪.১); 

১৬.৩ । এযানপ্রাচ ক্ষরাি বেরী কনর কনম্পাে ট্াংক পুে বরুনপ ব্যবহার করার জন্য PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb ক্ষক প্রনয়াজেীয় 

ব্যবস্থা গ্রহে করনে হনব (অনু: ১৪.২); 

১৬.৪ । বৃরির পারে ক্ষশনির রভেনর প্রনবশ ক্ষরানধর ব্যবস্থা গ্রহে করনে হনব (অনু: ১৪.৩, ১৫.৪); 

16.5| cÖKíwUi External Audit m¤úbœ Ki‡Z n‡e; 

১৬.6। অনুনচ্ছদ ১৬.১- ১৬.৪ এর আনলানক গৃহীে ব্যবস্থা আগামী ২ মানসর মনে এ রবভাগনক অবরহে করনে হনব। 
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ÒPÆMÖvg Iqvm Riæixv cvwb mieivnÓ kxl©K cÖK‡íi 

mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

(mgvßt  Ryb, 2013Bs) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb t PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb | 

2| িাস্তিায়নকারী ms¯’v t PÆMÖvg Iqvmv | 

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM t ¯’vbxq miKvi পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿bvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4|          cÖK‡íi িাস্তিায়ন mgq I e¨q t 

 

    

(লে UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb, 2013 

ির্ থন্ত) 

cwiKwíZ িাস্তিায়নKvj cÖK…Z 

িাস্তিায়নKvj 

AwZµvন্ত 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvন্ত mgq    

  ( gyj 

িাস্তিায়নKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2726.00 2726.00 2530.00 Rvbyqvix, 

2010 হগত  
Ryb, 2011  

Rvbyqvix, 

2010 

 হগত  

Ryb, 2013  

Rvbyqvix, 2010  

হগত 

 Ryb, 2013  

0.00% ১৩৩.৩৩% 

5|  cÖK‡íi AsMwfwËK িাস্তিায়নt 

(লে UvKvq) 

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ jÿ¨gvÎv 

cÖK…Z িাস্তিায়ন 

(Ryb, 2013 ির্ থন্ত) 

িাস্তe Avw_©K িাস্তe (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1| mieivn I †mev L.S. L.S. 14.00 L.S. (100%) 14.00 

(100%) 

2| hvbevnb µq wU 06 119.00 06(100%) 117.92(99%) 

3| bjK~c gvjvgvj µq      

 K) Mfxi bjK~c gvjvgvj wU 27 1012.00 27(100%) 997.28 

(98.54%)  L) cv¤ú-gUi †mU wU 35 35(100%) 

 M) ‰e`y¨wZK gvjvgvj  30 30(100%) 

4| cvBc I wdwUsm µq wKwg 25.1 324.00 25.1(100%) 324.00(100%) 

5| Kw¤úDUvi-3wU, wcwcwm-2wU, 

‡÷kbvix BZ¨vw` µq 

L.S. L.S. 6.85 L.S. (100%) 6.85(100%) 

6| f~wg AwaMÖnb KvVv 12 60.00 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 

7| f~wg Dbœqb KvVv 20 30.00 20(100%) 30.00(100%) 

8| Mfxi bjK~c Lbb wU 30 730.00 30(100%) 730.00(100%) 

9| িরীোg~jK bjK~c Lbb wU 50 41(82%) 

10| cv¤ú nvDR, evDÛvwi Iqvj, 

ˆe`y¨wZK jvBb wbg©vb 

wU 30 199.00 30(100%) 175.57 

(88.22%) 

11| iv¯Ív KvUvi ÿwZc~iY wKwg 20.9 78.00 19(90.9%) 62.54(80.17%) 
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µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ jÿ¨gvÎv 

cÖK…Z িাস্তিায়ন 

(Ryb, 2013 ির্ থন্ত) 

িাস্তe Avw_©K িাস্তe (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

12| cvBc jvBb ¯’vcb wKwg 25.10 73.80 25.10(100%) 71.84(97.34%) 

13| wdwRK¨vj Kw›U‡RwÝ % 1% 26.46 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 

14| cÖvBm Kw›U‡RwÝ % 2% 52.89 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 

 me©‡gvU   2726.00  2530.00 

6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviYt  

1|  wewfbœ Drm n‡Z f~wg cvIqvi Kvi‡Y f~wg AwaMÖn‡bi cÖ‡qvRb nq bvB| 

2|  িরীোg~jK bjK~c Lbb K‡i Pvwn`v Abyhvqx Mfxi bjK~c Lbb Dc‡hvMx mvBU cvIqvq AwZwi³ 

িরীোg~jক bjK~c Lbb Kiv nq bvB|  

3|  wKQz wKQz cvBc jvB‡b রাস্তা KvUvi ÿwZc~iY cwi‡kv‡ai cÖ‡qvRb nq bvB| 

7.1|  cUf~wgt 

Chittagong is the major sea port in Bangladesh. Many light, medium and heavy 

industries are located here. The country’s first export processing Zone(EPZ) is 

situated in this city. Chittagong has been declared as the commercial Capital of 

Bangladesh. As a result development activities are getting a new dimension. Water 

Supply is one of the basic infrastructure which need to be developed in a befitting 

manner for this city. Chittagong Water Supply & Sewerage Authority(CWASA) is 

responsible for  the Water supply & sewerage system in the city. It was established in 

1963. CWASA has taken over the public water supply system from the then 

Chittagong Municipality & Public Health Engineering Department. In order to meet 

the growing demand of Water in the City, two major water supply project namely 1st 

Chittagong Water Supply Project and 2nd Chittagong Water supply Project were 

implemented under assistance from IDA. With the completion of 1st Chittagong 

Water project I 1978, water supply capacity of CWASA was increased by 10 

MGD(45MLD). The main components of this project were abstracting ground water 

by Deep Tube Wells, treatment of that Water & Supplying in the city. The work of 

2nd Chittagong Water supply Project was completed in 1988. Under this project 

arrangements were made to supply 20 MGD(90 MLD) water in the city of Chittagong 

by abstracting water from halda which is only 12Km northeast of the city center & 

treatment of the same at Mohora Water treatment plant. Water of deep tubewells goes 

down gradually. In order to meet the growing demand of water. CWASA in the mean 

time completed its 1st Interim Water Supply Project in 1997 and 84% works of 2nd 

Interim water Supply project has already been completed under finance from GOB. 

After completion of these two projects water supply capacity of CWASA 

170MLD(Million liter per day). To meet the water demand of the city, Third Interim 

Water Supply Project was approved by ECNEC in the year 2001 to supply additional 

45 MLD of Water. Provision of extracting water from deep tube wells were made 

under these three interim projects. As per Master plan strategy, the table below shows 

the demand statistic in Chittagong city for the year 2007,2009 &2011. 
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 Year  2007  2009  2011 

 Water Demand  200 MLD  290 MLD  380 MLD 

 CWASA Installed 

Capacity 

 180 MLD  210 MLD  220 MLD 

 Real Distribution  170 MLD  188 MLD  205 MLD 

  

After completion of these three projects present water supply capacity(installed) of 

CWASA is 210 MLD & real distribution is 188 MLD. In order to meet the increasing 

water demand of the city, Chittagong WASA has undertaken three(3) surface water 

treatment projects namely karnaphuli water supply project(136 MLD), Mounaghat 

water supply Project(45 MLD) & Mohora Water Supply Project(90 MLD). This 

projects will not be completed before 2012. In order to satisfy the growing water 

demand up to the commissioning of the above mentioned surface water projects this 

Emergency water Supply Project is proposed. This will be based on ground water 

abstraction. It will consists of 20 nos. of Deep Tube Wells producing 18 MLD 

initially. However, Deep Tube well water in Chittagong contains excess iron. As a 

result strainers & gravel shrouding gets clogged very quickly and consequently the 

production drops. The rate of drop in production will be about 10% per year. But this 

project will serve to safeguard( to maintain always constant daily production) the 

water supply position of the city till the surface water projects are commissioned. 

7.2  D‡Ïk¨t 

This is a public utility water supply project related to Physical planning, water supply 

& the housing sector of the National economy. To supply additional 18 MLD to 30 

MLD of potable water in the city of Chittagong is the main target of this Project. The 

project herein will increase present production and meet the increasing demand of 

water supply of city dwellers up to 2013 to a certain extent. By augmentation of safe 

water supply facility for the community it will have positive impact on better health 

by reducing the hazards of water borne diseases in the project areas. 

7.3|  cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvabt 

The project was prepared aiming to supply potable water to the existing poor supply 

area. The DPP for the Project was approved on 10/05/2010. First revised DPP was 

approved on 04.03.2013. 

8|  cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZt 

After Completion of 30 nos. Deep Tube Well average initial production of per Tube 

Well was 1.73 MLD. But in case of time production is gradually decreasing and now 

average production per Tube Well is 1.33 MLD. In total, 30 nos. Deep Tube Wells 

were developed with a total capacity of 52.01 Million litre per day, compared with a 

target of 30 MLD. The actual implementation exceed the targets by 173%.  
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9|  ms‡kvwaZ GwWwc eiv×,Aegyw³ I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eiv× Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ A_© 

‡gvU UvKv cÖtmvt  ‡gvU UvKv cÖtmvt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2009-10 500.00 500.00 -- 500.00 500.00 500.00 -- -- 

2010-11 700.00 700.00 -- 700.00 700.00 700.00 -- -- 

2011-12 500.00 500.00 -- 500.00 470.00 470.00 -- 30.00 

2012-13 860.00 860.00 -- 860.00 860.00 860.00 -- -- 

‡gvU 2560.00 2560.00 -- 2560.00 2530.00 2530.00 -- 30.00 

Aegy³K„Z Ae¨wqZ 30.00 লে UvKv Pvjv‡bi gva¨‡g evsjv‡`k e¨vs‡K ‡diZ †`qv nq| (Pvjvb bs-2100049, Zvs-06/09/14Bs) 

10|  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨t cÖK‡íi শুরু †_‡K †kl ির্ থন্ত  PÆMÖvg Iqvmvi GKRb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb  K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK সংক্রান্ত ত_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv njt 

bvg I  c`ex c~Y©Kvjxb খন্ডKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Zcb `vk 

ZZ¡veavqK cÖ‡KŠkjx I cÖKí 

cwiPvjK (A:`v:) 

‡cÖl‡b -- 12/01/2010 -- 

১১। সনরজরমনে পররদশ বে :  

১১.১। রবরেনয়াগ প্রকল্পটির চট্টগ্রাম রসটি কনপ বানরশে অঞ্চনল বাস্তবারয়ে কাজ গে ১৪-০৯-২০১৪ োররনি সনরজরমনে পররদশ বে 

করা হনয়নে। পররদশ বে ও আনলাচোর মােনম জাো যায় ক্ষয, আনলাচয প্রকনল্পর আওোয় ৩০টি গরভর েলকূপ স্থাপো করা 

হনয়নে। এ সব েলকূপ ক্ষথনক cÖv_wgKfv‡e ‰`wbK 52 wgwjqb wjUvi cvwbi Drcv`b e„w× Kiv m¤¢e nq, hv eZ©gv‡b 

cÖvq ‰`wbK 40 wgwjqb wjUvi ির্ থন্ত cvwbi Drcv`b Kiv n‡”Q যা প্রকনল্পর মূল উনদ্দে বদরেক ৩০ রমরলয়ে রমটার 

পারের উাপাদনের ক্ষচনয় ক্ষবশী। PÆMÖvg kn‡ii A‡bK cvwb msKUc~Y© GjvKvq D³ cÖK‡íi cvwb mieivn K‡i 

bMievmxi Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e n‡”Q| আলাপকানল আনরা জাো যায় ক্ষয, প্ররে বের ১১.৫% হানর পারের উাপাদে হ্রাস 

পানচ্ছ। এ ক্ষথনক প্রেীয়মাে হয় ক্ষয, ভূ-গভবাস্থ পারের পররমাে ক্রমশ হ্রাস পানচ্ছ। এমে অবস্থা চলনে থাকনল ভরবষ্যনে ভূ-

গভবস্থ পারে পাওয়া ক্ষবশ দুস্কর হনয় পেনব। এমোবস্থায় চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তবক f~-Mf© ’̄ cvwb e¨env‡ii cwie‡Z© 

Surface Water e¨env‡ii Dci সগি থাচ্চ  ¸iyZ¡ † &̀Iqvi Rb¨ civgk© † &̀Iqv হয়| এ োো স্থারপে েলকূপসমূনহর 

উাপাদে যানে ধনর রািা যায় ক্ষস জন্য রেয়রমে রেোনবেনের উপর গুরুন আনরাপ করা হয়।    

১১.২। পররদশ বেকানল সনরজরমনে ক্ষদিা যায় ক্ষয, ক্ষকাথাও ক্ষকাথানও একটি কূপ স্থাপনের জন্য একারধক িেে কায ব পররচালো 

করা হনয়নে। এর কারে জােনে চাইনল প্রকল্প পররচালক জাোে ক্ষয, †fŠMwjK Ae¯’vbMZ w`K n‡Z PÆMÖvg kni 

cvnvwo f~wg‡Z Aew¯’Z| hvi †cÖwÿ‡Z kn‡ii f~-Mf© ’̄ gvwUi Af¨šÍ‡i  KwVb kxjv cv_‡ii ¯Íi we`¨gvb| D³ 

KwVb kxjv ‡f` K‡i Mfxi bjK~c স্থাপে করা ক্ষবশ কঠিে কাজ।  এোো Lbb Kiv AZ¨waK mgq ¯^v‡cÿ Ges e¨q 

eûj| D³ Kv‡R Avw_©K SzwK †ekx _vKvq wVKv`vi G GjvKvmg~‡n Mfxi bjK~c Lbb Kv‡R AbvMÖn cÖKvk K‡i| 

এ ব্যাপানর প্রকল্প গ্রহনের পূনব ব রফরজরবরলটি োরির মােনম পারের পয বাি স্তর (Aquifer) রেধ বারেপূব বক েলকূনপর স্থাে  

রেব বাচে করার জন্য পরামশ ব প্রদাে করা হয়। যানে একারধক স্থানে কূপ িেনের প্রনয়াজে ো হয়।  

১১.৩। পররদশ বেকানল আনরা জাো যায় ক্ষয, wWªwjs PjvKv‡j †evi‡nv‡j cvwbi P‡j যায়। এ ব্যাপানর প্রকল্প পররচালক জাোে 

ক্ষয, Mfxi bjK~c Lbb Kv‡Ri g~j Dcv`vb cvwb| †evi‡nv‡j cvwbi Circulation-এর gva¨‡g wWªwjs KvR m¤úbœ 

Kiv Ges wWªwjs m¨¤új msMÖn Kiv nq| PÆMÖvg kn‡ii cvnvoZwj, AvMÖvev‡`i GKvsk Ges nvwjkn‡ii GKvs‡k 

Mfxi bjK~c Lbb Kv‡j 270dzU-300dzU ch©šÍ wWªwjs m¤úbœ  nIqvi ci AvKw¯§Kfv‡e †evi‡nvj n‡Z cvwb 

f~M‡f© P‡j hvq, hv‡Z K‡i D³ †evi‡nv‡j cieZ©x wWªwjs Kiv m¤¢e nqbv মনম ব প্রকল্প পররচালক জাোে| ফলশ্রুরেনে 

GKB GjvKvq A‡bKevi †Póv K‡iI wWªwjs Kiv m¤¢e nq bvB| hvi †cÖwÿ‡Z kn‡ii e„nËi As‡k mvBU wbe©vPb Kiv 

m¤¢e nq bvB| এ োো রেরে আনরা জাোে ক্ষয, এ কানজ দে ঠিকাদানরর অভাব পররলরেে হনয়নে। এর কারে রহনসনব 

উনল্লি কনরে ক্ষয, evsjv‡`‡k Mfxi bjK~c Lbb Kv‡Ri cwigvb mxwgZ nIqvq D³ Kv‡Ri wVKv`v‡ii msL¨v A‡bK 

Kg| এ ব্যাপানর প্রকল্প গ্রহনের পূনব ব রফরজরবরলটি োরির মােনম পারের পয বাি স্তর (Aquifer) রেধ বারেপূব বক েলকূনপর 

স্থাে  রেব বাচে করার জন্য পরামশ ব প্রদাে করা হয়। যানে একারধক স্থানে কূপ িেনের প্রনয়াজে ো হয়। 
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1২|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©bt 

cwiKwíK D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ wQj 30wU Mfxi bjK~c Lb‡bi 

gva¨‡g ‰`wbK 30 wgwjqb wjUvi cvwbi Drcv`b 

e„w× K‡i bMi evmxi cvwbi msKU jvNe Kiv|  

30wU Mfxi bjK~c Lb‡bi gva¨‡g cÖv_wgKfv‡e ‰`wbK 52 

wgwjqb wjUvi cvwbi Drcv`b e„w× Kiv m¤¢e nq, hv eZ©gv‡b 

cÖvq ‰`wbK 40 wgwjqb wjUvi ির্ থন্ত cvwbi Drcv`b Kiv 

n‡”Q| PÆMÖvg kn‡ii A‡bK cvwb msKUc~Y© GjvKvq D³ 

cÖK‡íi cvwb mieivn K‡i bMievmxi Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e 

n‡”Q| েনব পারের উাপাদে কনম যাওয়া উনদ্বগ জেক। উনল্লখ্য, 

প্ররে বের ১১.৫% হানর পারের উাপাদে হ্রাস পানচ্ছ।   

1৩| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviYt প্রগর্ােে নয়।  

1৪|  cÖKí িাস্তিায়ন mgm¨t সনরজরমনে পররদশ বনে রবষয়টি উনল্লি করা হনযনে। (অনুনচ্ছদ-১১)  

1৫|  mycvwikt  

1৫.1|  f~-Mf© ’̄ cvwb e¨env‡ii cwie‡Z© Surface Water e¨env‡ii Dci সগি থাচ্চ  ¸iyZ¡ ক্ষদওয়া ক্ষযনে পানর। 

1৫.2|  প্রকল্প গ্রহনের পূনব ব রফরজরবরলটি োরির মােনম েলকূনপর স্থাে পারের স্তর (Aquifer) রেধ বারে কনর  রেব বাচে  

Kiv DwPZ hv‡Z cÖK‡íi †gqv` e„w×র  cÖ‡qvRb bv nq|  
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Lyjbv wmwU K‡c©v‡ik‡bi AeKvVv‡gvMZ my‡hvM myweavi Dbœqb (1g ms‡kvwaZ) 

mgvß g~jvqb cÖwZ‡e`b 

(mgvß t Ryb, 2013) 

  

1|  cÖK‡íi Ae¯’vb t   Lyjbv wmwU GjvKv|  

2|  ev¯ÍevqbKvix ms¯’v t   Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb|   

3|  cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t   ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq, ¯’vbxq miKvi wefvM| 

4|  cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t  

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z 

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j 

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1149.48 1201.23 1195.13 RyjvB 2010 

n‡Z  

Ryb 2012  

RyjvB 2010 

n‡Z  

Ryb 2013  

RyjvB 2010 

 n‡Z  

Ryb 2013  

৪৫.৬৫ 

লে টাকা 

(৪%) 

 

1 eQi 

(50%) 

5|  cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Íevqb   

µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx Kv‡Ri AsM 

GKK  ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb 

 (Ryb2013 ch©šÍ) 

ev¯Íe  Avw_©K ev¯Íe (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 8bs IqvW© Awdm sqm 549.02 129.20 551 129.38  

2 19bs IqvW© Awdm sqm 486 154.42 491 153.70  

3 24bs IqvW© Awdm sqm 337.57 68.40 337 68.38  

4 25bs IqvW© Awdm sqm 481.24 101.99 489 101.28  

5 26bs IqvW© Awdm sqm 498.21 140 499 139.47 

6 28bs IqvW© Awdm sqm 395 45 395 44.68  

7 29bs IqvW© Awdm sqm 416.13 117 416 117.00  

8 30bs IqvW© Awdm sqm 384.51 84.20 386 84.14 

9 bMi fe‡bi 6ô Zjv 

m¤cÖmvib 

sqm 920 179.50 920 179.38  

10 ‡Rvbvj Awdm wbgv©b sqm 622.44 149.80 634 149.30  

11 dvwb©Pvi  ‡_vK ‡_vK 29.85  28.42  

12 cÖvBR Kw›U‡RÝx ‡_vK ‡_vK 1.87  - 

†gvU t   1201.23  1195.13  

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi Kvib t  cÖK‡íi AvIZvq †Kvb KvR Amgvß †bB| 
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   ৭। mvavib ch©‡e¶ণ t 

৭.১। cUf~wg t  Lyjbv evsjv‡`‡ki 3q e„nËg bMix| cÖvq 15(c‡bi) j¶ †jvK Lyjbv বসটি এলাকায় emevm K‡i| 

gnvbMievmxi †mev cÖ`vb Kiv Lyjbv wmwU K‡c©v‡ik‡bi g~j D‡Ï‡k¨| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvq Lyjbv 

wmwU K‡c©v‡ikb wewfbœ Dbœqbg~jK Kg©Kvন্ড we‡kl K‡i iv¯Ív, †Wªb, KwgDwbwU †m›Uvi, IqvW© Awdm wbg©vbmn 

wewfbœ AeKvVv‡gvMZ cÖwZôvb wbg©vb K‡i Lyjbv gnvbMixi 15 (c‡bi) j¶vwaK bMievmxi †mev cÖ`vb K‡i 

Avm‡Q| gnvbMixi RbmsL¨v e„w×i d‡j bvMwiK myweavw`i Dci Pvc m„wó n‡”Q hv ‡Kwmwm‘র মূল ভিন হগত 

mvgvj ‡`Iqv m¤¢e n‡”Q bv| me Iqv‡W© IqvW© Awdm bv _vKvi d‡j bMievmx‡K me bvMwiK ‡mevi Rb¨ bMi 

feb ির্ থন্ত Kó K‡i Avm‡Z nq| bMi feb †_‡K †`ŠjZcyi, Lvwjkcyi A‡bK `~i| ওয়াি থ Awdm bv _vKvi Rb¨ 

সুষ্ঠfুv‡e A‡bK †mev cÖ`vb Kiv hvq bv| GQvov bMi fe‡bi বিবভন্ন ির্ থাগয়র  Kg©KZ©v ও কg©Pvixi `vßwiK 

myweavw` eZ©gv‡b AcÖZzj| G Ae¯’v †_‡K cwiÎvমনাi j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq †fŠZ AeKvVv‡gv myweavw` সৃবির gva¨‡g 

bMievmxi †`vi†Mvovq †mev †cuŠ‡Q †`evi D‡Ï‡k¨ cÖKíwU MÖnণ Kiv nq|    

৭.২। D‡Ïk¨ t  cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv bMievmx‡K DbœZ †mev cÖ`v‡bi j‡¶¨ †KwmwmÕi m¶gZv e„w× করা hv‡Z 

GKw`‡K IqvW© ch©vq ির্ থন্ত AeKvVv‡gvMZ my‡hvM myweav e„w× Kiv hvq, Ab¨w`‡K cÖkvmwbK we‡K›`ªxKi‡bi 

gva¨‡g IqvW© †_‡KB †KwmwmÕi bvMwiK ‡mev cÖ`vb Kiv hvq|  

৭.৩। cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvabt  g~j cÖKíwU †gvU 1149.48 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ Bs 26/05/2010 

Zvwi‡L gvbbxq cwiKíbv মন্ত্রী KZ©„K Aby‡gvw`Z nq, hvi ev¯ÍevqbKvj RyjvB, 2010 n‡Z Ryb, 2012| 

cieZx©‡Z wewfbœ A‡½i AvqZ‡bi ZviZg¨ I †iU wmwWDj cwieZ©‡bi Kvi‡ণ wWwcBwm mfvi mycvwik Abyhvqx 

gvbbxq মন্ত্রী, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq মন্ত্রণালয় KZ…©K 1201.23 j¶ UvKv ms‡kvwaZ cÖv°wjZ 

e¨ময় I ev¯ÍevqbKvj RyjvB, 2010 n‡Z Ryb, 2013 ির্ থন্ত cÖKíwU ms‡kva‡bi cÖkvmwbK Aby‡gv`ন MZ 

03/05/2012 Zvwi‡L wPwV োবর nq| cieZx©‡Z 18/06/2013 Zvwi‡L AbywôZ wWwcBwm mfvi mycvwik 

Abyhvqx ব্যয় অিবরিবতথত (১২০১.২৩ লে টাকা) মরগখ AvšÍtLvZ সমন্বয় cȪ Íve gvbbxq মন্ত্রী, ¯’vbxq miKvi, 

cjøx Dbœqb I mgevq মন্ত্রণালয় KZ©„K Aby‡gv`‡bi ci MZ 16/11/2013 ZvwiL cÖkvmwbK Aby‡gv`ন োবর 

nq|  

   ৮। cÖKí cwi`k©bt   েত  ১২-০৯-২০১৪ তাবরগখ প্রকেটির সমাপ্ত কাে মূল্যায়গনর েন্য আইএমইবি কর্তথক িবরদশ থন 

করা হয়। িবরদশ থগনর ির্ থগিেণসমূহ বনম্মরুিঃ-         

৮.1। প্রকেটির আওতায় ৮টি ওয়াি থ অবফস (৮, ১৯, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ও ৩০ নং) বনম থাণ করা হয়। প্রবতটি ওয়াি থ 

অবফগসর ৪তলা ফাউগন্ডশন বদগয় ২তলা ির্ থন্ত বনম থাণ করা হয়। েবমর প্রাপ্যতা অনুর্ায়ী ওয়াি থ অবফগসর আয়তন 

কম-মিশী হয়। সমাপ্ত মূল্যায়নকাগল ৮টি ওয়াগি থর মগধ্য ৪টি ওয়াি থ অবফগসর (২৬ নং ২৮ নং ২৯ নং ও ৩০ নং) 

বনম থাণ কাে মদখা হয়। 

৮.২। ওয়াি থ অবফসগুবল বনম থাগণর আগে প্রবতটি ওয়াি থ অবফস ৫০০০/- টাকায় ভাড়া িাসায় বছল। িতথমাগন ভাড়া না লাোয় 

বসটি কগিাগরশ থগনর আবর্ থক সাশ্রয় হগে। ওয়াি থ অবফসগুবলগত েন্ম-মৃতে বনিন্ধন ও স্বাস্থে মসিা কার্ থক্রম চলগছ। 

তাছাড়াও হলরুম বনবম থত হওয়ায় সামাবেক অনুষ্ঠান আগয়ােনসহ বিবভন্ন কার্ থক্রম চলগছ। 

৮.৩। প্রকগের মাধ্যগম ৬২২ sqm বিবশি (বিতল) একটি মোনাল অবফস খাবলশপুগর বনম থাণ করা হগয়গছ এিং নের 

ভিগনর ৬ষ্ঠ তলা সম্প্রসারণ করা হগয়গছ র্ার আয়তন ৯২০ sqm। মোনাল অবফগসর ২য় তলায় দুই ওয়াগলর 

সংগর্াে স্থগল একটি ফাটল িবরলবেত হগয়গছ। মোনাল অবফস বনম থাগণর প্রায় ১িৎসর হগলও এখনও তার কার্ থকর 

ব্যিহার হগে না। 
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মোনাল অবফগসর ফাটগলর ছবি বনম্নরূিঃ 

 

 

 

৮.৪। িবরদশ থনকাগল বকছু প্যাগকগের ক্রয় কার্ থক্রম মদখা হয়, র্ার মগধ্য ২৯নং ওয়াি থ বনম থাগণর ৬নং প্যাগকগের বিবিআর অনুসরগণর 

প্রবক্রয়া বনম্নরূিঃ- 

(ক)  অবফবসয়াল প্রাক্কালনঃ ১১৭.৫৮ লে টাকা 

(খ)  OTM িিবত অনুসরণ করা হয়। 

(ে)  দরিত্র আহিান-২৩/১০/২০১১ (বদবনক ইবন্ডগিগন্ডন্ট,  বদবনক মভাগরর কােে)।  

(ঘ)  দরিত্র মখালা (TOC)– ১৭/১১/২০১১ তাবরখ, ৪টি প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কগর। 

(ঙ)  সি থবনম্ন দরদাতা ১১৭.৪৮ লে টাকা  

(চ)  NOA- 1৬/০1/2012 তাবরখ।  

৮.৫। প্রকেটি অনুগমাবদত মময়াদকাল বছল জুলাই, ২০১০ হগত জুন,২০১৩ ির্ থন্ত। বকন্তু আন্তঃখাত সমন্বগয় পুণ থেঠিত বিবিবি অনুগমাবদত 

হয় ১৬/১১/২০১৩ তাবরগখ অর্ থাৎ মময়াদ মশগে প্রায় ৫ মাস ির, র্া িবরকেনা শংখলার িবরিবন্থ। এ বিেগয় প্রকে িবরচালক 

োনান মর্ েত ২৩-০৪-২০১৩ তাবরগখ আন্তঃখাত সম্ববলত বিবিবি স্থানীয় সরকার বিভাগে মপ্ররণ করা হয়। অতঃির েত ১৮-০৬-

২০১৩ তাবরগখ স্থানীয় সরকার বিভাগের সবচি মগহাদগয়র সভািবতগত্ব অনুবষ্ঠত DPEC সভায় আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাি 

অনুগমাদগনর সুিাবরশ হয়। িগর উক্ত সুিাবরশ মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার বিভাে কর্তথক অনুগমাদগনর ির েত ১৬-১১-২০১৩ 

তাবরগখ প্রশাসবনক আগদশ োবর হয়। 

 ৯। cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t   

cÖK‡íi ïiæ ‡_‡K †kl ির্ থন্ত (ms‡kvwaZ †gqv`Kvj RyjvB, 2010 †_‡K Ryb, 2013) Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 

1195.13 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 99.49% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQi 

 wfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbæiƒc t   
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A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw&³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖtmvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2010-

11 

100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - - 

2011-12 300.00 300.00 - 300.00 300.00 300.00 - - 

2012-

13 

800.00 800.00 - 800.00 795.13 795.13 - 4.87 

‡gvU t 1200.00 1200.00 - 1200.00 1195.13 1195.13 - 4.87 

G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 1201.23 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 1195.13 j¶ UvKv| 

wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvb 1200.00 j¶ UvKv| G‡Z †`Lv hvq, 

cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 4.87 j¶ UvKv (1200.00 - 1195.13)| wcwmAvi-G cÖ`Ë Z_¨vbyhvqx D³ 

Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i h_vmg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q র্ার েমা বলি িবরদশ থনকাগল মদখা হয়।  

 1০। cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ খুলনা বসটি কগি থাগরশগনর একেন Kg©KZ©v 

cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|  cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©KvjxY LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

gwkD¾vgvb Lvb 

wbev©nx cÖ‡KŠkjx-3 

Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb 

c~Y©KvjxY - RyjvB, 2010 - 

১১। cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

cÖK‡íi  g~j D‡Ïk¨ n‡jv bMievmx‡K DbœZ †mev cÖ`v‡bi 

j‡¶¨ †KwmwmÕi m¶gZv e„w× Kiv hv‡Z GKw`‡K †hgb IqvW© 

ch©vq ির্ থন্ত AeKvVv‡gvMZ my‡hvM myweav e„w× Kiv hvq Ab¨w`‡K 

cÖkvmwbK we‡K›`ªxKi‡bi gva¨‡g IqvW© †_‡KB †KwmwmÕi 

bvMwiK ‡mev cÖ`vb Kiv hvq| 

8wU IqvW© Awdm wbgv©‡bi gva¨‡g bvMwiK †mev 

bMievmxi †`vi‡Mvovq †cuŠ‡Q †`qv m¤¢e n‡q‡Q| 

†Rvbvj Awdm wbgv©‡bi gva¨‡g cÖkvmwbK 

we‡K›`ªxKib I †mevi gvb e„w× †c‡q‡Q| GQvov 

bMi fe‡bi 6ô Zjv wbgv©‡bi gva¨‡g †KwmwmÕi 

Kg©KZ©v,Kg©Pvix‡`i `vßwiK myweavw` e„w× K‡i DbœZ 

†mev cÖ`v‡bi cwi‡ek m„wó n‡q‡Q|  

 

  ১২। D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AR©b bv n‡j Gi Kvib t  cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

  ১৩। cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t  

১৩.১। cÖKí ev¯Íevq‡b wej¤̂ (Time Over-run) t   বনম থাণ অংগের মরট বসবিউল বৃবি ও ওয়াগি থর ভিগনর বিোইন 

িবরিতথগনর কারগণ প্রকেটি ১িার সংগশাধন ও ১িার আন্তঃখাত সমন্বয় করগত হয়। এ কারগণ প্রকগের িাস্তিায়ন 

মময়াদকাল ১ িছর বৃবি িায়।  

১৩.২। NbNb cÖKí cwiPvjK cwieZ©b t  cÖKí cwiPvjK cwieZ©b nqwb| 

১৩.৩। Pzw³ ev¯Íevq‡b wej¤^ t   wej¤^ nqwb| 

   ১৪। mycvwik t 

১৪.১। মোনাল অবফগসর ২য় তলায়  দু’মদয়াগলর সংগর্াে স্থগল ফাটগলর কারণ খবতগয় মদখার েন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের 

দৃবি আকে থণ করা হগলা। 

1৪.২। প্রকেটি সমাবপ্তর (জুন,২০১৩) প্রায় ৫ মাস ির বিবিবির আন্তঃখাত সমন্বয় আগদশ োবরর বিেয়টি খবতগয় মদখার 

েন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃবি আকে থণ করা হগলা। 

১৪.৩ মোনাল অবফগসর কার্ থক্রম দ্রুত শুরু করার উগযাে মনয়া মর্গত িাগর। 

১৪.4 অনুগেদ ১৪.১ - ১৪.৩ এর আগলাগক গৃহীত কার্ থক্রম অিবশ্যক ভাগি এ বিভােগক অিবহত করগত হগি। 
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“Installation of Light Emitting Diode (LED) in Street Lighting System of Reducing Energy 

Consumption” kxl©K প্রকনল্পর সমাি মূোয়ে প্ররেনবদে 

(mgvßt জুে,2013) 

              

1|  cÖK‡íi Ae¯’vb     t   Lyjbv wmwU GjvKv| 

2|  ev¯ÍevqbKvix ms¯’v     t   Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb| 

3|  cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM    t   ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq, ¯’vbxq miKvi wefvM| 

4|  cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q  t  

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2013 

ch©šÍ 

cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z 

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j 

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

766.07 766.07 746.52 RyjvB 2011 

n‡Z Ryb 2013  

RyjvB 2011 

n‡Z Ryb 2013  

RyjvB 2011 

n‡Z Ryb 2013  

 

    

 

  

5|  cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Íevqb 

µwgK bs ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM GKK  ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb 

 (Ryb2013 ch©šÍ) 

Avw_©K ev¯Íe  Avw_©K (%) ev¯Íe 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (৮) 

1 35W lamp shade complete  Sets ১৮৯.১৩ ১৮০০ ১৮৯.১৩ ১৮০০ 

2 12W LED Tube light Nos ১১৩.৭০ ৭২০০ ১১৩.৭০ ৭২০০ 

3 8W LED Tube light Nos ৪৩.৯৪ ৩২০০ ৪৩.৯৪ ৩২০০ 

4 7W LED lamp Nos ৩.৩৮ ৫০০ ৩.৩৮ ৫০০ 

5 G.I Pole Nos ১৬.৩৮ ৯০ ১৬.৩৮ ৯০ 

6 G.I Bracket Sets ৩৬.০৪ ৪০০০ ৩৬.০৪ ৪০০০ 

7 Tube light Shade Sets ১১৩.৫৩ ১০৭০০ ১১৩.৫৩ ১০৭০০ 

8 Auto Control Switch Sets ৭০.৬৬ ৭০০ ৭০.৬৬ ৭০০ 

9 Wire KM ৫৬.২৫ ১২৫ ৫৬.২৫ ১২৫ 

10 Pick-up No ৪১.৭২ ০১ ৪১.৭২ ০১ 

11 Hydraulic Ladder No ৬০.০০ ০১ ৫৮.৮৪ ০১ 

12 Contingency(Computer, Computer 

accessories, paper, stationeries fuel, 

other cost)  

LS ৩.০০ LS ২.৯৫ LS 

13 Physical Contingency LS ৫.০০ - ০০ - 

14 Price Contingency LS ১৩.৩৪ - ০০ - 

 †gvU t  ৭৬৬.০৭  ৭৪৬.৫২  

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi Kvibt  সমাপ্ত cÖK‡íi মপ্রবরত বিবসআর মমাতাগিক †Kvb KvR Amgvß †bB| 



1329 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.১ িটভূবমঃ   খুলনা বিভাগের বসটি কগি থাগরশগনর এলাকায় কনগভনশনাল লাইট (লাইট জ্বালাগনার েন্য ব্লািার, িাট থার, 

ইেগনটর ইতোবদ র্ন্ত্রাংশ ব্যিহার করগত হয়; র্ার েন্য অবতবরক্ত বিদুেৎ ব্যয় হয়) ব্যিহার করা হয়; র্ার 

এবফবসগয়বি িা কার্ থকাবরতা ১৫-৬০ শতাংশ। বিদুেৎ এর ব্যিহার কমাগনার লগেে খুলনা বসটি কগি থাগরশন মসাবিয়াম 

লাইট, টিউি লাইট ও বিনার ল্যাগম্পর িবরিগতথ বিদুেৎ সাশ্রয়ী এনাবেথ মসভার ল্যাম্প রাস্তার িাবত বহগসগি ব্যিহার 

শুরু কগর। এগত রাস্তার িাবত খাগত ৫০% বিদুেৎ সাশ্রয় সম্ভি হগে। বকন্তু এই এনাবেথ মসভার ল্যাগম্পর এবফবসগয়বি 

িা কার্ থকাবরতা ৬০-৬৫% এর উগধ থ নয়, র্া এক ধরগণর বিদুেগতর অিচয়। কাগেই খুলনা বসটি কগি থাগরশগনর রাস্তার 

িাবতগত বিদুেৎ সাশ্রয়ী, দীঘ থস্থায়ী ও অবধক দেতা সম্পন্ন (৯২% এর উিগর) এল.ই.বি ল্যাম্প স্থািগনর প্রস্তাি 

কগরগছ। 

7.২ উগেশ্যঃ  প্রকেটির মূল উগেশ্য হগলা খুলনা বসটি এলাকায় CFL (Compact Florescent Lamps) ক্ষক LED 

(Light Emitting Diode) এ রূিান্তরকরণ, এর মাধ্যগম রেণাগিেণ ব্যয় কমাগনা, এনাবেথ কনোমশন কমাগনা 

এিং সি থিবর বিদুেৎ বিল কমাগনা। 

7.৩। cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t   মূল প্রকেটি েত ১৯-১০-২০১১ তাবরগখ মাননীয় িবরকেনা মন্ত্রী  কর্তথক মমাট 

৭৬৬.০৭ লে টাকা ব্যগয়  জুলাই,২০১১ হগত জুন,২০১৩ ির্ থন্ত িাস্তিায়গনর েন্য অনুগমাবদত হয়। অতঃির একই 

ব্যগয় ও সমগয় প্রকেটির আন্তঃখাত সমন্বয় সম্ববলত বিবিবি েত ২৭-০৮-২০১৩ তাবরগখ  স্থানীয় সরকার বিভাগের 

মাননীয় মন্ত্রী কর্তথক অনুগমাবদত হয়। 

৮। cÖKí cwi`k©bt   েত  ১২-০৯-২০১৪ তাবরগখ প্রকেটির সমাপ্ত কাে মূল্যায়গনর েন্য আইএমইবি কর্তথক িবরদশ থন 

করা হয়। িবরদশ থগনর ির্ থগিেণসমূহ বনম্মরুিঃ-         

৮.১। প্রকগের মাধ্যগম খুলনা বসটি কগি থাগরশন এলাকার প্রায় ৪১% এবরয়ায় LED  Lighting করা হগয়গছ। প্রকে 

িাস্তিায়গনর আগে প্রকে এলাকায় োনুয়ারী,২০১২ মাগসর বিদুেৎ বিল বদগত হগতা ২২ লে টাকা মসখাগন প্রকেটি 

সমাবপ্তর ির োনুয়ারী,২০১৩ মাগস বিদুেৎ বিল বদগত হয় ১৭.৯৩ লে টাকা অর্ থাৎ প্রায় মাগস ৪ লে টাকা সাশ্রয় 

হগে। 

৮.২। 

 

৩৫W HED Lamp: 

প্রকগের আওতায় ৬৫ W  CFL Lamp এর িবরিগতথ ৩৫W HED Lamp 1800 টি িসাগনার প্রবভশন বছল,  

র্া িাস্তিায়ন করা হগয়গছ। ৩৫W HED Lamp িসাগনার ফগল মাগস বিদুেৎ সাশ্রয় হগে  ১৯৪৪০ ইউবনট 

[১৮০০x (৬৫ W- ৩৫W)= ৩০ W x 12 ঘন্টা x 30 বদন ÷১০০০]। 

৮.৩। 

 

১২W LED Tube Light: 

প্রকগের অনুগমাবদত DPP অনুর্ায়ী  ৫২W Tube Light এর িবরিগতথ ১২W LED Tube Light 

7200 টি স্থািন করা হগয়গছ। এগত প্রবত মাগস  বিদুেৎ সাশ্রয় হগে  ১০৩৬৮০ ইউবনট [৭২০০ টি x-(৫২ W- 

১২W)= ৪০ W x 12 ঘন্টা x 30 বদন ÷১০০০]। 

৮.৪। ৮W LED Tube Light ও 7W LED Lamp: 

অনুগমাবদত DPP অনুর্ায়ী ৩২ W CFL  এর িবরিগতথ 8W LED Tube ৩২.০০ টি স্থািন করা হগয়গছ। এগত 

বিদুেৎ সাশ্রয় হগে মাগস ২৭৬৪৮ ইউবনট। একইভাগি ১০০W HSP Lamp  এর িবরিগতথ ৭W LED িাল্ব ৫০০ 

টি স্থািন করা হগয়গছ এিং এর ফগল মাগস বিদুেৎ সাশ্রয় হগে ১৬৭৪০ ইউবনট। 
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৮.৫। অন্যান্য অংেসমূহঃ 

অনুগমাবদত DPP অনুর্ায়ী G.I. Pole  ৯০ টি, G.I.  ব্র্যাগকট ৪০০০ মসট, Tube light shade ১০৭০০ মসট, 

Auto Control Switch ৭০০ মসট, Wire ১২৫ বকগলাবমটার, বিকআি ১টি ও হাইগোবলক ল্যািার ১টি সংগ্রহ 

করা হয়।  

৮.৬। প্রকগের ক্রয় কাগে বিবিআর র্র্ার্র্ অনুসরণ করা হগয়গছ বক না তা িরীো করা হয়। মর্মন, 

প্যাগকগের নামঃ  Supply to LED Tube Lamp , HED Lamp with Shade & Auto  Control 

Switch:- 

(ক)  বিবিবি/অবফবসয়াল প্রাক্কালনঃ-৪২০.৮১ লে টাকা 

(খ)  OTM িিবত 

(ে)  দরিত্র আহিান-২৩/০৯/২০১২ (বদবনক ইবন্ডগসগন্ডন্ট,  বদবনক পূি থাঞ্চল ও CPTU এর Wib site) 

(ঘ)  দরিত্র মখালা (TOC) – 18/10/2012 তাবরখ, ৩টি প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কগর। 

(ঙ)  সি থ বনম্ন দরদাতা -৪২০.৭৯ লে টাকা  

(চ)  NOA- 18/11/2012 তাবরখ।  

 

৮.৭ মটন্ডার িকুগমগন্ট িবণ থত Specification অনুর্ায়ী মালামালগুবল সরিরাহ মনয়ার আগে  খুলনা বিশ্ববিযালয় কর্তথক 

িরীো করা হয় এিং মস মগত সংগ্রহ করা হয়, র্ার চালাগনর কবি মদখা হয়। 

৮.৮। প্রকেটি অনুগমাবদত মময়াদকাল বছল জুলাই, ২০১০ হগত জুন,২০১৩ ির্ থন্ত। বকন্তু আন্তঃখাত সমন্বগয় পুণ থেঠিত বিবিবি 

অনুগমাবদত হয় ২৭/০৮/২০১৩ তাবরগখ অর্ থাৎ মময়াদ মশগে ২ মাস ির, র্া িবরকেনা শংখলার িবরিবন্থ। 

৯। cÖK‡íi আবর্ থক AMÖMwZ t   জুলাই,২০১১ n‡Z Ryb, ২০১৩ ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

৭৬৬.০৭  লে UvKv। র্া অনুগমাবদত প্রাক্কবলত ব্যগয়র ৯৮% এিং িাস্তি অগ্রেবত ১০০%। cÖK‡íi eQiwfwËK 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw&³ e¨q Ae¨wqZ 

A_© ‡gvU UvKv cÖtmvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2011-12 ১৩৭.০৭ ১৩৭.০৭ - ১০০.০০ 100.00 100.00 - - 

2012-13 ৬২৯.০০ ৬২৯.০০ - ৬৬৫.০০ ৬৪৬.৫২ ৬৪৬.৫২ - - 

‡gvU t ৭৬৬.০৭ ৭৬৬.০৭ - ৭৬৫.০০ ৭৪৬.৫২ ৭৪৬.৫২ - ১৮.৪৮ 

 

 cÖK‡íi মমাট Aby‡gvw`Z e¨q ৭৬৬.০৭ j¶ UvKv Ges e¨q n‡q‡Q ৭৪৬.৫২ j¶ UvKv| wcwmAvi ch©v‡jvPbv 

K‡i †`Lv hvq  প্রকগের অধীগন মমাট ছাড়কৃত টাকার িবরমাণ ৭৬৫.০০ লে টাকা। G‡Z †`Lv hvq মর্ cÖKí 

mgvß †k‡l QvoK…Z অগর্ থর মগধ্য Ae¨wqZ A_© ১৮.৪৮ j¶ UvKv। D³ Ae¨wqZ A_© বিবধমত miKvবর †KvlvMv‡i 

Rgv †`Iqv n‡q‡Q, র্ার েমা বলি  মূল্যায়নকাগল িাওয়া র্ায়। 

1০। cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ খুলনা বসটি কগি থাগরশগনর একেন Kg©KZ©v 

cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|  cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 
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bvg I c`ex c~Y©KvjxY LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

মমাঃ শহীদ মহাসাইন মশখ 

প্রকে িবরচালক (বনি থাহী প্রগকৌশলী) 
c~Y©KvjxY - RyjvB, 201১ - 

1১।  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

 

 cwiKwíZ D‡Ïk¨ গৃহীত মূল কােসমূহ AwR©Z djvdj  

১। 35W lamp shade complete  (১০০%) 

2। 12W LED Tube light (১০০%) 

3। 8W LED Tube light  (১০০%) 

4। 7W LED lamp (১০০%) 

5। G.I Pole (১০০%) 

6। G.I Bracket (১০০%) 

7। Tube light Shade (১০০%) 

8। Auto Control Switch (১০০%) 

9। Wire (১০০%) 

10। Pick-up (১০০%) 

11। Hydraulic Ladder (১০০%) 

1২| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AR©b bv n‡j Gi Kvib t   cÖK‡íi Kvw•LZ D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

1৩। cÖKí ev Í̄evqb mgm¨v t   cÖ‡hvR¨ bq| 

1৩.1। cÖKí ev Í̄evq‡b wej¤^ (Time Over-run) t  cÖ‡hvR¨ bq| 

1৩.2। Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt   cÖ‡hvR¨ bq|   

1৩.3। Pzw³ িাস্তিায়গন wej¤^t   cÖ‡hvR¨ bq| 

১৪। mycvwik/মতামতt 

1৪.১। িরীোমূলকভাগি গৃহীত এ প্রকেটির মাধ্যগম বিদুেৎ সাশ্রয় ও বিল কম হওয়ায় খুলনা বসটি কগি থাগরশগনর অন্যান্য 

এলাকায় তা ির্ থায়ক্রগম সম্প্রসারণ করা মর্গত িাগর।  

1৪.২। প্রকেটি সমাবপ্তর (জুন,২০১৩) প্রায় ২ মাস ির (২৭-০৮-২০১৩ তাবরগখ) বিবিবির আন্তঃখাত সমন্বয় আগদশ োবরর 

বিেয়টি খবতগয় মদখার েন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃবি আকে থণ করা হগলা। 
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ÒivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvi †fŠZ AeKvVv‡gv, †Wª‡bR I cvwb mieivn e¨e¯’v Dbœqb (1g ms‡kvwaZ)Ó  

kxl©K cÖK‡íi mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b| 

(mgvß t Ryb,2013) 

 

1| cÖK‡íi Ae¯’vb           t  ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb GjvKv|  

2| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v           t  ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb|  

3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM| 

4| cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  cwiKwíZ ev¯ÍevqbKvj cÖK…Z  

ev¯ÍevqbKvj 

AwZµvšÍ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ mgq 

(g~j   

ev¯ÍevqbKv‡ji 

%) 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

5234.20 5701.88 5694.34 30.04.09-

30.06.11 

30.04.09-

30.06.13 

30.04.09-

30.06.13 

460.14 

(8.79%) 

2 eQi 

(92.31%) 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯Íevqb t 

(j¶ UvKvq) 

µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb 

 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe 

(%) 

Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.0 f~wg AwaMÖnY I ÿwZc~iY      

1.1 wk‡ivBj I jwÿcy‡i KuvPv gv‡K©‡Ui Rb¨ 

f~wg AwaMÖnY 

GKi 1.3204 465.66 1.3204 465.66 

1.2 ¯’vqx AeKvVv‡gv eve` ÿwZc~iY etwgt 90 40.51 90 20.51 

1.3 ¯’vqx AeKvVv‡gv eve` ÿwZc~iY etwgt 110 19.73 110 19.73 

2.0 m¤ú` µq/msMÖn      

2.1 Kgc¨vKUimn nvBWªwjK Wªvg UªvK µq 

(3 Ub) 

msL¨v 03 135.45 03 135.45 

2.2 ‡PBb gvD‡›UW eyj†WvRvi µq msL¨v 01 156.76 01 156.76 

2.3 ‡c-‡jvWvi µq msL¨v 01 222.77 01 222.77 

2.4 mve-gviwRej cv¤ú mieivn msL¨v 07 31.50 07 31.50 

3.0 c~Z©KvR      

3.1 wewfbœ GjvKvq wcÖ-wg·W weUzwgbvm 

Ifvi‡j 

wKtwgt 24.07 1106.13 24.07 1103.07 

3.2 wewfbœ GjvKvq moK cÖk¯ÍKiY I 

Dbœqb 

wKtwgt 35.97 2328.38 35.97 2328.38 
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µwgK 

bs 

wWwcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri AsM 

GKK wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯Íevqb 

 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe 

(%) 

Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 cÙv b`xi av‡i IqvKI‡q wbg©vY wKtwgt 1.05 51.70 1.05 51.70 

3.4 wewfbœ Kei¯’v‡b mxgvbv cÖvPxi wbg©vY wgt 1385.95 98.68 1376.40 98.68 

3.5 wewfbœ Kei¯’v‡b MvW© †kW wbg©vY msL¨v 10 5.25 10 5.25 

3.6 ‡K›`ªxq cv‡K© mxgvbv cÖvPxi wbg©vY wgt 682.55 95.11 682.55 95.11 

3.7 ‡K›`ªxq cv‡K© IqvKI‡q wbg©vY wKtwgt 1.49 80.61 1.49 80.61 

3.8 wewfbœ Kei¯’v‡b IqvKI‡q wbg©vY wKtwgt 2.95 76.55 2.95 76.55 

3.9 wewfbœ Kei¯’v‡b gvwUi KvR Ntwgt 89461.8

7 

184.30 89461.8

7 

184.30 

3.10 cÂewU wµ‡g‡Uvwiq‡g mxgvbv cÖvPxi, 

Af¨šÍixY moK wbg©vY, evwb©s †kW, 

dvskbvj feb I f‚wg Dbœqb KvR 

msL¨v 01 51.00 01 51.00 

3.11 wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© mo‡K dzUcv_ wbg©vY wKt 0.30 28.37 0.35 28.36 

3.12 wewfbœ GjvKvq †WªBb wbg©vY wKt 3.45 163.30 3.45 163.23 

3.13 cvwb mieivn jvBb ¯’vcb (100 wgtwgt 

Wvqv) 

wKt 15.00 81.24 15.00 81.24 

3.14 wewfbœ GjvKvq cvBjwUs wn‡m‡e cvwbi 

wgUvi ’̄vcb 

msL¨v 500 14.74 500 14.74 

3.15 cvwb mieiv‡ni Rb¨ Mfxi bjKyc ¯’vcb msL¨v 10 120.75 10 120.75 

316 wewfbœ Mfxi bjKz‡c †K¬vwi‡bUi ’̄vcb msL¨v 30 58.02 30 58.02 

3.17  cÖavb mo‡K ÷ªxU jvBU(‡mvwWqvg) 

mieivn I ¯’vcb 

msL¨v 440 105.37 440 100.97 

 me©‡gvU -  5701.44  5694.34 

6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ‡Kvb KvR Amgvß †bB| 

7|  mvaviY ch©‡e¶Y t 

7.1| cUf~wg t m¤úªwZ eQi¸‡jv‡Z †`‡ki DËivÂ‡ji †Rjv¸‡jvi g‡a¨ ivRkvnx A_©‰bwZK Dbœqb Kg©KvÛ 

ev¯Íevq‡bi djkÖæwZ‡Z ivRkvnx µgkt ¸iæZ¡c~Y© gnvbMix‡Z cwiYZ n‡q‡Q| ivRkvnx gnvbMixi eR©¨ 

e¨e¯’vcbv, m¨vwb‡Ukb, †Wª‡bR, Lvevi cvwb mieivn, †hvMv‡hvM e¨e¯’vi my‡hvM, cvK© I AeKvk †K›`ª BZ¨vw`i 

†ÿ‡Î cÖZ¨vwkZ †cÖÿvc‡U †gŠwjK †mevmg~n cÖ`v‡bi my‡hvM †i‡L Av‡jvP¨ cÖK‡íi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| Av‡jvP¨ 

cÖK‡íi gva¨‡g Rb¯v̂ ’̄¨ Dbœqb Ges Kvh©Ki cwi‡ek m¤§Z ¯^v¯’¨ †mevi Dbœq‡bi gva¨‡g emevm Dc‡hvMx 

Rxeb-hvcb Rb¯v̂ ’̄¨ †UKmB cwi‡ek evÜe †fŠZ AeKvVv‡gvi wbg©vY ms¯’vb Kiv n‡e| ivRkvnx gnvbMixi 

†gŠwjK †mevmg~n wPwýZ K‡i †m¸‡jv cÖ¯ÍvweZ cÖK‡í AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 

Rbmvavi‡Yi †gŠwjK bvMwiK AwaKvi cÖvwßi †mevmg~n ch©vqµ‡g cÖ`vb Kiv n‡e Ges ivRkvnx wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi M„nxZ cwiKíbv ev¯Íevq‡b mnvqK n‡e we‡ePbvq cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

7.2| D‡Ïk¨ t cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨ n‡jv µgea©gvb bMivqb cÖwµqvq bvMwiK Pvwn`v Abyhvqx moK, dzUcv_, KuvPv 

evRvi I meyR †eóbx wbg©v‡Yi gva¨‡g †UKmB Rb-evÜe Rxeb-hvcb e¨e¯’vi Dbœqb Ges ¯^v¯’¨Ki †mevmg~n, 

†hgb- eR©̈  e¨e¯’vcbv, †Wª‡bR, my‡cq cvwb mieiv‡ni Kvh©Ki I †UKmB cwiKíbv ev¯Íevq‡bi gva¨‡g 

ivRkvnx bMievmxi cwi‡ekMZ Rxeb e¨e¯’vi I Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi DrKl© mvab|  

7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t g~j cÖKíwU  MZ 15/04/2009 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z 

nq| cieZ©x‡Z ¯’vbxq miKvi wefvM n‡Z 24/06/2009 Zvwi‡L cÖKíwUi cÖkvmwbK Aby‡gv`b †`qv nq| D³ 

Aby‡gv`b †gvZv‡eK cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q aiv nq 5234.20 jÿ UvKv Ges ev¯ÍevqbKvj †g, 2009 n‡Z 

Ryb, 2011 ch©šÍ| cieZ©x‡Z wba©vwiZ †gqv‡` cÖKíwU m¤úbœ bv nIqvq h_vh_ KZ©„cÿ KZ©„K e¨q e„w× 
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e¨wZ‡i‡K cÖKíwUi ev¯Íevqb †gqv` 1g evi Ryb, 2012 ch©šÍ Ges 2q evi Ryb, 2013 ch©šÍ e„w× Kiv 

nq| me©‡kl ‡gvU 5701.88 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q GwcÖj 2009 †_‡K Ryb  2013 ch©šÍ †gqv‡` 

ev¯Íevq‡bi j‡ÿ wWwcBwm mfvi mycvwikµ‡g gvbbxq gš¿x, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq-

Gi Aby‡gv`bµ‡g cÖKíwUi cÖ_g ms‡kvab Kiv nq| 

8| cÖKí cwi`k©b t AvBGgBwW KZ©„K cÖKí GjvKvi ev¯ÍevwqZ KvR MZ 25-03-2015 Zvwi‡L cwi`k©b Kiv 

nq| cwi`k©bKv‡j cÖKí cwiPvjK, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikbmn mswkøó Kg©KZ©vMY Dcw¯’Z 

wQ‡jb| cÖKí mswkøó Kg©KZ©v‡`i m‡½ Av‡jvPbv, cÖvß Z_¨ we‡kølY I wcwmAvi Gi Z‡_¨i wfwË‡Z 

cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q| wb‡gœ cwi`wk©Z ¯‹xg¸‡jvi msw¶ß eY©bv †`Iqv nj t    

8.1| wewfbœ GjvKvq moK cÖk¯ÍKiY I Dbœqb: Av‡jvP¨ cÖK‡íi Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z 35.37 wK:wg: moK 

cÖk¯ÍKiY I Dbœqb‡bi Rb¨ †gvU 2324.38 jÿ UvKvi ms¯’vb wQj| wcwmAvi Abyhvqx G A‡½i mgy`q A_© 

e¨q n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j G A‡½i (1) †PwÏcvqv dvqvi mvwf©m n‡Z eyacvov †gvo n‡q bvwR‡ii †gvo ch©šÍ 

2420.65 wgUvi ˆ`‡N©¨i moK, (2) eY©vjx †gvo n‡Z K¨v›Ub‡g›U eyPvix ch©šÍ 1238.80 wgUvi ˆ`‡N©¨i moK 

(3) †g‡niPÛx KivBZjv n‡Z wek¦we`¨vjq PviæKjv ch©šÍ 489.00 wgUvi moK Ges (4) ivRkvnx 

wek¦we`¨vjq †÷kb n‡Z wRqv ¯‹zj n‡q bvwR‡ii †gvo ch©šÍ 1334.00 wgUvi ˆ`‡N©¨i moK †`Lv nq| 

moKmg~‡n †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx 50 wg:wg: G¨vkdë Kv‡c©wUs cvIqv †M‡Q| evwn¨Kfv‡e moKmg~‡ni 

¸YMZgvb fvj g‡b n‡q‡Q| Z‡e nvW© †mvìvi †Kvb †Kvb ¯’v‡b †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx 1.80 wg: cvIqv 

hvqwb| G wel‡q cÖKí cwiPvjK Rvbvb †h, mo‡Ki cv‡k evDÛvwi Iqvj _vKvi Kvi‡Y †Kvb †Kvb ¯’v‡b nvW© 

†mvìvi †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx Kiv hvqwb| g~j wWwcwc-‡Z DwjøwLZ †¯úwmwd‡Kk‡bi e¨Z¨qmg~n cÖKíwU 

ms‡kva‡bi mgq h_vh_fv‡e cÖwZdjb Kiv n‡q‡Q g‡g© cÖKí cwiPvjK Rvwb‡q‡Q| nvW© †mvìvi 

†¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx bv Kivi welqwU LwZ‡q †`‡L ’̄vbxq miKvi wefvM cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z cv‡i| 

 
eY©vjx-K¨v›Ub‡g›U moK 

 

wWwm Awd‡mi mvg‡bi moK 

8.2| wewfbœ †Mvi¯’v‡b IqvKI‡q wbgv©Y:  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z ivRkvnx gnvbMixi 10wU Kei ¯’v‡bi 

†fZ‡i 2.95 wK:wg: cv‡q Pjvi c_ wbg©v‡Yi Rb¨ 76.55 jÿ UvKvi ms¯’vb wQj| cwi`k©bKv‡j mcyiv 

†Mvi ’̄v‡bi †fZ‡ii cv‡q Pjvi c_ †`Lv nq| G AskwU evwn¨Kfv‡e ¸YMZgvb eRvq †i‡L Kiv n‡q‡Q g‡g© 

cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

 

mcyiv †Mvi ’̄v‡bi †fZ‡ii cv‡q Pjvi c_ 

8.3| ‡K›`ªxq cv‡K©i evDÛvwi Iqvj wbgv©Y:  cwi`k©‡bi mgq knx` Kvgiæ¾vgvb †K› ª̀xq cv‡K©i evDÛvwi Iqvj 

†`Lv nq| Aby‡gvw`Z wWwcwci ms¯’vb Abyhvqx 682.55 wgUvi ˆ`‡N©¨i evDÛvwi Iqvj wbg©vY Kv‡R 95.11 jÿ 

UvKv e¨q n‡q‡Q| †K› ª̀xq cv‡K©i `„wó-b›`b evDÛvwi IqvjwU evwn¨Kfv‡e ¸YMZ gvbm¤úbœ n‡q‡Q g‡g© 

cÖZxqgvb n‡q‡Q|  
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evDÛvwi Iqvj, †K›`ªxq cvK© 

8.4| †K›`ªxq cv‡K©i IqvKI‡q wbg©vY: cwi`k©‡bi mgq †gvU 1.49 wK:wg: ˆ`‡N©¨i knx` Kvgiæ¾vgvb †K›`ªxq 

cv‡K©i Af¨išÍxY IqvKI‡q †`Lv nq| G c¨v‡K‡Ri Pzw³g~j¨ wQj 80.61 jÿ UvKv| IqvKI‡qwU 

300X200X60wg:wg:  wcÖKv÷ KbwµU, †÷vb MÖv‡fj Ges 300X200X75wg:wg: wcÖKv÷ KbwµU Kziæ‡÷vb 

w`‡q wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j cv‡q †nu‡U Pjvi c_wU evwn¨Kfv‡e ¸YMZ gvbm¤úbœ Ges „̀wób›`b g‡b 

n‡q‡Q| Abb¨ ¯’vcZ¨ ˆkjxi IqvKI‡qwU cv‡K©i †mŠ›`h©ea©bmn ågYKvix bMievmx‡`i cÖvZt I ˆeKvwjK 

åg‡Yi Rb¨ myweavRbK n‡q‡Q g‡g© c_PvixMY Rvwb‡q‡Qb| 

 

‡K›`ªxq cv‡K©i IqvKI‡q 

8.5| wewfbœ mo‡Ki dzUcv_ wbg©vY: ivRkvnx gnvbMix‡K wR‡iv m‡qj A_©vr a~wjgy³ ivLvi cwiKíbv wn‡m‡e G 

cÖK‡íi dzUcv_mg~n wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx 0.30 wK:wg: dzUcv_ 

wbg©v‡Yi Rb¨ 28.37 jÿ UvKv e¨q n‡q‡Q| wbwg©Z dzUcv_mg~n evwn¨Kfv‡e ¸YMZ gvbm¤úbœ n‡q‡Q| G¸‡jv 

bvMwiK‡`i c_ Pjvi Rb¨ myweavRbK n‡q‡Q g‡g©  ¯’vbxq RbMY Rvwb‡q‡Qb| 

 

cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z dzUcv_ 

8.6| cÂewU k¥kv‡b dvskbvj wewìs, evDÛvwi Iqvj, Af¨šÍixY †ivW Ges evwb©s †kW wbg©vY:  cÖKíwUi 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc g‡Z cÂewU k¥kvb Nv‡U GKwU dvskbvj wewìs, evDÛvwi Iqvj, Af¨šÍixY †ivW Ges 

evwb©s †kW wbg©v‡Yi Rb¨ 51.80 jÿ UvKvi ms¯’vb wQj| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, dvskbvj wewìswU gi‡`n 

mrKviKvix Rbmvavi‡Yi Øviv cy‡ivcywi e¨envi Kiv n‡”Q| cwi`k©‡bi mgq evwb©s †k‡W ke‡`n mrKvi Ki‡Z 

†`Lv wM‡q‡Q| G Qvov dvskbvj wewìs, evDÛvwi Iqvj Ges Af¨šÍixY iv¯Ívi gvb evwn¨Kfv‡e fvj g‡g© 

cÖZxqgvb n‡q‡Q|    
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cÂewU k¥kv‡bi dvskbvj wewìs         evwb©s †k‡W ke‡`n mrKvi 

8.7| cÙv b`xi Zx‡i IqvKI‡q wbg©vY: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z 1 wK:wg: ˆ`‡N©¨i cÙv b`xi Zx‡i 

IqvI‡q wbg©v‡Yi ms¯’vb wQj| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, D³ A½wU wbg©v‡Yi KvR cy‡ivcywi m¤úvw`Z n‡q‡Q| 

D³ IqvKI‡q ivRkvnx gnvbMixi AeKvk hvc‡bi Ask wn‡m‡e Rb‡mev cÖ`vb Ki‡Q| IqvKI‡qi wbg©vY KvR 

evwn¨Kfv‡e gvbm¤úbœ n‡q‡Q g‡g© †`Lv †M‡Q| 

 

cÙv b`xi Zx‡ii IqvKI‡q 

8.8|  wewfbœ GjvKvq cvBjwUs wn‡m‡e cvwbi wgUvi ¯’vcb: cÖKíwUi Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z ivRkvnx gnvbMix 

wewfbœ ¯’v‡b cvBjU wfwË‡Z 500wU cvwbi wgUvi emv‡bi Rb¨ 14.74 jÿ UvKvi ms¯’vb wQj| ivRkvnx Iqvmvi Ici G 

A½ ev¯Íevq‡bi `vwqZ¡ Ac©Y Kiv nq| cwi`k©bKv‡j Rvbv hvq †h, G AskwU h_vh_fv‡e ev¯Íevqb Kiv nqwb| 

AviwWwcwc‡Z cvwbi wgUvi emv‡bi ms¯’vb Abyvhvqx 500wU wgUvi µq cÖwµqv m¤úv`b Kiv n‡jI 100wU wgUvi emv‡bv 

n‡q‡Q g‡g© cÖKí cwiPvjK AvBGgBwW‡K AewnZ K‡ib| G wel‡q ivRkvnx Iqvmvi mnKvix cÖ‡KŠkjx Rbve †gvt 

†iRvDj û`v †Kv‡Kv AvBGgBwW‡K Rvbvb †h, cixÿvg~jKfv‡e 100wU wgUvi jvMv‡bv n‡q‡Q| wjUvi cÖwZ KZ U¨vwid 

n‡e †mwU P~ovšÍ bv nIqvq cixÿvg~jKfv‡e wgUvi emv‡bvi KvRwU cy‡ivcywi m¤úv`b Kiv hvqwb| Aewkó wgUvimg~n 

†Kv_vq Av‡Q, Zv Rvb‡Z PvIqv n‡j mnKvix cÖ‡KŠkjx, ivRkvnx Iqvmv AvBGgBwW‡K Rvbvb †h, wgUvi¸‡jv bMi feb 

Ges ivRkvnx Iqvmvi AvÂwjK Kvh©vj‡q ivLv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j ivRkvnx Iqvmv Kvh©vj‡qi ¸`vg Ni cwi`k©b K‡i 

3 e· wgUvi †`L‡Z cvIqv hvq| wVKv`vi cÖwZôvb‡K G c¨v‡K‡Ri cyy‡ivcywi wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q wKbv Zv Rvb‡Z 

PvIqv n‡j ivRkvnx Iqvmvi mnKvix cÖ‡KŠkjx AvBGgBwW‡K Rvbvb †h, cvwbi wgUvi emv‡bvi Rb¨ wVKv`vi‡K cy‡iv 

wej cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq cvBjU wfwË‡Z 500 cvwbi wgUvi ¯’vc‡bi ms¯’vb _vK‡jI ‡mwU cy‡ivcywi †Kb 

ev¯Íevqb Kiv nqwb, Zv ¯’vbxq miKvi wefvM LwZ‡q †`‡L cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z cv‡i|  

  

ivRkvnx Iqvmv fe‡b cÖvß cvwbi wgUvi 



1337 

8.9| m¤ú` msMÖn/µq: cÖKíwUi Aby‡gvw`Z AviwWwc‡Z 3wU nwB‡WªvwjK Wªvg Uªv¯‹, 1wU †PBb gvD‡UW eyj‡WvRvi, 

1wU †c-‡jvWvi µ‡qi ms¯’vb wQj| cwi`k©bKv‡j eyj‡WvRvi Ges †c-‡jWvi `yÕwU †`Lv nq| hš¿ `yÕwU mPj 

Ae¯’vq †`Lv hvq| nvB‡WªvwjK Wªvg UªvK 3wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi Ab¨ cÖK‡íi Rb¨ e¨envi K_v n‡”Q g‡g© cÖKí 

cwiPvjK AvBGgBwWÕ‡K AewnZ K‡ib| 

9| µq Kvh©µg msµvšÍ Z_¨:  cÖK‡íi µq msµvšÍ Z_¨vw` wb¤œiƒc:  

SL.

No. 

Description of 

Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document. 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

RDPP 

Contracte

d value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.

C. opening 

date 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Supply of Hydraulic 

Dump Truck with 

compactor (3.00 Ton) 

Tender Package No. :GD-

01 

135.45 135.45 16.10.201

0 

02.12.2010 22.06.201

0 

22.06.201

1 

2. Supply of Chain Mounted 

Bulldozer (1 N0.) & Pay 

loader (1No.) Tender 

Package No. GD-02 

156.76 

222.77 

156.76 

222.77 

27.03.201

1 

30.12.2011 30.12.201

2 

30.12.201

2 

3. Widening and 

improvement of roads 

(20.50 km), Overlaying by 

premixed bituminous 

carpeting works (23.95km) 

at different neighborhood, 

Tender Package No. WD-

01 Lot-A 

1044.24

7 

1044.247 15.05.201

0 

15.03.2010 21.12.201

0 

26.06.201

1 

4. Widening and 

Improvement of roads 

(20.50 km), Overlaying by 

premixed Bituminous 

carpeting works (23.95 

km) at different 

neighborhood tender 

Package No. WD-01 Lot-

B 

810.357 810.357 15.03.201

0 

15.05.2010 21.12.201

0 

30.06.201

1 

5. Widening and 

improvement of roads 

(20.50 km), Overlaying by 

premixed bituminous 

carpeting works (23.95 

km) at different 

neighborhood, Tender 

Package No. WD-01 Lot-

C 

803.090 803.090 15.03.201

0 

15.05.2010 21.12.201

0 

30.06.201

1 

6. Widening and 

improvement of roads 

(20,50 km), Overlaying by 

premixed bituminous 

137.597 137.597 30.01.201

3 

05.03.2013 30.06.201

3 

30.06.201

3 
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SL.

No. 

Description of 

Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document. 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

RDPP 

Contracte

d value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.

C. opening 

date 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

carpeting works (23.95 

km) at different  

neighborhood,, Tender 

Package No. WS-01 Lot-D 

7. Widening and 

improvement of roads 

(20.50 km), Overlaying by 

premixed bituminous 

carpeting works (23.95 

km) at different 

neighborhood, Tender 

Package No. WD-01 Lot-

E  

368.932 368.27 20.02.201

3 

02.05.2013 10.07.201

3 

27.06.201

3 

8. Overlaying by premixed 

bituminous carpeting 

works (23.95 km) at 

different neighborhood, 

Tender Package No. WD-

01 Lot-F 

270.29 267.73 20.02.201

3 

13.05.2013 20.07.201

3 

30.06.201

3 

9. Laying of water supply 

mains (100mm dia) at 

different neighborhood 

water meter on pilot basis 

at different neighborhood, 

(500 Nos.), supply & 

installation of production 

Deep Tube-well (10 Nos) 

& supply & Installation of 

Chlorinator (30 Nos.) at 

different Deep tube-well, 

Tender Package No. WD-

06 

268.51 268.51 25.08.209

9 

26.10.2009 27.04.201

1 

27.04.201

1 

10. Supply & Installation of 

Street light (Sodium light), 

Tender Package No. WD-

07 

105.37 100.97 25.05.201

1 

13.09.2011 15.06.201

3 

27.05.201

3 

11. Construction of drain at 

different neighborhood, 

Tender Package No. WD-

08 

163.30 163.23 22.02.201

3 

11.05.2013 18.07.201

3 

30.06.201

3 

Dc‡iv³ c¨v‡KRmg~n †_‡K ‰`ePwqZfv‡e Av‡jvP¨ cÖKíwUi 2wU c¨v‡K‡Ri µq msµvšÍ bw_ পয বানলাচো করা 

হয়। G c¨v‡KR¸‡jv n‡”Q: (1) mvcøvB Ae ‡PBb gvD‡›UW eyj‡WvRvi GÛ †c-†jvWvi Ges (2) IqvB‡Wwbs 

G¨vÛ BgcÖæf‡g›U Ad †ivWm, Ifvi‡jBs evB wcÖ-wg·W weUzwgbvm Kv‡c©wUs IqvK©m GU wWdv‡i›U †bBeviûW| 

স্কীম 2টি ঠিকাদার রেনয়ানগর জন্য বহুল প্রচাররে দুটি কনর পরেকায় রবজ্ঞাপে প্রকাশ করা হনয়নে। োোো রপরপআর 

অনুযায়ী Tender Opening committee (TOC) এবং Tender Evaluation Committee (TEC) গঠে 
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করা হনয়নে। রবরধ ক্ষমাোনবক TEC ক্ষে দুইজে কনর ক্রয়কারীর রেয়ত্রণােকারী মত্রণাোলয়/রবভাগ/এনজন্সী বরহভূ বে সদস্য 

অন্তভূ বক্ত করা হনয়নে। োোো TOC ক্ষে TEC করমটির একজে সদস্য অন্তর্ভ বক্ত করা হনয়নে। TOC করমটি কর্তবক 

ক্ষটন্ডার জমাদানের রেরদি সময় পর দরপে উন্মুক্ত করা হনয়নে। অথ বাা TOC ও TEC করমটি সঠিকভানব গঠেপূব বক 

ক্ষটন্ডার উন্মুক্তকরে ও মূোয়ে কাজ সম্পন্ন করা হনয়নে। মূোয়ে প্ররেনবদেসমূহ যথাযথ কর্তবপে কর্তবক 

অনুনমাদেপূব বক ঠিকাদারনক কায বানদশ প্রদাে করা হনয়নে।  

10| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ïiæ n‡Z Ryb, 2013 ch©šÍ µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

5694.34 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi 99.87% Ges ev¯Íe AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi Ae¨wqZ 

54092.26 jÿ UvKv wewa †gvZv‡eK evsjv‡`k e¨vsK, ivRkvnxi gva¨‡g miKvwi †KvlvMv‡i Rgv †`Iqv 

n‡q‡Q| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t 

  (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q 

‡gvU UvKv cÖt 

mvt 

‡gvU UvKv cÖtmvt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2008-2009 - - - - - - - 

2009-2010 759.64 759.64 - 759.64 759.64 759.64 - 

2010-2011 3300.00 3300.00 - 3300.00 3300.00 3300.00 - 

2011-2012 300.00 300.00 - 300.00 300.00 300.00 - 

2012-2013 1342.24 1342.24 - 1340.00 1340.00 1334.70 - 

me©‡gvU t 5701.88 5701.88 - 5699.64 5694.34 5694.34 - 

11| DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t cwi`k©‡bi mgq cÖKí GjvKvi c_Pvix, RbM‡Yi mv‡_ Avjvc n‡q‡Q| ¯’vbxq 

RbMY Rvwb‡q‡Qb †h, cÖKíwUi ev¯Íevq‡bi gva¨‡g wewfbœ iv¯Ívi Dbœqক্ষের ফনল শহনর যােবাহে চলাচল সহজ 

হনয়নে এবং এনে শহনরর যােজট হ্রাস ক্ষপনয়নে। এোো  cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j kn‡ii Rjve×Zv A‡bKvs‡k 

n«vm †c‡q‡Q| knx` G.GBP. Gg Kvgviæ¾vgvb †K›`ªxq D`¨vb Ges cÙvi Zx‡i wbwg©Z IqvKI‡q knievmxi 

†eov‡bvi I bvMwiK we‡bv`‡bi সুনযাগ সৃরি  n‡q‡Q| Zviv AviI Rvwb‡q‡Qb †h, cÖKí ev¯Íevq‡bi c~‡e© 

D`¨vbwU‡Z ch©vß Av‡jvi e¨e¯’v wQj bv; d‡j gv`K-‡meb, wQbZvBmn bvbv ai‡bi Aciva msNwUZ nZ| 

D`¨vbwUi Dbœq‡bi d‡j bvMwiKM†K GLb Avi G mKj mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq bv| 

12| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cªK‡íi ïiæ †_‡K †kl ch©šÍ ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ik‡bi 1 Rb Kg©KZ©v 

cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|  cÖKí cwiPvjK msµvšÍ Z_¨vw` wb‡P cÖ`vb Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb  †hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

†gvt Avkivdzj nK,  

cÖavb cÖ‡KŠkjx, ivRkvnx wmwU 

K‡c©v‡ikb| 

  25.03.2011 - 

13| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj 

(1) GKwU mgwšẐ I djcÖm~ cwiKíbv ev¯Íevq‡bi 

gva¨‡g ivRkvnx gnvbMix GjvKvq ¯^v¯’¨Ki cwi‡ek M‡o 

†Zvjv| 

cÖKíwUi ev¯Íevq‡bi gva¨‡g wewfbœ iv¯Ívi Dbœqb, 

bZzb b ©̀gv wbg©vY, †Mvi ’̄v‡bi Dbœqb, cÙv b`xi 

av‡i cv‡q nuvUvi c_ wbg©vY, knx` G.GBP. Gg 

Kvgiæ¾vgvb †K›`ªxq D`¨v‡bi evDÛvix Iqvj Ges 

Gi wfZ‡i cv‡q nuvUvi c_mn iv¯Ívq ˆe`y¨wZK 

evwZ ¯’vcb K‡i gnvbMievmx‡K †gŠwjK †mev cÖ`vb 

Kiv n‡q‡Q| 

(2) wewfbœ ai‡bi †fŠZ AeKvVv‡gv †hgb- iv¯Ív, cv‡q 

nuvUvi c_, dzUcv_ BZ¨vw` wbg©vYmn bvMwiK evÜe †UKmB 

Dbœq‡bi gva¨‡g µgea©gvb bMivq‡bi Pvwn`v c~iY| 

14| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY: cÖ‡hvR¨ bq| 
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15| AwWU msµvšÍ:  wcwmAvi Abyhvqx cÖKíwUi Af¨šÍixY AwWU cy‡ivcywifv‡e m¤úbœ nq Ges G‡Z †Kvb AvcwË 

DÌvwcZ nqwb| GQvov wmGwR KZ©„K 2009-10 A_©eQi n‡Z 2011-12 A_© eQi ch©šÍ External Audit 

m¤úbœ n‡q‡Q, hv‡Z †Kvb Awf‡hvM cvIqv hvqwb| Z‡e 2012-13 A_©eQ‡ii External Audit GL‡bv m¤úbœ 

nqwb g‡g© wcwmAv‡i D‡jøL Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi 2012-13 A_© eQ‡ii External Audit m¤úbœ Kivi 

D‡`¨vM MÖnY Ges G‡Z †Kvb AvcwË DÌvwcZ n‡j `ªæZ wb®úwËi e¨e¯’v †bqv †h‡Z cv‡i Ges Zv AvGgB 

wefvM‡K AewnZ Kiv ‡h‡Z cv‡i| 

16| cÖKí ev¯Íevqb mgm¨v: 

16.1| GwWwc/ms‡kvwaZ GwWwc‡Z ch©vß eivÏ bv cvIqv:  g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 2008-2009 A_© eQ‡i 

100.00 jÿ UvKvi ms¯’vb wQj; wKš‘ Aby‡gv`b msµvšÍ wej‡¤^i Kvi‡Y D³ A_© eQ‡i †Kvb eivÏ cvIqv 

hvqwb| Gici 2009-10 A_© eQ‡i g~j wWwcwc‡Z 2459.288 jÿ UvKvi ms¯’vb _vK‡jI H eQ‡ii GwWwc‡Z 

759.64 jÿ UvKv eivÏ cvIqv hvq| G Kvi‡Y cÖKíwUi myôz ev¯Íevqb e¨vnZ nq| 

16.2| Rwg AwaMÖn‡Y RwUjZv: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 2009-10 A_© eQ‡i f~wg AwaMÖnY cwiKíbv 

MÖnY Kiv nq| Z`byhvqx †Rjv cÖkvmK `ß‡i f~wg AwaMÖn‡Yi cÖ¯Íve †cÖiY Kiv n‡jI 07/09/2011 Zvwi‡L 

†K›`ªxq f~wg AwaMÖnY KwgwUi Aby‡gv`b cvIqv hvq| f~wg AwaMÖn‡Y wej‡¤̂i Kvi‡Y cÖKíwUi †gqv` 2 `dvq 

e„w× Kiv nq| 

16.3| Aby‡gvw`Z wWwcwci Aby‡gvw`Z A‡½i ms¯’vbK…Z A‡_©i AwZwi³ e¨q: cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 

†fŠZ wbg©vY Kv‡Ri AvIZvq 20.50 wK:wg: weUzwgbvm Kv‡c©wUs iv¯Ív wbg©vY eve` 640.42 jÿ UvKv, 23.93 

wK:wg: wewfbœ iv¯Ív cÖk¯ÍKiY Ges DbœZKiY eve` 2029.762 jÿ UvKv, 2.00 wK:wg: wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© 

†iv‡W dzUcvZ wbg©vY eve` 68.46 jÿ UvKv Ges gnvbMixi wewfbœ GjvKvq 2.00 wK:wg: †Wªb wbg©vY eve` 

61.047 jÿ UvKv A_©vr Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z GKwU c¨v‡K‡Ri AvIZvq ewY©Z 4wU A‡½i KvR ev¯Íevq‡bi 

Rb¨ †gvU 2799.682 jÿ UvKv cÖv°jb wQj| †fŠZ wbg©vY Kv‡Ri 1bs c¨v‡K‡Ri AvIZvq 4wU A‡½i KvR 

m¤úbœ bv K‡i 2wU A‡½i KvR (weUzwgbvm Kv‡c©wUs, wewfbœ moK cÖk¯ÍKiY I Dbœqb) m¤úbœ K‡i Aby‡gvw`Z 

e¨q 2670.321 jÿ UvKvi wecix‡Z 2795.321 jÿ UvKvi wej A_©vr 125.139 jÿ UvKv †ekx wej cwi‡kva 

Kiv nq| cieZx©‡Z cwiKíbv k„•Ljvi cwicš’x Gme Kvh©µg‡K wbqwgZ Ki‡Z cÖKíwU wWwcwc ms‡kvab Kiv 

nq| G wel‡q cÖKí cwiPvjK AvBGgBwW-‡K Rvbvb †h, cÖKí ev¯Íevq‡bi c~e© AwfÁZv bv _vKvi Kvi‡Y 

Dc‡iv³ Awbqg N‡U‡Q| cieZx©‡Z G ai‡bi mgm¨v hv‡Z m„wó bv nq †m wel‡q wZwb mZK© _vK‡eb| 

17| mycvwik t 

17.1| †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx wewfbœ GjvKvq moK cÖk¯ÍKiY Kvh©µg LwZ‡q †`Lv: wWwcwc/AviwWwcwc-‡Z 

DwjøwLZ †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx nvW© †mvìvi bv Kivi welqwU LwZ‡q †`‡L ¯’vbxq miKvi wefvM cÖ‡qvRbxq 

e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e Ges welqwU AvBGgB wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e (Aby‡”Q`-8.1)| 

17.2| GwWwc/ms‡kvwaZ GwWwcÕ‡Z wWwcwc/AviwWwcwc Abyhvqx eivÏ: GgwUweGd-Gi AvIZvaxb gš¿Yvjq wn‡m‡e 

¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K cÖK‡í wWwcwc/AviwWwcwcÕi ms ’̄vb Abyhvqx eQiwfwËK A_© eivÏ cÖvwßi welqwU 

wbwðZ Ki‡Z n‡e (Aby‡”Q`-16.1)| 

17.3| wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Rwg AwaMÖnY cÖwµqv m¤úbœ Kiv: cÖK‡íi Kvh©µg h_vmg‡q m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ 

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v KZ©„K h_vmg‡q Rwg AwaMÖnY cÖwµqv m¤úbœ Kivi cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e 

(Aby‡”Q`-16.2)| 

17.4| cÖKí ev¯Íevq‡b cwiKíbv I Avw_©K k„•Ljv eRvq ivLv:  ev¯ÍevqbKvix ms¯’v KZ©„K cÖKí ev¯Íevqb 

msµvšÍ we`¨gvb cwicÎmg~n h_vh_fv‡e AbymiY K‡i Pj‡Z n‡e (Aby‡”Q`-16.3)|   

17.5| cvBjwUs wn‡m‡e cÖK‡íi cvwbi wgUvi ¯’vcb Kvh©µg Awbqg LwZ‡q †`Lv: cÖK‡íi AvIZvq cvBjU 

wfwË‡Z 500 cvwbi wgUvi ¯’vc‡bi ms ’̄vb _vK‡jI Zv cy‡ivcywi †Kb ev¯Íevqb Kiv nqwb, ‡mwU ¯’vbxq 

miKvi wefvM KZ©„K LwZ‡q †`‡L cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e Ges welqwU AvBGgB wefvM‡K AewnZ 

Ki‡Z n‡e (Aby‡”Q`-8.8)| 

17.6| cÖKíwUi 2012-13 A_© eQ‡ii External Audit m¤úbœ Ki‡Z n‡e I G‡Z †Kvb AvcwË DÌvwcZ n‡j ª̀æZ 

wb®úwËi e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e Ges AvBGgB wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e (Aby‡”Q`-15)| 


