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দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় আওতোয় ২০১২-১৩ অর্ যবছরেে এডিডপভুক্ত 

 সমোপ্ত প্রকরেে মূল্যোয়ন প্রডতরবদরনে ওপে সোেংরেপ 

 

ক্রঃনং মন্ত্রণোলয়/ 

ডবভোরগে 

নোম 

মমোট 

সমোপ্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যো 

সমোপ্ত প্রকরেে ধেণ মূল সময় ও ব্যরয়ল তুলনোয় 

ডবডনরয়োগ 

প্রকরেে 

সংখ্যো 

কোডেগডে 

সহোয়তো 

প্রকরেে 

সংখ্যো 

মেডিডসএফভূক্ত 

প্রকরেে সংখ্যো 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অডতক্রোন্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যো 

সময় 

অডতক্রোরন্তে 

সংখ্যো 

সময় 

অডতক্রোরন্তে 

শতকেো 

হোে(%) 

সব যডনম্ন -

সরব যোচ্চ 

ব্যয় 

অডতক্রোন্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যো 

ব্যয় 

অডতক্রোন্ত 

শতকেো 

হোে(%) 

সব যডনম্ন -

সরব যোচ্চ 

১। দুর্ যোগ 

ব্যবস্থোপনো ও 

ত্রোণ 

মন্ত্রণোলয় 

১ ১ ১ ১ - - - - - 

 

১।  সমোপ্ত প্রকরেে সংখ্যোঃ ০১ 

২।  সমোপ্ত প্রকরেে প্রকৃত ব্যয় ও মময়োদকোলঃ প্রকৃত ব্যয়ঃ ৯৯১০.০০ লে টোকো এবং মময়োদকোলঃ  জুলোই ২০১০ মর্রক জুন 

২০১৩। 

৩।  সমোপ্ত প্রকরেে ব্যয় ও মময়োদ বৃডিে কোেণঃ প্রকরেে মময়োদ বৃডি কেো হয় নোই। 

৪।  সমোপ্তকৃত প্রকে বোস্তবোয়রনে মেরত্র প্রধোন প্রধোন সমস্যো ও সুপোডেশঃ 

 

সমস্যো সুপোডেশ 

ক) মসতু/কোলভোট য এে স্থোন ডনব যোচন ্র্ো্র্ হয়ডন এবং 

সুডনডদ যষ্ট নীডতমোলোে ্রর্ষ্ট অভোব েরয়রছ। 

ক) মসতু/কোলভোট য এে স্থোন ডনব যোচরনে মেরত্র েনগরণে চোডহদো, 

উপর্োডগতো ও বোস্তব অবস্থো ডবরবচনো পূব যক সুডনডদ যষ্ট 

নীডতমোলোে ডভডিরত হওয়ো প্ররয়োেন; 

খ) ম্সকল মসতু/কোলভোরট যে এরপ্রোচ মেোি ও উইং ওয়োরল 

সমস্যো েরয়রছ। 

খ) ম্সকল মসতু/কোলভোরট যে এরপ্রোচ মেোি ও উইং ওয়োরল 

সমস্যো েরয়রছ মসগুরলোে সমস্যো দূে করে ব্যবহোে উপর্োগী 

কেরত হরব 

গ) প্রকরেে আওতোয় ডনডম যত ও পেবতীরত ডনডম যতব্য  

মসতুেগুরলোে মকোন সুডনডদ যষ্ট মকোন িোটোরবইে নো 

র্োকোয় এে সঠিক েেনোরবেণ কঠিন হরয় পড়রব। 

গ) প্রকরেে আওতোয় ডনডম যত ও পেবতীরত ডনডম যতব্য প্ররতেকটি 

মসতুে িোটোরবইে কেো প্ররয়োেন; 

ঘ) প্রকে পডেচোলক ডনরয়োরগে ব্যপোরে সুডনডদ যষ্ট নীডতমোলো 

অনুসেণ কেো হয়ডন। 

ঘ) প্রকে পডেচোলক ডনরয়োরগে মেরত্র সুডনডদ যষ্ট নীডতমোলো 

অনুসেণ কেো কেরত হরব।  

ঙ) পোব যতে চট্ট্রগ্রোম  এলোকোয় ত্রোণ ও পূণ যবোসন কম যকতযো নো 

র্োকোয় বোস্তবোয়ন কম যকতযো (ডপআইও) মদে কোরেে 

স্বচ্ছতো ও েবোবডদডহতোে ্রর্ষ্ট ঘোটডত লে কেো ্োয়। 

ঙ) পোবতযে চট্টগ্রোম এলোকোয় PIO-মদে কো্ যক্রম তর্ো েবোব 

ডদডহতো ডনডিত কেরণে ডবষরয় DRRO ডনরয়োগ মদয়ো 

প্ররয়োেন। 
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পোবতযে চট্রগ্রোম অঞ্চরল মছোট মছোট (১২ ডমঃ দদঘ যে) মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ প্রকরেে সমোপ্ত মূল্যোয়ন প্রডতরবদন  
সমোপ্ত মূল্যোয়ন প্রডতরবদন  

(২০১২-২০১৩ অর্ য বছরে সমোপ্ত)  

 

 

১।  প্রকরেে নোমঃ পোবতযে চট্রগ্রোম অঞ্চরল মছোট মছোট (১২ ডমঃ দদঘ যে) মসতু/কোলভোট য  ডনম যোণ প্রকরেে 

 সমোপ্ত মূল্যোয়ন প্রডতরবদন ।  

 

২।  বোস্তবোয়নকোেী সংস্থোঃ   (ক) দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো অডধদপ্তে।  

৩।  প্রশোসডনক ডবভোগ/মন্ত্রণোলঃ দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো  ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় 

 

৪।  প্রকরেে পটভূডম ও উরেশ্যঃ  

 

৪.১ পটভূডমঃ    

 

 স্বোধীনতোরিোেকোরল গ্রোমীণ ম্োগোর্োগ ব্যবস্থো উন্নয়রনে েন্য USAID এে ডব-এল-৪৮০ এবং ডবশ্ব খোদ্য কম যসূডচে 

আওতোয় কোরেে ডবডনমরয় খোদ্য কম যসূডচে মোধ্যরম ১৯৭৫-৭৬ সোল হরত গ্রোমীণ কাঁচো েোস্তো উন্নয়রনে কোে শুরু হয়। 

ডকন্তু এ সমস্ত েোস্তোে গ্যোরপ প্ররয়োেনীয় মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ নো কেোয় অডতবৃডষ্ট, বণ্যোে পোডন ডনষ্কোশন, েলোবিতো 

দুেকেণ, কৃডষপরণ্যে পডেবহণসহ ম্োগোর্োগ ব্যবস্থোয় অসুডবধো সৃডষ্ট হয়। ১৯৮২ সোল হরত USAID এে ডপএল-

৪৮০ এে আওতোয় প্রদি গরমে ডবক্রয়লব্ধ অরর্ য সীডমত আকোরে গ্রোমীণ সড়রক USAID এবং CARE 

বোংলোরদশ এে তত্ত্বোবধোরন ৪০ ফুট দদঘ যে প্ যন্ত(১২ডমঃ) মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ শুরু কেো হয়। USAID এে 

কো্ যক্রম ১৯৯৩ সোল প্ যন্ত বোস্তবোয়ন কেো হয়। USAID এে কো্ যক্রম সমোডপ্তে পে ডেওডব অর্ যোয়রন জুলোই 

১৯৯৪ সোল হরত ২০০৫ প্ যন্ত দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো অডধদপ্তে কর্তযক ২টি কম যসূডচ বোস্তবোডয়ত হয়। ২০০৫-২০০৮ 

মময়োরদ ৪৬৬টি উপরেলোে ১৫৫৬টি মসতু/কোলভোট য (১১,৬১৭ ডমটোে) ডনম যোণ কেোে েন্য গ্রোমীণ েোস্তোয় (১২ডমঃ দদঘ যে 

প্ যন্ত) একটি প্রকে গ্রহণ কেো হয়। এ সমস্ত মসতু/কোলভোট য ডনম যোরণে ফরল খোল, েলোশয় ও ডনচু েডমে কেোচরমন্ট 

এলোকোে পোডন প্রবোরহে সুর্োগ সৃডষ্ট হয়। উপরেোক্ত কম যসূডচ ও ১টি প্রকে বোস্তবোয়রনে পে জুলোই ২০০৯ হরত ২০১২ 

মময়োরদ বোস্তবোয়রনে েন্য “গ্রোমীণ েোস্তোয় মছোট মছোট (১২ ডমঃ দদঘ যে প্ যন্ত) মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ (২য় প্ যোয়)” 

শীষ যক আেও একটি প্রকে গ্রহণ কেো হয়। উরেখ্য, গত ০৮/০৯/২০০৯ তোডেরখ একরনক সভোয় “গ্রোমীণ েোস্তোয় মছোট 

মছোট (১২ ডমঃ দদঘ যে প্ যন্ত) মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ (২য় প্ যোয়)” শীষ যক প্রকেটি অনুরমোদনকোরল ডসিোন্ত গৃহীত হয় ম্, 

সমতল মেলো সমূরহে মতই পোবতযে অঞ্চরলে ৩টি মেলোে েন্য একটি প্রকে গ্রহণ কেরত হরব। উক্ত ডসিোরন্তে 

আরলোরকই আরলোচে প্রকেটি গ্রহণ কেো হরয়রছ।  

৪.২  উরেশ্যঃ  

ক) মদরশে পোবতযে চট্টগ্রোম অঞ্চরলে েোংগোমোটি মেলোধীন ১০টি উপরেলোয় ১৫০টি, বোন্দেবন েলোধীন ৭টি 

উপরেলোয় ১০৫টি এবং খোগড়োছডড় মেলোধীন ৮টি উপরেলোয় ১২০টিসহ মমোট ৩৭৫টি ১২ডমঃ দদঘ যে প্ যন্ত 

মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ করে স্থোনীয় হোট-বোেোে, মগ্রোর্ মসন্ট্রোে, স্কুল ও অন্যোন্য গুরুত্বপূণ য স্থোরনে সোরর্ সংর্োগ 

স্থোপরনে লরেে সড়ক ম্োগোর্োগ মনটওয়োকয উন্নয়রনে মোধ্যরম স্থোনীয় পণ্য ডবপণরন সহোয়তো কেো; 

 

খ) পোবতযে চট্টগ্রোম অঞ্চরলে দডেদ্র েনরগোষ্ঠীে কম যসংস্থোন বৃডিে মোধ্যরম Absolute Poverty হ্রোস কেো 

এবং দডেদ্র েনরগোষ্ঠীে েন্য কম যসংস্থোরনে সুর্োগ সৃডষ্ট কেো ।  

 

  ৫। প্রকে এলোকোঃ  েোঙ্গোমোটি, বোন্দেবন ও খোগড়োছডড় 

 

৬.০  প্রধোন প্রধোন অংরগে বোস্তবোয়ন অগ্রগডত প্ যোরলোচনো।  

 

৬.১  ডিে কোলভোট য ডনম যোণঃ  

 প্রকরেে প্রধোন প্রধোন অংগ সমূরহে মরধ্য অন্যতম হরচ্ছ ডতন পোবতযে মেলোয় (৪২৬৬ ডমঃ) মমোট ৩৭৫টি ডিে/কোলভোট য 

ডনম যোণ। প্রকরেে এ অংরগ মমোট ৯৬৬৭.৮৬ লে টোকো বেোে ডছল ্ো মূল বেোরেে ৭৯.৬২%। এখোরত ব্যয় হরয়রছ 

৯২৭০.১৫ লে টোকো । মমোট ৩৭২টি মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ কেো হরয়রছ। এ মেরত্র বোস্তব ও আডর্ যক অগ্রগডত ্র্োক্ররম 

৯৭.১৬ % ও ৯৫.৯২%। 
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৬.২  মমোটেগোড়ী ডেপ ক্রয়ঃ 

 প্রকে পডেচোলক ও প্রকে সংডিষ্ট কম যকতযোে েন্য ১টি ডেপ গোডড় ও ১টি ডপক-আপ ক্ররয় এ খোরত সংস্থোন ডছল 

৯৩.০০ লে টোকো এবং ব্যয় হরয়রছ ৯১.৭২ লে টোকো।  

 

৬.৩  মমোটে সোইরকল ক্রয়ঃ  

 প্রকরেে আওতোয় ২৮টি মমোটেসোইরকল ক্রয় বোবদ ৩৯.২০ লে টোকো বেোে ডছল। এখোরত ব্যয় হরয়রছ ৫০.০০ লে 

টোকো। মমোটে সোইরকল ক্রয়পূব যক এগুরলো প্রকে এলোকোয় মপ্রেণ কেো হরয়রছ। প্রকে বোস্তবোয়ন কম যকতযোেো মমোটে 

সোইরকলগুরলো ব্যবহোে কেরছন মরম য পডেদশ যন কোরল মদখো ্োয়। ১০.৮০ লে টোকো অডতডেক্ত খেচ হরয়রছ ্ো খডতরয় 

মদখো প্ররয়োেন।  

 

৬.৪  জ্বোলোনীঃ  

 প্রকরেে আওতোয় ১টি ডেপ গোডড়, ১টি ডপক আপ এবং ২৮টি মমোটে সোইরকরলে জ্বোলোনী বোবদ বেোে েরয়রছ ২১.৪০ 

লে টোকো । এখোরত ২৪.০৮ লে টোকো ব্যয় হরয়রছ । ্ো মুল বেোরেে মচরয় (২৪.০৮-২১.৪০) = ২.৬৮ লে টোকো 

মবশী।   

 

৭।  অনুরমোডদত ব্যয়ঃ 

(লে টোকোয়)

স্থোনীয় মুদ্রো দবরদডশক মুদ্রো মমোট

মূল অনুরমোডদত ডিডপডপ অনু্োয়ী ৯৯১০.০০  - ৯৯১০.০০  

সংরশোডধত অনুরমোডদত অনু্োয়ী ৯৯১০.০০  - ৯৯১০.০০  

 

৮।    বোস্তবোয়নকোল 

আেম্ভ সমোডপ্ত

(ক) মূল অনুরমোডদতঃ জুলোই ২০১০  জুন ২০১৩ প্ যন্ত 

(খ)  সংরশোডধত অনুরমোডদত জুলোই ২০১০  জুন ২০১৩ প্ যন্ত 

(গ) প্রকৃত বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ জুন ২০১৩ 

 

৯।  প্রকে অনুরমোদন অবস্থোঃ  

 প্রকেটিে উপে ১৫-০৪-২০১০ তোডেরখ পডেকেনো কডমশরনে সংডিষ্ট মসক্টে প্রধোরনে সভোপডতরত্ব ডপইডস সভো অনুডষ্ঠত 

হয়। ডপইডস সভোে সুপোডেরশে মপ্রডেরত ৯৯১০.০০ লে টোকো প্রোক্কডলত ব্যরয় জুলোই,২০১০ হরত জুন,২০১৩ মময়োরদ 

বোস্তবোয়রনে েন্য ১৪/০৯/২০১০ তোডেরখ অনুডষ্ঠত একরনক সভোয় অনুরমোডদত হয়। উরেখ্য, প্রকেটি অনুরমোদনকোরল 

ডনম যোণ কোরে এলডেইডি’ে ২০০৯ সোরলে ডসডিউল মেট অনুসেণ কেো হরয়ডছল। পেবতীরত এলডেইডি’ে ডসডিউল 

মেট ২০১২ প্রকোশ এবং প্রকরেে ডকছু সোইরটে পডেবতযন হওয়োয় প্রকেটি ১ম সংরশোধন কেো হয়। সংরশোডধত 

প্রকেটিে মূল অনুরমোডদত ব্যয় ও বোস্তবোয়নকোল অপডেবডতযত মেরখ ১০/০৪/২০১৩ তোডেরখ সংডিষ্ট মন্ত্রণোলরয়ে 

মোননীয় মন্ত্রী কর্তযক অনুরমোডদত হয়। 

 

১০। প্রকরেে অর্ যোয়নঃ 

 

 ডেওডব ঋণ মমোট উৎস 

মূল অনুরমোডদত ডিডপডপ অনু্োয়ী ৯৯১০.০০ - ৯৯১০.০০ - 

সংরশোডধত অনুরমোডদত অনু্োয়ী ৯৯১০.০০ - ৯৯১০.০০ - 

 

এডিডপ 
ডিডপডপ অনু্োয়ী 

চোডহদো 
এডিডপ বেোে মমোট ব্যয় 

আডর্ যক অগ্রগডত 

মন্তব্য ডিডপডপ'ে 

তুলনোয় 

এডিডপ'ে 

তুলনোয় 

২০১০-২০১১ ২৫৩৫.৫১ ২৮০০.০০ ২৪৪১.৮৯ ৯৬.৩১% ৮৭.২১% অনুরমোডদত ডিডপডপ’ে মচরয় 

এডিডপ বেোরেে পডেমোণ 

মবশী ডছল ডকন্তু মমোট ব্যয় 

অনুরমোডদত ডিডপডপ বেোরেে 

মচরয় কম। 

২০১১-২০১২ ২৮৩৮.৩৩ ২৮০০.০০ ২৭৬১.০২ ৯৭.২৮% ৯৮.৬১% 

২০১২-২০১৩ ৪৫৩৬.১৬ ৪৬২৯.০০ ৪৩০২.৩৮ ৯৪.৮৫% ৯২.৯৪% 

 ৯৯১০.০০ ১০২২৯.০০ ৯৫০৫.২৯ ৯৫.৯২% ৯২.৯২% 
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১১। প্রকরেে ক্রয় কো্ যক্রমঃ প্রডতটি মসতু/ কোলভোট য একটি প্যোরকে ডহরসরব মমোট ৩৭২টি প্যোরকে ৬টি েোতীয় দদডনরক 

১২/১১/২০১০ মর্রক ১৩/০২/২০১৩ এে মরধ্য ১৬টি ডবজ্ঞডপ্ত আকোরে প্রকোডশত হয়। মমোট দেপত্র ডবডক্রে সংখ্যো 

৯৮৫৬টি, দেপত্র েমোদোরনে সংখ্যো ৭৫৩৪টি এবং মেসপডিভ দেপরত্রে সংখ্যো ৪৩৮৭টি। এই ৩৭২টি প্যোরকরেে 

কো্ যোরদশকৃত অর্ য ৮৯৮৯.৪৫ লে টোকো এবং পডেরশোডধত ডবল ৯২৭০.২৫ লে টোকো। অর্ যোৎ কো্ যোরদশকৃত অর্ য মর্রক 

পডেরশোডধত ডবল ২৮০.৮০ লে টোকো মবডশ। এ ডবষরয় প্রকে সংডিষ্ট কম যকতযো েোনোন ম্, ডকছু ডকছু স্থোরনে বোস্তব 

পডেডস্থডত/ চেোরলঞ্জ এে েন্য কো্ যোরদরশ উরেডখত টোকোে মচরয় পডেরশোডধত ব্যয় মবডশ ব্যয় হরয়রছ। 
 

১২। কোে অসমোপ্ত র্োকরল ডববেণঃ প্রকরেে উরেখর্োগ্য মকোন কোে অসোমোপ্ত মনই মরম য প্রকে সমোপ্ত মূল্যোয়ন প্রডতরবদরন 

উরেখ কেো হরয়রছ। 
 

১৩।  প্রকে পডেচোলরকে তথ্যোডদঃ  

নোম ও পদবী  

(মবতন মেলসহ) 

পূণ যকোলীন খণ্ডকোলীন দোডয়ত্ব এরকে 

অডধক প্রকরে 

তোডেখ মন্তব্য (আইএমইডি) 

ম্োগদোন বদলী  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মমোহোম্মদ আবদুল 

ওয়োডেদ,  

অডতডেক্ত সডচব 

মহো-পডেচোলক ও 

প্রকে পডেচোলক 

 

নো হেো হেো ১৪/১০/২০১২ প্রকরেে মশষ 

প্ যন্ত 

(৩০/০৬/২০১৩) 

প্রকে বোস্তোবোয়ন 

সংক্রোন্ত পডেপরত্রে 

অনুরচ্ছদ ১.৪ 

অনুসোরে একই 

কম যকতযো এক সরঙ্গ 

একোডধক প্রকরেে 

প্রকে পডেচোলরকে 

দোডয়ত্ব পোলন কেরত 

পোেরবন নো। 

  

১৪।  অঙ্গভঁিভিক বাস্তব অগ্রগভত: পভিভিষ্ট ‘ক’। 

 

 1৫। প্রকল্পেি উল্পেশ্য অর্জনঃ  

অরনুোরমোডদত অডেযত মন্তব্য 

৪২৬৬ ডমঃ ডিে/ 

কোলভোট য ডনম যোণ করে 

মগ্রোর্ মসন্টোেসমূহ ম্মন 

স্থোনীয় হোট-বোেোে, 

স্কুল-করলে ও অন্যোন্য 

গুরুত্বপূণ য স্থোনরক 

সংযুক্ত করে ম্োগোর্োগ 

ব্যবস্থো উন্নত কেো এবং 

েলোবিতো দূে কেো। 

৪১৪৫ ডমঃ ডিে/ কোলভোট য 

ডনম যোণকরে মগ্রোর্ 

মসন্টোেসমূহ ম্মন স্থোনীয় 

হোট-বোেোে, স্কুল-করলে 

ও অন্যোন্য গুরুত্বপূণ য 

স্থোনরক সংযুক্ত করে 

ম্োগোর্োগ ব্যবস্থো উন্নত 

কেো এবং েলোবিতো দূে 

কেো হরয়রছ। 

এ প্রকরেে আওতোয় ১২১ডমঃ ডিে/ কোলভোট য কম কোে কেো হরয়রছ 

এবং ৩৭৫টি ডিে /কোলভোট য ডনম যোরণে পডেকেনো র্োকরলও বোস্তরব 

৩৭২টি ডিে /কোলভোট য ডনম যোণ কেো হরয়রছ। ৩টি ডিে /কোলভোট য এে 

স্থোরন অন্য সংস্থো ডিে /কোলভোট য বোস্তবোয়ন কেোয় এবং ডনডদ যষ্ট সমরয়ে 

মরধ্য উপযুক্ত স্থোন পোওয়ো নো ্োওয়োয় বোস্তবোয়ন কেো সম্ভব হয়ডন। 

এই ডিে ৩টি হরচ্ছ: 

১) ছুড়োছডড়, েোংগোমোটি উপরেলোয় “চেডবমো ছোড়োে উপে ১২ডমঃ মসতু 

ডনম যোণ” 

২) ডবলোইছডড়, েোংগোমোটি উপরেলোয় “েোমছডড় পোড়োয় মনৌকোটো ছড়োে 

উপে ১২ডমঃ মসতু ডনম যোণ” 

৩) েোংগোমোটি সদে উপরেলোয় “গুইকোবো ছড়োে উপে ১২ডমঃ মসতু 

ডনম যোণ” 

১৬। পডেদডশ যত প্রকে এলোকোয় বোস্তবোডয়ত/বোস্তবোয়নোধীন কো্ যক্রমঃ 

 

১৬.০  সরেেডমরন পডেদশ যনঃ  

 প্রকরেে কো্ যক্রম মোঠ প্ যোরয় সরেেডমরন পডেদশ যরনে েন্য ১১/০৪/২০১৪ মর্রক ১৪/০৪/২০১৪ তোডেরখ েোংগোমোটি, 

খোগড়োছডড়, বোন্দেবন মেলোে করয়কটি উপরেলোয় পডেদশ যন কেো হয়। পডেদশ যনকোরল সংডিষ্ট উপরেলোে ডনব যোহী 

কম যকতযো ও প্রকে সংডিষ্ট কম যকতযোগণ উপডস্থত ডছরলন। এ সময় প্রকরেে উপকোেরভোগীরদে সোরর্ আরলোচনো করে 

প্রকরেে সুফল সম্পরকয ধোেণো পোওয়ো ্োয়। প্রকরেে পডেদশ যন কো্ যক্রম ডনরম্ন তুরল ধেো হরলো : 
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১৬.১  মেংছডড় মসতুঃ । 

 মসতুটি েোংগোমোটি সদে উপরেলোে সোপডড় ইউডনয়রনে 

মেংছডড় গ্রোরম একটি খোরলে  উপে ডনডম যত হরয়রছ। 

২০১০-২০১১ অর্ য বছরে মেংছুডড় গ্রোরম ৩৯ ফুট দদরঘ যেে 

মসতুটি ডনম যোরণে ফরল মেংছডড় গ্রোরম অবডস্থত প্রোইমোডে 

স্কুরলে ডশেোর্ীরদে ্োতোয়োরত সুডবধো হরয়রছ বরল 

উপকোেরভোগী স্থোনীয় ডশেক ও েনগরণে সোরর্ 

আরলোচনো করে েোনো ্োয়। তরব, মসতুে উভয় পোরশে 

সংর্োগ েোস্তো বষ যোকোরল পোডনরত ডুরব ্োয় বরল স্থোনীয় 

েনগণ েোডনরয়ছন। এ ব্যোপোরে ্র্ো্র্ পদরেপ 

মনওয়োে েন্য স্থোনীয় উপকোে মভোগীেো অনুরেোধ 

েোডনরয়রছন।  

 

১৬.২  দুেছডড় মসতুঃ 

মসতুটি খোগড়োছডড় মেলোে মহোলছডড় উপরেলোয় 

মলমুছডড় গ্রোরম অবডস্থত। মসতুটি একটি খোরলে উপে 

ডনম যোণ হরয়রছ, তরব ্োতোয়োরতে েোস্তো মনই। ফরল মসতু 

দতডেরে উরেশ্য এরেরত্র অনুপডস্থত। অর্ যোৎ সেকোডে 

অরর্ যে অপডেপডেত ব্যবহোে কেো হ’ল। শুধু পোরয় মেঁরট 

বো বোইসোকোরল ্োতোয়োত সম্ভব । ২০১২-২০১৩ অর্ য 

বছরে দুেছডড় ছড়োে উপে ৩৬ ফুট দদঘ যে মসতু ২৯.১৪ 

লে টোকো ব্যরয় ডনম যোণ কেো হরয়রছ। 

 

 

 

 

১৬.৩  মলমুছডড় মসতুঃ  

খোগড়োছডড় মেলোে মহোলছডড় উপরেলোয় মোইছছডড় 

ইউডনয়রন মধ্য মলমুছডড় েোস্তোে উপে ৪০ ফুট দদরঘ যেে 

ডিে ডনম যোণ কেো হয়। কো্ যোরদশ অনু্োয়ী ডনডদ যষ্ট 

সমরয়ে মরধ্য মসতুটি ডনম যোণ কেো হরয়রছ। মসতুটি 

একটি খোরলে উপে। মসতুে অপে প্রোরন্ত মলমুছডড় 

সেকোেী প্রোর্ডমক ডবদ্যোলয়। প্রধোন ডশডেকো 

েোডনরয়রছন ম্, মসতুটি ডনম যোরণে পূরব য স্কুরলে 

ডশেোর্ীেো বষ যো মমৌসুরম মনৌকো ডদরয় খোল পোে হরতো। 

বতযমোরন স্কুরল ্োতোয়োত কেো  তোরদে েন্য খুবই সহে 

হরয়রছ । তরব এলোকোটি নীচু হওয়োয় ভোেী বষ যরণ 

(Flash flood) মসতু ও েোস্তোটি ডুরব ্োয় বরল 

েোনো মগরছ। মসতুে দু’পোরশে অপ্ যোপ্ত মোটি মদয়ো 

হরয়রছ। ফরল, এ অবস্থোয় মসতুটি ডদরয় স্বোভোডবক ্োন চলোচল সম্ভব নয়। দু’ পোরশ প্ যোপ্ত মোটি মফলো প্ররয়োেন। 

 
 

১৬.৪  দাঁতকুপ্যো মসতুঃ  

খোগড়োছডড় মেলোে সদে উপরেলোয় মসতুটি ডনডম যত 

হরয়রছ। দাঁতকুপ্যো হরত কুতুবছডড় ্োওয়োে েোস্তোয় 

খোদোকুন্ড নলোে উপে ৩৩ ফুট দদরঘ যেে মসতু ডনম যোণ 

কেো হয়। কো্ যোরদশ অনু্োয়ী ডনডদষ্ট সমরয়ে মরধ্য 

মসতুটিে  ডনম যোণ সমোপ্ত হরয়রছ। এলোকোে স্থোনীয় 

মচয়োেম্যোন সুপনডকসসো ও েনগণ েোডনরয়রছন ম্, 

বষ যো মমৌসুরম পোহোড়ী ঢরল খোরল পোডন প্রবোহ মবরড় 

্োয়, ফরল ্োতোয়োরত সমস্যো মদখো ডদত। এ মসতুটি 



226 

 

ডনম যোরণে ফরল  ২/৩টি মহেোে েনগরণে ্োতোয়োরতে খুবই সুডবধো হরয়রছ।  
 

১৬.৫ কেডলয়োমুড়ো গেযডনয়ো মসতুঃ  

মসতুটি বোন্দেবন মেলোে নোইেেংছডড় 

উপরেলোয় অবডস্থত। কেডলয়োমুড়ো গেযডনয়ো 

ছড়োে উপে মসতু ডনম যোণ কেো হয়। কো্ যোরদশ 

অনু্োয়ী ডনডদ যষ্ট তোডেরখই মসতুটি ডনম যোণ কেো 

হরয়রছ। মসতুটিে এরপ্রোচ মেোি প্ররয়োেন 

মোডফক হয়ডন। মসতুটিে দদঘ যে ৩৯ ফুট দদঘ যে ্ো 

একটি বড় খোরলে উপে। মসতুটিে উইংওয়োল 

এে দদঘ যে কম হওয়োয় সংর্োগ সড়রকে মোটি 

সরে ডগরয় খোরল পড়রছ। উইংওয়োল এে উচ্চতো 

মসতুে স্লোব প্ যন্ত কেো সহ দদঘ যে বৃৃ্ডি কেো 

প্ররয়োেন।  

 

 
 

১৬.৬  কুঞ্জবন মবৌিডবহোে মসতুঃ  

 বোন্দেবন মেলোে নোইেেংছডড় উপরেলোে 

কুঞ্জবন মবৌি ডবহোরেে পোরশ নোইেেংছডড় 

খোরলে উপে ৩৩ ফুট দীঘ য মসতু ডনম যোণ কেো 

হয়। ডনডদষ্টয সমরয়ে মরধ্যই মসতুটি ডনম যোণ কেো 

হরলও উইংওয়োল ঠিকমত নো হওয়োয় এরপ্রোচ 

মেোরিে মোটি চরল ্োরচ্ছ। উরেখ্য ম্, মসতুরত 

ম্োগোর্োরগে ভোল মকোন েোস্তো মনই। সংর্োগ 

সড়কটি বোডড়ে মভতে ডদরয় মসতুরত চরল মগরছ 

্ো ২/৩ ফুট প্রশস্থ। উক্ত েোস্তো ডদরয় মকোন 

্োনবোহন চলোচল কেরত পোেরবনো। শুধু 

ডবহোরে ্োতোয়োরতে েন্য মসতুটি ডনম যোণ কেো 

হরয়রছ।  

 

 

 

 

১৭.০  সোডব যক প্ যরবেণঃ  

সফলতোঃ 

 মসতু/কোলভোট য ডনম যোরণে ফরল পোবতযে এলোকোয় বন্যো ও অডত বষ যরণে কোেরণ সৃষ্ট েলোবিতো হ্রোস পোরচ্ছ; 

 প্রকেটি পোবতযে অঞ্চরলে গ্রোমীণ সড়ক ম্োগোর্োগ ব্যবস্থোে উন্নয়রন সহোয়ক ভূডমকো পোলন কেরছ। ডেক্সো/ভেোন চলোচল 

ও কৃডষ পণ্য পডেবহরণ সুডবধো বৃডি পোরচ্ছ। হোটবোেোে ও মগ্রোর্ মসন্টোে এে সোর্ ম্োগোর্োরগে উন্নডত হরচ্ছ। ফরল, 

পোবতযে এলোকোে েনগণ কৃডষ পণ্য সহরেই বোেোরে ডনরত পোেরছ। এরত েনগরণে আয় বৃডি পোরচ্ছ এবং চেম দোডেদ্রে 

হ্রোস পোরচ্ছ; 

 ডশেো প্রডতষ্ঠোরনে সোরর্ ম্োগর্োগ ব্যবস্থো উন্নত হওয়োয় পোবতযে চট্ট্রগ্রোরম ডশেো ব্যবস্থোয় উন্নয়নসহ গণ-সরচতরনতো 

সৃডষ্ট হরচ্ছ। পোবতযে চট্টগ্রোম অঞ্চরল ম্োগোর্োগ ব্যবস্থোে উন্নয়রনে ফরল স্বোস্থে মকন্দ্র, হোসপোতোরল ্োওয়ো-আসো সহে 

হওয়োয় স্বোস্থে মসবো প্রোডপ্তে সুর্োগ সৃডষ্ট হরচ্ছ। 

দুব যলতোঃ  

 পডেকেনো ডবভোরগে একরনক ও সমন্বয় অনুডবভোগ কর্তযক েোেীকৃত (স্মোেক নং-পডে/এনইডস-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯, 

তোডেখঃ ০৮/১১/২০০৯) পডেপরত্রে ১.১ অনুরচ্ছদ অনু্োয়ী ডবডনরয়োগ প্রকরেে প্রোক্কডলত ব্যয় ৫০.০০ (পঞ্চোশ) মকোটি 

টোকো বো তদুিয হরল পূণ যকোলীন প্রকে পডেচোলক ডনরয়োগ কেোে কর্ো। প্রকেটিে প্রকে পডেচোলরকে দোডয়রত্ব ডছরলন 
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ত্রোণ ও দুর্ যোগ ব্যবস্থো অডধদপ্তরেে মহোপডেচোলক। ডতডন তাঁে ডনে দোডয়রত্বে অডতডেক্ত দোডয়ত্ব ডহরসরব প্রকে 

পডেচোলরকে দোডয়ত্ব পোলন করেরছন। পডেপরত্রে অনুরচ্ছদ ১.৪ এ উরেখ আরছ ম্, একই ব্যডক্তরক একোডধক প্রকরেে 

প্রকে পডেচোলক ডনরয়োগ কেো ্োরব নো অর্চ আরলোচে প্রকরেে প্রকে পডেচোলক একই সোরর্ ৬১টি মেলোয় 

বোস্তবোয়নোধীন “গ্রোমীণ েোস্তোয় মছোট মছোট (১২ ডমটোে  প্ যন্ত) মসতু/কোলভোট য ডনম যোণ (৩য় প্ যোয়)” শীষ যক প্রকরেেও 

প্রকে পডেচোলক। এটি একডদরক ম্মন পডেকেনো শংখলো পডেপন্থী, অন্যডদরক প্রকরেে বোস্তবোয়ন কো্ যক্রম তর্ো 

মডনটডেং এে েন্যও ্রর্ষ্ট নয় মরম য প্রকে পডেদশ যন ও প্ যরবেরণ লেে কেো ্োয়; 

 প্রকে এলোকোয় (পোবতযে চট্টগ্রোম) মেলো ত্রোণ ও পূণ যবোসন কম যকতযো মনই। ফরল প্রকে বোস্তবোয়ন কম যকতযো (ডপআইও) 

মদে কোরেে তদোেডক ্র্ো্র্ভোরব তদোেডক কেো হরচ্ছ নো। প্রকে বোস্তবোয়ন কম যকতযো (ডপআইও) মদে কোরেে স্বচ্ছতো 

ও েবোবডদডহতো সেোসডে প্রকে পডেচোলকরদে ডনকট অডপ যত। ডকন্তু ডকছু ডকছু মেরত্র ডপআইওরদে কোরে দেতো ও 

েবোবডদডহতোে অভোব পডেলডেত হরয়রছ। পোব যতে অঞ্চরল মেলো ত্রোণ ও পুণ যবোসন কম যকতযো র্োকরল ডপআইওরদে 

কোরেে তদোেডক ও েবোবডদডহতো আরেো ডনডিত হরতো বরল সরেেডমরন প্রকে বোস্তবোয়ন পডেদশ যরন মদখো ্োয়; 

 প্রকরেে সোইট ডনব যোচরনে মেরত্র সংস্থোে তদোেডকে অভোব েরয়রছ বরল মরন হয়। প্রকরেে সোইট ডনব যোচন কডমটি বোস্তব 

অবস্থো ডবরবচনো করে সোইট ডনব যোচন করে নো বরল প্রতীয়মোন হয়। উদোহোেণস্বরূপ বলো ্োয় ম্, নোইেেংছডড় 

উপরেলোয় কুঞ্জবন মবৌি ডবহোে মসতু এবং মহোলছডড় উপরেলোয় দুেছডড় মসতু। এ সমস্ত মসতুরত চলোচরলে েন্য ভোল 

মকোন েোস্তো মনই। একেন ঠিকোদোরেে সোরর্ আলোপচোডেতোয় েোনো ্োয় ম্, ম্রহতু সকল ডিরেে ড্রডয়ং, ডিেোইন ও 

কো্ যোরদশ মূল্য প্রোয় একই তোই ম্সকল ডিরে ্োনচলোচরলে সম্ভোবন মনই মসসকল ডিরেে ডনম যোণ উপকেণ কম ও 

ডনম্নমোরনে ব্যবহোরেে ফরল ডিে মভরঙ্গ পড়োে সম্ভোবনো র্োরক। অর্ যোৎ ফরল লোরভে পডেমোণ অরনক মবডশ র্োরক। 

ডিরেে স্থোন ও বোস্তবোতোে আরলোরক ড্রডয়ং, ডিেোইন ও বোরেট কেো হয়ডন। 

 বোস্তবতোে ডনডেরখ মসতু ডনম যোণঃ 

পোব যতে অঞ্চরলে সংডিষ্ট কম যকতযোবৃন্দ, এলোকোয় েনগরণে সোরর্ কর্ো বরল েোনো ্োয় ম্, এ অঞ্চরলে েনসোধোেণ 

মূলত: পোরয় মেঁরট চলোচল করেন। দুগ যম এলোকোয় ম্রহতু েোস্ত-ঘোট মনই তোই তাঁরদে চলোচরলে সুডবধোরর্ য ডবডভন্ন ছডড়-

খোরলে ওপে গোডড় চলোচল উপর্োডগ ডিে/কোলভোট য নো করে ফুট ডিে দতেী কেো হরল বোস্তবডভডিক হরব এবং কম 

ব্যরয় অডধক ফুট ডিে দতেী করে একই বোরেরট অরনক মোনুষরক মসবো মদয়ো ্োরব। 

 

 ১৭। মতোমত/সুপোডেশঃ 

  

১৭.১ মসতু/কোলভোট য এে স্থোন ডনব যোচরনে মেরত্র েনগরণে চোডহদো, উপর্োডগতো ও বোস্তব অবস্থো ডবরবচনো পূব যক সুডনডদ যষ্ট 

নীডতমোলোে ডভডিরত হওয়ো প্ররয়োেন; 

 

১৭.২ ম্সকল মসতু/কোলভোরট যে এরপ্রোচ মেোি ও উইং ওয়োরল সমস্যো েরয়রছ মসগুরলোে সমস্যো দূে করে ব্যবহোে উপর্োগী 

কেরত হরব; 

 

১৭.৩  ম্ সকল মসতুে দু পোরশ পোহোড় উচুুঁ র্োকোয় ৪৫ ডিগ্রী Angle-এ উইং ওয়োল কেো কঠিন মস সকল মসতু/ 

কোলভোরট যে উচ্চতো স্লেোভ এে উচ্চতোে সমোন হরল মোটি ধরে েোখো সহে হরব। বোস্তব অবস্থোে প্ররয়োেরন এরপ্রোচ 

মেোরি মোটি ধরে েোখোে েন্য উইং ওয়োল উঁচু কেো ম্রত পোরে;  

 

১৭.৪   ম্সকল মসতুে দুপোরশে েোস্তো ব্যবহোে উপর্োগী নয় মসগুরলো ব্যবহোে উপর্োগী কেরত হরব; 

 

১৭.৫  পোব যতে অঞ্চরলে ম্ সকল এলোকোয় েোস্ত-ঘোট মনই ঐ সকল এলোকোে উপর্োগী ফুট ডিে দতেী কেো হরল বতযমোন 

ডিরেে ব্যয় ডদরয় অরনক মবডশ ডিে দতেী সম্ভব হরব এবং অডধক সংখ্যক মলোক উপকৃত হরব। অর্ যোৎ ভডবষ্যরত 

পোব যতে এলোকোয় ডিে/কোলভোট য ডনম যোরণে েন্য প্রকে গ্রহণ কেো হরল ডিরেে স্থোন ও বোস্তবতোে আরলোরক ডভন্ন ডভন্ন 

ড্রডয়ং, ডিেোইন ও বোরেট হওয়ো সমীচীন হরব; 

 

১৭.৬  প্রকরেে আওতোয় ডনডম যত ও পেবতীরত ডনডম যতব্য প্ররতেকটি মসতুে িোটোরবইে কেো প্ররয়োেন;  
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১৭.৭  ভডবষ্যরত এ ধেরনে প্রকরে প্রকে পডেচোলক ডনরয়োরগ সংডিষ্ট মন্ত্রণোলয়রক সেকোেী ডবডধ-ডবধোন অনুসেণ কেোে 

প্রডত দৃডষ্ট আকষ যণ কেো হ’ল; 

 

১৭.৮ পোবতযে চট্টগ্রোম এলোকোয় PIO-মদে কো্ যক্রম তর্ো েবোব ডদডহতো ডনডিত কেরণে ডবষরয় DRRO ডনরয়োগ মদয়ো 

প্ররয়োেন। এ ব্যোপোরে সংডিষ্ট মন্ত্রণোলয় প্ররয়োেনীয় উরদ্যোগ গ্রহণ কেরত পোরে; 

 

১৭.৯ মমোটে সোইরকল ক্রয় খোরত ১০.৮০ লে টোকো এবং জ্বোলোনী খোরত ২.৬৮ লে টোকো অনুরমোডদত বেোে মর্রক মবডশ 

ব্যয় হরয়রছ। ্ো খডতরয় মদখো প্ররয়োেন; 

 

১৭.১০ ম্ সকল ডিরেে কো্ যোরদরশে অরর্ যে মচরয় প্রকৃত ডবল মবডশ হরয়রছ মসগুরলো সরেেডমরন তদন্ত করে মদখো সমীচীন 

হরব; 

১৭.১১ সকল ডনডম যত ডিরেে অবস্থোন েডেপ করে ম্সকল ডিরেে দু’পোরশ ব্যবহোে উপর্োগী েোস্তো মনই মসসকল ডিে 

কীভোরব ডনম যোরণে েন্য ডনব যোডচত হ’ল এবং এরেরত্র সংডিষ্ট মকোন কম যকতযোে গোরফলডত আরছ ডকনো তো’ খডতরয় 

মদরখ দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো অডধদপ্তে/ দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়রক প্ররয়োেনীয় ব্যবস্থো ডনরত হরব; 

 

১৭.১২ প্রকরেে অডিট সম্পন্ন করে ব্যবস্থো ডনরত হরব; 

 

১৭.১৩ সুপোডেরশে ১৭.১ মর্রক ১৭.১২ এে ওপে ব্যবস্থো গ্রহণ করে আগোমী ০১ (এক) মোরসে মরধ্য আইএমইডিরক অবডহত 

কেরত হরব। 


