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ংস্কৃতি বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় ২০১৪-২০১৫ থ থ ফছয়যয এবিবভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যায়ন 

প্রবতয়ফদয়নয  ায-ংয়ে 

 
ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়য়য 

নাভ 
মভাট  

ভাপ্ত  

প্রকয়েয 

 ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভয় ও ব্যয়য়য তুরনায় 
বফবনয় োগ 
প্রকয়েয 

খ্যা 

কাবযগবয 

প্রকয়ে 

খ্যা 

মেবিবএপ 

ভুক্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভয় 

ব্যয় 

উবয়আ  

বতক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভয়   

বতক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভয়  

বতক্রায়ন্তয  

তকযা ায  

(%) 

ফ থবনম্ন  

–  

য়ফ থাচ্চ 

ব্যয়  

বতক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ব্যয়  

বতক্রায়ন্তয  

তকযা ায  

(%) 

ফ থবনম্ন  

- য়ফ থাচ্চ 

১। 
ংস্কৃবত 

বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 
০১ টি ০১ টি ০০ টি ০০ টি ০১ টি ০১ টি 

৬৬.৬৬%- 

৩০০% 
০১ টি ৮.৮৮% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাঃ  ০১ টি 

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যয় ও মভয়াদকারঃ 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

োছন যোজো একোডডতভ তনভ মোণ ৯২৩.৯৪ এতির, ২০০৯ ডি 

জুন, ২০১৫ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

প্রকয়েয নাভ মভয়াদ বৃবিয কাযণ 

োছন যোজো একোডডতভ তনভ মোণ িকল্পটি ২২.০৬.২০০৮ িোতযডে ৭৭১.৮৪ রক্ক টোকো িোক্কতরি ব্যড  এতির, ২০০৯ য়েডক 

ভোর্ ম, ২০১১ য়ভ োডে ফোস্তফো ডনয তনতভত্ত িৎকোরীন ে ম ও তযকল্পনো উডেষ্টো কর্তমক 

নুডভোতেি  । যফিীডি িকডল্পয কতি  ডেয তযফিম, ংডমোজন ও তফড োজন 

কযিঃ িকডল্পয ব্য  ও য়ভ োে বৃতি কডয ৭৭২.৭০ রক্ষ টোকো িোক্কতরি ব্যড  এতির, 

২০০৯ ডি ভোর্ ম, ২০১২ য়ভ োডে ফোস্তফো ডনয রডক্ষে ১ভ ংডোধন ০৭.০৩.২০১০ 

িোতযডে ংস্কৃতি তফল ক ভন্ত্রণোর  কর্তমক নুডভোতেি  । এযয িকডল্পয ব্য  বৃতি 

ব্যতিডযডক য়ভ োে ১ ফছয ে মোৎ ভোর্ ম, ২০১৩ ম মন্ত বৃতিয িস্তোফ তযকল্পনো কতভন 

কর্তমক নুডভোতেি  । এযয ৮৫৩.৪৪ রক্ষ টোকো িোক্কতরি ব্যড  এফং ফোস্তফো নকোর 

এতির, ২০০৯ য়েডক জুন ২০১৩ ম মন্ত য়ভ োে িকল্প ২  ফোডযয ভি ংডোতধি  । 

এফং ফ মডল  এতির, ২০০৯ য়েডক জুন ২০১৪ য়ভ োডে িকল্পটি ব্য  বৃতি ব্যতিডযডক 

য়ভ োে বৃতি কযো  । 
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োছন যোজো একোডডতভ তনভ মোণ ীল থক িকয়ল্পয  ভোপ্ত মুল্যো ন প্রবতয়ফদন 

 

(ভোপ্ত: জুন, ২০১৫) 

 

 

১.০ প্রকয়েয নাভ : োছন যোজো একোডডতভ তনভ মোণ 

২.০ উয়যাগী 

ভন্ত্রণারয়ঃ 

: ংস্কৃতি তফল ক ভন্ত্রণোর  

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্াঃ 

: ফোংরোডে তল্পকরো একোডডভী 

৪.০ প্রকয়েয 

ফস্ান 

: সুনোভগঞ্জ, তডরট 

৫.০ ফাস্তফায়নকার 

ও প্রাক্কবরত  

ব্যয় (রে 

টাকায়) 

: 

 

 

 

 

িোক্কতরি ব্য  িকৃি ব্য  তযকতল্পি 

ফোস্তফো নকোর 

িকৃি 

ফোস্তফো নকোর 

তিক্রোন্ত 

ব্য  (মূর 

িোক্কতরি 

ব্যড য 

%) 

তিক্রোন্ত ভ  

(মূর 

ফোস্তফো নকোডরয 

%) 

মূর 

য়ভোট 

টোকো 

িঃ োঃ 

 

ংডোতধি 

য়ভোট 

টোকো 

িঃ োঃ 

 

মূর ংডোতধি 

৭৭১.৮৪ 

৭৭১.৮৪ 

-- 

 

৯৩৩.৩৩ 

৯৩৩.৩৩ 

-- 

৯২৩.৯৪ 

৯২৩.৯৪ 

এতির, 

২০০৯ 

ডি 

ভোর্ ম 

২০১১ 

এতির, 

২০০৯ 

ডি 

জুন, 

২০১৫ 

এতির, ২০০৯ 

ডি 

জুন, ২০১৫ 

-- ৫১ ভো 

(২১২%) 

 

 

৬.০ 

 

প্রকয়েয 

থ থায়ন 

 

: 

 

প্রকেটি ফাংরায়দ যকায়যয নুদান য়থ থয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফাবয়ত য়য়য়ছ।  

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণ 

৭.১  প্রকয়েয টভূবভঃ  

সুনাভগয়ে স্াবনয় উয়যায়গ ১৯৭৪ ার মথয়ক াছন মভরা য় । স্থোনী  জনগডণয ো িো  ১৯৭৫ োডর সুনোভগডঞ্জ 

োছন একোডডভী িতিতিি  । োছন যোজো স্মৃতি কভডেক্স তনভ মোডণয জন্য ফোংরোডে তল্পকরো একোডডভী িকল্পটি 

িস্তোফ কডয। িকল্পটি ২২.০৬.২০০৮ িোতযডে ৭৭১.৮৪ রক্ক টোকো িোক্কতরি ব্যড  এতির, ২০০৯ য়েডক ভোর্ ম, ২০১১ 

য়ভ োডে ফোস্তফো ডনয তনতভত্ত িৎকোরীন ে ম ও তযকল্পনো উডেষ্টো কর্তমক নুডভোতেি  । যফিীডি িকডল্পয 

কতি  ডেয তযফিম, ংডমোজন ও তফড োজন কযিঃ িকডল্পয ব্য  ও য়ভ োে বৃতি কডয ৭৭২.৭০ রক্ষ টোকো 

িোক্কতরি ব্যড  এতির, ২০০৯ ডি ভোর্ ম, ২০১২ য়ভ োডে ফোস্তফো ডনয রডক্ষে ১ভ ংডোধন ০৭.০৩.২০০০ িোতযডে 

ংস্কৃতি তফল ক ভন্ত্রণোর  কর্তমক নুডভোতেি  । এযয িকডল্পয ব্য  বৃতি ব্যতিডযডক য়ভ োে ১ ফছয ে মোৎ ভোর্ ম, 

২০১৩ ম মন্ত বৃতিয িস্তোফ তযকল্পনো কতভন কর্তমক নুডভোতেি  ।এযয ৮৫৩.৪৪ রক্ষ টোকো িোক্কতরি ব্যড  এফং 

ফোস্তফো নকোর এতির, ২০০৯ য়েডক জুন ২০১৩ ম মন্ত য়ভ োে িকল্প ২  ফোডযয ভি ংডোতধি  । এফং ফ মডল  

এতির, ২০০৯ য়েডক জুন ২০১৪ য়ভ োডে িকল্পটি ব্য  বৃতি ব্যতিডযডক য়ভ োে বৃতি কযো  ।    

  



88 

 

৭.২ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ 

ভযভী কবফ াছন যাোয গায়নয স্বযবরব ংগ্র ও ংযেণ, গয়ফলণা ও প্রকানা, ভযভী গায়নয ায়থ েবিত 

অেীফন বনয়ফবদত বেীয়দয নুদান প্রদান ও ভযভী গায়নয প্রবেণ দায়নয রয়েে প্রয়য়ােনীয় সুয়মাগ-সুবফধা সৃবি 

কযা এআ িকডল্পয মূর উডেশ্য।  

 

 

৮.০. িকডল্পয মূর কোম মক্রভঃ 

            িকল্পটিয মূর কোম মক্রভ ডে- য়বৌি ফকোঠোডভো তনভ মোণ, তফদ্যেৎ ও োতন যফযো, য়ষ্টজ রোআটিং ও োউন্ড তডেভ 

স্থোন, তভউতজকেোর মন্ত্রোতি, অফোফত্র আিেোতে ংগ্র আিেোতে। 

  

৯.০. িকল্প তযর্োরক ম্পতকমি িথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

কভ মকিমোডেয নোভ ও 

েফী 

পূণ মকোরীন/েন্ডকোরীন একোতধক িকডল্পয 

কোডজ তনড োতজি 

য়ভ োেকোর 

শুরু য়ল 

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

১ জনোফ য়ভোঃ কোভোর 

য়রোোনী,  

ভোতযর্োরক 

ফোংরোডে তল্পকরো 

একোডডভী  

েন্ডকোরীন োঁ ০৬.০৪.২০০৯ ০৫.০৪.২০১১ 

২ জনোফ তর োকি অরী রোকী 

ভোতযর্োরক 

ফোংরোডে তল্পকরো 

একোডডভী  

েন্ডকোরীন োঁ ১০.০৪.২০১১ ৩০.০৬.২০১৫ 

 

১০. তফতবন্ন ডেয ফোস্তফো ন ফস্থো (ততঅয-এ িেত্ত িডথ্যয তবতত্তডি): 

 

Economic 

Code 

Item of worjs (As 

per RDPP) 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress Remarks 

deviation(+/-) 

(+) for excess 

and (-) for 

less 

Financi

al 

Physic

al 

Financial Physical 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(A) Revenue Component 

4600 Pay of 

Establishment 

3 Nos 11.70 - 6.90 - (-) 4.80 

4700 Allowance 4Nos 4.00 - 3.00 - (-) 1.00 

4801 Local Conveyance LS 0.10 - 0.10 - 0.00 

4805 Allowance for 

additional work 

LS 0.60 - 0.60 - 0.00 

4815 Postage LS 0.05 - 0.05 - 0.00 
4827 Printing and 

Binding 

LS 0.80 - 0.80 - 0.00 

4828 Stationary, seal LS 0.75 - 0.75 - 0.00 
4833 Advertisements LS 1.30 - 1.66 - (+) 0.36 

4845 Entertainment LS 0.60 - 0.60 - 0.00 

4854 Purchase of the 

office materials 

LS 1.00 - 0.15 - (-) 0.85 

4874 Consultancy fees 

for design, drawing 

& supervision 

LS 22.10 - 22.10 - 0.00 

4883 Honorrarium for, 

PIC, TEC & Ec 

Member 

LS 6.00 - 5.80 - (-) 0.20 

4888 Computer 

Accessories 

LS 0.60 - 0.60 - 0.00 

4890 Foundation stone 

laying & opening 

ceremony 

LS 2.00 - 2.00 - 0.00 
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Economic 

Code 

Item of worjs (As 

per RDPP) 

Unit Target (as per 

DPP) 

Actual Progress Remarks 

deviation(+/-) 

(+) for excess 

and (-) for 

less 

Financi

al 

Physic

al 

Financial Physical 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4893 Hiring charge LS 17.50 - 17.56 - (+) 0.06 

4899 Others LS 2.00 - 2.00 - 0.00 

 Sub Total  71.10 - 64.67 - (-) 6.43 

(b) Capital Component  

6821 i. Procurment of 

furniture 

- 21.32 - 20.73 - (-) 0.59 

6827 

(electrica

l 

equipme

nt) 

ii. Electrical 

equipment (stage) 

- 35.99 - 36.50 - (+) 0.51 

iii. 10 KVA Diesel 

Generator with 

cable  

1 No. 7.00 - 6.70 - (-) 0.30 

6849 

(Museum 

Artefacts

) 

iii. Procurment 

Literacy works, 

musical and other 

works in/c 

research, 

publication and 

documentation 

- 30.00 - 28.39 - (-) 1.61 

6851 

(Others) 

iv. Musical 

Instrument 

- 3.25 - 2.90 - (-) 0.35 

6800- (i + iv) =  - 97.56 - 95.22 - (-) 2.34 

6901 Land acquisition acre 83.75 0.75 83.75 0.75 

acre 

0.00 

7001 Land development cum 42.48 23549 42.48 23549 0.00 

7006 (i) Construction of 

Functional building 

sqm 554.58 2266 

sqm 

554.58 2266 

sqm 

0.00 

(ii) Sanitary & 

Plumbing  

Do 16.50 - 16.25 Do (-) 0.25 

(iii) General 

Electrification 

Do 50.07 - 49.97 Do (-) 0.10 

(iv) Others work LS 3.00 - 3.79 LS (+) 0.79 

7000 (7001 + 7006) =  - 666.63 - 667.07 - (+) 0.44 

B. Sub Total (Capital 

Component) 

 847.94 - 846.06 - (-) 1.88 

7981 Price 

contingency and 

physical cont. 

 14.29 - 13.33 - (-) 1.06 

 Sub Total  862.23  859.29  (-) 2.94 

        

Grand Total (A+B+Contingency)  933.33  923.94 - (-) 9.39 

 

১১. কোজ ভোপ্ত েোকডর উোয তফফযণঃ 

      ংতিষ্ট ভন্ত্রণোর  ডি য়িতযি ততঅয ও তযে মনকোডর িোপ্ত িডথ্যয তবতত্তডি িিী ভোন   য়ম িকডল্পয অওিো  মুে  

কোজ ভোপ্ত ড ডছ।  

 

১২. িকডল্পয িধোন িধোন ডেয তফফযণঃ 

      

     ১২.১  ভূতভ তধগ্রনঃ:  এ েোডি ৮৩.৭৫ রক্ষ টোকো ফযোডেয তফযীডি ৮৩.৭৫ রক্ষ টোকো ব্যড  ০.৭৫ একয জতভ তধগ্রন 

কযো ড ডছ।  

     ১২.২  ভূতভ উন্ন নঃ এ েোডি ৪২.৪৮ রক্ষ টোকো ফযোডেয তফযীডি ৪২.৪৮ রক্ষ টোকো ব্যড  ২৩৫৪৯ তকউতফক তভটোয ভূতভয 

উন্ন ন কযো ড ডছ। 

     ১২.৩  পোংনোর বফন তনভ মোণ:  এ েোডি ৫৫৪.৫৮ রক্ষ টোকো ফযোডেয তফযীডি ৫৫৪.৫৮ রক্ষ টোকো ব্যড  ২২৬৬ ফগ ম তভটোয 

তনভ মোণ কোজ ম্পন্ন কযো ড ডছ। 
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১৩. তযে মন ফণ মনোঃ 

         

১৩.১ ংস্কৃতি তফল ক ভন্ত্রণোরড য অওিো  ফোংরোডে তল্পকরো একোডডভী কর্তমক ফোস্তফোত ি “ োছন যোজো একোডডভী 

তনভ মোণ” ীল মক িকডল্পয কোম মক্রভ ডযজতভডন গি ১১.০৬.২০১৭ িোতযডে সুনোভগডঞ্জ ফতস্থি োছন যোজো একোডডতভ মো 

ফিমভোডন য়জরো তল্পকরো একোডডতভ, সুনোভগঞ্জ নোডভ নোভকযন কযো ড ডছ  িো ডযজতভডন তযে মন কযো  । 

তযে মনকোডর একোডডতভয কোরর্োযোর তপোয ও ংতিষ্ট ন্যোন্যযো উতস্থি তছর।  

 

১৩.২  ফতণ মি িকল্পটি এভতনডিআ ২ ফোয ংডোধন ২ফোয ব্য  বৃতি ব্যতিডযডক য়ভ োে বৃতি োফোয েরুন ৩ফৎয মভয়াদী 

প্রকেটি ৬ ফছয মভয়ায়দ ভাপ্ত য়য়য়ছ। এছািা প্রকে ভাবপ্তয ৩ ভায়য ভয়ধ্য ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতয়ফদন এ বফবায়গ 

মপ্রযয়ণয কথা থাকয়রও মআ প্রবতয়ফদন ২.৫ ফছয য োনুয়াবয, ২০১৭ ভায় এ বফবায়গ মপ্রযণ কযা য়। মা যকাবয খায়ত 

উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকযণ, ংয়াধন ও নুয়ভাদন  বযয়েয ব্যতেয়।  

১৩.৩ িকল্পটি ০.৭৫ একয জো গোয উয গডে উডঠডছ। এয অওিো  তনতভ মি বফনটিয ৪টি ং যড ডছ। মেো-িতক্ষণ 

বফন, র রুভ, মূর বফন, ফোউন্ডোতয ও োর। তযে মনকোডর ৫টি তফলড য উয য়ভোট ৫২৭ জন ছোত্র-ছোত্রীডক িতক্ষণ িেোন 

কযডি য়েেো য়গডছ। এগুডরো ডরো-েীি, নৃিে, িফরো, র্োরুকরো ও নোটক। ফিমভোডন র্োরুকরোয িতক্ষণ ংগ্রোরো  ডে 

ফডর জোনো য়গর।   

 

১৩.৪ মূর বফডনয োভডন তডম্বোকৃতিয একটি ংগ্রোরো যড ডছ। এেোডন োছন যোজো, ফোউর অব্দুর কতযভ সুনোভগডঞ্জয 

খ্যোতিভোন ডনডকয বোস্কম ম যড ডছ। এছোেো এেোডন গোডনয ফআ তফতবন্ন ধযডনয ফআ য়েেো য়গডছ। তকন্তু এ কর ফআ 

বফজ্ঞোতনক উোড  ংযক্ষডণয য়কোন ব্যফস্থো তযে মনকোডর দৃষ্টডগোর্য ডরো নো। 

১৩.৫ পুডযো িকডল্পয ফোস্তফো ন য়ভ োেকোডর ২জন িকল্প তযর্োরক তিতযক্ত েোত ত্ব তডডফ েন্ডকোরীন তডডফ িকডল্পয 

েোত ত্ব োরন কডযডছন। এরূ ঘন ঘন িকল্প তযর্োরক িকডল্পয কোডজ তনড োতজি েোকোয কোযডন িকডল্পয গ্রগতি ধীয 

ড  েোডক।   

 

১৪. িকডল্পয উডেশ্য পুডযোপুতয তজমি নো ড  েোকডর িোয কোযনঃ 

     ভন্ত্রণোর  ডি য়িতযি ততঅয ও তযে মডন িোপ্ত িথ্য ভডি িিী ভোন   য়ম িকডল্পয উডেশ্য তজমি ড ডছ।  

 

১৫ ভিোভি/সুোতযঃ  

      তযে মডন িোপ্ত ম মডফক্ষণয অডরোডক অআএভআতড’য ভিোভি তনম্নরুঃ 

 

১৫.১ িকল্পটি জুন, ২০১৫ োডর ভোপ্ত ডরও এয ভোতপ্ত মূল্যো ন িতিডফেন (ততঅয) ১৮ ভো য এ তফবোডগ য়িযডণয 

য়মৌতক্তকিো জোতনড  িতিডফেন িোতপ্তয ১ ভোডয ভডে জফোফ এ তফবোগডক ফতি কযডি ডফ;;  
 

১৫.২ বতফষ্যডি ংতিষ্ট ভন্ত্রণোর  কর্তমক য়ম কর িকল্প গ্রণ কযো ডফ, িো িকডল্পয ফোস্তফো ন য়ভ োেকোডরয ভডে ভোপ্ত 

কযোয জন্য িড োজনী  ব্যফস্থো গ্রণ কযডি ডফ;  

 

১৫.৩ ংগ্রোরো  যতক্ষি গ্রন্থমূ বফজ্ঞোতনক উোড  ংযক্ষডনয িড োজনী  কর ব্যফস্থো মেোমে কর্তমক্ষ গ্রন কযডফন; 

 

১৫.৪ বতফষ্যডি িকডল্পয িকল্প তযর্োরক তনড োডগয তফলড  ংতিষ্ট ভন্ত্রণোর  একজন পূণ মকোরীন িকল্প তযর্োরক 

তনড োডগয তফলড  নজয তেডফন; 

 

১৫.৪  নুডেে নং- ১৬.১ ডি ১৭.৩ এ উতিতেি ভিোভি/সুোতযডয অডরোডক গৃীি ব্যফস্থো ১ (এক) ভোডয ভডে এ 

তফবোগডক ফতি কযডি ডফ। 

 

 


