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দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয ২০১৪-২০১৫ থ য ফছরযয এডডডভূক্ত ভোপ্ত প্রকরেয মূল্যোেন 

প্রডতরফদরনয উয ভন্ত্রণোরে/ডফবোগ ডবডিক োয-ংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণোররেয নোভ মভোট 

ভোপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যো 

ভোপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর ভে  ব্যরেয তুরনোে 

ডফডনরেোগ 

প্রকে 

ংখ্যো 

কোডযগডয 

োেতো 

প্রকরেয 

ংখ্যো 

মজডডডএপ 

ভূক্ত প্রকরেয 

ংখ্যো 

ভে  ব্যে 

উবেআ 

ডতক্রোন্ত 

প্রকরেয ংখ্যো 

ভে 

ডতক্রোন্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যো 

ভে 

ডতক্রোরন্তয 

তকযো োয 

(%) ফ যডনম্ন- 

রফ যোচ্চ- 

ব্যম ডতক্রোন্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যো 

ব্যে 

ডতক্রোমন্তয 

তকযো োয 

(%) ফ যডনম্ন- 

রফ যোচ্চ- 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ দুরম যোগ ব্যফস্থোনো 

 ত্রোণ ভন্ত্রণোরে 

০২ ০১ ০১ - ০১ ০১ ০%- 

৯.৬৪% 

মফড 

০১ ০%-

৬৪.৫২% 

বেশি 

 

০১।  ভোপ্ত প্রকরেয ংখ্যো:  ০২টি  

০২।  ব্যে  মভেোদ বৃডিয কোযণ:  

 মূরতঃ ডনম্নডরডিত কোযরণ প্রকরেয ব্যে  মভেোদ বৃডি কযো ে: 
 

নতুন প্রকে এরোকো ন্তভূ যক্ত, নুরভোডদত ংগ মূরয  ব্যে বৃডি, নতুন ংগ ংরমোজন, ঠিক ডযকেনোয বোফ 

আতযোডদ কোযরণ প্রকরেয ব্যে  ভে বৃডি কযো ে।  

০৩।  প্রকে ফোস্তফোেরনয মেরত্র প্রধোন প্রধোন ভস্যো  সুোডয: 

  

ক্রঃ

নং 

প্রকরেয নোভ  ভস্যো সুোডযমূ 

০১। ভোঠ ম যোরে ডনভ যোণ কোজ ফোস্তোফোেন  তদোযডকয প্রধোন কোজ 

উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযোয। ডকন্তু ফোস্তরফ মদিো মগরছ 

ন্যোন্য যকোডয কোরজ ব্যস্ত থোকোে উরজরো প্রকে 

ফোস্তফোেন কভ যকতযোগণ প্ররেোজনীে ভে ডদরত োরযন নো। 

বডফষ্যরত এ ধযরণয প্রকে গ্ররণয ভে দুরম যোগ 

ব্যফস্থোনো ডধদপ্তরযয ঠিকবোরফ তদোযডক কযোয 

েভতো মোচোআ কযো জরুযী। তো নো রর ডনভ যোণ কোজ 

তদোযডকয বোরফ ডনভ যোরণয গুণগত ভোন ফজোে থোরক 

নো। 

০২। বফনগুডর ডনভ যোণ ংক্রোন্ত কোগজত্র উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন 

কভ যকতযোয কোম যোররে ঠিকবোরফ ংযেণ কযো েডন। 

বফন ডনভ যোণ ংক্রোন্ত তথ্যোডদ ংডিষ্ট ডেো প্রডতষ্ঠোন  

উরজরো প্রকে ডপর ংযেণ কযো জরুযী। 

০৩। মম ডেো প্রডতষ্ঠোনগুডররত ডনেডভত োঠদোন ে মআ ডেো 

প্রডতষ্ঠোনগুডররত বফন যেণোরফেণ রে। ডনেডভত োঠদোন 

ে নো থফো মম ডেো প্রডতষ্ঠোরন এিরনো ডেোথী বডতয কযো 

েডন মআ ডেো প্রডতষ্ঠোরন বফন যেণোরফেরণয মকোন 

উরযোগ মনআ। 

বডফষ্যরত দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরে কর্তযক 

মকোন ডেো প্রডতষ্ঠোরনয জন্য বফন ডনভ যোরণয পূরফ য মআ 

ডেো প্রডতষ্ঠোরনয  প্রকৃত ফস্থো মোচোআ কযরত রফ। 

০৪। বফনগুডর ডনভ যোরণয মটন্ডোয ডধদপ্তরযয প্রধোন কোম যোরে মথরক 

কযো ে। রনক ঠিকোদোযযো কন্পট্রোকন োআরটয ডফলরে 

োম্যক ধোযণো নো ডনরেআ দযত্র প্রডক্রেোে ংগ্রণ করযন। 

যফতীরত ডনভ যোণ কোরজয ভে তাঁযো নোনো কোযরণ োআরটয 

কোজ তদোযডকরত ভেরেন করযন। এছোড়ো ডনভ যোণ কোজ 

ভোডপ্তয য বফনটি বুরঝ মনেোয জন্য ডনেভতোডন্ত্রক প্রডক্রেো 

নুযণ কযো েডন। 

দুরম যোগ ব্যফস্থোণো ংডিষ্ট মকোন বফন ডনভ যোরণয ভে এ 

ধযরণয কোরজয পূফ য ডবজ্ঞতো অরছ এভন মকোন 

ঠিকোদোয/প্রডতষ্ঠোনরক কোজ মদেো ভীচীন রফ এফং 

চুডক্ত কযোয পূরফ য মআ ব্যডক্ত ফো প্রডতষ্ঠোরনয তীত 

ডবজ্ঞতো মদরি মনেো জরুযী। 

০৫। প্রকরেয Internal এফং External Audit ম্পডকযত 

তথ্য ডডঅয এ উরেি কযো েডন 

ভোপ্ত প্রকেটিয  Internal এফং External Audit 

ম্পন্ন করয এয কড অআএভআ ডফবোরগ মপ্রযণ কযরত 

রফ 
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কযোোডটি ডফডডং পয ডডজোস্টোয ডযস্ক পোআন্যোডন্পং ীল যক প্রকরেয সমাশি মূল্যায়ন প্রশিবেদন 

  

(সমাি:  জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকবের নাম : কযোোডটি ডফডডং পয ডডজোস্টোয ডযস্ক পোআন্যোডন্পং 

২। োস্তোয়নকারী সংস্থা : দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরে 

৩। প্রিাসশনক মন্ত্রণালয়               : দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরে 

৪। প্রকে এরোকো : ঢোকো 

৫। প্রকবের োস্তোয়নকাল ও ব্যয়:                                                                                       

                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

নুবমাশদি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় 

বমাট 

টাকা 

প্রঃ সাঃ 

নুবমাশদি োস্তোয়নকাল প্রকৃি           

োস্তোয়নকাল 

শিক্রান্ত ব্যয় 

(মূল 

নুবমাশদি 

ব্যবয়র %) 

শিক্রান্ত  সময় 

 (মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

%) 

মূল 

বমাট 

টাকা 

প্রঃ সাঃ 

সে ববিষ 

সংবিাশিি  

বমাট 

টাকা 

প্রঃ সাঃ 

মূল সে ববিষ 

সংবিাশিি 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৯২.০০ 

৮২.০০ 

৪১০.০০ 

- ৩৩২.৮৩ 

৪৫.৮৮ 

২৮৬.৯৫ 

জোনুেোডয 

২০১৩ রত 

জুন ২০১৫ 

ম যন্ত 

- জোনুেোডয 

২০১৩ রত জুন 

২০১৫ ম যন্ত 

- - 

 

৬। প্রকবের র্ বায়ন:  প্রকেটি োংলাবদি সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংবকর র্ বায়বন োস্তোশয়ি হবয়বে।  এয মভোট 

নুরভোডদত ব্যে ৪৯২.০০ রে টোকো। তন্রে শিওশে ৮২.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকে সাহায্য ৪১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকে 

সাহাবয্যর ৪১০.০০ লক্ষ টাকা আউবরাশিয় আউশনয়ন নুদান শহসাবে প্রদান কবরবে। 

 

৭। কাবির ঙ্গশিশিক োস্তোয়ন (ডডঅয নুমোেী এফং অযটিডড মভোতোরফক):   

প্রকরেয প্রধোন প্রধোন ঙ্গডবডিক ব্যে ডনম্নরূ:-  

ক্রডভক রঙ্গয নোভ ব্যে (রে টোকোে) % (মভোট প্রকে ব্যরেয) 

১। অন্তজযোডতক যোভ যরকয ম্মোনী ২১০.৯৫ ৬৩.৩৮% 

২। মদীে যোভ যরকয ম্মোনী ৪১.০০ ১২.৩২% 

৩।  ভ্রভণ বোতো ১৯.০০ ৫.৭১% 

 

প্রকরেয কোরজয ঙ্গডবডিক ফোস্তফোেন ডযডষ্ট-‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

 

৮। কাি সমাি র্াকবল িার কারণ:   

 

প্রকবের ভোডপ্ত প্রডতরফদন (PCR), রযজডভন ডযদ যন  ংডিষ্ট কভ যকতযোমদয োরথ অররোচনো করয জোনো মোে , 

মূর টিডড’য রেযভোত্রো নুমোেী কর কোজ ভোপ্ত রেরছ ।  

 

৯। প্রকবের িটভূশম, উবেশ্য ও মূল কার্ বক্রম:  

৯.১। প্রকে গ্রহবণর িটভূশম:  

 

৯.১.১ ফোংরোরদ পৃডথফীয দুরম যোগ প্রফণ মদগুররোয ভরে একটি। গরড় প্রডতফছয মদরয প্রোে ২০% এরোকো ফন্যোে েডতগ্রস্থ 

ে এফং মকোন মকোন ফছয ৬৮% ম যন্ত এরোকো ফন্যোয োডনরত প্লোডফত ে।  

ফোংরোরদরয জন্য ঘুডণ যঝড় একটি ন্যতভ ঝুঁডক। ন্যোন্য দুরম যোগ মমভন: জররোেো, িযো, ভুডভকম্প, নদীবোঙ্গন, 

টরন যরডো, রফনোক্ততো আতযোডদ দুরম যোরগ ফোংরোরদ অক্রোন্ত ে। ফোংরোমদ ঘনফডতপূণ য এফং কভ অরেয মদ েোে 

প্রোকৃডতক দুরম যোগ ফভে জনগণ এফং থ যনীডতয উয ডফরূ প্রবোফ মপরর।  

 

৯.১.২ ফোংরোরদর ভডিত দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কোঠোরভো প্রডতষ্ঠো রে দুরম যোগ ঝুঁডক মভোকোরফরোে অডথ যক েডত প্রডতরযোধ 

এিরনো ীডভত ম যোরে যরেরছ।  
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দুরম যোমগয ভে ত্রোণ  পুনফ যোন কোরজয জন্য থ য ফযোরেয পরর মটকআ থ যননডতক প্রবৃডিয জন্য গৃীত প্রকে 

মূরয ফোস্তফোেন ফোধোগ্রস্থ ে। দুরম যোগ ঝুঁডক ংক্রোন্ত  ডনব যযরমোগ্য ভরডর এয নুডস্থডতয কোযরণ দুরম যোগ ঝুঁডক 

থ যোেরন মফযকোযী প্রডতষ্ঠোরনয ংগ্রণ খুফআ ীডভত। দুরম যোরগয প্রকৃডত  মমভন: দুরম যোরগয ম্ভোফনো, জীফন  

ম্পরদয উয ম্ভোব্য েডত আতযোডদয উয দুরম যোগ ঝুঁডক থ যোেন ডনব যয করয। ডনব যযরমোগ্য প্রডতষ্ঠোরনয ভোরেভ দুরম যোগ 

ঝুঁডকরত মথোভরে থ য মমোগোন মদেো মগরর ত্রোণ  পুনফ যোন কোম যক্ররভয  ভোেরভ জীফন  ম্পরদয েডত কভোরনো 

ম্ভফ।  

 

৯.১.৩ দুরম যোগ ঝুঁডক ব্যফস্থোনোে ডফশ্ব ব্যোংক, জোআকো, আউএনডডড ন্যোন্য উন্নেন রমোগীযো োেতো প্রদোন কযরর ফোংরোরদর 

দুরম যোগ ঝুঁডক থ যোেরনয ডফলরে এিরনো ম যন্ত উরেিরমোগ্য মকোন কোম যক্রভ গ্রণ কযো েডন। প্রকেটিয ভোেরভ দুরম যোগ ঝুঁডক 

ব্যফস্থোনোে উন্নেন রমোগীরদয গৃীত কোম যক্রভ ভিরেয প্ররচষ্টো গ্রণ কযো রফ। এছোড়ো দুরম যোগ ঝুঁডক প্রভরন যকোযী  

মফযকোযী িোরতয ম্পকয মজোযদোযকযণ এফং disaster risk finance solution উন্নেরনয ভোেরভ প্রকেটি 

মদরয দুরম যোগ ঝুঁডক প্রস্তুডতরত (disaster risk preparedness) েভতো বৃডি কযরফ। 

 

৯.২। প্রকবের উবেশ্য:    

 

প্রকরেয োডফ যক উরেশ্য রে দুরম যোগ জডনত ত্রোণ  পুনফ যোন কোম যক্রভ ডযচোরনোয জন্য ডযকেনো প্রণেরন যকোরযয 

েভতো উন্নেন কযো।  

 

৯.৩। প্রকবের মূল কার্ বক্রম:   

 

(ক) ফোংরোমদরয Catastrophe Risk Profile Study কযো; 
(ি) দুরম যোগ োড়োদোরন Funding Gap ডনরুণ কযো: 
(গ) ঝুঁডক থ যোেন ভস্যো ভোধোরন ডফস্তোডযত ডডজোআন উন্নেন কযো; এফং 

(ঘ) দুরম যোগ ঝুঁডক থ যোেন ংক্রোন্ত জ্ঞোন/ডবজ্ঞতো ডফডনভে ংক্রোন্ত কভ যোরোয অরেোজন। 
১০। এডডড ফযোে (ডডঅয নুমোেী) 

(লক্ষ টাকায়) 

র্ ব েের এশিশি েরাে ব্যয় 
বমাট টাকা প্রঃসাঃ বমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১২-২০১৩ ৬০.০০ ১০.০০ ৫০.০০ ৬.৩৬ ৬.৩৬ - 

২০১৩-২০১৪ ৬৪.০০ ২৪.০০ ৪০.০০ ১১২.২৫ ১৭.৯২ ৯৪.৩২ 

২০১৪-২০১৫ ১৮৭.০০ ২৭.০০ ১৬০.০০ ২১৪.২২ ২১.৬০ ১৯২.৬৩ 

মভোট ৩৩২.৮৩ ৪৫.৮৮ ২৮৬.৯৫ 

 

১১।   মূল্যায়ন িদ্ধশি ( Methodology):  প্রকবের মূল্যায়ন প্রশিবেদনটি প্রণয়বন শনবনাক্ত িদ্ধশি নুসরণ করা 

হবয়বে: 

 নুরভোডদত প্রকে েক ির্ বাবলাচনা; 

 মন্ত্রণালয় কর্তবক বপ্রশরি প্রকবের োস্তোয়ন গ্রগশি ির্ বাবলাচনা; 

 শিশসঅর ির্ বাবলাচনা; 

 কাবির োস্তে গ্রগশি র্াচাআ এেং িথ্য সংগ্রবহর িন্য সমযিশমন িশরদি বন এফং 

 প্রাি িবথ্যর শিশিবি সংশিষ্ট কম বকিবাবদর সাবর্ অবলাচনা। 

 

১২। প্রকে িশরচালক সম্পশকবি িথ্য:   

প্রকে িশরচালবকর নাম ও িদেী পূণ বকালীন/খন্ডকালীন বময়াদকাল 

মুনীয মচৌধুযী খন্ডকালীন ০৪/০৩/২০১৩ রত ২৮/০২/২০১৪ 

তযব্রত োো খন্ডকালীন ০১/০৪/২০১৪ রত ১৫/০৬/২০১৬ 
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১৩। ম যরফেণ মূ:  

 

১৩.১। প্রকবের কার্ বক্রম িশরদি বন:  

 

প্রকবের কার্ বক্রম সবরিশমন িশরদি ববনর িন্য ২১/০৯/২০১৬ িাশরবখ দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোররে প্রকে 

কার্ বালয় িশরদি বন করা হয়। িশরদি বন কাবল প্রকে সংশিষ্ট কম বকিবা উিশস্থি বর্বক কাশরগরী সহায়িা িীষ বক 

প্রকেটির শেশিন্ন শদক েণ বনা কবরন।  

মূরত প্রকেটিয ভোেরভ উন্নত মদ ন্যোন্য ঞ্চরর ডজযত ডবজ্ঞতোয অররোরক ফোংরোরদর একগুে 

Suitable Disaster Risk Finance Solution প্রচররনয মকৌর প্রণেন প্রণেরনয উরেরশ্য গ্রণ 

কযো ে। এ কোরজয জন্য এীে উন্নেন ব্যোংক কর্তযক আউএএ ডবডিক প্রডতষ্ঠোন AIR WorldWide এফং 

ADPC, Thailand মক মমৌথবোরফ প্রকেটিয জন্য কনোরডটং পোভ য ডররফ ডনরেোগ কযো ে। কনোরডটং 

পোভ য স্টোডড করয ডযরোট য প্রণেন করযরছ। 

 

১৩.২। ফোংরোরদরয Catastrophe Risk Profile Study কযো: 

 

প্রকেটিয অতোে ফোংরোরদরয প্রধোন দুরম যোগমূরয েেেডত এফং ত্রোণ  পুনফ যোন কোম যক্ররভয ২০০০ োর মথরক 

২০১৩ োর ম যন্ত তথ্য ংগ্র  ডফরিলণ কযো রেরছ। এ কর তথ্য International Emergency Database 

(EMDAT), Dartmouth Flood Observatory, Ministry of Disaster Management and 

Response, Bangladesh Meterological Department (BMD), Comprehensive Disaster 

Management Program (CDMP), International Federation of Red Cross And Red 

Crescent Societies, The National Geophysical Data Center (NGDC), Martin and 

Szeliga (2010), LGED, BDNews24 মথরক ংগ্র কযো রেরছ। এছোড়ো ২০টি এনডজ, ফোংরোরদ ফীভো 

এযোরোডরেন, ডরকএএপ, ভোআরক্রোরক্রডডট মযগুররটযী থডযটি এফং মক্রডডট এন্ড মডরবররভট, ফোংরোরদ 

ব্যোংক, ব্যোংক  অডথ যক প্রডতষ্ঠোন ডফবোগ এফং থ যননডতক ম্পকয ডফবোগ মথরক তথ্য উোি ংগ্র কযো রেরছ। এ 

প্রকরেয অতোে মূরত োআরলোন   ফন্যো ম্পরকয ডফস্তোডযত স্টোডড কযো রেরছ। 

 

১৩.৩। দুরম যোগ োড়োদোরন Funding Gap ডনরুণ কযো: 

স্টোডড মথরক মদিো মগরছ মম, ফোংরোরদর ২০০০ মথরক ২০১৩ োর ম যন্ত ১৪ ফছরয ডফডবন্ন দুরম যোরগ মভোট ১০,৭৯১ 

ডভডরেন ভোডকযন ডরোয এয েেেডত রেরছ মোয তকযো ৯০ বোগআ ররো ফন্যো এফং োআরলোন এয দ্বোযো রেরছ। এ 

েেেডত পূযরণয ররেয ত্রোণ  পুনফ যোন, দুরম যোগ প্রভন  প্রডতরযোধ, ভোনডফক োেতো এফং দুরম যোগ ংক্রোন্ত 

বফরদডক োেতো ফোফদ মভোট ২,৬৬৮ ডভডরেন ভোডকযন ডরোয থ য ব্যে কযো ম্ভফ রেরছ। থ যোৎ ৮,১২৩ ডভডরেন 

ভোডকযন ডরোয funding gap যরেরছ। 

 

১৩.৪। ঝুঁডক থ যোেন ভস্যো ভোধোরন ডফস্তোডযত ডডজোআন উন্নেন:  

প্রকেটিয ভোেরভ ফোংরোরদর দুরম যোগ ঝুঁডক থ যোেরনয ম্ভোব্য িডত সুোডয কযো রেরছ। একর িডতমূ ররো: 

(ক) Sovereign options: 

১) Contingent credit: 

- Structured as a contingent extension of a normal funding window, likely a loan for 

investment in disaster risk management. 

-Pre-agreed trigger – usually qualitative (e.g. declaration of emergency by national 

government). 

২) Transfer of cyclone and/or flood risk to international markets –to provide early 

liquidity for 1 in 10+ year events.  
 

 

(ি) Portfolio insurance for microfinance sector: 

১) Substantial risk resides in the loan portfolios of the MFI (Micro Finance 

Institutions) sector. 

২) This can reduce the direct burden on Government and catalyse economic activity. 
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(গ) Micro-insurance: 

১) Expanding scope of micro options in agriculture and weather index insurance. 
 

১৩.৫। প্রকে যফতী কযণীে ম্পরকয সুোডয: 

প্রকেটিয ভোেরভ যফতী কযণীে ম্পমকয ডনরভণোক্ত সুোডয মূ কযো রেরছ:- 

ক) Capacity-building (ongoing): 

• Sovereign Level including ministries of finance, planning as well as 
disaster risk management 
• Private sector – concentrating on parametric insurance and 
Microinsurance 

খ) Implementation of sovereign DRF (immediate): 

• Contingent credit line (e.g. USD 250m) 
• Parametric sovereign cyclone risk transfer (via insurance or capital 
markets) 

গ) Additional tools (2-5 years): 

• Parametric sovereign flood risk transfer 
• MFI portfolio insurance (through PKSF or other channels) 

ঘ) Long-term (5+ years): 

• Private sector expansion of micro-insurance 
• Supportive regulatory environment 
• Comprehensive Sovereign risk financing strategy in place 

 

১৩.৬। দুরম যোগ ঝুঁডক থ যোেন ংক্রোন্ত জ্ঞোন/ডবজ্ঞতো ডফডনভে ংক্রোন্ত কভ যোরোয অরেোজন: 

প্রকেটিয অতোে জ্ঞোন  ডবজ্ঞতো ডফডনেভ ংক্রোন্ত ৩টি কভ যোরো নুডষ্ঠত রেরছ। একর কভ যোরোে ডফডবন্ন 

ভন্ত্রণোরে, ডযকেনো কডভন, ডফশ্বডফযোররেয ডেক, ফোংরোরদ ব্যোংক, ডফডবন্ন এনডজ, উন্নেন রমোগী, ব্যোংক 

 অডথ যক প্রডতষ্ঠোন আতযোডদ প্রডতষ্ঠোরনয কভ যকতযোগণ ংগ্রণ করযরছন এফং ডবজ্ঞতো ডফডনভে করযরছন। 

 

১৩.৭।  ফ যরল গ্রগডত: 

প্রকেটিয অতোে প্রণীত ডযরোরট যয সুোডযরয ডবডিরত এীে উন্নেন ব্যোংক মথরক দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয জন্য 

Contingent credit এয অতোে ২০০ ডভডরেন ভোডকযন ডরোয ঋণ োেতোয প্রস্তোফ কযো রেরছ। এ 

ডফলেটি ফতযভোরন আঅযডডরত মনরগোডরেন কযো রে। জরফোয়ু ডযফতযরনয ডফরূ প্রবোফ, ডযকডেত নগযোেন, 

প্রকৃডতরত ভোনুরলয ডযকডেত স্তরে, নদী োন আতযোডদয প্রতযে  রযোে নোনো প্রবোফ জডনত কোযরণ দুরম যোরগ 

ফোংরোরদময 

ডফদোন্নতো করেক গুণ মফরড়রছ। ডফডবন্ন উন্নেন ডযকেনোয ভোেরভ একটি মদরয দীঘ য ডদরনয ডজযত থ যননডতক  

োভোডজক গ্রগডত দুরম যোরগয কোযরণ ডফরীন রে মমরত োরয। দুরম যোগ মভোকোরফরোে পূফ য প্রস্ত্িডত জনগরণয োডফ যক 

দুরম যোগ রোঘফ কযো, দুদ যোগ্রস্থ জনরগোষ্ঠীয জন্য জরুযী ভোনডফক োেতো, পুনরুিোয  পুনফ যোন কভ যসূডচ ডধকতয 

দেতোয োরথ ডযচোরনোয ররেয প্ররেোজনীে েভতো বৃডিয উরেরশ্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অআন ২০১২ প্রণীত রেরছ। 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অআন ২০১২ এয ১৯ ধোযোে প্রদি েভতোফরর জোতীে দুরম যোগ ব্যফস্থোনো নীডতভোরো ২০১৫ প্রণেন 

কযো রেরছ। জোতীে দুরম যোগ ব্যফস্থোনো নীডতভোরোয ভোেরভ দুরম যোগ ব্যফস্থোনোে সুোন অনেন এফং ম্পৃক্ত কর 

স্তরযয মস্টকরোডোযরদয জফোফডদডতো ডনডিত কযো ম্ভফ রফ। 

 

১৪। প্রকবের  উবেশ্য িবন:   

নুবমাশদি শিবি 

দুরম যোগ জডনত ত্রোণ  পুনফ যোন কোম যক্রভ 

ডযচোরনোয জন্য ডযকেনো প্রণেরন যকোরযয 

েভতো উন্নেন কযো।  

“ডডজোস্টোয ডযস্ক পোআন্যোডন্পং” ফোংরোরদর একটি নতুন ধোযণো। 

ডডজোস্টোয ডযস্ক পোআন্যোডন্পং এয মেরত্র ম্ভোব্য ভোধোনগুডর এআ 

প্রকরেয ভোেরভ ডনরূণ কযো রেরছ। এগুডর ত্রোণ, পুনফ যোন এফং 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয মেরত্র যকোরযয উযডত বৃডিরত োেতো 

কযরফ। 
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১৫। সমস্যা:   

 

১৫.১ ঝড় জররোচ্ছ্বোরয ভরতো প্রোকৃডতক দুরম যোগ মভোকোরফরোে ফোংরোরদর মরথষ্ট েভ রর ভোনফসৃষ্ট ডফডবন্ন দুরম যোগ, 

মমভন বফন ধ্ব, ডিকোণ্ড-এফ ঘটনো মভোকোরফরোে দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ডধদপ্তরযয েভতো ভোন ম্পন্ন নে;  

১৫.২ প্রকরেয ডডঅয এ ডফডবন্ন ংরগয ব্যে ডফবোজন সুস্পষ্টবোরফ উরেি কযো েডন; 

১৫.৩ প্রকরেয থ য ব্যে  ন্যোন্য অডথ যক কোম যোফরী উন্নেন রমোগী ংস্থো কর্তযক ম্পন্ন কযো রেরছ। ডকন্তু 

ডডঅরয এ ংক্রোন্ত মকোন তথ্য মনআ; এফং 

১৫.৪ প্রকরেয Internal এফং External Audit ম্পডকযত তথ্য ডডঅয এ উরেি কযো েডন; এফং 

১৫.৫ অআএভআডডয ডনধ যোডযত ছরক প্রডত ভোর প্রকরেয গ্রগডত ংক্রোন্ত তথ্য প্রদোন কযো েডন। 

 

১৬। সুিাশরি:  

১৬.১ ভোনফসৃষ্ট ডফডবন্ন দুরম যোগ মভোকোরফরোে দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ডধদপ্তরযয েভতো বৃডি কযোয জন্য সুডনডদ যষ্ট দরে 

গ্রণ কযো প্ররেোজন। মআ ররেয জোতীে দুরম যোগ ব্যফস্থোনো নীডতভোরো-২০১৫ ভডিতবোরফ ফোস্তফোেরন ফোস্তফোেরন 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরে উরযোগ গ্রণ কযরফ;  

 

১৬.২ যফতীমত ডডঅয মপ্রযরণয ভে ঙ্গ ডবডিক ব্যে ডফবোজন  ন্যোন্য তথ্য সুস্পষ্টবোরফ উরেি কযরত রফ 

কযরত রফ;  

 

১৬.৩ সমাি প্রকেটির  Internal এফং External Audit ম্পন্ন করয এয কড অআএভআ ডফবোরগ মপ্রযণ 

কযরত রফ; এফং 

 
১৬.৪ বডফষ্যরত ফোস্তফোেনকোযী ংস্থোরক প্রডত ভোর প্রকরেয গ্রগডত ংক্রোন্ত ডনভু যর তথ্য অআএভআডডয ডনধ যোডযত ছরক 

মপ্রযরণ রচষ্ট থোকোয ডফলরে ভন্ত্রণোরে কর্তযক প্ররেোজনীে ডনরদ যনো প্রদোন কযরত রফ।  
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িশরশিষ্ট “ক” 

 

 (লক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংবগর নাম 

 
একক 

টিশিশি নুর্ায়ী ংবগর প্রাক্কলন প্রকৃি োস্তোয়ন 

অশর্ বক  োস্তে অশর্ বক  োস্তে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। োেক জনফররয মফতন এফং বোতো জন ১১.৪০ ৩ ৬.৩৪ ৩ 

০২। র্ানোহন িাড়া ংখ্যো ২১.০০ ১ ৯.৩৫ ৮৭.৫০ 

০৩। মটডররপোন/মভোফোআর ডফর মথোক ১.৮০ - ১.৬৫ - 

০৪। জ্বোরোনী মথোক ৯.০০ - ৩.৭৩ - 

০৫। মস্টনোডয মথোক ৪.০০ - ২.৬০ - 

০৬। অন্তজযোডতক যোভ যরকয ম্মোনী জনভো ২১০.৯৫ ১০ ২১০.৯৫ ১০ 

০৭।  মদীে যোভ যরকয ম্মোনী জনভো ৪১.০০ ১০ ৪১.০০ ১০ 

০৮। বোতো মথোক ৬.০০ - ৫.৮০ - 

০৯। ভ্রভণবোতো মথোক ২৩.৭৮ - ১৯.০০ - 

১০। প্রডতরফদন  মমোগোরমোগ মথোক ২.৪৬ - ২.০০ - 

১১। মডভনোয  কনপরযন্প মথোক ৮২.০০ - ১০.০০ - 

১২। ডফডফধ মথোক ৮.২০ - ৪.০০ - 

১৩। বো  ম্মোনী মথোক ৯.১১ - ১.০৯ - 

১৪। ডপ যঞ্জোভোডদ মথোক ১১.৪৫ - ১১.১০ - 

১৬। কশিবিশি মথোক ৪৬.৬১ - ২.২৩ - 

১৭। ডপ যঞ্জোভোডদ  এড মথোক ৩.২৪ - ২.৯৯ - 

 ফ যরভোট  ৪৯২.০০  ৩৩২.৮৩  
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ফোংরোরদরয  উকূরীে এরোকোে ফহুমুিী ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ (১ভ ম যোে) ীল যক প্রকরেয সমাশি 

মূল্যায়ন প্রশিবেদন 

  

(সমাি: জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকবের নাম : ফোংরোরদরয  উকূরীে এরোকোে ফহুমুিী ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ (১ভ 

ম যোে) 

২। োস্তোয়নকারী সংস্থা : দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ডধদপ্তয 

৩। প্রিাসশনক মন্ত্রণালয়               : দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরে 

৪। প্রকে এরোকো : ১৩টি মজরোয ৬২টি উরজরো 

৫। প্রকবের োস্তোয়নকাল ও ব্যয়:                                                                                       

                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

নুবমাশদি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় 

বমাট 

টাকা 

প্রঃ সাঃ 

নুবমাশদি োস্তোয়নকাল প্রকৃি           

োস্তোয়নকাল 

শিক্রান্ত ব্যয় 

(মূল 

নুবমাশদি 

ব্যবয়র %) 

শিক্রান্ত  সময় 

 (মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

%) 

মূল 

বমাট 

টাকা 

 

১ম 

সংবিাশিি  

বমাট 

টাকা 

মূল সে ববিষ 

সংবিাশিি 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮১৬৮.৩৪ 

 

১৯৯৭৮.৩৪ 

 

১৯৪৪২.৩৫ 

 

ভোচ য ২০১১ 

রত ডডরম্বয 

২০১৩ ম যন্ত 

ভোচ য ২০১১ 

রত জুন 

২০১৫ ম যন্ত 

ভোচ য ২০১১ রত 

জুন ২০১৫ 

ম যন্ত 

৯.৭৬% ৬৪.৫২% 

 

 

৬। প্রকবের র্ বায়ন:  প্রকেটি োংলাবদি সরকারএর র্ বায়বন োস্তোশয়ি হবয়বে।   

 

৭। কাবির ঙ্গশিশিক োস্তোয়ন (ডডঅয নুমোেী এফং অযটিডড মভোতোরফক):   

প্রকরেয প্রধোন কোজ ররো ১০০টি ফহুমুিী ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ কযো। এয জন্য মভোট ব্যে রেরছ ১৮৫.৫৭৫৪ 

মকোটি টোকো। মো মভোট প্রকে ব্যরেয ৯৫.৪৫%। 

 

প্রকরেয কোরজয ঙ্গডবডিক ফোস্তফোেন ডযডষ্ট-‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

 

৮। কাি সমাি র্াকবল িার কারণ:   

প্রকবের ভোডপ্ত প্রডতরফদন (PCR), রযজডভন ডযদ যন  ংডিষ্ট কভ যকতযোরদয োরথ অররোচনো করয জোনো মোে , 

 ংরোডধত টিডড’য রেযভোত্রো নুমোেী কর কোজ ভোপ্ত রেরছ ।  

 

৯। প্রকবের িটভূশম, উবেশ্য ও মূল কার্ বক্রম: 

 

৯.১। প্রকে গ্রহবণর িটভূশম:  

 

ফোংরোরদ পৃডথফীয ন্যতভ দুরম যোগপ্রফণ মদ। প্রডত ফছয মকোন নো মকোন দুরম যোরগ মদরয জোনভোররয ব্যোক েডত 

োডধত ে। এ কর দুরম যোরগয ভরে ১৯৭০  ১৯৯১ োররয প্ররেংকোযী ঘূডণ যঝড়  জররোচ্ছ্বো, ডডয ২০০৭ এফং 

১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪  ২০০৭ োররয বেোফ ফন্যো উরেিরমোগ্য। ডফডবন্ন দুরম যোগ মথরক এ কর দুরম যোগ কফডরত 

এরোকোয দুদ যোগ্রস্ত জনরগোষ্ঠীয জোনভোর যেোরথ য এ ম যন্ত মদর ডফডবন্ন যকোডয এফং মফযকোডয প্রডতষ্ঠোন/ংস্থো এফং 

ন্যোন্য মদ কর্তযক মভোট ২৪৮৭টি ঘূডণ যঝড়  ১৫০টি ফন্যো অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ কযো রেরছ। এ কর অশ্রেরকরন্দ্রয 

ডধকোং দুরম যোগ যফতী ভরে ডেো প্রডতষ্ঠোন ডররফ ব্যফহৃত রে থোরক। ডডয-২০০৭ যফতী েেেডত  

পুন যফোন ব্যফস্ত্ো যীেো-ডনযীেো  মূল্যোেন পূফ যক ডিোন্ত প্রদোরনয জন্য গঠিত কডভটি  এরোকোে অয ২০৯৭টি 

ফহুমুিী ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোরণয সুোডয করয মোয ভরে ১০৭২টি দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরে কর্তযক 

ডনভ যোরণয জন্য ডযকেনো কডভরনয কোম যক্রভ ডফবোগ ডনরদ যনো প্রদোন করয। ডফরফচয প্রকরেয অতোে ফোংরোরদরয 

১৩টি মজরোে ৬২টি উরজরোয ১০০টি ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ কযো রেরছ।   
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৯.২। প্রকবের উবেশ্য:    

(ক) দডযদ্র  োে ম্বরীন জনরগোডষ্ঠয জন্য দুরম যোগকোরর অশ্ররেয ব্যফস্ত্ো কযো; 

(ি) গফোডদশু, ম্পদ এফং গৃস্থরীয ন্যোন্য মূল্যফোন দ্রব্যোডদ/োভগ্রী দুরম যোরগয ভে যেো/ংযেণ কযো; এফং 

(গ) অশ্রেরকন্দ্রগুররোরক দুরম যোগ যফতী ভরে ডেো প্রডতষ্ঠোন  ন্যোন্য জনডতকয কোরজ ব্যফোয কযো। 

 

৯.৩। প্রকবের মূল কার্ বক্রম:   

 উকূরীে ১৩টি মজরোয ৬২টি উরজরোয ভোেডভক ডফযোরে/কররজ/ভোদ্রোোয জডভরত ১০০টি ঘূডণ যঝড় 

অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ কযো। 

১০। প্রকরেয নুরভোদন  ংরোধন:   

প্রকেটি ১৮১.৬৮ মকোটি টোকো ব্যরে ভোচ য ২০১১ রত ডডরম্বয ২০১৩ মভেোরদ ফোস্তফোেরনয জন্য  ২৯/০৩/২০১১ 

তোডযরি একরনক  কর্তযক নুরভোডদত ে । ডনভ যোণ োভগ্রীয মূল্য বৃডি োেোে এফং গণপূতয ডধদপ্তরযয মযট ডডডউর 

ডযফতযন েোে যফতীরত নুরভোডদত ডডডডয ১ভ ংরোধন কযো ে । ংরোডধত ডডডড  দুরম যোগ ব্যফস্থোনো  

ত্রোণ ভন্থণোররেয ভোননীে ভন্ত্রী কর্তযক ১৪/০১/২০১৩ তোডযরি নুরভোডদত ে। ংরোডধত ডডডড নুমোেী প্রকে ব্যে 

১৯৯৭৮.৯৪ রে টোকো । 

 

১১। ংরোডধত এডডড ফযোে (ডডঅয নুমোেী) 

                                                                                                                                               (লক্ষ টাকায়)  

র্ ব েের ১ভ ংরোডধত ডডডডরত ফযোে ংরোডধত এডডডরত ফযোে থ য ছোড় বমাট ব্যয় 

বমাট বমাট 

২০১১-২০১২ ১৮৯.৬২ ২৫২.০০ ২৫২.০০ ১৮৯.৬২ 

২০১২-২০১৩ ৪৯৪.৬৩ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪৯৪.৬৩ 

২০১৩-২০১৪ ৯৯৪৮.০০ ১০০১১.০০ ১০০১১.০০ ৯৯৪৮.০০ 

২০১৪-২০১৫ ৯৩৪৬.৬৯ ৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ৮৮১০.১০ 

 ১৯৪৪২.৩৫ 

 

১২।   মূল্যায়ন িদ্ধশি ( Methodology):  প্রকবের মূল্যায়ন প্রশিবেদনটি প্রণয়বন শনবনাক্ত িদ্ধশি নুসরণ করা 

হবয়বে: 

 নুরভোডদত প্রকে েক ির্ বাবলাচনা; 

 মন্ত্রণালয় কর্তবক বপ্রশরি প্রকবের োস্তোয়ন গ্রগশি ির্ বাবলাচনা; 

 শিশসঅর ির্ বাবলাচনা; 

 কাবির োস্তে গ্রগশি র্াচাআ এেং িথ্য সংগ্রবহর িন্য সমযিশমন িশরদি বন এফং 

 প্রাি িবথ্যর শিশিবি সংশিষ্ট কম বকিবাবদর সাবর্ অবলাচনা। 

 

১৩। প্রকে িশরচালক সম্পশকবি িথ্য:   

ক্রঃ  প্রকে িশরচালবকর নাম ও িদেী পূণ বকালীন/খন্ডকালীন একোডধক 

প্রকরেয দোডেরে 

বময়াদকাল 

০১। মভোঃ জডরুর আরোভ 

ডতডযক্ত ডচফ 

খন্ডকালীন যাঁ ১৫/১১/২০১১ রত 

১৭/১১/২০১২ 

০২। চন্দ্রনোথ ফোক 

মৄগ্ম ডচফ 

খন্ডকালীন যাঁ ১৭/১১/২০১২ রত 

০৪/০৩/২০১৩ 

০৩। মভোঃ োভসুজ্জোভোন ভু ুঁআেো 

মৄগ্ম ডচফ 

পূণ বকালীন নো ০৪/০৩/২০১৩ রত 

২৮/০৯/২০১৪ 

০৪। জোরফদ অরভদ 

ডতডযক্ত ডচফ 

খন্ডকালীন যাঁ ২৮/০৯/২০১৪ রত 

০৫/১১/২০১৪ 

০৫। ভ. িোডরদ ভোমুদ 

মৄগ্ম ডচফ 

খন্ডকালীন যাঁ ০৫/১১/২০১৪ রত 

২০/০১/২০১৫ 

০৬। মগোোর কৃষ্ণ বট্টোচোর্য্য পূণ বকালীন যাঁ ২০/০১/২০১৫ রত 

৩০/০৬/২০১৫ 
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১৪। ম যরফেণ মূ:  

 

১৪.১। প্রকবের কার্ বক্রম িশরদি বন:  

 

প্রকবের কার্ বক্রম সবরিশমন িশরদি ববনর িন্য অআএমআশির সহকারী িশরচালক িনাে বমাঃ মাহ বুে িামান খান ১৮-

১৯/১১/২০১৬ িাশরবখ বনায়াখালী ও লক্ষ্মীপুর বিলার ৩টি উিবিলায় ৫টি ফহুমুিী ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্য িশরদি বন করা 

হয়। িশরদি বন কাবল প্রকে সংশিষ্ট কম বকিবাবৃন্দ এেং শিক্ষা প্রশিষ্ঠাবনর কম বকিবাগণ উিশস্থি বর্বক প্রকেটির শেশিন্ন 

শদক েণ বনা কবরন।  

 

১৪.২। অশ্রেরকরন্দ্রয বফডষ্ট মূ: 

 

 অশ্রেরকন্দ্রগুডর ডনভ যোরণয ভে ডনম্নডরডিত ডফলেগুডর ডনডিত কযোয কথো ডছর:- 

ক) ভোেডভক ডফযোরে/কররজ/ভোদ্রোোয জডভরত অশ্রেরকন্দ্রগুররো ডনভ যোণ কযরত রফ; 

ি) প্রডতটি অশ্রেরকন্দ্র ডতন তরো ডফডষ্ট, তন্রে নীচ তরো পাঁকো; 

গ) ডদ্বতীে তরোে গফোডদ শু  প্রডতফন্ধীরদয ফস্ত্োরনয জন্য একটি কে ডনডদ যষ্ট থোকরফ; 

ঘ) ডদ্বতীে তরোে প্রডতফন্ধীরদয উঠো নোভোয জন্য ম যো মভয ব্যোফস্ত্ো থোকরফ; 

ঙ) র্ততীে তরোে দুগ যত ভোনুরলয ফস্ত্োরনয জন্য চোযটি (০৪) কে ডনভ যোণ কযো রফ; 

চ) পুরুল  ভডরোরদয জন্য পৃথক টেররট  প্রডতফন্ধীরদয জন্য োআ করভোরডয ব্যফস্ত্ো থোকরফ; 

ছ) োডন যফযোরয জন্য একটি ডড টিউফরেররয ব্যফস্থো থোকরফ; 

জ) দুরম যোগকোরর অররোয ব্যফস্ত্ো ডোরফ মৌয ডফদুযৎ এফং বৃডষ্টয োডন ংযেরণয জন্য ডযজোব যোয থোকরফ; 

ঝ) প্ররতযকটি অশ্রেরকরন্দ্রয মভরঝয অেতন  ৭৩৯.৫০ ফগ যডভটোয রফ; এফং 

ঞ) প্রডতটি অশ্রেরকরন্দ্র ৩০০ গফোডদ শু এফং প্রোে ৪৫০ জন মরোক অশ্রে ডনরত োযরফ। 

 

১৪.৩। গোংডচর কডফ নজরুর জুডনেয োআ স্কুর অশ্রেরকন্দ্র (ক্রে প্যোরকজ-৫৫): 

 

মনোেোিোরী মজরোয মকোম্পোনীগঞ্জ উরজরোে গোংডচর কডফ নজরুর জুডনেয োআ স্কুর অশ্রেরকন্দ্র ডযদ যন কযো ে। এ 

ভে ংডিষ্ট উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযো এফং স্কুররয প্রধোন ডেক উডস্থত ডছররন। অশ্রেরকরন্দ্রয ডনভ যোন 

কোজ অোত দৃডষ্টরত বোর ভরন রেরছ। তরফ প্রকরেয অতোে স্থোডত টিউফরেরটি নষ্ট  ডযতযোক্ত ফস্থোে মদিো 

মোে। এয পরর স্কুরর ডেোথীযো ডফশুি িোফোয োডন োরেন নো। টিউফরেরটি দ্রুত মভযোভত কযোয জন্য স্কুর 

কর্তযেরক নুরযোধ কযো ে। ভোননীে প্রধোনভন্ত্রী ডডডজটোর িডতরত ১৩/১০/২০১৬ তোডযরি অশ্রেরকন্দ্রটি উরভোধন 

করযন। 

 

  

 

ডচত্র ০১: নষ্ট টিউফ রের 

 

ডচত্র ০২: গোংডচর কডফ নজরুর জুডনেয োআ স্কুর অশ্রেরকন্দ্র 

 

১৪.৪। দোরুর আরোডভেো দোডির ভোদ্রোো (ক্রে প্যোরকজ-২১ ি): 

রেীপুয মজরোয যোেপুয উরজরোে দোরুর আরোডভেো দোডির ভোদ্রোো অশ্রেরকন্দ্র ডযদ যন কযো ে। এ ভে ংডিষ্ট 

উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযো এফং ভোদ্রোোয ডেকগণ উডস্থত ডছররন। অশ্রেরকরন্দ্রয ডনভ যোণ কোজ ত্রুটিপূণ য। 

বফরনয ডফডবন্ন ংর পোটর মদিো ডদরেরছ। এছোড়ো ডতন তরোয ছোরদয মম স্থোরন েোটোয ডযজোব যোয অরছ মআ স্থোন 

এফং এয অর-োরয ছোদ  মদেোর ডদরে চুআরে োডন রড়। পরর মিোনকোয ছোদ, মদেোর মবজো  স্যাঁতরেঁরত 
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ফস্থোে মদিরত োেো মোে। এছোড়ো মোরোয ডরস্টভ ঠিকভত কোজ করয নো ফরর ভোদ্রোোয ডেকগণ জোনোন। তোযো 

ফররন মোরোরযয ভোেরভ ১৫টি ফোডত জ্বরোয কথো থোকরর ৪টি ফোডত কোজ করয। ভোদ্রোোয ডেক  স্থোনীে মরোকজন 

জোনোন বফনটি স্কুর কর্তযে বুরঝ মনেোয য মথরকআ একর ভস্যো ডযরডেত রে। এ ডফলরে উরজরো প্রকে 

ফোস্তফোেন কভ যকতযোয দৃডষ্ট অকল যণ কযো রর ডতডন জোনোন এ ডফলরে দ্রুত ব্যফস্থো গ্রণ কযো রফ। ডতডন অরযো জোনোন 

ডনভ যোণ প্রডতষ্ঠোরনয কোছ মথরক গ্রণকৃত ডনযোিো জোভোনত মপযত মদেো েডন। প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযো 

তোৎেডণকবোরফ ভোদ্রোো কর্তযেরক এ ডফলরে একটি ডরডিত ডবরমোগ কযোয যোভ য মদন। উরেখ্য, এআ 

অশ্রেরকন্দ্রটি ভোননীে প্রধোনভন্ত্রী ডডডজটোর িডতরত ১৩/১০/২০১৬ তোডযরি উরভোধন করযন। 

 

  

 

ডচত্র ০৩: বফরনয ডতন তরোয ভোঝ ফযোফয পোটর 

 

ডচত্র ০৪: মবজো  স্যাঁতরেঁরত মদেোর 

 

১৪.৫। চয োফ যতী এড উচ্চ ডফযোরে (ক্রে প্যোরকজ-৫৬): 

মনোেোিোরী মজরোয মকোম্পোনীগঞ্জ উরজরোে চয োফ যতী এড উচ্চ ডফযোরে অশ্রেরকন্দ্র ডযদ যন কযো ে। এ ভে 

ংডিষ্ট উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযো উডস্থত ডছররন। অশ্রেরকরন্দ্রয ডনভ যোন কোজ অোত দৃডষ্টরত বোর ভরন 

রেরছ। তরফ ডনচ তরোয ছোরদয কোছোকোডছ উন্ুক্ত ফস্থোে ডদ্বতীে  র্ততীে তরোয মৌচোগোরযয োআ মদিরত োেো 

মোে। এফ োআরয ংরমোগস্থরর মকোন ডফচুযডত রর স্বোস্থযকয ডযরফরয সৃডষ্ট রফ। এছোড়ো োআগুডর উন্ুক্ত স্থোরন 

থোকোয কোযরণ মম মকোন ফোডযক অঘোরত মবরঙ মমরত োরয। ভোননীে প্রধোনভন্ত্রী ডডডজটোর িডতরত ১৩/১০/২০১৬ 

তোডযরি অশ্রেরকন্দ্রটি উরভোধন করযন। 

 

  

 

ডচত্র ০৫: চয োফ যতী এড উচ্চ ডফযোরে 

 

ডচত্র ০৬: ভোননীে প্রধোনভন্ত্রী কর্তযক ডডডজটোর িডতরত উরভোধন 

 

১৪.৬। একযোভ মচৌধুযী ফোজোয উচ্চ ডফযোরে (ক্রে প্যোরকজ- ২২ ি): 

মনোেোিোরী মজরোয সুফণ যচয উরজরোে একযোভ মচৌধুযী ফোজোয উচ্চ ডফযোরে অশ্রেরকন্দ্র ডযদ যন কযো ে। এ ভে 

ংডিষ্ট উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযো, স্কুররয প্রধোন ডেক  ম্যোরনডজং কডভটিয দস্য উডস্থত ডছররন। 

অশ্রেরকরন্দ্রয ডনভ যোন কোজ ত্রুটিপূণ য। বফরনয ডবতরয করেকটি মোেগোে োরকো পোটর মদিো মোে।  

অশ্রেরকরন্দ্রয ডতন তরোয ছোদ এফং এয ংরি মদেোর মবজো  স্যাঁতরেঁরত ফস্থো ডযরডেত ে। এয পরর ঐ 

স্থোনগুডররত মদেোর  ছোদ ডযোভ রে মোরে। ডতন তরোয ছোরদ রোগোরনো রোআরটয মরডয ডবতরয োডন জরভ 

থোকরত মদিো মোে। প্রধোন ডেক জোনোন ছোরদয দুআ োরশ্বয মম জরোধোয বতযী কযো রেরছ তোয মথরক োডন মফয ফোয 

কোযরণ এআ ভস্যোয সৃডষ্ট রেরছ। এ ডফলরে উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযোয দৃডষ্ট অকল যণ কযো রর ডতডন 

জোনোন, জরোধোরযয মবতরয  ফোআরযয ংর ঠিকভত ডরভরটয প্ররর নো থোকোয কোযরণ এভন রত োরয। এছোড়ো 

পুরযো বফরনযআ যেোনোরফেরণয বোফ ডযরডেত ে। বফরনয মৌচোগোযগুডর ডযেন্ন  ব্যোফোয নুরমোগী। 
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করেকটি জোেগোে ট্যো  মফডরনয োআ বোঙ্গো মদিো মোে।  অশ্রেরকন্দ্রটিয নোভ একযোভ মচৌধুযী ফোজোয উচ্চ 

ডফযোরে রর প্রকৃতরে এিোরন শুধু প্রোথডভক ডেো কোম যক্রভ চরর। প্রধোন ডেক জোনোন অগোভী ফছয মথরক ৬ষ্ঠ 

মশ্রণীরত ডেোথী বডতয কযো রফ। মডদ ভোেডভক মশ্রণীরত োঠদোরনয জন্য এিরনো নুভডত োেো মোেডন। 

ডযদ যনকোরর এয তযতো োেো মোে। মম ডেো প্রডতষ্ঠোরন রদৌ ডেোথী বডতয কযো েডন মআ ডেো প্রডতষ্ঠোরনয 

নোরভ কীবোরফ বফন ডনভ যোণ কযো রেরছ তো মফোধগম্য নে। চর ডেো প্রডতষ্ঠোরনয নুকূরর বফন ডনভ যোণ কযোয কথো 

ডছর। ডফযোররেয নোভ পরকটি মদিরর বুঝো মোে এটিয নোভপরক ডযফতযন কযো রেরছ। প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযো 

জোনোন, ভোননীে প্রধনভন্ত্রী ডফযোরেটি ১৩/১০/২০১৬ তোডযরি উরদ্বোধন কযোয পূরফ য এটি ডযফতযন কযো ে। বফরনয 

মোরোয ডরস্টভ ঠিকভত কোজ করয নো। অশ্রেরকরন্দ্র মকোন োডনয োম্প মনআ। ডকন্তু ডডডডরত এয ংস্থোন ডছররো। 

প্রধোন ডেক জোনোন প্রথভ মথরকআ মকোন োডনয োম্প মনআ। মডদ ডযদ যনকোরর ন্যোন্য অশ্রেরকরন্দ্রে োডনয োম্প 

ংমৄক্ত মদিো মগরছ।   

 

 
 

 

ডচত্র ০৭: মদেোররয পোটর 

 

ডচত্র ০৮: স্যাঁতরেঁরত মদেোর 

 

 

 

ডচত্র ০৯: ছোদ ডদরে োডন চুুঁআরে রোআরটয মরডয ডবতয জভো রেরছ 

 

ডচত্র ১০: বোঙ্গো ট্যো  মফডরনয ং 

 

১৪.৭। যোভ য  প্রডতষ্ঠোন ফোফদ ব্যে: 

প্রকরেয প্রধোন ংগমূরয ভরে একটি রে যোভ যক প্রডতষ্ঠোন ফোফদ ব্যে। এিোরত নুরভোডদত ব্যে মৃডিকো 

যীেো, ড্রডেং-ডডজোআন প্রণেন, মৃডিকো যীেোয পরোপর নুমোেী প্রডতটি অশ্রেরকরন্দ্রয প্রোক্করন প্রস্তুত, দযত্র দডরর 

বতডয, দযত্র মূল্যোেরন তুরনোমূরক ডফফযণী প্রস্তুত  ডনভ যোণ কোজ তদোযডকয জন্য যোভ যক প্রডতষ্ঠোন সৃজনী উরদষ্টো 

ডরডভরটডরক দোডেে প্রদোন কযো ে। চ্ুডক্তয মভেোদ ডছররো ২৩/১০/২০১১ রত ২২/১০/২০১৩ ম যন্ত। এ প্রডতষ্ঠোরনয 

কোরজয গোডপরডতয কোযরণ জডযভোনো ডররফ ডফর রত  ২২.০০ (ফোআ) রে টোকো মকরট যোিো ে। 

 

১৪.৮।  ক্রে কোম যক্রভ: 

ডযদ যনকোরর ক্রে প্রডক্রেো ক্রে ংক্রোন্ত নডথত্রোডদ ম যোররোচনো কযো ে। নডথত্র ম যোররোচনোে মদিো মোে মম, 

Procurement of Goods এয অতোে একটি ডজ প্রগডত মথরক যোডয ক্রে কযো রেরছ। একটি 

ভোআরক্রোফো, অফোফত্র  কডম্পউটোয আররক্ট্রডনক্স মন্ত্রোডত উন্ুক্ত দযরত্রয ভোেরভ ক্রে কযো ে। 

Procurement of Service এয অতোে কনোররটট পোভ য ডররফ সৃজনী উরদষ্ট ডরডভরটডরক ডনরেোগ 

কযো ে। Procurement of Works এয অতোে উন্ুক্ত দযত্র িডতরত ৮৫টি প্যোরকরজ ১০০টি 

ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ  মোরোয ডরস্টভ স্থোরনয জন্য ঠিকোদোয ডনরেোগ মদেো ে।  
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১৪.৯। ঘন ঘন প্রকে ডযচোরক ডযফতযন: 

প্রকে বময়াবদ ৬ িন প্রকে িশরচালক দাশয়ত্ব িালন কবরবেন। িাবেঁর মবে দুআ িন পূণ বকালীণ এেং চার িন 

খন্ডকালীন প্রকে িশরচালক শহসাবে দাশয়ত্ব িালন কবরবেন। এর কারবণ প্রকে োস্তোয়বন সময় ও ব্যয় বৃশদ্ধ বিবয়বে। 

দাশয়ত্বিালনকারী ৬ িন প্রকে িশরচালবকর বকউআ শিদিবরর স্থায়ী কম বকিবা শেবলন না। ফবল িাঁরা চাকুশরর 

শনয়শমি প্রশক্রয়ায় েদশল হবয়বেন। 

 
 

১৫। প্রকবের  উবেশ্য িবন (শিশসঅর নুসাবর):   

 

নুবমাশদি শিবি 

(ক) দুরম যোগকোরর দডযদ্র  োে ম্বরীন জনরগোডষ্ঠ য 

অশ্রে এফং তোরদয গফোডদশু, ম্পদ  গৃস্থরীয ন্যোন্য 

মূল্যফোন দ্রব্যোডদ/োভগ্রী দুরম যোরগয ভে যেো /ংযেণ 

কযোয ররেয ১০০টি অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ কযো; এফং 

ক) উকূরীে ১৩টি মজরোয ৬২টি উরজরোয ভোেডভক 

ডফযোরে/কররজ/ভোদ্রোোয জডভরত ১০০টি ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র 

ডনভ যোণ কযো রেরছ; এফং 

ি) অশ্রেরকন্দ্রগুররোরক দুরম যোগ যফতী  ভরে ডেো 

প্রডতষ্ঠোন  ন্যোন্য জনডতকয কোরজ ব্যফোয কযো। 

খ) অশ্রয়বকন্দ্রগুশল ভোেডভক ডফযোরে/কররজ/ভোদ্রোোয 

জডভরত ডনভ যোণ কযো রেরছ। পরর দুরম যোগ যফতী ভরে এগুডর 

ডেো প্রডতষ্ঠোন  ন্যোন্য জনডতকয কোরজ ব্যফোয কযো 

রে। 
 

১৬। সমস্যা:   

 

১৬.১ ভোঠ ম যোরে ডনভ যোণ কোজ ফোস্তোফোেন  তদোযডকয প্রধোন কোজ উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযোয। ডকন্তু ফোস্তরফ 

মদিো মগরছ ন্যোন্য যকোডয কোরজ ব্যস্ত থোকোে উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযোগণ প্ররেোজনীে ভে ডদরত 

োরযন নো। প্রথভ ডদরক যোভ যক প্রডতষ্ঠোরনয প্ররকৌরী থোকরর চুডক্তয মভেোদ মল ফোয য তোরদয স্থোরন 

োরোট য টু আডজডডয ডপড সুোযবোআজোযরদয দোডেে মদেো ে। ডকন্তু তোরদয ডড/এ ফো কনরবরন্পয ব্যফস্থো ডছর 

নো। জুন ২০১৪ য য ডপড সুোযবোআজোযরদয চোকডয নো থোকোে তদোযডকরত শূন্যতোয সৃডষ্ট ে। প্রকরেয 

প্ররকৌরী  ডধদপ্তরযয দোডেেপ্রোপ্ত প্ররকৌরীগরণয প্ররতযরকয চোয মথরক ২০টি ম যন্ত োআরটয তদোযডকয দোডেে 

থোকোে তোরদয তদোযডক  ম যোপ্ত ভে ডছরনো; 

১৬.২ বফনগুডর ডনভ যোণ ংক্রোন্ত কোগজত্র উরজরো প্রকে ফোস্তফোেন কভ যকতযোয কোম যোররে ঠিকবোরফ ংযেণ কযো 

প্ররেোজন। ম্ভফ রর মম ডেো প্রডতষ্ঠোরনয জন্য বফনটি ডনভ যোণ কযো ে মিোরন বফন ডনভ যোণ  ডনভ যোণ যফতী 

ভরে বুরঝ মনেোয প্ররেোজনীে কোগজ-ত্র ংযেণ কযো েডন; 

১৬.৩ বফনগুডর ডনভ যোরণয মটন্ডোয ডধদপ্তরযয প্রধোন কোম যোরে মথরক কযো ে। রনক ঠিকোদোযযো কন্পট্রোকন োআরটয 

ডফলরে োম্যক ধোযণো নো ডনরেআ দযত্র প্রডক্রেোে ংগ্রণ করযন। যফতীরত ডনভ যোণ কোরজয ভে তাঁযো নোনো 

কোযরণ োআরটয কোজ তদোযডকরত ভেরেন করযন। এছোড়ো ডনভ যোণ কোজ ভোডপ্তয য বফনটি বুরঝ মনেোয 

জন্য ডনেভতোডন্ত্রক প্রডক্রেো নুযণ কযো েডন।  

 

বফনটি বুরঝ মনেোয ভে ডনেভতোডন্ত্রক প্রডক্রেো নুযণ কযো রর ডনভ যোণ কোরজ মম মকোন ধযরণয ঙ্গডত 

থোকোয জন্য ঠিকোদোয / ঠিকোদোয প্রডতষ্ঠোরনয ডফরুরি ব্যফস্থো মনেো ম্ভফ ে। ডযদ যনকোরর দুটি বফরনয ংডিষ্ট 

নডথ ম যরফেণ করয বফন ঠিকভত বুরঝ মনেোয মকোন নমুনো োেো মোেডন; 

১৬.৪ 

 

প্রকরেয ডডঅয এ উরেি কযো  External Audit ম্পডকযত তথ্য উরেি কযো েডন। শুধুভোত্র 

Internal Audit এয ডফলরে উরেি যরেরছ; 

১৬.৫ ডযদ যনকোরর মদিো মোে মম ডেো প্রডতষ্ঠোনগুডররত ডনেডভত োঠদোন ে মআ ডেো প্রডতষ্ঠোনগুডররত বফন 

যেণোরফেণ রে। ডনেডভত োঠদোন ে নো থফো মম ডেো প্রডতষ্ঠোরন এিরনো ডেোথী বডতয কযো েডন মআ 

ডেো প্রডতষ্ঠোরন বফন যেণোরফেরণয মকোন উরযোগ মনআ; 

১৬.৬ প্ররতযকটি বফন স্তোন্তরযয ভে কী কী ভোরোভোর ফো দ্রব্যোডদ ডছর তোয একটি তোডরকো বফরন এফং ংডিষ্ট নডথরত 

ংযেণ কযো উডচৎ ডছর। তোরর বফরন ংরমোডজত রোআট, পযোন, োডনয োম্প, মোরোয প্যোরনর, গবীয নরকূ 

আতযোডদ ডফলরে সুস্পষ্ট ধোযণো োেো মমরতো; এফং 

১৬.৭ মূর নুরভোডদত ব্যে রত প্রকে ফোস্তফোেরন ভে  ব্যে বৃডি োেোয ন্যতভ কোযণ ঘন ঘন প্রকে ডযচোরক 

ডযফতযন। 

১৭। সুিাশরি:  

১৭.১ ববফষ্যতে এ ধযতেয প্রকল্প গ্রহতেয সভয় দুতম যোগ ব্যফস্থোনো অবধদপ্ততযয সঠিকবোতফ েদোযবক কযোয সক্ষভেো 
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মোচোই কযো জরুযী। েো নো হতর বনভ যোে কোজ েদোযবকয অবোতফ বনভ যোতেয গুেগে ভোন ফজোয় থোতক নো;  

 

১৭.২ বফন বনভ যোে সংক্রোন্ত েথ্যোবদ সংবিষ্ট বক্ষো প্রবেষ্ঠোন  উতজরো প্রকল্প অবপতস সংযক্ষে কযো জরুযী;  

 

১৭.৩ প্রকতল্পয আেোয় বনবভ যে বফনগুবরয ভতে যমগুবরতে ইতেোভতে নোনো যকভ বনভ যোেজবনে ত্রুটি যদখো বদতয়তছ 

যসগুবর যফয কতয সংবিষ্ট ঠিকোদোয প্রবেষ্ঠোতনয ভোেতভ যভযোভতেয উতযোগ বনতে হতফ; 

 

১৭.৪ দুতম যোগ ব্যফস্থোেো সংবিষ্ট যকোন বফন বনভ যোতেয সভয় এ ধযতেয কোতজয পূফ য অববজ্ঞেো আতছ এভন যকোন 

ঠিকোদোয/প্রবেষ্ঠোনতক কোজ যদয়ো সভীচীন হতফ এফং চুবি কযোয পূতফ য যসই ব্যবি ফো প্রবেষ্ঠোতনয অেীে 

অববজ্ঞেো যদতখ যনয়ো জরুযী; 

১৭.৫ যফেীতে দুতম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোে ভন্ত্রেোরয় কর্তযক প্রকতল্পয ববসআয যপ্রযতেয সভয় External Audit 

সম্পবকযে েথ্য সুস্পষ্টবোতফ উতেখ কযতে হতফ। External Audit সম্পন্ন কতয আইএভইবিতক অফবহে 

কযতে হতফ; 

১৭.৬ ববফষ্যতে দুতম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোে ভন্ত্রেোরয় কর্তযক যকোন বক্ষো প্রবেষ্ঠোতনয জন্য বফন বনভ যোতেয পূতফ য যসই বক্ষো 

প্রবেষ্ঠোতনয  প্রকৃে অফস্থো মোচোই কযতে হতফ; 

১৭.৭ প্রতেেকটি বফতন হস্তোন্ততযয সভয় বফতন সংতমোবজে ভোরোভোর ফো দ্রব্যোবদয েোবরকো বফতন এফং সংবিষ্ট নবথতে 

সংযক্ষে কযতে হতফ। প্রতমোজতন বফতনয বনবদ যষ্ট যকোন দৃশ্যভোন স্থোতন টোবঙতয় যোখো যমতে োতয; 

১৭.৮ একযোভ যচৌধুযী ফোজোয উচ্চ বফযোরতয়য যকোন কোম যক্রভ চরভোন নো থোকোয য কীবোতফ ঐ বক্ষো প্রবেষ্ঠোতনয 

নোতভ বফন বনভ যোে কযো হতয়তছ েো দুতম যোগ ব্যফস্থোনো  ত্রোে ভন্ত্রেোরয় খবেতয় যদখতফ এফং আইএভইবিতক 

অফবহে কযতফ; এফং 

১৭.৯ প্রকল্প সভয়ভে এফং বনধ যোবযে ব্যোতয়য ভতে সঠিকবোতফ ফোস্তফোয়তনয জন্য সংবিষ্ট কোতজ দক্ষ যকোন কভ যকেযোতক 

প্রকল্প বযচোরক বহসোতফ প্রকল্প যভয়োতদয জন্য দোবয়ত্ব যদয়ো প্রতয়োজন। ঘন ঘন প্রকল্প বযচোরক যদফদর বযহোয 

কযতে হতফ। 
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িশরশিষ্ট “ক” 

 

 (লক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংবগর নাম 

 
একক 

টিশিশি নুর্ায়ী ংবগর প্রাক্কলন প্রকৃি োস্তোয়ন 

অশর্ বক  োস্তে অশর্ বক  োস্তে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। কভ যকতযোরদয মফতন জন ৩৯.৩৬ ০৮ ৩৯.৫৩ ০৮ 

২। কভ যচোযীরদয মফতন জন ৭.৯৯ ০৬ ৭.৯৩ ০৬  

৩। োশড় িাড়া জন ২১.৯৪ ১৪ ২১.৪১ ১৪ 

৪। শ্রোডন্ত  ডফরনোদন বোতো জন - - - - 

৫। উৎফ বোতো জন ১৫.৩৪ ১৪ ৭.৬৮ ১৪ 

৬। ডচডকৎো বোতো  ২.৪৯ ১৪ ২.৪৭ ১৪ 

৭। টিডপন বোতো জন ০.২২ ০৪ ০.১৫ ০৪ 

৮। মোতোেোত বোতো - ০.২৩ - ০.১৫ - 

৯। গ্রোচুআটি - ১২.৬৫ - ১২.৬৮ - 

১০। টিএ/ডডএ জন ১১.০০ ০৮ ১০.৯৯ ০৮ 

১১। মটডররপোন জন ৩.০০ ০৪ ২.২৭ ০৪ 

১২। মতর  গ্যো মথোক ২১.০০ মথোক ২১.০০ মথোক 

১৩। মস্টনোডয মথোক ১১.৩৭ মথোক ১১.২৫ মথোক 

১৪। ডফজ্ঞোন  ডফজ্ঞডপ্ত মথোক ৯.৮৮ মথোক ১০.০৫ মথোক 

১৫। প্রডেণ মথোক ২.০০ মথোক ১.৮৭ মথোক 

১৬। যোভ যরকয ম্মোনী মথোক ১৮৬.০০ মথোক ১৮৫.৯৮ মথোক 

১৭। ম্মোনী মথোক ১২.০০ মথোক ৭.০১ মথোক 

১৮। কডম্পউটোয মন্ত্রোডত মথোক ২.০০ মথোক ১.৯৭ মথোক 

১৯। ন্যোন্য এফং উরজরো ব্যে মথোক ১২.৬৭ মথোক ১২.৬৬ মথোক 

২০। মোনফোন মভযোভত ংখ্যো ৫.০০ ২টি ৪.৫৩ ২টি 

২১। কডম্পউটোয মন্ত্রোডত মভযোভত মথোক ৪.০০ মথোক ৩.৯৯ মথোক 

২২। ডজ ক্রে ংখ্যো ৫৬.১১ ১টি ৫৬.১১ ১টি 

২৩। ভোআরক্রোফো ক্রে ংখ্যো ২৫.০০ ১টি ২৫.০০ ১টি 

২৪। কডম্পউটোয-৩টি, ডপ্রটোয-৩টি, পযোক্স-১টি, 

পরটোস্টযোট-১টি 

ংখ্যো ৫.২০ ৮টি ৩.৫০ 
৮টি 

২৫। অফোফত্র মথোক ৩.০০ মথোক ৩.০০ মথোক 

২৬। জডভ ডধগ্রণ মথোক ০.৫০ মথোক ০.৫০ মথোক 

২৭। জডভ ডনফন্ধন মথোক ০.৫০ মথোক ০.৫০ মথোক 

২৮। মৃডিকো যীেো ংখ্যো ৭৪.০০ ১০০টি ৬২.০০ ১০০টি 

২৯। ঘূডণ যঝড় অশ্রেরকন্দ্র ডনভ যোণ ংখ্যো ১৯০০০.২৫ ১০০টি ১৮৫৫৭.৫৪ ১০০টি 

৩০। বৃডষ্টয োডন ংযেণ ংখ্যো ১২০.০০ ২০০টি ৮১.১৭ ২০০টি 

৩১। মৌয ডফদুযৎ প্যোরনর স্থোন ংখ্যো ২৮৭.০০ ১০০টি ২৮৬.৭৫ ১০০টি 

৩২। প্রোআ কডটরজডন্প - - - - - 

৩৩। ডপডজকযোর কডটরজডন্প - - - - - 

 ফ যরভোট - ১৯৯৭৮.৯৪  ১৯৪৪২.৩৫ - 

 

 

 


