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ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয ২০১৪-২০১৫ র্ থ ফছরযয এডিডভুক্ত সভাপ্ত 

প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডিরফদরনয উয ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক সায-সংরে 

 

ক্রঃ

 

নং 

ভন্ত্রণাররয়য 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর সভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

   ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

কাডযগযী 

সহায়িা 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

মজডিডসএপ 

ভূক্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রারন্ত

য িকযা 

হায (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডিক্রা

ন্ত 

প্রকরে

য 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডিক্রারন্ত

য িকযা 

হায(%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

(১

) 

(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। ানন ম্পদ 

ভন্ত্রণারে 

১৩ ১৩ 

 

-- -- ০৫ 06 25 

- 

১৬০ 

-- 2.89 

- 

19.71 

 

০১। সভাপ্ত প্রকরেয সংখ্যাঃ 13টি  

০২। ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণঃ 

 

মূরত: ননম্ননরনখত কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃনি কযা ে:  

ভাপ্ত প্রকেমূয়য মভোদকার বৃনিয প্রধান প্রধান কাযণমূ য়ে মথামথ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ব্যতীত প্রকে প্রণেন ও 

ঠিকাদায ননয়োয়গ নফরম্ব, ক্রে কাম য প্রনক্রোকযয়ণ ভেয়ক্ষন, ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরী আতযানদ। তাছাড়া ভাপ্ত 

প্রকেমূয়য ব্যে মূর নুয়ভানদত ব্যে য়ক্ষা বৃনি না ময়রও প্রকে প্রণেনকায়র ফাস্তফতায নননযয়খ প্রয়োজনীে 

কাম যক্রভ প্রকে প্রস্তায়ফ ন্তর্ভ যক্ত না কযা, ফাযফায মবৌত কায়জয নডজাআন নযফতযন ও ননডঈর মযট/ননভ যাণ াভগ্রীয 

মূল্য বৃনিয়তু মবৌত কায়জয ব্যে বৃনি াওোে কায়জয নযভাণ হ্রা কয়য প্রকে ংয়াধন, ঠিক নযকেনায বাফ, 

দুফ যর প্রকে ব্যফস্থানা আতযানদ কাযয়ণ য়নক প্রকে মূর নযকেনা মভাতায়ফক ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন।  

০৩. প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডযঃ 
 

ক্র:

নং: 

প্রকরেয নাভ ও সভস্যা সুাডয 

০১। দনক্ষণ নিভাঞ্চরীে ভনিত ানন ম্পদ নযকেনা  

ও ব্যফস্থানা প্রকে (নফয়ল ংয়ানধত) 

ানন ব্যফস্থানা দর, ানন ব্যফস্থানা নভনত 

আতযানদয ীভানা ননধ যাযণ নফলয়ে জটিরতা মদখা মদে;  

এননজও’মক নপল্ড পযাননরয়টটয ননয়োয়গয জন্য 

দানেত্ব মদো য়েনছর। নকন্তু ননয়োনজত এননজও’য 

দক্ষতা, াংগঠননক কাঠায়ভায দূফ যরতা এফং 

ননবজ্ঞতায কায মণ নপ ল্ড পযাননরয়টটয ননয়োগ 

প্রনক্রো নফরনম্বত ে; 

প্রকয়েয অওতাে গঠিত ানন ব্যফস্থানা 

নভনতগুয়রা WMA/WMG মমন মটকআ 

ে এফং নননভ যত/ মভযাভতকৃত ফকাঠায়ভা 

নযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষণ কাজ ব্যাত 

থায়ক ম জন্য  নড়াআর ানন ঈন্নেন মফাড য 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ; 

ফকাঠায়ভা নযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষণ কায়জ 

ােতায রয়ক্ষয  নভনত/দর কর্তযক ননধ যানযত 

ায়য ানব য চাজয অদায়েয নফলেটি নননিত 

কযয়ত য়ফ; 

০২। ঈকূরীে ঞ্চয়র ঘূনণ যঝড় অআরাে ক্ষনতগ্রস্থ ফাাঈ 

মফায়ড যয ফকাঠায়ভা মূয়য পুনফ যান (দনক্ষণ -

নিভাঞ্চর) প্রকে 

 ফাস্তফােন ধীযগনত, ব্লক য়য মাওো , ফাঁধ ননেনভত 

ভননটনযং না কযা , এনডন/অযএনডনয়ত প্রয়োজনীে 

ঈকূরীে ঞ্চয়রয মাল্ডায মূ দীঘ য ভে 

পূনফ যান/মভযাভত না কযাে প্রনতননেত 

মজাোয-বাটা এফং নন ম্নচা জননত কাযয়ন 

সৃষ্ট ঈচ্চ মজাোয়যয প্রবায়ফ মাল্ডায়যয 

ফকাঠায়ভা মূ ক্ষনতগ্রস্থ য়ে।  
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ক্র:

নং: 

প্রকরেয নাভ ও সভস্যা সুাডয 

ফযাদ্দ না থাকা, ঘন ঘন প্রকে নযচারক নযফতযন  

এফং প্রকে ফাস্তফােয়নয জন্য ানফ যক মকান 

কভ যনযকেনা না থাকা। 

 

ক্ষনতগ্রস্থ মাল্ডায়যয ফকাঠায়ভামূয়য নফলয়ে 

দ্রুত দয়ক্ষ গ্রণ কযা প্রয়োজন।    

 অয়রাচয প্রকয়েয অওতাে মম ভস্ত কাজ 

ম্পন্ন কযা য়েয়ছ মগুয়রা মভযাভত ও 

ংযক্ষয়ণয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট ফযাদ্দ যাখয়ত 

য়ফ;  

প্রকয়েয এক্সটান যার নডট ম্পন্ন কয়য 

অআএভআডডকে ফডত কযয়ত য়ফ; 

০৩। মগাভতী নদীয ঈবে তীয়য ফাঁধ পুনফ যান এফং 

নক্তারীকযণ প্রকে  

অয়রাচয প্রকয়েয ননঅয এ মদখা মাে জানুোনয, 

২০১১ মথয়ক জুন, ২০১৫ ম যন্ত প্রকে ফাস্তফােয়ন মভাট 

৯ জন প্রকে নযচারক নছয়রন।  
ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরী প্রকে ফাস্তফােয়ন 

মননতফাচক প্রবাফ মপয়র; বুনড়চং ঈয়জরায নভযপুয়য 

মগাভনত নদী ডান তীয ংযক্ষণকৃত স্থায়ন ফালু 

নযফনফাী ট্ররায মনাঙয কযাে ংযক্ষণকৃত কাজটি  

ক্ষনতয মু্মখীন য়ত ায়য।  
এছাড়া নযফনকাযী ট্রাক্টয নদীয ফাঁয়ধয ঈয চরাচর 

কযয়ছ। এয়ত ফাঁয়ধয ক্ষনতয ম্ভাফনা যয়েয়ছ  

এফং প্রেকেয অওতায় ডনডভ িত ম িা ম্পেয ডপডনডং 

োজ ভানম্মত প্রতীয়ভান য়ডন । 

 

প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়ন ঘন ঘন প্রকে 

নযচারক নযফতযন নযায কযয়ত 

য়ফ;যাজস্ব ফায়জয়তয অওতাে প্রকয়েয 

অওতাে ম্পানদত কায়জয যক্ষণায়ফক্ষ ণ 

নননিত কযা মময়ত ায়য; 

ফানর নযফনকাযী ট্ররায মায়ত নদীয তীয 

ংক্ষণ কায়জয এফং ফালু নযফনকাযী ট্রাক্টয 

মায়ত নদীয embankment ক্ষনতগ্রস্থ না 

কযয়ত ায়য মজন্য স্থানীে প্রান 

প্রয়োজনীে কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ; 

বডফষ্যকত প্রেকেয অওতায় ডনডভ িত োকজয 

ডপডনডং োজ ভানম্মত েযায ডফলকয় কচষ্ট 

থােকত কফ; 

প্রকয়েয External audit 

ম্পাদনপূফ যক অআএভআনডয়ক ফনত কযয়ত 

য়ফ 

০৪। ম্পপনী ম্পজরায মানাগাজী ঈয়জরায মপনী মযগুয়রটয়যয 

বাটিয়ত াআরট চযায়নর খনন এফং ভীযযাআ 

ঈয়জরায নিভয়জাোয এরাকাে মপনী নদীয ফাভ 

তীয ংযক্ষযণ প্রকে (১ভ ংয়ানধত) 

স্থানীয় জনাধাযকণয জডভ ডধগ্রণ েযা করও ম িাপ্ত 

ক্ষডতপূযণ না ম্পদয়া, নদীয তীকয ম্পেডজং-এয ভাধ্যকভ 

ফালু উকতারন েযায পকর নদীয তীকযয নীকচয গকতিয 

সৃডষ্ট কে,দুআ এেটা জায়গায় ব্লে ডেছুটা ম্পদকফ 

ডগকয়কছগাআড ফাকেঁয ম্পফ ডেছু স্থাকন উঁচু-ডনচু 

খানাখকেয সৃডষ্ট কয়কছ 

 দডক্ষণ-পূফ িচয চাডিয়ায চয খেোয ৭নং 

ম্পানাগাজী উকজরায কৃডল জডভ রফনাক্ততায 

প্রকো ম্পথকে যক্ষা েযায জন্য মু হুযী প্রকজকেয 

ম্পযগুকরটয ম্পথকে চয অবুল্যা এফং ফাডয চয 

ম্পভৌজা কত ফড়ধরী ম িন্ত গাআড ফাঁধ /অউটায 

ম্পফড়ী ডনভ িাণ েযা ম্পমকত াকয। প্রেকেয জন্য 

ডধগ্রণকৃত জডভয ম িাপ্ত ক্ষডতপূযকণয ব্যফস্থা 

েযকত কফ , নদীয তীকয ম্পেডজং -এয ভাধ্যকভ 

ফালু উকতারন ফন্ধ েযায ডফলকয় প্রকয়া জনীয় 

দকক্ষ গ্রণ েযকত কফ ,ম্পম ভস্ত জায়গায় 

ব্লে ডেছুটা ম্পদকফ ডগকয়কছ ম্পগুকরায ম্পভযাভকতয 

প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েযকত কফ, গাআড 

ফাকেঁয উয ভডল চরাচর ফন্ধ েযায ডফলকয় 

প্রম্পয়াজনীয় দকক্ষ গ্রণ েযকত কফ ; 

োডদত প্রকয়েয এক্সটান যার নডট 

ফয়জকনগুয়রা দ্রুত ননস্পনি কযয়ত য়ফ. 

০৫। মুন্পীগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভয়েক্স এরাকা 

দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত যক্ষা প্রকে 

প্রকেটি ফাস্তফােয়ন মকান ভস্যা নযরনক্ষত েনন। 

স্ানীে ংদ দস্য এফং প্রকে এরাকায জনগয়ণয 

ানফ যক য়মানগতাে প্রকেটিয মথামথবয়ফ 

ফাস্তফােন কযা ম্ভফ য়েয়ছ ভয়ভ য ংনিষ্ট কর্তযক্ষ 

জাননয়েয়ছ। 

প্রেেটিয োকজয স্ায়ীত্ব ও স্ায়ী সুপর 

প্রাডপ্তয জন্য প্রেকেয অওতায় ম্পম ের োজ 

োদন েযা কয়কছ তা ডনয়ডভত বাকফ 

যক্ষণাকফক্ষণ েযকত কফ।  
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০৬। ম্পগাড়ান-চাটফাড়ী ডতডযক্ত াে ম্পেন ডনভ িাণ প্রেে 

াম্প াঈজটি নযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষয়নয জন্য নকছু   

জনফয়রয ংকট যয়েয়ছ ভয়ভ য প্রতীেভান য়েয়ছ।    

 

াম্প াঈজটি নযচারনায জন্য প্রয়োজনীে 

জনফয়রয ংস্থান কযয়ত য়ফ। 

০৭। মভঘনা নদীয বাংগন আয়ত চাঁদপুয মচ প্রকে এরাকা 

(াআভচয) এফং ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরাে ফাভ তীয 

যক্ষা প্রকে (১ভ ংয়ানধত) প্রকয়েয গাড়ী প্রকয়েয 

কায়জ ব্যফহৃত না ওো,ভাঠ ম যায়ে জনফয়রয 

স্বেতা,ডজও ব্যাগ ম্পখারা অোকয ডনকচ, বািন প্রফণ 

এরাোয় েে ব্লে ব্যফায না েযা. 

 

 প্রকয়েয অওতাে ংস্থানকৃত গাড়ী প্রকয়েয 

কায়জ ব্যফহৃত না ওোয নফলেটি খনতয়ে 

মদখা প্রয়োজন। বনফষ্যয়ত এ নফলয়ে তকযতা 

ফরম্বন কযা প্রয়োজন।াআভচয ংয়য 

দনক্ষয়ণ তীয যক্ষা কায়জয ময়ল ম যায়ে 

এরাকায়ত বাঙ্গন মদখা মদোে ঈক্ত এরাকায়ত 

দ্রুত নদীয তীয যক্ষা কযা প্রয়োজন। প্রয়োজয়ন 

স্টক ব্লক ব্যফায কযা মময়ত ায়য। ব্যফহৃত 

েে ব্লে ব্যফাকযয ডফলকয় দ্রুত ব্যফস্থা ডনকত 

কফ। ম্পম ভস্ত জায়গায় সূকম িয অাকরাকত 

ডজও ব্যাগ যকয়কছ ম্পগুকরা াডনয ভকধ্য 

ম্পপরায উকযাগ গ্রণ েযকত কফ এফং ডফডবন্ন 

প্রেকেয অওতায় ডনডভ িত েে ব্লকেয এেটি 

ঠিে ডযংখ্যান ডদকত কফ; 
 

  

০৮। 

চাঁদপুয মজরায পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয াকুো 

এরাকাে মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত চাঁদপুয মচ প্রকে 

ংযক্ষণ। 

অফাদী জডভকত েে ব্লে ংযক্ষণ েযা, ব্লে কয 

ডগকয় ফাকেঁ নদীয াকড় শূন্য স্থাকনয সৃডষ্ট,োকজয 

ডডকপে রায়াডফডরটি ডডযয়ড ম্পল কয় মাওয়া।  

অফাদী জডভ কত েে ব্লে দ্রুত ডযকয় ম্পপরায 

উকযাগ গ্রণ েযকত কফ , নদীয তীয যক্ষা 

োম্পজয ম্পম ভস্ত ংক ব্লে কয ডগকয় শূন্য 

স্থাকনয সৃডষ্ট কয়কছ ম্পখাকন দ্রুত ম্পভযাভকতয 

উকযাগ গ্রণ েযকত কফ , ফাাউকফা ের্তিে 

ভাঠ ম িাকয় দ্রুত জনফর দায়ন েযকত কফ , 

ব্যফহৃত েে ব্লে ব্যফাকযয ডফলকয় দ্রুত 

ব্যফস্থা ডনকত কফ , ডফডবন্ন প্রেকেয অওতায় 

ডনডভ িত েে ব্ল ম্পেয এেটি ঠিে ডযংখ্যান 

ডদকত কফ।  

০৯। 

সুযভা নদীয ডান তীয ফন্যা ডনয়ন্ত্রণ  ডনষ্কান ও ম্পচ 

প্রেে 

ভয়োয়মাগী ভীক্ষা ছাড়াআ প্রকে গ্রয়নয পয়র 

প্রকয়েয ফাস্তফােনকার বৃনি , প্রকয়েয অওতাে 

ননভ যাণকৃত স্ট্রাকচায মূয়য যক্ষণায়ফক্ষ ণ 

ননিেতা; প্রকয়েয ননঅয নুমােী প্রকয়েয 

External Audit ম্পন্ন কযা য়েয়ছ, তয়ফ ৯ টি 

অনি ননষ্পনি কযা েনন। 

বনফষ্যয়ত ভয়োয়মাগী ম্ভাব্যতা/ 

কানযগযী   ভীক্ষায নবনিয়ত প্রকে প্রণেণ 

কযয়ত য়ফ; 

 প্রকয়েয অওতাে ননভ যাণকৃত স্ট্রাকচায 

মূয়য যক্ষণায়ফক্ষন  নননিত কযয়ত 

য়ফ; 

 আয়তাভয়ে মমফ স্ট্রাকচায ক্ষনতগ্রস্ত 

য়েয়ছ তা মভযাভয়তয নফলয়ে দ্রুত ঈয়যাগ 

ননয়ত য়ফ; 

 External Audit এয অনিমূ 

দ্রুত ননষ্পনি কযয়ত য়ফ এফং 

 সুানযয়য নবনিয়ত গৃীত ব্যফস্থা অগাভী 

২ ভায়য ভয়ে অআএভআনড মত ফনত 

কযয়ত য়ফ। 
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১০। 

ম্পনায়াখারী ম্পজরায াডতয়া উম্পজরাধীন তভরুডিন ও 

ফাংরাফাজায এরাোয় ম্পাল্ডায ৭৩/১  (এ+ডফ) 

যক্ষােকে নদী তীয ংযক্ষণ প্রেে 

ডফডবন্ন স্থাকন ব্লে ছডড়কয় ডছটিকয় থাো এফং ব্লকেয 

Distribution াভঞ্জস্যপূণ ি, ডজও ব্যাগ সৃকম িয 

অকরাকত উন্ুক্ত ফস্থায় থাো , তভরুডিন ফাজায 

ংরগ্ন যাস্তায় বাি ন এফং এক্সটার্ না অডডটট বেল 

ডিছু আপডি ডর্ষ্পডি র্া ওয়া।  

 ম্পম ভস্ত স্থাকন ব্লে ছডড়কয় ডছটিকয় যকয়কছ এফং 

ব্লকেয Distribution াভঞ্জস্যপূণ ি 

ম্পখাকন েে ব্লে কত দ্রুত ব্লে ম্পপরায উকযাগ 

গ্রণ েযকত কফ; 

 

   তমরুডির্ আঠারটেডি ইউডর্য়র্ টত পডিম 

ডিরুডিয়া আজমর  িা পয নন্ত ১২০০ ডমটার 

এািাটত বেডি োঁধ ডর্ম নাটের ডেয়টি পাডর্ 

উন্নয়র্ বোড ন ির্তনি বটিডর্িযা িডমটি গঠটর্র 

মাধ্যটম ডেটেচর্া িরা বযটত পাটর; 

 

তভরুডিন ফাজায ংরগ্ন যাস্তায় বািন ম্পযাকধ 

দ্রুত োম িেযী দকক্ষ গ্রণ েযকত কফ; এফং 

এক্সটার্ না অডডটটর আপডিগুটা দ্রত ডর্ষ্পডি 

িরটত টে। 

 

১১। 

ম্পডকবরকভন্ট ম্পপজ ফ ওয়াটায ম্যাকনজকভন্ট 

আনফ্রাষ্ট্রােচায আন ম্পবারা ডডডষ্ট্রে। 

যাভ যক প্রনতষ্ঠান ননয়োগ য়ত র রু কয়য যাভ যয়কয 

নফর প্রদান ম যন্ত ভস্ত কাম যক্রভ ORIO কর্তযক ম্পন্ন 

কযা য়েয়ছ। যাভ যক প্রনতষ্ঠান রদৄভাত্র Inception 

Report, Interim Report, Draft Final 

Report ও Final Report প্রকে নযচারক ফযাফ য 

দানখর কয়যয়ছ। দাতা ংস্থা ের্তিে ব্যয়কৃত কথ িয 

ংগডবডতে  ডফবাজন , ক্রয় ংক্রান্ত দডররাডদ আতযাডদ 

প্রেে ডপক যফযা েযা য়ডন।  

 

 

 

োস্তোয়র্িারী ংস্থা ও িাতা ংস্থার মবধ্য 

মন্বটয়র অভাে পডরডিত টয়টে। উটযাগী 

মন্ত্রোয়/ ংস্থা িাতা ংস্থার অটযাডগতার 

ডেয়টি অর্ ননর্ডতি ম্পিন ডেভাগ-বি অেডত 

িরটত পাটর; 

প্রিল্প োস্তোয়টর্ প্রিল্প পডরচািটি আরও 

তৎপর টত টে এেং পাডর্ ম্পি মন্ত্রোটয়র 

ডর্জস্ব মডর্টডরং ব্যেস্থা আরও ম্পজাযদায 

িরটত টে; 

প্রকেটিয ঈয দ্রুত  External Audit 

ম্পাদন কযয়ত য়ফ।  
 

১২। 

চেনা-ফাযাডয়া নদী খনন প্রেে 

ক্রুটিপূণ থ ডিজাআন , মকান ধয মনয সভীো ছাড়াআ প্রকে 

গ্রহণ, 

প্রকে সংডিষ্ট কভ থকিথারদয গাডপরিী  ও উদাসীনিা 

এফং 

র্িীর াড় মবয়ঙ্গ মাওো। 

 প্রেে ফাস্তফায়নোকর ডডজাআকন ক্রুটি থাকায 

নফলেটি নজয়য অায যও তা ংয়াধন না 

কয়যআ প্রকে ফাস্তফােন কযায জন্য দােী 

কভ যকতযায়দয নচনিত কয়য ব্যফস্থা মনো মময়ত 

ায়য; 

যাজফানড় মজরায চান্দনা নদী খনয়ন প্রকে 

ঈয়দ্দশ্য নজযত না ওোয নফলেটি ানন ম্পদ 

ভন্ত্রণারে খনতমে মদখয়ফ; 

প্রকয়েয নডজাআয়ন ক্রুটি নছর নক-না ম নফলেটি 

একটি কানযগযী কনভটি ম যায়রাচনা কয়য 

মদখয়ত ায়য এফং 

চান্দনা নদী পুনঃ খনন কয়য াননয স্বাবানফক 

প্রফা চরাচয়রয প্রয়োজনীে ঈয়যাগ গ্রণ 

কযয়ত য়ফ। 
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১৩। েযকতায়া নদীয ডান তীয ভডিত ফন্যা ডনয়ন্ত্রণ  ডনষ্কান ও 

ম্পচ প্রেে 

প্রকে নযচারক ফদর, মযগুয়রটয এয মপ্রায়টকয়ন ব্লক 

মডয়ফ মাওো, অঈটয়রটগুয়রায যক্ষণায়ফক্ষয়ণয বাফ, 

যক্ষণায়ফক্ষণ এফং ংস্থায  তদাযনকয বাফ, প্রকয়েয 

Internal এফং External ডডট োদন েযা 

য়ডন। 

প্রকয়েয কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয স্বায়থ য 

বনফষ্যয়ত প্রকে মভোয়দয জন্য াফ যক্ষননক 

প্রকে নযচারক ননয়োগ কযয়ত য়ফ। 

একটি প্রকয়েয কাম যক্রভ রদৄভাত্র একজন 

দক্ষ প্রকে নযচারয়কয তত্ত্বাফধায়ন 

ম্পাদন কযা মময়ত ায়য; 

প্রকয়েয অওতাে মঘাড়া ঘাট ঈয়জরা য 

ভাআরা খায়র নননভ যত মযগুয়রটয়যয 

মপ্রাটাকয়ন ব্লক এয মডয়ফ মাওো ং 

দ্রুত মভযাভত কযয়ত য়ফ; 

নফাফগঞ্জ ঈয়জরাে অঈটয়রটগুয়রায 

ভাটিয ননয়চ য়য মাওো ভাটি দ্রুত বযায়টয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

প্রকমেয অওতাে নননভ যত মযগুয়রটয, ফাঁধ, 

অঈটয়রটগুয়রায যক্ষণায়ফক্ষণ এফং এয 

ভননটনযং অয়যা মজাযদায কযয়ত য়ফ;  

অয়রাচয প্রকেটিয কাম যক্রভ ননধ যানযত ভয়ে 

(অগস্ট’১৩ য়ত জুন ’১৫) ভাপ্ত কযা 

য়েয়ছ। ফাাঈয়ফা এটিয়ক ঈদাযণ নয়য়ফ 

ধয়য ভন্ত্রণারয়েয ন্যান্য প্রকয়েয কাম যক্রভ 

ননধ যানযত ভয়ে ভাপ্ত কযায ঈয়যাগ গ্রণ 

কযয়ত য়ফ; 

প্রকয়েয Internal এফং External 

ডডট দ্রুত োদন েযকতকফ। 
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“মগাড়ান চাটফানড়য়ত নতনযক্ত াম্প মস্টন ননভ যাণ” ীল যক প্রকমেয ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

১। প্রেকেয নাভ : মগাড়ান চাটফানড়য়ত নতনযক্ত াম্প মস্টন ননভ যাণ  

২।  প্রেকেয ফস্থান : ঢাকা ভানগযীয রূনগয থানা (পুযাতন ল্লফী থানা)।  

৩। ফাস্তফায়নোযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (ফাাঈয়ফা) 

৪। ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে  

৫।    প্রেকেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ   

(রক্ষ টাোয়) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যয় 

ম্পভাট 

(প্রঃ াঃ) 

নুয়ভানদত ফাস্তফায়নোর প্রকৃত 

ফাস্তফায়নোর 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নু 

ব্যকয়%) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

োকরয%) 

মূর 

ম্পভাট 

(প্রঃ াঃ) 

ংকাডধত 

ম্পভাট 

(প্রঃ াঃ) 

মূর ংকাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৯৮৩.০৫ 

(--) 

৮৮৯০.৭৩ 

(--) 

৮৮০৭.৫০ 

(--) 

০১/০৭/২০১০ 

য়ত  

৩০/০৬/২০১২ 

 

০১/০৭/২০১০ 

য়ত  

৩০/০৬/২০১৫ 

  

 

০১/০৭/২০১০ 

য়ত  

২৪/০৬/২০১৫ 

  

 

১১.৩৭% ৩ ফছয 

(১৫০%)  

৬।   প্রেকেয িডবডতে ফাস্তফায়নঃ  ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী প্রকেটিয 

ংগনবনিক ফাস্তফ ও অনথ যক গ্রগনত নযনষ্ট-ক’মত মদো য়রা।  

 

৭।  োজ ভাপ্ত থােকর তায োযণঃ  প্রকেটিয অওতাে নুয়ভানদত নডনন নুমােী কর প্রয়োজনীে ংয়গযআ কাজ 

ভাপ্ত য়েয়ছ।  

 

৮।  প্রেে মূল্যায়ন দ্ধডতঃ  প্রেেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফনফচনা কযা য়েয়ছ:  ননয়ম্নাক্ত 

নফলে/ িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ:  

 প্রকয়েয ডডডড ম িাকরাচনা; 

 প্রকয়েয PCR ম িাকরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় ের্তিে ম্পপ্রডযত প্রেকেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম িাকরাচনা ; 

 ভন্ত্রণারয় ও নযকেনা কনভন কর্তযক নফনবন্ন ভয়ে আস্যযকৃত ত্র; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদ যন; এফং  

 প্রাপ্ত তকেয ডবডতকত ংডিষ্ট েভ িেতিাকদয াকথ ংডিষ্ট েভ িেতিাকদয াকথ অকরাচনা ও ভতাভত গ্রণ।  

 

৯   াধাযণ ম যয়ফক্ষণ:   

 

। প্রকয়েয মূর ঈয়দ্দশ্য  (ক) ঈিযা, নভযপুয,  ল্লফী এফং কযান্টনয়ভন্ট এরাকায জরাফিতা দূযীকযণ ; (খ) ঢাকা য়যয 

ঈিয-নিভাঞ্চয়রয ৫৮.০০ ফঃ নকঃ নভঃ এরাকায ফন্যা ননেন্ত্রণ ; (গ) এরাকায াভানজক / নযয়ফ ফস্থায ঈন্নেন ; 

এফং (ঘ) এরাকায াভনগ্রক মমাগায়মাগ ও থ যনননতক ফস্থায ঈন্নেন আতযানদ।  

 

 ৯.২।    প্রকয়েয টভুনভ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য কর্তযক ঢাকা য়যয নিভাঞ্চয়রয ঘনফনতপূণ য ১৩৬ ফঃনকঃ 

এরাকায ফন্যা ননেন্ত্রণ, ননষ্কান ও নযয়ফ ঈন্নেয়নয জন্য ‘‘Dhaka Integrated Flood Protection 

Project (DIFPP)” ীল যক প্রকে ১৯৯২-১৯৯৮ ভয়ে ফাস্তফানেত ে। ঈক্ত প্রকয়েয অওতাে তুযাগ ও টঙ্গী নদী 

ফযাফয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ননভ যাণ কযা ে। এয়ত নত বৃনষ্ট ও ফন্যায কাযয়ণ নদীয াননয ঈচ্চতা ফাঁয়ধয নবতয়যয 

াননয মচয়ে মফী য়র প্রাকৃনতক ননষ্কায়ন প্রনতফন্ধকতা সৃনষ্ট ে। এয পয়র ফাঁয়ধয বয ন্তযীন ানন (run-off) 

ননষ্কায়নয জন্য Lifting pump প্রয়োজন ে। ফ্লাড এযাকন েযান্ট (FAP)8B এয ভীক্ষা প্রনতয়ফদয়ন মভাট 
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৬৫.২০ m
3
/sec ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন ায়ম্পয জন্য ৬৮৬ মক্টয Ponding area এয সুানয কযা ে। সুানয 

নুমােী প্রথভ ম যায়ে ২২ m
3
/sec ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন একটি ানম্পং মস্টন মগাড়ানচটফাড়ীয়ত স্থান কযা ে। 

           ম্প্রনতকায়র ঈিযা অফানক প্রকয়েয ৩ে ম যায়েয কাজ ফা স্তফােন ও ন্যান্য াঈনজং প্রকয়েয অওতাে নীচু জনভ 

বযাট কয়য অফানক প্রকে গয়ড় ঈঠাে আনতপূয়ফ যয নফযভান প্রাকৃনতক জরাধায়যয অেতন ক্রভািয়ে হ্রা ময়ত থায়ক। 

এভতাফস্থাে, মগাড়ানচটফাড়ীয়ত নফযভান ২২.০০ নকঈয়ফক ক্ষভতা ম্পন্ন াম্প মস্টন নদয়ে এরাকায ানন ননষ্কান 

ম্ভফ য়ে না এফং প্রনত ফল যা মভৌসুয়ভ  ল্লফী, নভযপুয, কযান্টনয়ভন্ট ও ঈিযা এরাকাে জরাফিতা মদখা মদে। ঈক্ত 

জরাফিতা ভস্যা ননযয়নয নননভি ২২ নকঈয়ভক ক্ষভতা ম্পন্ন অয়যকটি াম্প মস্টন ননভ যায়ণয জন্য ানন ঈন্নেন 

মফায়ড যয প্রস্তানফত ‘‘মগাড়ানচটফাড়ীয়ত নতনযক্ত াম্প মস্টন’’ ননভ যাণ ীল যক প্রকেটি নজওনফ থ যােয়ন ফা স্তফােয়নয 

জন্য নিান্ত গৃীত ে। 

 

৯.৩।  প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ ম্পূন য নজওনফ থ যােয়ন ৭৯৮৩.০৫ রক্ষ টাকা ব্যয়ে জুরাআ ২০১০ য়ত জুন,২০১২ ম যন্ত মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ০১-০৬-২০১০ তানযয়খ নুনষ্ঠত একয়নক বাে প্রকেটি নুয়ভানদত ে। প্রকে কাম যক্রভ ররু 

ওোয য ফযাদ্দ স্বেতা এফং ভাঠ ম যায়েয ফাস্তফ ফস্থায নযয়প্রনক্ষয়ত নকছু প্রয়োজনীে মটন্ডায/নন-মটন্ডায অআয়টভ 

ঈদ্ভফ ওোয (মা নফয়দ মথয়ক অভদানী কযয়ত য়েয়ছ) কাযয়ণ ননধ যানযত ভয়েয ভয়ে প্রকেটি ফাস্তফােন ভাপ্ত কযা 

ম্ভফ েনন। যফতীয়ত ফনিযত ব্যে অআএভআনড’য সুানযক্রয়ভ ১ভ ফায জুন/২০১৩, ২ে ফায জুন/২০১৪ , ৩ে ফায 

জুন/২০১৫ ম যন্ত ফাস্তফােন কার বৃনি কযা ে এফং ৮৮৯০.৭৩ রক্ষ টাকা ংয়ানধত ব্যয়ে ০১-০৬-২০১০নরঃ য়ত 

৩০-০৬-২০১৫নরঃ ম যন্ত মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক ১৫-০৪-২০১৫ তানযয়খ ংয়ানধত 

প্রকেটি নুয়ভানদত ে। ফ যয়ল ংয়ানধত ফাস্তফােন কায়রয ভয়ে প্রকেটি ভাপ্ত কযা য়েয়ছ।  

 

১০। প্রকে এরাকা নযদ যনঃ প্রকেটি জুন,২০১৫ তানযয়খ ভাপ্ত ে এফং মূল্যােয়নয জন্য ০৮/০৯/২০১৫ তানযয়খ 

অআএভআনড’মত PCR মপ্রযণ কযা ে । গত ২৭/১০/২০১৫ তানযয়খ প্রকেটিয কর কাম যক্রভ য়যজনভয়ন  নযদ যন 

কযা ে (নচত্র-১) নযদ যন কায়র প্রকে ব্যফস্থাক/ননফ যাী প্রয়কৌরী জনাফ মভাঃ অব্দুর ভনতন যকায, ঈ-নফবাগীে 

প্রয়কৌরী যণনজৎ কুভায ার, জীফন কুভায া, ঈ-কাযী প্রয়কৌরী জনাফ মভাঃ তনফফয যভান, খন্দকায 

নভজানুয যভান মরী, মভাঃ অস্রাপ ঈনদ্দন ও ন্যান্য কভ যকতযা/কভ যচাযীগণ ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে ংরগ্ন 

এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী ব্যনক্তফয়গ যয  ায়থও অয়রাচনা কযা ে।     

 

১০.১।  প্রকয়েয কাম যক্রভঃ  (ক) াম্প মস্ট ন নফনল্ডং (নচত্র- ২) ও ২টি নযয়টআননং ওোর (খ) া জয ট্াংক ও ন্যান্য 

ফকাঠায়ভা এয অওতাে া জয ট্াংক ননভ যাণ  (নচত্র-৩),  টায়নর ননভ যাণ, মযগুয়রটয ননভ যাণ (নচত্র -৪), যা স্তা (২০০ 

নভটায), ফাঈন্ডাযী ওোর (২৩৫ নভটায), মেন (১২০ নভটায), ওোক ওয়ে (১১০ নভটায) ননভ যাণ কাজ  (গ) 

Mechanical Equipment Supply & Installation এয অওতাে ৭.৩৩ ঘননভটায/ ময়কন্ড বাটি যকযার 

এনক্সয়ের মফ্লা াম্প-৩টি (নচত্র নং- ৫), ৮০০ নকয়রাওোট স্কুআয়যর মক আয়রকনট্রক ভটয-৩টি ; ফাটাযফ্লাআ বারৄ-৩টি, 

মবকুযোভ নযনরজ বারৄ-৩টি মক্রন (২৫টন, ১০টন ও ৫টন), ট্রাম যান ক-৩মট, স্টরক-৫টি, নক্সনরোযী মপননরটিজ-

২মট, কুনরং ওোটায াম্প-৩ মট, ওোটায াম্প আতযানদ এফং (ঘ) Electrical Equipment Supply & 

Installation এয অওতাে ৯ এভনবএ ৩৩/৬.৬ মকনব াওোয ট্রান্পপযভায-১টি , ৩৩মকনব মবকুেযাভ ানকযট 

মব্রকায-৩টি, গ্যাননট্র স্ট্রাকচায-১টি, ফাকারায-১টি, ৩৩মকনব আনয়ডায সুআ নগোয-৯টি (নচত্র-৭), মযাড রাআট, নফনবন্ন 

াআয়জয Electric cable আতযানদ কাজ। 

 

  

 

 

 

১১।  প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থাঃ   ভানপ্ত মূল্যােয়নয জন্য নযদ যনকারীন ভয়ে প্রকয়েয অওতাে ম্পানদত 

কাজগুয়রা ানফ যকবায়ফ বার ফস্থাে াওো মাে। তাছাড়া, প্রকে নযচারক ও ননফ যাী প্রয়কৌরী জানান মম, প্রকয়েয 

ডচত্রঃ াে ম্পেন ডফডল্ডং ডচত্রঃ াজি ট্াংে 
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কাজ ২৪/০৬/২০১৫ তানযয়খ মল য়েয়ছ। মটস্ট যান/ট্রাোর যান য়েয়ছ মভ,২০১৫ য়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত। ম ভয়ে 

মকান ধযয়ণয ক্রটি/ভস্যা নযরনক্ষত ে নাআ। এযযও াম্প মস্টনটি ১৪/১০/২০১৫ তানযয়খ ম যন্ত চারায়না য়েয়ছ 

এফং মকান ধাযয়ণয ভস্যা নযরনক্ষত ে নাআ। নযদ যনকায়র রগফআ ম যায়রাচনাে ঈনস্থত কভ যকতযায়দয ফক্তয়ব্যয 

তযতা াওো মাে।   
     

১২। প্রকয়েয  অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ প্রকেটিয মুর নুয়ভানদত ব্যে নছর ৭৯৮৩.০৫ রক্ষ  টাকা এফং ংয়ানধত 

নুয়ভানদত ব্যে নছর ৮৮৯০.৭৩ রক্ষ টাকা। মুর নুয়ভানদত ফাস্তফােন কার নছর জুরাআ, ২০১০ য়ত জুন, ২০১২ ম যন্ত 

এফং ফনিযত ফা স্তফােন কার জুরাআ, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৫ ম য ন্ত। প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন ( PCR  নুমােী 

জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ব্যে য়েয়ছ ৮৮০৭.৫০ রক্ষ  টাকা (৯৯.০৬%), ফাস্তফ গ্রগনত ১০০%।  
  

১৩। প্রকয়েয জনফর ননয়োগঃ প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য অরাদা বায়ফ মকান জনফর ননয়োগ কযা েনন। তত্ত্বাফধােক 

প্রয়কৌরী, ঢাকা ওয ায়কযর প্রকেটিয প্রকে নযচারক এফং ননফ যাী প্রয়কৌরী, ঢাকা ওয নফবাগ-২, প্রকে 

ব্যফস্থায়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ঢাকা ওয নফবাগ-২ এয ননয়জস্ব জনফর দ্বাযা প্রকেটি ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

  

১৪।   প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জুরাআ, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৫ ম য ন্ত) মভাট ৩ (নতন) 

জন প্রকে নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননমম্ন প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রাঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

কভ যকতযায নাভ দনফ পূণ যকারীন/

খন্ডকারীন 

ভেকার 

১. মভাঃ মফরায়েত মায়ন তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী পূণ যকারীন ১২-০১-২০১১ য়ত ১০-১০-২০১২ 

২. মভাঃ অব্দুর রনতপ নভো তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী পূণ যকারীন ১৫-১০-২০১২ য়ত ০৩-০৯-২০১৪ 

৩. মভাাম্মদ অরী তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী পূণ যকারীন ০৩-০৯-২০১৪ য়ত ৩০-০৬-২০১৫ 

 

১৫।  Procurement এয ঈয তথ্যানদঃ  প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররত্র ম যায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম, 

ননঅয-২০০৮ এয নফনধমূ প্রনতারন পূফ যক ফাংরায়দ মনাফাননী কর্তযক নযচানরত ফাংরায়দ নডয়জর েযান্ট 

(নফনডন) নরনভয়টড মক CCGP & CCEA এয নুয়ভাদনক্রয়ভ যানয ক্রে িনতয়ত ( DPM) ননয়োগ প্রদান 

পূফ যক কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।

১৬।  প্রকে ফাস্তফায়নািয প্রবাফঃ  প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র ঈিযা, নভযপুয, ল্লফী এফং কযান্টনয়ভন্ট এরাকাে জরাফিতা 

পরবায়ফ দূযীকযণ ম্ভফ য়েয়ছ। এয পয়র এরাকায নযয়ফ ও অথ য-াভানজক ফস্থায  ঈয আনতফাচক প্রবায 

য়ড়য়ছ। তাছাড়া জনভ-জভায মূল্য পূয়ফ যয তুরনাে কয়েক গু ণ বৃনি ময়েয়ছ। প্রকেটি ফা স্তফােন কযাে নযদ যন কায়র 

এরাকাফাী ানন ঈন্নেন মফায়ড যয প্রনত কৃতজ্ঞতা প্রকা কয়যন। 

১৭

নযকনেত নজযত

 ঈিযা, নভযপুয, ল্লফী এফং কযান্টনয়ভন্ট এরাকায 

জরাফিতা দূযীকযণ; 

  ঢাকা য়যয ঈিয-নিভাঞ্চয়রয ফন্যা ননেন্ত্রণ;  

 এরাকায াভানজক/থ যনননতক ও নযয়ফগত 

ঈন্নেন। 

 ঈিযা, নভযপুয, ল্লফী এফং কযান্টনয়ভন্ট এরাকায 

জরাফিতা য়নকটাআ দূযীভুত য়েয়ছ;  

 ঢাকা য়যয ঈিয-নিভাঞ্চয়র  ফন্যা ননেন্ত্রয়ন 

নননভ যত াম্প াঈজটি কাম যকয র্ভনভকা যাখয়ফ;  

 পূয়ফ যয তুরনাে এরাকায াভানজক /থ যনননতক ও 

নযয়ফগত ঈন্নেন য়েয়ছ।   
১৮।    ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত না য়র তায কাযণঃ  প্রকেটিয ১০০% ঈয়দ্দশ্য নজযত য়েয়ছ।   
  

১৯।  ফাস্তফােন ভস্যাঃ প্রকেটি পরবায়ফ ফাস্তফানেত/ভাপ্ত য়েয়ছ। তয়ফ াম্প াঈজটি নযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষয়নয 

জন্য নকছু জনফয়রয ংকট যয়েয়ছ ভয়ভ য প্রতীেভান য়েয়ছ।    

     

২০ সুানয/ভতাভতঃ  

২০.১।   াম্প াঈজটি নযচারনায জন্য প্রয়োজনীে জনফয়রয ংস্থান কযয়ত য়ফ; 

   

২০.২।   প্রকেটিয কায়জয স্থােীত্ব ও স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য প্রকয়েয অওতাে মম কর কাজ ম্পাদন কযা য়েয়ছ তা 

ননেনভত বায়ফ যক্ষনায়ফক্ষণ কযা প্রয়োজন; এফং  
 

২০.৩। প্রকেটিয ঈয দ্রুত  External Audit  ম্পাদন কযয়ত য়ফ। 
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নযনষ্ট-ক 

মগাড়ান চাটফানড়য়ত নতনযক্ত াম্প মস্টন ননভ যাণ (১ভ ংয়ানধত) প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফােন 

নুয়ভানদত রক্ষযভাত্রা

(ক) যাজস্ব ব্যে      

 (১) জযী ও নুন্ধান মথাক  1 item ৩.০০ মথাক 

১০০% 

৩.০০ 

(১০০%) 

 (২) ময়ট্রার ও লুনব্রয়কন্ট মথাক   1 item ৫.০০ মথাক 

১০০% 

৫.০০ 

(১০০%) 

 (৩) মষ্টনাযী মথাক   1 item ২.০০ মথাক 

১০০% 

২.০০ 

(১০০%) 

 (৪) নপ্রনন্টং এফং াফনরয়কন মথাক 1 item ২.০০ মথাক 

১০০% 

২.০০ 

(১০০%) 

 (৫) মভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষণ 

(৫টি জী গাড়ী) 

মথাক 1 item ৪.০০ মথাক 

১০০% 

৪.০০ 

(১০০%) 

 ঈ-মভাট (যাজস্ব) =  -- ১৬.০০  ১৬.০০ 

 

(খ) মুরধন ব্যে      

 (১) কনম্পঈটায যফযা ংখ্যা ২টি ১.০০ ২টি 

১০০% 

১.০০ 

(১০০%) 

 (২) পয়টাকনোয মভনন 

যফযা 

ংখ্যা ২টি ২.০০ ২টি 

১০০% 

২.০০ 

(১০০%) 

 (৩) মরয়বনরং মভনন ংখ্যা ২মট ২.৫০ ২ মট 

১০০% 

২.৫০ 

(১০০%) 

 পূতয কাজঃ      

 (১) াম্প মষ্টন নফনল্ডং  মথাক 1 item ১৪৪২.৪৭ 

 

মথাক 

১০০% 

১৪২২.৮০ 

(৯৮.৬৪%) 

 (২) াজয ট্াংক এফং ন্যান্য 

ফকাঠায়ভা 

মথাক 1 item ৬৪৪.৭০ 

 

মথাক 

১০০% 

৫৮৪.১৮ 

(৯০.৬১%) 

 (৩) মভননানযজ াোআ ও 

আনয়স্টয়রন 

মথাক 1 item ৫৮২০.৩৯ 

 

মথাক 

১০০% 

৫৮১৭.৩৫ 

(৯৯.৯৪%) 

 (৪) বফদুযনতক মন্ত্রানত 

যফযাও স্থান 

মথাক 1 item ৯৬১.৬৭ 

 

মথাক 

১০০% 

৯৬১.৬৭ 

(১০০%) 

                                            ঈ-মভাট (মুরধন) = ৮৮৭৪.৭৩ 

 

- ৮৭৯১.৫০ 

  ফ যয়ভাট = ৮৮৯০.৭৩ ১০০% ৮৮০৭.৫০ 

(৯৯.০৬%) 
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“মুন্পীগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভয়েক্স এরাকা দ্মা নদীয বাংগন য়ত যক্ষা” ীল যক  প্রকয়েয ভাপ্ত 

মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১।    প্রেকেয নাভ                : মুন্পীগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভয়েক্স এরাকা দ্মা নদীয বাংগন য়ত যক্ষা  

২।  প্রেকেয ফস্থান : মুন্পীগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা 

৩। ফাস্তফায়নোযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (ফাাঈয়ফা) 

৪। ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে  

৫।    প্রেকেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ   

(রক্ষ টাোয়) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যয় 

ম্পভাট 

(প্রঃ াঃ) 

নুয়ভানদত ফাস্তফায়নোর প্রকৃত 

ফাস্তফায়নোর 

ডতক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূর নু 

ব্যকয়%) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

োকরয%) 

মূর 

ম্পভাট 

(প্রঃ াঃ) 

ংকাডধত 

ম্পভাট 

(প্রঃ াঃ) 

মূর ংকাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৪৭.০০ প্রয়োজয 

নে 

১৯৫৭.৮৮ জানুোনয/২০১৩

য়ত

নডয়ম্বয/২০১৫

 প্রয়োজয নে জানুোনয/২০১৩

য়ত

জুন/২০১৫ 

প্রয়োজয নে প্রয়োজন্য 

নে

৬।   প্রেকেয িডবডতে ফাস্তফায়নঃ নযনষ্ট-ক’ PCR নুমােী  । 
 

৭।  োজ ভাপ্ত থােকর তায োযণঃ প্রকেটিয অওতাে নুয়ভানদত নডনন নুমােী মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

৮।  প্রেে মূল্যায়ন দ্ধডতঃ  প্রেেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফনফচনা কযা য়েয়ছ:  ননয়ম্নাক্ত 

নফলে/ িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ:  

 প্রকয়েয ডডডড ম িাকরাচনা; 

 প্রকয়েয PCR ম িাকরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় ের্তিে ম্পপ্রডযত প্রেকেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম িাকরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় ও নযকেনা কনভন কর্তযক নফনবন্ন ভয়ে আস্যযকৃত ত্র; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদ যন; এফং  

 প্রাপ্ত তকেয ডবডতকত ংডিষ্ট েভ িেতিাকদয াকথ ংডিষ্ট েভ িেতিাকদয াকথ অকরাচনা ও ভতাভত গ্রণ।  

৯   প্রকয়েয মূর ঈয়দ্দশ্য ও টর্ভনভঃ   

। প্রকয়েয মূর ঈয়দ্দশ্যঃ প্রকয়েয মূর ঈয়দ্দশ্য য়ে দ্মা নদীয ৭৯২.৫০ নভটায তীয ংযক্ষণ কায়জয ভােয়ভ নদীয তীয 

বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কয়য মুন্পীগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভ মেক্স এরাকা যক্ষা কযা। এছাড়া ং নিষ্ট এরাকায 

জনজীফন, ম্পনি ও ফকাঠায়ভায ননযািা নফধান, থ যনননতক কভ যকান্ড ও ব্যফা ফাননয়জযয ঈন্নেন নননিত কযা এফং 

প্রাকৃনতক নযয়ফয়য ফক্ষে ও নদী বাঙ্গয়নয পয়র অথ য-াভানজক নযনস্থনতয ফননত মযাধ কযা প্রকয়েয ন্যতভ 

ঈয়দ্দশ্য। 

৯.২   প্রকয়েয টর্ভনভঃ  মুন্পীগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভ মেক্স এরাকাে দ্মা নদীয ফাভ তীয়য ফনস্থত ভনজদ,  

ঈয়জরা র্ভনভ নপ, ফাজায, াকা ঘযফাড়ী, ঈয়জরা কভমেক্স বফন াফ যতী এরাকা নদীবাঙ্গয়ন তযন্ত ঝুঁনকপূণ য 

য়ে ড়াে বাঙ্গন মযায়ধ মুনন্পগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভ মেক্স এরাকা দ্মা নদীয বাঙ্গন য়ত যক্ষা প্রকেটি 

প্রণেন ও গ্রন কযা ে।  ঈয়ল্লখ্য দ্মা নদীয ফাভ তীয ংযক্ষয়ণয জন্য Institute of water Modeling (IWM) 
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কর্তযক Feasibility Study for new projects under BWDB নয়যানায়ভ একটি ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ম্পনদত 

য়েনছর। IWM কর্তযক ম্পানদত গানণনতক ভয়ডর ও নপনজকযার ভয়ডর স্টানডয নবনিয়ত মরৌজং ঈয়জরা কভয়েক্স 

এয ননকটফতী স্থায়ন ৮৭০.৮৫ নভ: প্রনতযক্ষামূরক কাজ ফাস্তফােয়নয সুানয কযা য়েনছর। মআ মভাতায়ফক প্রকেটি 

গ্রণ কযা ে।  

১০।  প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ প্রকেটি ম্পূন য নজওনফ থ যােয়ন ২৪৪৭.০০ রক্ষ টাকা  ব্যয়ে জানুোযী,২০১৩ য়ত নডয়ম্বয,২০১৫ 

মভোয়দ ফা স্তফােয়নয জন্য ০৮ /০১/২০১৩ তানযয়খ ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুয়ভানদত ে।   নুয়ভানদত  

ফাস্তফােন কায়রয ভয়ে প্রকেটি ভাপ্ত কযা য়েয়ছ। 

১১। প্রকে এরাকা নযদ যনঃ  
 

১১.১। গত ২৯/১১/২০১৫  তানযয়খ  ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়নয নননভি প্রকেটিয কর কাম যক্রভ য়যজনভয়ন  

নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র প্রকে ব্যফস্থাক/ননফ যাী প্রয়কৌরী জনাফ মযজাঈর মভা স্তপা অাপৄদয়দৌরা, ঈ-

নফবাগীে প্রয়কৌরী জনাফ মভাঃ অভজাদ ময়ন, ঈ-কাযী প্রয়কৌরী জনাফ মভাঃ জাাঙ্গীয মায়ন, জনাফ মভাঃ 

যনকবুর আরাভ ও ন্যান্য কভ যকতযাগণ ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে ংরগ্ন এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী 

ব্যনক্তফয়গ যয  ায়থও অয়রাচনা কযা ে । 
১১.২ । প্রকয়েয কাম যক্রভ:  প্রকেটিয অওতাে মূর কাম যক্রভ নছর মরৌজং ঈয়জরা কভয়েক্স এরাকাে নদী তীয 

ংযক্ষণ/প্রনতযক্ষা কাজ ম্পাদন কযা । মআ মভাতায়ফক মভাট ০.৭৯২৫ নকয়রানভটায নদীয তীয়য ংযক্ষণ/প্রনতযক্ষা 

কাজ কযা য়েয়ছ । 
 

১২।  প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থাঃ  নযদ যনকায়র প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থা ম যয়ফক্ষণ কযা ে। নডজাআন ও 

মস্পননপয়কন মভাতায়ফক কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ এফং কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ ( নচত্র-৪)। 
আয়তাভয়ে একটি ফল যা মভৌষুভ নতফানত য়রও প্রকয়েয অওতাে ম্পানদত কাজগুয়রা ফতযভায়ন বার ফস্থাে অয়ছ।  

এ ছাড়া প্রকেটি দ্রুত ফাস্তফােয়নয পয়র মরৌজং ঈয়জরা কভয়েক্স ও  নদী তীযফতী প্রচুয ফাড়ীঘয, পুনর রাআন,  র্ভনভ 

নপ মফ নকছু মূল্যাফান স্থানা গত ফল যা মভৌষুয়ভ যক্ষা ময়েয়ছ  (নচত্র- ৫ ও ৬)।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৩। প্রকয়েয  অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ প্রকেটিয নুয়ভানদত ব্যে নছর ২৪৪৭.০০ রক্ষ টাকা। নুয়ভানদত ফা স্তফােন কার 

নছর জানুোযী, ২০১৩ য়ত নডয়ম্বয, ২০১৫ ম য ন্ত, তয়ফ প্রকেটিয জুন’২০১৫ এ ফা স্তফােন কাজ ভাপ্ত ে। প্রকেটিয 

ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী জুন/২০১৫ থ যাৎ ভানপ্ত ম যন্ত অনথ যক গ্রগনত ১৯৫৭.৮৮ রক্ষ টাকা (৮০.০১%) 

ফাস্তফ গ্রগনত ১০০%। 

নচত্র-৪: ফাস্তফানেত তীয ংযক্ষণ/প্রনতযক্ষা কাজ মূ 
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১৪। প্রকে ফাস্তফােয়ন ভননটনযং কাম যক্রভ:  ানন ম্পদ ভন্ত্র ণারে কর্তযক প্রকে ভননটনযং এয জন্য নস্টোনযং কনভটি গঠন 

কযা ে। গঠিত কনভটিয প্রকে নযদ যন কায়জয ফাস্তফ ও অনথ যক গ্রগনত, ভস্যা নচনিতকযণ, ভস্যা ভাধায়নয 

ঈাে আতযানদ নফলয়ে ম যায়রাচনায জন্য প্রকে  ফা স্তফােনকারীন ভয়ে মভাট ৪টি বা নুনষ্ঠত ে। কনভটিয ৪থ য 

বায কাম যনফফযণীয়ত ঈমল্লখ কযা ে মম, প্রকয়েয গুনগত ভান ফ জাে মযয়খ নননদ যষ্ট ভয়েয পূয়ফ য প্রকয়েয কাজ ম্পূণ য 

ভাপ্ত ওোে প্রকে ফা স্তফােনকাযী ংনিষ্ট করয়ক ধন্যফাদ জ্ঞান কযা য়রা। বনফষ্যয়ত ন্যান্য প্রকয়েয মক্ষয়ত্রও 

ননধ যানযত ভয়ে প্রকয়েয ফা স্তফােন কাজ ম্পন্ন কযায নফলয়ে ফা স্তফােনকাযী ংস্থায কর মক য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ। 

নযদ যন ও ননঅয য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকেটিয জুন, ২০১৫  ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ফা স্তফ গ্রগনত ১০০%। 

নুয়ভানদত প্রকে দনরর (নডনন) নুমােী প্রকেটিয ভাঠ ম যায়ে কাজ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড যয ঢাকা ওয 

নফবাগ-১, ফাাঈয়ফা, ঢাকা এয অওতাে ও ানফ যক তত্ত্বাফধােয়ন ফাস্তফােনেন কযা য়েয়ছ। 

১৫। প্রকয়েয জনফর ননয়োগঃ  প্রকেটি ফা স্তফােয়নয জন্য অরাদা বায়ফ মকান জনফর ননয়োগ কযা েনন। তত্ত্বাফধােক 

প্রয়কৌরী, ঢাকা ওয ায়কযর প্রকেটিয প্রকে নযচারক এফং ননফ যাী প্রয়কৌরী, ঢাকা ওয নফবাগ-১, প্রকে 

ব্যফস্থায়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ঢাকা ওয নফবাগ-১, ফাাঈয়ফা, ঢাকা এয ননজস্ব জনফর দ্বাযা প্রকেটি ফা স্তফােন 

কযা য়েয়ছ। 

১৬। প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্য:  প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জানুোযী, ২০১৩ য়ত জুন, ২০১৫  ম যন্ত) মভাট ২ জন 

প্রকে নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননমম্ন প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রাঃ 

 

ক্রঃ নং কভ যকতযায নাভ দনফ পূণ যকারীন/

খন্ডকারীন 

ভেকার 

১. মভাঃ যহুর অনভন ননফ যাী প্রয়কৌরী পূণ যকারীন ১০-০৪-২০১৩ য়ত ০৯-১২-২০১৪ 

২. মভাাম্মদ অরী তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী পূণ যকারীন ১০-১২-২০১৪ য়ত ৩০-০৬-২০১৫ 

 

১৭।  Procurement ম্পযনকত তথ্য:  প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররত্র ম যায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম, নফজ্ঞাণ 

প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযত্র অফান , মূল্যােন, NOA এফং ওোকয ড যায প্রদায়ন ননঅয -২০০৮ এয নফনধভারা 

নুসৃত য়েয়ছ।  

১৮।  প্রকে ফাস্তফায়নািয প্রবাফঃ   প্রকেটি ফা স্তফােয়নয পয়র মুনন্পগঞ্জ মজরাধীন মরৌজং ঈয়জরা কভ মেক্স এরাকা, 

মরৌজং ফাজায, মরৌজং-ভাওো াকা যাস্ত, ঈয়জরা র্ভনভ নপ, ফানড়ঘয, ভনজদ আতযানদ দ্মা নদীয ফাভতীয 

বাঙ্গন য়ত যক্ষা ময়েয়ছ। এরাকায ভানুয়লয ননযািা নফধান জানভার যক্ষা ময়েয়ছ এফং য়ফ যানয প্রকে 

এরাকায়ক প্রাকৃনতক নফম যয়েয াত মথয়ক যক্ষা কয়য অথ যাভানজক ফস্থায ঈয আনতফাচক প্রবাফ য়ড়য়ছ। তাছাড়া 

জনভ-জভায মূল্য পূয়ফ যয তুরনাে কয়েক গুন বৃনি ময়েয়ছ। প্রকেটি ফা স্তফােন কযাে নযদ যন কায়র এরাকাফাী ানন 

ঈন্নেন মফায়ড যয প্রনত কৃতজ্ঞতা প্রকা কয়যন।  
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১৯। প্রেকেয উকিশ্য জিনঃ  

নযকনেত নজযত 

 দ্মা নদীয ৭৯২.৫০ নভটায তীয ংযক্ষণ কায়জয 

ভােয়ভ নদীয বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কয়য মুন্পীগঞ্জ 

মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভ মেক্স এরাকা যক্ষা 

কযা। 

 ংনিষ্ট এরাকায জনজীফন, ম্পনি ও 

ফকাঠায়ভায ননযািা নফধান, থ যনননতক 

কভ যকান্ড ও ব্যফা ফা নণমজযয ঈন্নেন নননিত 

কযা।

 এরাকায াভানজক / নযয়ফ ফস্থায ঈন্নেন। 

 এরাকায াভনগ্রক মমাগায়মাগ ও থ যনননতক 

ফস্থায ঈন্নেন।

 দ্মা নদীয ৭৯২.৫০ নভটায তীয ংযক্ষণ কায়জয 

ভােয়ভ নদীয বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কয়য মুন্পীগঞ্জ মজরায 

মরৌজং ঈয়জরা কভ মেক্স এরাকা যক্ষা কযা 

য়েয়ছ।

 ংনিষ্ট এরাকায জনজীফন, ম্পনি ও ফকাঠায়ভায 

ননযািা নফধান, থ যনননতক কভ যকান্ড ও ব্যফা 

ফানণমজযয ঈন্নেন নননিত য়েয়ছ।

 এরাকায াভানজক/নযয়ফগত ফস্থায ঈন্নেন 

ানধত য়েয়ছ। 

 এরাকায াভনগ্রক মমাগায়মাগ ও থ যনননতক ফস্থায 

ঈন্নেন য়েয়ছ।

 

২০।  ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত না য়র তায কাযণঃ  প্রকেটিয ১০০% ঈয়দ্দশ্য নজযত য়েয়ছ। এটিয়ক একটি পর প্রকে 

নয়য়ফ গণ্য কযা মাে।  

২১।  ফাস্তফােন ভস্যাঃ  

২১.১। প্রকেটি ফাস্তফােয়ন মকান ভস্যা নযরনক্ষত েনন।  স্থানীে ংদ দস্য এফং প্রকে এরাকায জনগয়ণয ানফ যক 

য়মানগতাে প্রকেটিয মথামথবায়ফ ফাস্তফােন কযা ম্ভফ য়েয়ছ ভয়ভ য ংনিষ্ট কর্তযক্ষ জাননয়েয়ছ।    

২২   

২২.১। প্রকেটিয কায়জয স্থােীত্ব ও স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য প্রকয়েয অওতাে মম কর কাজ ম্পাদন কযা য়েয়ছ তা 

ননেনভত বায়ফ যক্ষনায়ফক্ষণ কযয়ত য়ফ; 

২২.২। প্রকেটিয ঈয দ্রুত  External Audit ম্পাদন কযয়ত য়ফ। 
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নযনষ্ট-ক 

 

মুন্পীগঞ্জ মজরায মরৌজং ঈয়জরা কভয়েক্স এরাকা দ্মা নদীয বাংগন য়ত যক্ষা প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফােন 

(রক্ষ টাকাে) 

নডনন নুমােী প্রকে কায়জয নফনবন্ন য়ঙ্গয 

নাভ 
একক 

নুয়ভানদত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

নযভাণ 
অনথ যক 

ফাস্তফ নযভাণ 

(%) 
অনথ যক (%) 

ক্রঃ 

নং 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক) যাজস্ব ব্যে      

(১) ময়ট্রার ও লুনব্রয়কন্ট মথাক ১ দপা ৪.০০ ১ দপা (১০০%) ৩.৯৮ (৯৯.৫০% 

(২) মস্টনাযী, নর ও স্টযাম্প মথাক ১ দপা ১.০০ ১ দপা (৯৮%) ০.৯৮ (৯৮%) 

(৩) মটন্ডায ডকুয়ভন্ট মুদ্রণ ও চায মথাক ১ দপা ১.০০ ১ দপা (১০০% ১.০০ (১০০%) 

(৪) জনয ও নুন্ধান মথাক ১ দপা ৫.০০ ১ দপা (১০০%) ৪.৯৯ (১০০%) 

(৫) নফযভান মানফান ও গাড়ী  

(জী-২টি, মভাটয াআয়কর-১টি) 

মভযাভত 

মথাক ১ দপা ২.০০ ১ দপা (১০০% ২.০০ (১০০%) 

 (৬) কনম্পঈটায ও অনুলনঙ্গক মথাক ১ দপা ০.৫০ ১ দপা (১০০%) ০.৫০ (১০০%) 

ঈ-মভাট (যাজস্ব) =   ১৩.৫০ ১ দপা (১০০%) ১৩.৪৫ (৯৯.৬২%) 

(খ) মুরধন ব্যে      

(১) তীয ংযক্ষণ/প্রনতযক্ষা কাজ= 

৭৯২.৫০নভ:(প্রনতযক্ষা ৬০০ নভঃ ও 

এন্ড টানভ যয়নন ১৯২.৫০ নভঃ) 

নকঃনভঃ ০.৭৯২৫ ২২১১.০৮ (০.৭৯২৫ 

নকঃনভঃ) ১০০% 

১৯৪৪.৪৩ (৮৭.৯৪%) 

ঈ-মভাট (মুরধন) =   ২২১১.০৮ (০.৭৯২৫ 

নকঃনভঃ) ১০০% 

১৯৪৪.৪৩ (৮৭.৯৪%) 

মভাট (ক+খ) (যাজস্ব + মূরধন)   ২২২৪.৫৮ ১০০% ১৯৫৭.৮৮ (৮৮.০১%) 

গ) নপনজকযার কনন্টয়জন্পী   ৪৪.৪৫ - - 

ঘ) মূল্য কনন্টয়জন্পী   ১৭৭.৯৭ - - 

ফ যয়ভাট (ক+খ+গ+ঘ)   ২৪৪৭.০০ ১০০% ১৯৫৭.৮৮ (৮০.০১%) 
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“মভঘনা নদীয বাঙ্গন কত চাঁদপুয মচ প্রকে এরাকা ংযক্ষণ (াআভচয) এফং ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরায ফাভ 

তীয যক্ষা প্রকে (১ভ ংয়ানধত)” ীল যক প্রেম্পেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতকফদন 

 

 (ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

১।    প্রেকেয নাভ                : মভঘনা নদীয বাঙ্গন কত চাঁদপুয মচ প্রকে এরাকা ংযক্ষণ (াআভচয) এফং ফাঞ্ছাযাভপুয 

ঈয়জরায ফাভ তীয যক্ষা প্রকে (১ভ ংয়ানধত) 

২।  প্রেকেয ফস্থান : চাঁদপুয ও ব্রাহ্মণফানড়ো মজরায াআভচয ও ব্রাহ্মণফানড়ো দয 

৩। ফাস্তফায়নোযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (ফাাঈয়ফা) 

৪। ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে  

৫।   প্রেকেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ   

(রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে  নুয়ভানদত ফাস্তফােন 

কার 

প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত 

ভে (মুর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর নজওনফ 

 

১ভ 

ংয়ানধত 

মূর ১ভ 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৯৩৯.৮৮ ১৮৩৮৮.৭৪ ১৬৮৫৭.৬২ জুরাআ 

২০০৯ 

য়ত জুন 

২০১২ 

জুরাআ 

২০০৯ য়ত 

জুন ২০১৩ 

জুরাআ ২০০৯ 

য়ত জুন 

২০১৫ 

৯১.৬৮% ৩ ফছয 

(১০০%) 

 

৬। প্রকয়েয থ যােন:  প্রকেটি ম্পূণ য নজওনফ থ যােয়ন ফাস্তফানেত য়েয়ছ। 
 

৭। প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফােন গ্রগনতঃ ডযনষ্ট ’’ক’’ 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) যীক্ষা য়যজনভয়ন নযদ যন ও ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয 

ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে, অনথ যক ব্যে কভ য়রও মবৌত গ্রগনত মথামথবায়ফ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। থ যাৎ 

াআভচয ংয় ৭৮৯৮.০৫ নভটায এফং ফাঞ্ছাযাভপুয ংয় ২২০০ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ মথামথবায়ফ 

ম্পাদন কযা য়েয়ছ। রদৄভাত্র Stock pile নায়ফ রক্ষযভাত্রা নুমােী মুদে নন ব্লক ননভ যাণ কযা ম্ভফ ে নাআ 

নফধাে মবৌত গ্রগনত ৯৬.০৭% ানধত য়েয়ছ। 
 

৯। মূল্যােন িনতঃ প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত িনত নুযণ কযা য়েয়ছঃ 
 

 নুয়ভানদত প্রকে ছক ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা;  

 ননঅয ম যায়রাচনা; 

 PEC বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ যন এফং  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয অয়রাচনা; 

 

১০। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য ও টভুনভঃ 
 

১০.১। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ 

চাঁদপুয ংঃ মভঘনা নদীয তীয়য চাঁদপুয মচ প্রকয়েয মফড়ী ফাঁধ দ্বাযা ংযনক্ষত চাঁদপুয ও রক্ষ্মীপুয মজরায কৃনল 

জনভ, ফাস্থান, ফাজায, নফযারে, কয়রজ, ভাদ্রাা, ভনজদ, ভনন্দয এফং মমাগায়মাগ ব্যফস্থায়ক যক্ষা কযা প্রকেটিয 

মূর ঈয়দ্দশ্য।  

 

ফাঞ্ছাযাভপুয ংঃ  ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরায ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরাধীন ভনযচাকানন্দ ফাজায, ঈলুকানন্দ ফাজায, 

কানাআনগয এরাকা এফং তৎংরগ্ন গ্যানপল্ড, ফাস্থান, ইদগা, নফযারে, কয়রজ এফং চালয়মাগ্য জনভ মভঘনা নদীয 

ফাভ তীয়যয বাঙ্গন য়ত যক্ষা কযা প্রকেটিয মূর ঈয়দ্দশ্য। 
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১০.২। টভুনভঃ 

চাঁদপুয ংঃ মভঘনা নদীয ফাভ তীয়য ফনস্থত চাঁদপুয মচ প্রকেটি চাঁদপুয মজরায চাঁদপুয, পনযদগঞ্জ ও াআভচয 

এফং রক্ষ্মীপুয মজরায রক্ষ্মীপুয দয, যােপুয ও যাভগঞ্জ ঈয়জরায ৫৭০০০ মক্টয এরাকা জুয়ড় নফস্তৃত। ফন্যা ননেন্ত্রণ, 

ননষ্কান ও মচ সুনফধা প্রদায়নয ভােয়ভ কৃনল ঈাৎাদন বৃনিয রয়ক্ষয ১৯৭৮ ায়র প্রকেটি ফাস্তফােন কযা ে। 

প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র প্রকে এরাকাে ষ্য নননফড়তা (Cropping Intensity) ১৫১% য়ত ২৩৪% এ বৃনি 

াে এফং খায ঘাটনত এরাকাটি খায ঈদ্ভৃি এরাকাে নযণত ে। নকন্তু মভঘনা নদীয বোফ বাঙ্গয়ন এ ভাপ্ত 

প্রকেটি হুভকীয মু্মখীন য়ে য়ড়। প্রকেভুক্ত ১০০ নকঃনভঃ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁয়ধয ভয়ে প্রকয়েয নিাভাংয় ২৬ 

নকঃনভঃ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ মভঘনা নদীয তীয়য ফনস্থত। মভঘনা নদীয ক্রভাগত বাঙ্গয়নয পয়র প্রকেভুক্ত ৫০০০ মক্টয 

এফং প্রকে ফন যর্ভত ৩০০০ মক্টয এরাকা নদীগয়ব য নফরীন য়ে মাে। নদী বাঙ্গন প্রনক্রোে পুনযাে াআভচয এরাকাে 

প্রাে ১১.০০ নকঃনভঃ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ হুভকীয মু্মখীন ে।  এ নযয়প্রনক্ষয়ত ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য কর্তযক 

চাঁদপুয ংয়য জন্য অয়রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

 

ফাঞ্ছাযাভপুয ংঃ  ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরায ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরাধীন ভনযচাকানন্দ ফাজায, ঈলুকানন্দ ফাজায, 

কানাআনগয এরাকা মভঘনা নদীয ফাভ তীয়য ব্যাক বাঙ্গয়নয কফয়র য়ড় এফং নদী বাঙ্গয়নয বোফতাে ঈক্ত 

এরাকাে নদীয তীয প্রাে ১.৫০ নকঃনভঃ নবতয়য প্রয়ফ কয়য তানধক ঘযফাড়ী, স্কুর, ভাদ্রাা, ভনজদ, ইদগা ও 

পরী জনভ নফনবন্ন াকাযী ও মফযকাযী স্থানা নদীগয়ব য নফরীন য়ে মাে। ঈক্ত এরাকায বাঙ্গন প্রনতয়যায়ধ 

ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য কর্তযক একটি কানযগযী কনভটি গঠন কযা ে। কনভটিয সুানযয়য অয়রায়ক 

ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরায ভনযচাকানন্দ ফাজায, ঈলুকানন্দ ফাজায ও কানাআনগয এরাকায নফনবন্ন স্থায়ন মভাট ২২০০ 

নভটায তীয ংযক্ষণ নডননয়ত ন্তযর্ভক্ত কযা ে। ফনণ যত কাজ ফাস্তফােয়নয পয়র ংনিষ্ট এরাকাে গ্যানপল্ড, 

ফাস্থান, ইদগা, নফযারে, কয়রজ, ভনন্দয াকা যাস্তা, ব্রীজ কারবাট য ও পরী জনভ নফনবন্ন যকাযী ও 

মফযকাযী স্থানা এফং অফানক ঘযফাড়ী যক্ষা কযায জন্য অয়রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  
 

১১।       প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধনঃ প্রকেটি ২৫/০২/২০১০আং তানযয়খ একয়নক বাে প্রকেটি নুয়ভানদত ে।  

ংয়ানধত নডননঃ যফতীয়ত কাজ ফাস্তফােনকারীন ভয়ে বাঙ্গয়নয ব্যাতা বৃনি াওোে অয়রাচয প্রকয়েয  

ংয়ানধত নডনন ০৯/০৪/২০১২আং তানযয়খ ানন ম্পদ ভন্ত্রণরাে কর্তযক নুয়ভানদত ে।  
 

১২। প্রকয়েয মূর কাম যক্রভ ফাস্তফােন: 
  

াআভচয ংয়  ১৩৯৬৪.৬১ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৮৯৮.০৫ নভটায নদীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফােন এফং ফাঞ্ছাযাভপুয 

ংয় ৪৪২৪.১৩ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২০০ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।  

১৩। প্রকে এরাকা নযদ যনঃ 
 

১৩.১ চাঁদপুয মজরাঃ প্রকেটি জুন,২০১৫ মত ভাপ্ত কযা ে এফং ১৮/১০/২০১৫ তানযয়খ PCR াওো মাে। প্রকেটিয 

ভানপ্ত প্রনতয়ফদন প্রণেয়নয রয়ক্ষয জনাফ ম্পভা : ফযোতুয যভান , কাযী নযচারক ১৫/১২/২০১৫ তানযয়খ চাঁদপুয 

মজরায াআভচয ঈয়জরাে ফাস্তফানেত ৭৮৯৮.০৫ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ য়যজনভয়ন নযদ যন কয়যন। 

নযদ যনকায়র জনাফ মভাঃ যনপক ঈল্লা, ননফ যাী প্রয়কৌরী, চাঁদপুয ওয নফবাগ, ফাাঈয়ফা, চাঁদপুয, জনাফ অবু 

াআদ মভাঃ ভাবুবুর কনযভ, ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী, চাঁদপুয ওয ঈ-নফবাগ, ফাাঈয়ফা, চাঁদপুয এফং জনাফ 

জাাঙ্গীয মায়ন, ঈ-কাযী প্রয়কৌরী/াখা কভ যকতযা ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে ংরগ্ন এরাকায নকছু নকছু 

ঈকাযয়বাগী ব্যনক্তফয়গ যয ায়থও অয়রাচনা কযা ে। ফাাঈয়ফা এয স্থানীে নপ কর্তযক যফযাকৃত ননঅয, 

ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা, নযদ যয়ন প্রাপ্ত তথ্য ও ঈায়িয নবনিয়ত প্রনতয়ফদনটি প্রনীত য়েয়ছ।  
 

১৩.২ ব্রাক্ষ্মনফানড়ো মজরাঃ প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন প্রণেয়নয রয়ক্ষয  জনাফ ম্পভা: ফযোতুয যভান, কাযী নযচারক 

১৬/১২/২০১৫ তানযয়খ ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরায ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরাে ফাস্তফানেত ২২০০ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ 

য়যজনভয়ন নযদ যন কয়যন। নযদ যনকায়র জনাফ া মভাাম্মদ অনভনুর আরাভ, ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী এফং 

মকন নপায পজয়র আরাী , ব্রাক্ষ্মনফানড়ো ানন ঈন্নেন নফবাগ, ফাাঈয়ফা, ব্রাক্ষ্মণফানড়ো, প্রকে এরাকাে 

ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে ংরগ্ন এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী ব্যনক্তফয়গ যয ায়থও অয়রাচনা কযা ে। 

ফাাঈয়ফা এয স্থানীে নপ কর্তযক যফযাকৃত ননঅয, ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা, নযদ যয়ন প্রাপ্ত 

তথ্য ও ঈায়িয নবনিয়ত প্রনতয়ফদনটি প্রণীত য়েয়ছ। 
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১৪। প্রকয়েয অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ  
 

 

14.1 প্রকয়েয অনথ যক গ্রগনতঃ  

প্রকেটিয মূর নুয়ভানদত ব্যে নছর ১৬৯৩৯.৮৮ রক্ষ টাকা এফং ংয়ানধত নুয়ভানদত ব্যে নছর ১৮৩৮৮.৭৪ রক্ষ 

টাকা। মূর নুয়ভানদত ফাস্তফােন কার নছর নডয়ম্বয/২০০৯ য়ত জুন/২০১২ ম যন্ত। ংয়ানধত নুয়ভানদত ফাস্তফােন 

কার নছর নডয়ম্বয/২০০৯ য়ত জুন/২০১৩ ম যন্ত। প্রকৃত ফাস্তফােনকার য়ে নডয়ম্বয/২০০৯ য়ত জুন/২০১৫ ম যন্ত। 

প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ব্যে য়েয়ছ ১৬৮৫৭.৬২ রক্ষ টাকা 

(৯১.৬৭%)। 
 

14.2 প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগনতঃ  

নযদ যন ও ননঅয য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকয়েটিয জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ফাস্তফ গ্রগনত ৯৬.০৭%।  
 

১৫। প্রকয়ে কায়জয ফতযভান ফস্থাঃ 
 

15.1 চাঁদপুয মজরাঃ 

াআভচয ংঃ ১৫/১২/২০১৫ তানযখ চাঁদপুয মজরায াআভচয ঈয়জরায ফাস্তফানেত ৭৮৯৮.০৫ নভটায নদীতীয 

ংযক্ষণ কাজ য়যজনভয়ন নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র চাঁদপুয ফাঈয়ফা এয ননফ যাী প্রয়কৌরী, ঈ-নফবাগীে 

প্রয়কৌরী, মকন নপায ন্যান্য কভ যকতযাবৃন্দ প্রকে এরাকাে ঈনস্থত নছয়রন। 

 

১৫.২. াআভচয ংয়য দনক্ষণ অরগী আঈননেয়নয চয ববযফী ও গাজীনগয গ্রায়ভয কাটাখারী ফাজায ংরগ্ন এরাকায়ত 

৬৪০০ নভটায নদীয তীয ংযক্ষয়ণয কাজ কযা য়েয়ছ ( ডচত্র ১ ও ২)। ডযদ িন োকর নফনবন্ন স্থায়ন ব্লক নযভা কয়য 

মদখা মাে মম, নডজাআন ও মস্পননপয়কন নুমােী ব্লকগুয়রা বতনয কযা য়েয়ছ। ংযক্ষণ োকজ মূরত : ডজও ব্যাগ 

(১৭৫kg) ও ব্লে ফাকনা কয়কছ। ডযদ িকন ব্লে ডযভা েকয ম্পদখা মায় ম্পম , প্রডতটি ম্পেডং ব্লকেয ভা (৪৫  ৪৫ 

৩০) ম্প:ডভ: এফং  ডাডেং ব্লকেয ভা (৪৫৪৫৪৫) ও (৪৫৪৫৪০) ম্প:ডভ:। ম্পেডং ব্লেগুকরা নদীয তীকয 

ঢাকরয ভান্তযাকর ম্পপরা কয়কছ। ঈক্ত তীয ংযক্ষন কায়জয পয়র রাভছনড় মতনরয়ভাড় ও গাজীনগয গ্রাভ বাঙ্গয়নয 

কফর মথয়ক যক্ষা ময়েয়ছ ফয়র এরাকাফাী  জানান। ঈক্ত এরাকাে নযনা মপযীঘায়টয দনক্ষয়ণ ১৩নং াাযচয 

আঈননেয়নয মগানফনন্দো গ্রায়ভ ১ নকয়রানভটায বদয়ঘ যয মফড়ী ফাঁধ ননভ যাণ কযা প্রয়োজন ফয়র এরাকাফাী জানান। এয়ত 

কয়য ঈক্ত এরাকায ফতফানড়, অফানদ জনভ রফনাক্ততায প্রয়কা মথয়ক যক্ষা ায়ফ। এছাড়া াআভচয ংয়য দনক্ষয়ণ 

তীয যক্ষা কায়জয ময়ল ম যায়ে এরাকায়ত বাঙ্গন মদখা নদয়েয়ছ। ঈক্ত এরাকায়ত দ্রুত নদীয তীয যক্ষা কযা প্রয়োজন 

(নচত্র ৩ ও ৪)। 

  

  

15.2 নচত্র-১ াআভচয ংকয োজ (ব্লে ম্পেডং)। নচত্র-২ : ব্লে ডাডেং। 
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নচত্র-৩ াআভচয ংকয দডক্ষকণ বািন প্রফণ 

এরাো। 

নচত্র-৪ : নদী বািন। 
 

১৫.৩ ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরাঃ 

ফাঞ্ছাযাভপুয ংঃ গত ১৬/১২/২০১৫ তানযখ ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরায ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরায ফাস্তফানেত ২২০০ নভটায 

নদীতীয ংযক্ষণ কাজ য়যজনভয়ন নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র মদখা মাে মম, ভনযচাকানন্দ কানাআনগয ও 

ঈলুকানন্দ গ্রাভ মভঘনা নদীয বাঙ্গন মথয়ক যক্ষায জন্য নদীয তীয যক্ষায কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। তয়ফ ভনযচাকানন্দ 

ও কানাআনগয ংয় ৬৮ নভটায পুযাতন কাজ অয়যা বায়রাবায়ফ কযা প্রয়োজন ফয়র নযদ যয়ন নযরনক্ষত ে। 

এছাড়া ঈক্ত এরাকাে য়নক জােগাে নজও ব্যাগ স্যয়ম যয অয়রায়ত থাকাে মগুয়রায স্থােীত্ব নষ্ট য়ে (নচত্র ৫ ও ৬)। 

একআ য়ঙ্গ স্টক ব্লক গুয়রা দীঘ যনদন মাফৎ য়ড় থাকায পয়র মগুয়রা নষ্ট য়ে (নচত্র-৭)। ম কাযয়ণ স্টক ব্লক গুয়রা 

বাঙ্গন প্রফণ এরাকাে মপরায জন্য যাভ য প্রদান কযা ে। 

  

১৫.৪ প্রকয়েয গাড়ী প্রকয়ে কায়জ ব্যফহৃত না ওোঃ ম যায়রাচনাে মদখা মাে মম, অয়রাচয প্রকয়েয অওতাে ১টি ৩৫০ 

নন জী ক্রয়েয ংস্থান নছর। ঈক্ত জীটি প্রকে ররু ওোয ভে ক্রে কযা য়েনছর। নকন্তু প্রকে চরাকারীন ভে 

মথয়ক জীটি ঢাকায়ত ব্যফহৃত য়ে অয়ছ। এ ম্পয়কয ননফ যাী প্রয়কৌরী, চাঁদপুয জানান মম, গানড়টি ক্রয়েয য ভাত্র 

১৫নদন প্রকে এরাকাে নছর যফতীকায়র এটি ঢাকাে ননয়ে এয় ব্যফায কযা য়েনছর। ফতযভায়ন গানড়টি ঢাকাে 

যয়েয়ছ ফয়র নতনন ফনত কয়যন। 

  

১৬। Procurement ংক্রান্ত তথ্যানদঃ ঈক্ত প্রকয়েয ধীয়ন নজও-ব্যাগ যফযা কায়জ (Goods) ১৫টি প্যায়কয়জ 

নুয়ভানদত নডননয়ত ফযাদ্দ নছর ৭৬৩২.২৪ রক্ষ টাকা, দযত্র চুনক্ত ে ৭১২৩.৪৬ রক্ষ টাকা এফং নদীতীয 

ংযক্ষণ কায়জ (River Bank Protective work) ১৭টি প্যায়কয়জ নডননয়ত ফযাদ্দ নছর ১০৪৬৮.৯২ রক্ষ 

টাকা দযত্র চুনক্ত ে ৯৮৮৮.৫২ রক্ষ টাকা। প্রকেটিয প্রনতটি প্যায়কয়জয অওতাে ননঅয ২০০৮ এফং ননএ-

২০০৬ এয নফনধ ও অআনমূ প্রনতারন নআন গঠন পূফ যক দযত্র অফান, মূল্যাে ও চুনক্ত ফাস্তফােন কযা 

য়েয়ছ ভয়ভ য প্রনতেভান ে। ভাপ্তকৃত কায়জয নডজাআন ও মস্পননপয়কন যীক্ষা কয়য াভঞ্জস্যতা াওো মাে।  
 

১৭। প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্যঃ  
 

প্রকে নযচারয়কয নাভ পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

মভোদকার 

১। জনাফ মখ নুরুর অরা, প্রধান প্রকেৌরী খন্ডকারীন ০১/১২/২০১০ ৩০/০১/২০১১ 

২। জনাফ অফদুয যফ নভো, প্রধান প্রকেৌরী খন্ডকারীন ০২/০২/২০১১ ১৬/০৯/২০১২ 

৩। জনাফ মভাঃ মপযয়দৌ, প্রধান প্রকেৌরী খন্ডকারীন ৩০/০৯/২০১২ ১৬/০১/২০১৪ 

৪। জনাফ মভাঃ আভাআর মায়ন, প্রধান প্রকেৌরী খন্ডকারীন ০২/০২/২০১৪ ২৩/১১/২০১৪ 

৫। জনাফ মভাঃ নানজয অয়ভদ, প্রধান প্রকেৌরী খন্ডকারীন ২৭/১১/২০১১ ১০/০৫/২০১৫ 

৬। জনাফ মভাঃ মভাায়দ্দক মায়ন, প্রধান প্রকেৌরী খন্ডকারীন ১৮/০৬/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৫ 
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১৮। প্রকয়েয প্রবাফঃ  

 প্রকেটিয অওতাে নদীতীয ংযক্ষণ কাজ (River Bank Protective work) ফাস্তফােয়নয পয়র চাঁদপুয মচ 

প্রকয়েয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ তথা জনাধাযয়নয জানভার এফং যকাযী ও মফযকাযী কর স্থানা মভঘনা নদীয 

বাঙ্গন য়ত যক্ষা ময়েয়ছ। এছাড়া ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরায ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরাধীন ভনযচাকানন্দ ফাজায, ঈলুকানন্দ 

ফাজায, কানাআনগয এরাকা এফং তৎংরগ্ন গ্যানপল্ড, ফাস্থান, ইদগা, নফযারে, কয়রজ এফং চালয়মাগ্য জনভ 

মভঘনা নদীয ফাভ তীয়যয বাঙ্গন য়ত যক্ষা ময়েয়ছ। 
 

১৯। প্রকয়েয উমদ্দশ্য জযনঃ 

নুয়ভানদত নজযত 

চাঁদপুয ংঃ মভঘনা নদীয তীয়য চাঁদপুয মচ প্রকয়েয মফড়ী ফাঁধ 

দ্বাযা ংযনক্ষত চাঁদপুয ও রক্ষ্মীপুয মজরায কৃনল জনভ, ফাস্থান, 

ফাজায, নফযারে, কয়রজ, ভাদ্রাা, ভনজদ, ভনন্দয এফং 

মমাগায়মাগ ব্যফস্থায়ক যক্ষা কযা। 

চাঁদপুয ংঃ মভঘনা নদীয তীয়য চাঁদপুয মচ 

প্রকয়েয মফড়ী ফাঁধ দ্বাযা ংযনক্ষত চাঁদপুয ও 

রক্ষ্মীপুয মজরায কৃনল জনভ, ফাস্থান, ফাজায, 

নফযারে, কয়রজ, ভাদ্রাা, ভনজদ, ভনন্দয এফং 

মমাগায়মাগ ব্যফস্থায়ক যক্ষা কযা ম্ভফ কয়কছ। 

ফাঞ্ছাযাভপুয ংঃ  ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরায ফাঞ্ছাযাভপুয 

ঈয়জরাধীন ভনযচাকানন্দ ফাজায, ঈলুকানন্দ ফাজায, কানাআনগয 

এরাকা এফং তৎংরগ্ন গ্যানপল্ড, ফাস্থান, ইদগা, নফযারে, 

কয়রজ এফং চালয়মাগ্য জনভ মভঘনা নদীয ফাভ তীয়যয বাঙ্গন 

য়ত যক্ষা কযা। 

ফাঞ্ছাযাভপুয ংঃ  ব্রাক্ষ্মণফানড়ো মজরায 

ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরাধীন ভনযচাকানন্দ ফাজায, 

ঈলুকানন্দ ফাজায, কানাআনগয এরাকা এফং 

তৎংরগ্ন গ্যানপল্ড, ফাস্থান, ইদগা, 

নফযারে, কয়রজ এফং চালয়মাগ্য জনভ মভঘনা 

নদীয ফাভ তীয়যয বাঙ্গন য়ত যক্ষা কযা ম্ভফ 

কয়কছ। 

 

২০। ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত না য়য তায কাযণঃ প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য নজযত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভাণ নে। 

 

২১। ফাস্তফােন ভস্যাঃ 

 

২১.১ প্রকয়েয গাড়ী প্রকয়েয কায়জ ব্যফহৃত না ওো; 

২১.২ ভাঠ ম যায়ে জনফয়রয স্বেতা; 

২১.৩ ডজও ব্যাগ ম্পখারা অোকয ডনকচ; 

২১.৪ বািন প্রফণ এরাোয় েে ব্লে ব্যফায না েযা; 

 

২২। সুানযঃ 

 
 

২২.১ নযনা মপযীঘায়টয দনক্ষয়ণ ১৩নং াাযচয আঈননেয়নয মগানফনন্দো গ্রায়ভ ১ নকয়রানভটায বদয়ঘ যয মফড়ী ফাঁধ ননভ যাণ 

কযায নফলেটি ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে নফয়ফচনা কযয়ত ায়য; 

২২.২ প্রকয়েয অওতাে ংস্থানকৃত গাড়ী প্রকয়েয কায়জ ব্যফহৃত না ওোয নফলেটি খনতয়ে মদখা প্রয়োজন। বনফষ্যয়ত এ 

নফলয়ে তকযতা ফরম্বন কযা প্রয়োজন; 

২২.৩ াআভচয ংয়য দনক্ষয়ণ তীয যক্ষা কায়জয ময়ল ম যায়ে এরাকায়ত বাঙ্গন মদখা মদোে ঈক্ত এরাকায়ত দ্রুত নদীয 

তীয যক্ষা কযা প্রয়োজন। প্রয়োজয়ন স্টক ব্লক ব্যফায কযা মময়ত ায়য; 

২২.৪ ব্যফহৃত েে ব্লে ব্যফাকযয ডফলকয় দ্রুত ব্যফস্থা ডনকত কফ; 

২২.৫ ম্পম ভস্ত জায়গায় সূকম িয অাকরাকত ডজও ব্যাগ যকয়কছ ম্পগুকরা াডনয ভকধ্য ম্পপরায উকযাগ গ্রণ েযকত কফ ; 

২২.৬ ডফডবন্ন প্রেকেয অওতায় ডনডভ িত েে ব্লকেয এেটি ঠিে ডযংখ্যান ডদকত কফ; 

২২.৪ নুকেদ ২২.১-২২.৩ এয উয প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ িে অগাভী ১(এে) ভাকয ভকধ্য অআএভআডড ংডিষ্ট 

েরকে ফডত েযকত কফ। 
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নযনষ্ট - ’’ক’’ 

কায়জয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন (মফতন/যফযা মফা/মভযাভত): 

(রক্ষ টাকাে) 

মকাড 

নং 

কাম যক্রভ একক প্রকয়েয রক্ষযভাত্রা জুন/১৫ ম যন্ত গ্রগনত 

মবৌত অনথ যক মবৌত অনথ যক 

 াট য-এঃ মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত চাঁদপুয মচ প্রকে এরাকা ংযক্ষণ (াআভচয)  

৪৮৮৬ জযী ও নুন্ধান মথাক ১ দপা ২.০০ ১ দপা ২.০০ 

৪৮২৩ ময়ট্রার ও লুনব্রয়কন্ট মথাক ১ দপা ১২.০০ ১ দপা ১১.৯৯ 

৪৮২৮ মষ্টনাযী  মথাক ১ দপা ৩.০০ ১ দপা ৩.০০ 

৪৮২৭ মুদ্রন ও প্রচায  মথাক ১ দপা ৩.০০ ১ দপা (অং) ১.৯৮ 

৪৯০১ মানফান মভযাভত ও 

যক্ষণায়ফক্ষণ  

মথাক ১ দপা ৩.০০ ১ দপা ২.৯৮ 

৬৮০৭ জী গাড়ী যফযা (৩৫০০ 

নন) 

প্রনতটি ১টি ৬৫.০০ ১টি ৫৯.০৫ 

৬৮১৪ স্টাপ স্টযান্ড ায়ব য মন্ত্রানত প্রনত মট ২ মট ২.৪৮ ২ মট ২.৪৮ 

৬৮১৫ মরজায নপ্রন্টায কনম্পঈটায  প্রনতটি ১টি ১.০০ ১টি ১.০০ 

৬৮১৯ পয়টাকনোয  প্রনতটি ১টি ০.৯৭ ১টি ০.৯৭ 

৭০৮১ াআভচয এরাকাে মভঘনা 

নদীয ফাভ তীয 

ংযক্ষণ=৭৮৯৮.০৫ নভটায 

নভটায ৭৮৯৮.০৫ 

নভটায 

১৩৮৪২.১৬ ৭৮৯৮.০৫ 

নভটায 

(৯৭.২১%) 

১৩২৬৪.৯৪ 

৭০৮১ ননভ যাণকারীন যক্ষণায়ফক্ষণ  মথাক ১ দপা ৩০.০০ ১ দপা ৩০.০০ 

 াট য- এ মভাট =   ১৩৯৬৪.৬১  ১৩৩৮০.৩৯ 

 াট য-এঃ ফাঞ্ছাযাভপুয ঈয়জরায মভঘনা নদীয ফাভ তীয যক্ষা প্রকে 

৪৮২৩ ময়ট্রার ও লুনব্রয়কন্ট  মথাক ১ দপা ২.০০ ১ দপা ২.০০ 

৪৮২৮ মষ্টনাযী  মথাক ১ দপা ১.০০ ১ দপা ১.০০ 

৪৮২৭ মুদ্রন ও প্রচায  মথাক ১ দপা ১.৫০ ১ দপা ১.৫০ 

৪৮৮৬ জযী ও নুন্ধান  মথাক ১ দপা ৩.০০ ১ দপা ২.৮৩ 

৬৮১৫ মরজায নপ্রন্টায কনম্পঈটায  প্রনতটি ১টি ১.০০ ১টি ১.০০ 

৬৮.০৭ ভটয াআয়কর (১২৫নন) প্রনতটি ১টি ১.৫০ ১টি ১.৫০ 

৬৮১৪ স্টাপ স্টযান্ড ায়ব য মন্ত্রানত প্রনতটি ১ মট ১.৫০ ১ মট ০.৫৮ 

৭০৮১ মভঘনা নদীয ফাভ তীয 

ংযক্ষণ=২২০০ নভটায 

নভটায ২২০০ নভটায ৪৩৯২.৬৩ ২২০০ নভটায 

(৯২.৫০%) 

৩৪৬৬.৮২ 

৭০৮১ ননভ যাণকারীন যক্ষণায়ফক্ষণ মথাক ১ দপা ২০.০০ ১ দপা ০.০০ 

 াট য- নফ মভাট =   ৪৪২৪.১৩  ৩৪৭৭.২৩ 

 প্রকে মভাট (াট য-এ+াট য-

নফ)= 
  ১৮৩৮৮.৭১  ১৬৮৫৭.৬২ 
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“চাঁদপুয মজরায পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-াখুো এরাকাে মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত চাঁদপুয মচ 

প্রকে ংযক্ষণ (১ভ ংয়ানধত)” ীল যক প্রকমেয ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

১।    প্রেকেয নাভ                 : চাঁদপুয মজরায পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-াখুো এরাকাে মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত   

চাঁদপুয মচ প্রকে ংযক্ষণ (১ভ ংয়ানধত) 

২।  প্রেকেয ফস্থান : চাঁদপুয দয 

৩। ফাস্তফায়নোযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (ফাাঈয়ফা) 

৪। ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে  

৫।   প্রেকেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ   

 (রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে  নুয়ভানদত ফাস্তফােন 

কার 

প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত 

ভে (মুর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর ব্যে ১ভ 

ংয়ানধত  

মূর ১ভ 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৫৭১.৮৪ ১৭০৯৫.৪৮ ১৬৬০১.০০ এনপ্রর 

২০১০ 

য়ত জুন 

২০১২ 

এনপ্রর 

২০১০ য়ত 

জুন ২০১৩ 

এনপ্রর ২০১০ 

য়ত জুন ২০১৫ 

৯৭.১১% ৩ ফছয ২ 

ভা 

(১৬০%) 

 
০৬। প্রেকেয থ িায়নঃ প্রকেটি ম্পূণ য নজওনফ থ যােয়ন ফাস্তফানেত য়েয়ছ। 

 

০৭। প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফােন গ্রগনতঃ ডযডষ্ট ’’ক’’ 

 

০৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) যীক্ষা য়যজনভয়ন নযদ যন ও ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয 

ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে, অনথ যক ব্যে কভ য়রও মবৌত গ্রগনত মথামথবায়ফ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। থ যাৎ 

ঈক্ত প্রকয়েয অওতাে ৫৬৭৫.২৬ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ মথামথবায়ফ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। রদৄভাত্র Stock 

pile নায়ফ রক্ষযভাত্রা নুমােী মুদে নন ব্লক ননভ যাণ কযা ম্ভফ ে নাআ নফধাে মবৌত গ্রগনত ৯৮.৪৩% ানধত 

য়েয়ছ। 

 

০৯। মূল্যােন িনত (Methodology) প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত িনত নুযণ কযা য়েয়ছঃ  
 

 নুয়ভানদত প্রকে ছক ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা;  

 ননঅয ম যায়রাচনা; 

 PEC বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ যন এফং  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয অয়রাচনা; 
 

১০। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য ও টর্ভনভঃ 
 
 

১০.১। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ 

 

চাঁদয য়যয পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-াখুো এরাকা এফং গুরুত্বপূণ য ফানণজয মকন্দ্র ও যকাযী-মফযকাযী 

ম্পদ, কৃনষ্ট জনভ, জনদ আতযানদ এফং চাঁদয মচ প্রকয়েয ঈিয-নিভাঞ্চয়র ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ মভঘনা নদীয 

বাঙ্গন য়ত যক্ষা কযা।  
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১০.২। টভুনভঃ  

দ্মা, মভঘনা ও ডাকানতো নদীয ংয়মাগস্থয়র চাঁদপুয মজরা য ফনস্থত। এ য়যয পুযান ফাজায়যয দনক্ষয়ণ 

আব্রাীভপুয ও াখুো এরাকা মভঘনা নদীয ফাভ তীয়য ঈিয-দনক্ষয়ণ নফস্তৃত। আব্রাীপুয ও াখুো এরাকা চাঁদপুয 

য়যয খুফআ ননকটফতী নফধাে এয গুরুত্ব নযীভ। চাঁদপুয য এফং ারযফতী এরাকাে মভঘনা নদীয ভাযাত্মক 

বাঙ্গয়নয দরুন প্রনত ফছয য়নক এরাকা নদীগয়ব য নফরীন য়ে মাে। আনতপূয়ফ য মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত চাঁদপুয 

যয়ক যক্ষায জন্য নফনবন্ন ভয়ে একানধক প্রকে ফাস্তফাে কযা ে। ফাস্তফানেত প্রকয়েয অওতাে চাঁদপুয য়যয 

পুযান ফাজায এরাকাে ১৪৩০ নভটায প্রনতযক্ষামূরক কাজ ফাস্তফােন কযা ে মা পরপ্রসু র্ভনভকা ারন কয়যয়ছ। 

চাঁদপুয মচ প্রকে ফাস্তফােনকারীন ভয়ে থ যাৎ ১৯৭৫-৭৬ ায়র আব্রাীভপুয-যাভদাদী-মদাকানঘয এরাকাে মভঘনা 

নদীয তীয বাঙ্গন ভাযাত্মক অকায ধাযণ কয়য। পয়র এআ এরাকাে চাঁদপুয মচ প্রকয়ে নফকে ফন্যা ফাঁধ ননভ যাণ কযা 

ে। যফতীয়ত ঈক্ত এরাকাে দীঘ য নদন মাফৎ অয মকান বাঙ্গন নছর না। নকন্তু গত ২০০৮ ায়র ফন্যা চরাকারীন 

ভয়ে চাঁদপুয মৌযবায ন্তগ যত পুযান ফাজায়যয দনক্ষণাংয় এআ এরাকাে য ংযক্ষণ প্রকয়েয অওতাে 

ফাস্তফানেত প্রনতযক্ষা কাজ ংরগ্ন বাটিয়ত ৪৪০০ নভটায (নকনভ ১.৪৩০ য়ত নকনভ ৫.৮৩০ ম যন্ত) ংয় পুনযাে 

ভাযাত্মক বাঙ্গন মদখা মদে। পয়র পুযান ফাজায আব্রাীমুয-যাভদাদী-মদাকানঘয-াখুো এরাকাে মভঘনা নদীয 

ফাভতীয স্থানয়বয়দ প্রাে ১৫০ নভটায য়ত ৩০০ নভটায ম যন্ত নদীগয়ব নফরীন য়ে মাে। তৎয়প্রনক্ষয়ত নধকতয নদী 

বাঙ্গন প্রফন ৪৪০০ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফােয়নয জন্য ১৫৫৭১.৮৪ রক্ষ টাকা ব্যয়ে গত ১৩/০৪/২০১০ 

তানযয়খ ঈক্ত প্রকেটি একয়নক বাে নুয়ভাদন রাব কয়য। 

 

১১। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধনঃ  
  

প্রকেটি ১৩/০৪/২০১০ তানযয়খ একয়নক বাে নুয়ভানদত ে।   

 
ংয়ানধত নডননঃ নধকতয নদী বাঙ্গন প্রফন এরাকা নায়ফ নচনিত অয়যা ১২৭৬.২৬ নভটায থ যাৎ মভাট 

(৪৪০০+১২৭৬.২৬) ৫৬৭৬.২৬ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফােয়নয জন্য ১৭০৯৫.৪৮ রক্ষ টাকা ব্যে ম্বনরত 

‘‘চাঁদপুয মজরায পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-াখুো এরাকাে মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত চাঁদপুয মচ প্রকে 

ংযক্ষণ প্রকে (১ভ ংয়ানধত)’’ ংয়ানধত নডনন গত ০৯/০৪/২০১২আং তানযয়খ ানন ম্পদ ভন্ত্রণরাে কর্তযক 

নুয়ভানদত ে। 

 
১২। প্রকয়েয মূর কাম যক্রভঃ  
  

প্রকয়েয অওতাে ৫৬৭৬.২৬ নভটায নদীয ংযক্ষণ কাজ ম্পন্ন কযা ।  

 
১৩। প্রকে এরাকা নযদ যনঃ  
 

 প্রকেটি জুন,২০১৫ মত ভাপ্ত কযা ে এফং ১৮/১০/২০১৫ তানযয়খ PCR াওো মাে। প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন 

প্রণেয়নয রয়ক্ষয জনাফ ম্পভা : ফযোতুয য ভান কাযী নযচারক (ানন-ম্পদ) অআএভআনড গত ১৫/১২/২০১৫ 

তানযয়খ চাঁদপুয মজরায াআভচয ঈয়জরাে ফাস্তফানেত ৫৬৭৬.২৬ নভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ য়যজনভয়ন 

নযদ যন কয়যন। নযদ যনকায়র জনাফ মভাঃ যনপক ঈল্লা, ননফ যাী প্রয়কৌরী, চাঁদপুয ওয নফবাগ, ফাাঈয়ফা, 

চাঁদপুয, জনাফ অবু আদ মভাঃ ভাবুবুর কনযভ, ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী, চাঁদপুয ওয ঈ-নফবাগ, ফাাঈয়ফা, চাঁদপুয 

এফং জনাফ মভাঃ ওোনদুয যভান র্ভ ুঁআো, ঈ-কাযী প্রয়কৌরী/াখা কভ যকতযা ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে 

ংরগ্ন এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী ব্যনক্তফয়গ যয ায়থও অয়রাচনা কযা ে। ফাাঈয়ফা এয স্থানীে নপ কর্তযক 

যফযাকৃত ননঅয, ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা, নযদ যয়ন প্রাপ্ত তথ্য ও ঈায়িয নবনিয়ত প্রনতয়ফদনটি 

প্রণীত য়েয়ছ। 

 
১৪। প্রকয়েয অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ  
 

14.3 প্রকয়েয অনথ যক গ্রগনতঃ  

প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ব্যে য়েয়ছ ১৬৬০১.০০ রক্ষ টাকা 

(৯৭.১১%)। 
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14.4 প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগনতঃ  

নযদ যন ও ননঅয য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকয়েটিয জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ফাস্তফ গ্রগনত ৯৮.৪৩%।  

 
১৫। প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থাঃ 

 

১৫.২ ব্লক নযভা:  

নফনবন্ন স্থায়ন ব্লক নযভা কয়য মদখা মাে মম, নডজাআন ও মস্পননপয়কন নুমােী ব্লকগুয়রা বতনয কযা য়েয়ছ। 

ংযক্ষণ োকজ মূরত : ডজও ব্যাগ (১৭৫kg) ও ব্লে ফাকনা কয়কছ। ডযদ িকন ব্লে ডযভা েকয ম্পদখা মায় ম্পম , 

প্রডতটি ম্পেডং ব্লকেয ভা (৪৫  ৪৫ ৩০) ম্প:ডভ: এফং  ডাডেং ব্লকেয ভা (৪৫৪৫৪৫) ও (৪৫৪৫৪০) 

ম্প:ডভ: ( ডচত্র ২)। ম্পেডং ব্লেগুকরা নদীয তীকয ঢাকরয ভান্তযাকর ম্পপরা কয়কছ। কনে জায়গায় ডজও -ব্যাগ াডনয 

উকয সূকম িয অকরাকত রক্ষয েযা মায় (ডচত্র ১)।  

  

  

নচত্র-১ ডজও ব্যাগ াডনয উকয। নচত্র-২ : ব্লক ডযভা। 
 

১৫.২. স্টক ব্লক ংযক্ষণ কযাঃ 

প্রকয়েয ভানপ্ত প্রনতয়ফদয়ন ঈয়ল্লখ কযা য়েয়ছ। স্টক াআর নয়য়ফ রক্ষযভাত্রা নুমােী স্টক ব্লক বতযী কযা ম্ভফ 

েনন নকন্তু নযদ যয়ন প্রাে ৮০০০০ স্টক ব্লক রক্ষয কযা মাে মা নফনবন্ন স্থায়ন অফানদ জনভয়ত যাখা য়েয়ছ (নচত্র ৩ ও 

৪)। ঈক্ত স্টক ব্লক অয়রাচয প্রকয়েয অওতাে বতযী কযা য়েয়ছ ফয়র ংনিষ্ট কভ যকতযাগণ ফনত কয়যন। ননঅয 

এয ায়থ ফাস্তফতায াথ যয়কযয কাযণ জানয়ত চাওো য়র ংনিষ্ট মকনার নপায জানান মম, প্রকয়েয রক্ষযভাত্রা 

নছর ১২০০০০ নকন্তু ফাস্তয়ফ অয কভ নযভাণ বতনয কযা ম্ভফ য়েয়ছ। ঈক্ত স্টক ব্লক গুয়রা বাঙ্গন প্রফন স্থায়ন মপরায 

জন্য যাভ য প্রদান কযা ে।  

  

১৫.৩. ব্লক য়য নগয়ে শূন্য স্থায়নয সৃনষ্ট : 

নযদ যয়ন মদখা মাে মম, আব্রাীভপুয াকুযা আঈননেন ংরগ্ন পুযাতন ফাজায়যয কাছাকানছ মফ নকছু স্থায়ন ব্লক য়য 

নগয়ে শূন্য স্থায়নয সৃনষ্ট য়েয়ছ মখায়ন যফতীয়ত বাঙ্গয়নয মুয়খামুনখ য়ফ ায়য । এফ স্থায়ন স্টক ব্লক গুয়রা দ্রুত 

ফায়নায নফলয়ে যাভ য প্রদান কযা ে (নচত্র ৫ ও ৬)। 
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নচত্র-৫ ব্লে কয ডগকয় পাঁো স্থাকনয সৃডষ্ট ওয়া। নচত্র-৬ : ব্লক য়য মাওো। 

 

১৬। Procurement ংক্রান্ত তথ্যানদঃ ঈক্ত প্রকয়েয ধীয়ন নজও-ব্যাগ যফযা কায়জ (Goods) ১৩টি প্যায়কয়জ 

নুয়ভানদত নডননয়ত ফযাদ্দ নছর ৮৭৩৬.৮৯ রক্ষ টাকা, দযত্র চুনক্ত ে ৮৭৩৫.১৭ রক্ষ টাকা এফং নদীতীয 

ংযক্ষণ কায়জ (River Bank Protective work) ১৩টি প্যায়কয়জ নডননয়ত ফযাদ্দ নছর ৯৫১৩.৪৯ রক্ষ টাকা 

দযত্র চুনক্ত ে ৭৯৪৪.১৫ রক্ষ টাকা। প্রকেটিয প্রনতটি প্যায়কয়জয অওতাে ননঅয ২০০৮ এফং ননএ-২০০৬ 

এয নফনধ ও অআনমূ প্রনতারন নআন গঠন পূফ যক দযত্র অফান, মূল্যাে ও চুনক্ত ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ ভয়ভ য 

প্রনতেভান ে। ভাপ্তকৃত কায়জয নডজাআন ও মস্পননপয়কন যীক্ষা কয়য াভঞ্জস্যতা াওো মাে।  

 
১৭। প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্যঃ  

 

প্রকে নযচারয়কয নাভ পূণ যকারীন/খন্ডকারীন মভোদকার 

১। জনাফ মভাঃ ানপজুয যভান, 

তত্ত্বাফধায়ে প্রকেৌরী 

খন্ডকারীন ২০/১২/২০০৯ ০৭/০১/২০১০ 

২। জনাফ নযোজঈনদ্দন অয়ভদ, 

তত্ত্বাফধায়ে প্রকেৌরী 

খন্ডকারীন ০৮/০১/২০১০ ২৩/০২/২০১১ 

৩। জনাফ অপতাফ ঈনদ্দন অয়ভদ, 

তত্ত্বাফধায়ে প্রকেৌরী 

খন্ডকারীন ২৪/০২/২০১১ ০৪/০৫/২০১৪ 

৪। জনাফ এানুয যনদ, তত্ত্বাফধায়ে 

প্রকেৌরী 

খন্ডকারীন ০৫/০৫/২০১৪ ০৭/০৬/২০১৪ 

৫। জনাফা োভরুনমনছা নআনঞ্জ, 

তত্ত্বাফধায়ে প্রকেৌরী 

খন্ডকারীন ০৮/০৬/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৫ 

 

১৮। প্রকয়েয প্রবাফঃ  
 

 প্রকেটিয অওতাে নদীতীয ংযক্ষণ কাজ (River Bank Protective work) ফাস্তফােয়নয পয়র চাঁদপুয মচ 

প্রকয়েয ঈিয-নিভ ংয়য ফন্যা ননেন্ত্রন ফাঁধ চাঁদপুয মৌযবায ন্তগ যত পুযান ফাজায এরাকাে ফনস্থত ফহু 

ঘযফাড়ী, ভনজদ, ভনন্দয, স্কুর, ভাদ্রাা,  যাস্তাঘাট, ফাজায বাঙ্গন য়ত যক্ষা ময়েয়ছ।  

 

১৯। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জযনঃ  

 

নুয়ভানদত নজযত 

চাঁদয য়যয পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-াখুো 

এরাকা এফং গুরুত্বপূণ য ফানণজয মকন্দ্র ও যকাযী-

মফযকাযী ম্পদ, কৃনষ্ট জনভ, জনদ আতযানদ এফং 

চাঁদয মচ প্রকয়েয ঈিয-নিভাঞ্চয়র ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ 

মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত যক্ষা কযা।  

চাঁদয য়যয পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-

াখুো এরাকা এফং গুরুত্বপূণ য ফানণজয মকন্দ্র ও 

যকাযী-মফযকাযী ম্পদ, কৃনষ্ট জনভ, জনদ 

আতযানদ এফং চাঁদপুয মচ প্রকয়েয ঈিয-নিভাঞ্চয়র 

ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত যক্ষা কযা  

ম্ভফ কয়কছ। 
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২০। ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত না য়য তায কাযণঃ প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য নজযত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভাণ নে। 

 

২১। ফাস্তফােন ভস্যঃ 
 

২১.১ অফাদী জডভকত েে ব্লে ংযক্লণ েযা; 

২১.২ ব্লে কয ডগকয় ফাকেঁ নদীয াকড় শূন্য স্থাকনয সৃডষ্ট; 

২১.৩ োকজয ডডকপে রায়াডফডরটি ডডযয়ড ম্পল কয় মাওয়া; 

 

 

২২। সুানযঃ  
 

২২.১ অফাদী জডভ কত েে ব্লে দ্রুত ডযকয় ম্পপরায উকযাগ গ্রণ েযকত কফ; 

২২.২ নদীয তীয যক্ষা োকজয ম্পম ভস্ত ংক ব্লে কয ডগকয় শূন্য স্থাকনয সৃডষ্ট কয়কছ ম্পখাকন দ্রুত ম্পভযাভকতয উকযাগ 

গ্রণ েযকত কফ; 

২২.৩ ফাাউকফা ের্তিে ভাঠ ম িাকয় দ্রুত জনফর দায়ন েযকত কফ; 

২২.৪ ব্যফহৃত েে ব্লে ব্যফাকযয ডফলকয় দ্রুত ব্যফস্থা ডনকত কফ; 

২২.৫ ডফডবন্ন প্রেকেয অওতায় ডনডভ িত েে ব্লকেয এেটি ঠিে ডযংখ্যান ডদকত কফ; 

২২.৪ অনুটেি ২২.১-২২.৫ এর ডেটয় প্রটয়াজর্ীয় ব্যেস্থা গ্রে  েকয অগাভী ১ (এে) ভাকয ভকধ্য অআএভআডড ংডিষ্ট 

েরকে ফডত েযকত কফ। 
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নযনষ্ট - ’’ক’’ 

কায়জয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন (মফতন/যফযা মফা/মভযাভত): 

(রক্ষ টাকাে) 

মকাড 

নং 

কাম যক্রভ একক প্রকয়েয রক্ষযভাত্রা জুন/১৫ ম যন্ত গ্রগনত 

মবৌত অনথ যক মবৌত অনথ যক 

৪৮১৭ ট্ায়রক্স/পযাক্স মথাক ১ দপা ০.৫০ ১ দপা ০.৫০ 

৪৮২৮ নপ মষ্টনাযী  মথাক ১ দপা ৪.৫০ ১ দপা ৪.৫০ 

৪৮২৭ মুদ্রন ও প্রচায  মথাক ১ দপা ৬.০০ ১ দপা ৬.০০ 

৬৮০৭ ভটয াআয়কর (১২৫ নন) প্রনতটি ৩টি ৬.০০ ১ দপা ৬.০০ 

৬৮১৪ স্টাপ স্টযান্ড ায়ব য মন্ত্রানত প্রনত মট ২ মট ২.৯৯ ২ মট ২.৯৯ 

৬৮১৫ মরজায নপ্রন্টায কনম্পঈটায  প্রনতটি ৪টি ৪.০০ ৪টি ৪.০০ 

৬৮১৯ পয়টাকনোয  প্রনতটি ১টি ০.৯৯ ১টি ০.৯৯ 

৭০৮১ আব্রাীভপুয-াখুো এরাকাে 

মভঘনা নদীয ফাভ তীয 

ংযক্ষণ=৫৬৭৬.২৬ নভটায 

নভটায ৫৬৭৬.২৬ 

নভটায 

১৭০২০.৫০ ৫৬৭৬.২৬ 

নভটায 

(৯৭.২১%) 

১৬৫২৬.১৯ 

৭০৮১ ননভ যাণকারীন যক্ষণায়ফক্ষণ  মথাক ১ দপা ৫০.০০ ১ দপা ৪৯.৮৩ 

 প্রকে মভাট =   ১৭০৯৫.৪৮  ১৬৬০১.০০ 
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“মপনী মজরায মানাগাজী ঈয়জরাে মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত াআরট চযায়নর খনন এফং চট্টগ্রাভ মজরায 

নভযরযাআ ঈয়জরাে নিভ মজাোয এরাকাে মপনী নদীয ফাভ তীয ংযক্ষন” ীল যক প্রকমেয ভাপ্ত 

মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 
 (ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

১।   প্রেকেয নাভ             : মপনী মজরায মানাগাজী ঈয়জরাে মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত াআরট চযায়নর খনন এফং 

চট্টগ্রাভ মজরায নভযরযাআ ঈয়জরাে নিভ মজাোয এরাকাে মপনী নদীয ফাভ তীয 

ংযক্ষন 

২।  প্রেকেয ফস্থান  : চট্ট্রগ্রাভ নফবায়গয মপনী ও চট্টগ্রাভ মজরায মানাগাজী ও নভয়যযরযাআ ঈয়জরা 

৩। ফাস্তফায়নোযী ংস্থা  : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (ফাাঈয়ফা) 

৪। ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ  : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে  

 

৫।   প্রেকেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ   

 (রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

নজওনফ  

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

নতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

নুয়ভানদ

ত ব্যয়েয 

%) 

নতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর ১ভ 

ংয়ানধত 

মূর ১ভ ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৩৮৫.৯৪ ৬৬২০.৯৩ ৬৫৭০.৯১ য়ক্টাফয,২০১১ 

 য়ত 

জুন,২০১৪ 

য়ক্টাফয,২০১১ 

 য়ত 

জুন,২০১৫ 

য়ক্টাফয,২০১১ 

য়ত জুন,২০১৫ 

১৮৪.৯৭ 

(২.৮৯%) 

১২ ভা 

(৩৬.৩৬% 

 
৬। প্রকয়েয থ যােন: প্রকেটি ম্পূণ ি নজওনফ থ যােয়ন ফাস্তফানেত য়েয়ছ।  

৭। প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন গ্রগনত: নযনষ্ট ‘‘ক’’ 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ: প্রয়মাজয নে 

৯। মূল্যােন িনত (Methodology) প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্মাক্ত িনত নুযণ কযা য়েয়ছ :  
 

 নুয়ভানদত প্রকে ছক ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা;  

 ননঅয ম যায়রাচনা; 

 ননঅয বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদ যন এফং  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা; 

 

১০। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য ও টর্ভনভ : 
 

১০.১। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য : 

 মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত ন্দ্বী চযায়নয়রয মভানা ও মুহুযী accreted area এয নদী বাঙ্গন প্রনতয়যাধ 

কযা; 

 েকফযাট আঈননেয়নয নিভ মজাোয গ্রায়ভ মপনী নদীয ফাভতীয বাঙ্গন মযাধ কযা;  

 ফাাঈয়ফা’য নফযভান ফকাঠায়ভা, মমভন-ফাঁধ, মযগুয়রটয, মগ্রায়েন, ঘযফাড়ী, মূল্যফান ম্পনি, ভাদ্রাা, 

াআয়লান ম্পন্টায, যাস্তাঘাট আতযানদ মপনী নদীয বাঙ্গন য়ত যক্ষা কযা এফং  

 মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত মপনী নদীয মস্রাতধাযায়ক ৫.০০নকঃনভঃ ম যন্ত ননেন্ত্রণ কযা। 
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১০.২। টর্ভনভ : 

 

মপনী মজরায মানাগাজী ঈয়জরায পূফ য-দনক্ষয়ন মপনী মযগুয়রটয এফং মপনী নদীয ক্রডযাভ, মুহুযী মচ প্রকয়েয 

গুরুত্বপূণ য ফকাঠায়ভা। রষ্ক মভৌসুয়ভ ঈজায়ন ানন ধয়য যাখায জন্য এফং ফল যা মভৌসুয়ভ রফনাক্ত ানন প্রকে এরাকাে 

প্রয়ফ মযায়ধয জন্য মপনী মযগুয়রটয ব্যফহৃত য়ে। মপনী নদীয ক্রডযাভ ও মযগুয়রটয ননভ যায়ণয পয়র 

াআয়োরনজকযার এফং ভযয়পারনজকযার নযফতযয়নয পয়র বাটিয়ত ফড় ধযয়নয র্ভ-স্থাননক নযফতযন ে। মলাজায 

ননভ যায়ণয পয়র নদীয পূযাতন প্রফা নর য়ড় বযাট ে। পয়র বাটিয়ত খননকৃত নফকে চযায়নর বযাট য়ে মপনী 

নদীয প্রফা নিভ নদয়ক প্রফানত ে। এ মপ্রনক্ষয়ত মাল্ডায-৬০ বাঙ্গয়নয মু্মখীন ে এফং মপনী নদীয বদঘ যয 

১০নকঃনভঃ ম যন্ত বৃনি ময়ে ন্দ্বী চযায়নয়র নতত ে।  মপনী নদী বাঙ্গয়নয কাযয়ন জনাধাযয়ণয ফতফানড়, নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান, ধভীে প্রনতষ্ঠান ও নফনবন্ন াভানজক প্রনতষ্ঠান মূ আয়তাভয়ে নদীগয়ব য নফরীন য়ে নগয়েয়ছ এফং ফনষ্ট 

প্রনতষ্ঠান ও ফতফানড় বাঙ্গয়নয হুভকীয মু্মখীন। ন্যনদয়ক মপনী  মজরায ৫৫ নক:নভ: দনক্ষন-পূয়ফ য নভযযাআ 

ঈয়জরায কয়যয াট আঈননেয়নয নিভ মজাোয এরাকাটি ফনস্থত। মপনী নদীয বাঙ্গয়নয পয়র এরাকায স্কুর, 

ভাদ্রাা, াকা যাস্তা, ঘযফাড়ী আতযানদ বাঙ্গয়নয হুভকীয মু্মখীন। মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত াআরট চযায়নর খনয়নয 

নফলয়ে ২০০৮-এয জানুোযীয়ত ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য কর্তক গঠিত কানযগনয কনভটি এফং ২০০৮ ায়রয ভাচ য 

ভায় অআডনব্লঈএভ কর্তক নযচানরত গানননতক ভয়ডয়রয সুানযয়য নবনিয়ত ৬৩৮৫.৯৪ রক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকেটি 

প্রনেন কযা ে।  

 
১১। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন : 

 

মপনী মজরায মানাগাজী ঈয়জরাে মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত াআরট চযায়নর খনন এফং নভযরযাআ ঈয়জরায 

নিভ মজাোয এরাকাে মপনী নদীয ফাভ তীয ংযক্ষণ  প্রকেটি ১৮/১০/২০১১ আং তানযয়খ ৬৩৮৫.৯৪ রক্ষ টাকা 

ব্যয়ে য়ক্টাফয,২০১১ য়ত জুন,২০১৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষয  একয়নক বফঠয়ক নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত 

২০/০৪/২০১৫ তানযয়খ ৬৬২০.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যয়ে য়ক্টাফয,২০১১ য়ত জুন,২০১৫ মভোয়দ ফা স্তফােয়নয রয়ক্ষয 

প্রকেটিয ১ভ ংয়ানধত নডনন নুয়ভানদত ে। 

অন্ত:খাত  ভিে: ১৯.০৩.২০১৫ তানযয়খ DPEC বাে ৬৬২০.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যয়ে য়ক্টাফয, ২০১১ য়ত 

জুন,২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষয অন্ত:খাত ভিে কযাে।   

 
১২। প্রকয়েয মূর কাম যক্রভ : 

 

ক) মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত ৩.০ নকয়রানভটায াআরট চযায়নর/খার খনন কযা; 

খ) মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত  মপনী নদীয ঈয ৪১০.০০ নভটায মলাজায ননভ যাণ কযা;  

 গ) মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত মলাজায মথয়ক াআরট চযায়নর ম যন্ত ১.৩০০ নকয়রানভটায গাআড ফাঁধ ননভ যাণ কযা;  

ঘ) মপনী মযগুয়রটয়যয ঈআং ডাআয়ক ১টি মেয়নজ স্লুআয়গট (৩ মবন্ট) ননভ যাণ কযা এফং 

ঙ) নভযরযাআ ঈয়জরায নিভ মজাোয গ্রায়ভ ২টি স্থায়ন এফং মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত ১টি স্থায়ন, মভাট ৩টি 

স্থায়নস্থায়ন ২.০৫০ নকয়রানভটায মপনী নদীয ফাভ তীয়য প্রনতযক্ষা কাজ ফাস্তফােন কযা। 

 
 

১৩। প্রকে এরাকা নযদ যন: 

 

মপনী মজরা: গত ৩০/১০/২০১৫ তানযয়খ মপনী মজরায মানাগাজী ঈয়জরায মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত খননকৃত 

াআরট চযায়নর, মপনী নদীয ঈয নননভ যত মলাজয, গাআড ফাঁধ, ও স্লআচয়গট ননভ যাণ কাজ নদ যন কযা ে। াআরট 

চযায়নয়রয মভাট বদঘ যয ৩.০০ নক:নভ: প্রস্থ প্রাে ১৫০ নভ: ও গবীযতা ১০ মথয়ক ১২ নভটায। নযদ যন কায়র মজাোয 

থাকাে  চযয়নরটিয়ত  ানন পূণ য নছর। নযদ যন কায়র জনাফ মভাঃ যভজান অরী প্রাভাননক, ননফ যাী প্রয়কৌরী, জনাফ 

মভাঃ নানছয ঈদ্দীন, ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী, ংনিষ্ট াখা কভ যকতযাগণ ও ন্যান্য ব্যানক্তফগ য ঈনস্থত নছয়রন। 
 

চট্রগ্রাভ মজরা: গত ৩০/১০/২০১৫ তানযয়খ চট্রগ্রাভ মজরায নভযরযাআ ঈয়জরায নিভ মজাোয এরাকাে মপনী নদীয 

ফাভ তীয ব্লক দ্বাযা নদী তীয প্রনতযক্ষা কাজ নদ যন কযা ে। নযদ যন কায়র নিভ মজাোয গ্রায়ভয ঈজায়ন 

৬০০.০০ নভটায ও বাটিয়ত ৮০০.০০ নভটায কাজ াওো মাে।  নযদ যয়ন প্রাপ্ত তথ্য ও ঈায়িয নবনিয়ত প্রনতয়ফদনটি 

প্রণীত য়েয়ছ। 
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১৪। প্রকয়েয ানফ যক অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনত: 
 

১৪.১। প্রকয়েয অনথ যক গ্রগনত : 

প্রকেটিয মূর নুয়ভানদত ব্যে নছর ৬৩৮৫.৯৪ রক্ষ টাকা এফং ংয়ানধত নুয়ভানদত ব্যে নছর ৬৬২০.৯৩  রক্ষ 

টাকা। মূর নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার নছর য়ক্টাফয/২০১১ য়ত জুন/২০১৪ ম যন্ত। প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন  

(PCR) নুমােী জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জর্ভত ব্যে য়েয়ছ ৬৫৭০.৯১  রক্ষ টাকা (৯৯.২৪%)। 
 

১৪.২। প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগনত : 

নযদ যন ও ননঅয য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকেটিয জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপূনঞ্জর্ভত ফাস্তফ গ্রগনত ১০০%। 

নুয়ভানদত প্রকে দনরর (নডনন) নুমােী প্রকেটিয ভাঠ ম যায়েয কাজ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফ যাড, মপনী ওয 

ায়কযর ও মপনী ওয নফবায়গয অওতাে ও ানফ যক তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য 

অরাদা বায়ফ মকান জনফর ননয়োগ কযা েনন। তয়ফ প্রকে ফাস্তফােন কায়র অআএভআনড এফং ানন ঈন্নেন মফায়ড যয 

ঈর্ধ্যতন কভ যকতযাগণ কর্তযক প্রকেটি কয়েকফায নযদ যন কযা য়েয়ছ। এছাড়াও ফাাঈয়ফা এয টাস্কয়পা য কর্তযক 

প্রনতযক্ষামূরক কাজগুনর ননেনভত নযদ যন পূফ যক নযভাণ ও গুণগত ভান মাচাআ কয়যন।  
 

১৫। প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থা:  
 

১৫.১ নদীয ফাভ তীয ংযক্ষণঃ  

(ে) চট্টগ্রাভ ম্পজরায ভীযযাআ উকজরায ডিভ ম্পজায়াযা গ্রাকভ ম্পছাট ম্পপনী নদীয তীযফতী ৬০০ ডভ: এফং এয পূফ ি াকবিআ 

৮০০ ডভটায নদীয তীয ংযক্ষণ েযা কয়কছ। এ ংযক্ষণ োকজ মূরত : ডজও ব্যাগ (১৭৫kg) ও ব্লে ফাকনা কয়কছ। 

ডযদ িকন ব্লে ডযভা েকয ম্পদখা মায় ম্পম , প্রডতটি ম্পেডং ব্লকেয ভা (৫০  ৫০ ২০) ম্প:ডভ: এফং  ডাডেং ব্লকেয 

ভা (৩০৩০৩০) ম্প:ডভ:। ম্পেডং ব্লেগুকরা নদীয তীকয ঢাকরয ভান্তযাকর ম্পপরা কয়কছ। ডজও -ব্যাগ এফং ডাডেং 

ব্লেগুকরা একরাকভকরাবাকফ নদীয তীকযয নীকচয ডদকে ম্পপরা কয়কছ (ডচত্র ১ ও ২)। 

 

  
নচত্র-১ নযদন যত চট্টগ্রাভ ম্পজরায ভীযযাআ 

উকজরায ডিভ ম্পজায়াযা গ্রাকভ ম্পছাট ম্পপনী নদীয 

তীয যক্ষা োকজয ং। 

নচত্র-২ : নজও-ব্যাগ মপয়র তীয যক্ষা। 

 

(খ) ডযদ িকন স্থানীয় এরাোফাী জনাফ ম্পভাঃ অরাউডিন জানান ম্পম , নদীয তীয যক্ষায জন্য স্থানীয় জনাধাযকণয জডভ 

ডধগ্রণ েযা করও ম িাপ্ত ক্ষ ডতপূযণ ম্পদয়া য়ডন ফকর ডবকমাগ েকযন। এ ডফলকয় ডনফ িাী প্রকেৌরী জানান ম্পম , এ 

Season-এ ম্পম ডযভাণ পর পকর ম্পআ ডযভাণ পর থ ি তাকদয ক্ষডতপুযণ ফাফদ ম্পদয়া কয়কছ। তকফ এ ফাফদ 

ম্পোন থ ি ডডডডকত না থাোয় ঠিোদায প্রডতষ্ঠান ের্তিে ডনজস্ব ব্যফস্থানায় জডভ ডধগ্রণ েকয ন দীয তীয যক্ষায 

োজটি েন্ন েকয থাকে।  
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(গ) ডযদ িকন ম্পদখা মায় ম্পম , নদীয তীকয ম্পেডজং -এয ভাধ্যকভ ফালু উকতারন েযা কে। একত েকয নদীয তীকযয নীকচয 

গকতিয সৃডষ্ট কয় ব্লে কয ডগকয় ফাঁধ ম্পবকি ম্পমকত াকয। এ োযকণ দ্রুত ম্পেডজং ফন্ধ েযায ডফলকয় ংডিষ্ট েরকে 

ডনকদ িনা ম্পদয়ায ডফলকয় ম্পপনী , ফাাউকফা-ম্পে নুকযাধ জানাকনা য়। এছাড়া ডযদ িনোকর েকয়েটা জায়গায় ব্লে 

ডেছুটা ম্পদকফ মাওয়ায ডফলয়টি দ্রুত ম্পভযাভত েযা কফ ভকভ ি ডনফ িাী প্রকেৌরী ডনডিত েকযন (ডচত্র ৩)। 

 

  
নচত্র-৩ ম্পদকফ মাওয়া ব্লকেয ং। নচত্র-৪ : ম্পপনীয ডনফ িাী প্রকেৌরী তীয যক্ষা োজ 

ডযদ িন। 
 

১৫.২ াআরট চযাকনরঃ ম্পপনী ম্পজরায ম্পানাগাজী দয উকজরায় মুহুযী প্রকজে ংরগ্ন ৩.০০ ডে:ডভ: দীঘ ি াআরট চযাকনকরয 

োজ ৩১/১০/২০১৫ তাডযকখ ডযদ িন েযা য়। ডযদ িকন চযাকনকর প্রায় ৬-৬.৫ ডভ: গবীযতা াওয়া মায়। এছাড়া 

চযাকনরটি ম্পপনী ন দী ফন্ধ ওয়া (ম্পলাজায) ংকে ন্দ্বী চযাকনকরয াকথ ংযুক্ত েযা কয়কছ। পুকযা চযাকনরটি 

Excavator ডদকয় খনন েযা কয়কছ ফকর ডনফ িাী প্রকেৌরী ফডত েকযন। চযাকনকরয Top Width ৭০-৭৫ ডভটায। 

চযাকনর ডনভ িাকণয পকর নদীয মূখ ফন্ধ করও গডতথ ফা নদীয প্রফা চালু যকয়কছ।  ম্পলাজায ডনভ িাকণয পকর ম্পম ডফার 

এরাো চয ফা নতুন জডভ াওয়া মাকে ম্পগুকরাকত মুকেয রফনাক্ত াডন ঢুেকত াযকছ না (ডচত্র ৫ ও ৬)।  

 

১৫.৩ ম্পযগুকরটযঃ ম্পানাগডজী উকজরায় ম্পলাাকযয শুরুকত এেটি ৩ ম্পবন্ট ম্পযগুকরটয ডনভ িাণ েযা কয়কছ। উক্ত ম্পযগুকরটয 

ডদকয় দডক্ষণ-পূফ িচয চা ডিয়ায চয খেোয ৭নং ম্পানাগাজী উকজরায় ম্পফ েকয়েটি আউডনয়কনয জরাফদ্ধতা দূয 

েযা কয়কছ। াাাড মুকেয ম্পজায়াকযয পকর ম্পরানা াডন অফাডদ জডভকত ঢুেকত াযকছ না (ডচত্র ৭ ও ৮)।  

 

  
নচত্র-৭ ডনডভ িত ম্পযগুকরটকযয মু্মখবাগ। নচত্র-৮ : ম্পযগুকরটকযয ম্পছকনয ং । 
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১৫.৪ ম্পলাজায: ম্পপনী ম্পযগুকরটয বাটিকত ম্পপনী নদীয উয ৪১০ ডভটায ম্পলাজায ডনভ িাকণয পকর ম্পদখা মায় ম্পম , ২-৩ াজায 

ম্পেয এরাোকত চয ম্পজকগ উঠকছ এফং ম্পগুডরকত ধান গভ অফাদ েযা কয়কছ (ডচত্র ১০)। তম্পফ স্থানীয় আউডনয়ন 

ডযলদ দস্য জ নাফ নুরুন্নফী (ম্পতাতা ম্পভম্বয ) জানান ম্পম , ম্পপনী নদীয ফ তিভান ম্পজায়াকযয পকর ম্পফ ডেছু এরাোকত 

রফনাক্ত াডন ঢুকে পরী জডভ নষ্ট কে। মডদ মুহুযী প্রকজকেয ম্পযগুকরটয ম্পথকে চয অবুল্যা এফং ফাডয চয ম্পভৌজা 

কত ফড়ধরী ম িন্ত গাআড ফাঁধ /অউটায ম্পফড়ী ডনভ িাণ েযা কর এ রফনাক্ততা হ্রা েযা ম্ভফ ত। ডফলয়টি েকেি 

ডনফ িাী প্রকেৌরী ম্পপনীও এেভত ম্পালণ েকযন (ডচত্র ৯)।  

 

  
নচত্র-৯  ডনডভ িত ম্পলাজাকযয ং। নচত্র-১০ : ম্পলাজাকযয োযকণ ম্পজকগ উঠা চয। 

 

১৫.৭ গাআড ফাঁধঃ ম্পলাায কত াআরট চযাকনরভ ম িন্ত ১.৩০ ডেকরাডভটায গাআড ফাঁধ ডনভ িাণ েযা কয়কছ। তকফ গাআড ফাকেঁ 

ভডল চরাচকরয পকর ম্পফ ডেছু স্থাম্পন উঁচু-ডনচু খানাখকেয সৃডষ্ট কয়কছ। তাআ গাআড ফাঁধটি সুযক্ষায ডফলকয় প্রকয়াজনীয় 

দকক্ষ গ্রণ েযকত কফ। 

১৬। Procurement ংক্রান্ত তথ্যানদ : প্রকয়েয ধীয়ন মন্ত্রানত ( Goods) প্যাকেকজ ২টি ম্পভাটয াআকের ক্রয় েযা 

কয়কছ। এছাড়া construction works-এয জন্য ৭টি প্যাম্পেকজ ডডডড ফযাি ডছর ৬৪৬৭.০০ রক্ষ টাো , দযত্র 

চুডক্ত য় ৬৪৬৬.০০ রক্ষ টাোয়। প্রেেটিয প্রডতটি প্যাকেকজয অওতায় ডডঅয -২০০৮ এফং ডডএ -২০০৬ এয 

ডফডধ ও অআনমূ প্রডতারন ডআড গঠনপূফ িে দযত্র অহ্বান , মূল্যায়ন ও চুডক্ত ফাস্তফায়ন েযা কয়কছ ভকভ ি 

প্রতীয়ভান য়। ডফডবন্ন স্থাকন ভাপ্তকৃত োকজয ডফকল েকয ব্লে ম্পেডং ও ডাডেং , ম্পযকগারটয ও ম্পলাজায ডনভ িাণ , 

গাআড ফাঁধ ডনভ িাণ এয ম্পটেডনেযার ম্পেডডপকেন যীক্ষা েকয াভঞ্জস্যতা াওয়া মায়।  

  

১৭। প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্য : 

 

প্রকে নযচারয়কয নাভ পূন যকারীন/খন্ড কারীন ভেকার 

আয়ত ম যন্ত 

মভাঃ জীভ ঈদ্দীন র্ভ ুঁআো, তত্ত্বাফধােক 

প্রয়কৌরী 

পূন যকারীন ২৭/০২/২০১২ ১৭/০৯/২০১৩ 

মভাঃ যনপক ঈল্লা, ননফ যাী প্রয়কৌরী পূন যকারীন ১৮/০৯/২০১৩ ০৪/০৩/২০১৪ 

মক এভ অয়নাোয মায়ন, তত্ত্বাফধােক 

প্রয়কৌরী 

পূন যকারীন ২২/০৪/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৫ 

 

১৮। প্রকয়েয প্রবাফ : 
 

মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত মপনী নদী ডান নদয়ক বৃৎ বদয়ঘ যয ফাঁক ননয়ে ন্দ্বী চযায়নয়র নতত ে। ঈক্ত ৮.০০ 

নকয়রানভটায বদয়ঘ যযয ফাঁকা নদীয়ক চয়যয ঈয নদয়ে মাজা কয়য াআরট চযায়নর খনয়নয ভােয়ভ ৩.০০ নকয়রানভটায 

বদয়ঘ যয ননয়ে অা ে। াআরট চযায়নর খনন প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত মপনী নদীয 

ডানতীয়য মানাগাজী ঈয়জরায চযয়খাোজ, চযচানন্দো ও চযয়খান্দকায এরাকায ব্যাক নদীতীয বাঙ্গন ফন্ধ য়েয়ছ 
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এফং ৮.০০নকয়রানভটায পুযাতন নদীয়ত ফতযভায়ন নুতন চয মজয়গ র্ভনভয সৃনষ্ট য়েয়ছ। জানগো ঈঠা নুতন র্ভনভয়ত 

নচয়যআ চালাফাদ  জন ফনত গয়ড় ঈঠায সুয়মাগ সৃনষ্ট য়েয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র চট্টগ্রাভ মজরায নভযরযাআ 

ঈয়জরায নিভ মজাোয গ্রায়ভ ১৪০০.০০ নভটায নদীয তীয বাঙ্গন মযাধ য়েয়ছ। প্রকে ফাস্তফােয়নয পয়র যকাযী, 

মফযকাযী নফনবন্ন ফকাঠায়ভা  প্রাে ৩৪,৬০০.০০ রক্ষ টাকায ম্পদ যক্ষা য়েয়ছ। দানযদ্রতা নফয়ভাচন, অথ য 

াভানজক ও জনগয়নয জীফন ভায়নয ঈন্নেন য়েয়ছ। 
 

১৯। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জযনঃ 
 

প্রকয়েয রক্ষযভাত্রা নজযত 

১.মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত ন্দ্বী চযায়নয়রয 

মভানা ও মুহুযী accreted area এয নদী 

বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কযা;  

 

াআরট চযায়নর খনন প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র মপনী 

মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত মপনী নদীয ডানতীয়য মানাগাজী 

ঈয়জরায চযয়খাোজ, চযচানন্দো,চযয়খান্দকায ও মুহুযী 

accreted area এয নদী বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কযা য়েয়ছ। 

২. কয়ফয াট আঈননেয়নয নিভ মজাোয গ্রায়ভ 

মপনী নদীয ফাভতীয বাঙ্গন মযাধ কযা;  
প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র চট্টগ্রাভ মজরায নভযরযাআ 

ঈয়জরায নিভ মজাোয গ্রায়ভ মপনী নদীয ফাভতীয়য নদীয 

বাঙ্গন মযাধ য়েয়ছ। 

৩.ফাাঈয়ফা’য নফযভান ফকাঠায়ভা, মমভন-ফাঁধ, 

মযগুয়রটয, মগ্রায়েন, ঘযফাড়ী, মূল্যফান ম্পনি, 

ভাদ্রাা, াআয়লান মল্টায, যাস্তাঘাট (অনুভাননক 

মূল্য-৩৪৬০০ রক্ষ টাকা) আতযানদ মপনী নদীয 

বাঙ্গন য়ত যক্ষা কযা; 

প্রকে ফাস্তফােয়নয পয়র মপনী মজরায মানাগাজী ঈয়জরা 

ও চট্টগ্রাভ মজরায নভযরযাআ ঈয়জরায যকাযী, মফযকাযী 

নফনবন্ন ফকাঠায়ভা  প্রাে ৩৪,৬০০.০০ রক্ষ টাকায 

ম্পদ যক্ষা য়েয়ছ। দানযদ্রতা নফয়ভাচন, অথ য াভানজক ও 

জনগয়ণয জীফন ভায়নয ঈন্নেন য়েয়ছ। 

৪.মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত মপনী নদীয 

মস্রাতধাযায়ক ৫.০০নকঃনভঃ ম যন্ত ননেন্ত্রণ কযা। 
াআরট চযায়নর খনয়নয ভােয়ভ মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত 

ন্দ্বী চযায়নর ম যভত্ম মপনী নদীয গনত ননেন্ত্রণ কযা য়েয়ছ।  
 

২০। ঈয়দ্দশ্য নজযত না য়র তায কাযণঃ প্রয়মাজয নে। 

 
 

২১। ফাস্তফােন ভস্যাঃ 

২১.১ স্থানীয় জনাধাযকণয জডভ ডধগ্রণ েযা করও ম িাপ্ত ক্ষডতপূযণ না ম্পদয়া (নুকেদ ১৫.১(খ); 

২১.২ নদীয তীকয ম্পেডজং-এয ভাধ্যকভ ফালু উকতারন েযায পকর নদীয তীকযয নীকচয গকতিয সৃডষ্ট ম্পে (নুকেদ ১৫.১(গ); 

২১.৩ দুআ এেটা জায়গায় ব্লে ডেছুটা ম্পদকফ ডগকয়কছ (নুকেদ ১৫.১(গ) এফং 

২১.৪ গাআড ফাকেঁয ম্পফ ডেছু স্থাকন উঁচু-ডনচু খানাখকেয সৃডষ্ট কয়কছ 

 

২২। সুানযঃ 

২২.১ দডক্ষণ-পূফ িচয চাডিয়ায চয খেোয ৭নং ম্পানাগাজী উকজরায কৃডল জডভ রফনাক্ততায প্রকো ম্পথকে যক্ষা েযায 

জন্য মুহুযী প্রকজকেয ম্পযগুকরটয ম্পথকে চয অবুল্যা এফং ফাডয চয ম্পভৌজা কত ফড়ধরী ম িন্ত গাআড ফাঁধ /অউটায ম্পফড়ী 

ডনভ িাণ েযা ম্পমকত াকয। 

২২.২ প্রেকেয জন্য ডধগ্রণকৃত জডভয ম িাপ্ত ক্ষডতপূযকণয ব্যফস্থা েযকত কফ ; 

২২.২ নদীয তীকয ম্পেডজং-এয ভাধ্যকভ ফালু উকতারন ফন্ধ েযায ডফলকয় প্রকয়াজনীয় দকক্ষ গ্রণ েযকত কফ; 

২২.৩ ম্পম ভস্ত জায়গায় ব্লে ডেছুটা ম্পদকফ ডগকয়কছ ম্পগুকরায ম্পভযাভকতয প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েযকত কফ ; 

২২.৪ গাআড ফাকেঁয উয ভডল চরাচর ফন্ধ েযায ডফলকয় প্রকয়াজনীয় দকক্ষ গ্রণ েযকত কফ;  

২২.৫ ০৩/১২/২০১৪ তাডযকখ োডদত প্রকয়েয এক্সটান যার নডট ফয়জকনগুয়রা দ্রুত ননস্পনি কযয়ত য়ফ; এফং 

২২.৬ নুকেদ ২২.১-২২.৫ এয উয প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ েকয অগাভী ১ (এে) ভাকয ভকধ্য অআএভআডড ংডিষ্ট 

েরকে ফডত েযকত কফ। 
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             নযনষ্ট ‘‘ক’’ 

 

মকাড 

নং 

কাম যক্রভ একক প্রকয়েয রক্ষযভাত্রা জুন/১৪ ম যন্ত গ্রগনত 

মবৌত অনথ যক মবৌত অনথ যক 

ক) যাজস্ব খাতঃ-       

১) ম্যাথায়ভটিকযার ভয়ডনরং অআয়টভ ১ ৫৯.০০ ১  ৫৯.০০ 

২) ময়ট্রার ও লুনব্রকযান্ট অআয়টভ ১  ৪.৫০ ১  ৪.৫০ 

৩) মুদ্রণ ও প্রকানা  অআয়টভ ১  ২.৫০ ১  ২.৫০ 

৪) মস্টনাযী, ীর ও ষ্টযাম্প অআয়টভ ১  ২.০০ ১  ২.০০ 

৫) জযী ও নুন্ধান  অআয়টভ ১  ৩.০০ ১  ৩.০০ 

৬) মানফান মভযাভত  অআয়টভ ১  ২.৫০ ১  ২.৫০ 

     ঈয়ভাট (যাজস্ব খাত)   ৭৩.৫০  ৭৩.৫০ 

খ) মূরধন খাতঃ-      

৭) ভটযাআয়কর (১২৫নন) ংখ্যা ২ টি ২.৫০ ২ টি ২.৫০ 

৮) পয়টাকনোয  ংখ্যা ১ টি ১.৪৯ ১ টি ১.৪৯ 

৯)  নজওগ্রানপকযার নজননং নয়ষ্টভ ংখ্যা ২ টি ০.৫০ ২ টি ০.৫০ 

১০) স্টযান্ড মরয়বনরং আনস্ট্রুয়ভন্ট ংখ্যা ২ টি ২.০০ ২ টি ২.০০ 

১১) মরজায নপ্রন্টায  কনম্পঈটায  ংখ্যা ২ টি ১.০০ ২ টি ১.০০ 

১২) র্ভনভ নধগ্রণ  মঃ ৬.৫৩  ৫১.৫৭ ৬.৫৩  ২১.৬৪ 

১৩)  মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত ০.০০০নকঃনভঃ 

য়ত ৩.০০০ ম যন্ত াআরট চযায়নর খনন 

নকঃনভঃ ৩.০০০ ২৩৪৮.৫

৮ 

৩.০০০ ২৩৪৮.১২ 

১৪) মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত মকস্দাজায 

ননভ যান  

নকঃনভঃ ০.৪১০ ৮৬৯.৩৬ ০.৪১০ ৮৬৯.৩৬ 

১৫) মলাজায মথয়ক াআরট চযায়নর  ম যন্ত গাআড 

ফাঁধ ননভ যান 

নকঃনভঃ ১.৩০০ ১৫৩.৬৬ ১.৩০০ ১৫২.৮৪ 

১৬) মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত ংযক্ষণ কাজ 

০.০০নকঃনভঃ য়ত ০.৬৫০ নকঃনভঃ ম যন্ত  

নকঃনভঃ ০.৬৫০ ১৩৫৪.৯

৭ 

০.৬৫০ ১৩৫৩.০০ 

১৭) মপনী মযগুয়রটয়যয বাটিয়ত ০.০০নকঃনভঃ 

য়ত ০.১৫০ নকঃনভঃ ম যন্ত ংয়মাগ খার 

পুনঃখনন  

নকঃনভঃ ০.১৫০ ১৬.৮১ - - 

১৮) মেয়নজ স্নুআ ননভ যাণ (৩মবন্ট-

১.৫০নভঃх ১.৮০নভঃ) 

ংখ্যা ১ ৫২৪.৭৯ ১ ৫২৪.৭৭ 

১৯) নিভয়জাোয গ্রায়ভয বাটিয়ত মপনী নদীয 

ফাভ তীয়য বাঙ্গনয়যাধ কাজ 

(১.৭০০নকঃনভঃ য়ত ২.৩০০নকঃনভঃ ম যন্ত) 

নকঃনভঃ ০.৬০০ ৫২০.২২ ০.৬০০ ৫২০.২২ 

২০) নিভয়জাোয গ্রায়ভয বাটিয়ত মপনী নদীয 

ফাভ তীয়য বাঙ্গনয়যাধ কাজ (৩.৯৫০ 

নকঃনভঃ য়ত ৪.৭৫০ ম যন্ত) 

নকঃনভঃ ০.৮০০ ৬৯৯.৯৮ ০.৮০০ ৬৯৯.৯৭ 

 ঈ-মভাট (মূরধন খাত)   ৬৫৪৭.৪

৩ 
 ৬৪৯৭.৪১ 

গ) নপনজকযার কনন্টয়জন্পী মথাক  -  - 

ঘ) প্রাআ কনন্টয়জন্পী  মথাক  -  - 

মভাট প্রকে (ক+খ+গ+ঘ)   ৬৬২০.৯

৩ 
 ৬৫৭০.৯১ 
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“ঈকূরীে এরাকাে ঘূনণ যঝড় অআরায অঘায়ত ক্ষনতগ্রস্থ ফাাঈয়ফায ফকাঠায়ভামূ পুনফ যান 

(দনক্ষণ-নিভাঞ্চর)” ীল যক প্রকমেয ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫)  

 
১। প্রকয়েয নাভ : ঈকূরীে এরাকাে ঘূনণ যঝড় অআরায অঘায়ত ক্ষনতগ্রস্থ ফাাঈয়ফায 

ফকাঠায়ভামূ পুনফ যান (দনক্ষণ-নিভাঞ্চর) 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা  : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য 

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারে  : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

 
৪। প্রকয়েয এরাকা : 

 

নফবাগ মজরা  ঈয়জরা 

খুরনা  খুরনা  ১) খুরনা দয  ২) ডুমুনযো  ৩) নদঘনরো ৪) দায়কা  

  ৫) ফটিোঘাটা রূা  ৬) াআকগাছা  ৭) কেযা  ৮) রূা  

 ফায়গযাট  ১) ফায়গযাট দয  ২) মভায়ড়রগঞ্জ  ৩) যণয়খারা  ৪) যাভার  

  ৫) পনকযাট  ৬) মভাল্যাাট  ৭) নচতরভাযী  ৮) কচুো  

 াতক্ষীযা  ১) াতক্ষীযা দয   ২) মদফাটা  ৩) অারনন  ৪) কানরগঞ্জ  

  ৫) শ্যাভনগয  ৬) তারা   

 
৫। প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যেঃ  

      (র ক্ষ টাকাে)  

নুয়ভানদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে  

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার  

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার  

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %)  

নতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %)  

মূর ব্যে  
২ে ংয়ানধত 

ব্যে  
মূর ২য় ংয়ানধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১৫৩৮.৪৬  ৩৭৭৫৪.৬১  ৩৫৮৯৯.৯৭ জুরাআ/২০১০ 

য়ত 

জুন/২০১৩আং  

জুরাআ/২০১০ 

য়ত 

জুন/২০১৫  

জুরাআ/২০১০ 

য়ত 

জুন/২০১৫  

৬২১৬.১৫ 

(১৯.৭১%)  

২ ফছয  

(৬৬.৬৭%)  

 
৬। প্রকয়েয থ যােনঃ প্রকেটি ম্পূণ য নজওনফ থ যােয়ন ফাস্তফানেত য়েয়ছ।  

৭।  প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফােন গ্রগনতঃ নযনষ্ট ‘‘ক’’  

৮।  কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) যীক্ষা য়যজনভন নযদ যন ও ংনিষ্ট 

কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে মম, কর কাজ নুয়ভানদত নডনন নুমােী ম্পন্ন য়েয়ছ।  

৯। মূল্যােন িনত (Methodology) প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্মাক্ত িনত নুযণ কযা য়েয়ছঃ  

 নুয়ভানদত প্রকে ছক ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা; 

 ননঅয ম যায়রাচনা; 

 PEC বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদ যন এফং  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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১০। প্রকয়ে ঈয়দ্দশ্য ও টর্ভনভ: 

১০.১। প্রকয়ে ঈয়দ্দশ্যঃ 

 

ক) াআয়লান অআরা/২০০৯আং এ ক্ষনতগ্রস্থ দনক্ষণ-নিভাঞ্চরীে ফাাঈয়ফা’য ৪৩টি মাল্ডায এয অওতাে 

ফকাঠায়ভা পূনফ যান/মভযাভত; 
 

খ)  মাল্ডায/ঈ-প্রকেমূ য়ত কানিত সুনফধায়বায়গয জন্য ক্ষনতগ্রস্থ ফকাঠায়ভামূ চরকযণ এফং 
 

গ)  াআয়লান অআরা ভেয়ভোদী পূনফ যান মপ্রাগ্রাভ।  
 

১০.২। টর্ভনভঃ  

 

 ফাংরাকদকয দডক্ষণ-ডিভাঞ্চরীয় উকূরীয় এরাোয় ২০০৯ াকরয ২৫ম্পভ বয়াফ ঘূডন িঝড় অআরায় াতক্ষীযা ও 

খুরনা ম্পজরা ফকচকয় ম্পফী ক্ষডতগ্রস্থ য়। এয ভকধ্য দনক্ষণ-নিভাঞ্চয়র ফনস্থত ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড যয 

৪৩টি মাল্ডায ভাযাত্মকবায়ফ ক্ষনতগ্রস্থ ে। ফাাঈয়ফা এয ক্ষনতগ্রস্ত ফকাঠায়ভামূয়য পুনফ যান/মভযাভত কয়য 

কাম যক্ষভ ফস্থাে অনেন এফং াআয়লান অআরায জন্য ভেয়ভোদী পুন যফান কভ যস্য নচ গ্রয়ণয রক্ষয এ প্রকেটি গ্রণ 

কযা ে।  
  

১১।  প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধনঃ  

 

 গত ২৬/১০/২০১০ তানযয়খ নুনষ্ঠত একয়নক বাে ৩১৫৩৮.৪৬ র ক্ষ টাকা ব্যয়ে জুরাআ/২০১০ য়ত জুন/২০১৩ 

মভোয়দ প্রকেটি নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত ১১-০৭-২০১১ তানযয়খ ৩৪৬৬৩.২৮ র ক্ষ টাকা ব্যয়ে একআ মভোয়দ ১ভ 

ংয়ানধত এফং ২৬-০৫-২০১৩ তানযয়খ ৩৭৭৫৪.৬১ র ক্ষ টাকা ব্যয়ে জুরাআ/২০১০ য়ত জুন/২০১৫ মভোয়দ ২ে 

ংয়ানধত প্রকে নুয়ভানদত ে।    

   

১২।  প্রকয়েয মূর কাম যক্রভঃ প্রকয়েয অওতাে মূর কাম যক্রয়ভয ভয়ে যয়েয়ছ- 

 

 ক) ৪০.২৪৩ নকঃনভঃ ফাঁধ ননভ যাণ;  

 খ) ৪৩৫.২২৫ নকঃনভঃ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ;  

 গ) ১৫টি মযগুয়রটয ননভ যাণ;     

 ঘ) ৫টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভ যাণ;  

 ঙ) ৩৩টি মযগুয়রটয মভযাভত;     

 চ) ৬৯টি স্লুআ মগট মভযাভত;     

 ছ) ৪.৪৯২ নকঃনভঃ তীয ংযক্ষণ মূরক ননভ যাণ কাজ;     

 জ) ২৪.৮৮৯ নকঃনভঃ ঢার প্রনতযক্ষা মূরক ননভ যাণ কাজ;     

 ঝ) ০.৩৮৭ নকঃনভঃ তীয ংযক্ষণ মূরক মভযাভত কাজ;     

 ঞ) ০.৩৮৫ নকঃনভঃ ঢার প্রনতযক্ষা মূরক মভযাভত কাজ এফং  

 ট) ২০টি মলাজায/ব্রীচ মলানজং কাজ ম্পন্ন কযা ।  

    

১৩। প্রকে এরাকা নযদ যনঃ  
  

১৮ ১০ PCR

ি ১৩/০২/২০১৬

খুরনা ম্পজরায েয়যা উকজরায উতয ম্পফদোডে আউডনয়কনয োটোটা গ্রা ম্পভ 

াতাখাডর ম্পলাজায ও ি ন ংডিষ্ট ডফবাকগয 

ডনফ িাী প্রকেৌরী ংডিষ্ট ণ ন্যান্য 
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১৪। প্রকয়েয ানফ যক অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ অনথ যক গ্রগনত ৩৫৮৯৯.৯৭ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফ গ্রগনত ৯৯.৫০%।  

 

১৪.১ প্রকয়েয অনথ যক গ্রগনতঃ প্রকয়েয ২ে ংয়ানধত নুয়ভানদত ব্যে নছর ৩৭৭৫৪.৬১ রক্ষ টাকা। প্রকেটিয ভানপ্ত 

প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপূনঞ্জত ব্যে য়েয়ছ ৩৫৮৯৯.৯৭ রক্ষ টাকা (৯৫.০৯%)।  
  

১৪.২ প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগনতঃ  

নযদ যন ও ননঅয য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকেটিয জুন, ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ফাস্তফ গ্রগনত ৯৯.৫০%। 

নুয়ভানদত প্রকে দনরর (নডনন) নুমােী প্রকেটিয ভাঠ ম যায়ে কাজ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য এয খুরনা 

মজরায অওতাে খুরনা ওয নফবাগ-১ ও খুরনা ওয নফবাগ-২, াতক্ষীযা মজরায অওতাে াতক্ষীযা ওয নফবাগ-

১ ও াতক্ষীযা ওয নফবাগ-২ এফং ফায়গযাট মজরায অওতাে ফায়গযাট ওয নফবাগ  ৫টি ভাঠ ম যায়েয দপ্তয 

মূয়য ানফ যক তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।  
 

১৫।  প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থাঃ  
 

১৫.১ খুরনা মজরাঃ খুরনা মজরায কেযা ঈয়জরায ঈিয মফদকানন্দ আঈননেয়নয াক ফানড়ো নদীয তীয ংরগ্ন মাল্ডায 

১৩-১৪/২ এয াতাখানর মলাজায়যয কাজ য়যজনভন নযদ যন কযা ে। ঈয়ল্লখ্য প্রকে এরাকাগুনর দূগ যভ এরাকাে 

ফনস্থত ওোে একটি ঈয়জরা নযদ যন কযা ম্ভফ য়েয়ছ। মম ভস্ত কাজগুয়রা নযদ যন কযা ম্ভফ য়েয়ছ তা 

ননয়ম্ন তুয়র ধযা র: 

 প্রনতযক্ষা কাজ:  প্রকয়েয অওতাে ঈক্ত এরাকাে ৪০০ নভটায নদীয তীয যক্ষায কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। ঈক্ত 

প্রনতযক্ষা কায়জয মচআয়নজ ৯০-৯০/১০০ নছর মা নযদ যন কায়র নযভা কয়য াওো মাে। তয়ফ ঈক্ত ৪০০ নভটায 

তীয যক্ষা কায়জয ভয়ে নকছু নকছু স্থায়ন ব্লক য়য মাওোয নফলেটি নযরনক্ষত ে। নফলেটি ানন ঈন্নেন মফায়ড যয 

কভ যকতযায়দয ায়থ অরা কযয়র তাযা জানান মম, চরনত থ য ফছয়য যাজস্ব ফায়জয়টয অওতাে এ ভস্ত মভযাভয়তয 

কাজ ম্পন্ন কযা য়ফ। 

  

নচত্র-১ ছডড়কয় ডছটিকয় থাো ব্লে। নচত্র-২ : ব্লক য়য মাওো। 

 

 ব্লক িাডপং ও মেডসং : ডযদ থনকারর ডিডড’য ডনডদ থষ্ট ডিজাআন নুমায়ী ব্লক িাডপং, মেডসং এফং ডজও ব্যাগ 

াডনয ভরে মপরা হরয়রছ ফরর প্রকে সংডিষ্ট কভ থকিথাগণ জানান, ডযদ থরন মেডসং ব্লক ডযভারন মেডসং ব্লক 

ডযভা করয ৪০ ×৪০×২০ বেঃডমেঃ এেং ডাডম্পং ব্লি পডরমাপ িটর দুই াইটজর (৪০×৪০×৪০ বেঃডমেঃ এেং 
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৩০×৩০×৩০ বেঃডমেঃ) ব্লি পাওয়া যায়। এোিা ডজও ব্যাটগর ওজর্ ১২৫ বিডজ পাওয়া যায়। এোিা বেল ডিছু ব্লি 

েডিটয় ডেটিটয় র্ািটত বিিা যায়। 

 পাতািাী বলাজারেঃ পাতািাী বলাজাটরর বমাট দির্ঘ নয ১৬০ ডমটার এেং Top width 6 ডভটায। এটি’য এযারপ্রাচ 

১০৮৮ ডভটায। ডযদ থনকারর এরাকাফাসীয সারর্ অরাকারর জানা মায় মম, মলাজাযটি ডনভ থারণয পরর দডেণ 

মফদকাী এফং সাকফাডড়য়া আউডনয়রনয ভরে চরাচর উরমাগী যাস্তা তিযী হরয়রছ। এছাড়া মরানাাডন অর ারয 

অফাডদ জডভরি প্ররফ ফন্ধ হরয়রছ। 

  

নচত্র-৩ াতাখারী ম্পলাজায। নচত্র-৪ : মলাজায ংরগ্ন এযায়প্রাচ। 

 

 ন্যান্য কাজঃ উক্ত এরাকায় ৭৮৫ ডভটায ফাঁধ পুনযাকৃডিকযরণয কাজ সপন্ন কযা হরয়রছ। াাাড ৩০ ডভটায দীর্ থ 

মফডড় ফাঁধ মবরে মাওয়ায় মসটি মভযাভরিয কাজ সপন্ন কযা হরয়রছ। 

  

নচত্র-৫ ফাঁধ পুনযাকৃডিকযণ নচত্র-৬ : কযজডভন ডযদ িন। 
 

১৫.২      ফাস্তফায়ন ধীযগডিঃ প্রকেটি ২০০৯ সারর ঘূডণ থঝড় অআরায যফিী সভরয় গ্রহণ কযা হয়। প্রকরেয ফাস্তফায়ন 

মভয়াদকার ০৩ ফছয র্াকররও যফিীরি অযও ২ ফছয বৃডি কযা হয়। এরি করয প্রকরেয ব্যয় ও উক্ত 

এরাকাসমূরহয জনগরনয দীর্ থরভয়ারদ নানা ধযরণয সভস্যা মভাকারফরা কযরি হরয়রছ। 

১৫.৩    র্ন র্ন প্রকে ডযচারক ডযফিথনঃ প্রকে ফাস্তফায়নকার ভাে ০৫ ফছরয ০৪ ফায প্রকে ডযচারক ডযফিথন কযা   

            হরয়রছ মা মভারটআ কাম্য নয়। 

১৬।  Procurement ংক্রান্ত তথ্যানদঃ   

 প্রকেটিয প্রনতটি প্যায়কয়জয অওতাে ননঅয-২০০৮ এফং নন এ-২০০৬ এয নফনধ ও অআন মূ প্রনতারন 

নআন গঠন পূফ যক দযত্র অফান, মূল্যােন ও চুনক্ত ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ ভয়ভ য প্রতীেভান ে।  
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১৭।  প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্যঃ  

 প্রকে নযচারয়কয নাভ ও দফী পূণ যকারীন/খন্ডকারীন  মভোদকার 

১। মভাঃ নগো ঈনদ্দন অম্মদ, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: খন্ডকারীন ১০-০২-২০১০ ১৬-০৭-২০১৩ 

২। অবুর কারাভ অজাদ, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: খন্ডকারীন ১৬-০৭-২০১৩ ০২-১০-২০১৪ 

৩। জুরনপকায অরী াওরাদায, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: খন্ডকারীন ০২-১০-২০১৪ ০৩-০২-২০১৫ 

৪। মভাঃ ফজলুয যীদ,তত্ত্বা: প্রয়কৌ: খন্ডকারীন ০৩-০২-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫  

 
১৮। প্রকয়েয প্রবাফঃ  

ঈকূরীে ঞ্চয়রয মাল্ডায মূ লায়টয দয়ক ননভ যাণ কযা ে। যফতীয়ত দীঘ য ভে মাল্ডায মূ 

পূনফ যান/মভযাভত না কযাে ঘুনণ যঝড় অআরায অঘায়ত মাল্ডায মূয়য ফকাঠায়ভা মূ ব্যাকবায়ফ ক্ষেক্ষনতয 

মূ্মখীন ে। ২০০৯ ায়রয ঘুনণ যঝড় অআরাে মম ব্যাক ক্ষনত ানধত ে তা মথয়ক প্রকে এরাকায জনগয়নয 

জীফনমাত্রা স্বাবানফক ফস্থাে নপনযয়ে অনায র ক্ষয ভাযাত্নক ক্ষনতগ্রস্থ ফকাঠায়ভা মূ ননভ যাণ/মভযাভত কযায জন্য 

নডনন প্রণেন কযা ে। প্রকয়েয কাজ ফাস্তফােয়নয পয়র মাল্ডায বয ন্তয়য মরানা ানন মূক্ত কযা ছাড়াও ফন্যা 

ননেন্ত্রণ, মেয়নজ ব্যফস্থায ঈন্নেন, নদী বাঙ্গন মযাধ কযা ম্ভফ য়েয়ছ। পয়র প্রকে এরাকায ভানুয়লয ভয়ে কভ যচাঞ্চল্য 

নপয়য এয়য়ছ এফং প্রকে ফাস্তফােয়নয সুনফধা মবাগ কযয়ছ। 
 

১৯।  প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জযনঃ  
 

নুয়ভানদত  নজযত  

ক) াআয়লান অআরা/২০০৯আং এ ক্ষনতগ্রস্থ দনক্ষণ-

নিভাঞ্চরীে ফাাঈয়ফা’য ৪৩টি মাল্ডায এয অওতাে 

ফকাঠায়ভা পূনফ যান/মভযাভতকযণ;  

প্রকয়েয ধীন ৪৩টি মাল্ডায/প্রকয়েয (১, ২, ৩, ৪, ৫, 

৬-৮, ৭/১, ৭/২, ৯, ১০/১২, ১৩-১৪/২, ১৪/১, ১৫, ১৬, 

১৭/১, ১৭/২, ১৮/১৯, ২০, ২০/১, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, 

২৮/২, ২৯, ৩০, ৩১, ৩১(ং), ৩২, ৩৩, ৩৪/১, ৩৪/৩, 

৩৫/১, ৩৬/১, অনভযপুয-বান্ডাযয়কাট-ফানরোডাঙ্গা 

প্রকে, খুরনা য য ক্ষা প্রকে, ফাযাকপুয-নদঘনরো 

প্রকে, নানজযপুয প্রকে, বদফজ্ঞাটি প্রকে, নানজযপুয 

প্রকে, গাফখারী প্রকে, মফভতযা প্রকে) গুরুত্বপূন য 

ফকাঠায়ভা মূ ননভ যাণ/ মভযাভত কযা য়েয়ছ। 

খ) মাল্ডায/ঈ-প্রকেমূ য়ত কানিত সুনফধায়বায়গয 

জন্য ক্ষনতগ্রস্থ ফকাঠায়ভামূ চরকযণ; 

কানিত সুনফধায়বায়গয জন্য ক্ষনতগ্রস্থ ফকাঠায়ভামূ 

চরকযয়ণয ভােয়ভ ফন্যা ননেন্ত্রণ ও মেয়নজ ব্যফস্থায 

ঈন্নেন ম্ভফ য়েয়ছ।   

গ)  াআয়লান অআরা ভেয়ভোদী পূনফ যান মপ্রাগ্রাভ। াআয়লান অআরা ভেয়ভোদী পূনফ যান মপ্রাগ্রায়ভয 

অওতাে ফকাঠায়ভা মূ ননভ যান ও মভযাভত কযা 

য়েয়ছ।    

 
২০। ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত না য়র তায কাযণঃ ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত য়েয়ছ।  

   
২১.০ ফাস্তফােন ভস্যাঃ  

২১.১  ফাস্তফােন ধীযগনত ; 

 

২১.২ ব্লক য়য মাওো; 

 

২১.৩ ফাঁধ ননেনভত ভননটনযং না কযা;  

 

২১.৪ এনডন/অযএনডনয়ত প্রয়োজনীে ফযাদ্দ না থাকা; 

 

২১.৫ ঘন ঘন প্রকে নযচারক নযফতযন;এফং 

 

২১.৬ প্রকে ফাস্তফােয়নয জন্য ানফ যক মকান কভ যনযকেনা না থাকা।  
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২২। সুানযঃ  

 
২২.১ ঈকূরীে ঞ্চয়রয মাল্ডায মূ দীঘ য ভে মাল্ডায মূ পূনফ যান/মভযাভত না কযাে প্রনতননেত মজাোয-বাটা এফং 

ননম্নচা জননত কাযয়ন সৃষ্ট ঈচ্চ মজাোয়যয প্রবায়ফ মাল্ডায়যয ফকাঠায়ভা মূ ক্ষনতগ্রস্থ য়ে। ক্ষনতগ্রস্থ মাল্ডায়যয 

ফকাঠায়ভামূয়য নফলয়ে দ্রুত দয়ক্ষ গ্রণ কযা প্রয়োজন।    

 

২২.২ অয়রাচয প্রকয়েয অওতাে মম ভস্ত কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ মগুয়রা মভযাভত ও ংযক্ষয়ণয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট 

ফযাদ্দ যাখয়ত য়ফ;  

 

২২.৩ প্রকয়েয এক্সটান যার নডট ম্পন্ন কয়য কযয়ত য়ফ; এফং 

 

২২.৪ নু: ২২.১-২২.৩ এয নফলয়ে গৃীত কাম যক্রভ অগাভী ২(দুআ) ভায়য ভয়ে অআএভআনড ’মক ফনত কযয়ত য়ফ। 
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নযনষ্ট-‘‘ক’’ 

কায়জয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন (মফতন/যফযা মফা/মভযাভত):  

 

মকাড 

নং 
কাম যক্রভ  একক  

প্রকয়েয রক্ষভাত্রা  জুন/১৪ ম যন্ত গ্রগনত  

 মবৌত  অনথ যক   মবৌত  অনথ যক  

 ক) যাজস্ব ব্যে      

৪৮৮৬ জযী ও নুন্ধান মথাক  ১ দপা ৪৫.০০ ১ দপা ৪২.৮৬ 

৪৮২৮ নপ মষ্টনাযী  মথাক  ১ দপা ৮.০০ ১ দপা ৮.০০ 

৪৮২৩ মট্রর ও লুনব্রকযান্ট মথাক  ১ দপা ২০.০০ ১ দপা ১৯.৯৮ 

৪৮২৭ মুদ্রণ ও প্রকানা মথাক  ১ দপা ১০.০০ ১ দপা ১০.০০ 

৪৮৮৩ টিআন,টিওন ও নষ্টোনযং কনভটিয 

ম্মানী 

মথাক  ১ দপা ৩.০০ ১ দপা ২.৯০ 

৪৯০১ ভটযমান মভযাভত মথাক  ১ দপা ৫.০০ ১ দপা ৫.০০ 

 ঈয়ভাট ‘‘ক’’ (যাজস্ব ব্যে)   ৯১.০০  ৮৮.৭২ 

 খ) মূরধন ব্যে      

৬৮০৭ মভাটযমান ক্রেঃ ১টি ৪ হুআর জী ও 

১টি নক-অ 

ংখ্যা  ২টি ৭৩.৭০ ২টি ৭৩.৭০ 

৬৮১৩ পয়টাকনোয মভনন ংখ্যা  ২টি ২.৫০ ২টি ২.৫০ 

৬৮১৩ পযাক্স মভনন ংখ্যা  ১টি ০.২৪ ১টি ০.২৪ 

৬৮১৫ কনম্পঈটায (ব্র্যান্ড) মরজায নপ্রন্টায ংখ্যা  ২টি ১.৯৫ ২টি ১.৯৪ 

৬৮১৫ ল্যাট ংখ্যা  ১টি ১.০০ ১টি ১.০০ 

৬৮১৫ ভারটিনভনডো প্রয়জক্টয ংখ্যা  ১টি ০.৯৭ ১টি ০.৯৭ 

৭০৪১ ফাঁধ ননভ যাণ  নকঃনভঃ  ৪০.২৪৩ 

নকঃনভঃ 

২৫৬১.৮২ ৪০.২৪৩ 

নকঃনভঃ 

২৪৮১.৭৪ 

৭০৪১ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ  নকঃনভঃ  ৪৩৫.২৫৫ 

নকঃনভঃ 

৬৫৮১.৭১ ৪৩৫.২৫৫ 

নকঃনভঃ 

৬৫৩৬.০৭ 

৭০৪১ মযগুয়রটয ননভ যাণ  ংখ্যা  ১৫ টি ৩৯৪১.৩৮ ১৫ টি ৩৬৯২.৫১ 

৭০৪১ মেয়নজ অঈটয়রট ননভ যাণ  ংখ্যা  ৫ টি ১৪১.৪৫ ৫ টি ৯২.৩৮ 

৭০৪১ মযগুয়রটয মভযাভত  ংখ্যা  ৩৩ টি ৪৩৮.০২ ৩৩ টি ২৮৮.২১ 

৭০৪১ স্লুআ মভযাভত  ংখ্যা  ৬৯ টি ৫৭৯.৫৫ ৬৯ টি ৫৭৯.৫৫ 

৭০৮১ তীয ংযক্ষণ মূরক ননভ যাণ কাজ  নকঃনভঃ  ৪.৪৯২ 

নকঃনভঃ 

৫৬১০.৭৪ ৪.৪৯২ 

নকঃনভঃ 

৫১৯১.৬৬ 

৭০৮১ ঢার প্রনতযক্ষা মূরক ননভ যাণ কাজ  নকঃনভঃ  ২৪.৮৮৯ 

নকঃনভঃ 

৬৩৯৬.৬২ ২৪.৮৮৯ 

নকঃনভঃ 

৬৩৬৭.১৫ 

৭০৮১ তীয ংযক্ষণ মূরক মভযাভত কাজ  নকঃনভঃ  ০.৩৮৭ 

নকঃনভঃ 

৩৭৭.১০ ০.৩৮৭ 

নকঃনভঃ 

২২৭.১৫ 

৭০৮১ ঢার প্রনতযক্ষা মূরক মভযাভত কাজ  নকঃনভঃ  ০.৩৮৫ 

নকঃনভঃ 

৩৬২.৪৬ ০.৩৮৫ 

নকঃনভঃ 

২২৬.২০ 

৭০৪১ মলাজায/নব্রচ মলানজং ননভ যাণ  ংখ্যা  ২০টি ১০৫৯২.৪০ ২০টি ১০০৪৮.৫৮ 

 ঈয়ভাট ‘‘খ’’ (মূরধন ব্যে)   ৩৭৬৬৩.৬১  ৩৫৮১১.৫৫ 

 গ) নপনজকযার কনটিনয়জন্পী      

 ঘ) প্রাআ কনটিনয়জন্পী      

 ফ যয়ভাট   ৩৭৭৫৪.৬১  ৩৫৯০০.২৭ 
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“চন্দনা-ফাযানো খনন” ীল যক প্রকমেয ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 

( ভাপ্তঃ- জুন-২০১৫) 

 
১। প্রকয়েয নাভ : চন্দনা-ফাযানো খনন প্রকে 

 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য 

 
৩। প্রাননক ভন্ত্রনারে : ানন ম্পদ 

 
৪। প্রকে এরাকা: 

 
নফবাগ মজরা ঈয়জরা 

ঢাকা যাজফাড়ী ১) াংা ২)  ফানরোকানন্দ   

 পনযদপুয ১) ভদৄখারী ২) মফাোরভাযী ৩) অরপাডাঙ্গা  

 মগাারগঞ্জ ১) কানোনী    

 
৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন কার ও ব্যেঃ 

 
                                                                                                                               (র ক্ষ টাকা) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

 

নুয়ভানদত ফাস্তফােন কার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

 

নতক্রান্ত 

ব্যে(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়ে %) 

নতক্রান্ত 

ভে(মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর ব্যে 

 

১ভ 

ংয়ানধত 

মূর ১ভ 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৯৫২.৪৯ ৫৯৪৬.৩৭ ৫১৩৩.৮৬ জুরাআ/২০১০ 

য়ত 

জুন/২০১২ 

জুরাআ/২০১০ 

য়ত 

জুন/২০১৫ 

জুরাআ/২০১০ 

য়ত 

জুন/২০১৫ 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

য়ডন 

১৫০% 

 

 
৬। প্রকয়েয থ যােনঃ- প্রকেটি ম্পূণ য নজওনফ থ যােয়ন ফাস্তফানেত য়েয়ছ। 
 

৭। প্রকয়েয ংগনবনক্তক ফাস্তফােন গ্রগনতঃ- নযনষ্ট ‘‘ক’’ 
 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ:- নডনন নুমােী কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৯। মূল্যােন িনত (Methodology) প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত িনত নুযন কযা য়েয়ছ: 

 

 নুয়ভানদত  প্রকে ছক  ম যায়রাচনা, 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা,  

 ননঅয ম যায়রাচনা, 

 নফনবন্ন বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা, 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদ যন এফং  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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১০। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য ও টভুনভ: 

 
১০.১ প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ  

        
ক) মচ সুনফধা প্রদান ও কৃনল কায়জয ঈৎাদন বৃনি; 

 
খ) চন্দনা- ফাযানো নদী খনয়নয পয়র জরাধায সৃনষ্ট ওোয পয়র নভনষ্ট ানন গৃস্থারী কায়জ ব্যফায কৃনল কায়জ 

মচ সুনফধা প্রদান; 

 
গ) শ্রনভকয়দয কভ যংস্থায়নয সুয়মাগ বৃনি এফং 

 
ঘ) প্রকে এরাকায ভয়ে অথ য াভানজক ব্যফস্থায ঈন্ননত । 

 
১০.২ টভুনভঃ- 

          
চন্দনা-ফাযানো নদী াংা ঈয়জরায মগৌতভপুয নাভক স্থায়ন দ্মা নদী য়ত ঈৎন্ন য়ে মগাারগঞ্জ মজরায 

কানোনী ঈয়জরায বাটিোাড়া নাভক স্থায়ন ভদৄভনত নদীয়ত নতত য়েয়ছ । এটি ১১২.১০ নক:নভ: দীঘ য একটি 

semi perennial নদী। ফল যা মভৌসুয়ভ দ্মা নদী য়ত নরযুক্ত ানন এ নদীয়ত প্রফানত ে। এয পয়র নদীয়ত 

নর য়ড় নদীয ানন ধাযণ ক্ষভতা কয়ভ মগয়ছ। নদী খনন কয়য নদীয ানন প্রফা স্বাবানফক ও ধাযণ ক্ষভতা পুনরুিায 

কযা মগয়র নদীয ানন মরা-নরপট ায়ম্পয াায়ে মচ কায়জ ব্যফায কযা ম্ভফ য়ফ। এ মপ্রক্ষায়ট চন্দনা-ফাযানো 

নদী খনয়নয প্রকেটি গ্রণ কযা ে।   
 

 

১১। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধনঃ- 

          
গত ১৩-০৭-২০১০ তানযয়খ ৫৯৫২.৪৯ র ক্ষ টাকা ব্যয়ে জুরাআ/২০১০ মথয়ক জুন/২০১২ মভোয়দ প্রকেটি একয়নক 

কর্তযক নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত ৩০-০৪-২০১৫ তানযয়খ ৫৯৪৬.৩৭ র ক্ষ ব্যয়ে জুরাআ/২০১০ মথয়ক জুন/২০১৫ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রক্ষয প্রকেটিয ১ভ ংয়ানধত নডনন ভাননীে  নযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুয়ভানদত ে। 

 
১২।  প্রকয়েয মূর কাম যক্রভঃ- প্রকয়েয মূর কাজ র প্রকে এরাকাে ১১২.১০ নকঃ নভঃ নদী পুন:খনন কযা। তন্য়ে  

          

 ৫৬.০৬ নক:নভ: ফাযানো নদী পুন:খনন,  

 ৫৩.৪০ নক:নভ: চান্দনা নদী পুন:খনন এফং  

 দ্মা নদীয পয়টয়ক চান্দনা মযগুয়রটয ম যন্ত ৩.৫৯ নক:নভ: পুন:খনন। 

 
১৩। প্রকে এরাকা নযদ যনঃ- 

 
১৩.১  

প্রকেটি জুন/২০১৫ মত ভাপ্ত ে এফং১৮/১০/২০১৫ তানযয়খ  ননঅয  াওো মাে। প্রকেটিয ভাপ্ত প্রনতয়ফদন 

প্রনেয়নয রমক্ষয জনাফ মভাঃ ফযকাতুয যভান, কাযী নযচা রক ( ানন ম্পদ) অআএভনড গত ১১-০২-২০১৬ 

তানযয়খ  প্রকেটিয যাজফাড়ী মজরায াংা ও ফানরোকানন্দ ঈয়জরা, পনযদপুয মজরায ভদৄখারী,  মফাোরভাযী ও 

অরপাডাঙ্গা এফং মগাারগঞ্জ মজরায কানোনী ঈয়জরাে ফা স্তফানেত কাজ য়যজনভয়ন নযদ যন কয়যন। 

নযদ যন কায়র খন্দকায মতৌনদুয যভান, ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী, ফাাঈয়ফা, যাজফাড়ী, জনাফ নননখর চন্দ্র 

ারদায, ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী, ফাাঈয়ফা, পনযদপুয, মভাঃ ারাঈনদ্দন, াখাকভ যকতযা, াংা, মভাঃ মনরভ 

মভাল্লা, াখাকভ যকতযা, ফানরোকানন্দ, মভাঃ অব্দুর কায়দয খাঁন, াখাকভ যকতযা, কানোনী,  জনাফ ঈিভ কুভায 

মাদ্দায , াখাকভ যকতযা, অরপাডাঙ্গা, জনাফ াংক কুভায নফরা, াখাকভ যকতযা, মফাোরভাযী ও ন্যান্য 

ব্যনক্তফগ য ঈনস্থত নছয়রন।তাা ছাড়া প্রকে এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী  ব্যনক্ত ফয়গ যয ায়থও  অয়রাচনা ে। 

ফাাঈয়ফা কর্তযক যফযাকৃত ননঅয ংনষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা ,নযদ যয়ন প্রাপ্ত তথ্য ও ঈায়িয 

নবনিয়ত প্রনতয়ফদনটি প্রণীত য়েয়ছ। 
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১৪ । প্রকয়েয ানফ যক অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ- 
 

১৪.১ প্রকয়েয অনথ যক গ্রগনতঃ- 
 

প্রকেটিয মূর নুয়ভানদত ব্যে নছর ৫৯৫২.৪৯ র ক্ষ টাকা, ১ভ ংয়ানধত নুয়ভানদত ব্যে নছর ৫৯৪৬.৩৭ 

রক্ষ টাকা। মূর নুয়ভানদত ফা স্তফায়নকার নছর জুরাআ/২০১০ য়ত জুন/২০১২ ম যন্ত। প্রকেটিয ভাপ্ত 

প্রনতয়ফদয়ন PCR নুমােী জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জত ব্যে য়েয়ছ ৫১৩৩.৮৬ রক্ষ  ( ৯৪.৫৮%)  

 
১৪.২ প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

 
নযদ যন ও ননঅয প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকেটিয গ্রগনত নছর ১০০%।  

 
১৫। প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থাঃ- 

 
১৫.১  যাজফাড়ী  মজরা:  

 প্রকয়েয অওতাে ফাস্তফানেত যাজফানড় মজরায কালুখারী ঈয়জরায চাঁদপুয ব্রীজ ংরগ্ন চান্দনা নদী খনয়নয  কাজ 

নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র ঈক্ত এরাকাে চান্দনা নদীয়ত ২ পৄয়টয ভত ানন রক্ষয কযা মাে  (নচত্র-১)। প্রকয়েয 
নডজাআয়ন রষ্ক মভৌসুয়ভ ৩-৫ নভটায ানন থাকায নফলেটি ঈয়ল্লখ থাকয়রও নদীটি ম নুমােী খনন না কযায পয়র রষ্ক 

মভৌসুয়ভ ম্প ডযভাণ ানন রক্ষয কযা মােনন। 

 
নচত্র-১ চাঁদপুয ব্রীজ ংরগ্ন চান্দনা নদী । 

 

 াফাপুয আঈননেয়নয চয অপযা গ্রায়ভ চান্দনা মযগুয়রটয মথয়ক দ্মা নদী ম যন্ত পয়টক ম িন্ত খনন কযা য়রও ১০-

১৫ নক.নভ. এরাকা ব্যাী মকান াননয নস্তত্ব রক্ষয কযা মােনন  (নচত্র-২) । এভননক চান্দনা নদী ও দ্মায 
ংয়মাগস্থয়রও াননয মকান প্রফা দৃশ্যভান েনন । এ নফলয়ে জানয়ত চাওো য়র ংনিষ্ট ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী 

খন্দকায মতৌনদুয যভান জানান চান্দনা নদী খনন ংক্রান্ত মম নডজাআন কযা য়েয়ছ মটি ক্রুটিপুণ য নছর। এ কাযয়ণ 

দ্মা নদীয মযড মরয়বর ২.১৭ নভটায য়রও চান্দনা নদীয end point এ মফড মরয়বর য়েয়ছ ৪.২১ নভটায  (নচত্র-

৩)। এয়ত কয়য প্রতীেভাণ ে মম, ফল যা মভৌসু মভও স্বাবানফক বায়ফ দ্মায ানন  ফাযানো নদীয়ত প্রয়ফ কয মফ না। 

একাযয়ণ রষ্ক মভাসুয়ভ থ যাৎ ভাচ য-এনপ্রর ভয়ে কৃনল কায়জ প্রয়োজনীে ময়চয ানন ঈক্ত খার য়ত াওোয কথা 

থাকয়রও মখায়ন দ্মা নদী য়ত মকান ানন অয়ছ না। 
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নচত্র-২ : চান্দনা মযগুয়রটয মথয়ক দ্মা নদী পয়টক 

ম যন্ত  

নচত্র-৩ end point । 

 

১৫.২ পনযদপুয মজরাঃ  

 পনযদপুয মজরায ভদৄখারী ঈয়জরায নওোাড়া আঈননেয়নয অড়কানন্দ গ্রাভ ংরগ্ন ফাযা নো নদী খনন প্রকয়েয 

কাজ নযদ যন কযা ে। খায়রয মভাট বদঘ যয ৫৬ নক.নভ.। নযদন যত এরাকায়ত Bed width াওো মাে  ১৫.৯০ 

নভটায এফ নডজাআন নুমােী মযড মরয়বর নছর ২.৮৫ নভটায। ঈক্ত নদীয়ত ৩-৪ নভটায ম যন্ত ানন রক্ষয কযা মাে। 

ঈক্ত াননয ভােয়ভ স্থানীে এরাকাফাী মচ কাম যক্রভ নযচারনা কযয়ছ। এছাড়া ঈক্ত নদী খনয়নয দ্বাযা প্রাপ্ত ভাটিয়ত 

ফনােয়নয ভােয়ভ নদীয দুআ ায়ড় বৃক্ষ মযান কযা ম্ভফ য়েয়ছ।  

 
 

১৫.৩ নদী বযাট য়ে মাওোঃ চান্দনা নদীয অনধকাং স্থায়ন নদীয াড় মবয়ঙ্গ ভাটি নীয়চ ড়ায পয়র নদীয গবীযতা হ্রা 

ায়ে। একআ ায়থ াড় মবয়ঙ্গ মাওোয পয়র স্থানীে জনাধাযয়ণয অফাদী জনভ নষ্ট য়ে।  

 

১৬। Procurement ংক্রান্ত তথ্যানদঃ- 

 
প্রকেটিয প্রনতটি প্যায়কয়জয অওতাে ননঅয-২০০৮ এফং ননএ-২০০৬ এয নফনধ ও অআন মূ প্রনতারন  

নআন গঠন পূফ যক দযত্র অফান,মূল্যােন ও চুনক্ত ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

 
১৭। প্রকয়েয নযচারক ম্পনকযত তথ্যানদঃ- 

     

প্রকে নযচারয়কয নাভ ও দফী পূন যকারীন /খন্ডকারীন মভোদকার 

০১। মভাঃ অব্দুর ভান্নান, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: পূন য কারীন ১৬-০৪-২০১০ ৩১-০৭-২০১১ 

০২। জনরুর আরাভ, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: পূন য কারীন ৩১-০৭-২০১১ ১৪-০৩-২০১৩ 

০৩। মভাঃ ানপজুয যভান, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: পূন য কারীন ১৪-০৭-২০১৩ ২৯-০৬-২০১৪ 

০৪। জীভ ঈনদ্দন ভু ুঁআো, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: পূন য কারীন ২৪-০৭-২০১৪ ১২-১১-২০১৪ 

০৫। অবু মভাঃ নপঈর অজভ, তত্ত্বা: প্রয়কৌ: পূন য কারীন ২৬-১১-২০১৪ ৩০-০৬-২০১৫ 

 
১৮। প্রকয়েয প্রবাফঃ- 

 প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র প্রকে এরাকায ভয়ে রদৄভাত্র পনযদপুয ও মগাারঞ্জ মজরাে নন ম্নভুনভ ফল যা 

মভৌয়ভ োনফত ে না এফং রষ্ক নাফানদ জনভ খননকৃত নদীয ায়ড় নক্ত চানরত ায়ম্পয াায়ে মচফাদ 

য়ে। ঈক্ত এরাকাে স্থানত মচ ময়ন্ত্রও ভু-নযস্থ ও ভু-গবযস্থ ময়চয পয়র াননয চে মযাধ কয়য মচ 

দক্ষতা ৪০% মথয়ক ৪৫% বৃনি ময়েয়ছ এফং কৃলয়কয মচ খযচ য়নকাংয় কয়ভ এয়য়ছ। য়ফ যানয নতনটি 

মজরাে রক্ষ ভাত্রা থাকয়রও রদৄভাত্র ২টি মজরাে নতনযক্ত ২২০৫০ মক্টয এয নফযীয়ত ২৫৮৯০ মক্টয জনভ 

ময়চয অওতাে এয়য়ছ। 
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১৯। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জযনঃ- 

 

নুয়ভানদত নজযত নজযত য়ডন। 

(ক) প্রকে এরাকাে পয়রয জনভয জরাফিতা 

ননযয়নয রমক্ষয ফল যা মভৌসুয়ভ নদীয়ত ানন প্রফা 

ধয়য যাখা  এফং র ষ্ক মভৌসুয়ভ মচ কায়জ নদীয়ত 

ানন ব্যফায়যয নননভয়ি ১১২.১০ নকঃ নভঃ নদী 

খনন  এফং কভান্ড এনযো বৃনি কয়য নতনযক্ত খায 

স্য ঈৎাদন। 

(ক) প্রকেটিয অওতাে ১১২.১০ নকঃ নভঃ 

নদী খনন কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ । এয ভয়ে 
প্রকয়েয পনযদপুয ও মগাারগঞ্জ  মজরায 

ফাযানো নদী ংরগ্ন এরাকায়ত খায স্য 

ঈৎাদয়নয মক্ষয়ত্র ঈয়দ্দশ্য নজযত মেয়ছ। 

প্রকয়েয যাজফানড় 

মজরায চান্দনা নদী 

ংরগ্ন এরাকায়ত 

খায স্য ঈৎাদন 

ংনিষ্ট মকান  ঈয়দ্দশ্য 

নজযত েনন। 

 

(খ) প্রকে এরাকাে নদী খনন কয়য মচ ব্যফস্থায 

ঈন্ননত কযা । 

(খ) প্রকে এরাকায ভয়ে পনযদপুয ও 

মগাারগঞ্জ মজরায ফাযানো নদী ংরগ্ন 

এরাকায়ত রষ্ক মভৌসুয়ভ নাফানদ জনভয়ত 

মচ কাম যক্রভ নযচারনা কযা ম্ভফ য়ে ।  

যাজফাড়ী মজরায 

চান্দনা নদী 

ংরগ্ননফস্তৃীণ য এরাকাে 

রষ্ক মভৌসুয়ভ নাফানদ 

জনভয়ত মচ কা ম যক্রভ 

নযচারনা কযা ম্ভফ 

য়ে না। 

 

(গ) প্রকে এরাকাে নদী খনন কয়য খননকৃত ভাটি 

নদীয দুআ  ায়ড় নফছায়না পূফ যক ফনােন কযা। 

গ) প্রকে এরাকায ভয়ে পনযদপুয ও 

মগাারগঞ্জ মজরাে নদী খনন কয়য খননকৃত 

ভাটি নদীয দুআ  ায়ড় নফছায়না পূফ যক  

নফনবন্ন প্রজাপ্রনতয গাছ মযান কয়য ফনােন 

কযা য়েয়ছ। 

 

যাজফানড় মজরাে ঈক্ত 

ঈয়দ্দশ্য নজযত েনন। 

 

২০।  ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত না য়র তায কাযণঃ- নডজাআন এফং প্রকে ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ঈদাীনতায জন্য প্রকয়েয 

ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত েনন। 

 
২১। ফাস্তফােয়ন ভস্যাঃ-  

 
২১.১ ক্রুটিপূণ থ ডিজাআন; 

 

২১.২ মকান ধযমনয সভীো ছাড়াআ প্রকে গ্রহণ; এফং 

 

২১.৩ প্রকে সংডিষ্ট কভ থকিথারদয গাডপরিী ও উদাসীনিা; 

 

২১.৪ র্িীর াড় মবয়ঙ্গ মাওো। 

 
 

২২। সুানযঃ 

 

২২.১ প্রেে ফাস্তফায়নোকর ডডজাআকন ক্রুটি থাকায নফলেটি নজয়য অায যও তা ংয়াধন না কয়যআ প্রকে ফাস্তফােন কযায 

জন্য দােী কভ যকতযায়দয নচনিত কয়য ব্যফস্থা মনো মময়ত ায়য; 

 

২২.২ যাজফানড় মজরায চান্দনা নদী খনয়ন প্রকে ঈয়দ্দশ্য নজযত না ওোয নফলেটি ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে খ নতমে মদখয়ফ; 

 

২২.৩ প্রকয়েয নডজাআয়ন ক্রুটি নছর নক-না ম নফলেটি একটি কানযগযী কনভটি ম যায়রাচনা কয়য মদখয়ত ায়য  এফং 

 

২২.৪ চান্দনা নদী পুনঃ খনন কয়য াননয স্বাবানফক প্রফা চরাচয়রয প্রয়োজনীে ঈয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

 

২২.৫ নুয়েদ ২২.১-২২.৪ এয নফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণপূফ যক অগাভী ১(এক) ভায়য ভয়ে অআএভআনড ংনিষ্ট 

করয়ক ফনত কযয়ত য়ফ। 
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 নযনষ্ট ‘‘ক’’ 

 Component-wise Progress (As per latest   approved   PP): 

  (In lakh Taka)        

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

for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financ

ial  

Physical  

(Quantity

) 

Financia

l  

Physical 

(Quantity

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Revenue 

Component. 

      

Supplies and services - - - - -  

Petrol and Lubricant LS 6.00 1 item 5.99 1 item  

Printing and 

publication  

LS 3.00 1 item 2.98 1 item  

Stationery, Seal & 

Stamps 

LS 1.50 1 item 1.49 1 item  

Honorarium  LS 2.00 1 item 1.67 1 item  

Survey & 

Investigation-  

LS 8.00 1 item  7.96 1 item  

Proposed future 

planning study - L.S. 

LS 150.00 1 item 144.84 1 item  

Repair & 

Maintenance & 

rehabilitaation. 

      

Repairs of Transport 

& vehicles 

(Jeep 5 Nos. 

Motorcycle 8 Nos) 

for Two Divisions  

Nos 3.00 Jeep 5 

Nos. 

Motorcyc

le 8 Nos 

 2.59 Jeep  

 

Motorcyc

le 

 

sub-Total Revenue 

component 

 173.50  167.52   

B. Capital 

Component. 

      

Acquisition fo 

Assets. 

      

Levelling Machine 

with stands.  

Sets. 1.91 2 1.91 2  

Computer 

(Laptop/Desk top) 

Nos 1.00 1 1.00 1  

Double Cabin  Pick-

Up - 

Nos 25.00 1 25.00 1  

Motor Cycle 

(100C.C)  

Nos 2.50 2 2.50 2  

Geographic 

Positioning system  

Nos 0.50 2 0.50 2  
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 Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons 

for 

deviation 

(±)  

(as per PP) Unit Financ

ial  

Physical  

(Quantity

) 

Financia

l  

Physical 

(Quantity

) 

 

Acquisition of Iands.  Ha 807.57 19.60 Ha 

 

807.00 19.60ha  

Construction of 

works  

      

Re-excavation of 

River by the labour. ( 

offtake of the Padma 

River to Chandana 

Regulator)  

 

Km 434.30 3.59km 

(100%) 

321.55 3.59km 

(83.22%) 

As per 

field 

condition 

the 

measurem

ent of 

earthwork 

were 

decreased

.   The 

Main 

object of 

the 

project 

has been 

achieved  

Re-Excavation of 

Chandana River. by 

the labour  (from 

Chandana Regulator 

to Magura-Faridpur 

Highway Arakandi 

Bridge-  

Km 1954.0

4 

53.40km 

(100%) 

 

1724.49 53.40km 

(100%) 

Re-Excavation of 

Barasia  River. by the 

labour (from 

Arakandi Bridge to 

Bhatiapara 

Modhumoti Outfall-  

56.06km 2546.0

5 

56.06km 

(100%) 

 

2082.39 56.06km 

(100%) 

sub-Total Capital 

component 

 5772.8

7 

 4966.34  

Total (a+b)  5946.3

7 

100 % 5133.86 94.58% 
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“মনাোখারী মজরায ানতো ঈয়জরাধীন মাল্ডায নং-৭৩/১(এ+নফ) এয তভরুনদ্দন ও ফাংরা ফাজায এরাকাে 

নদী তীয ংযক্ষন” ীল যক প্রকয়েয ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন/২০১৫) 
 
১। প্রকয়েয নাভ  : মনাোখারী মজরায ানতো ঈয়জরাধীন মাল্ডায নং-৭৩/১(এ+নফ) এয 

তভরুনদ্দন ও ফাংরা ফাজায এরাকাে নদী তীয ংযক্ষন  

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য। 

৩। প্রাননক ভন্ত্রনারে  : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 
 
৪। প্রকে এরাকা নাভঃ মনাোখারী মজরায ানতো  ঈয়জরা।  

  
০৫। প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যে :  

 
(রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

নজওনফ  

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

(নুয়ভানদত) 

নতক্রাভ

ত্ম ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদ

ত ব্যয়েয 

%) 

নতক্রাভত্ম 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

নজওনফ  ১ভ ংয়ানধত  মূর ১ভ ংয়ানধত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬১১৬.

৯৩ 

৬০৫৯.২২ ৫৫৪৯.২৬ নয়বম্বয,২০১০ 

য়ত জুন,২০১২ 

নয়বম্বয’১০ য়ত 

জুন,২০১৫ 

নয়বম্বয,২০১০ 

য়ত জুন,২০১৫ 

প্রয়মাজয 

নে 

(১১৫.৩৮%) 

 

৬।   প্রেকেয থ িায়নঃ প্রেেটি ম্পূণ ি ডজওডফ থ িায়কন ফাস্তফাডয়ত কয়কছ। 
 

৭।   প্রেকেয ংগডবডতে ফাস্তফায়ন গ্রগডতঃ ডযডষ্ট ‘‘ে’’ 
 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ:  প্রকয়েয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন যী ক্ষা, য়যজনভয়ন নযদ যণ ও ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয 

ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে, ানতো মূর র্ভ-খয়ন্ডয ফানয়য মুয়দ্রয বুয়ক নফনেন্ন একটি দ্বী। প্রকয়েয ানফ যক গ্রগনত 

৯৮%।প্রেকেয গ্রগডত ২% কভ ওয়ায োযণ ডনম্নরূ: 

 

 - প্রেকেয ফস্থানগত কাযয়ণ প্রনতকূর অফাওো ও নযয়ফয়য পয়র কায়জয ঈযুক্ত ভে কভ াওো;  

 - ননভ যাণ শ্রনভক ও আকুআয়ভন্ট নযফয়ন মফী ভয় ডতফাডত ওয়া; 

 - নফয়লানেত শ্রনভকগণ মদয়য নফনবন্ন স্থায়ন একআ যকভ প্রকয়ে ননয়োনজত থাকাে শ্রনভক ংকট ।  

 

পরশ্রনতয়ত কায়জয অানুরূ গ্রগনত জযন কযা ম্ভফ না ওোে প্রাে অন াজায নজও-ব্যাগ ডানম্পং কযা ম্ভফ েনন। 

তয়ফ প্রকয়েয মভাট বদয়ঘ যয কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয ানফ যক গ্রগনত ২% কভ য়রও প্রকয়েয নুকূয়র ফাস্তফানেত 

নদী তীয ংয ক্ষণ কাজ স্থােী য়ফ এফং প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য ব্যাত য়ফ না ভয়ভ য প্রকয়েয ায়থ ংনস্দষ্ট কভ যকতযাগণ ফনত 

কয়যন। 
 
 

৯। মূল্যােন িনত ( Methodology) প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদনটি প্রণেয়ন ননয়ম্মাক্ত িনত নুযণ কযা য়েয়ছ :  

 নুয়ভানদত প্রকে ছক েযায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম িামরাচনা; 

 ননঅয ম যায়রাচনা; 

 নআড বায কাম য নফফযণী ম িামরাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদ যন এফং  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা; 
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১০। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য ও টর্ভনভ :  

 
১০.১। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য : 
 

 নদীয তীয ংযক্ষনমূরক কায়জয ভােয়ভ ানতো ঈয়জরাধীন তভ রুনদ্দন ও ফাংরাফাজায়যয ফহু গুরুত্বপূন য 
ব্যফা মকন্দ্র মূ, ফাজায, ফতনবটা, নফযারে ও ভাদ্রাা কর ন্যান্য স্থানান্তয য়মাগ্য যকাযী ও 

মফযকাযী ম্পনি মূয়ক বাংগন য়ত যক্ষা কযা;  

 াআয়লান, ঝড়, ফন্যা ও জয়রাচ্ছ্বা য়ত যক্ষা কযা ; 

 জনগয়নয থ যনননতক ফস্থা ঈন্নীতকযন ; 

 কভ যংস্থায়নয সুয়মাগ সৃনষ্ট ; 

 
১০.২। টর্ভনভ :  

 

মনাোখারী মজরায মূর র্ভ-খয়ন্ডয দনক্ষণাংয় ক্রভাগত চয ড়ায কায ‡ণ ানতোে মাল্ডায ৭৩/১(এ+নফ) এয ঈিয, 

পূফ য ও নিভাংয় ব্যাক নদী বাঙ্গয়নয কফয়র য়ড়। নধকন্তু াফাজপুয ও ানতো চযায়নয়রয নতুন নতুন চয 

ড়ায কায‡ণ এফং এআ ফ চয নদন নদন প্ররস্ত ওোয পয়র মাল্ডায়যয ঈক্ত এরাকাে নদী বাঙ্গন মফয়ড় মাে। ফল যা 

মভৌসুয়ভ ফন্যা ও বযা মজাোয়য ফড় ঈচ্চতাে মজাোয নযরনক্ষত ে। মায কায ‡ণ নদীয়ত মস্রায়তয মফগ তযনধক 

থায়ক। নধক মস্রায়তয কায ‡ণ ব্যাকবায়ফ নদীয তরয়দ ক্ষেপ্রাপ্ত য়ে তীয বায়ঙ্গ। ঈক্ত বাঙ্গন প্রফন এরাকা 

প্রনতযক্ষায জন্য ফাাঈয়ফা’য নযকেনা নযদপ্তয-১ কর্তযক Individual Consultant দ্বাযা Feasibility 

Study ম্পন্ন কযা ে। ঈক্ত Study প্রনতয়ফদয়ন মাল্ডায ৭৩/১(এ+নফ) ঈিযাংয় প্রনতযক্ষামূরক কাজ Cost 

effective না ওোে প্রনত এক ফছয  ন্তয ভাযনজনার ডাআক ননভ যায়নয যাভ য প্রদান কযা ে । এছাড়া াডন 

উন্নয়ন মফাড য কর্তযক একটি কানযগযী কনভটি গঠন কযা ে। কনভটি ’য সুাডযকয অকরাকে মভাট ২.১ নকঃনভঃ কাজ 

ফাস্তফােয়নয জন্য অয়রাচয প্রকেটি নুকভাডদত য়। 

  

১১। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন :  

০৭/১২/২০১০ আং তানযয়খ ৬১১৬.৯৩ র ক্ষ টাকা ব্যয়ে নয়বম্বয’২০১০ য়ত নডয়ম্বয’২০১২ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয 

রক্ষক্ষয প্রকেটি একয়নক ের্তিে নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত ২৬/০৭/২০১২ তানযয়খ ৬০৫৯.২২ র ক্ষ টাকা ব্যয়ে 

নয়বম্বয’২০১০ য়ত নডয়ম্বয’২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয র ক্ষক্ষয প্রকেটিয ১ভ ংয়ানধত নডনন নুয়ভানদত ে।  

যফতীকত প্রেকেয ম্পভয়াদ ব্যয় বৃডদ্ধ ব্যডতকযকে ২ ফায বৃডদ্ধপূফ িে নয়বম্বয’২০১০ য়ত জুন ২০১৫ ম িন্ত ডনধ িাযণ েযা 

য়।  

 

১২। প্রকয়েয মূর কাম যক্রভ :  

ানতো ঈয়জরায তভরুনদ্দন এরাকাে ২.১০ নকয়রানভটায নদী তীয ংযক্ষণ মূরক কাজ। 
 

১৩। প্রকে এরাকা নযদ যন:  
 

১৩.১। প্রকেটি জুন, ২০১৫-মত ভাপ্ত ে এফং ১৮/১০/২০১৫ তানযয়খ PCR াওো মাে। প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন 

প্রণেয়নয রমক্ষয জনাফ মভাঃ ফযকাতুয যভান, কাযী নযচারক (ানন ম্পদ) অআএভআনড, ২৭/১১/২০১৫ তানযয়খ 

প্রকে এরাকা তথা মনাোখারীয মজরায ানতো ঈয়জরায তভরুনদ্দন এরাকাে ফাস্তফানেত নদী তীয ংয ক্ষণমূরক 

কাজ য়যজনভয়ন নযদ যন কয়যন। নযদ যন কায়র জনাফ মভাঃ নানছয ঈদ্দীন, ঈ-নফবাগীে প্ররী, ংনিষ্ট াখা 

কভ যকতযাগণ ও ন্যান্য ব্যানক্তফগ য ঈনস্থত নছয়রন। তাছাড়া প্রকে ংরগ্ন এরাকায নকছু নকছু ঈকাযয়বাগী 

ব্যনক্তফয়গ যয ায়থও অয়রাচনা কযা ে। ফাাঈয়ফা কর্তযক যফযাকৃত ননঅয, ংনস্দষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ 

অয়রাচনা, নযদ যয়ন প্রাপ্ত তথ্য ও ঈায়িয নবনিয়ত প্রনতয়ফদনটি প্রণীত য়েয়ছ। 

 
১৪। প্রকয়েয ানফ যক অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনত:  

 
১৪.১। প্রকয়েয অনথ যক গ্রগনত :  

 
প্রকেটিয মূর নুয়ভানদত ব্যে নছর ৬১১৬.৯৩ রক্ষ টাকা এফং ংয়ানধত নুয়ভানদত ব্যে নছর ৬০৫৯.২২ রক্ষ 

টাকা। মূর নুয়ভানদত ফাস্তফােন কার নছর নয়বম্বয/২০১০ য়ত নডয়ম্বয/২০১২ ম যন্ত। প্রকেটিয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন  

(PCR) নুমােী জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুনঞ্জর্ভত ব্যে য়েয়ছ ৫৫৪৯.২৬ রক্ষ টাকা। 



473 

 

 
১৪.২। প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগনত :  

 
নযদ যন ও ননঅয য়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমােী প্রকেটিয জুন/২০১৫ ম যন্ত ক্রভপূনঞ্জর্ভত ফাস্তফ গ্রগনত ৯৮%। 

নুয়ভানদত প্রকে দনরর (নডনন) নুমানে প্রকেটিয ভাঠ ম যায়েয কাজ ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফ যাড, মপনী ওয 

ায়কযর ও মপনী ওয নফবায়গয অওতাে ও ানফ যক তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য 

অরাদা বায়ফ মকান জনফর ননয়োগ কযা েনন। তয়ফ প্রকে ফাস্তফােন কায়র অআএভআনড এফং ানন ঈন্নেন মফায়ড যয 

ঈর্ধ্যতন কভ যকতযাগণ কর্তযক প্রকেটি কয়েকফায নযদ যন কযা য়েয়ছ।  

 
১৫। প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থা:  

 

১৫.১। গত ২৭/১১/২০১৫ তানযয়খ মনাোখারী মজরায ানতো ঈয়জরায তভ রুনদ্দন এরাকাে ফাস্তফানেত ব্লক দ্বাযা নদী তীয 
প্রনতযক্ষা কাজ নদ যন কযা ে। নযদ যন কায়র উপডেভাগীয় প্রটিৌলী জর্াে বমােঃ র্াডরউডির্। বিলর্ অডিার  

বমােঃ আডরফু রমার্ ভ ূঁইয়া এেং বমােঃ আব্দু াাম প্রিল্প পডরচাি এািায় উপডস্থত ডেটর্।  

 

১৫.২। প্রিল্প এািা পডরিল নটর্ বিিা যায় বয , স্থার্টি াডতয়া উপটজার লাোজপুর চযাটর্ ংগ্ন যার পূে ন উির বমর্ঘর্া 

চযাটর্, িডিটে ডর্ঝুমদ্বীপ এেং পডিটম লাোজপুর চযাটর্  রটয়টে। ঞ্চর্ঘাট ো তমরুডির্ োজার টত উিটর ১.১ 

ডিেঃডমেঃ এেং িডিটর্ ১.০ ডিেঃডমেঃ  বমাট ২.০১ ডিেঃডমেঃ এািাটি বমর্ঘর্া র্িীর তীটর প্রডতরিা িাজ ম্পন্ন িরা 

টয়টে। পডরিল নটর্ র্িীর তীটর ব্লি ডজও ব্যাগ ডিটয় র্িীর র্িীর তীর রিার িাজ ম্পন্ন িরা টয়টে। ব্লি পডরমাপ 

িটর বিিা যায় বেডং এ ৪৫x৪৫ x৩০ বেঃডমেঃ ডাডম্পং এ ৫০x৫০x৫০ বমেঃডমেঃ ও ৪৫ x৪৫ x৪৫ x বেঃ ডমেঃ 

িটর ডেডভন্ন স্থাটর্ বিা রটয়টে। ব্লিগুটা েডিটয় ডেটিটয় র্ািা এেং ব্লটির Distribution অামঞ্জ্যস্যপূে ন 

র্ািার ডেটয় জার্টত চাওয়া ট ংডিষ্ট উপডেভাগীয় প্রটিৌলী জার্ার্ র্িীর এ অংটল বরাটতর বেগ অতযাডধি 

র্ািায় বরাটতর টাটর্ ডিছু ব্লি র্িীর তীরেতী স্থার্ টত দুটর টর বগটয়টে (ডচত্র-১ ও ২)। 

 

 

 

নচত্র-১ ছডড়কয় ডছটিকয় থাো ব্লে। নচত্র-২ : ব্লক য়য নগয়ে দূযফতী স্থায়ন চয়র মাওো। 

 

১৫.৩ র্িীর তীটর ডজওব্যাগ মাটির উপটর র্ািায় বগুটা সৃটয নর  আটাটত র্ষ্ট টত পাটর এ ডেটয় জার্টত চাইট ংডিষ্ট 

িম নিতনা জার্ার্ র্িীটত ভাটা র্ািার িারটে পাডর্ ডিছুটা ডর্টচর ডিটি বর্টম ডগটয়টে (ডচত্র -3)। পডরিল নর্িাট এ 

ডেটয় স্টি ব্লি টত ডিছু ব্লি ডজও ব্যাগ রটয়টে এমর্ স্থাটর্ বিার জন্য পরামল ন প্রিার্ িরা য়। এোিা তমরুডি র্ 

োজার ংগ্ন এািায় িযাটর্ সৃডষ্ট ওয়ায় বিাটর্ রাস্তায় ভাঙ্গটর্র সৃডষ্ট টয়টে (ডচত্র-৪) এ বপ্রডিটত উক্ত স্থাটর্ 

স্টি ব্লিগুটা ঠিিভাটে ব্যোটরর মাধ্যটম রাস্তার িডত বরাধ িরার ডেটয় উটযাগ গ্রে িরার জন্য প্রটয়াজর্ীয় 

পরামল ন প্রিার্ িরা য়। 
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নচত্র-৩ ম্পখারা অোকয নীকচ ডজও ব্যাগ। নচত্র-৪ : েযাকনর ম্পঘক যাস্তা ম্পবকি মাওয়া। 

 

েে ব্লে 

 

১৫.৪ পডরিল নটর্ ংডিষ্ট এািার এািাোীর াটর্ আটাচর্ািাট জার্া যায় প্রডতরিা িাটজর িট তমরুডির্ োজার 

রিা বপটও উির পাটবন তমরুডির্ আঠারটেডি ইউডর্য়র্ টত পডিম ডিরুডিয়া আজমর িা পয নন্ত ১২০০ ডমটার 

এািাটত বেডি োঁধ র্া র্ািায় বজায়াটরর পাডর্ ঢুটি ধাডর্ জডম , ি, র্ঘরোডি র্ষ্ট টে। ের্াক্ততার িারটে জডমর 

িীর্ঘ নটময়ািী িডত এেং ৩০০-৪০০ পডরোর অর্ ননর্ডতিভাটে িডতর মু্মিীর্ টে। উক্ত এািাটত ১২০০ ডমটার বেডি 

োঁধ ডর্ম নাে িরা ট জর্গেটি এ িডতর াত বর্টি রিা িরা ম্ভে টে।  

 

১৫.৫ ডপডআর পয নাটাচর্ায়  বিিা যায় বয , এক্সটার্ না অডডটটি  বেল ডিছু আপডি রটয়টে বগুটা অযােডধ ডর্ষ্পডি িরা 

য়ডর্। উক্ত আপডিগুটা দ্রুত ডর্ষ্পডি িরার প্রটয়াজর্ীয় ব্যেস্থা গ্রটের জন্য ংডিষ্ট ি বি পরামল ন প্রিার্ িরা 

যায়। 

১৬। Procurement ংক্রান্ত তথ্যানদ :  

 

মন্ত্রানত (Goods): প্রকয়েয ধীয়ন ১টি ল্যাট ও  ১ মট ায়ব য আকুআয়ভন্ট ক্রে কযা ে। 

ডনভ িাণ কাজ ( construction work): প্রকয়েয ধীয়ন ২.১০ নকঃনভঃ নদী তীয ংয ক্ষণ কাজ এফং ৪টি আন্ড 

টানভ যয়নন কাজ ফাস্তফােন কযা ে। 
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১৭। প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্য :  

 

প্রকে নযচারয়কয নাভ পূন যকারীন/খন্ড কারীন ভেকার 

আয়ত ম যভত্ম 

মভাঃ জীভ ঈদ্দীন র্ভ ুঁআো; তত্ত্বাফধায়ে 

প্রকেৌরী 

পূণ যকারীন ০৫/০৭/২০১১ ০৫/১১/২০১৩ 

মক এভ অয়নাোয মায়ন; তত্ত্বাফধায়ে 

প্রকেৌরী 

পূণ যকারীন ২৪/১২/২০১৩ ২৬/০৭/২০১৫ 

 
১৮। প্রকয়েয প্রবাফ :  

 
প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র প্রেে এরাকাে নদী বাঙ্গণ মযাধ কযা ম্ভফ য়েয়ছ। নদী বাঙ্গণ ফন্ধ ওোয পয়র 

তভযম্ননদ্দন এরাকাে ফাজায ফহু গুযম্নত্বপূন য ব্যফা মকন্দ্র, ফতনবটা, নফযারে ও ভাদ্রাা, মকাস্টগাড য ও পুনর 

পাঁনড়, কনভঈননটি নলননক, খায গুদাভ এফং াঈয়ফা’য মফনড়ফাঁধ ও স্নুআচ ম্পগআট যক্ষা কর ন্যান্য স্থানান্তয 

য়মাগ্য যকাযী ও মফযকাযী ম্পদ মূয়ক বাঙ্গণ য়ত যক্ষা ময়েয়ছ। মায অনুভাননক মূল্য প্রাে ২৬২.৭৫ র ক্ষ 

টাকা। াআয়লান, ঝড়, ফন্যা ও জয়রাচ্ছ্বা এয ভাযাত্মক ক্ষনত য়ত ত্র এরাকায মরাকজন যক্ষা ময়েয়ছ। নদী বাঙ্গণ 

মযাধ ফন্ধ ওোয কাযয়ণ migration ফন্ধ য়ে আয়তাপূয়ফ য স্থানান্তনযত মরাকজন তায়দয পূয়ফ যয ফতনবটাে নপযয়ত 

ররু কয়যয়ছ এফং তভযম্ননদ্দন ফাজায এরাকাে ব্যফা ফানণয়জযয ব্যাক প্রায ঘয়টয়ছ। য়ফ যানয কভ যংস্থায়নয 
সুয়মাগ সৃনষ্ট অথ যাভানজক ফস্থায ঈন্ননত য়েয়ছ। 

 
১৯।  প্রেকেয উকিশ্য জিন: 

 

নুকভাডদত রক্ষযভাত্রা নজযত 

১। ানতো ঈয়জরাধীন তভ রুনদ্দন এরাকাে ফহু 
গুরুত্বপূণ ি ব্যফা মকন্দ্র মূ, ফাজায, ফতনবটা, 

নফযারে ও ভাদ্রাা ন্যান্য স্থায়ী যকাযী ও 

মফযকাযী ম্পনি মূয়ক বাঙ্গণ য়ত যক্ষা কযা 

 

তভরুনদ্দন এরাকাে ২.১০ নকঃনভঃ নদী তীয ংয ক্ষণ কাজ 

ফাস্তফােয়নয পয়র ত্র এরাকাে নদী বাঙ্গণ মযাধ কযা ম্ভফ 

য়েয়ছ। নদী বাঙ্গণ ফন্ধ ওোয পয়র তভ রুনদ্দন এরাকাে 
ফাজায ফহু গুযম্নত্বপূ ণ ি ব্যফা মকন্দ্র মূ, ফতনবটা, 

নফযারে ও ভাদ্রাা, মকাস্টগাড য ও পুনর পাঁনড়, 

কনভঈননটি নলননক, খায গুদাভ এফং াঈয়ফা’য মফনড়ফাঁধ ও 

স্নুআচ যক্ষা কর ন্যান্য স্থানান্তয য়মাগ্য যকাযী ও 

মফযকাযী ম্পনি মূয়ক বাঙ্গণ য়ত যক্ষা ময়েয়ছ।  

২। াআয়লান, ঝড়, ফন্যা ও জয়রাচ্ছ্বা য়ত যক্ষা 

কযা 
প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র াআয়লান, ঝড়, ফন্যা ও 

জয়রাচ্ছ্বা এয ভাযাত্মক ক্ষনত য়ত ত্র এরাকায মরাকজন 

যক্ষা ময়েয়ছ। 

৩। জনগ‡ণয থ যনননতক ফস্থা ঈন্নীতকযণ 

 

প্রকে ফাস্তফােয়নয পয়র নদী বাঙ্গণ মযাধ ফন্ধ ওোয 

কাযয়ণ migration ফন্ধ য়ে আয়তাপূয়ফ য স্থানাভত্মনযত 
মরাকজন তায়দয পূয়ফ যয ফতনবটাে নপযয়ত রযম্ন কয়যয়ছ 

এফং তভরুনদ্দন ফাজায এরাকাে ব্যফা ফানণয়জযয ব্যাক 
প্রায ঘয়টয়ছ। জনভয মূল্য বৃনি ময়েয়ছ। দানযদ্র নফয়ভাচন, 

অথ য াভানজক ও জনগয়ণয জীফন ভায়নয ঈন্নেন য়েয়ছ। 

৪। কভ যংস্থায়নয সুয়মাগ সৃনষ্ট প্রকে ফাস্তফােন কায়র কভ যংস্থায়নয সৃনষ্ট য়েয়ছ। তাছাড়া, 

প্রকে ফাস্তফােয়নয পয়র এরাকাে ব্যফা ফানণয়জযও প্রায 

ঘয়টয়ছ, কৃনল ণ্য ঈৎাদয়ন কভ যংস্থায়নয সুয়মাগ সৃনষ্ট 

য়েয়ছ। 

 

২০।  উকিশ্য পুকযাপুডয ডজিত না কর তায োযণ: প্রকমাজয নয়। 
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২১।  ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

 

২১.১ ডফডবন্ন স্থাকন ব্লে ছডড়কয় ডছটিকয় থাো এফং ব্লকেয Distribution াভঞ্জস্যপূণ ি (নুকেদ-১৫.২);  

২১.২ ডজও ব্যাগ সৃকম িয অকরাকত উন্ুক্ত ফস্থায় থাো(নুকেদ ১৫.৩); 

২১.৩ তভরুডিন ফাজায ংরগ্ন যাস্তায় বািন (নুকেদ ১৫.৩) এফং 

২১.৪ এক্সটার্ না অডডটট বেল ডিছু আপডি ডর্ষ্পডি র্া ওয়া (নুকেদ ১৫.৫)। 

২৩।  সুাডয:  

 

২৩.১ ম্পম ভস্ত স্থাকন ব্লে ছডড়কয় ডছটিকয় যকয়কছ এফং ব্লকেয Distribution াভঞ্জস্যপূণ ি ম্পখাকন েে ব্লে কত দ্রুত 

ব্লে ম্পপরায উকযাগ গ্রণ েযকত কফ; 

 

২৩.২ তমরুডির্ আঠারটেডি ইউডর্য়র্ টত পডিম ডিরুডিয়া আজমর িা পয নন্ত ১২০০ ডমটার এািাটত বেডি োঁধ 

ডর্ম নাটের ডেয়টি পাডর্ উন্নয়র্ বোড ন ির্তনি বটিডর্িযা িডমটি গঠটর্র মাধ্যটম ডেটেচর্া িরা বযটত পাটর ; 

 

২৩.৩ তভরুডিন ফাজায ংরগ্ন যাস্তায় বািন ম্পযাকধ দ্রুত োম িেযী দকক্ষ গ্রণ েযকত কফ ; এফং 

 

২৩.৪ এক্সটার্ না অডডটটর আপডিগুটা দ্রত ডর্ষ্পডি িরটত টে। 

 

২৩.৫ অনুটেি ২৩.১-২৩.৪ এর ডেটয় প্রটয়াজর্ীয় ব্যেস্থা গ্রে  েকয অগাভী ১ (এে) ভাকয ভকধ্য অআএভআডড ংডিষ্ট 

েরকে ফডত েযকত কফ। 

 

 

  

 

 

 



477 

 

নযনষ্ট ‘‘ক’’ 

 

‘‘মনাোখারী মজরায ানতো ঈয়জরাধীন মাল্ডায নং-৭৩/১(এ+নফ) এয তভ রুনদ্দন ও ফাংরা ফাজায এরাকাে নদী তীয 

ংযক্ষন  প্রকে’’ প্রেকেয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন গ্রগডত: 

 

মকাড 

নং 

কাম যক্রভ একক প্রকয়েয রক্ষয ভাত্রা জুন/১৫ ম যভত্ম গ্রগনত 

মবৌত অনথ যক মবৌত অনথ যক 

ক) যাজস্ব খাতঃ-       

১) ময়ট্রার ও লুনব্রকযান্ট ১ দপা ১ দপা ৬.০০ ১ দপা ৬.০০ 

২) মুদ্রণ ও প্রকানা ১ দপা ১ দপা ১.৫০ ১ দপা ১.৫০ 

৩) মস্টনাযী, ীর ও ষ্টযাম্প ১ দপা ১ দপা ২.০০ ১ দপা ২.০০ 

৪) জযী ও নুন্ধান ১ দপা ১ দপা ৪.০০ ১ দপা ৩.৫১ 

৫) মানফান মভযাভত ১ দপা ১ দপা ৬.০০ ১ দপা ৪.২৫ 

৬) নপনোর মন্ত্রানত মভযাভত ১ দপা ১ দপা ১.০০ ১ দপা ১.০০ 

     ঈয়ভাট (যাজস্ব খাত)   ২০.৫০  ১৮.২৬ 

খ) মূরধন খাতঃ-      

৭) মষ্টন্ড  মরয়বনরং মভনন  ংখ্যা ১ টি ১.০০ ১টি ১.০০ 

৮) মরট ংখ্যা ১ টি ০.৬০ ১টি ০.৬০ 

৯) নন ফস্দক ও নজও ব্যাগ দ্বাযা নদী তীয ংয ক্ষণ 

কাজ (নকঃনভঃ ৬৫.৩৭২ নকঃনভঃ য়ত ৬৫.৮৭৩, 

নকঃনভঃ ৬৫.৯৭৩ নকঃনভঃ  য়ত ৬৬.৪৭৩) 

নকঃনভঃ ২.১০ 

নকঃনভঃ 

৬০১৭.১২ ২.১০ 

নকঃনভঃ 

৫৫২৯.৪০ 

 ঈ-মভাট (মূরধন খাত)   ৬০১৮.৭২  ৫৫৩১.০০ 

গ) নপনজকযার কনন্টয়জন্পী-১ দপা ১ দপা  ৫.০০  - 

ঘ) প্রাআ কনন্টয়জন্পী - ১ দপা ১ দপা  ১৫.০০  - 

মভাট প্রকে (ক+খ+গ+ঘ)   ৬০৫৯.২২  ৫৫৪৯.২৬ 
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মগাভতী নদীয ঈবে তীয়য ফাঁধ পুনফ যান ও নক্তারীকযণ প্রকমেয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 

 (ভাপ্ত :.জুন,২০১৫) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : 

মগাভতী নদীয ঈবে তীয়য ফাঁধ পুনফ যান ও নক্তারীকযণ 

প্রকে 

২। 

৩। 

(ক) ঈয়যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

(খ) ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (ফাাঈয়ফা) 

৪। প্রকে এরাকা : নফবাগ মজরা ঈয়জরা 

কুনভল্লা কুনভল্লা কুনভল্লা দয, বুনড়চং, 

মদফীদ্বায, মুযাদনগয, 

ব্রা ণাড়া এফং নততা 

৫। প্রকয়েয  ফাস্তফােনকার  ও ব্যেঃ  

    (রক্ষ টাকাে)  

নুয়ভানদত ব্যে 

প্রকৃত ব্যে  

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর  

ফ যয়ল 

ংয়ানধত (১ভ)  
মূর 

ফ যয়ল 

ংয়ানধত 

(১ভ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৩৩৭.০৫ ৬৭৮০.৫২ ৬১৫৯.৯৮ জানুোনয, 

২০১১ য়ত  

জুন ২০১৩ 

জুরাআ ২০১১ 

য়ত  

জুন ২০১৫ 

জুরাআ ২০১১ 

য়ত 

জুন ২০১৫ 

 
-১৬.০৪% 

 

১৩৩.০০% 

 

 

৬। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ   

   মগাভতী নদীয ঈবে তীয়য নফযভান ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধয়ক নক্তারী কযায ভােয়ভ মগাভতী নদীয ফফানকাে ফন্যা ব্যফস্থানা 

ঈন্নেন কয়য ম্ভাব্য নদী বাঙ্গন ও ফাঁধ বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কযা; 

    অকনিক ফন্যাে মগাভতী নদী বাঙ্গন ও পুন: পুন: ফন্যায প্রয়কা য়ত জনাধাযয়ণয জানভায়রয ননযািা নননিত কযা; 

   ভৎস্য চাল, নযফণ সুনফধা ছাড়াও প্রকয়েয অওতাে মভাট ১, ০২,০০০মক্টয (নীট ৮১,৪৮০ মক্টয) অফানদ জনভ ফন্যা ও 

দূয়ম যাগ য়ত যক্ষা কযা। 
 

৭। প্রকয়েয টর্ভনভঃ  

৭.১ মগাভতী নদী বাযয়তয নত্রপুযা যায়জযয াাড়ী ঞ্চর মথয়ক ঈৎনি য়ে কুনভল্লা মজরায কটক ফাজায ীভানা নদয়ে ফাংরায়দয় 

প্রয়ফ কয়যয়ছ। ফাংরায়দয় প্রয়ফয়য য কুনভল্লা দয বুনড়চং, মদফীদ্বায, মুযাদনগয, ব্রা ণফাড়ীো ঈয়জরায ঈয নদয়ে প্রফানত 

য়ে দাঈদকানন্দয়ত মভঘনা নদীয়ত নতত য়েয়ছ। ফাংরায়দয়য বযন্তয়য নদীয ং ৮৩ নকয়রানভটায। মগাভতী একটি Flashy 

River। নদীয দু’ায়ড়য ব্যাক এরাকা ফন্যায াত মথয়ক যক্ষায জন্য নদীয ঈবে তীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ননভ যাণ কযা ে। 
ফল যাকায়র মখন নদীয়ত াননয মরয়বর বৃনি ময়ত থায়ক তখন নদীয ফন্যা ব্যফস্থানা তযন্ত জটির অকায ধাযণ কয়য। নফয়ল 

কয়য ২০০৪ ায়রয পূয়ফ য মখন ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁয়ধয নধকাং স্থায়ন ফায়েঁয নফযভান Section মছাট অকৃনতয নছর, ফায়েঁয নফনবন্ন 

য়েয়ন্ট Seepage flow ররু য়তা। 
                 পয়র কখনও কখনও ফাঁধ মবয়ঙ্গ মমত। ম্পয়দয ক্ষেক্ষনত য়তা, জনগণ ীভাীন দু:খ দুদ যায ভয়ে য়ড় মমত। মগাভতী নদীয 

ঈন্ননতকয়ে এফং নদীয ঈবে তীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ নক্তারী কযয়ণয ম্ভাব্যতা মাচাআয়েয রয়ক্ষয ২০০৪ ায়র “Feasibility 
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and Model Study for Rehabilitation of Flood Control Embankment on Both Bank of Gumti 

River” নয়যানায়ভ একটি Feasibility Study ম্পাদন কযা ে। এ Study Report এয ঈয নবনি কয়য জুন, ২০০৮ এ 

“Rehabilitation and Strengthening of Embankment on Both Bank of Gumti River” নয়যানায়ভ 

একটি নডনন প্রণেন কযা ে, মা নডয়ম্বয, ২০১১ ায়র নুয়ভানদত ে।  
৭.২ প্রকয়েয মূর কাম যক্রভঃ   

   নদী তীয ংযক্ষণ কাজ- ১২২০ নভ:; 

   মগাভতী নদীয ফাভতীয পুনযাকৃনতকযণ- ৪৮,৮১৪ নক:নভ:; 

  মগাভতী নদীয ডানতীয পুনযাকৃনতকযণ- ৫৩,০১০ নক:নভ:; 

  ঘুঙুয নদী পুন:খনন – ১৫,৬২০ নক:নভ:; 

  মুযাদনগয লুকাট ননভ যাণ- ১টি।  

 

৮. প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ নযনষ্ট –ক দ্রষ্টব্য। 
৯. প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন নুমােী প্রকয়েয অওতাে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

১০. মূল্যােন িনত:  প্রকেটিয ভাপ্ত মুল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 

 প্রকয়েয নডনন ম যায়রাচনা;  

 PEC বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা;  

 ননঅয তথ্য ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ যন ;  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

 
 

১১.  প্রকে নযদ যনঃ গত ০১/১২/২০১৫ নরঃ তানযয়খ অআএভআনড’য কাযী নযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তযক 

প্রকয়েয ভাপ্ত কাম যক্রভ নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র প্রকে নযচারক জনাফ মভাঃ নুরুর অনভন এফং প্রকে 

ংনিষ্ট ন্যান্য কভ যকতযাগণ ঈনস্থত নছয়রন। 
 

 

১২. ম যয়ফক্ষণঃ প্রকয়েয কাম যক্রভ কুনভল্লা মজরায কুনভল্লা দয, বুনড়চং মদনফদ্বায, মুযাদনগয, ব্রাহ্মনাড়া ও নততা এআ 

৬টি ঈয়জরাে। মগাভতী িয নফবাগ, ফাাঈয়ফা, কুনভল্লা দপ্তয়যয ভােয়ভ প্রকয়েয কাম যক্রভ ফাস্তফানেত য়েয়ছ। 
অআএভআনড কর্তযক কুনভল্লায মদনফদ্বায, মুযাদনগয এফং বুনড়ং ঈয়জরাে প্রকয়েয ভাপ্ত কাম যক্রভ নযদ যন কযা ে। 

  

১২.১ প্রকয়েয অওতাে ১০০৮.৩৭ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২২০ নভটায নদী তীয ংযক্ষণ কায়জয ংস্থান যয়েয়ছ। এয ভয়ে 

৮০০.৫৯ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮২০ নভটায নদীয তীয ংযক্ষণ কাজ কযা য়েয়ছ। ফাকী ৪০০ নভটায তীয ংযক্ষণ কাজ 

জনগয়ণয দানফ এফং নআন নভটিং এয নিায়ন্তয অয়রায়ক ফন্ধ কযা য়েয়ছ। মদনফদ্বায ঈয়জরাে মচআয়নজ ৩৯.৬৫০-

৩৯.৭৭০ নভটায থ যাৎ ১২০ নভটায মগাভনত নদী তীয ংযক্ষয়ণয কাজ নযদ যন কযা ে। মদনফদ্বায ঈয়জরাে 

মগাভনত নদীয ১২০ নভটায ফাভ তীয ংযক্ষণ কাজ এফং ৬০ নভটায ডান তীয ংযক্ষণ কাজ নযদ যন কযা ে। ফাভ 

তীয়যয ১২০ নভটায তীয ংযক্ষণ কায়জয মচআয়নজ ৩৯.৬৫০-৩৯.৭৭০ নভটায এফং ডান তীয়যয ৬০ নভটায তীয 

ংযক্ষণ কায়জয মচআয়নজ ৪২.৯০০-৪২.৯৬০ নভটায। ঈবে তীয়য ৪০x৪০ x২০ ম.নভ. াআয়জয ব্লক মেনং কযা 

য়েয়ছ এফং ৩৫ x৩৫ x৩৫ ম.নভ. াআয়জয ব্লক ডানম্পং কযা য়েয়ছ। এ ংয়য তীয ংযক্ষণ কাজ য়ন্তালজনক। 
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স্থানীে মরাকজন এটিয়ক ঘাট নায়ফ ব্যফায কযয়ছ। ব্লক গুয়রায়ত বাঙ্গা মচাযা ফা ন্য মকান ধযয়ণয ক্রুটি াওো 

মােনন। তয়ফ ১০০ নভটায তীয য়যয ংটি তীব্র বাঙ্গনপ্রফন ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। ফাাঈয়ফা’য ননফাী 

প্রয়কৌরীয়ক এ ংয় যাজস্ব ফায়জট য়ত তীয ংযক্ষণ কাজ কযায যাভ য মদো য়েয়ছ। এ  ংয় তীয ংযক্ষণ 

কাজ কযা না য়র তা প্রকয়েয অওতাে ফাস্তফানেত তীয ংযক্ষণ কায়জ প্রবাফ মপরয়ত ায়য। (নচত্র ১ ও নচত্র ২) 

               

                                                            নচত্র-১ :  ১২০ নভ. ফাভতীয ংযক্ষণ কাজ  

               

                

                                                             নচত্র-২ :  ৬০ নভ. ডানতীয ংযক্ষণ কাজ 

 

১২.২ নডননয়ত মগাভতী নদীয ডান ও ফাভ ফন্যা ফাঁধ পুনযাকৃডতেযকণয ংস্থান নছর। নডনন নুমােী ১৯৫৭.০১ টাকা 

ব্যয়ে ৪৮.১৪ নক.নভ. মগাভতী নদীয ডান ফন্যা ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ কযা ে এফং ১৬৯৬.৯৪ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩.০১০ 

নক.নভ. মগাভতী নদীয ফাভ ফন্যা ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ কযা ে। অআএভআনড কর্তযক মদফীদ্বায ঈয়জরায জাপযগয়ঞ্জ 

মগাভতী নদীয ফাভ ফন্যা ফাঁধ পুনযাকৃডতেযকণয কাজ নযদ যন কযা ে। নযদ যনকৃত ফায়েঁয মচআয়নজ ৩১.৭৫০ 

নক.নভ. মথয়ক ৩২.২৫০ নক.নভ.। ফাঁধ পুনযাকৃনতকযয়ণয কাজ য়ন্তালজনক। নযভায়ন ফাঁয়ধয প্রস্থ গয়ড় ১৪ নপট াওো 

মাে এফং ফাঁয়ধয মস্লা ১:২। (নচত্র-৩)। এছাড়া নডনন নুমােী ১৪২.০৭ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি ম িা ম্প ননভ যাণ কযা 

য়েয়ছ। নযদ যয়ন ম যযয়ম্পয নপনননং কাজ ভানম্মত ফয়র প্রতীেভান েনন (নচত্র-৪)। 
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নচত্র-৩:  ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ                                               নচত্র-৪: ননভ যানকৃত ম যামম্প 

             

১২.৩.  নডনন নুমােী মুযাদনগয ঈয়জরায রূনগয এ ১৫৩.৩৮ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি লুকাট ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। 
লুকায়টয ভােয়ভ নদী মাজাকযণ কযা য়ে থায়ক। ংনিষ্ট কভ যকতযাযা জানান ১৬৭০ নভ. অকাঁফাঁকা নদীয়ক 

লুকায়টয ভােয়ভ মাজা কয়য ৩৮৭  নভটায এ ননয়ে অা য়েয়ছ। লুকায়টয down width ২২ নভটায এফং 

upwidth ৫৫ নভটায। স্থানীে নধফাীযা ভত প্রকা কয়যন লুকাট ননভ যায়ণয পয়র নদী ংনিষ্ট ঘয ফানড়, মযাড 

এফং কৃনল জনভ বাঙ্গয়নয কফর মথয়ক যক্ষা ময়েয়ছ। লুকায়টয গবীযতা ম যাপ্ত এফং ফতযভায়ন এটি নদয়ে ফালু 

নযফয়নয ট্ররায চরাচর কযয়ছ। (নচত্র-৫)। 

               

                                                              নচত্র-৫: ননভ যানকৃত লুকাট 

 

১২.৪.    কুনভল্লা বুনড়চং ঈয়জরাে প্রকয়েয অওতাে ফাস্তফানেত নদী তীয ংযক্ষণ কাজ ও নডচ নপনরং কাজ নযদ যন কযা 

ে। বুনড়চং ঈয়জরাযয নভযপুয়য ১০০ নভ. ফাভ তীয ংযক্ষণ কাজ কযা য়েয়ছ। এ ংয়য মচআয়নজ ১৭.১৯৭ নভ. 

মথয়ক ১৭.২৯৭ নভ.। এখায়ন ৪০x৪০x২০ ম.নভ. াআয়জয ব্লক মেনং এফং ৩৫x৩৫x৩৫  ম.নভ. াআয়জয ব্লক 

ডানম্পং কযা য়েয়ছ। নযদ যয়ন নদীয তীয ংযক্ষণ কাজ ভানম্মত ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। নযদ যয়ন অয়যা মদখা 

মাে ংযক্ষণকৃত তীয়য ফালু নযফনকাযী ট্ররায মনাঙয কযায়না য়ে এফং ফাঁয়ধয ঈয ফালু নযফনকাযী ট্রাক্টয 

চরাচর কযয়ছ। এয়ত ংযক্ষণকৃত নদী তীয এফং পুনযাবৃনতকৃত ফাঁধ ক্ষনতয মু্মখীন ফায ম্ভাফনা যয়েয়ছ (নচত্র-৬)।  
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                                                               নচত্র-৬: নদী তীয ংযক্ষণ কাজ 

  

১২.৫.  এছাড়া প্রকয়ে অওতাে ১৪৮.৪৩ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪টি মডাফা/নড নপনরং কযা য়েয়ছ। ফাঁয়ধয স্থানেত্ব যক্ষায জন্য 

পুনযাকৃত ফাঁয়ধয অয়ায়য ফাছাআকৃত ৩৪টি মডাফা বযাট কযা য়েয়ছ। র্ভনভ নধগ্রণ কয়য ঈক্ত মডাফা মূ বযাট 

কযা য়েয়ছ। মা ফল যাকারীন ভয়ে ঈক্ত স্থায়ন seepage flow ফয়ন্ধ ােতা কযয়ফ (নচত্র-৭)। 
 

 

              

  

                                                                    নচত্র-৭: বযাটকৃত মডাফা                    
 

 

 

১৩. প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। জনাফ মভাঃ মপযয়দৌ  

তত্ত্বফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক  খন্ডকারীন ১৯/০১/২০১০ য়ত  ২০/০১/২০১১ 

২। জনাফ নযোজ ঈনদ্দন অয়ভদ 

তত্ত্বফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ২৭/০১/২০১১ য়ত ২৩/০২/২০১১ 

৩। জনাফ অপতাফ অয়ভদ 

তত্ত্বফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ২৩/০২/২০১১ য়ত ২৩/০৩/২০১১ 
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ক্রঃ 

নং 

প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভেকার 

 

৪। জনাফ মভাঃ নানয ঈনদ্দন 

তত্ত্বাফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ২৩/০৩/২০১১ য়ত ২৩/১২/২০১২ 

৫। জনাফ এানুয যনদ 

তত্ত্বাফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ২৩/১২/২০১২ য়ত ১৩/০৭/২০১৪ 

৬। জনাফ কাভরুয়ন্নছা 

তত্ত্বাফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ১৩/০৭/২০১৪ য়ত ২৫/০৯/২০১৪ 

৭। জনাফ ফাবুর চন্দ্র ীর 

তত্ত্বাফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ২৫/০৯/২০১৪ য়ত ১০/১২/২০১৪ 

৮। জনাফ মভাঃ মভাপাজ্জর মায়ন 

তত্ত্বাফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ১০/১২/২০১৪ য়ত ১২/০৪/২০১৫ 

৯। জনাফ নুরুর অনভন 

তত্ত্বাফধাে প্রয়কৌরী 

প্রকে নযচারক খন্ডকারীন ১২/০৪/২০১৫ য়ত ৩০/০৬/২০১৫ 

 

১৪. ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত দনররত্র ম যায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম, নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযত্র 

অফহ্বান, মূল্যােন, NOA  এফং ওোকয ড যায প্রদায়ন ননঅয ২০০৮ নফনধভারা নুসৃত য়েয়ছ। মভাট ২০টি প্যায়কয়জয 

ভােয়ভ প্রকয়েয কাজ ফাস্তফােন কযা ে। তন্য়ে Goods এয দুটি প্যায়কজ নডনন নুমােী DPM এয ভােয়ভ কযা ে। 
Works এয ১৮টি প্যায়কজ নডনন নুমােী OTM এয ভােয়ভ কযা ে। GUM/W/GRL-II, 

12,13,14,19,16,17,18 ম যন্ত ৭টি প্যায়কয়জয মটন্ডায ২০১৩-১৪ ায়র e-GP এয ভােয়ভ কযা ে। দযত্র নফজ্ঞান 

একটি ফাংরা, একটি আংয়যজী নত্রকাে এফং CPTU ও ফাাঈয়ফা’য ওয়েফাআট প্রকা কযা ে। প্যায়কয়জয কাম যক্রভ 

ম্পাদয়নয জন্য ৩ দস্য নফনষ্ট Tender Opening Committee (TOC) এয ৭ দস্য নফনষ্ট Tender 

Evaluation Committee (TEC) গঠন কযা ে। TEC মত ২ জন ফন যদস্য ন্তভু যক্ত কযা ে।  
 

 

১৫. প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য  ও জযনঃ  

ঈয়দ্দশ্য জযন 

মগাভতী নদীয ঈবে তীয়য নফযভান ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধয়ক 

নক্তারী কযায ভােয়ভ মগাভতী নদীয ফফানকাে ফন্যা 

ব্যফস্থানা ঈন্নেন কয়য ম্ভাব্য নদী বাঙ্গন ও ফাঁধ বাঙ্গন 

প্রনতয়যাধ কযা; 

ংয়ানধত নডনন নুমােী মগাভতী নদীয ডান ও ফাভ তীয 

ংযক্ষণ, ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ, মুযাদনগয লুকাট ননভ যান, 

নডচ নপনরং কযা য়েয়ছ। ফাস্তফােনকৃত কায়জয পয়র ফন্যা 

ননেন্ত্রণ ফাঁধ নক্তারী য়েয়ছ,নদী বাঙ্গন ও ফন্যা প্রফণতা 

হ্রা ময়েয়ছ। মভাট ১,০২,০০০ মক্টয অফাদী জনভ ফন্যা 

ও দুয়ম যাগ য়ত যক্ষা ময়েয়ছ।পয়র প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য 

নজযত য়েয়ছ।  

প্রকেটি ফাস্তফানেত য়র অকনিক ফন্যাে মগাভতী নদী 

বাঙ্গন ও পুন: পুন: ফন্যায প্রয়কা য়ত জনাধাযয়ণয 

জানভায়রয ননযািা নননিত কযা।; 
ভৎস্য চাল, নযফণ সুনফধা ছাড়াও প্রকয়েয অওতাে মভাট 

১, ০২,০০০ মক্টয  (নীট ৮১,৪৮০ মক্টয) অফানদ জনভ ফন্যা 

ও দূয়ম যাগ য়ত যক্ষা কযা 

 

১৬.     প্রকে ফাস্তফােয়নািয প্রবাফঃ  

 

প্রকয়েয অওতাে লুকাট ননভ যায়নয পয়র নদী য়থয দূযত্ব কয়ভ স্থানীে মরাকজয়নয নদীয়থ ভারাভার নযফয়ন 

ােক য়েয়ছ। এছাড়া ফাঁধ ননভ যান ও নদী তীয ংযক্ষণ কাজ কযাে ংনিষ্ঠ এরাকায ফানড় ঘয, কৃনল জনভ, মযাড 

বাঙ্গয়নয কফর মথয়ক যক্ষা ময়েয়ছ। 

 

১৭. ভস্যাঃ  

১৭.১ অয়রাচয প্রকয়েয ননঅয এ মদখা মাে জানুোনয, ২০১১ মথয়ক জুন, ২০১৫ ম যন্ত প্রকে ফাস্তফােয়ন মভাট ৯ 
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জন প্রকে নযচারক নছয়রন। ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরী প্রকে ফাস্তফােয়ন মননতফাচক প্রবাফ মপয়র; 

১৭.২ বুনড়চং ঈয়জরায নভযপুয়য মগাভনত নদী ডান তীয ংযক্ষণকৃত স্থায়ন ফালু নযফনফাী ট্ররায মনাঙয কযাে 

ংযক্ষণকৃত কাজটি  ক্ষনতয মু্মখীন য়ত ায়য। এছাড়া নযফনকাযী ট্রাক্টয নদীয ফাঁয়ধয ঈয চরাচর 

কযয়ছ। এয়ত ফাঁয়ধয ক্ষনতয ম্ভাফনা যয়েয়ছ এফং 

১৭.৩ প্রেকেয অওতায় ডনডভ িত ম িা ম্পেয ডপডনডং োজ ভানম্মত প্রতীয়ভান য় ডন । 

 

১৮. সুানয/ভতাভতঃ 

 

১৮.১ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়ন ঘন ঘন প্রকে নযচারক নযফতযন নযায কযয়ত য়ফ ; 

১৮.২ যাজস্ব ফায়জয়তয অওতাে প্রকয়েয অওতাে ম্পানদত কায়জয যক্ষণায়ফক্ষন নননিত কযা মময়ত ায়য ; 

১৮.৩ ফানর নযফনকাযী ট্ররায মায়ত নদীয তীয ংক্ষণ কায়জয এফং ফালু নযফনকাযী ট্রাক্টয মায়ত নদীয 

embankment ক্ষনতগ্রস্থ না কযয়ত ায়য মজন্য স্থানীে প্রান প্রয়োজনীে কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযয়ফ; 

১৮.৪ বডফষ্যকত প্রেকেয অওতায় ডনডভ িত োকজয ডপডনডং োজ ভানম্মত েযায ডফলকয় কচষ্ট থােকত কফ; 

১৮.৫ প্রকয়েয External audit ম্পাদনপূফ যক অআএভআনডয়ক ফনত কযয়ত য়ফন এফং 

১৮.৬ নুয়েদ ১- ৫ ম যন্ত অআএনভনডয সুানযয়য মপ্রনক্ষয়ত গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  দুআ (২) ভায়য ভয়ে 

অআএনভনডয়ক ফনত কযয়ত য়ফ। 

 

 



485 

 

            প্রেকেয িডবডতে অডথ িে ও  ফাস্তফ গ্রগডতঃ 

                                                                                                                                              
                                                                                                                            (রক্ষ টাোয়) 

ক্রডভ

ে নং 

কিয নাভ এেে ডডডড নুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ িে (%) ফাস্তফ (%) অডথ িে 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। মুেণ ও প্রোনা ১ দপা ৮.০০ -- ৩.০০ -- 

২। ম্পেনাযী ১ দপা ৬.০০ -- ৬.০০ -- 

৩। জযী ও নুন্ধান ১ দপা ১০.০০ -- ১০.০০ -- 

৪। ম্পভাটয াআকের (১২৫ ডড) -- ৭.৩০ ৪ ৭.৩০ ৪ 

৫। ম্পরকবডরং ম্পভডন ১ টি ও 

গ্যাকটটনায ১ টি   

-- ৩.৫০ ২ দপা ৩.৫০ ২ দপা 

৬। ডপ্রন্টায ম্পডন্টয়াভ-৪ 

েডেউটায (২ ম্পট) ০১ ম্পট 

াভ এয ডযেেনা উআং এয 

জন্য 

২ ম্পট ৩.০০ ২ দপা ৩.০০ ২ দপা 

৭। জডভ ডধগ্রন (২.৪২ ম্পেয) ম্পেয ১০৩৮.০০ ২.৪২ ম্পেয ৭৪১.৩৮ ২.১৮১ ম্পেয 

৮। নদী তীয ংযক্ষণ োজ (১২২০ 

ডভ.) 

ডভটায ১০০৮.৩৭ ১২০০ ডভ ৮০৩.৫৯ ৮২০ ডভ 

৯। ম্পগাভতী নদীয ফাভ তীয 

পুণযাকৃডতেযণ (৪৮.৮১ ডে.ডভ।) 

ডেডভ ১৯৫৭.০১ ৪৮.৮১৪ 

ডেডভ 

১৯৫৭.০১ ৪৮.৮১৪ ডেডভ 

১০। ম্পগাভতী নদীয  ডান তীয 

পুণযাকৃডতেযণ (৫৩.০১ ডে.ডভ.) 

ডেডভ ১৬৯৭.৯৪ ৫৩.০১০ 

ডেডভ 

১৬৯৬.৯৪ ৫৩.০১ ডেডভ 

১১। মুযাদনগকয লুোট ডনভ িাণ 

(ম্পচআকনজ ৪৭.৫০০ ডে.ডভ. এয  

ংরগ্ন) 

১ টি ১৫৩.৫৯ ১ ১৫৩.৩৮ ১ 

১২। ঘংগুয নদী পুনঃখনন ডেডভ ৫০৩.৮৫ ১৫.৬২০ 

ডেডভ 

৪৮৪.৩৮ ১৫.৬২০ ডেডভ 

১৩। নারা বযাট -- ১৪৮.৭০ ৩৪ ১৪৮.৪৩ ৩৪ 

১৪। ম িা ে ডনভ িাণ -- ১৪২.০৭ ২০ ১৪২.০৭ ২০ 

 ফ িকভাটঃ -- ৬৬৮৭.৩৩ ১০০% ৬১৫৯.৯৮ ৯৭.১৫% 
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সুযভা নদীয  ডান তীয ফন্যা ননেন্ত্রণ, ননষ্কান ও মচ প্রকম্পেয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

 

 (ভাপ্ত :.জুন,২০১৫) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : 

সুযভা নদীয  ডান তীয ফন্যা ননেন্ত্রণ, ননষ্কান ও মচ প্রকে 

২। (ক)ঈয়যাগী ভন্ত্রনারে/ নফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

(খ)ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (ফাাঈয়ফা) 

৩। প্রকে এরাকা : নফবাগ মজরা ঈয়জরা 

নয়রট নয়রট  নয়রট দয, কানাআঘাট, 

বজন্তাপুয ও মগাারগঞ্জ  

  ৪। প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যেঃ  

 (রক্ষ টাকাে)  

নুয়ভানদত ব্যে 

প্রকৃত ব্যে  

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর  

ফ যয়ল 

ংয়ানধত (১ভ)  
মূর 

ফ যয়ল 

ংয়ানধত 

(১ভ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৫৭০.৫০ ৪৭২৮.০০ ৪৪৮৪.২৫ জুরাআ, ২০১১ 

য়ত জুন 

২০১৪ 

জুরাআ, 

২০১১ য়ত 

জুন ২০১৫ 

জুরাআ, ২০১১ 

য়ত  

জুন ২০১৫ 

 
-১.৮৮% 

 

৩৩.৩৩% 

 

 

৫। প্রেকেয থ িায়নঃ ম্পূণ ি ডজওডফ 

 

৬। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ   

 

অগাভ ফল যা মভৌসুয়ভ অকনিক ফন্যা ননেন্ত্রণ কয়য মফায়যা পর (ধান) যক্ষা, ফন্যায তীব্রতা হ্রা, অবযন্তযীণ ানন ননষ্কান 

ব্যফস্থা ঈন্নেন এফং অগাভ ফন্যায ঝুঁনক হ্রায়য ভােয়ভ ননম্নর্ভনভয়ত ঈচ্চ পরনীর পর ঈৎাদয়নয ঈয়মাগী কযা, 

নদীয ফন্যা য়ত ঘযফাড়ী, ফকাঠায়ভা যক্ষা ও ক্ষেক্ষনতয নযভাণ হ্রা কযা এফং ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যাণ 

ও খায়রয ভােয়ভ রকনা মভৌসুয়ভ মচ সুনফধা প্রদান কযা । 
 

৭। প্রকয়েয টর্ভনভঃ  

 প্রকে এরাকা নয়রট মজরায নয়রট দয, কানাআঘাট, বজন্তাপুয এফং মগাারগঞ্জ ঈয়জরাে সুযভা নদীয ডান তীয়য 

ফনস্থত। সুযভা, লুফা এফং ানযয়গাোআন নদীয অগাভ ফল যা মভৌসুয়ভ অকনিক ফন্যা ও মভৌসুভী ফন্যায াননয়ত প্রকে 

এরাকা ননভনজ্জত য়ে মক্ষয়তয পয়রয ব্যাক ক্ষনত ানধত য়ে থায়ক। এছাড়া ননষ্কান ব্যফস্থায প্রতুরতায 

কাযয়ণ দ্রুত ানন ননষ্কানত য়ত ায়য না। পয়র ফল যা মভৌসুয়ভ প্রকে এরাকাে জরাফিতা মদখা মদে। অফায রষ্ক 

মভৌসুয়ভ প্রয়োজনীে ময়চয াননয বায়ফ আনয -মফায়যা পয়রয ঈৎাদন ব্যাত ে। নফযভান মপ্রক্ষায়ট , য়ফ যানয 

থ যনননতক গুরুত্ব নফয়ফচনা কয়য প্রকে এরাকাে ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ও ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যাণ এফং খার 

খনয়নয ভােয়ভ এরাকায মচ সুনফধা প্রদানপূফ যক কৃনল পয়রয ঈৎাদন বৃনি ও কভ যংস্থায়নয সুয়মাগ সৃনষ্টয জন্য 

প্রকেটি গ্রণ কযা য়েয়ছ। ঈয়ল্লখ্য , প্রাথনভকবায়ফ ১৯৯৩ ায়র Flood Action Plan-6 (FAP-6)-এয 

অওতাে ননয়োনজত যাভ যয়কয ভােয়ভ ম্পানদত প্রাক -ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রনতয়ফদয়ন প্রকেটি নচনিত কযা ে। 

যফতীয়ত ২০০১ ায়র ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য কর্তযক নজওনফ থ যােয়ন প্রকেটিয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ও জনয 

নুমােী প্রকেটি প্রণেন কযা য়েয়ছ। 
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৮। প্রকয়েয মূর কাম যক্রভঃ   

   র্ভনভ নধগ্রণ – ২০ মক্টয  ননষ্কান খার পুন:খনন – ৫০ নক:নভ:; 

 মচ আনয়রট স্থান – ২০টি  ফাঁধ ননভ যাণ - ১৫ নক:নভ:; 

 ২ মবন্ট মযগুয়রটয ননভ যাণ – ৫টি  ফাঁধ পুনাকৃনতকযণ – ১৭ নক:নভ:; 

 ৮ মবন্ট মযগুয়রটয ননভ যাণ – ১টি  কম্পাট যয়ভন্টার ডাআাক ননভ যাণ -২০ নক:নভ:; 

 াআ স্লুআ মগট ননভ যাণ – ৮টি  নদী তীয ংযক্ষণ – ১.৪০ নক:নভ:। 
 ানন নযয়টনন স্ট্রাকচায – ৫টি   

 

৯। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ নযনষ্ট –ক দ্রষ্টব্য। 
 

১০। প্রকে নযদ যন ও ম যয়ফক্ষণঃ গত ২৯/১০/২০১৫ নরঃ তানযয়খ অআএভআনড’য কাযী নযচারক জনাফ রভী চাকভা 

কর্তযক প্রকয়েয ভাপ্ত কাম যক্রভ নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র প্রকে নযচারক ন্যান্য কভ যকতযাগণ ঈনস্থত 

নছয়রন। 

 

 ম যয়ফক্ষণঃ  

১১.১   প্রকয়েয নধকাং কাম যক্রভ নয়রট মজরায কানাআঘাট ঈয়জরাে ৩টি ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। 

এয ভয়ে একটি ৬ মবন্ট, একটি ২ মবন্ট এফং একটি ১ মবন্ট ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা। অআএভআনড কর্তযক নানত 

খার ব্রীজ ও মনাকরা নব্রজ এরাকা ংরগ্ন নো গাঙ খার নননভ যত ০১টি , ০৬ মবন্ট  ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা 

নযদ যন কযা য়েয়ছ। নডননয়ত এয ংস্থান নছর ৫২০ .০০ রক্ষ টাকা। ৫১৭ .০০ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ মবন্ট  

ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভাটি ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যায়ণয পয়র কৃনল জনভয়ত 

মচ সুনফধা বৃনি ময়ে পর ঈৎাদন বৃনি ময়েয়ছ। এছাড়া াাড়ী ঢয়রয ানন অটনকয়ে অগাভ ফন্যা 

প্রনতয়যাধ কযা ম্ভফ য়ে। নযদ যয়ন ফকাঠায়ভাটিয ননভ যাণকাজ য়ন্তালজনক প্রতীেভান য়েয়ছ। তয়ফ 

ফকাঠায়ভাটিয মপ্রায়টকয়ন ব্লক এয ঢারাআ নষ্ট য়েয়ছ (নচত্র, ১, ২)।  

 
 

ডচত্র ১- নো গাঙ খার নননভ যত ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা       

 

ডচত্র ২-নষ্ট য়ে মাওো মপ্রায়টকয়ন ব্লক এয ঢারাআ 
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১১.২ প্রকয়েয অওতাে ১৭৬ .৫৪ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ নক .নভ ফাঁধ ননভ যায়ণয ংস্থায়নয নফযীয়ত ১৬৮ .০০ রক্ষ টাকা ব্যয়ে 

১৫ নক .নভ. ফাঁধ ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। এছাড়া ১৫৬ .০০ রক্ষ টাকাে ১৭ নক .নভ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযয়ণয ংস্থায়নয 

নফযীয়ত ১৫৫ .৯৮ রক্ষ টাকাে ১৭ নক .নভ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ কযা য়েয়ছ। অআএভআনড কর্তযক SRB-W-01 

/2011-12 প্যায়কয়জয কাজ নযদ যন কযা ে। ঈক্ত প্যায়কয়জ ৭ নক .নভ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ কযা য়েয়ছ। ফাঁয়ধয 

ননভ যাণকাজ য়ন্তালজনক প্রতীেভান য়েয়ছ। এ ভে ফাঁয়ধয মফড এফং মস্লা নযভা কযা য়েয়ছ। নযভায় ফাঁয়ধয 

গড় মফড ১২ নপট, মস্লা ১:২ াওয়া মায় (নচত্র ৩: ফাঁধ)। 

             

                                                                 নচত্র ৩: ডনভ িাণকৃত ফাঁধ  

১১.৩ নডননয়ত ১৯০ .০০ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ নক .নভ কম্পাটয়ভন্টার ডাআক ননভ যায়ণয ংস্থান নছর। ১৬৮ .০০ রক্ষ টাকা 

ব্যয়ে ২০ নক .নভ কম্পাটয়ভন্টার ডাআক ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। SRB-W-11 /2012-13 প্যায়কয়জয অওতাে 

ননভ যাণকৃত ১০ নক .নভ কম্পাটয়ভন্টার ডাআক নযদ যন কযা ে। ডাআয়কয ননভ যাণকাজ য়ন্তালজনক। Ground 

Level (G.L) মথয়ক একটি গয়ড় ৩.-৬ নভটায উঁচু এফং ডাআয়কয মস্লা ১ : ২। ঈনস্থত মরাকজন  ডাআক ননভ যায়ণয 
পয়র চরাচর এফং পর নযফয়ণ সুনফধা য়েয়ছ ফয়র জানান (নচত্র: ৪)। 

 

            

                                                                    নচত্র ৪- ননভ যাণকৃত কম্পাট যয়ভন্টার ডাআক 

১১.৪ প্রকয়েয অয়যকটি ন্যতভ ংগ র রাভাড়া, ভাননকগঞ্জ দৄনা এফং ত্রপুয (Strapur)  এরাকাে চাযটি ২ মবন্ট 

মেয়নজ কাভ ফ্লানং মযগুয়রটয ননভ যাণ। নডননয়ত এয ংস্থান নছর ৮০১ .০০ রক্ষ টাকা। ৭৯৫ .০০ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৪টি  
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মযগুয়রটয  ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। অআএভআনড কর্তযক ত্রপুয নননভ যত ২ মবন্ট মযগুয়রটয নযদ যন কযা ে। এয কাজ র ফন্যা 

মভৌসুয়ভ মযগুয়রটয  অটনকয়ে ানন প্রয়ফ মযাধ কযা এফং ানন ফন্যা মেয়নজ কযা। মযগুয়রটযটি ফতযভায়ন চালু যয়েয়ছ। তয়ফ 

মযগুয়রটয়যয নপনননং ওোকয এফং মপ্রায়টকয়নয জন্য মেনংকৃত ব্লয়কয কাজ ভানম্মত প্রতীেভান েনন (নচত্র-৫)।  
             

 

                                                                        নচত্র ৫-ননভ যাণকৃত ২ মবন্ট মযগুয়রটয 

১১.৫ এছাড়া প্রকয়েয অওতাে ১.৪০ নক.নভ নদী তীয ংযক্ষণ কযা য়েয়ছ। এখায়ত নুয়ভানদত ব্যে ১১২০ .০০ রক্ষ টাকা। 

এফং প্রকৃত ব্যে য়েয়ছ ১০১৪ .৯৩ রক্ষ টাকা। ২০১১ -১২ ায়র ঈক্ত কাজটি ম্পাদন কযা ে। নযদ যয়ন তীয 

ংযক্ষণ কাজ য়ন্তালজনক প্রতীেভান য়েয়ছ। তয়ফ ১ .৪০ নভ এয ভায়ঝ যদায ভাটি মথয়ক গাছফাড়ী ফাজায ম যন্ত 

৩০০ নভ . জােগাে বাঙ্গন মদখা নদয়েয়ছ। অয়গ বাঙ্গনপ্রফন না ওোে ঈক্ত ং নডননয়ত ন্তর্ভ যক্ত কযা েনন। 

ভায়ঝয এআ ংটিয তীয প্রনতযক্ষা কাজ না য়র প্রকয়েয অওতাে ংযক্ষণকৃত ংয় বাঙ্গয়নয অিা যয়েয়ছ 

ফয়র স্থানীে মরাকজন ও প্রকে ংনিষ্ট কভ যকতযা জানান (নচত্র: ৬)। 

 

            

                                                নচত্র ৬- তীয ংযক্ষণ কাজ 

 

যদায ভাটি ম্পথম্পে গাছফাড়ী 

ফাজায ম যন্ত ৩০০ নভ. 

বািনপ্রফন এরাো 

 

 

 

 

 

 

 

 

  তীয ংযক্ষণ োজ 
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১১.৬ প্রকয়েয অওতাে ৪৫৩ .০০ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ নক .নভ. মচ খার পুনখনন কযা য়েয়ছ। স্থানীে মরাকজন খার 

খনয়নযয পয়র তায়দয মচ সুনফধা বৃনি ময়েয়ছ ফয়র জানান। (নচত্র: ৭) 

             

                                                                   নচত্র ৭- খননকৃত খার  

১২। প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন নুমােী প্রকয়েয অওতাে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 
১৩। মূল্যােন িনত:  প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়েয নডনন ম যায়রাচনা;  

 PEC বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা;  

 ননঅয তথ্য ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ যন ;  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা।  

১৪। প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। অবুর কারাভ অজাদ  প্রকে নযচারক  পূণ যকারীন ০৪/০৪/২০১১ য়ত  ২৪/০৭/২০১৩ 

২ মভাঃ ননদ্দকুয যভান প্রকে নযচারক পূণ যকারীন ২৫/০৭/২০১৩ য়ত ৩০/০৬/২০১৫ 

 

 

১৫। ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ  প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত দনররত্র ম যায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম , নফজ্ঞাণ প্রনক্রো , 

কনভটি গঠন , দযত্র অহ্বান এফং মূল্যােন , NOA এফং ওোকয ড যায প্রদায়ন ননঅয -২০০৮ নফনধভারা 

নুসৃত য়েয়ছ। ননয়ম্ন ২টি প্যায়কয়জয তথ্যমূ ঈয়ল্লখ কযা র- 

 

            প্যায়কজ SRB-W-01/ 2013-14: অয়রাচয প্যায়কয়জ OTM এয ভােয়ভ ৬ মবন্ট মযগুয়রটয ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। 

মটন্ডায কাম যক্রভ ম্পাদয়নয জন্য ৩ দস্য নফনষ্ট Tender Opening Committee (TOC) এফং ৫ দস্য 

নফনষ্ট Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন কযা ে। TEC মত দুজন ফনদস্য যাখা ে। 

মটন্ডায নফজ্ঞান  “বদননক জনতা” নত্রকাে ০১.০৮.২০১৩ তানযয়খ, “The Bangladesh Today” নত্রকাে 

০১.০৮.২০১৩ তানযয়খ এছাড়া CPTU এফং ফাাঈয়ফা’য  ওয়েফাআয়ট প্রকা কযা ে। প্যায়কয়জয Estimated 

Cost নছর ৫,২১,৩৯,৯২৫.১৫ রক্ষ টাকা। Estimated Cost য়ত ৬.৭৮% ননম্নদয়য ৪,৮৬,০৪,৬৯৭.৯৪ রক্ষ 

টাকাে চুনক্ত ম্পাদন কযা ে। 
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                   প্যায়কজ SRB-W-03/ 2012-13: অয়রাচয প্যায়কয়জ OTM এয ভােয়ভ ২০০ নভটায নদী তীয ংযক্ষণ 

কাজ কযা ে। মটন্ডায কাম যক্রভ ম্পাদয়নয জন্য ৩ দস্য নফনষ্ট Tender Opening Committee (TOC) 

এফং ৬ দস্য নফনষ্ট Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন কযা ে। TEC মত দুজন ফনদস্য 

যাখা ে। মটন্ডায নফজ্ঞান “বদননক জনতা” নত্রকাে ০১.০৩.২০১৩ তানযয়খ, “Financial Express” নত্রকাে 

০২.০৩.২০১৩ তানযয়খ, এছাড়া  CPTU এফং ফাাঈয়ফা’য ওয়েফাআয়ট প্রকা কযা ে। প্যায়কয়জয Estimated 

Cost নছর ২,৪৬,৮৪,৪৭৭.১৬ রক্ষ টাকা। Estimated Cost য়ত ৮.৯৬% ননম্নদয়য MIS Goodman  এয 

ায়থ চুনক্ত কযা ে। চুনক্তমূল্য নছর ২,২৪,৭২,০৬১.১৮ রক্ষ টাকা। 
 

১৬। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জযনঃ  

                       ঈয়দ্দশ্য  জযন 

অগাভ ফল যা মভৌসুয়ভ অকনিক ফন্যা ননেন্ত্রণ কয়য 

মফায়যা পর (ধান) যক্ষা, ফন্যায তীব্রতা হ্রা, 

অবযন্তযীণ ানন ননষ্কান ব্যফস্থা ঈন্নেন এফং 

অগাভ ফন্যায ঝুঁনক হ্রায়য ভােয়ভ ননম্নর্ভনভয়ত 

ঈচ্চ পরনীর পর ঈৎাদয়নয ঈয়মাগী কযা, 

নদীয ফন্যা য়ত ঘযফাড়ী, ফকাঠায়ভা যক্ষা ও 

ক্ষেক্ষনতয নযভাণ হ্রা কযা এফং ানন ংযক্ষণ 

ফকাঠায়ভা ননভ যাণ ও খায়রয ভােয়ভ রকনা 

মভৌসুয়ভ মচ সুনফধা প্রদান কযা । 
 

প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র ননয়ম্নাক্ত সুনফধামূ সৃনষ্ট 

য়েয়ছ- 

ক.৪ টি ২ মবন্ট মযগুয়রটয ননভ যাণ 

খ.১ টি ২ মবন্ট মযগুয়রটয ননভ যাণ 

গ.১ টি ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যাণ 

ঘ. ৫০ নক.নভ. মচ খার পুনখনন 

ঙ. ১৫ নক.নভ. ফাঁধ ননভ যাণ 

চ. ২০ নক.নভ. কম্পাট যয়ভন্টার ডাআক ননভ যাণ 

ছ. ১.৪০ নক.নভ. নদী তীয ংযক্ষণ 

 

১৭।  প্রকে ফাস্তফােয়নািয প্রবাফঃ  

              অয়রাচয প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র প্রকে এরাকাে ফন্যা ননেন্ত্রণ কযা ম্ভফ য়েয়ছ।  রষ্ক  মভৌসুয়ভ ফাওয 

এয কৃনলজনভ ময়চয অওতাে অনয়ত াযাে কৃনল জনভয নযভাণ বৃনি ময়েয়ছ পয়র পর ঈৎাদন 

ফায়ড়য়ছ। কম্পাট যয়ভন্টার ডাআক ননভ যায়ণয পয়র স্থানীে মরাকজয়নয চরাচর এফং পর নযফয়ন সুনফধা 

য়েয়ছ। 
[ 

১৮। ভস্যাঃ  

১৮.১ ভয়োয়মাগী ভীক্ষা ছাড়াআ প্রকে গ্রয়নয পয়র প্রকয়েয ফাস্তফােনকার বৃনিঃ অয়রাচয প্রকয়েয মক্ষয়ত্র 

মদখা মাে, প্রকয়েয নডনন ১৯৯৩ ায়র FAD-6 এয অওতাে ননয়োনজত কনারয়টন্ট কর্তযক প্রাক 

ম্ভাব্যতা ননযীক্ষা কযা ে এফং যফতীয়ত ২০০১ ায়র ফাাঈয়ফা কর্তযক প্রকেটিয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ও 

জনয নযচারনায নবনিয়ত ২০০৯-১০ ায়র নয়রট ওয ায়কযয়রয ননডঈর নুমানে নডনন প্রাক্করন 

প্রস্তুত কযা ে। মা ২০১১ ায়র একয়নক কর্তযক নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত ২০১২ ায়র ফাাউয়ফা কর্তযক 

প্রণীত কানযগযী প্রনতয়ফদয়ন ১৯৯৩ ায়র ম্পানদত ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ে গৃীত স্ট্রাকচায ফাদ মদোয সুানয 

কযা ে। এআ সুানযয়য অয়রায়ক  অয়রাচয প্রকেটি ১ভ ফায ংয়াধন কযা ে এফং প্রস্তানফত কুনগঞ্জ ৮ 

মবন্ট মযগুয়রটযটি ফাদ নদয়ে মদো ে।এছাড়া, ননডঈর মযট বৃনিয কাযয়ণ ১ভ ংয়াধনীয়ত প্রকয়েয মভোদ 

১ ফছয বৃনি কযা ে। এয়ত প্রতীেভান ে ভয়োয়মাগী কানযগযী ভীক্ষায পূ ফ যক প্রকে গ্রণ কযা য়র 

প্রকে ংয়াধন এফং মভোদ বৃনিয নফলেটি এড়ায়না মমত।  

 

১৮.২ প্রকয়েয অওতাে ননভ যাণকৃত স্ট্রাকচায মূয়য যক্ষণায়ফক্ষ ণ ননিেতাঃ  অয়রাচয প্রকয়েয অওতাে 

ননভ যাণকৃত স্ট্রাকচায মূ যক্ষণায়ফক্ষয়নয বায়ফ নষ্ট য়ে য়ড়য়ছ। মমভন  নো  গাঙ খায়র নননভ যত ৬ মবন্ট 

ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা প্রয়টকন ব্লক এয ঢারাআ নষ্ট য়েয়ছ। যাজস্ব ফায়জয়ট খুফ ীনভত ফযাদ্দ ওোে 
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যক্ষণায়ফক্ষন নননিত কযা ম্ভফ ে না ফয়র প্রকে ংনিষ্ট কভ যকতযা জানান। এবায়ফ ননভ যাণকৃত 

স্ট্রাকচাযগুয়রা কাম যকয য়ে য়ড়। 

১৮.৩    External Audit এয অনিমূ ননষ্পনি কযা েননঃ  অয়রাচয প্রকয়েয ননঅয নুমােী প্রকয়েয 

External Audit ম্পন্ন কযা য়েয়ছ, তয়ফ ৯ টি অনি ননষ্পনি কযা েনন। 
১৯। সুানয/ভতাভতঃ 

 

১৯.১ বনফষ্যয়ত ভয়োয়মাগী ম্ভাব্যতা / কানযগযী ভীক্ষায নবনিয়ত প্রকে প্রণেণ কযয়ত য়ফ; 

১৯.২ প্রকয়েয অওতাে ননভ যাণকৃত স্ট্রাকচায মূয়য যক্ষণায়ফক্ষন  নননিত কযয়ত য়ফ;  

১৯.৩ আয়তাভয়ে মমফ স্ট্রাকচায ক্ষনতগ্রস্ত য়েয়ছ তা মভযাভয়তয নফলয়ে দ্রুত ঈয়যাগ ননয়ত য়ফ ; 

১৯.৪ External Audit এয অনিমূ দ্রুত ননষ্পনি কযয়ত য়ফ এফং 

১৯.৫ নু ১৯.১-১৯.৪ ম যন্ত সুানযয়য নবনিয়ত গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ২ ভায়য ভয়ে অআএভআনড মত 

ফনত কযয়ত য়ফ। 
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                                          নযনষ্ট-ক 

প্রকয়েয ঙ্গনবনিক অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

           (রক্ষ টাকাে)  
ক্রনভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক নডনন নুমােী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ যক 

(%) 

ফাস্তফ (%) অনথ যক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব খাতঃ      

১। মপ্রয়ট্রার ও লুনব্রয়কন্ট মথাক ৬.০০ ১ টি ৬.০০ ১ টি 

২। মুদ্রণ ও প্রকানা মথাক ৬.০০ ১ টি ৫.৮৭৫ ১ টি 

৩। মষ্টনাযী, ীর, স্টযাম্প মথাক ৪.০০ ১ টি ৪.০০ ১ টি 

৪। জনয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা মথাক ৪.০০ ১ টি ৪.০০ ১ টি 

৫। মানফান মভযাভত মথাক ৪.০০ ১ টি  ৪.০০ ১ টি 

৬। কনম্পঈটায ও পয়টাকনোয মথাক ১.০০ ১ টি ১.০০ ১ টি 

 ঈ-মভাটঃ যাজস্ব খাত (ক) :  ২৫.০০  ২৪.৮৭৫  

(খ) মূরধন খাতঃ      

৭। জী (৫ দযজা) মথাক ৫০.৯৬ ১ টি ৫০.৯৬ ১ টি 

৮। নজনএ মথাক ০.৫০ ২ টি ০.৫০ ২ টি 

৯। মভাটয গাড়ী (কায) ংখ্যা     

১০। কনম্পঈটায, ল্যাট, নপ্রন্টায, ভানল্টনভনডো মথাক ২.০০ ৪ টি ২.০০ ৪ টি 

 র্ভনভ নধগ্রণ ও ক্রেঃ      

১১। জনভ নধগ্রণ মথাক ১৮০.০০ ১০ ম্পঃ ১৪০.০০ ১০ ম্পঃ 

 ননভ যাণ ও পূতয কাজঃ      

১২। আনযয়গন আনয়রট  ১৮৬.০০ ২০ টি  ১৬৫.০০ ২০ টি  

১৩। ২ মবন্ট মেয়নজ কাভ ফ্লানং মযগুয়রটয 

ননভ যাণ 

৪টি ৮০১.০০ ৪ টি ৭৯৫.০০ ৪ টি 

১৪। ২ মবন্ট মেয়নজ কাভ ফ্লানং মযগুয়রটয 

ননভ যাণ 

১টি ২০৩.০০ ১ টি ১৯০.০০ ১ টি 

১৫। ৮ মবন্ট মেয়নজ কাভ ফ্লানং মযগুয়রটয 

ননভ যাণ 

১টি     

১৬। াআ স্লুআ  ৪০৪.০০ ৮ টি ৪০০.০০ ৮ টি 

১৭। ৬ মবন্ট ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যাণ ১টি ৫২০.০০ ১ টি ৫১৭.০০ ১ টি 

১৮। ২ মবন্ট ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যাণ ২টি ১২৫.০০ ১ টি ১০৯.০০ ১ টি 

১৯। ১ মবন্ট ানন ংযক্ষণ ফকাঠায়ভা ননভ যাণ ২টি ১৩০.০০ ২ টি ১৩০.০০ ২ টি 

২০। ননষ্কান খার পুন:খনন  ৪৫৮.০০ ৫০.০০ ডেডভ ৪৫৩.০০ ৫০.০০ 

ডেডভ 

২১। ফাঁধ ননভ যাণ  ১৭৬.৫৪ ১৫.০০ ডেডভ ১৬৮.০০ ১৫.০০ 

ডেডভ 
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ক্রনভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক নডনন নুমােী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ যক 

(%) 

ফাস্তফ (%) অনথ যক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২২। ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ  ১৫৬.০০ ১৭.০০ 

ডেডভ 

১৫৫.৯৮   ১৭.০০ 

ডেডভ 

২৩। কম্পাট যয়ভন্টার ডাআক ননভ যাণ  ১৯০.০০ ২০.০০ ডেডভ ১৬৮.০০ ২০.০০ 

ডেডভ 

২৪। নদী তীয প্রনতযক্ষামূরক কাজ  ১১২০.০০ ১.৪০ ডেডভ ১০১৪.৯৩ ১.৪০ ডেডভ 

 ঈ-মভাট মূরধন খাত (খ) :  ৪৭০৩.০০  ৪৪৫৯.৩৭  

 মভাট (ক+খ)=  ৪৭২৮.০০ ১০০% ৪৪৮৪.২৪৫ ১০০% 
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কযয়তাো নদীয ডান তীয ভনিত ফন্যা ননেন্ত্রণ, ননষ্কান ও মচ প্রকম্পেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতকফদন 
  

 

(ভাপ্ত :.জুন,২০১৫) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : কযয়তাো নদীয ডান তীয ভনিত ফন্যা ননেন্ত্রণ, ননষ্কান ও 

মচ প্রকে  

২। (ক) ঈয়যাগী ভন্ত্রণারে/নফবাগ : ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

(খ) ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ াডন ঈন্নেন মফাড য 

৩। প্রকে এরাকা : নফবাগ মজরা ঈয়জরা 

  যংপুয নদনাজপুয নফাফগঞ্জ ও মঘাড়াঘাট 

 ৪।     প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যেঃ   
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভানদত ব্যে 
 

প্রকৃত ব্যে 

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর 

ফ যয়ল 

ংয়ানধত 

(১ভ) 

মূর 

ফ যয়ল 

ংয়ানধত 

(১ভ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫৫৪.৯

১ 
- ২৫৫৪.৯১ 

অগস্ট’১৩ 

য়ত 

জুন’১৫ 

- 

অগস্ট’১৩ 

য়ত 

জুন’১৫ 

০% 

 

০% 

 

 

৫।        প্রকয়েয থ যােনঃ  ফাংরায়দ যকায। 
৬। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ   

 ক) ফন্যা ননেন্ত্রমণয ভােয়ভ পরানী মযাধ কযা, এরাকায জানভার যক্ষা কযা এফং জরাফিতা দূযীকযণ; 

খ) মচ সুনফধা প্রদায়নয ভােয়ভ কৃনল ঈৎাদন বৃনি তথা দানযদ্র দূযীকযণ, াভানজক ও থ যনননতক ফস্থায ঈন্নেয়নয 

ভােয়ভ     জাতীে থ যনননতক  ঈন্নেয়নয রক্ষয জযন; এফং 

গ) এরাকায নধফাীয়দয অে বৃনি, কভ যংস্থান সৃনষ্ট, জীফন মাত্রায ভান  ঈন্নেন। 

 

৭। প্রকয়েয টর্ভনভঃ  প্রকে এরাকাটি কযয়তাো নদীয ডান তীয়য ফনস্থত। প্রনত ফল যা মভৌসুয়ভ কযয়তাো নদীয ানন বৃনি 

ময়ে ডান তীযফতী ঞ্ছয়র প্রয়ফ কয়য ফন্যায সৃনষ্ট কয়য। পয়র ব্যাক স্যানী ও জানভায়রয ক্ষনত ানধত ে। প্রকে 

এরাকাে ফনস্থত কযয়তাো নদীয প্রধান াখা নদীয নাভ ভাআরা। এছাড়াও এ নদীয ায়থ ংযুক্ত যয়েয়ছ ভারদা, 

কাবুরীাড়া, ারতা, মচৌরীয়ডাফা, ডুবুফীাড়া খার। ভাআরা নদী এ ন্যান্য খারগুয়রায়ত নর নঞ্চত য়ে ফল যায ানন 

ননষ্কানত েনা, পয়র জরাফিতা সৃনষ্ট ে। প্রকে এরকাে ফন্যা ননেন্ত্রমণয জন্য ১৯৮০ ায়র কায়জয নফননভয়ে খায 

কভ যস্যনচয অওতাে ১০.০০ নক.নভ. ফাঁধ ননভ যাণ কযা য়েনছর। যফতীয়ত প্রয়োজনীে যক্ষণায়ফক্ষয়ণয বায়ফ ফাঁধটি 

য়নকাংয়আ মবয়ঙ্গ মগয়ছ। অমরাচয প্রকয়ে ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয জন্য ২৫.২১ নক.নভ. ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ননভ যাণ ন্তর্ভ যক্ত 

যয়েমছ। এছাড়াও ানন ননষ্কায়নয জন্য কযয়তাো নদী ংযুক্ত ২৪.০০ নক.নভ. ননষ্কান খার পুনঃখনন কভ যস্যনচ প্রস্তাফ 

কযা য়েয়ছ এফং ঈক্ত খারগুয়রা ব্যফায কয়য মচ প্রদায়নয ভােয়ভ কৃনল ঈৎাদন বৃনিয নযকেনা গ্রণ কযা ে। 

প্রকে এরাকাে  ফন্যা ও জরাফিতায কফর মথয়ক ফানড়ঘয, স্কুর কয়রজ, াট ফাজায, ভননজদ ভাদ্রাা ন্যান্য 

স্থানামূ যক্ষা কযা  কৃনল ঈৎাদন বৃনিয জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  

 

৮। প্রকেয নুয়ভাদনঃ   কযয়তাো নদীয ডান তীয ভনিত ফন্যা ননেন্ত্রণ, ননষ্কান ও মচ প্রকেটি ২৫৫৪.৯১ রক্ষ টাকা 

ব্যয়ে অগস্ট’ ১৩ য়ত জুন’১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ২৩/০৭/২০১৩ তানযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভানদত ে।  
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৯। প্রকয়েয মূর কাম যক্রভঃ  

 ফন্যা ননেন্ত্রণ, ফাঁধ ননভ যাণ- ২৫.২১৫ নক.নভ. ; 

 মযগুয়রটয ননভ যাণ- ৫টি ; 

 াআ অঈটয়রট ননভ যাণ- ১১টি ; এফং 

 নদী/খার পুনঃখনন- ২৪ নক.নভ.। 

 

১০। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ নযনষ্ট –ক দ্রষ্টব্য। 
 

১১।  প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন নুমােী প্রকয়েয অওতাে মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 
                            

১২। মূল্যােন িনত:  প্রকেটিয ভাপ্ত মুল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়েয নডনন ম যায়রাচনা;  

 PEC বায কাম যনফফযণী ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা;  

 ননঅয তথ্য ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদ যন ;  

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা।  

 

১৩। প্রকে নযদ যন ও ম যয়ফক্ষণঃ গত ২১/০১/২০১৬ নরঃ তানযয়খ অআএভআনড’য কাযী নযচারক জনাফ 

রভী চাকভা কর্তযক প্রকয়েয ভাপ্ত কাম যক্রভ নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন 

মফায়ড যয ননফ যাী প্রয়কৌরী  জনাফ মভাকতায মায়ন খান  প্রকে  ংনিষ্ট ন্যান্য কভ যকতযাগণ ঈনস্থত 

নছয়রন। 
 

ম যয়ফক্ষণঃ                                  

১৩.১ প্রকে এরাকাটি নদনাজপুয মজরায নফাফগঞ্জ ও মঘাড়াঘাট ঈয়জরাে কযয়তাো নদীয ডান তীয়য নফস্তৃত। 

নফাফগঞ্জ ও মঘাড়াঘা ট উকজরায় গ্র ১৪৫০০ মক্টয, নীট ১১৫০০ মক্টয এরাকাে ফন্যা ননেন্ত্রণ এয ভােয়ভ 

পরানন মযাধ কযা ও এরাকায জানভার যক্ষা কযা এফং জরাফিতা দূয কয়য ননষ্কান ও মচ সুনফধা প্রদায়নয জন্য 

প্রকে এরাকাে ২৫.২১৫ নক.নভ.ফাঁধ ননভ যাণ, ৫টি মযগুয়রটয ননভ যাণ, াআ অঈটয়রট ও ২৪ নক.নভ. নদী খনন কযা 

কয়কছ।                        

  

                                                                

১৩.২ অআএভআনড কর্তযক মঘাড়াঘাট ঈয়জরাে খার খনন ও মযগুয়রটয ননভ যাণ এফং নফাফগঞ্জ ঈয়জরাে ফন্যা 

প্রনতয়যাধ ফাঁধ ও অঈটয়রট ননভ যাণ কাজ নযদ যন কযা ে। নযদ যয়ন জানা মাে, ারদা, ারনত, 

মচৌনরয়ডাফা, ভাআরা, ডুফনযাড়া খায়র ২৪ নক.নভ. এরাকাে ৩৪৪.৩২ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয নফযীয়ত 

২৮৫.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যয়ে খনন কাম যক্রভ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। এছাড়া ভাআরা খায়রয ঈয ১টি ৫ মবন্ট, 

ারনত খায়রয ঈয ১টি ৩ মবন্ট, ভারদা খায়রয ঈয ১ টি ২ মবন্ট, মচৌরীয়ডাফা  খায়রয ঈয ১ টি ২ মবন্ট  

এফং ডুফনযাড়া খায়রয ঈয ১ টি ১ মবয়ন্টয মযগুয়রটয ননভ যাণ কযা য়েয়ছ।  
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১৩.৩ মঘাড়াঘাট ঈয়জরাে ভাআরা খায়রয ঈয নডনন য ৩৬২.১৮ রক্ষ টাকায ংস্থায়নয নফযীয়ত ৩৫৮.৫৫ 

রক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ টি ৫ মবয়ন্টয মযগুয়রটয ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। এছাড়া ভাআরা খায়র ১০ নক.নভ. নদী খনন কযা 

য়েয়ছ। মযগুয়রটযটিয ননভ যাণ কাজ য়ন্তালজনক। তয়ফ খায়রয দুআ াক ম্পপ্রাকটেকন ব্লকেয ডেছু ং ডুম্পফ নগয়েয়ছ। 

মডয়ফ মাওো ব্লকমূ দ্রুত মভযাভত প্রয়োজন। স্থানীে মরাকজয়নয ায়থ ভত নফননভে কযয়র তাযা মযগুয়রটয ননভ যায়ণ 

তায়দয ঈকানযতায কথা জানান। মযগুয়রটয ননভ যায়ণয পূয়ফ য তায়দয মনৌকাে মাতাোত কযয়ত ত। এছাড়া খায়রয দুআ 

ায়ড় ফাঁধ ননভ যায়ণয পয়র ফন্যা ননেন্ত্রণ ম্ভফ য়ে। তাযা জানান মযগুয়রটয এফং দুআ ায়য এয়প্রান মপ্রায়টকন 

াাান দুআ গ্রায়ভয ংয়মাগ ড়ক নয়য়ফ কাজ কযয়ছ (নচত্র-১) 

             

      

                                                                                  

 

১৩.৪ এছাড়া নফাফগঞ্জ  ঈয়জরাে ফাঁধ ও াআ অঈটয়রট ননভ যাণ কাজ নযদ যন কযা ে। নফাফগঞ্জ ংয় প্রকয়েয 

অওতাে মভাট ২৪ নক.নভ. এয ভয়ে ১৩.৫ নক.নভ. ফাঁধ ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। নযদ যয়ন ফাঁধ ননভ যাণ কাজ য়ন্তালজনক 

প্রতীেভান য়েয়ছ। ননভ যাণকৃত ফাঁয়ধয গড় মফড ১৪ নভ. এফং মস্লা ১ :২ (নচত্র-২)। 

            

 

ডচত্র-১: ভাআরা খাকরয উয ডনভ িাণকৃত ৫ ম্পবন্ট ম্পযগুকরটয 

ডচত্র-২: ডনভ িাণকৃত ফাঁধ 
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১৩.৫    নডননয ৬৬.৪৯ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয নফযীয়ত ৬৫.৪৩ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ নভ.নভ. ডাোনভটায়যয ৭টি াআ 

অঈটয়রট ননভ যাণ কযা য়েয়ছ।  এছাড়া ৩১.১০ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয নফযীয়ত ৩০.৩৮ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯০০ 

নভ.নভ. ডাোনভটায়যয ৪টি াআ অঈটয়রট ননভ যাণ কযা য়েয়ছ। নযদ যয়ন অঈটয়রটগুয়রায়ক চর ফস্থাে 

াওো মাে। তয়ফ অঈটয়রটগুয়রা যক্ষণায়ফক্ষয়ণয বাফ নযরনক্ষত ে। নফাফগয়ঞ্জ নকছু অঈটয়রট এয 

ননয়চয ভাটি য়য নগয়েয়ছ। এবায়ফ ক্রভাগত ভাটি য়য মগয়র অঈটয়রট ধয় য়ড় কাম যকয ওোয ম্ভাফনা 

যয়েয়ছ (নচত্র ৩-৪)।  

            

   

 

 

 

 

১৪। প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্যঃ 

ক্রঃ 

নং 

প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভেকার 

 

১। জনাফ বেদ অান অরী ভা-নযচারক খন্ডকারীন ০১/০৮/২০১৩ য়ত  ২১/০৮/২০১৪ 

২ জনাফ ওফােদুয যভান ভা-নযচারক খন্ডকারীন ২১/০৮/২০১৪ য়ত ১৬/০৪/২০১৫ 

৩। জনাফ অনতকুয যভান প্রকে 

নযচারক  

খন্ডকারীন ১৬/০৪/২০১৫ য়ত ৩০/০৪/২০১৫ 

 

 

১৫। ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদঃ প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররত্র ম যায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম, নফজ্ঞাণ 

প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযত্র অহ্বান এফং মূল্যােন, NOA এফং ওোকয ড যায প্রদায়ন ননঅয-২০০৮ নফনধভারা 

নুসৃত য়েয়ছ। প্রকয়েয নফনবন্ন প্যায়কয়জয কাম যক্রভ ম্পাদয়নয জন্য ৫ দস্য নফনষ্ট একটি দযত্র মূল্যােন কনভটি 

(টিআন) এফং ৩ দস্য নফনষ্ট একটি দযত্র ঈনু্ক্ত কনভটি (টিওন) গঠন কযা য়েনছর। টিআন-মত ২ জন ফন:দস্য 

ন্তভু যক্ত নছর। OTM এয ভােয়ভ মটন্ডায কাম যক্রভ কযা ে। তাছাড়া মটন্ডায নফজ্ঞান দু’টি নত্রকা CPTU ও 

BWDB-এয ওয়েফাআয়ট প্রকা কযা য়েনছর।  
 

 

 

 

ডচত্র-৩: ডনভ িাণকৃত ফাঁধ ও াআ অউটকরট ডচত্র-৪: াআ অউটকরকটয ডনকচ ভাটি কয মাওয়া ং 



499 

 

১৬। প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জযনঃ  

ঈয়দ্দশ্য জযন 

ক) ফন্যা ননেন্ত্রমণয ভােয়ভ পরানী মযাধ 

কযা, এরাকায জান ভার যক্ষা কযা এফং 

জরাফিতা দূযীকযণ; 

 
 

 খ) মচ সুনফধা প্রদায়নয ভােয়ভ কৃনল ঈৎাদন 

বৃনি তথা দানযদ্র দূযীকযণ, াভানজক ও 

থ যনননতক ফস্থায ঈন্নেয়নয ভােয়ভ  জাতীে 

থ যনননতক  ঈন্নেয়নয রক্ষয জযন  ; 

 

গ)  এরাকায নধফাীয়দয অে বৃনি, 

কভ যংস্থান সৃনষ্ট, জীফন মাত্রায ভান ঈন্নেন। 

 

প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র ননয়ম্নাক্ত সুনফধামূ সৃনষ্ট য়েয়ছ-  

ক) ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ -২৫.২১৫ নক.নভ 

খ) মযগুয়রটয ননভ যাণ ২ মবন্ট (১.৫০ নভ  ১.৮০ ডভ) -১টি 

গ) মযগুয়রটয ননভ যাণ ৩ মবন্ট (১.৫০ নভ  ১.৮০ডভ) -১টি 

ঘ) মযগুয়রটয ননভ যাণ ২ মবন্ট (১.৫০ নভ  ১.৮০ডভ) -১টি 

ঙ) মযগুয়রটয ননভ যাণ ৫ মবন্ট (১.৫০ নভ  ১.৮ডভ) -১টি 

চ) মযগুয়রটয ননভ যাণ ৫ মবন্ট (১.৫০ নভ  ১.৮ডভ) -১টি 

ছ) াআ অঈটয়রট ননভ যাণ (৭৫০ ডভডভ ডায়া)- ৭টি 

জ) াআ অঈটয়রট ননভ যাণ (৯০০ ডভডভ ডায়া)- ৪টি 

ছ) নদী/খার পুনঃখনন- ২৪ ডে.ডভ 

 

 

১৭।  ভস্যাঃ  

 

১৭.১ প্রকে নযচারক ফদরঃ  অয়রাচয প্রকয়েয ফাস্তাফােন কার অগস্ট ’ ১৩ য়ত জুন ’ ১৫। প্রকয়েয কাম যক্রভ 

ননধ যানযত ভয়ে ভাপ্ত কযা য়েয়ছ। তয়ফ ননঅয নুোেী ০২ ফছয়যয প্রকয়ে ০৩ (নতন) জন প্রকে 

নযচারক নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যয়ছন। মা মভায়টআ কাম্য নে। একটি প্রকয়েয কাম যক্রভ রদৄভাত্র একজন 

দক্ষ প্রকে নযচারয়কয তত্ত্বাফধায়ন ম্পাদন কযা ভীচীন; 

 

১৭.২ মযগুয়রটয এয মপ্রায়টকয়ন ব্লক মডয়ফ মাওোঃ নযদ যয়ন প্রকয়েয অওতাে মঘাড়াঘাট ঈয়জরাে ভাআরা 

খায়র নননভ যত ৫ মবন্ট মযগুয়রটয়যয মপ্রায়টয়ন ব্লয়কয নকছু ং মডয়ফ মাওো ফস্থাে াওো মাে। এটি 

মভযাভত কযা প্রয়োজন; 

১৭.৩ অঈটয়রটগুয়রায যক্ষণায়ফক্ষয়ণয বাফঃ নফাফগঞ্জ ঈয়জরাে নকছু অঈটয়রট এয ননয়চয ভাটি য়য মাওো 

ফস্থাে াওো মাে। এবায়ফ ক্রভাগত ভটি য়য মগয়র অঈটয়রটগুয়রা ধম য়ড় কাম যকয য়ে মময়ত ায়য। 

অঈটয়রটগুয়রায যক্ষণায়ফক্ষণ নননিত কযা প্রয়োজন; 

১৭.৪ যক্ষণায়ফক্ষণ এফং ংস্থায  তদাযনকয বাফঃ প্রকয়েয অওতাে ম্পানদত কাম যক্রভমূয়য যক্ষণায়ফক্ষণ 

কযা য়ে না, অআএভআডড  ডযদ িকনয অকগ ম্পযগুকরটয এয ম্পপ্রাকটেকনয ব্লে ম্পডকফ মাওয়ায় এফং 

অউটকরকটয ভাটি কয মাওয়ায় ডফলয়টি তাকদয জানা ডছর  এয়ত ংস্থায তদাযনকয বাফ নযরনক্ষত ে 

এফং 

১৭.৫ নডট ম্পাদন কযা েননঃ  ননঅয নুোেী প্রকয়েয Internal এফং External ডডট োদন 

েযা য়ডন। মা দ্রুত োদন েযা প্রকয়াজন।  
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১৮। সুানয/ভতাভতঃ 

১৮.১ প্রকয়েয কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয স্বায়থ য বনফষ্যয়ত প্রকে মভোয়দয জন্য াফ যক্ষননক প্রকে নযচারক ননয়োগ 

কযয়ত য়ফ। একটি প্রকয়েয কাম যক্রভ রদৄভাত্র একজন দক্ষ প্রকে নযচারয়কয তত্ত্বাফধায়ন ম্পাদন কযা 

মময়ত ায়য; 

১৮.২ প্রকয়েয অওতাে মঘাড়াঘাট ঈয়জরায ভাআরা খায়র নননভ যত মযগুয়রটয়যয মপ্রাটাকয়ন ব্লক এয মডয়ফ মাওো 

ং দ্রুত মভযাভত কযয়ত য়ফ; 

১৮.৩ নফাফগঞ্জ ঈয়জরাে অঈটয়রটগুয়রায ভাটিয ননয়চ য়য মাওো ভাটি দ্রুত বযায়টয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ;  

১৮.৪ প্রকমেয অওতাে নননভ যত মযগুয়রটয, ফাঁধ, অঈটয়রটগুয়রায যক্ষণায়ফক্ষণ এফং এয ভননটনযং অয়যা মজাযদায 

কযয়ত য়ফ; 

১৮.৫ অয়রাচয প্রকেটিয কাম যক্রভ ননধ যানযত ভয়ে (অগস্ট ’১৩ য়ত জুন’১৫) ভাপ্ত কযা য়েয়ছ। ফাাঈয়ফা এটিয়ক 

ঈদাযণ নয়য়ফ ধয়য ভন্ত্রণারয়েয ন্যান্য প্রকয়েয কাম যক্রভ ননধ যানযত ভয়ে ভাপ্ত কযায ঈয়যাগ গ্রণ 

কযয়ত য়ফ; 

১৮.৬ প্রকয়েয Internal এফং External ডডট দ্রুত োদনপূফ িে অআএভআডডকে ফডত েযকতকফ এফং  

১৮.৬ নু ১৮.১ য়ত ১৮.৬- এয নফলয়ে প্রয়োজনীে কাম যক্রভ গ্রণ পূফ যক অগাভী ০২ (দুআ) ভায়য ভয়ে অআএভআনডয়ক 

ফনত কযয়ত য়ফ। 
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নযনষ্ট-ক 

 প্রকয়েয ঙ্গনবনিক অনথ যক ও  ফাস্তফ গ্রগনতঃ 

           (রক্ষ টাকাে)  
ক্রনভক 

নং 

য়ঙ্গয নাভ একক নডনন নুমােী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অনথ যক (%) ফাস্তফ (%) অনথ যক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ময়ট্রার ও লুনব্রয়কন্ট  ৬.০০ ১ টি ৬.০০ ১ টি 

২। মুদ্রণ ও প্রচায  ২.০০ ১ টি ২.০০ ১ টি 

৩। মস্টানানয  ২.০০ ১ টি ২.০০ ১ টি 

৪। জনয ও নুন্ধান  ৫.০০ ১ টি ৫.০০ ১ টি 

৫। নভডটাভ য আবালুযন  ৩.০০ ১ টি - ১ টি 

৬। মানফান ও গাড়ী মভযাভত  ২.০০ ১ টি ২.০০ ১ টি 

৭। নজনএ  ০.৪০ ২ টি ০.৪০ ২ টি 

৮। স্টযান্ড মরয়বনরং আনস্ট্রয়ভন্ট  ২.০০ ২ টি ২.০০ ২ টি 

৯। র্ভনভ নধগ্রণ  ৩৪২.৫৯ ২৭.৭৪ মঃ - - 

১০। ফন্যা প্রনতয়যাধ ফাঁধ  ৮৭৫.১১ ২৫.২১৫ 

নক.নভ. 

৭৯১.৯৫ ২৫.২১৫ নক.নভ. 

১১। মযগুয়রট্র ননভ যাণ ( ২-১.৫০ 

নভঃ১.৮০ নভঃ) 

 ৮৫.২৪ ১ টি ৮২.৬১ ১ টি 

১২। মযগুয়রট্র ননভ যাণ ( ৩-১.৮০ 

নভঃ১.৫০ নভঃ) 

 ১৫৮.৬৮ ১ টি ১৪৯.৭৯ ১ টি 

১৩। মযগুয়রট্র ননভ যাণ ( ২-১.৮০ 

নভঃ১.৫০ নভঃ) 

 ১৩৩.৫১ ১ টি ১১২.৩৫ ১ টি 

১৪। মযগুয়রট্র ননভ যাণ ( ৫-১.৫০ 

নভঃ১.১৮ নভঃ) 

 ৩৬২.১৮ ১ টি ৩৫৮.৫৫ ১ টি 

১৫। মযগুয়রট্র ননভ যাণ ( ১-১.৮০ 

নভঃ১.৫০ নভঃ) 

 ৫৯.৪৬ ১ টি ৫৭.৫৪ ১ টি 

 াআ অঈটয়রট ননভ যাণ (৭৫০ নভনভ 

ডাো) 

 ৬৬.৪৯ ৭ টি ৬৫.৪৩ ৭ টি 

 াআ অঈটয়রট ননভ যাণ (৯০০ নভনভ 

ডাো) 

 ৩১.১০ ৪ টি ৩০.৩৮ ৪ টি 

১৬। নদী/খার পুনঃখনন (ভাটিয কাজঃ 

৪৪৭৩২৫) 

 ৩৪৪.৩২ ২৪.০০ নক.নভ. ২৮৫.৮৫ ২৪.০০  

নক.নভ. 

 ঈ-মভাট (মূরধন ব্যে)  ২৪৮১.০৮ - ১৯৫৩.৮৭ - 

(গ) নপনজকযার কনন্টনয়জনন্প  ২৪.৬১ -  - 

(ঘ) প্রাআ কনন্টনয়জনন্প  ৪৯.২২ -  - 

 ফ যয়ভাট : - ২৫৫৪.৯১ - ১৯৫৩.৮৭ - 
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দনক্ষণ-নিভাঞ্চরীে ভনিত ানন ম্পদ নযকেনা ও ব্যফস্থানা ীল িে প্রকয়েয 

 

৫

   দনক্ষণ-নিভাঞ্চরীে ভনিত ানন ম্পদ নযকেনা ও ব্যফস্থানা প্রকে 

 

  খুরনা নফবায়গয ন্তগ যত নড়াআর, ময়ায, াতক্ষীযা, খুরনা মজরা এফং ঢাকা  

   নফবায়গয মগাারগঞ্জ মজরা  

  ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড য (মুখ্য ংস্থা)   

   কৃনল ম্প্রাযণ নধদপ্তয 

                                                   ভৎস্য  নধদপ্তয                     

                                                  স্থানীে যকায ও প্রয়কৌর নধদপ্তয  

 

 ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে 

 

 

নুয়ভানদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

  

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকা

র 

মূর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃনি 

(মূর নুঃ 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
মূর 

 (প্রঃ াঃ) 

 

৩ে ংয়ানধত   
মূর ৩ে 

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬০২৫.০০ 

 

মভাট: ২৯৪২৫.৫৩ 

নএ: ২৪৪২৫.০২ 

নজওনফ: ৫০০০.০০ 

অযনএ: 

২০৩৫৫.৫৪ 

মভাট: ২৮৭১০.৭৩ 

নএ: ২৩৭১০.০০ 

নজওনফ: ৫০০০.৫১ 

অযনএ: ১৯৯১৫.০৭ 

২০০৬-২০১৩ ২০০৬-২০১৫ ২০০৬-২০১৫ ৭১৪.৮০ 

(১০%) 

২ (দুআ) ফছয 

২৫% 

৬।    প্রকয়েয মূর ঈয়দ্দশ্যঃ  প্রকয়েয মূর ঈয়দ্দশ্য য়রা পুনফ যান যফতীয়ত প্রকয়েয মটকআ নযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষয়ণয 

রয়ক্ষয প্রকয়েয ব্যফস্থানা ঈকাযয়বাগীয়দয ংগঠন, Water Management Association 

(WMA) এয ননকট স্তান্তয এফং অে-ফধ যনমূরক কাম যক্রভ নযচারনায ভােয়ভ জনগয়ণয অনথ যক ফস্থায ঈন্নেন। 

 

৭।  :  দনক্ষন-নিভাঞ্চরীে এরাকা ‘‘দনক্ষণ-নিভ’’ ও ‘‘দনক্ষণ-ভে‘‘ াআয়োরনজকযার ঞ্চর ননয়ে 

গঠিত মা ফাংরায়দয়য ২৭% এরাকা জুয়ড় নফ স্তৃত। এ ঞ্চয়রয নিয়ভ বাযতীে ীভা ন্ত, দনক্ষমণ ফয়ঙ্গাাগয, ঈিয়য 

দ্মা নদী ও পূয়ফ য মভঘনা নদী দ্বাযা মফনষ্টত। এ ঞ্চয়রয ১০% এরাকা জুয়ড় যয়েয়ছ সুন্দযফন, ১৩% এরাকাে অয়ছ নফর 

এফং জরার্ভনভ, ফনষ্ট ৭৭% এরাকা কৃনল জনভ ও অফার্ভনভ। মদয়য দনক্ষণ-নিভাঞ্চয়রয জন্য FAP-4 

অঞ্চনরক ভীক্ষায অওতাে ’’দনক্ষণ-নিভাঞ্চরীে ভনিত ানন ম্পদ নযকেনা ও ব্যফস্থানা প্রকে’’টিয 

PPTA এীে ঈন্নেন ব্যাংক (ADB) এয কানযগযী ােতাে ম্পন্ন কযা ে। FAP-4 ভীক্ষায সুানয য়ে, 

ভনিত ানন ম্পদ নযকেনা ও পুনফ যান কায়জ সুনফধায়বানগয়দয ংগ্রণ নননিত কযা এফং সুনফধায়বানগয়দয 

ংগঠিত কয়য Water Management Group (WMG), Water Management 

Association (WMA) ীল যক ংগঠন বতযী কযা এফং ংগঠনর্ভক্ত দস্যয়দয মথামথ প্রনক্ষয়ণয ভােয়ভ 

নক্তারী কযা মটকআ নযচারনা ও যক্ষনায়ফক্ষয়ণয রয়ক্ষয প্রকয়েয ব্যফস্থানা সুনফধায়বানগয়দয ংগঠন, 

WMA এয ায়ত ন্য স্ত কয়য প্রকয়েয সুপর প্রানপ্ত নননিত কযা।  এ রয়ক্ষয, নড়াআর মজরাে ৫৭,০০০ মঃ এরাকা 
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নফনষ্ট আয়তাপূয়ফ য ফা স্তফানেত ২টি প্রকে, ‘মচঞ্চুযী নফর ঈ-প্রকে‘ এফং ‘নড়াআর ঈ-প্রকে‘ এয পুনফ যান এফং একআ 

ঞ্চয়র ফনষ্ট ৪৩,০০০ মঃ এরাকায জন্য প্রকে ননফ যাচয়নয জন্য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা কাম যক্রভ ায়ত মনো ে। 

যফতীয়ত, ফাংরায়দ যকায়যয নুয়যাধক্রয়ভ ২০০৯ ায়র ঘূনণ যঝড় ’’অআরা’’ে ফাাঈয়ফা’য ক্ষনত গ্রস্ত প্রকেমূয়য 

ভয়ে খুরনা মজরায মাল্ডায নং ৩১ ও ৩২ এফং াতক্ষীযা মজরায মাল্ডায নং ৫ ও ১৫ পুনফ যায়নয রয়ক্ষয প্রকের্ভক্ত 

কযা ে। 

 

৮।  প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধনঃ   

 

নডনন নুয়ভাদয়নয তানযখ প্রকয়েয মভোদকার প্রকে ব্যে 
(রক্ষ টাকাে) 

মুর ২২/০২/২০০৬ এনপ্রর, ২০০৬ য়ত জুন, ২০১৩ ২৬০২৫.০০ 

১ভ ংয়ানধত ০৬/০৪/২০১০ এনপ্রর, ২০০৬ য়ত জুন, ২০১৩ ২২৪৬৩.৪৮ 

২ে ংয়ানধত ১৩/১১/২০১১ এনপ্রর, ২০০৬ য়ত জুন, ২০১৪ ২৯৪০৬.৭৯ 

অন্তঃখাত ভিে ১১/০৭/২০১২ এনপ্রর, ২০০৬ য়ত জুন, ২০১৪ ২৯৪০৬.৭৯ 

নফয়ল ংয়ানধত ০১/০৯/২০১৩ এনপ্রর, ২০০৬ য়ত জুন, ২০১৪ ৩০৫০৩.৫০ 

৩ে ংয়ানধত ১৭/১১/২০১৪ এনপ্রর, ২০০৬ য়ত  জুন, ২০১৫ ২৯৪২৫.৫৩ 

 

৯। প্রাপ্ত PCR নুমােী প্রকেটিয ঙ্গনবনিক ফাস্তফ ও অনথ যক গ্রগনত ননয়ম্ন মদো য়রাঃ 

(রক্ষ টাকাে) 

নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয 

নফনবন্ন ংয়গয নাভ 

একক নুয়ভানদত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

নযভাণ 

অনথ যক ফাস্তফ 

নযভাণ % 

অনথ যক 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক)   যাজস্ব ব্যেঃ      

 যফযা ও মফা      

1.  ায়ব য ১ দপা ১ দপা ১০১৮.৯৫ ১০০% ৯৬৬.৮ 

2.  ভ্রভন ব্যে ১ দপা ১ দপা ২৩৬.২ ১০০% ২৩৫.৯৭ 

3.  (ক) নপ বাড়া (ময়ায/ নড়াআর) 

ন এভ ও 

১ দপা ১ দপা ২৫.৭৪ ১০০% ২৪.৩৩ 

4.  (খ) নপ বাড়া (ঢাকাে   ন এভ 

ও) 

১ দপা ১ দপা ০.০০ ১০০% ০.০০ 

5.  বযাট এন্ড ট্াক্স ১ দপা ১ দপা ১১৮৩.০৯ ১০০% ১১৮১.৬৯ 

6.  মটনরয়পান ১ দপা ১ দপা ১১.২৯ ১০০% ৯.৬৭ 

7.  ানন ১ দপা ১ দপা ৫ ১০০% ৪.৯৬ 

8.  নফদুযৎ ১ দপা ১ দপা ২১ ১০০% ১৭.৭৬ 

9.  গ্যা এফং জ্বারানী ১ দপা ১ দপা ১৪.৯৮ ১০০% ১৪.৮৬ 

10.  জ্বারানী ও লুনব্রকযান্ট ১ দপা ১ দপা ১৭১.৩৪ ১০০% ১৭০.৩৯ 

11.  মুদ্রণ ও প্রকানা ১ দপা ১ দপা ২২.৭ ১০০% ২১.৪০ 

12.  নপ অআয়টভ যাফযা  ও 

মস্টনাযী 

১ দপা ১ দপা ৩৩.৫ ১০০% ৩৩.১১ 

13.  প্রচায ও নফজ্ঞান ১ দপা ১ দপা ৮.৩০ ১০০% ৮.২৭ 

14.  প্রনক্ষণ (স্টাপ মট্রননং) ১ দপা ১ দপা ৪২৩.৭৯ ১০০% ৪২৩.৭৫ 

15.  প্রনক্ষণ (ডনব্লঈ এভও মট্রননং) ১ দপা ১ দপা ২৪৯২.৭০ ১০০% ২৪৯২.৭০ 

16.  ঈয়দষ্টা (মানোর 

ভনফরাআয়জন) 

১ দপা ১ দপা ৭৭৯.৫২ ১০০% ৭৪৬.০৪ 
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ফাস্তফ 

নযভাণ 

অনথ যক ফাস্তফ 

নযভাণ % 

অনথ যক 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

17.  ঈয়দষ্টা (অআডনব্লঈ এভন) জন-নদফ মভাট ৮৬; 

বফয়দনক: ১২ 

স্থানীে: 

৭৪ 

৪৪১.০০ ১০০% ৪৪১.০০ 

18.  ঈয়দষ্টা (অআএনএভ) জন-নদফ মভাট: ৬০১ ২৭০৬.৫০ ১০০% ২৬৯৯.৬৩ 

19.  ঈয়দষ্টা (নডজাআন এন্ড কনষ্ট্রাকন 

সুানবন) 

জন-নদফ স্থানীে: 

৪০ 

১৮০.০০ ১০০% ১৮০.০০ 

20.  ঈয়দষ্টা অআরা,২০০৯) জন-নদফ ১৮০ ২৮৫.৬০ ১০০% ২৮৫.৫৯ 

21.  মটনস্টং নপ  ১ দপা ১.১২ ১০০% ১.১২ 

22.  ন্যান্য যফযা ও মফা ১ দপা 

 

১ দপা ৩.০০ ১০০% ৩.০০ 

23.  মভযাভত, ংযক্ষণ ও পূন যফান ১ দপা 

 

  ১০০%  

24.  মভাটয মানফান  মভযাভত ১ দপা 

 

১ দপা 

 

১০২.৫৮ ১০০% ১০২.৪৯ 

25.  অফাফ ত্র মভযাভত ও ংযক্ষন ১ দপা 

 

১ দপা 

 

৫.৪০ ১০০% ৫.২৫ 
26.  কনম্পঈটায ও নপ যঞ্জাভ  

মভযাভত ও ংযক্ষন 

১ দপা 

 

১ দপা 

 

৯.১০ ১০০% ৮.৮২ 
27.  মন্ত্রানত ও যঞ্জাভ  মভযাভত  

ংযক্ষন 

১ দপা 

 

১ দপা 

 

২৫.৭০ ১০০% ২৫.৫৭ 
28.  নপ নফনল্ডং মভযাভত ও ংযক্ষন ১ দপা 

 

১ দপা 

 

২৮.২৬ ১০০% ২৮.২২ 
29.  ন্যান্য মভযাভত ংযক্ষন ১ দপা 

 

১ দপা 

 

১৭.৯৭ ১০০% ১৭.৯২ 

খ)   মূরধন ব্যেঃ      

1.  ম্পদ ংগ্র/ ক্রে      
2.  মভাটযমান      
3.  ক) ভটয াআয়কর ংখ্যা ৪০ ৪৯.১১ ১০০% ৪৯.১১ 
4.  খ) জী গাড়ী ংখ্যা  ৭ ১৩৮.৫৮ ১০০% ১৩৮.৫৮ 
5.  ায়ব য মন্ত্রানত ও ন্যান্য যঞ্জাভ ংখ্যা ১৫ ৫৯.৬৩ ১০০% 

মঃ 

৫৯.৬৩ 
6.  কনম্পঈটায ও নপ্রন্টায ংখ্যা  ৩২ ২৫.২৫ ১০০% 

মঃ 

২৫.২৫ 
7.  নপ যঞ্জাভ (পয়টা কনোয) ংখ্যা   ১৫ ১৫.৩৪ ১০০% 

মঃ 

১৫.৩৪ 
8.  অফাফত্র ১ দপা ১ দপা ৩২.৭৩ ১০০% 

মঃ 

৩২.৭৩ 
9.  র্ভনভ নধগ্রণ/ ক্রে      

10.  র্ভনভ নধগ্রণ/ ক্রে ম: ৫৩.৪১ ২৫৭.৩৫ ১০০% 

মঃ 

২৫৭.৩৫ 

গ)   পূতয ননভ যান  (মচঞ্চুযী নফর ঈ-প্রকে)      
1.  ফাঁধ ননভ যাণ/ মভযাভত নকঃনভঃ ১৭.২০ ৫১৮.০৯ ১০০% 

মঃ 

৫১৮.০৯ 
2.  খার পূনঃখনন নকঃনভঃ ১২৭.৩০ ১৫৬৪.১৫ ১০০% 

মঃ 

১৫৬৪.১৫ 
3.  মযগুয়রটযয়ভযাভত  ংখ্যা ৬ ২৩৭.৬২ ১০০% 

মঃ 

২৩৭.৬২ 
4.  মযগুয়রটয ননভ যাণ ংখ্যা ২ ৪১৫.৮৬ ১০০% 

মঃ 

৪১৫.৮৬ 
5.  মচক ষ্ট্রাকচায/ কার যবাট/ পৄটব্রীজ  ংখ্যা ১৬ ৫৬৮.০৬ ১৫টি ৫৬৮.০৬ 
6.  ওোটায নযয়টনন  স্ট্রাকচায ংখ্যা ২ ৮৮.৯০ ১০০% 

মঃ 

৮৮.৯০ 
7.  মননবয়গন রক  ংখ্যা ১  ১০০% 

মঃ 

- 
8.  আনয়রট অঈটয়রট স্ট্রাকচায ংখ্যা ৭ ১২৬.২৭ ১০০% 

মঃ 

১২৬.২৭ 
9.  নযবায  ব্যান্ক প্রয়টকন কাজ নকঃনভঃ ৩.১০ ২১১৭.২২ ২.৮০ 

(৯০.৩%) 

২০৪৮.৩৩ 
10.  আনযয়গন স্কীভ ংখ্যা ১ ৪৫১.৮৫ ১০০% 

 

৪৫১.৭১ 

11.  নড টিঈফয়ের পয নেংনকং 

ওোটায 

 ংখ্যা ৯০ ১১৫.০০ ১০০% 

মঃ 

১১৩.০৯ 
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একক নুয়ভানদত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

নযভাণ 

অনথ যক ফাস্তফ 

নযভাণ % 

অনথ যক 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

12.  মট্রননং মন্টায ননভ যাণ ংখ্যা ১৩ ১৫১.২০ ১০০% 

মঃ 

১৪৯.৪১ 

ঘ)   ননভ যান পূতয (নড়াআর ঈ-প্রকে)      
13.  ফাঁধ ননভ যাণ/ মভযাভত 

 

নকঃনভঃ ১৩.০০ ২২৪.২৭ ১০০% 

মঃ 

২২৪.২৭ 
14.  খার পূনঃখনন নকঃনভঃ ১৩০.০০ ৮৩৩.৯৯ ১০০% 

 

৮৩৩.৯১ 

15.  মযগুয়রটয  মভযাভত  ংখ্যা ৯ ২৯২.৪০ ১০০% 

মঃ 

২৯২.৪০ 
16.  মযগুয়রটয ননভ যাণ ংখ্যা ৩ ৪২৯.০১ ১০০% 

মঃ 

৪২৯.০১ 
17.  মচক স্ট্রাকচায/ কার যবাট/ পৄটব্রীজ  ংখ্যা ২১ ১১৫৫.০০ ১০০% 

মঃ 

১১০২.৬৭ 
18.  ওোটায নযয়টনন স্ট্রাকচায/ব্রীজ ংখ্যা ৩ ২০৪.৫৬ ১০০% 

মঃ 

২০৪.৫৬ 
19.  আনয়রট অঈটয়রট স্ট্রাকচায  ংখ্যা ৬ ৮৭ ১০০% 

মঃ 

৮৭ 
20.  নড টিঈফয়ের পয নেংনকং 

ওোটায 

ংখ্যা ৩২ ৪১.৫৩ ১০০% 

মঃ 

৪১.৫৩ 
21.  মট্রননং মন্টায ননভ যাণ  ংখ্যা ১৯ ২২১.০১ ১০০% 

 

২০৯.৭৬ 

22.  পূতয ননভ যান (অআরা, ২০০৯ মডয়ভজ  

নযয়নফয়রয়টন) 

মাল্ডায ৫,১৫,৩১,৩২ 

ংখ্যা ২৯ ৪৩২৪.২৪ ১০০% 

 

৪৩২৪.২৪ 

23.  নদী তীয ংযক্ষন কাজ (পুযরী 

বাট াড়া) 

নভঃ ৭৮৮ ৭১৫.০৩ ১০০% 

 

৭১৫.০৩ 

24.  নজও-মটক্সটাআর মপ্রায়টকন 

মভয়টনযোর 

 ংখ্যা ১৪.৫০ 

রক্ষ 

 

১৩১৯.৮৭ ১০০% 

 

১৩১৯.৮৭ 

25.  অয়গ্রনডং প যম্নযার মযাড নকঃনভঃ ১৭.৪৮ 

নকঃ নভঃ 

৯৯৪.৮৮ ১০০% 

 

৯৯৪.৮৮ 

26.  নপ বফন ননভ যাণ ংখ্যা ২টি ১০১.৭০ ১০০% 

 

১০১.৭০ 

27.  মডয়বরয়ভন্ট আভয়াট য নডঈটি ও 

বযাট 

     

28.  (CDST+ VAT) মুরধন ১ দপা 

 

১ দপা 

 

৬০৮.৫৭ ১০০% 

 

৬০৮.৫৭ 

29.  ও এন্ড এভ নডঈনযং কনষ্ট্রাকন 

(মচঞ্চুযী নফর ঈ-প্রকে) 

১ দপা 

 

১ দপা 

 

১৪৮.৩৮ ১০০% 

  

১৪৮.০২ 

30.  ও এন্ড এভ নডঈনযং কনষ্ট্রাকন  

(নড়াআর  ঈ-প্রকে) 

১ দপা ১ দপা ৬৩.৫৫ ১০০% 

  

৬৩.৫৫ 

31.  আন্টায়যষ্ট নডঈনযং আভনয়ভয়ন্টন  

 

 

 

৪৭৪.০০   

 ফ যয়ভাট ২৯৪২৫.৫৩  ২৮৭১০.৭৩ 

 
১০    প্রকে ফাস্তফােন কর্তযয়ক্ষয দাফী নুয়ভনদত নডননয়ত ঙ্গনবনিক ংস্থান 

থাকয়রও প্রকে সুনফধায়বানগয়দয চানদা, প্রকে যাভ যকগয়ণয ভতাভত এফং ভাঠ ম যায়ে প্রকৃত চানদায অয়রায়ক 

পূতয কাজ ফা স্তফােয়নয প্রনত নজয মদো য়েয়ছ। জুন ২০১৫ ম যন্ত প্রকে ফা স্তফােয়নয ানফ যক গ্রগনত ৯৯%।  প্রকে 

নযচারয়কয তথ্যভয়ত কাজ ভাপ্ত থাকায কাযণ ননম্নরূঃ  
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(ক)  নুয়ভানদত নডনন’মত  ষ্ট্রাকচায/কার যবাট/ পৄটব্রীজ দপায অওতাে ৩৭টি ফকাঠায়ভা ননভ যাণ কাজ  ন্তর্ভ যক্ত 

থাকয়রও ভাঠ ম যায়ে প্রকে সুনফধায়বানগয়দয চানদা না থাকাে ১টি পৄট ব্রীজ ননভ যাণ কযা েনন। এ দপাে 

৫২.৩৩ রক্ষ টাকা ব্যনেত যয়েয়ছ; 

(খ) ৩.৮৮৮ নকঃনভঃ নদীতীয প্রনতযক্ষা কাজ প্রকয়ে ন্তর্ভ যক্ত নছর। নদীবাঙ্গন না থাকাে ৩০০ নভঃ তীয প্রনতযক্ষা 

কাজ ফাস্তফােয়নয প্রয়োজন েনন। এ দপাে ৬৮.৮৯ রক্ষ টাকা ব্যনেত যয়েয়ছ; এফং 

(গ) নডনন নুায়য ২৫৭.৩০ নকঃনভঃ খার পূ ন:খনন কাজ কযায প্রয়োজন থাকয়রও জরাফিতা ভস্যা না থাকাে 

৭.৭৩ নকঃনভঃ খার পুন:খনন কাজ ফাস্তফােয়নয প্রয়োজন েনন।  

 

১১। প্রকে ফাস্তফােন নযফীক্ষণ/নযদ যনঃ 

১১.১। গত ৩০/০৮/২০১৬ ও ৩১/০৮/২০১৬ তানযয়খ প্রকয়েয অওতাে ননফ যানচত কয়েকটি এরাকা নযদ যন কযা ে। 

নযদ যনকায়র তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী জনাফ মভাঃ অননসুয যভান এফং ননফ যাী প্রয়কৌরী জনাফ নপকুর 

আরাভ  ংনিষ্ট ন্যান্য কভ যকতযাগণ ঈনস্থত নছয়রন নচত্র:-১-২)।
 

  

 
 

নচত্র ১-২:  প্রকে এরাকা য়য-জনভয়ন নযদ যন 

 

১১.২।  নযদ যয়নয ভে এরাকামূয় প্রকয়েয অওতাে ফাস্তফানেত কাম যক্রভ য়যজনভ ন প্রতযক্ষ কযা ে। এআ প্রকয়েয 

অওতাে নননভ যত নড়াআর ানন ঈন্নেন মফাড য কযাম্পায় নতনতরা নফনষ্ট ানন বফন নযদ যন কযা ে  (নচত্র ১)।  এআ 

বফনটিমত ফতযভায়ন ননফ যাী প্রয়কৌরী/ঈ-প্রকে ব্যফস্থনা দপ্তয, ফাাঈয়ফা,নড়াআর এফং  মচঞ্চুযী নফর ঈ-প্রকে 

ব্যফস্থনা দপ্তয, াঈয়ফা, নড়াআর এয দপ্তয  নায়ফ ব্যফহৃত য়ে।  যফতীয়ত বদফচেয়নয নবনিয়ত নড়াআর, কানরো 

ও মরাাগড়া ঈয়জরায ানন ব্যফস্থানা দর ( WMA/WMG) ফাছাআ কয়য তায়দয অওতাধীন এরাকামূয় 

প্রকয়েয অওতাে ফাস্তফানেত কাম যক্রভ যজনভয়ন নযদ যন কযা ে।  

 

১১.৩।  ানন ব্যফস্থানা নভনত (Water Management Association WMA) নযদ যয়নয ং নায়ফ 

করনভরতা ানন ব্যফস্থানা দর (Water Management Group, WMG), কভরাপুয, নড়াআর 

নযদ যন কযা ে। নযদ যনকায়র মদখা মাে দস্যগ ণ প্রকয়েয অওতাে নননভ যত ানন ব্যফস্থানা ংগঠয়নয প্রনক্ষণ 

মকয়ন্দ্র নফনবন্ন ধযয়নয অেফধ যনমূরক কভ যকান্ড নযচারনা  কযয়ছন। এয ং নয়য়ফ তাযা গুটি আঈনযো ও বানভ য -

কয়ম্পাষ্ট ায ঈৎাদন, ঈন্নত জায়তয ধায়নয ফীজ এফং ভদৄ ঈৎাদন ও নফনন কায়জ ংগঠয়নয দস্যযা জনড়ত । 
নভনতয প্রনক্ষণ মকয়ন্দ্রয অনঙ্গনাে ফনজ ফাগান, পৄর ফাগান এফং ঔলধী গায়ছয পৃথক পৃথক ফাগান বতযী কযা 

য়েয়ছ (নচত্র-৩) । তায়দয এরাকাধীন মযগুয়রটয , কারবাট, অয় যননকমুক্ত গবীয নরকু, খননকৃত/পুন:খননকৃত 

খারমূ মদখারনা যক্ষণায়ফক্ষণ কয়যন।  
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নচত্র ২: বানভ য-কয়ম্পাষ্ট ায ঈৎাদন নচত্র ৩: ঔলধী গায়ছয পৃথক পৃথক ফাগান 
 

১১.৪।  প্রকে এরাকায পারৃণী ানন ব্যফস্থানা দয়রয এরাকাধীন  মুনরো খায়রয ঈয পৄট ব্রীজ এফং মুনরো-মগাফযা 

নফটুনভনা মযাড নযদ যন কযা ে । ফছয়যয মফনযবাগ ভে নফয়ল কয়য ফল যাকায়র মুনরো-মগাফযা যাস্তাটি 
ব্যফায়যয নুয়মাগী থাকত ফয়র সুনফধায়বানগয়দয ঈৎানদত ণ্য নযফন এফং ফাজাযজাত কয মণয সুনফ ধায়থ য 

প্রকয়েয অওতাে নফটুনভনা মযাড বতযী কযা ে  (নচত্র-৪-৫) । পয়র ফল যাকায়র মাতাোত জাে য়েয়ছ ফয়র 
এরাকাফাীয ভতাভত মদে। মুনরো খায়রয ঈয পৄটব্রীজ ননভ যায়নয পূয়ফ য ফহুদূয ঘুয়য মক্ষত মথয়ক পর ফাড়ী ম যন্ত 

অনয়ত য়নক ভে ও থ য ব্যে য়তা,  ব্রীজ ননভ যায়নয পয়র মা রাঘফ য়েয়ছ। নতন মবন্ট নফনষ্ট মুনরো মযগুয়রটয়যয 

পুনফ যান কাজ এআ প্রকয়েয অওতাে ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

  

নচত্র ৪: নফটুনভনা মযাড  নচত্র ৫: মুনরো পৄটব্রীজ 

  

নযদ যকায়র প্রকয়েয ঈকাযয়বাগী, জনপ্রনতনননধ এফং স্থানীে গণ্যভান্য ব্যনক্তফয়গ যয ায়থ অরাকয়য জানা মাে মম, 

প্রকে ফাস্তফােয়নয পয়র তায়দয জীফনমাত্রায ভান পূয়ফ যয তুরনাে ময়থষ্ট ঈন্নত য়েয়ছ। এরাকাফাী ানন ঈন্নেন 

মফাড যকায়যয ঈন্নেনমূরক কায়জয প্রনত য়ন্তাল প্রকা কয়যন।  

১১.৫। ানন ব্যফস্থানা ংগঠন নযদ যয়নয ং নায়ফ গন্ধযাজ ানন ব্যফস্থানা দর ( WMG) ন্তভু যক্ত ায়টরযী ১০ 

(দ) মবন্ট  মযগুয়রটয , খারমূ  নযদ যন কযা ে  (নচত্র-৬)। টানকভাযা ০২(দুআ) মবন্ট মযগুয়রটযটি টানকভাযা 

খায়রয ঈয ফনস্থত এফং নতুন টানকভাযা ০২(দুআ) মবন্ট মযগুয়রটয নতুন টানকভাযা রাআনায খায়রয (নচত্র-৭) ঈয 

ফনস্থত। কর মযগুয়রটযআ চর ও কাম যকয যয়েয়ছ ।  ওআ মযগুয়রটযগুয়রায পূনফ যান ও খার পূনঃখনন   কযায পয়র 

ভায়ঠয জরাফিতা ননযন য়েয়ছ এফং ওআ এরাকায কৃলকযা খায়রয ানন নদয়ে মচ নদয়ে বায়রা ধান ঈৎাদন কযয়ত 

াযয়ছন। মায পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয জীফন মাত্রায ভান য়নক ঈন্নত য়েয়ছ।  
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নচত্র ৬: ায়টরযী দ মবন্ট মযগুয়রটয  নচত্র ৭: রাআনায খার 

 

১১.৬।  ঈকায মবাগীয়দয ভিয়ে  ানন ব্যফস্থানা ংগঠন থাকায পয়র তায়দয ননজস্ব ননয়োগকৃত দয়স্যয  ভােয়ভ 

মযগুয়রটযগুয়রা ভেভত ননেন্ত্রণ কযা য়ে। ানন ব্যফস্থানা দরগুয়রায অওতাধীন  মযগুয়রটযগুয়রা নযচারনা ও 

যক্ষণায়ফক্ষণ (যং কযা, গ্রীজ মদওো, নাটফল্টু নযফতযন, আতযানদ) কাজগুয়রা ানন ব্যফস্থানা দর ও ানন ব্যফস্থানা 

এযায়ানয়েন কয়য থায়ক। যক্ষণায়ফক্ষয়ণয কায়জয থ য ওআ এরাকায ঈকাযয়বাগীয়দয প্রয়তযয়কয কাছ মথয়ক 

একয প্রনত ফছয়য ৬০(লাট) টাকা ায়য  অদাে কযা ে। অদােকৃত টাকা ানন ব্যফস্থানা দয়রয নযচারনা ও 

যক্ষনায়ফক্ষন ংনিষ্ট ব্যাংক নাফ তনফয়র জভা কযা ে। 

   

১১.৭। প্রকে এরাকাে মাদফপুয আয়ত ফাযআাড়া ঘাট ম যন্ত ১২(ফায) নকঃনভঃ ফাঁয়ধয ঈয নফটুনভনা মযাড বতযী কযা 

য়েয়ছ। মায পয়র ওআ এরাকায জনগয়ণয মমাগায়মাগ ব্যফস্থা ঈন্নত য়েয়ছ। নননভ যত যাস্তা ২/১ জােগাে াভান্য 

বাংগয়রও মফীয বাগ যাস্তা এখয়না বায়রা যয়েয়ছ মদখা মগর। ানন ব্যফস্থানা ংগঠন নযদ যয়নয ং নায়ফ 

স্যম যমূখী ানন ব্যফস্থানা দর ( WMG), নযদ যন কায়র জানা মাে, দস্যগণ প্রকয়েয অওতাে নফনবন্ন ধযয়ণয 

প্রনক্ষণ ময়েয়ছন। পররেনতয়ত দস্যগণ  নফনবন্ন ধযয়নয অেফধ যনমূরক কভ যকা মন্ড ং ননয়েন। ঈন্নত জায়তয 

ধায়নয ফীজ, ফয়যানয়ট ভাছ চাল   (নচত্র-৮) ,ঈন্নত জায়তয গরু, ছাগর ারন,াঁ- মুযনগ ারন, াক -ফনজ চায়ল 

নভনতয দস্যযা জনড়ত যয়েয়ছন। রায়বয ং দস্যয়দয ভায়ঝ ফন্টন কযা ে এফং নকছু ং াভানজক কায়জ 

ব্যে কযা ে। 

 

১১.৮।   ানন ব্যফস্থানা ংগঠন নযদ যয়নয ং নায়ফ ঈদ্দীন এফং নমুর ানন ব্যফস্থানা দর  নযদ যন কযা ে। 

এছাড়াও ১০ নং বদ্রনফরা আঈননেন ও মদওোন া পেজুল্লা আতভখানা ংরগ্ন সুয়ে ানীে জর নরকু নযদ যন 

কয়যন (নচত্র-৯) প্রয়তযকটি নড মফানযং নরকু মথয়ক ১০০(একত) নযফায অয় যননক মুক্ত ানন ব্যফায কয়যন । 

প্রয়তযকটি নরকুয়য জন্য ১৫(য়নয)দস্য নফনষ্ট ভনরা কনভটি অয়ছ এফং প্রয়তযয়ক ৫(াঁচ)টাকা ায়য ভানক 

চাঁদা মদন মাা ওআ নরকুয়য যক্ষনামফক্ষমনয কায়জ ব্যফায কয়য থায়কন। 
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নচত্র ৮: প্রকয়েয দস্যগয়ণয ভাছ চাল কাম যক্রভ নচত্র ৯: প্রকয়েয অওতার্ভক্ত অয় যননক মূক্ত নরকুর 

 

১১.৯।    এছাড়াও  ানন ব্যফস্থানা দর (WMG), ানন ব্যফস্থানা নভনত (WMA), Joint Management 

Committee (JMC), Landless Contracting Society (LCS), কৃলক ভাঠ স্কুর 

[Field Farmers School (FFS)] এফং ভৎস্য ভাঠ স্কুর [ Field School of Fishery 

(FSF)] আতযানদ নফনবন্ন কাম যক্র মভয পয়র ঈকাযয়বাগীয়দয  ায়ত ভত নফননভে কযা ে। ভত নফননভকায়র 

নননভ যত/পূনফ যানত ফকাঠায়ভা নযচারনা ও যক্ষনায়ফক্ষন নফলয়ে নভনতয দস্যয়দয  নক্রে ংগ্রণ ও প্রকয়েয 

সুপরয়ক মটকআ কযয়ছ ভয়ভ য প্রনতেভান য়েয়ছ।      

 

১২। প্রকয়েয কায়জয ফতযভান ফস্থাঃ  প্রকয়েয ফাস্তফােয়নয ঈয়দ্দয়শ্যয প্রনত রক্ষ মযয়খ গৃনত কভ যস্যচীমূ মথামথবায়ফ 

কযা য়েনছর নফধাে প্রকে ’মত সুনফধায়বানগগণ অানুরূ সুপর ায়েন। পয়র প্রকে ফা স্তফােয়নয ঈয়দ্দশ্য পর 

য়েয়ছ।  

 
১৩।  প্রকয়েয অনথ যক ও ফাস্তফ গ্রগনতঃ  ফাস্তফ গ্রগনতঃ ৯৯%; অনথ যক গ্রগনতঃ টাকা ২৮৭১০.৭৩ রক্ষ টাকা।  

 
১৪। প্রকয়েয জনফর ননয়োগঃ  প্রকে কাজ ফাস্তফােয়নয স্বায়থ য প্রকে চরাকারীন মভোয়দয জন্য থ য ভন্ত্রণারয়েয নুয়ভানদত 

মটঅ নুায়য ফাাঈয়ফা ’মত মডপুয়টয়ন প্রকে নযচারক ন্যান্য কভ যকতযা দােন কযা য়েয়ছ। তাছাড়াও 

প্রকে চরাকারীন মভোয়দয জন্য নপল্ড পযাননরয়টটয নয়য়ফ এফং ায়াটি যং ষ্টাপ নয়য়ফ মম  ভস্ত জনফরয়ক 

চুনক্তনবনিক ননয়োগ মদো য়েনছর, প্রকে ভাপ্ত ওোয ায়থ ায়থ তা’মদয ননয়োগায়দ ফানতর কযা য়েয়ছ ভয়ভ য 

জানা মাে।  

 

১৫।  প্রকে নযচারক ম্পনকযত তথ্যঃ   প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (২৩-০৮-২০০৬ য়ত ৩০-০৬-২০১৫ ম যন্ত) মভাট চায জন 

কভ যকতযা প্রকে নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননমম্ন প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রা: 

 

ক্র: 

নং 

কভ যকতযায নাভ দফী পূণ যকারীন

/খন্ডকারী

ন 

ভেকার 

মমাগদান  নযফতযন 

১। ঢারী অব্দুর কাআয়ুভ তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ২৩-০৮-২০০৬ ২৪-০৪-২০০৭ 

২। মভা: নজোঈয যভান তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী খন্ডকারীন ২৪-০৪-২০০৭ ০৩-০৩-২০০৭ 

৩। জনরুর আরাভ 1. তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী 
2. নতঃ প্রধান  প্রয়কৌরী 

খন্ডকারীন 1. ০৩-০৩-২০১০ 

2. ৩১-০১-২০১১ 
1. ৩০-০১-২০১১ 

2. ১০-০৮-২০১১ 

৪। মভাঃ কাভালুয যভান 

তালুকদায 

1. তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী 
2. নতঃ প্রধান  প্রয়কৌরী 

 

খন্ডকারীন 1. ১০-০৮-২০১১ 

2. ০৮-০৪-২০১৫ 

1. ০৭-০৪-২০১৫ 

2. ৩০-০৬-২০১৫ 
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১৬।  Procurement এয ঈয তথ্যানদঃ  প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররত্র ম যায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম, 

নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযত্র অফান এফং মূল্যােন, NOA এফং ওোকয ড যায প্রদায়ন ননঅয-২০০৮ 

নফনধভারা নুসৃত য়েয়ছ। মটন্ডায/ক্রে প্রনক্রো মাচাআকায়র মম কর নফলে মদখা য়েয়ছ তা ননম্মরূ:

নিঁলে ভন্তব্য

ননঅয/ননএ-৮০ নুায়য নফজ্ঞান প্রনক্রো ঠিকবায়ফ কযা য়েয়ছ নকনা 

মটন্ডায জভা মদোয ভানল্টর স্থান নছর নকনা    

টিওন ননেভ নুমােী গঠন কযা য়েয়ছ নকনা 

টিআন ননেভ নুমােী গঠন কযা য়েয়ছ নকনা   

টিআনয়ত ফানয়যয দয়স্যয ঈনস্থনত নননিত কযা য়েয়ছ নকনা 

টিআনয়ত দস্যয়দয মঘালণা নছর নকনা   

টিআন এয অয়রায়ক NOA প্রদান এফং ওোকয ওড যায মদো য়েয়ছ নকনা   

গ্রণ কনভটি ননেভ নুমােী গঠন কযা য়েয়ছ নকনা   

  

বদ্বফচেয়নয নবনিয়ত প্রকয়েয অওতাে াভনগ্রক ক্রয়েয ভয়ে দুআটি ক্রে ংক্রান্ত তথ্যানদ নফয়িলনঃ 

(ক) প্যায়কজ নং- NSP/RE এয ভােয়ভ নড়াআর ঈ-প্রকয়েয ধীন তুরাযাভপুয খার (১.৪০০ 

নকঃনভঃ), নজরডাঙ্গা খার (১.৬০০ নকঃনভঃ), নজো খার (৩.০০০ নকঃনভঃ) ও মুসুযী খার (১.৫০০ নকঃনভঃ) 

পুনঃখনন কযা য়েয়ছ। এআ প্যায়কয়জয মক্ষয়ত্র  ০৫-১০-২০১১  তানযয়খ ‘‘বদননক আননকরাফ’’ এফং ০৬-১০-২০১১ 

তানযয়খ Financial Express" নত্রকাে নফজ্ঞান মদো ে। মভাট ১৩ (মতয) জন দযদাতা তায়দয 

দযত্র জভাদান কয়য এফং তায়দয ভয়ে ১০ (দ) জন দযদাতা Responsive নায়ফ গণ্য ে। ফনণ যত 

প্যায়কজটিয মক্ষয়ত্র নপনোর প্রাক্করন নছর ৬৪,৭০,৮২৭.০৯ (মচৌলনট্ট রক্ষ িয াজায অটত াতা টাকা 

নে ো)। এ প্যায়কয়জয মক্ষয়ত্র ০৩ (নতন) দস্য নফনষ্ট মটন্ডায ওয়ননং কনভটি (TOC এফং ০৫ (াঁচ) 

দস্য নফনষ্ট মটন্ডায এবালুয়েন কনভটি TEC - কনভটি গঠন কযা য়েনছর, মমখায়ন ০২ (দুআ) জন ফনঃদস্য 

যাখা য়েয়ছ (ড়ক জনথ ও স্থানীে যকায প্রয়কৌর নধদপ্তয)। এ প্যায়কয়জয মক্ষয়ত্র নপনোর প্রাক্করন 

য়ত ৩৫.০৫% ননম্নদয়য মভাঃ ওোনদুজ্জাভান ও অবুর কারাভ অজাদ (মজনব) এয ায়থ চুনক্ত স্বাক্ষনযত ে।

(খ) প্যায়কজ নং- NSP/FB/CONS/02/2012-13 এয ভােয়ভ নড়াআর ঈ-প্রকয়েয ধীন খড়নযো খায়রয 

নকঃনভঃ ০.৪০০ মত ১৫.০০ নভঃ পৄট ব্রীজ এফং নকঃনভঃ ২.২০০ মত ১০.০০ নভঃ পৄট ব্রীজ ননভ যান কযা য়েয়ছ। এ 

প্যায়কয়জয মক্ষয়ত্র গত ০৩-০৯-২০১২ আং তানযয়খ ‘‘বদননক ভানফ জনভন’’ ও ‘‘ New Age" নত্রকাে 

নফজ্ঞান মদো ে। মভাট ০৭ (াত) জন দযদাতা তায়দয দযত্র জভাদান কয়য এফং তায়দয ভয়ে ০৬ (ছে) জন 

দযত্রদাতা Responsive ে। ফনণ যত প্যায়কজটিয মক্ষয়ত্র নপনোর  প্রাক্করন নছর  ৯০,৫৩,০৭৫.৭৮ 

(নফক্ষআ রক্ষ নতান্ন াজায পঁচািয টাকা অটািয ো)। এ প্যায়কয়জয মক্ষয়ত্র ০৩ (নতন) দস্য নফনষ্ট মটন্ডায 

ওয়ননং কনভটি (TOC) এফং ০৫ (াঁচ) দস্য নফনষ্ট মটন্ডায আবালুয়েন কনভটি (TEC) গঠিত য়েয়ছ। ০৫ 

(াঁচ) জন দস্য নফনষ্ট TEC-এ ০২ (দুআ) জন ফনঃদস্য যাখা য়েয়ছ (ড়ক জনথ ও স্থানীে যকায 

প্রয়কৌর নধদপ্তয)। এ প্যায়কয়জয মক্ষয়ত্র নপনোর প্রাক্করন য়ত ৮.৬২% নন ন্দয়য ভনঈনদ্দন অয়ম্মদ এয 

ায়থ চুনক্ত স্বাক্ষনযত ে।

ঈয়যাক্ত প্যায়কজগুনর নফয়িলয়ণ  কয়য মদখা মাে, ননঅয, ২০০৮ নুয ণ কয়য প্যায়কজগুনরয দযত্র 

অফান কযা য়েয়ছ, দযত্র মখারা য়েয়ছ এফং মূল্যােন কযা য়েয়ছ। মকান  মক্ষয়ত্রআ ননঅয়যয মকান ব্যতযে 

েনন। দযত্র অফান মথয়ক মূল্যােন যফতীয়ত ঠিকাদায ননফ যাচন  ম যন্ত প্রনতটি মক্ষয়ত্রআ এনডনফ’য নুয়ভাদন 

গ্রণ কযয়ত নকছুটা নফরম্ব য়েয়ছ ভয়ভ য মদখা মাে।

১৭।   প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ ও ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভতঃ   নযদ যনকায়র প্রকে ফাস্তফােনকাযী ংস্থায কভ যকতযা 

এফং ফাস্তফােন কাম যক্রয়ভ প্রতযক্ষ ও য়যাক্ষবায়ফ জনড়ত ব্যনক্তফয়গ যয ায়থ প্রকয়েয গ্রগনত ও নফনবন্ন ভস্যা ননয়ে 

অরা অয়রাচনা কযা ে।  প্রকে দীঘ যনদন ধয়য নযচানরত য়েয়ছ এফং  এটি একটি  Joint Management 

প্রকে।  নযদ যনকারীন ভয়ে প্রকয়েয ঈকাযয়বাগী, জনপ্রনতনননধ এফং স্থানীে গণ্যভান্য ব্যনক্তফয়গ যয ায়থ ভত 
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নফননভে কয়য (নচত্র: ১০-১১) প্রকে ফাস্তফােন ম্পযনকত নফনবন্ন ধাযণা এফং এয ঈয জনগয়ণয য়ন্তালজনক প্রনতনক্রো 

জানয়ত াযা মাে।  

  

নচত্র ১০-১১: WMG দদস্যয়দয ায়থ ভতনফনে এফং  প্রকয়েয ঈকাযয়বাগীমদয ায়থ অয়রাচনা 

 

১৮।
নযকনেত ঈয়দ্দশ্য নজযত অআএভআনডয ংনক্ষপ্ত ভতাভত 

(ক) াআয়োরনজকযার আঈননয়ট নফবক্ত 

এরাকাে ংনদাযীত্বমূরক 

(Participatory) ভনিত 

(Integrated) ানন ম্পদ নযকেনা ও 

ব্যফস্থানা কাম যক্রভ প্রফতযন । 

ভনিত ানন ম্পদ নযকেনা ও 

ব্যফস্থানা কাম যক্রভ প্রফতযন কযা 

ম্ভফ য়েয়ছ। 

প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য পর য়েয়ছ 

ভয়ভ য প্রতীেভান য়েয়ছ।  

(খ) প্রনক্ষয়ণয ভােয়ভ  WMA/ 

WMG মূয়য াংগঠননক দক্ষতা বৃনি । 

প্রকয়েয অওতাে ১০২টি ানন 

ব্যফস্থানা গ্রু (WMG)  মভাট 

১১৬টি ানন ব্যফস্থনা ংগঠয়নয 

াংগঠননক দক্ষতা প্রনক্ষয়ণয 

ভােয়ভ বৃনি ময়েয়ছ।  

নযদন যত WMA/WMG 

মূয়য  কভ যকান্ড মথয়ক 

প্রনতেভান ে মম নযচারনা 

কনভটি ননেনভত বা কযয়ছ, 

নভনতয নাফ ারনাগাদ  

কয়য যাখয়ছ। ননেনভত ননফ যাচন 

য়ে, প্রয়তযক নভনত তায়দয 

এরাকাে নননভ যত/ মভযাভতকৃত 

ফকাঠায়ভামূ যক্ষণায়ফক্ষণ 

কযয়ছ ভয়ভ য মদখা মাে।  

(গ) ভনিত ানন ম্পদ ব্যফস্থানা 

কাম যক্রয়ভ সুনফধায়বাগীয়দয ংনদাযীত্ব 

(Participation) বৃনি ও অে-ফধ যনমূরক 

কাম যক্রভ নযচারনায ভােয়ভ জনগয়ণয 

জীফন মাত্রায ভান ঈন্নেন । 

ানন ব্যফস্থানা কাম যক্রয়ভ 

সুনফধায়বাগীয়দয ংগ্রণ নননিত 

কযা য়েয়ছ। কৃনল, ভৎস্য, গফানদর 

ও ন্যান্য মাে ননয়োনজত 

জনয়গাষ্ঠীয দক্ষতা বৃনি ময়েয়ছ। 

ননছয়ে ড়া জনয়গাষ্ঠী (র্ভনভীন 

কৃলক এফং নছন্নমূর ভনরা) 

অেফধ যনমূরক কাম যক্রয়ভ যুক্ত 

ওোে ননয়জয়দয এফং প্রকয়েয 

সুনফধায়বাগী জনয়গাষ্ঠীয  জীফন 

মাত্রায ভান ঈন্নেন ম্ভফ য়েয়ছ। 

নভনতয দস্যগণয়কআ ানন 

ম্পদ ব্যফস্থানা য নফনবন্ন  

কাম যক্রয়ভ ংগ্রন কযয়ত 

মদখা মগর।  দস্যয়দয অে 

বৃনি াওোে জীফনমাত্রায ভান 

বৃনি ময়েয়ছ ভয়ভ য জানা মাে। 

(ঘ) খুরনা মজরায মাল্ডায নং- ৩১ ও ৩২ 

এফং াতক্ষীযা মজরায মাল্ডায নং ৫ ও 

ফনণ যত এরাকাে অআরা-২০০৯ এয 

অঘায়ত ক্ষনতগ্রস্থ ফাাঈয়ফা‘য 

ফাাঈয়ফায ফকাঠায়ভা 

পুনফ যান কযা য়েয়ছ ভয়ভ য 
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১৫ এরাকাে অআরা-২০০৯ এয অঘায়ত 

ক্ষনতগ্রস্থ ফাাঈয়ফা‘য ফকাঠায়ভা 

পুনফ যায়নয ভােয়ভ ফন্যা ননেন্ত্রণ ও 

ননষ্কান ব্যফস্থা পুনঃপ্রনতষ্ঠা কযা। 

ফকাঠায়ভা মূ পুনফ যান কযা 

য়েয়ছ। পয়র ফন্যা ননেন্ত্রণ ও 

ননষ্কান ব্যফস্থা পুনঃপ্রনতষ্ঠা কযা 

ম্ভফ য়েয়ছ। 

জানা মাে। 

 

২২।   ঈয়দ্দশ্য পুয়যাপুনয নজযত না য়র তায কাযণঃ  প্রকেটি ঈয়দ্দশ্য  তবাগ নজযত য়েয়ছ ফয়র প্রনতেভান য়েয়ছ । 
নযদ যনকায়র জানা মাে মম অয়রাচয প্রকয়ে পরতা, ঈকাযয়বাগীয়দয ননকট গ্রনয়মাগ্যতা ও নবজ্ঞতা কায়জ 

রানগয়ে প্রকেটিয ২ে মপআজ এয কাম যক্রভ ররু কযা য়েয়ছ।  

২৩।   প্রকয়েয অওতাে ংগৃীত মানফানঃ প্রকেটি অওতাে ০৪টি জী, ৩টি ডাফর মকনফন নকঅ এফং ৪০টি ভটয 

াআয়কর ক্রে কযা য়েয়ছ। PCR-এ প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত গাড়ীয ফতযভান ফস্থা ম্পনকযত মকান তথ্যানদ নাআ। 

নযদ যনকায়র জানা মাে মম প্রকে ভাপ্ত ওোে  মানফানগুনর যকাযী নযফণ পুয়র জভা মদওো েনন। 

নজজ্ঞাাে জানা মাে ৩টি ডাফর মকনফন নকঅ নড়াআর ানন ঈন্নেন মফায়ড য ব্যফহৃত য়ে। একটি জী “দ নক্ষণ-

নিভাঞ্চরীে ভনিত ানন ম্পদ নযকেনা ও ব্যফস্থানা প্রকে  (২ে মপজ)” প্রকে নযচারক ঢাকাে ব্যফায 

কযয়ছন। ৩টি জী ময়ায ানন ঈন্নেন মফায়ড য যনক্ষত অয়ছ।  

 

২৪।   াধাযণ ম যায়ফক্ষণঃ  

২৪.১। প্রকেটি এরাকায জনগয়ণয কৃনল, ভৎস্য, গফানদরয ঈন্নেয়নয আনতফাচক র্ভনভকা মযয়খয়ছ;  

২৪.২। স্থানত টিঈফয়েয়রয ানন অয় যননকমূক্ত ওোে জনস্বায়স্থযয ঈন্নেন য়েয়ছ;     

২৪.৩। ানন ব্যফস্থানা দয়রয দস্যযা ফ যাধায়ণয কায়ছ ব্যাকবায়ফ গ্রণয়মাগ্য ও ভাদৃত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ; 

এফং 

২৪.৪। প্রকে এরাকায ৫টি আঈননেয়নয মচোযম্যান ও ২৪ জন দস্য ানন ব্যফস্থানা দয়রয দস্যয়দয ভে য়ত ননফ যানচত 

য়েয়ছ ভয়ভ য জানা মাে। মা ানন ব্যফস্থানা দয়রয কভ যকান্ড জনগয়ণয ননকট গ্রণয়মাগ্য ওোয একটি ঈজ্জর দৃষ্টান্ত 

ফয়র ভয়ন য়েয়ছ।  
 

 

২৫।  ভস্যাঃ   

            প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র ফড় ধযয়নয মকান ভস্যা সৃনষ্ট েনন ভয়ভ য নযদ যন কায়র জানা মাে।  তয়ফ প্রকে নযচারক 

জানান প্রকয়েয ররুয নদয়ক ননম্নফনণ যত নকছু ভস্যায সৃনষ্ট য়েনছরঃ- 

 

২৫.১।  অয়রাচয প্রকেটি ফাাঈয়ফা’য  ১ভ প্রকে মমখায়ন ংনদাযীত্বমূরক ানন ম্পদ ব্যফস্থানা Concept 

ফাস্তফােয়নয জন্য গ্রণ কযা য়েয়ছ। ২০০৬ ায়র প্রকেটি ফা স্তফােয়নয প্রাথনভক ম যায়ে ানন ব্যফস্থানা দর, ানন 

ব্যফস্থানা নভনত আতযানদয ীভানা ননধ যাযণ নফলয়ে জটিরতা মদখা মদে;  

২৫.২।  নডনন’য অয়রায়ক এননজও’মক নপল্ড পযাননরয়টটয ননয়োয়গয জন্য দানেত্ব মদো য়েনছর। নকন্তু ননয়োনজত 

এননজও’য দক্ষতা, াংগঠননক কাঠায়ভায দূফ যরতা এফং ননবজ্ঞতায কায মণ নপল্ড পযাননরয়টটয ননয়োগ প্রনক্রো 

নফরনম্বত ে; এফং 

২৫.৩।   ানন ব্যফস্থানা নভনত’য ননফন্ধন প্রনক্রো জটিরতায কায মণ প্রকয়েয জন্য গঠিত ১৪টি ানন ব্যফস্থানা নভনতয 

ননফন্ধন মথয়ভ মাে, মনদও তা যফতীয়ত এনডনফ ও ফাাঈয়ফায ম্মনতক্রয়ভ ভয়ঝাতা িাযক স্বা ক্ষমযয ভােয়ভ 

ভাধা ে। 

 

২৬। সুানয/ভতাভতঃ  

 

২৬.১।  প্রকয়েয অওতাে গঠিত ানন ব্যফস্থানা নভনতগুয়রা  WMA/WMG মমন মটকআ ে এফং নননভ যত/ 

মভযাভতকৃত ফকাঠায়ভা নযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষণ কাজ ব্যহৃত থায়ক ম জন্য  নড়াআর ানন ঈন্নেন মফাড য 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ;  
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২৬.২। ঈয়জরা কৃনল, জনস্বাস্থয, ভৎস্য ও প্রাণী ম্পদ নধদপ্তয়যয কভ যকতযায়দয ায়থ ানন ব্যফস্থানা নভনতয নযচারনা 

কনভটিয দস্যয়দয নননফড় মমাগায়মাগ নননিত কযয়ত য়ফ। ানন ঈন্নেন মফাড য নড়াআর এ ব্যাায়য ঈয়যাগী র্ভনভকা 

গ্রণ কযয়ত ায়য; 

২৬.৩। ফকাঠায়ভা নযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষণ কায়জ ােতায রয়ক্ষয  নভনত/দর কর্তযক ননধ যানযত ায়য ানব য চাজয 

অদায়েয নফলেটি নননিত কযয়ত য়ফ; 

 

২৬.৪। প্রকয়েয অওতাে নননভ যত/মভযাভতকৃত মকান ফকাঠায়ভায়ত ফড় ধযয়নয মভযাভয়তয প্রয়োজন মদখা নদয়র তা ানন 

ঈন্নেন মফাড য গ্রানধকায নবনিয়ত ম্পয়ন্নয ব্যফস্থা কযয়ফ; 

 

২৬.৫।  ভাপ্ত ঈন্নেন প্রকয়েয গাড়ী যকানয মানফান নধদপ্তয়যয ধীন মকন্দ্রীে নযফন পুয়র জভাকযণ ংক্রান্ত 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয নফযভান নযয়ত্রয ননয়দ যনা নুমােী প্রকে ভানপ্তয য প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত 

মানফানমূ যকাযী নযফনপুয়র জভা দায়নয নফধান/ননয়দ যনা যয়েয়ছ। মআ নুমােী এ প্রকয়েয জন্য ক্রেকৃত 

গাড়ীগুনর যকাযী মকন্দ্রীে নযফন পুয়র জভাদায়নয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; 

 

২৬.৬। প্রকেটিয ঈয দ্রুত  External Audit  ম্পাদন কযয়ত য়ফ; এফং 

 

২৬.৭। সুানয/ভতাভয়তয নফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ ও তা অআএভআনডয়ক এক ভায়য ভয়ে ফনত কযয়ত য়ফ।  
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      ম্পডকবরকভন্ট ম্পপজ ফ ওয়াটায ম্যাকনজকভন্ট আনফ্রাষ্ট্রােচায আন ম্পবারা ডডডষ্ট্রে ীল িে প্রেকেয 

 

Development Phase of Water Management Infrastructure 

in Bhola District (DWMIB) 

স্ত

স্ত

স্ত

স্ত

ন্ত
ন্ত 

স্তম্পভাট 

টাো 

প্রঃ াঃ 

ম্পভাট 

টাো 

প্রঃ াঃ 

ম্পভয়াদ বৃডদ্ধ 

১৫২৯.০২ 

৬২.৭১ 

১৪৬৬.৩১ 

 

- ১৩৯৮.৫২ 

২.০৩ 

১৩৯৬.৪৯ 

০১/০১/২০১৩ 

– 

২৮/০২/২০১৪ 

০১/০১/২০১৩ 

– 

৩০/০৬/২০১৫ 

০১/০১/২০১৩ 

– 

৩০/০৬/২০১৫ 

-১৩০.৫ 

(৮.৫%) 

১৬ ভা 

(১২৩%) 

ORIO 

স্ত তঃ

কয়কছ। 
Methodology) 

প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডিরফদনটি প্রণয়রন ডনরন্াক্ত িনত নুযণ কযা য়েয়ছ :- 

 নুয়ভানদত প্রকে ছক ম যায়রাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম যায়রাচনা;  

 ননঅয ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদ যন 

 প্রেকেয নডথ ম িকফক্ষণ ও  ম যায়রাচনা এফং 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

ক্ষ
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Morphological 

sediment load 

ORIO grant 

ORIO 

RoyalHaskoning 

Development Phase 

স্ত ক্ষ ক্ষ স্ত

১ স্ত Coastal Embankment Improvement Project 

CEIP ক্ল

ক্ষা option EIA & SIA Software 

Financial plan  Procurement Plan

২

৩। Procurement ন্ত

ক্রয় ংক্রান্ত ম্পোন তোডদ প্রেে ডপক ংযডক্ষত ম্পনআ। 

৪
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৫

৬

ক্ষ েন্ন কয়কছ|

১৭ কয়কছ। 

১৮

রু ন্ত স্ত ORIO

Inception Report, Interim Report, Draft Final Report Final 

Report য দাতা ংস্থা ের্তিে ব্যয়কৃত কথ িয ংগডবডতে  ডফবাজন , ক্রয় 

ংক্রান্ত দডররাডদ আতযাডদ প্রেে ডপক যফযা েযা য়ডন।  

 

১৯

 োস্তোয়র্িারী ংস্থা ও িাতা ংস্থার মটধ্য মন্বটয়র অভাে পডরডিত টয়টে। উটযাগী মন্ত্রোয়/ 

ংস্থা িাতা ংস্থার অটযাডগতার ডেয়টি অর্ ননর্ডতি ম্পিন ডেভাগ-বি অেডত িরটত পাটর; 

 প্রিল্প োস্তোয়টর্ প্রিল্প পডরচািটি আরও তৎপর টত টে এেং পাডর্ ম্পি মন্ত্রোটয়র ডর্জস্ব 

মডর্টডরং ব্যেস্থা আরও ম্পজাযদায িরটত টে; 

 প্রকেটিয ঈয দ্রুত  External Audit ম্পাদন কযয়ত য়ফ; 

 বনফষ্যৎ-এ এ ধযকণয ম্পছাট প্রেে ডজওডফ / ংস্থায ডনজস্ব থ িায়কন োদন েযা ম্পমকত াকয; 

 নুয়েদ ১৯.১ – ১৯.৪ এয নফলয়ে প্রয়োজনী ব্যফস্থা গ্রণ পূফ যক তা অগাভী   এক ভায়য ভয়ে 

অআএভআনডয়ক ফনত কযয়ত য়ফ। 

 

  


