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প্রতিযক্ষা ভন্ত্রণারয়েয আওিাে ২০১৪-১৫ অর্ থফছয়যয এতিতভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয প্রতিয়ফদয়নয ওয  

ভন্ত্রণারে/তফবাগ তবতিক ায-ংয়ক্ষ 

 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারে/ 

তফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

তফতনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাতযগযী 

ােিা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজতিতএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেই 

অতিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অতিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অতিক্রান্ত 

িকযা 

ায (%) 

ফ থতনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

অতিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

অতিক্রান্ত 

িকযা 

ায (%) 

ফ থতনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

           

১। প্রতিযক্ষা 

ভন্ত্রণারে 

২ ২ -- -- ২ -- ৯.৫০% 

ও ৩০% 

-- ২০% ও 

৪০% 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা : ২ 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃতিয কাযণ : ভূতভ অতধগ্রয়ণ জটিরিা, ম থাপ্ত ফযায়েয অবাফ, মটন্ডায প্রদায়ন ভস্যা 

ইিযাতদ। 

৩। ভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফােয়নয মক্ষয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাতয : (ংযুতক্ত-১)
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(ংযুতক্ত-১) 

২০১৪-১৫ অর্ থফছয়য ভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফােয়ন প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাতযমূ: 

ক্র:নং ভন্ত্রণারে/তফবায়গয 

নাভ 

প্রকয়েয নাভ ও 

ফাস্তফােনকার 

ফাস্তফায়ন ভস্যা সুারয 

 প্রতিযক্ষা ভন্ত্রণারে তফএভএ ফঙ্গফন্ধু 

কভয়েক্স তনভ থাণ 

চট্টগ্রাভ (১ভ 

ংয়াতধি)  

জুরাই, ২০১০- 

জুন,২০১৫) 

প্রকল্পটি একটি যর 

ফকাঠামভা রনভ মাণ ধভী 

তথার প্রকল্পটি ম্পন্ন মত 

ভর প্রকল্প ব্যয় মত ২৯.৯৮% 

বৃরি পময়মছ এফং ভর 

ফাস্তফায়নকার মত ২ ফছয 

(৪০.৩৮%) ভয় পফী 

প্রময়াজন ময়মছ; 

বতফষ্যয়ি এ ধযয়নয প্রকে গ্রণ 

কযায মক্ষয়ে সুতনতদ থষ্ট ফাস্তফােন 

তযকেনা গ্রণপূফ থক তিতত 

প্রণেন কযয়ি য়ফ এফং 

তিততয়ি ফতণ থি ভয়েয ভয়ে 

প্রকে ভাপ্ত কযয়ি য়ফ। এ 

তফলয়ে ংতিষ্ট ভন্ত্রণারে 

প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ 

(ভস্যা নং-১১.১); 

প্রকল্পটিয পভয়াদ রছর ৫ ফছয। 
এ ভময় পভাট ৬ জন প্রকল্প 

রযচারক প্রকল্পটিয দারয়ত্ব 

ারন কমযমছন। ঘন ঘন প্রকল্প 

রযচারক ফদরী প্রকমল্পয সুষ্ঠ ু

ফাস্তফায়মনয ন্তযায়; 

প্রকে তযচারক তনয়োগ 

ম্পতকথি তযে অনুযণপূফ থক 

প্রকে তযচারক তনয়োগ কযয়ি 

য়ফ। এ ধযয়নয প্রকয়েয পর 

ফাস্তফােন এফং সুষ্ঠুবায়ফ 

ভাতপ্তয রয়ক্ষয প্রকে তযচারক 

ফদরী তযায কযা ভীচীন 

য়ফ। এ তফলয়ে ংতিষ্ট ভন্ত্রণারে 

প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ 

(ভস্যা নং-১১.২); 

পনাটিরপমকন ফ যাওয়াড ম 

নুমায়ী প্রকমল্পয ক্রয় ংক্রান্ত 

কাম মাফরী (ন্য, পফা, 

যাভ মক) ভারিয জন্য 

রনধ মারযত তারযখ মত রফরমে 

ম্পন্ন ময়মছ; 

পনাটিরপমকন ফ যাওয়াড ম 

নুমায়ী প্রকমল্পয ক্রয় ংক্রান্ত 

কাম মাফরী (ণ্য পফা, যাভ মক) 

রনধ মারযত িাতযয়েয ভয়ে ম্পন্ন 

কযয়ি য়ফ মনাদয ইইনতয 

াো প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ 

কযয়ফ (ভস্যা নং-১১.৩); 

প্রকমল্পয অওতায় দুটি পভাট 

াআমকর এফং একটি ডাফর 

পকরফন রক-অ ক্রয় কযা 

ময়মছ। প্রকল্প ভারিয য 

মানফানমূ রযফন পুমর 

জভা পদয়া তফধান র্াকয়রও 

তযদ থনকার ম থন্ত জভা মদো 

েতন। 

প্রকমল্পয অওতায় দুটি পভাট 

াআমকর এফং একটি ডাফর 

পকরফন রক-অ ক্রয় কযা 

ময়মছ। প্রকল্প ভারিয য তা 

রযফন পুমর জভা তদয়ি য়ফ। 

এ তফলয়ে ংতিষ্ট ভন্ত্রণারে 

প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ 

(ভস্যা নং-১১.৪); এফং 

অআএভআরডয সুারযময 

অমরামক গৃীত দয়ক্ষ 

ম্পয়কথ এ রফবাগমক ফরত 

কযমত মফ। 
  তনউয়ভতযকযার 

ওয়েদায মপ্রতিকন 

তয়েভ স্থান (২ে 

ম থাে)  

জুরাই,২০১১-

জুন,২০১৫) 

ফাংরামদ অফাওয়া রধদিময 

রনঈপভরযকযার ওময়দায 

পপ্ররডকন রমেভ (NWP) 

ব্যফায কযা রধদিমযয 

পকৌরগত ঈন্নয়ন রযকল্পনায 

ন্যতভ একটি ং। রকন্তু 

তাৎক্ষরণক (Real Time), 

স্বয়ংরক্রয় ও রডরজটার 

অফাওয়া ঈাত্ত ংগ্রময জন্য 

প্ররতটি ম মমফক্ষণাগাময স্বয়ংরক্রয় 

অফাওয়া মন্ত্রারত ক্রয় ও 

স্থান কযা অফশ্যক। এছাড়া 
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NWP রমেভ ব্যফাময 

অফাওয়া রধদিমযয রবজ্ঞতা 

পনআ। প্রকৃতমক্ষ, NWP 

পটকরনক ব্যফামযয জন্য 

প্রময়াজন তাৎক্ষরণক (Real 

Time) এফং স্বয়ংরক্রয় ও 

রডরজটার অফাওয়া ঈাত্ত। 

াাার যাডায ঈাত্ত 

ঈর্ধধ মাকাময াফ মক্ষরণক রডরজটার 

অফাওয়া ঈাত্ত একটি 

Modem-এয ভাধ্যমভ Run 

কময ইরিত পূফ মাবা াওয়ায 

জন্য প্রময়াজন ঈচ্চক্ষভতা ম্পন্ন 

সুায করম্পঈটায ও 

ওয়াকমমেন। ফাংরামদ 

অফাওয়া রধদিময ফরণ মত 

সুরফধারদয একটিও পনআ। অমরাচয 

প্রকমল্পয ভাধ্যমভ রফদ্যভান 

ম মমফক্ষণাগাযভমত প্রময়াজনীয় 

রনযাত্তা ফকাঠামভাগত 

ঈন্নয়ন কাজ কযা ময়মছ। রকন্তু 

NWP রমেভ প্রফতমমনয জন্য 

পকান মন্ত্রারত ফা ঈচ্চ ক্ষভতা 

ম্পন্ন  সুায করম্পঈটায, 

াব মায, আতযারদ ক্রময়য পকান 

ব্যফস্থা যাখা রছর না, মা ছাড়া 

ঞ্চররবরত্তক ঠিক ও 

ভময়ামমাগী অফাওয়া 

পূফ মাবা প্রদান কযা ম্ভফ মে 

না। রফমল কময ঘূরণ মঝমড়য 

রধকতয ঠিফ ও অগাভ 

পূফ মাবা, বযন্তযীণ পনৌচরাচমরয 

জন্য কুয়াা ও ঠাৎ ঝমড়য  

ঞ্চররবরত্তক ও অফাওয়া 

পূফ মাবা প্রদান, ফাস্তফ রবরত্তক 

রনয়রভত অফাওয়া পূফ মাবা (৬ 

ঘন্টা/১২ ঘন্টা/২৪ ঘন্টা) ও দীঘ ম 

পভয়ামদয পূফ মাবা প্রদান (৩৬/৭২ 

ঘন্টা) আতযারদ রফলয়গুমরা 

ফমররত পথমক মামে। রফলয়টি 

পদময জন্য রফযাট হুভকীস্বরূ। 

অমরাচয প্রকমল্প শুধুভাত্র ংস্কায 

কাজ কযায রযফমতম প্রময়াজনীয় 

মন্ত্রারত ক্রময়য জন্য ফযাদ্দ যাখা 

ফাঞ্ছনীয় রছর; এফং 

প্রকল্পটি চরাকারীন ও ভারিয 

য পকান রডট রযচারনা কযা 

ময়মছ রক-না প ম্পরকমত পকান 

তথ্য ররঅয-এ াওয়া মায়রন। 

প্রময়াজনীয় অফাওয়া পূফ মাবা 

প্রদামনয জন্য অফাওয়া 

পূফ মাবা ভমডর ও 

পটওয়যায NWP 

ওয়াকমমেন ও সুায 

করম্পঈটায ক্রয় কযাও অফশ্যক 

ভমভ ম প্রতীয়ভান য়। অফাওয়া 

রধদিয কর্তমক মথাীঘ্র NWP 

রমেভ ব্যফামযয ভাধ্যমভ 

কাংরখত সুপর জমমনয রমক্ষয 

ংরিষ্ট কর্তমক্ষ তথ্য প্ররতযক্ষা 

ভন্ত্রণারয় মথামমাগ্য ঈমদ্যাগ 

গ্রণ কযমফ; ন্যথায় অমরাচয 

প্রকমল্পয অওতায় 

ম মমফক্ষণাগাযগুমরায ংস্কামযয 

জন্য পম রযভাণ থ ম ব্যরয়ত 

ময়মছ তায পূণ ম সুপর পবাগ কযা 

ম্ভফ মফ না। াাার পদময 

জনগমণয জানভার ও জাতীয় 

ম্পমদয ক্ষয়ক্ষরত ক্রভাগত 

পফমড় মামফ ; এফং  

প্রকমল্পয ঈয পকান রডট কাজ 

ম্পাদন কযা ময় থাকমর তা 

অআএভআরড’পত মথাীঘ্র পপ্রযণ 

কযমত মফ।  
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রফএভএ ফঙ্গফন্ধু কভমেক্স রনভ মাণ, বাটিয়ারয, চট্টগ্রাভ (ংমারধত) ীল মক প্রকমেয ভারি ভল্যায়ন প্ররতমফদন  

 

(ভািঃ জুন, ২০১৫) 

 

 

১। প্রকমল্পয ফস্থান : বাটিয়াযী , চট্টগ্রাভ। 
 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : পনাদয , আ-আন-র’য াখা, পূতম রযদিয। 
৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয় : প্ররতযক্ষা  ভন্ত্রণারয় 

৪। প্রকমল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

রতক্রা

ন্ত ব্যয় 

(ভর 

প্রাঃ 

ব্যময়য 

%) 

রতক্রান্ত 

ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়

ন 

কামরয 

%) 

ভর  

 

ফ মমল 

ংমারধত 

 

ভর ফ মমল 

ংমারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পভাট:  ২৫২৭৫.৭১    

রজওরফ:২৫২৭৫.৭১ 

 

পভাট:  ৩২৮৫৭.৪৭    

রজওরফ:৩২৮৫৭.৪৭   

 

পভাট :  ৩২৮৫৩.৭১    

রজওরফ: ৩২৮৫৩.৭১ 

জুরাআ, ২০১০ 

মত 

জুন,২০১৩ 

জুরাআ, ২০১০ 

মত 

জুন,২০১৫ 

জুরাআ, 

২০১০ 

মত 

জুন,২০১৫ 

২৯.৯৮% 

 

২ ফছয 

৪০.৩৮% 

 

৫। প্রকমল্পয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়ন (প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয় মত প্রাি প্রকল্প ভাি প্ররতমফদন (ররঅয) এয রবরত্তমত): 

    (রক্ষ টাকায়)  

ক্ররভক 

নং 

ংমারধত রডরর 

নুমায়ী কামজয ংগ 

 রযকরল্পত রক্ষযভাত্রা  

(রডরর নুমায়ী অন্তঃখাত 

ভন্বয়) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

একক অরথ মক  ফাস্তফ অরথ মক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ফুময়র ও লুরিমকন্ট পথাক ৪.২৫ পথাক ৪.২৫(১০০%) -- 

2.  পষ্টনাযী পথাক ১৪.০০ পথাক ১৪.০০(১০০%) -- 

3.  রফজ্ঞরি পথাক ১২.২৫ পথাক ১১.৮৯(৯৭%) -- 

4.  কনারমটরি পথাক ৪০০.৩৯ পথাক ৪০০.৩৯(১০০%) -- 

5.  ম্মানী বাতা পথাক ১০.৩১ পথাক ৯.৬৮(৯৩.৮৮%) -- 

6.  পটরেং রপ পথাক ১০.০০ পথাক ১০.০০(১০০%) -- 

7.  মানফান পথাক ৩৩.০০ পথাক ৩৩.০০(১০০%) -- 

8.  পভরনাযী আকুআমভন্ট পথাক ২০৮৫.৭৫ পথাক ২০৮৫.৭৫(১০০%) -- 

9.  করম্পঈটায ন্যান্য পথাক ২০২.৮৭ পথাক ২০২.৮৭(১০০%) -- 

10.  পারন মচায পথাক ১৫৫০.০০ পথাক ১৫৫০.০০(১০০%) -- 
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ক্ররভক 

নং 

ংমারধত রডরর 

নুমায়ী কামজয ংগ 

 রযকরল্পত রক্ষযভাত্রা  

(রডরর নুমায়ী অন্তঃখাত 

ভন্বয়) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

একক অরথ মক  ফাস্তফ অরথ মক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

11.  পায়ায পাআটিং রমষ্টভ পথাক ৩৩২.৪৩ পথাক ৩৩২.৪৩(১০০%) -- 

12.  াআট পডমবরমভন্ট ফঃ 

রভঃ 

৩১০.৯৫ ৪১৪২৮.৫০ ৩১০.৯৫(১০০%) ৪১৪২৮.৫০(১০০%) 

13.  বফন রনভ মাণ ন্যান্য  পথাক ২৫৯৮৩.৩৬ ৬৭০৪২.৯৮ ২৫৯৮৩.০৯(১০০%)  

14.  যাস্তা ফঃ 

রভঃ 

৫১৭.৫৩ ১১৩৮০.৪২ ৫১৭.৫৩(১০০%) ১১৩৮০.৪২ 

(১০০%) 

15.  পেন রভটায ৬৩.৩২ ৬১১ রভটায ৬৩.৩২(১০০%) ৬১১ রভটায 

(১০০%) 

16.  ফরঃ ারন যফযা পথাক ২০৯.৯৪ পথাক ২০৯.৯৪(১০০%) -- 

17.  ফরঃ রফদুযৎ যফযা পথাক ১১০৪.৬৫ পথাক ১১০৪.৬৫(১০০%) -- 

18.  গ্যা যফযা পথাক ৯.৯৭ পথাক ৯.৯৭(১০০%) -- 

19.  রপরজকযার 

কনটিনমজরি 

-- ১.৫০ -- -- -- 

20.  প্রাআ কনটিনমজরি -- ১.০০ -- -- -- 

 ফ মমভাট -- ৩২৮৫৭.৪৭ -- ৩২৮৫৩.৭১ 

(৯৯.৯৯%) 

১০০% 

 

৬। কাজ ভাি থাকমর তায কাযণঃ পকান ঈমেখমমাগ্য কাজ ভাি পনআ। 
৭। াধাযণ ম মমফক্ষণঃ  

৭.১। টভূরভঃ জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু পখ ভৄরজবুয যভামনয ব্যরিগত ঈমদ্যামগ ১৯৭৪ ামরয ১১ জানুয়ারয কুরভো 

পনারনফাম স্বল্প রযময রফএভএ মাত্রা শুরু কময। নফগঠিত যামে রপায স্বল্পতায কাযমণ একামডরভ ট ম পকাম ময 

ভাধ্যমভ প্ররক্ষণ শুরু কময। ১৯৭৫ ামরয ১৯ জানুয়ারয ১ভ ট ম ারব ম পকা ম প্ররক্ষমণয ভারন নুষ্ঠামন 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকামযয তৎকারীন যােরত ফঙ্গফন্ধু পখ ভৄরজবুয যভান প্রধান রতরথ রমমফ ঈি 

প্যামযড রযদ মন কমযন। স্বাধীনতা যুমিয ফীয ীদমদয প্ররত গবীয শ্রিা রনমফদন কময ফঙ্গফন্ধু পখ ভৄরজবুয যভান 

স্বাধীন ফাংরামদময ভাটিমত রতন ফছমযযও কভ ভময় একটি াভরযক একামডরভ স্থান কযমত াযায জন্য তাঁয 

গবীয ন্তুরষ্ট প্রকা কময একটি রিারী, অধুরনক ও পমাগ্য পনাফারনী গমড় পতারায অাফাদ ব্যি কমযন। অজ 

ফাংরামদ পনাফারনী অন্তজমারতকবামফ সুনাভ জমন কময জারতয জনমকয স্বপ্নপূযণ কমযমছ। 
 

 প্রময়াজনীয় ম্প্রাযণ ও প্রাকৃরতক বফরচমত্রয জন্য এআ একামডরভমক ১৯৭৬ ামরয ভাচ ম ভাম বাটিয়ারয, চট্টগ্রামভ 

স্থানান্তয কযা য়। পনাফারনীয জন্য দক্ষ ও পমাগ্য রপায বতযীমত ও প্ররক্ষমণ গুরুত্বপূণ ম ফদামনয জন্য রফএভএ 

১৯৭৯ ামর ন্যানার েযান্ডাড ম রামবয পগৌযফ জমন কময। ধীময ধীময ফাংরামদ রভররটারয একামডরভ পদময 

াভরযক পনর্তমত্বয সুরতকাগাময রযণত য়। ফাংরামদ পনৌ ও রফভান ফারনী তামদয কযামডটমদয পভৌররক াভরযক 

প্ররক্ষমণয জন্য ১৯৮৩ ামর রফএভএ পত পপ্রযণ কযা শুরু কময। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাঙরামদ যকায ১৯৮৫ ার পথমক 
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ফাংরামদময ররবর ারব মময প্রান, পুরর ও অনায কযাডামযয ওরযময়মন্টন পেরনং রফএভএ পত রযচারনায 

রিান্ত গ্রণ কময। ভময়য ামথ ামথ রফএভএ’য খ্যারতও াযারফমে ছরড়ময় মড়মছ। পরশ্রুরতমত ১৯৭৭ ার পথমক 

ফন্ধুপ্ররতভ পদভ তামদয কযামডটমদযমক াভরযক প্ররক্ষমণয জন্য রফএভএ পত পপ্রযণ কযমছ। 
 

 রফএভএ এয ফতমভান ফকাঠামভা একটি রভররটারয একামডরভ রমমফ রনরভ মত য়রন। তৎকারীন পূফ ম ারকস্তামনয 

কােভ একামডরভমক রফএভএ পত রূান্তরযত কযা ময়রছর। ভময়য ামথ রফএভএ’য পম ম্প্রাযণ ও ঈন্নরত ময়মছ 

তা রযপূণ ম ও সুরযকরল্পত নয়। পমর পকফর প্ররক্ষমণয ন্যযনতভ চারদা পভটামত ক্ষভ। রফএভএ ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন 

ফাস্তফায়মনয রফত্র দারয়ত্ব ারমন ফিরযকয। এআ একামডরভ যফতী প্রজমেয ভমধ্য রতযকামযয পদ পপ্ররভমকয 

বফরষ্টয ও দূযদী পনর্তমত্বয গুণাফরী প্ররথত কযায দারয়ত্ব ারন কময অমছ। ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন ও দূযদর মতা নুমায়ী 

প্ররক্ষমণয জন্য এআ প্ররতষ্ঠামনয ফকাঠামভা ও ন্যান্য সুরফধারদ অমযা ঈন্নত ওয়া প্রময়াজন। কভমেমক্সয রযয ও 

কাম মক্রভ প্রময়াজনীয় ঈন্নয়মন রফমল রদক ঈমোরচত কযমফ। একামডরভক, প্রারনক ও রফরবন্ন গুরুত্বপুণ ম নুষ্ঠামনয 

সুরফধা প্রদামনয ভধ্যরদময় রনরভ মত ফঙ্গফন্ধু রফএভএ কভমেক্স জারতয জনমকয প্রতযারত দক্ষতা ও চারযরত্রক 

বফরষ্টযভরন্ডত াভরযক পনর্তত্ব গঠমনয গুরুত্বপূণ ম ফদান যাখমফ। 
 

৭.২। প্রকমল্পয ঈমদ্দশ্যঃ প্রকমল্পয  ভর ঈমদ্দশ্য মে ফাংরামদ রভররটারয একামডরভমত (রফএভএ) রনমনাি পক্ষমত্র কাম মকয 

এফং দক্ষ াভরযক প্ররক্ষণ রযচারনায় অধুরনক ফকাঠামভাগত সুরফধা সৃরষ্ট কযাআ প্রকমল্পয ভল্য ঈমদ্দশ্য। এছাড়া- 

 (ক) ফাংরামদ পনা, পনৌ ও রফভানফারনীয কযামডটমদয প্ররক্ষণ রযচারনা; 

 (খ) ফাংরামদ ররবর ারব ম এয রপাযমদয প্ররক্ষণ রযচারনা; 

 (গ) ফন্ধু প্ররতভ পদভময রপাযমদয কযামডটমদয প্ররক্ষণ রযচারনা; 

 (ঘ) ফাংরামদ পনাফারনীয পেআরন রপাযমদয প্ররক্ষণ রযচারনা; 

 (ঙ) ফাংরামদ ন্যানার কযামডট পকামযয প্রমপয এযান্ড টিচায অন্ডায রপাযগমণয প্ররক্ষণ রযচারনা; 

 (চ) ফাংরামদ পনাফারনীয তপাযগমণয প্ররক্ষণ রযচারনা; 

 (ছ) ফাংরামদ পনাফারনীয নন করভন্ড রপায ও ন্যান্য অদা াভরযক ফারনীয প্ররক্ষণ রযচারনা। 

৭.৩। প্রকমল্পয ভর কাম মক্রভঃ প্রকমল্পয ভর কাম মক্রভ মে- পভাট ৫১,১৬৮.৬০ ফগ মরভটায অয়তমনয দুটি ঈআং েররত একটি 

১০ তরা বফমনয ভমধ্য রতন াজায পরামকয রাঈর্ঞ্জং সুরফধা একটি ব্যাংকুময়ট র ও একামডরভক ঈআং (ক্লা রুভ, 

পন্ট্রার পরকচায র, ভমডর রুভ, ল্যাংগুময়জ ল্যাফ, অআটি ল্যাফ, ল্যাফয়যটযী, প্রারনক রপ আতযারদ ন্যান্য 

ায়ক স্থানা স্থান। এছাড়া মন্ত্রারত ও অফাফত্র ক্রয়, রফরডং পারায প্যামনর, রডও রবজুযয়ার রমেভ, 

ররপট, বৃরিয ারন ংগ্রময ব্যফস্থা এক্সটান মার ওয়াটায াোআ, ফারযক রফদুযৎ যফযা, পজনামযটয, োিপযভায, 

আন্টাযমনট, আন্টাযকভ রমেভ, গ্যা যফযা, গাআড ওয়ার, সুয়ামযজ, পেন, টিরব এরন্ট্রনা, এয়ায করন্ডনায, 

কনারট্যারি পফা আতযারদ। ঈমেখ্য পম, রনভ মাণ কামজয নক্ায় রফমল ভূরভকম্পন নীর দমক্ষ গ্রণ কযা মফ। 

৭.৪। নুমভাদন ম মায় ও ংমাধনঃ  “রফএভএ ফঙ্গফন্ধু কভমেক্স রনভ মাণ, বাটিয়াযী, চট্টগ্রাভ” ীল মক প্রকল্পটিয রফমফচনায 

জন্য গত ০২-১০-২০১২ তারযমখ রযকল্পনা করভমনয অথ ম-াভারজক ফকাঠামভা রফবামগ রআর বা নুরষ্ঠত য় 

এফং ১৫/০৬/২০১০ তারযমখ একমনক বায় ২৫২৭৫.৭১ রক্ষ টাকা (ম্পুণ ম রজওরফ) প্রাক্কররত ব্যময় জুরাআ,২০১০ মত 
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জুন, ২০১৩ পভয়ামদ ফাস্তফায়মনয জন্য চূড়ান্ত নুমভাদন রাব কময এফং ০৪/০৭/২০১০ তারযমখ প্রারনক অমদ 

জাযী কযা ে। ফ মমল ১২/১১/২০১৩ তারযমখয একমনক বায় ৩২৮৫৭.৪৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যময় জুরাআ,২০১০ 

মত জুন, ২০১৪ পভয়ামদ ফাস্তফায়মনয জন্য নুমভারদত য় এফং ২৮/১১/২০১৩ তারযমখ প্রারনক অমদ জাযী কযা 

য়। যফতীমত অআএভআরড’য সুারযক্রমভ জুরাআ,২০১০ মত জুন, ২০১৪ পথমক ১ (এক) ফছয থ মাৎ জুরাআ,২০১০ 

মত জুন, ২০১৫ ম মন্ত ব্যয় বৃরি ব্যরতমযমক পভয়াদ বৃরি কযা য়। 
৭.৫। প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকল্পটি সুষ্ঠুবামফ ফাস্তফায়মনয জন্য প্রকল্প পভয়ামদ রননফরণ মত কভ মকতমাগণ প্রকল্প রযচারমকয 

দারয়মত্ব রনময়ারজত রছমরনঃ 

ক্ররভক 

নং 

প্রকল্প রযচারমকয নাভ ও দফী কাম মকার প্রকল্প রযচারমকয 

ধযন অযম্ভ পল 

১। জনাফ পভাঃ অবুর খাময়য , রএর, 

রিমগ্ররডয়ায পজনামযর 

২২-০৮-২০১০ ১৫-০৩-২০১১ খন্ডকারীন 

২। জনাফ পভাঃ ভরজবুয যভান, রএর, 

রিমগ্ররডয়ায পজনামযর 

১৬-০৩-২০১১ ০১-১২-২০১২ খন্ডকারীন 

৩। জনাফ পভাঃ াভসুর অরভ খান, 

রএর, রিমগ্ররডয়ায পজনামযর 

০২-১২-২০১২ ০১-০২-২০১৩ খন্ডকারীন 

৪। জনাফ পভাঃ অফদুর ভৄরকভ যকায, 

রএর, কমণ মর 

০২-০২-২০১৩ ১০-০৩-২০১৪ পূণ মকারীন 

৫। জনাফ পভাঃ অফদুর ভৄরকভ যকায, 

রএর, রিমগ্ররডয়ায পজনামযর 

১১-০৩-২০১৪ ২৬-০৭-২০১৪ পূণ মকারীন 

৬। জনাফ এভ এ ভর যকায, রএর, 

রিমগ্ররডয়ায পজনামযর 

২৭-০৭-২০১৪ ৩০-০৬-২০১৫ পূণ মকারীন 

  

 প্রকল্পটিয পভমাদ রছর ৫ ফছয। অয এ ৫ ফছময পভাট ৬ জন প্রকল্প রযচারক প্রকল্পটিয দারয়ত্ব ারন কমযমছন। ঘন ঘন 

প্রকল্প রযচারক ফদরী প্রকমল্পয সুষ্ঠ ুফাস্তফায়মনয ন্তযায়। 
  

৭.৬ । ভল্যায়ন িরত (Methodology): ভল্যায়ন প্ররতমফদনটি প্রণয়মন রনমনাি িরত (Methodology) নুযণ কযা 

ময়মছঃ 

(ক) রডরর, ভরনটরযং রযমাট ম ও রফরবন্ন বায় প্রকারত প্ররতমফদন ম মামরাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তমক পপ্ররযত ররঅয ম মামরাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  রফরবন্ন গুরুত্বপূণ ম বায কাম মরফফযণী ম মামরাচনা; 

(ঘ) কামজয ভান ও ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রময জন্য মযজরভমন রযদ মন;  

(ঙ) মযজরভন রযদ মন; 

(চ) প্রাি তমথ্যয রবরত্তমত ংরিষ্ট কভ মকতমামদয ামথ অমরাচনা; 
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৮। প্রকমল্পয ফছয রবরত্তক ফযাদ্দ ও রক্ষযভাত্রা, ফভৄরি ও ব্যয়ঃ   

৮.১। অরথ মক গ্রগরতঃ   (রক্ষ টাকায়) 

অরথ মক 

ফৎয 

ংমারধত নুমভারদত রডরর নুমায়ী 

ফযাদ্দ ও রক্ষযভাত্রা 

ফভৄি  জুন,২০১৫ ম মন্ত অরথ মক ও ফাস্তফ 

গ্রগরত (%) 

 পভাট টাকা প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ %  পভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ -- ৩.৯৬% ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ -- ৩.৯৬% 

২০১১-১২ ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ -- ২৫.৮৬% ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ -- ২৫.৮৬% 

২০১২-

১৩ 

৮৯০০.০০ ৮৯০০.০০ -- ২৭.০৯% ৮৯০০.০০ ৮৯০০.০০ ৮৯০০.০০ -- ২৭.০৯% 

২০১৩-১৪ ১১০০০.০০ ১১০০০.০০ -- ৩৩.৪৮% ১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ১১০০০.০০ -- ৩৩.৪৮% 

২০১৪-১৫ ৩১৫৭.০০ ৩১৫৭.০০ -- ৯.৬১% ৩১৫৪.৫০ ৩১৫৭.০০ ৩১৫৭.০০ -- ৯.৬১% 

ফ মমভাট ৩২৮৫৭.০০ ৩২৮৫৭.০০ -- -- ৩২৮৫৪.৫০ ৩২৮৫৩.৭১ ৩২৮৫৩.৭১ -- ১০০% 

 

প্রকমল্পয নুকূমর ৩২৮৫৭.৪৭ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা মরও ফ মমভাট থ ম ছাড় ময়মছ ৩২৮৫৪.৫০ রক্ষ টাকা এফং ব্যয় ময়মছ 

৩২৮৫৩.৭১ রক্ষ টাকা মা ছাড়কৃত মথ ময (৯৯.৯৩%)। ব্যরয়ত ৭৮,৬৭২ টাকা যকাযী চারামনয ভাধ্যমভ যােীয় পকালাগাময 

জভা পদয়া ময়মছ ভমভ ম রযদ থন সূমত্র জানা মায়। 
 

৮.২।

 
(Objectives as per PP) (Actual achievement)

 Provide with modern, State-of the-Art indoor training 

and admisistrative facilities of international standard 

to Bangladesh Military Academy as envisioned by 

The Father of the Nation with a view to imparting 

world class military training and graduation level 

education under Bangladesh University of 

Professionals for socio-economic development. 

 Goal has been achieved as per the 

objectives set in DPP/RDPP. 

 

৮.৩। প্রকমল্পয ঙ্গরবরত্তক অরথ মক ও ফাস্তফ গ্রগরতঃ প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয় পথমক প্রাি প্রকল্প ভারি প্ররতমফদন (ররঅয) 

মত প্রাি প্রকমল্পয ঙ্গ রবরত্তক অরথ মক ও ফাস্তফ গ্রগরত রনমন ম মায়ক্রমভ ফণ মনা কযা মরাঃ    

(ক)  যাজস্ব খাতঃ 

 ফুময়র ও লুরিমকন্টঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত ফুময়র ও লুরিমকন্ট ফাফদ পথাক রমমফ ৪.২৫ রক্ষ 

টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ম্পূণ ম থ মআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক গ্রগরত ১০০%। 
 পেনাযীঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত রফরবন্ন ধযমনয পেনাযী দ্রব্য ক্রয় ফাফদ পথাক রমমফ 

১৪.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ম্পূণ ম থ মআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক গ্রগরত ১০০% 

এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%।  
 রফজ্ঞরিঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত রফজ্ঞরি প্রকাময জন্য পথাক রমমফ ১২.২৫ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ 

যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ১১.৫৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক গ্রগরত ৯৯%। 
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 কনারমটরিঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত কনারমটরি রপ ফাফদ পথাক রমমফ ৪০০.৩৯ রক্ষ 

টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ কনারমটরি রপ ফাফদ ফযাদ্দকৃত থ ম ম্পূণ মটাআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত 

অরথ মক গ্রগরত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 ম্মানীঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত ম্মানী ফাফদ পথাক রমমফ ১০.৩১ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। 

প্রকল্প পভয়ামদ এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত মথ ময মত ৯.৬৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক গ্রগরত রকছুটা 

কভ ময়মছ। 
 পটরেং: প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত পটরেং রপ ফাফদ পথাক রমমফ ১০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা 

য়। প্রকল্প পভয়ামদ পটরেং ফাফদ ম্পূণ ম থ মআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক গ্রগরত ১০০%। 
 মানফানঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত দুটি মভাটয াইয়কর এফং একটি িাফর মকতফন তক-আ 

ংগ্র ফাফদ পথাক রমমফ ৩৩.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ উক্ত মানফান ক্রে কযা য়েয়ছ এফং এ 

ফাফদ ফযাদ্দকৃত থ ম ম্পূণ মটাআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক এ ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 পভরনাযী আকুআমভন্টঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত পভরনাযী আকুআমভন্ট ( প্যায়ঞ্জায তরপট, 

মারায প্যায়নর, অতিও তবজুযোর তয়েভ, তত টিতব কযায়ভযা, ল্যাফয়যটযী ইকুইয়ভন্ট, কতম্পউটায ইিযাতদ) ফাফদ 

পথাক রমমফ ২০৮৫.৭৫ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ উতিতেি মভতনাযী ইকুইয়ভন্ট ক্রে কযা য়েয়ছ 

এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত থ ম ম্পূণ মটাআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক ও ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 করম্পঈটায ন্যান্যঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত একটি কতম্পউটায ক্রে ফাফদ পথাক রমমফ 

২০২.৭৮ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ কতম্পউটায, ইয়রক্ট্রতনক্স তিন/মফাি থ, িকুয়ভন্ট কযায়ভযা ও অন্যান্য 

মন্ত্রাতি  ক্রে কযা য়েয়ছ এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত থ ম ম্পূণ মটাআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক ও ফাস্তফ 

গ্রগরত ১০০%। 
 অফাফত্রঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত আফাফে ক্রে ফাফদ পথাক রমমফ ১৫৫০.০০ রক্ষ টাকা 

ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ তফতবন্ন ধযয়নয আফাফে ক্রে কযা য়েয়ছ এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত থ ম ম্পূণ মটাআ 

ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক ও ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 পায়ায পাআটিং: প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত পাোয পাইটিং তয়ষ্টভ ফাফদ পথাক রমমফ ৩৩২.৪৩ 

রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ পাোয পাইটিং ইকুয়ভন্ট ক্রে কযা য়েয়ছ এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃত থ ম 

ম্পূণ মটাআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক  ও ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 াআট পডমবমভন্ট: প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত াআট পডমবমভন্ট ফাফদ পথাক রমমফ ৩১০.৯৫ 

রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ৪১৪২৮.৫০ ঘন তভটায াইট মিয়বরয়ভন্ট কযা য়ময়ছ এফং এ ফাফদ 

ফযাদ্দকৃত থ ম ম্পূণ মটাআ ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক ও ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 বফন রনভ মাণ ন্যান্যঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত বফন রনভ মাণ ও ন্যান্য খামত পথাক রমমফ 

২৫৯৮৩.৩৬ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ৬৭০৪২.৯৮ ফঃ রভঃ বফন রনভ মাণ ও ন্যান্য রনভ মাণ ফাফদ 

২৫৯৮৩.০৯ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 যাস্তাঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত ১১৩৮০.৪২ রভটায যাস্তা রনভ মাণ খামত পথাক রমমফ ১১৩৮০.৪২ 
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রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ১১৩৮০.৪২ রভটায যাস্তা রনভ মাণ ফাফদ ৫১৭.৫৩ (১০০%)রক্ষ টাকা ব্যয় 

কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 পেন রনভ মাণঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত ৬৩.৩২ রভটায পেন রনভ মাণ খামত পথাক রমমফ ৬৩.৩২ 

রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ম্পূণ ম থ ম ব্যময় ৬১১ রভটায পেন রনভ মাণ কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক 

এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 ফরঃারন যফযাঃ প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত ফরঃারন যফযা ফাফদ পথাক রমমফ ২০৯.৬৪ 

রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ম্পূণ ম থ ম ব্যময় ফরঃ ারন যফযা রাআন স্থান কযা ময়মছ। এখামত 

অরথ মক এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 ফরঃারন রফদুযৎ যফযা: প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত ফরঃারন রফদুযৎ যফযা ফাফদ পথাক 

রমমফ ১১০৪.৬৫ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ম্পূণ ম থ ম ব্যময় ফরঃ রফদুযৎ যফযা রাআন স্থান 

কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 গ্যা যফযা: প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত গ্যা যফযা যফযা ফাফদ পথাক রমমফ ৯.৯৭ রক্ষ 

টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ম্পূণ ম থ ম ব্যময় গ্যা যফযা রাআন স্থান কযা ময়মছ। এখামত অরথ মক এফং 

ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
 রপরজকযার কনটিনমজরি: প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত রপরজকযার কনটিনমজরি ফাফদ পথাক রমমফ 

১.৫০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ ম্পূণ ম থ ম ব্যয় কযা েতন।  
 প্রাআ কনটিনমজরি: প্রকল্পটিয ংমারধত নুমভারদত রডররমত প্রাআ কনটিনমজরি ফাফদ পথাক রমমফ ১.০০ রক্ষ 

টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। প্রকল্প পভয়ামদ এ থ ম ব্যয় কযা েতন। 

৮.৪। ভরনটরযং: প্রকল্প  পভয়ামদ প্রকমল্পয অওতায় রনময়াগকৃত ভরনটরযং কভ মকতমা এফং ঈমজরা রক্ষা কভ মকতমায 

তত্ত্বাফধামন প্রকমল্পয কাম মক্রভ রনয়রভত ভরনটরযং কযা ময়মছ। 
৮.৫। বযন্তযীণ রডটঃ প্রকল্প  পভয়ামদ আআনরয পটকরনকযার টীভ কর্তমক গত ১৪-০৫-২০১৫ মত ১৭-০৫-২০১৫ তারযখ 

ম মন্ত বযন্তযীণ রডট ম্পন্ন কযা য়।  
৮.৬। এক্সটান মার রডটঃ প্রকল্প  পভয়ামদ একজন সুারযনমটমন্ডন্ট এফং একজন রডটয এফং একজন রডট এন্ড একাঈি 

রপায এয ভন্বময় গঠিত রডট টীভ ১৩-১২-২০১৫ মত ০৮-০১-২০১৫ তারযখ ম মন্ত এক্সটান মার রডট ম্পন্ন কযা 

য়। রডট অরত্তভ রনষ্পরত্ত কযা ময়মছ ভমভ ম জানামনা য়। 
৮.৭। ক্রয় ংক্রান্ত কাম মাফরীঃ প্রকমল্পয অওতায় ম্পারদত ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য রনমনয ছমক পদয়া রঃ 

ক্র

নং 

কামজয নাভ ও 

প্যামকমজয নাভ 

ক্রয় 

প্ররক্রয়া

য ধযণ 

চুরিয তারযখ ও  

পামভ ময নাভ 

প্রাক্কররত 

ভল্য 

চুরিভল্য, 

(পবরযময়ন 

মর 

ংমারধত 

চুরি ভল্য 

রদমত মফ) 

চুরি 

নুমায়ী 

কাজ 

ভারিয  

তারযখ 

কাজ 

ভারিয 

প্রকৃত 

তারযখ 

 Appointment of 

Consultant of 

Architectural 

Drawing/Design, 

for BMA 

OTM 02-11-2010 

M/S Joint Venture 

of Prokalpa 

Upodeshtha 

Limited & 

4.0039 1.04 21-12-10 30-12-14 
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ক্র

নং 

কামজয নাভ ও 

প্যামকমজয নাভ 

ক্রয় 

প্ররক্রয়া

য ধযণ 

চুরিয তারযখ ও  

পামভ ময নাভ 

প্রাক্কররত 

ভল্য 

চুরিভল্য, 

(পবরযময়ন 

মর 

ংমারধত 

চুরি ভল্য 

রদমত মফ) 

চুরি 

নুমায়ী 

কাজ 

ভারিয  

তারযখ 

কাজ 

ভারিয 

প্রকৃত 

তারযখ 

Bangabandhu 

Complex at BMA 

Bhatiary 

Chittagong 

EinC/18 of 2010-

2011 

Professonal 

Asspcoates : Ltd. 

2.  Appointment of 

Consultant for 

Preparation of 

Structural/Design, for 

BMA Bangabandhu 

Complex at BMA 

Bhatiary Chittagong 

EinC/19 of 2010-2011 

 

 

OTM 10-11-2010 

M/S Joint Venture of 

Vistaara Architects 

(Pvt) Ltd & 

Architekton 

1.3385 31-3-12 30-6-13 

3.  Appointment of 

Consultant for Interior 

& Acoustical 

Drg/Design, for BMA 

Bangabandhu Complex 

at BMA Bhatiary 

Chittagong 

EinC/49 of 2012-2013 

 

OTM 11-03-2013 

M/S Professional 

Associates Ltd. 

1.2183 10-3-14 30-6-14 

4.  Construction of 

Training & Storeshed 

including Ancillary 

works to Accommodate 

existing Training items 

& store, Arms & 

Ammunition, Utility 

Services etc. at BMA 

Bangabandhu Complex 

at BMA Bhatiary 

Chittagong 

EinC/06 of 2010-2011 

OTM 21-09-2010 

M/S Fazal and 

Brothers 

259.833

6 

2.1284 20-3-11 19-6-11 

5.  Construction of BMA 

Bangabandhu Complex 

(10 Storey with 10 

stoied fdn) incl 

ancillary works at BMA 

Bhatiary Chittagong 

EinC/06 of 2010-2011 

OTM 30-02-11 

M/S Shamsuddin Mia 

& Associates Ltd. 

6.7941 6.7941 02-4-11 30-6-11 

6.  Construction of BMA 

Bangabandhu Complex 

(10 Storey with 10 

stoied fdn) incl 

ancillary works at BMA 

Bhatiary Chittagong 

(Group-I) (RCC cast in 

situ pile only) 

EinC/31 of 2010-2011 

OTM 03-02-2011 

M/S Reza 

Construction Ltd. 

4.2779 4.2779 02-04-11 30-05-11 
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৯। ঈমদ্দশ্য রজমত না মর তায কাযণ : প্রকমল্পয ঈমদ্দশ্য পুমযাপুরয রজমত ময়মছ। 
১০। প্রকল্প রযদ মনঃ গত ২৬ -০২-২০১৬ তারযমখ অআএভআরড কর্তমক প্রকমল্পয কাম মক্রভ মযজরভমন রযদ মন কযা য় । 

রযদ মনকামর প্রকল্প ংরিষ্ট কভ মকতমাগণ ঈরস্থত রছমরন। 
১০.১।  পবৌত রনভ মাণ ংক্রান্ত কাম মাফরীঃ অমরাচয প্রকমল্পয অওতায় রনরভ মত রফএভএ ফঙ্গফন্ধু কভমেক্স ১০ তরা পাঈমন্ডন 

রফরষ্ট একটি ভমনানযভ ১০তরা বফন । ববনটিয ভামঝয ভর ংটি গ্লামডাভ এফং দুআ াময ং পাড ম নামভ 

রযরচত। বফনটিয াভয়ন যময়মছ জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু পখ ভৄরজবুয যভামনয প্ররতকৃরত । বফনটিয রফরবন্ন তরায় 

পছাট ফড় রভররময় প্রায় ৪৮টি পশ্রণীকক্ষ ৬টি ল্যাফমযটযী , ৩২টি পরকচায গ্যারাযী, ৩টি কনপামযি রুভ, ২টি পলায রভমর 

বৃৎ অকামযয প্রায় ১ রক্ষ ফআ ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন একটি রাআমিযী । ফতমভামন রাআমিযীমত রফরবন্ন ধযমনয প্রায় ৩০ 

াজায ফআ যময়মছ। গ্লামডামভয র্ততীয়, চতুথ ম এফং ৫ভ তরায ভন্বময় যময়মছ ২০০০ জন ধাযণ ক্ষভতা রফরষ্ট একটি 

ব্যাংমকায়েট র। বফনটিয রনভ মাণ কামজয ভান মন্তালজনক ভমন ময়মছ । এ একামডভীমত পভাট ৪টি নুলদ যময়মছ । 
অমযা ৫টি নুলদ পখারায রফলয়টি প্ররক্রয়াধীন অমছ । দাথ ম, যায়ন, অন্তজমারতক ম্পকম , রফরফএ প্রভৃরত রফলময় 

ব্যামচরয ও ভাো ম রডগ্রী পদয়া য় । একামডভীয রযচারক (প্রান) ফরত কমযন ফতমভামন এখামন ৯৫৪ জন 

কযামডট অমছ। কুময়ত, কাতায, যুিযাে ব্রুনাআ প্রভৃরত পদ পথমক প্ররক্ষমণয জন্য এ একামডভীমত াঠামনা য়।  
রযচারক (প্রান) ফমরন এ বফনটি তযন্ত সুন্দয ময়মছ । রকছু ভস্যা রছর তা ভাধান কযা ময়মছ , তমফ space 

management এয রফলয়টি সুন্দয য়রন । তাআ space management রনরিত কযমত  মভয়জনাইন পলাময 

একটি রপরজওমথযার পন্টায স্থান কযা ময়মছ। 

  

  তচে-১ : তফএভএ ফঙ্গফন্ধু কভয়েক্স বফন                    তচে-২ : মকন্দ্রীে বা কক্ষ 

  

   তচে : ৩ রাইয়েযী কক্ষ       তচে : ৪ াফয়েন। 
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১১।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

১১.১। প্রকল্পটি একটি যর ফকাঠামভা রনভ মাণ ধভী তথার প্রকল্পটি ম্পন্ন মত ভর প্রকল্প ব্যয় মত ২৯.৯৮% বৃরি পময়মছ 

এফং ভর ফাস্তফায়নকার মত ২ ফছয (৪০.৩৮%) ভয় পফী প্রময়াজন ময়মছ; 

১১.২। প্রকল্পটিয পভয়াদ রছর ৫ ফছয। এ ভময় পভাট ৬ জন প্রকল্প রযচারক প্রকল্পটিয দারয়ত্ব ারন কমযমছন। ঘন ঘন 

প্রকল্প রযচারক ফদরী প্রকমল্পয সুষ্ঠ ুফাস্তফায়মনয ন্তযায়; 

১১.৩। পনাটিরপমকন ফ যাওয়াড ম নুমায়ী প্রকমল্পয ক্রয় ংক্রান্ত কাম মাফরী (ন্য, পফা, যাভ মক) ভারিয জন্য রনধ মারযত 

তারযখ মত রফরমে ম্পন্ন ময়মছ; 

১১.৪। প্রকমল্পয অওতায় দুটি পভাটয াআমকর এফং একটি ডাফর পকরফন রক-অ ক্রয় কযা ময়মছ। প্রকল্প ভারিয য 

মানফানমূ রযফন পুমর জভা পদয়া তফধান র্াকয়রও তযদ থনকার ম থন্ত জভা মদো েতন। 

১২.০ সুারযঃ  

১২.১। বতফষ্যয়ি এ ধযয়নয প্রকে গ্রণ কযায মক্ষয়ে সুতনতদ থষ্ট ফাস্তফােন তযকেনা গ্রণপূফ থক তিতত প্রণেন কযয়ি য়ফ 

এফং তিততয়ি ফতণ থি ভয়েয ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযয়ি য়ফ। এ তফলয়ে ংতিষ্ট ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ 

কযয়ফ (ভস্যা নং-১১.১); 

১২.২। প্রকে তযচারক তনয়োগ ম্পতকথি তযে অনুযণপূফ থক প্রকে তযচারক তনয়োগ কযয়ি য়ফ। এ ধযয়নয প্রকয়েয 

পর ফাস্তফােন এফং সুষ্ঠুবায়ফ ভাতপ্তয রয়ক্ষয প্রকে তযচারক ফদরী তযায কযা ভীচীন য়ফ। এ তফলয়ে ংতিষ্ট 

ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ (ভস্যা নং-১১.২); 

১২.৩। পনাটিরপমকন ফ যাওয়াড ম নুমায়ী প্রকমল্পয ক্রয় ংক্রান্ত কাম মাফরী (ণ্য, পফা, যাভ মক) রনধ মারযত িাতযয়েয 

ভয়ে ম্পন্ন কযয়ি য়ফ মনাদয ইইনতয াো প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ (ভস্যা নং-১১.৩); 

১২.৪। প্রকমল্পয অওতায় দুটি পভাট াআমকর এফং একটি ডাফর পকরফন রক-অ ক্রয় কযা ময়মছ। প্রকল্প ভারিয য তা 

রযফন পুমর জভা তদয়ি য়ফ। এ তফলয়ে ংতিষ্ট ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ (ভস্যা নং-১১.৪); 

১২.৫। অআএভআরডয সুারযময অমরামক গৃীত দয়ক্ষ ম্পয়কথ এ রফবাগমক ফরত কযমত মফ। 
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রনঈপভরযকযার ওময়দায পপ্ররডকন রমেভ (২য় ম মায়) (ংমারধত) ীল মক প্রকমল্পয ভারি ভল্যায়ন 

প্ররতমফদন 

 

(ভাি : জুন,২০১৫) 

 

১।  প্রকমল্পয ফস্থান :     পদময ২২ টি পজরায ৩২ টি ঈমজরা।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :     ফাংরামদ অফাওয়া রধদিয। 
৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয় :     প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

৪।  প্রকমল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়  : (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত  

ব্যয় 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কররত 

ব্যময়য %) 

রতক্রান্ত ভয় ব্যয় 

(ভর ফাস্তফায়নকামরয 

%) 

ভর 

 

ফ মমল 

ংমারধত 

ভর 

 

ফ মমল 

ংমারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৮৫.০০ ২০৭২.০০ ২০৬৪.১১ ০১.০৭.২০০৯ 

মত 

৩০.০৬.২০১৪ 

০১.০৭.২০০৯ 

মত 

৩০.০৬.২০১৫ 

০১.০৭.২০০৯ 

মত 

৩০.০৬.২০১৫ 

১৭৯.১১ * 

(৯.৫০%) 

 

০১ ফছয  

(২০%) 

* প্রকৃত ব্যয় ভর নুমভারদত ব্যয় মত ১৭৯.১১ রক্ষ টাকা পফী। 
 

৫। প্রকমল্পয থ মায়ন :   প্রকল্পটি ম্পর্ণ ম রজওরফ থ মায়মন ফাস্তফারয়ত ময়মছ।   
 

৬। প্রকমল্পয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগরত : (ংস্থা কর্তমক যফযাকৃত ররঅয এয তমথ্যয রবরত্তমত ) :  

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র:নং রর নুমায়ী কামজয ংগ একক রর নুমায়ী রযকরল্পত 

রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অরথ মক ফাস্তফ অরথ মক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. পটররমপান পথাক ২.০০ ১০০% ০.৮৭ 

(৪৪%) 

১০০% 

০২. মানফামনয জ্বারানী  ১০.০০ ১০০% ১০.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

০৩. পজনামযটমযয জন্য জ্বারানী  ৪.৫০ ১০০% ৪.৫০ 

(১০০%) 

১০০% 

০৪. পেনাযী পথাক ১০.০০ ১০০% ১০.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

০৫. রফজ্ঞান  ১.৫০ ১০০% ১.৩৫ 

(৯০%) 

১০০% 

০৬. োনী  ৩.০০ ১০০% ৩.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

০৭. কর চাজম  ০.৩০ ১০০% ০.৩০ 

(১০০%) 

১০০% 

০৮. করম্পঈটায যঞ্জাভাদী  
৮.০০ ১০০% ৮.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

০৯. মানফান যক্ষণামফক্ষণ  
৫.০০ ১০০% ৫.০০ 

(১০০%) 

১০০% 
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ক্র:নং রর নুমায়ী কামজয ংগ একক রর নুমায়ী রযকরল্পত 

রক্ষযভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অরথ মক ফাস্তফ অরথ মক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০. অমগ্রমডন এন্ড রযমনামবন ফ ৩২ 

ফজাযমবটরযজ (ররবর) 

 
৩৮৭.০০ ১০০% ৩৮৬.৯৬ 

(১০০%) 

১০০% 

১১. অমগ্রমডন এন্ড রযমনামবন ফ পযরমডনরয়ার 

রফরডং 

 
৯০.০০ ১০০% ৯০.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

১২. অমগ্রমডন এন্ড রযমনামবন ফ অদা ম 

স্ট্রাকচাযার রফরডং 

 
৩৩৪.০০ ১০০% ৩৩৩.৮৪ 

(১০০%) 

১০০% 

১৩. অমগ্রমডন এন্ড রযমনামবন ফ ৩২ 

ফজাযমবটরযজ (আমরকরেকযার) 

 
১৮৫.০০ ১০০% ১৮৪.৯৮ 

(১০০%) 

১০০% 

১৪. নরর রপ্র রযকুযআাআট এন্ড ন্যামছাযী আকুযআমভন্ট 

(পরাকারী এমবআরএফর) 

পথাক 
২৫৮.০০ ১০০% ২৫২.৮৮ 

(৯৮%) 

১০০% 

১৫. পারন মচায পয রডপামযন্ট রপ পথাক 
৭৭.০০ ১০০% ৭৬.৯২ 

(১০০%) 

১০০% 

১৬. রি রনফ মাক মন্ত্র ১২৮ টি 
১২.০০ ১০০% ১১.৯৩ 

(১০০%) 

১০০% 

১৭. জরভ রধগ্রণ  
১৬২.০০ ১০০% ১৬১.৬০ 

(১০০%) 

১০০% 

১৮. জরভ ঈন্নয়ন  
৪০.০০ ১০০% ৪০.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

১৯. কক্সফাজামযয জন্য রপ বফন এমপ্রাক্স ২৪০০ 

রভটায ৯৬.০০ ১০০% ৯৫.৫০ 

(১০০%) 

১০০% 

২০. ীভানা প্রাচীয/ন্যান্য  
৩০৫.০০ ১০০% ৩০৪.৯৯ ১০০% 

২১. ারন যফযা, স্যারনটাযী এন্ড গ্যা কামনকন   
১০.০০ ১০০% ৯.৭৯ 

(৯৯%) 

১০০% 

২২. আমরকরেরপমকন 

ক) পারায াওয়ায 

খ) ৫০০ পকরবএ োিপযভায ঈআথ পড 

 
৭১.৭০ ১০০% ৭১.৭০ 

(১০০%) 

১০০% 

 পভাট= -- 
২০৭২.০০ -- ২০৬৪.১১ 

(৯৯.৬২%) 

-- 

 

প্রকল্পটিয পভাট প্রাক্কররত ব্যয় ২০৭২.০০ রক্ষ টাকায রফযীমত পভাট ব্যয় ময়মছ ২০৬৪.১১ রক্ষ টাকা এফং ব্যরয়ত 

৭.৮৯ রক্ষ টাকা যকাযী পকালাগাময জভা পদয়া ময়মছ ফমর প্রকল্প ভারি প্ররতমফদন (PCR) সূমত্র জানা পগমছ।  
 

 

 

৭। াধাযণ ম মমফক্ষণ :    

৭.১। প্রকমল্পয টভূরভ :  

ফাংরামদ একটি প্রাকৃরতক দুমম মাগপ্রফণ পদ। প্ররত ফছযআ প্রাকৃরতক দুমম মামগয কাযমণ পদময জানভামরয ব্যাক ক্ষয়-

ক্ষরত য়। প্রাকৃরতক দুমম মামগয পূফ মাবা প্রদামনয ভাধ্যমভ ক্ষয়-ক্ষরতয রযভাণ করভময় অনায রমক্ষয রনঈপভরযকযার 
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ওময়দায পপ্ররডকন রমেভ (NWP) ভমডর ভীকযমণয ভাধ্যমভ ঠিকবামফ তথ্য-ঈাত্ত রফমিলণ কযা ম্ভফ । এয 

পমর ১০ রদমনযও পফী রধক ভময়য অফাওয়ায পূফ মাবা প্রদান কযা মায়, মা অফাওয়া রধদিমযয রফদ্যভান 

প্রযুরি দ্বাযা ম্ভফ নয়।   

 

ফাংরামদ অফাওয়া রধদিময রনঈপভরযকযার ওময়দায পপ্ররডকন রমেভ (NWP) ব্যফায কময কাম মকয 

অফাওয়া পূফ মাবা িরতয প্রফতমন একটি দীঘ ম পভয়াদী ঈমদ্যাগ মা ভরত: ফাংরামদ  অফাওয়া রধদিমযয 

পকৌরগত ঈন্নয়ন রযকল্পনায ন্যতভ একটি ং। শুরু পথমক NWP রমেভ  ব্যফাময ফাংরামদ  অফাওয়া 

রধদিমযয রবজ্ঞতা পনআ। ফতমভামন ফাংরামদ  অফাওয়া রধদিয প্রচররত অফাওয়া পূফ মাবা িরত ব্যফায 

কময অমছ। অফাওয়া ঈাত্ত ংগ্রম অফাওয়া ঈাত্ত অদান-প্রদান তাৎক্ষরণক (Real Time) নয়। 

 

জুরাআ’ ২০০০ মত জুন’ ২০০৮  পভয়ামদ “ রনঈপভরযকযার ওময়দায পপ্ররডকন পটকরনক প্রফতমমন ঈচ্চগরত ম্পন্ন 

করম্পঈটায স্থান” ীল মক একটি প্রকল্প ফাস্তফারয়ত য়। অআএভআরড’য ভারি ভল্যায়ন প্ররতমফদমন প্রকমল্পয ভাি 

কাজ ম্পন্ন কযা এফং প্রময়াজনীয় মন্ত্রারত ংগ্রপূফ মক দ্রুত প্রময়াজনীয় কাজ শুরু কযায সুারয কযা য়।  

 

ফরণ মত পপ্রক্ষামট, “রনঈপভরযকযার ওময়দায পপ্ররডকন রমেভ স্থান (২য় ম মায়)” ীল মক প্রকল্পটি ফাস্তফায়মনয প্রস্তাফ 

প কযা মর মন্ত্রারত ও জনফর ফাদ রদময় প্রময়াজনীয় প্ররক্ষণ ও ংস্কায কাজ ন্তর্ভ মি কময পভাট ১৮৮৫.০০ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কররত ব্যময় জুরাআ’২০১১ মত জুন’২০১৪ ফাস্তফায়ন পভয়ামদ অমরাচয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

৭.২। প্রকমল্পয ঈমদ্দশ্য :  

১)  াযামদম ফরস্থত ৩২ টি অফাওয়া ম মমফক্ষণাগাময প্রময়াজনীয় ংস্কায ও ঈন্নয়ন ; 

২) একটি নতুন ম মমফক্ষণাগায বফন রনভ মাণ ; এফং 

৩) ঈর্ধধ মকাম াফ মক্ষরণক অফাওয়া ঈাত্ত প্রারিয রফলয়টি রনরিতকযমণয জন্য NWP System-এয পূফ মতম 

রমমফ রকছু অফাওয়া মন্ত্রারত ক্রয়। 

 

প্রকমল্পয ভর কাম মক্রভ :  

১)  প্রময়াজনীয় রনযাত্তা (ীভানা প্রাচীয  রনভ মাণ) ৩২ টি অফাওয়া ম মমফক্ষণাগাময প্রময়াজনীয় ংস্কায ও 

ঈন্নয়ন ; 

২) কক্সফাজাময নতুন রপ বফন রনভ মাণ ; এফং  

৩) রকছু অফাওয়া মন্ত্রারত পমভন-রথওমডারাআট ও অযএ রভটিওগ্রাপ ক্রয়।  

 
 

৮। নুমভাদন ম মায় :  
 

অমরাচয প্রকল্পটি পভাট ১৮৮৫.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যময়  (ম্পূণ ম রজওরফ) জুরাআ’ ২০১১ মত জুন ’ ২০১৪ ম মন্ত 

পভয়াদকামর ফাস্তফায়মনয জন্য গত ৩১.০৩.২০১১ তারযমখ ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী ভমাদয় কর্তমক নুমভারদত য়। 

যফতীমত প্রকমল্পয অওতায় ভূরভ ঈন্নয়ন, মন্ত্রারত ংগ্র, পারায াওয়ায ও ৫০০ পকরবএ োিপযভায পড 

আতযারদ অআমটমভয ঠিকাচুরি ও ফাজাযদয কভ ওয়ায় একর খামত ব্যয় হ্রা ায় ; ন্যরদমক ররডঈর পযট বৃরিয 

পমর গাড়ীয জ্বারানী, পেনাযী, োনী, গাড়ী পভযাভত আতযারদ খামত বৃরি ায়। ঈরেরখত ংগভময ব্যয় 

হ্রা/বৃরিয পমর প্রকমল্পয পভাট প্রাক্কররত ব্যয় ১৮৮৫.০০ রক্ষ টাকা পথমক বৃরিপূফ মক ২০৭২.০০ রক্ষ টাকায় রনধ মাযণ 

এফং পভয়াদ ০১ (এক) ফছয বৃরিপূফ মক প্রকল্পটি ১ভ ংমাধন কময প্রারনক অমদ জাযী কযা য় ১৯.০৩.২০১৩ 

তারযমখ।  
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৯। প্রকমল্পয নুকূমর ংমারধত ফারল মক ঈন্নয়ন কভ মসূচীমত ফছয রবরত্তক ফযাদ্দ ও গ্রগরত :  

 (রক্ষ টাকায়)  

থ মফছয ংমারধত ফারল মক ঈন্নয়ন  

কভ মসূচীমত ফযাদ্দ 

থ ম ছাড় ফছয রবরত্তক ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগরত 

২০১১-২০১২ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৪৩.৪০ 

২০১২-২০১৩ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৩১.১৯ 

২০১৩-২০১৪ ৭১০.০০ ৭১০.০০ ৬৯৮.৫০ 

২০১৪-২০১৫ ১৯৩.০০ ১৯৩.০০ ১৯১.০২ 

পভাট = ২১০৩.০০ ২১০৩.০০ ২০৬৪.১১ 
 

১০। প্রকল্প ব্যফস্থানা : প্রকমল্পয শুরু মত ভারি ম মন্ত ফাংরামদ অফাওয়া রধদিমযয রননফরণ মত কভ মকতমা “প্রকল্প 

রযচারক”-এয দারয়ত্ব ারন কমযন :  

ক্র:নং 
কভ মকতমায নাভ দফী দারয়ত্ব গ্রণ দারয়ত্ব  মণ ধযণ 

০১) অমভদ অরযপ 

যীদ 

ররনয়য পভকারনকযার 

আরঞ্জরনয়ায 

০১.০৭.২০১

১ 

প্রকল্প ভাি 

ম মন্ত 

রতরযি 

দারয়ত্ব 

 

 

১১। প্রকমল্পয ঈমদ্দমশ্যয রফযীমত জমন :   

প্রকমল্প ঈমদ্দশ্য প্রকৃত জমন 

১) 
াযামদম ফরস্থত ৩২ টি অফাওয়া 

ম মমফক্ষণাগাময প্রময়াজনীয় ংস্কায ও ঈন্নয়ন 

; 

১) 
পভাট ৩২ টি অফাওয়া ম মমফক্ষণাগাময প্রময়াজনীয় 

ংস্কায/পভযাভত, প্রমমাজয পক্ষমত্র বফদুযরতক 

ংস্কায, অন্ডায গ্রাঈন্ড রযজাব মায রনভ মাণ, ীভানা 

প্রাচীয রনভ মাণ আতযারদ কাজ ম্পাদন কযা ময়মছ ;  

২) 
একটি নতুন ম মমফক্ষণাগায বফন রনভ মাণ ; 

এফং 

২) 
কক্সফাজায পজরায় নতুন ম মমফক্ষণাগায বফন 

রনভ মাণ কযা ময়মছ ; এফং 

৩) 
ঈধ মাকাম াফ মক্ষরণক অফাওয়া ঈাত্ত 

প্রারিয রফলয়টি রনরিতকযমণয জন্য NWP 

System-এয পূফ মতম রমমফ রকছু 

অফাওয়া মন্ত্রারত ক্রয়। 

৩) 
NWP System-এয পূফ মতম রমমফ প্রময়াজনীয় 

মন্ত্রারত পমভন-রথওমডারাআট এফং অয.এ 

রভটিওগ্রাপ রকছুংখ্যক মন্ত্রারত ক্রয় কযা 

ময়মছ। 

 

১২। কাজ ভাি থাকমর তায কাযণ : পকান ঈমেখমমাগ্য কাজ ভাি পনআ ভমভ ম ররঅযসূমত্র জানা পগমছ।  

?????? ???????? ??????  ???????? ?????? ((MMeetthhooddoollooggyy)) : ???????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????? : : ???????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????? :  

ক) রডরর ও ন্যান্য ডকুমভন্ট রযদ মন প্ররতমফদন ম মামরাচনা ; 

খ)  ভন্ত্রণারয় কর্তমক পপ্ররযত Project Completion Report (PCR) ম মামরাচনা ;  

গ) SPEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) 

আতযারদ গুরুত্বপূণ ম বায কাম মরফফযণী ম মামরাচনা ; এফং  

ঘ)  প্রকল্প এরাকা রযদ মন ও প্রাি তমথ্যয ঈয ংরিষ্ট কভ মকতমামদয ামথ অমরাচনা।  

 

১৪। ভরনটরযং :  

প্রকল্পটি অআএভআরড কর্তমক যারয রযদ মন কযা য়রন। তমফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটি (PIC), রেয়ারযং করভটি 

রফরবন্ন বায় ংগ্রমণয ভাধ্যমভ রযফীক্ষণ কযায প্রয়া পনয়া ময়মছ । এছাড়া অআএভআরড কর্তমক প্রকল্প কাম মারয় 

এফং ররঅয প্রারিয য প্রকমল্পয কক্সফাজায ং রযদ মন কযা ময়মছ।   
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১৫। রডট ম্পরকমত তথ্য :  

(ক) বযন্তযীণ রডট :  প্রকল্প চরাকারীন এফং প্রকল্প ভারিয য পকান বযন্তযীণ রডট কাম মক্রভ রযচারনা কযা 

য়রন ভমভ ম প্রকল্পসূমত্র জানা পগমছ।  

 

(খ) এক্সটান মার রডট : 

প্রকমল্পয ঈয পকান এক্সটান মার রডট রযচারনা কযা ময়মছ রক-না প ম্পরকমত পকান তথ্য প্রকল্প ভারি 

প্ররতমফদমন (ররঅয) ঈস্থান কযা য়রন। 

 

১৬। প্রকল্প রযদ মন :  

১৬.১। গত ০৮.০৯.২০১৬ তারযমখ অআএভআরড’য রযচারক সুরপয়া অরতয়া মাকারযয়া কর্তমক  প্রকমল্পয কক্সফাজায পজরা 

ং রযদ মন কযা য় এফং প্রকল্প রযচারমকয ামথ প্রকমল্পয ফাস্তফায়মনয রফরবন্ন রফলময় অমরাচনা কযা য়। 

প্রকল্প রযচারক ও প্রকল্প ংরিষ্ট কভ মকতমাগণ প্রময়াজনীয় তথ্য রদময় ায়তা কমযন।  

১৬.২। প্রকয়েয আওিাে কক্সফাজায মজরাে পুযািন  বফন পবংমগ  তিনিরা পাউয়ন্ডয়ন মদািরা বফন তনভ থাণ কযা য়েয়ছ।  

বফনটি মদািরা িয়ফ তিনিরায ছায়দ  শুধুভাত্র  একটি মোযরুভ আয়ছ। মোযরুভটিয়ি এ ফং বফমনয  ছায়দ 1) 

Electrical Aneometer; 2) PT (Potential Temperature) Aneometer; 3) Theodolite 

Pillar ; 4) Sunshine Recorder ; 5) Wind vare ও 6) Cup Counter Aneometer-এ কর 

মন্ত্রারত স্থান কযা ময়মছ। বফমনয ছামদ ফরস্থত Theodolite Pillar পথমক রফরবন্ন স্তময ফায়ূভন্ডমরয গরত ও 

রদক রনণ মময়য জন্য রদমন দু’ফায পফলুন ছাড়া য় ভমভ ম ফরত কযা ময়মছ।  
 

 

  

রচত্র : কক্সফাজায অফাওয়া রপ এফং ম মমফক্ষণাগায 

 

১৬.৩। ফ মমভাট ৯৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যময় রনরভ মত বফনটি Delegated Work রমমফ গণপূতম রধদিয কর্তমক রনভ মাণ কযা 

ময়মছ। বফনটিয নীচতরায়  ৪ টি কমক্ষয প্রমতযকটিমতআ অফাওয়া ম্পরকমত তথ্য ংগ্র কামজ ব্যফহৃত রফরবন্ন 

ধযমনয মন্ত্রারত যাখা ময়মছ। এছাড়া, রদ্বতীয়তরায কক্ষগুমরা পজরা অফাওয়ারফদ ন্যান্য কভ মকতমা/কভ মচাযীমদয 

রপ কক্ষ রমমফ ব্যফায কযা মে। এছাড়া রদ্বতীয় তরায় একটি মম্মরন কক্ষও যময়মছ। প্রকমল্পয অওতায় এ 

রপম নতুন পকান মন্ত্রারত ক্রয় কযা য়রন। বফন রনভ মামণয য পূমফ ময রফদ্যভান মন্ত্রারত নতুন বফমন পুন:স্থান 

কযা ময়মছ। এছাড়া, প্রকমল্পয অওতায় পজরায অফাওয়া রপম প্রকমল্পয অওতায় পভআনমগট পথমক বফন ম মন্ত 

ওয়াকওময় রনভ মাণ ও এনমক্লাজায প্ররতস্থান কযা ময়মছ। রযদ মমন কর রনভ মাণ কাজআ মন্তালজনক ভমভ ম 

প্রতীয়ভান ময়মছ।  
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১৬.৪। প্রকমল্পয অওতায় ম্পারদত ন্যান্য ংস্কায কামজয রফফযণ : 

 ক. পটকনাপ পজরা রপ : 

 ১) রপ বফন ংস্কায ও অধুরনকায়ন ; 

 ২) ন্যান্য ংস্কায (রফটুরভনা কাম মটিং যাস্তা, পেন ও যামপ্রান রনভ মাণ) ; 

 ৩) রপ বফমনয বফদুযরতক ংস্কায ; 

 ৪) ভূরভ ঈন্নয়ন ; 

 ৫) ীভানা প্রাচীয রনভ মাণ। 

 

 খ. যাংগাভাটি রপ বফন : 

 ১) রপ বফন ংস্কায ও অধুরনকায়ন ; 

 ২) ডী-টিঈফ ওময়র স্থান ; 

 ৩) রপ বফন ন্যান্য বফদুযরতক ংস্কায ও রনযাত্তা ফারত ; 

 ৪) ীভানা প্রাচীয রনভ মাণ ; 

 ৫) ারন যফযা (অন্ডায গ্রাঈন্ড রযজাব মায)। 

 

 গ. কুরভো রপ বফন : 

 ১) রপ বফন ংস্কায ও অধুরনকায়ন ; 

 ২) ভূরভ ঈন্নয়ন ; 

 ৩) ীভানা প্রাচীয রনভ মাণ ; 

 ৪) ারন যফযা।  

 

 ঘ. চট্টগ্রাভ রপ বফন : 

 ১) রপ বফন ংস্কায ও অধুরনকায়ন (াআরট পফলুন ম মমফক্ষণাগায ও অয এ ম মমফক্ষণাগায) ; 

 ২) রফরবন্ন অফারক বফন (র-টাআ, রড টাআ, এপ টাআ ও এআচ টাআ) এয ংস্কায ; 

 ৩) রপ চত্ত্বময নরকূ স্থান ;  

 ৪) রপ বফন ও অফারক বফমনয বফদুযরতক ংস্কায ;  

 

 ঙ. চাঁদপুয রপ বফন : 

 ১) রপ বফন ংস্কায ও অধুরনকায়ন ; 

২) ীভানা প্রাচীয রনভ মাণ ; 

 

 চ. যাজাী রপ বফন : 

 ১) রপ বফন ংস্কায ও অধুরনকায়ন ; 

২) ন্যান্য ংস্কায (মন্ত্রারত পফষ্টনী রনভ মাণ, স্যারনটাযী ও ওয়াটায াোআ) ; 

৩) রপ বফমনয বফদুযরতক ংস্কায ; এফং 

৪) ীভানা প্রাচীয রনভ মাণ ; 

 

১৬.৫। এতদ্বযতীত, ১৭ টি পজরা অফাওয়া রপ ংস্কায, বফদুযরতক ংস্কায, ারন যফযা ও য়:রনষ্কান, ভূরভ ঈন্নয়ন 

আতযারদ কাজ এফং ৬ টি ঈমজরা অফাওয়া রপ ংস্কায ও অধুরনকায়ন, বফদুযরতক ংস্কায ও পখপুাড়া 

অফাওয়া রপময ম মমফক্ষণাগাময রফদুযৎ ংমমাগ কাজ ম্পাদন কযা ময়মছ।   
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১৭। ফাস্তফায়ন ভস্যা ম মামরাচনা : 

১৭.১। ফাংরামদ অফাওয়া রধদিময রনঈপভরযকযার ওময়দায পপ্ররডকন রমেভ (NWP) ব্যফায কযা রধদিমযয 

পকৌরগত ঈন্নয়ন রযকল্পনায ন্যতভ একটি ং। রকন্তু NWP রমেভ ব্যফাময অফাওয়া রধদিমযয রবজ্ঞতা 

পনআ। প্রকৃতমক্ষ, NWP পটকরনক ব্যফামযয জন্য প্রময়াজন তাৎক্ষরণক (Real Time) এফং স্বয়ংরক্রয় ও রডরজটার 

অফাওয়া ঈাত্ত। াাার যাডায ঈাত্ত ঈর্ধধ মাকাময াফ মক্ষরণক রডরজটার অফাওয়া ঈাত্ত একটি Modem-

এয ভাধ্যমভ Run কময ইরিত পূফ মাবা াওয়ায জন্য প্রময়াজন ঈচ্চক্ষভতা ম্পন্ন সুায করম্পঈটায ও 

ওয়াকমমেন। ফাংরামদ অফাওয়া রধদিময ফরণ মত সুরফধারদয একটিও পনআ। অমরাচয প্রকমল্পয ভাধ্যমভ রফদ্যভান 

ম মমফক্ষণাগাযভমত প্রময়াজনীয় রনযাত্তা ফকাঠামভাগত ঈন্নয়ন কাজ কযা ময়মছ। রকন্তু NWP রমেভ 

প্রফতমমনয জন্য পকান মন্ত্রারত ফা ঈচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন  সুায করম্পঈটায, াব মায, আতযারদ ক্রময়য পকান ব্যফস্থা যাখা 

রছর না, মা ছাড়া ঞ্চররবরত্তক ঠিক ও ভময়ামমাগী অফাওয়া পূফ মাবা প্রদান কযা ম্ভফ মে না। রফমল কময 

ঘূরণ মঝমড়য রধকতয ঠিফ ও অগাভ পূফ মাবা, বযন্তযীণ পনৌচরাচমরয জন্য কুয়াা ও ঠাৎ ঝমড়য  ঞ্চররবরত্তক ও 

অফাওয়া পূফ মাবা প্রদান, ফাস্তফ রবরত্তক রনয়রভত অফাওয়া পূফ মাবা (৬ ঘন্টা/১২ ঘন্টা/২৪ ঘন্টা) ও দীঘ ম পভয়ামদয 

পূফ মাবা প্রদান (৩৬/৭২ ঘন্টা) আতযারদ রফলয়গুমরা ফমররত পথমক মামে। রফলয়টি পদময জন্য রফযাট হুভকীস্বরূ। 

অমরাচয প্রকমল্প শুধুভাত্র ংস্কায কাজ কযায রযফমতম প্রময়াজনীয় মন্ত্রারত ক্রময়য জন্য ফযাদ্দ যাখা ফাঞ্ছনীয় রছর;  

এফং 
 

১৭.২। প্রকল্পটি চরাকারীন ও ভারিয য পকান রডট রযচারনা কযা ময়মছ রক-না প ম্পরকমত পকান তথ্য ররঅয-এ 

াওয়া মায়রন।       

 

১৮।  সুারয :  

১৮.১। তাৎক্ষরণক (Real Time), স্বয়ংরক্রয় ও রডরজটার অফাওয়া ঈাত্ত ংগ্রময জন্য প্ররতটি ম মমফক্ষণাগাময স্বয়ংরক্রয় 

অফাওয়া মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা অফশ্যক। এছাড়া প্রময়াজনীয় অফাওয়া পূফ মাবা প্রদামনয জন্য অফাওয়া 

পূফ মাবা ভমডর ও পটওয়যায NWP ওয়াকমমেন ও সুায করম্পঈটায ক্রয় কযাও অফশ্যক ভমভ ম প্রতীয়ভান 

য়। অফাওয়া রধদিয কর্তমক মথাীঘ্র NWP রমেভ ব্যফামযয ভাধ্যমভ কাংরখত সুপর জমমনয রমক্ষয ংরিষ্ট 

কর্তমক্ষ তথ্য প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথামমাগ্য ঈমদ্যাগ গ্রণ কযমফ; ন্যথায় অমরাচয প্রকমল্পয অওতায় 

ম মমফক্ষণাগাযগুমরায ংস্কামযয জন্য পম রযভাণ থ ম ব্যরয়ত ময়মছ তায পূণ ম সুপর পবাগ কযা ম্ভফ মফ না। 

াাার পদময জনগমণয জানভার ও জাতীয় ম্পমদয ক্ষয়ক্ষরত ক্রভাগত পফমড় মামফ ; এফং  

 

১৮.২। প্রকমল্পয ঈয পকান রডট কাজ ম্পাদন কযা ময় থাকমর তা অআএভআরড’পত মথাীঘ্র পপ্রযণ কযমত মফ।  

 

 

 

 

 

 

 


