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যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়েয ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রডতয়ফদয়নয উয ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক 

ায-ংয়ে 

 

ক্র

 

নং 

ভন্ত্রণারয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে  ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগডয 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডড

এপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে  

ব্যে 

উবেই 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অডতক্রা

মন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

অডতক্রা

মন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ যুফ  

ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারে 

৬ ৬ - - ৩ ৩ ৬৬.৬৭

%-

১২০% 

৫ ৯.৭৬%-

২৬৫% 

 

০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাাঃ যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়ে ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ৬টি  প্রকে ভাপ্ত য়েয়ছ। 

 

০২। ভাপ্ত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যে  মভোদ বৃডিয কাযণাঃ   

 

ক্র নং প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যে 

(রে টাকা) 

প্রকৃত মভোদকার মভোদ বৃডিয কাযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. বফকেএবয বফদ্যভান ক্রীড়া সুবফধাফরীয 

বধেতয উন্নয়ন  তৃণমূর ম যাকয় ক্রীড়া 

প্রবতবা কেলণ  বনবফড় প্রবক্ষণ প্রদান 

৭৩৭২.৮৩ 

 

 

জানুয়াবয, ২০০৯- বিকম্বয, 

২০১৪ 

১। চাডদায তুরনাে ফযাদ্দ    

    অপ্রতুর। 

২।কভ থডযকেনা অনুমােী 

মথাভয়ে কাজ ম্পন্ন কযা 

মােডন। 

২. ???????? ?????? ?????? ???????????? ???????? ???????? ?????? ?????? ???????????? ???????? 

???????? ??? ????? ??????????? ??? ???????? ??? ????? ??????????? ??? 

????????????? ??????? ? ??????????????????? ??????? ? ??????  

২১৬৪.৫৮ জুরাই, ২০১২- জুন, 

২০১৫ 

-- 

৩. Establishment  of  Training and  

Employment Generation Centre for 

the Vulnerable Youth  and 

Adolescent’s (Revised) 

১৭৯৮.৬৪ জুরাই, ২০১৩- জুন, ২০১৫ - 

-- 

৪. পুযাতন যুফ প্রডেণ মকন্দ্রমূয়য অভাপ্ত 

কাজ ভাপ্তকযণ (২ে ংয়াডধত) 

১১৮৮১.৪৬ জুরাই, ২০১০- জুন, ২০১৫ ১। চাডদায তুরনাে ফযাদ্দ 

অপ্রতুর । 

২। কভ থডযকেনা 

অনুমােী মথাভয়ে কাজ 

ম্পন্ন কযা মােডন। 

৫. ২টি নতুন মজরা মেডডোভ ডনভ থাণ ( চুোডাঙ্গা 

 ডফগঞ্জ), ৪টি মজরা মেডডোয়ভয 

(ভেভনডং, নায়টায, টাঙ্গাইর  পডযদপুয) 

এফং ২টি ডফবাগীে ভডরা ক্রীড়া কভ মেক্স 

(খুরনা  যাজাী) অডধকতয উন্নেন 

(ংয়াডধত) 

১০৫৫২.৪৯ জানুোডয, ২০১১- ডডয়ম্বয, 

২০১৪ 

১। মটন্ডায প্রডক্রোকযয়ণ 

ডফরম্ব। 

২।কভ থডযকেনা অনুমােী 

মথাভয়ে কাজ ম্পন্ন 

কযা মােডন। 

 

৬. সুডফধাফডিত যুফয়দয জন্য মবায়কনার মেডনং 

মন্টায  মরথ মকোয স্থান (ংয়াডধত) 

১২১৯.৭৬ জুরাই, ২০১৩- জুন, ২০১৫ -- 
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০৩। ভস্যা  সুাডযাঃ 
 

এবিব সক্টযঃ  ক্রীড়া  ংস্কৃবত 

 

(ে) “বফকেএবয বফদ্যভান ক্রীড়া সুবফধাফরীয বধেতয উন্নয়ন  তৃণমূর ম যাকয় ক্রীড়া প্রবতবা কেলণ  বনবফড় প্রবক্ষণ 

প্রদান” ীল যে প্রেল্প 
 

ভস্যা সুাডয 

১.  ববফষ্যকত বফশ্ববফদ্যারয় বনভ যাকণয জন্য প্রস্তাবফত জবভ বধগ্রণ 

ফাফদ প্রাক্কবরত ব্যয় ম্পন্ন কর সআ জবভ দখকর ায়া মায়বন। 

১. অডধগ্রণকৃত জডভয দখর ময়ত ংস্থা  ভন্ত্রণারে 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত ায়য।     

২.  প্রেকল্পয অতায় বনকয়াগপ্রাপ্ত সোচকদয ভাবে ম্মানীয 

বযভান েভ য়ায় তাকদয ভকে তাা সৃবি কয়কছ। 

 

২. ভগ্র মদয় মজরা ম থায়ে/তৃণমূর ম থায়ে 

ডনেডভতবায়ফ প্রডতবা অয়েলণ কভ থসূচী অব্যাত 

যাখা দে এফং অডবজ্ঞ মকাচ ডদয়ে   প্রডেণ 

কাম থক্রভ অব্যাত যাখা আফশ্যক। মকাচয়দয ম্মানী 

বৃডিয ডফলয়ে প্রয়োজনীে উয়যাগ মনো মময়ত ায়য।   

 
(খ) “???????? ?????? ?????? ???????????? ???????? ???????? ??? ????? ??????????? ??? ????????????? ??????? ? ?????????????? ?????? ?????? ???????????? ???????? ???????? ??? ????? ??????????? ??? ????????????? ??????? ? ??????””  

ীল যে প্রেল্প 

 

১. প্রকয়েয আতাে  ব্যফহৃত পুযাতন টাকপযয ভান বার না থাোয় 

প্রযাবক্ট ভাকেয কধ যেটায় (প্রায় ৩৭৬০০ ফগ যপৄট) রাগাকনা ম্ভফ 

কয়কছ। পুযাতন টাকপযয সটম্পায নি কয়কছ পকর প্রযাবক্ট ভাকে তা 

ম্পূণ থবাকফ রাগাকনা ম্ভফ য়বন। 

১.   ডক ভায়ঠয চাডদা  ব্যফায়যয গুরুত্ব 

ডফয়ফচনাে ববফষ্যকত প্রযাবক্ট ভাকে নতুন েকয 

বনকথটিে টাপয রাগায়না মময়ত ায়য। এটা রাগাকনা 

কর প্রড েণাথীয়দয াাাড সখকরায়াড়যা 

বনয়বভত নুীরন েযকত াযকফ। 
২. ডফয়কএড’য আতাে ডনডভ থত ডক ভাঠ প্রয়োজয়নয তুরনাে 

ব্যফায মফড ে। পয়র এ ভায়ঠ স্থাডত কৃডিভ টায়পথয 

অয়ুস্কার/স্থােীত্বকার ডনধ থাডযত ভয়েয তুরনাে কভ ে। াাাড 

এগুয়রা যেণায়ফেণ খায়ত প্রচুয জনফর  অয়থ থয প্রয়োজন ে মা 

ংকুরান কযা কষ্টাধ্য ব্যাায য়ে দাড়াে। 

২. প্রকয়েয আতাে ডক ভায়ঠ স্থাডত কৃডিভ টাপথ 

প্রয়োজয়নয তুরনাে ব্যফায মফড ে এফং এয 

আযুস্কার ডনধ থাডযত ভয়েয তুরনাে কভ ে। পয়র এ 

ভায়ঠ স্থাডত কৃডিভ টায়পথয অয়ুস্কার/স্থােীত্বকার 

ফজাে/বৃডিয রয়েে এয ব্যফায ীডভত/ডফকে 

ব্যফস্থা কযা মময়ত ায়য। 

 
(গ) “২টি নতুন মজরা মেডডোভ ডনভ থাণ ( চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ), ৪টি মজরা মেডডোয়ভয (ভেভনডং, নায়টায, টাঙ্গাইর  

পডযদপুয) এফং ২টি ডফবাগীে ভডরা ক্রীড়া কভমেক্স (খুরনা  যাজাী) অডধকতয উন্নেন (ংয়াডধত)” ীল যে প্রেল্প 

১. যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়েয়ক্স পুয়রয কয়েক জােগায 

টাইর বাংগা ডযরডেত ে। এয়ত বডফষ্যয়ত পুয়রয াডন 

ডরক কযায ম্ভাফনা যয়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।  

১. বডফষ্যয়ত পুয়রয াডন মায়ত ডরক না কয়য মজন্য 

সুইডভংপুয়রয কয়েক জােগায ডযরডেত বাংগা টাইর 

মথাীঘ্রই মভযাভয়তয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 

 

২. নায়টায মেডডোয়ভ প্যাডবডরেন বফয়নয ডনচতরাে মেডং 

রুয়ভয ংস্থান যাখা য়েয়ছ মা ত্রুটিপূণ থ। মদাতরাে য়র বার 

ত মায়ত কয়য মখয়রাোড়যা ভায়ঠয মখরা মদয়খ প্রস্ত্িডত ডনয়ত 

ায়য। 

 

২. মখয়রাোড়য়দয সুডফধায়থ থ ভায়ঠয মখরা মদয়খ প্রস্ত্িডত মনোয 

ডনডভি প্যাডবডরেন বফয়নয মদাতরাে মেডং যম্নয়ভয ংস্থান 

যাখা মাে ডকনা ম ডফলেটি কতৃথে ডফয়ফচনা কযয়ত ায়য  

৩. বফগঞ্জ মেডডোভ ডযদ থনকায়র প্রাণ মকাম্পানীয 

স্পন্পযডয় কনাট থ মপ্রাগ্রায়ভয চরভান প্রস্ত্িডত ডযরডেত 

ে। এয়ত কয়য ভায়ঠ স্থানা ডনভ থায়ণয কাযয়ণ ভাঠ 

ব্যাকবায়ফ েডতগ্রস্থ ে এফং এয ব্যফায উয়মাডগতা 

াযাে। যফতীয়ত এটায়ক পুনযাে মখরাদৄরায উয়মাডগ 

কযয়ত যকাডয অয়থ থয ব্যে ে।   

৩.মখরাদৄরায উয়মাডগ যাখয়ত এফং যকাডয অয়থ থয াশ্রে 

কযায রয়েে এখায়ন কনাট থ মপ্রাগ্রাভ না কযায ডফলয়ে  মথামথ 

কতৃথেমক প্রয়োজনীে উয়যাগ ডনয়ত য়ফ 
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এবিব সক্টযঃ  ভাজেল্যাণ, ভবরা বফলয়ে  যুফ উন্নয়ন 

(ঘ) “পুযাতন যুফ প্রডেণ মকন্দ্রমূয়য অভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ (২ে ংয়াডধত)” ীল যে প্রেল্প 

১. ফতথভায়ন মদয়য ৫৩ টি মজরাে যুফ উন্নেন অডধদপ্তয়যয ডনজস্ব 

বফয়ন ডযচাডরত যুফ প্রডেয়ণ অংগ্রনকাযী প্রডেণাথীয়দয জন্য 

আফায়নয ব্যফস্থা তায়দয ংখ্যা  মেয়ডয চাডদা অনুমােী 

সুডফন্যা কযা েডন। মমভনাঃ ডযদড থত এরাকা ভাগুড়াে আফায়নয 

চাডদা থাকা য়ে ছািাফা  ছািীফায়য উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযন কযা 

েডন। অন্যডদয়ক ডফগঞ্জ  পডযদপুয়য আফায়নয সুডফধা অনুমােী 

চাডদা (ডফয়ল কয়য ছািীয়দয মেয়ি) তুরনামুরকবায়ফ কভ। 

১. যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয কভ থকতথা  কভ থচাযী 

এফং প্রডেণাথীয়দয জন্য আফায়নয ব্যফস্থা তায়দয 

ংখ্যা  চাডদা অনুমােী সুডফন্যা কযায প্রয়োজনীে 

ব্যফস্থা ডনয়ত য়ফ। অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়ন 

মেয়ডয প্রডেয়ণয জন্য প্রয়োজনীে কয়েয ব্যফস্থা 

কযয়ত য়ফ। বডফষ্যয়ত অফকাঠায়ভা ডনভ থা ণ  প্রডেণ 

কাম থক্রয়ভয ডযকেনা গ্র ণ  ফা স্তফােয়নয মে মি 

ংডিষ্ট এরাকায ফাস্তফ চাডদা ডফয়ফচনাে ডনয়ত য়ফ। ২. যুফ উন্নেন অডধদপ্তয়যয আতাে মজরা ম থায়ে একই ধযয়নয যুফ 

উন্নেন প্রডেণ মকন্দ্র ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ১২৪০ ফগ থডভটায 

আেতয়নয ৫ তরাডফডষ্ট অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়ন (প্রডত তরা 

২৪৮ ফগ থডভটায) উ-ডযচারয়কয কাম থারে, মডপুটি মকা-

অডড থয়নটয়যয কাম থারে, ২টি মগষ্ট রুভ ছাড়া মম জােগা অফডষ্ট থায়ক 

তা ডদয়ে মকন্দ্র কতৃথক ডযচাডরত প্রডেয়ণয জন্য কয়েয ংকুরান 

কযা ম্ভফ েনা। ডকছু ডকছু মেয়ডয প্রডেয়ণয জন্য ফযাদ্দকৃত কে 

(কডম্পউটায, ডফউটিডপয়কন, মালাক ডে ইতোডদ) অন্য মেয়ডয 

প্রডেণ কায়জ ব্যফায কযা মােনা। 

 

(ঙ)“Establishment  of  Training and  Employment Generation Centre for the Vulnerable 

Youth  and Adolescent’s” ীল যে প্রেল্প 

১. ৪টি মেয়ডয ভয়ধ্য কডম্পউটায ব্যতীত অন্যান্য মেয়ড প্রড েণাথী 

কভ োে মন্ত্রাডত তুরনামূরকবায়ফ কভ ব্যফায য়ে। 

১. প্রড েমণয ডফডবন্ন মকা থ দ্রুত চালুকযয়ণয ভাধ্যয়ভ 

প্রডেণ বফয়নয অব্যফহৃত কেগুডর ঠিকবায়ফ ব্যফায 

ডনডিত কযয়ত য়ফ। 

২. প্রডেণ বফনটিয মফ ডকছু কয়েয ব্যফায এখন শু রু েডন। 

অব্যফহৃত কে মূয় প্রডতডদন দুটি ব্যায়চ প্র ডেণ মদোয সুয়মাগ 

যয়েয়ছ। 

২. কডম্পউটায  অন্যান্য  কর মন্ত্রাডতয ফ থাত্বক 

ব্যফায  সুষ্ঠু যেণায়ফেণ ডনডিত কযয়ত য়ফ। 

 

 

(চ)‘সুডফধাফডিত যুফয়দয জন্য মবায়কনার মেডনং মন্টায  মরথ মকোয স্থান  (ংয়াডধত)’ ীল যে প্রেল্প 

১. নুকভাবদত অযবিবব  নুমায়ী ফ োজ  ম্পন্ন েযা 

য়বন । 

১. নুকভাবদত অযবিবব  নুমায়ী সমফ োজ দ্যাফবধ 

ম্পন্ন েযা য়বন তা নবতবফরকম্ব ম্পন্ন েযকত কফ এফং 

অআএভআবিকে তা   ফবত েযকত কফ। 

২. নুকভাবদত বিববকত প্রতযাী ংস্থায ফদাকনয ং 

বককফ ক্রয়কৃত ৩.৩০ এেয জবভয ম্পূণ য ং এ প্রেকল্পয 

োকজ ব্যফহৃত কেনা। শুধুভা ত্র এ প্রেকল্পয োকজ 

ব্যফাযকমাগ্য জবভয ংকয মূল্যভানআ প্রতযাী ংস্থায 

ফদান বককফ ধযা প্রকয়াজন বছর। তাকর যোবয ংকয 

বযভাণ অয েভ ত এফং বজবফ ংক কথ যয াশ্রয়  

মথামথ ব্যফায ত। সফযোবয নীবতভারায অকরাকে 

াায্য প্রদাকনয সক্ষকত্র ভন্ত্রনারয় েতৃযে  Feasibility 

study এয ভােকভ প্রতযাী ংস্থায বস্তত্ব , োম যক্রভ, 

গেনতন্ত্র, বনফন্ধীেযণ, এয োম যক্রভ এরাো , জবভয োগজত্র, 

প্রেল্প এরাো বনধ যাযকনয সমৌবিেতা , প্রস্তাবফত ম্যাকনজকভন্ট 

সট-অ আতযাবদ ম্পকেয বার েকয মাচাআ েযা প্রকয়াজন।  

২. এ ধযয়নয প্রকে গ্রয়ণয পূয়ফ থ ংডিষ্ট ভন্ত্রণারেয়ক অফশ্যই 

Feasibility study কযয়ত য়ফ এফং োডডয ডডজাইন 

এভনবায়ফ কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয দীঘ থয়ভোদী উয়দ্দশ্য 

মথামথবায়ফ ফাস্তফাডেত ে । একক্ষকত্র প্রেল্প এরাো , জবভয 

ভাবরোনা, প্রতযাী ংস্থা , ট্রাবি সফাি য আতযাবদ বফলকয়  

প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা পূকফ যআ ংগ্র েযকত কফ। 
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“বফকেএবয বফদ্যভান ক্রীড়া সুবফধাফরীয বধেতয উন্নয়ন  তৃণমূর ম যাকয় ক্রীড়া প্রবতবা কেলণ  

বনবফড় প্রবক্ষণ প্রদান” ীল থক প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতকফদন 
 

(ভাপ্তঃ ডডয়ম্বয, ২০১৪ বরঃ)    

 

১. প্রকয়েয নাভ : বফকেএবয বফদ্যভান ক্রীড়া সুবফধাফরীয বধেতয উন্নয়ন  তৃণমূর ম যাকয় 

ক্রীড়া প্রবতবা কেলণ  বনবফড় প্রবক্ষণ প্রদান।  

২. ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠান। 

৩. উয়যাগী ভন্ত্রণারে /ডফবাগ : যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে।  

৪. প্রকয়েয অফস্থান : বজযানী, াবায , ঢাকা।  

৫. প্রকে ফাস্তফােন ভে  ব্যে :  

                                                                                                                                   (রে টাকাে)  

প্রাক্কডর

ত ব্যে 

১ভ 

ংকা

বধত 

ব্যয় 

২য় 

ংকাবধ

ত ব্যয় 

বফকল 

ংকাধ

ন 

প্রকৃত 

ব্যে 

 

ডযকডেত ফাস্তফােন কার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

অডত

ক্রান্ত 

ব্যে 

(মূর 

প্রাক্ক

ডরত 

ব্যয়েয 

%) 

অডত

ক্রান্ত 

ভে 

(মূর 

ফাস্ত

ফাে

ন 

কা

মরয 

%) 

 

মূর 

সভাট 

টাো 

প্রঃাঃ 

সভাট 

টাো 

প্রঃ

াঃ 

সভাট 

টাো 

প্রঃাঃ 

সভাট 

টাো 

প্রঃাঃ 

সভাট 

টাো 

প্রঃাঃ 

মূর ১ভ 

ংকাবধ

ত  

২য় 

ংকাবধ

ত  

বফকল 

ংকাধ

নী 

ব্যয় 

বৃবি 

ব্যবতকয

ে 

সভয়াদ 

বৃবি 

২০৫২.০০ 

২০৫২.০০ 

- 

 

২২৪২.

০০ 

২২৪২.

০০ 

- 

 

২৪৮৫.০৫ 

২৪৮৫.০৫ 

- 

৭৪৮৫.০৫ 

৭৪৮৫.০৫ 

- 

 

৭৩৭২.৮

৩ 

৭৩৭২.৮

৩ 

 

জানুয়াবয, 

২০০৯

সত 

বিকম্বয, 

২০১১ 

জানুয়াবয, 

২০০৯ কত 

ডডয়ম্বয, 

২০১২  

জানুয়াবয, 

২০০৯ কত 

জুন,২০১৪ 

জানুয়াবয, 

২০০৯ 

কত 

জুন,২০১৪ 

জানুয়াবয, 

২০০৯ 

কত 

ডডয়ম্বয, 

২০১৪ 

জানুয়াবয, 

২০০৯ কত 

বিকম্বয, 

২০১৪ 

৫৪৩৩.

০৫ 

(২৬৫

%) 

৩ 

ফছয 

(১০০

%) 

         

৬. াধাযণ ম থয়ফেণাঃ  

৬.১ টভূডভাঃ  

১৯৭৬ ায়র ভাষ্টায েোয়নয আতাে মখরাদরায সুডফধাফরীয জন্য ১০০ একয জডভয উয ফাংরায়দ ক্রীড়া ডো 

প্রডতষ্ঠান (ডফয়কএড) প্রডতষ্ঠা কযা ে। ভাষ্টায েোন অনুমােী প্রডতষ্ঠায়নয অফকাঠায়ভা ডনভ থাণ ংক্রান্ত ৮০% 

কাম থক্রভ প্রাে ৭০.৯০ মকাটি টাকা ব্যয়ে ১৯৭৬ মথয়ক ২০০৪ মভোয়দ ম্পন্ন ে। ১৯৭৬ ায়র ‘ফাংরায়দ ইনডেটিউট 

অফ  মস্পাট থ’ নায়ভ মািা শুরু কযয়র যফতীয়ত ডযকেনা  কাম থক্রয়ভ ডযফতথন আনেয়নয ভাধ্যয়ভ ১৯৮৩ ায়র 

এয নাভকযণ কযা ে ফাংরায়দ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠান (ডফয়কএড)। ক্রীড়ায ভান উন্নেয়নয জন্য ভয়োয়মাগী 

আয়যা সুডফধাডদ সৃডষ্ট কযা অডযাম থ। ফতথভায়ন ডফয়কএডয়ত ফুটফর, ডক্রয়কট, ডক, এথয়রটিক্স, াঁতায, মটডন, 

ডজভন্যাটিক্স, ফডক্সং, ফায়স্কটফর, আচ থাযী, জুয়ডা  সুটিং এয উয প্রডেণ মদো ে। ক্রীড়া ডো মেয়ি সুয়মাগ-

সুডফধা বৃডি ,প্রডেয়ণয ভান উন্নেন এফং তৃণমূর ম থাে য়ত ক্রীড়া প্রডতবা অয়েলণ কয়য প্রাপ্ত মখয়রাোড়য়দযয়ক 

ডনডফড় প্রডেণ ডদয়ে জাতীে  আন্তজথাডতক ভায়নয মখয়রাোড় ডায়ফ উন্নীত কযায রয়েে আয়রাচে প্রকেটি গ্রণ 

কযা ে।   

 

৬.২ উয়দ্দশ্যাঃ 

ক) তৃণমূর ম থাে য়ত ক্রীড়া প্রডতবা ফাছাই  ডনফ থাচন কয়য ডনেডভত ডফজ্ঞানম্মত  আদৄডনক প্রডেণ প্রদায়নয 

ভাধ্যয়ভ তায়দয জাতীে  আন্তজথাডতকভায়নয দে মখয়রাোয়ড় ডযণত কযা;  

খ) ধভ থ ফণ থ ডনডফ থয়ল কর মশ্রণীয ভানুয়লয ডনকট ডফয়কএড’য ডফজ্ঞানডবডিক  প্রডেণ সুডফধা প্রদান এফং তায়দযয়ক 

জাতীে  আন্তজথাডতক ভায়নয মখরাদৄরাে াযদী কয়য মতারা; 

গ) প্রডতষ্ঠায়নয ডফযভান ক্রীড়া সুডফধাফরীয উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ এয়ক ডফজ্ঞানডবডিক প্রডেয়ণয স্তয়য উন্নীতকযণ; এফং  

ঘ) ক্রীড়া সুডফধাফরী ডক্তারীকযণ এফং মথামথ গুনগত ভানম্পন্ন মস্পাট থ েোয  াভগ্রী যফযায়য ভাধ্যয়ভ  

ডফজ্ঞান ােক িডতয উন্নেন কযা।  
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৭. প্রকয়েয অনুয়ভাদন অফস্থাাঃ  

প্রকেটি ম্পূণ থ ডজডফ অথ থােয়ন ফাস্তফােয়নয রয়েে মভাট ২০৫২.০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে জানুোডয, ২০০৯ য়ত 

জুন, ২০১১ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয ডনডভি ভাননীয় বযেল্পনা ভন্ত্রী েতৃযে গত ০২.১২.২০০৮ তাডযয়খ অনুয়ভাডদত ে।  

প্রকয়েয আতাে মকাচ ডনয়োয়গ ডফরম্ব োে প্রকে কাম থক্রভ মদযীয়ত শুরুয কাযয়ণ প্রকয়েয রেেভািা অজথয়ন 

প্রকয়েয মভোদ এক ফছয বৃডি  প্রকে ব্যয়েয অনডধক ১০ বায়গয বৃডিয ডফলয়ে ডডডইড বায সুাডযক্রয়ভ যুফ  

ক্রীড়া ভন্ত্রণারে কতৃথক ডফগত ০৭.১২.২০১১তাডযয়খ ১ভ ংয়াধন অনুয়ভাদন কযা ে। যফতীয়ত ভাননীে ডযকেনা 

ভন্ত্রী কতৃথক ডফগত ০৫.০২.২০১৩ তাডযয়খ ২৪৮৫.০৫ রে টাকাে ২ে ফায ংয়াধন অনুয়ভাদন কযা ে মায 

ফাস্তফােন মভোদ ডনধ থাডযত ে জানুোডয , ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৪ এ। ববফষ্যকত বফশ্ববফদ্যারয় প্রবতষ্ঠায জন্য প্রস্তাবফত 

জবভ বধগ্রকণয জন্য বতবযি ৫০০০.০০ রক্ষ টাো ফাড়বত ব্যয় বনফ যা সয জন্য ভন্ত্রণারয় বফগত ২৮.০৫.২০১৩ 

তাবযকখ  বফকল ংকাধনী নুকভাদন েকয।  বযককল  ব্যে বৃডি ব্যডতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ ০৬ (ছে) ভা বৃডি 

কয়য জানুোডয, ২০০৯ য়ত ডডয়ম্বয, ২০১৪ কযা ে।  

 

৮.  প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যাঃ 

ক্রাঃ 

নং 

কভ থকতথায নাভ  দফী মভোদকার 

শুরু সল 

১) ডিয়গডডোয মজনায়যর, মভাাঃ কত মায়ন,এনডডড, ডএড ০৪.০১.২০০৯ ২৪.০৫.২০১০ 

২) ডিয়গডডোয মজনায়যর, এভ এভ ায়রীন, এনডডড, ডএড ২৪.০৫.২০১০ ২৩.০৫.২০১২ 

৩) ডিয়গডডোয মজনায়যর মভাাঃ এভাদুর, ক,এনডডড, ডএড ২৩-০৫-২০১২ ৩১-১২-২০১৪ 

 

৯. প্রকয়েয মূর কাম থক্রভাঃ  

 প্রকয়েয আতাে ম্পাডদতব্য অন্যতভ অংগমূ য়রা-ভূডভ অডধগ্রণ, সুইডভং পুর ডনভ থাণ, ডফযভান ডতনতরা 

প্রাডনক বফয়নয ংস্কায  উন্নেন, ডফযভান প্রডেণাথী মায়ের ডফডডং এয ংস্কায  উন্নেন, ডফযভান ছাি 

মায়েয়রয উন্নেন  ংস্কায, ডফযভান কয়রজ কভয়েয়ক্স বফয়নয ম্প্রাযন  মভযাভত, সুইডভং কভয়েক্স বফয়নয 

উন্নেন  ংস্কায (ট োটায  ডপরয়েন েোন্ট), ডফযভান  োবাি য বক্রকেট সন্টায এয ম্প্রাযণ উন্নয়ন (সলায 

ম্যাট),তৃণমূর ম থায়ে ক্রীড়া প্রডতবা অয়েলণ, প্রডেণ প্রদান, ২টি ভাইয়ক্রাফা ক্রে, মস্পাট থ াইয়েন্প মন্ত্রাডত ক্রে 

 ক্রীড়া াভগ্রী ক্রে এফং প্রস্তাবফত বধগ্রণ েযা জবভয উয ফুটফর ভাঠ, ফায়স্কট ফর গ্রাউন্ড এফং ীভানা প্রাচীয 

ডনভ থাণ ইতোডদ। 
 

১০.  অঙ্গডবডিক ফাস্তফােন অগ্রগডতাঃ  ভন্ত্রণারে মথয়ক প্রাপ্ত ডডআয এয ডবডিয়ত প্রকেটিয অঙ্গডবডিক অগ্রগডত ডনয়ম্ন 

মদো রাঃ 

(Tk. in lakh) 

SI. 

NO 

Items of Work  
(as per PP) 

Unit Target(as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Training Expenses nos 509.00 7500 505.53 7500 

2 Sports Gears nos 175.00 175000 171.77 175000 

3 Honorarium / Fee - 226.00 - 218.65  

4 Miscellaneous 

Expenditure 

LS 30.00 - 29.99 - 

5 Upgrading of existing 

3-stories 

administrative 

building 

nos 40.00 3 40.00 3 

6 Upgrading of existing 

Trainees Hostel  

nos 190.18 3 190.18 3 
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SI. 

NO 

Items of Work  
(as per PP) 

Unit Target(as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Building –3Nos 

7 Upgrading of existing  

student Hostel 

nos 177.04 3 176.36 3 

8 Upgrading of existing  

college complex  

nos 44.97 1 44.97 1 

9 Upgrading of existing  

swimming complex 

including hot water 

system  

nos 105.00 1 104.98 1 

10 Upgrading of existing 

covered cricket center 

with floor mat 

nos 44.97 1 44.97 1 

11 Procurement of 

vehicle 2 nos  

nos 40.00 2 40.00 2 

12 Sorts/ fitness 

equipment and 

accessories  

set 96.00 10 96.00 10 

13 Sports science 

equipment            

(Force platform) 

nos 194.90 1 194.90 1 

14 Land acquisition   acres 5200.00 7.17 5200.00 4.47 

15  Land development acres 32.00 7.17 0.00 0 

16 Construction of class 

room in the football, 

hockey and basket 

field 

nos 74.99 3 74.99 0 

17 Construction of 

swimming pool( 25m 

4 lane) 

m 240.00 25 239.52 0 

18 Area lighting new 

land  

acres 10.00 7.17 0.00 0 

19 Construction of 

football field   

nos 15.00 2 0.00 0 

20 Construction of 

basketball ground  

nos 15.00 1 0.00 0 

21 Construction of 

boundary wall  

m 25.00 842 0.00 0 

 

 

Total  7485.05  7372.83 

(98.50%) 

 

 ব্যবয়ত  ৯৫.২৩ রক্ষ টাো বনয়ভানুমায়ী ভ যন েযা কয়কছ ভয়ভ থ ডডআয য়ত জানা মাে।  

 

১১. কাজ অভাপ্ত থাকয়র উায ডফফযণাঃ  

       বফকেএব ংরগ্ন প্রায় ৫ এেয জবভ বধগ্রকণয বযেল্পনা বছর। বধগ্রণ ফাফদ প্রকয়াজনীয় থ য বিব বপক প্রদান 

েযা কয়কছ। তকফ দ্যাফবধ জবভ য দখরবায বুকঝ ায়া মায়বন। প্রেল্প বপ সথকে জানা সগকছ জবভ বধগ্রণ বফলকয় 

২১টি বযট বটিন কয়কছ। সুতযাং জবভয দখরবায বুকঝ না ায়া সগকর প্রেকল্পয অতায় জবভ বধগ্রণ ফাফদ মুদয় 

থ য ব্যয় েযা কয়কছ এফং এ জবভয উয ভূবভ উন্নয়ন , পৄটফর  ফাকস্কট ফর ভাে  ফাউন্ডা বয য়ার বনভ যাণ ংক্রান্ত 

েবতয় ংকগয োজ েযা ম্ভফ য়বন।     
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১২.  প্রকয়েয উয়দ্দয়শ্য  অজথনাঃ  

উয়দ্দয়শ্য অজথন 

 ১। তৃণমূর ম থাে য়ত ক্রীড়া প্রডতবা ফাছাই  ডনফ থাচন কয়য 

ডনেডভত ডফজ্ঞানম্মত  আদৄডনক প্রডেণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ 

তায়দয    জাতীে  আন্তজথাডতকভায়নয দে মখয়রাোয়ড় 

ডযণত কযা;  

 

২। ধভ থ ফণ থ ডনডফ থয়ল কর মশ্রণীয ভানুয়লয ডনকট ডফয়কএড’য 

ডফজ্ঞানডবডিক  প্রডেণ সুডফধা প্রদান এফং তায়দযয়ক জাতীে 

 আন্তজথাডতক ভায়নয মখরাদৄরাে াযদী কয়য মতারা; 

 

৩। প্রডতষ্ঠায়নয ডফযভান ক্রীড়া সুডফধাফরীয উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ এয়ক 

ডফজ্ঞানডবডিক প্রডেয়ণয স্তয়য উন্নীতকযণ; এফং 

 

৪। ক্রীড়া সুডফধাফরী ডক্তারীকযণ এফং মথামথ গুনগত 

ভানম্পন্ন মস্পাট থ েোয  াভগ্রী যফযায়য ভাধ্যয়ভ  

ডফজ্ঞান ােক িডতয উন্নেন কযা।  

৫০০০ জন সখকরায়াড় ৩০ বদকনয এফং ২৫০০ জন 

সখকরায়াড়কে ৬০ বদকনয বফজ্ঞা নম্মত প্রবক্ষণ 

প্রদান েযা কয়কছ। বফকেএব ’য ফোোকভাগত 

সুবফধাবদ বৃবিকত এেটি সুআবভংপুর, বপল্ড ক্লারুভ 

(পৄটফর, বক্রকেট  বে ), ডফযভান ডতনতরা 

প্রাডনক বফন, প্রডেণাথী মায়ের ডফডডং, 

ছাি মায়ের, ডক্রয়কট ইয়ন্ডায এফং কয়রজ 

কভয়েয়ক্স বফন ম্প্রাযন  মভযাভত, সুইডভং 

কভয়েক্স বফয়নয উন্নেন  ংস্কায,  সপাট য 

বপটকন আক্যযকভন্ট  সপাট য াআকয়ন্প 

আক্যযকভন্ট ক্রয়  স্থাকনয ভােকভ োবিত 

উকেশ্য বজযত কয়কছ।  

 

১৩. উয়দ্দয়শ্য পুয়যাপুডয অডজথত না য়র উায কাযণাঃ 

প্রকমাজয নয়।  

১৪. প্রেল্প বযদ যনাঃ 

 

এ ডফবায়গয উ-ডযচারক েতৃযে প্রেল্প এরাকা (াবায, ঢাকা)  বযদ যন েযা য়। বযদ যকনয ভয় বযচারে 

(উন্নয়ন), ংডিষ্ট প্রয়কৌরী ন্যান্য েভ যেতযাগণ উডস্থত ডছয়রন। ডনয়ম্ন ডযদ থয়নয ডফফযণী মদো রাঃ  

 

১৪.১  প্রেল্প ব্যফস্থানাঃ  

 

অকরাচয প্রেকল্প সোন পূণ যোরীন প্রেল্প বযচারে বনকয়াবজত বছকরন না। তকফ ংস্থায ভা -বযচারে দাবধোযফকর 

বনজ দাবয়কত্বয বতবযি দাবয়ত্ব বাকফ প্রেল্প বযচারকেয দাবয়ত্ব ারন েকযকছন। বফকেএব ’য ভা-বযচারকেয 

সনতৃকত্ব বফকেএব ’য বযচারে (প্রান  থ য ), বযচারে (প্রবক্ষণ) এফং বনফ যা ী প্রকেৌরী বফকেএব ’য 

ংবিি েভ যেতযাগণ প্রেল্পটিয ফাস্তফায়ন তদাযবেয দাবয়কত্ব বনকয়াবজত বছকরন। তৃণমূর ম যাকয় প্রবক্ষণাথী ফাছাআকয়য 

জন্য বকরেন ক্রাআকটবযয়া এফং প্রবক্ষণ ফাস্তফায়ন নীবতভারা যকয়কছ। তৃণমূর ম যায় কত প্রবক্ষণাথী ফাছাআ  

প্রবক্ষণ ো ম যক্রভ চারনায জন্য সোচ বনকয়াকগয জন্য বফকেএব ’য ভা -বযচারকেয  সনতৃকত্ব , যুফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারকয়য প্রবতবনবধ, বফকেএব’য বনফ যাী প্রকেৌরী এফং বযচারে (প্রবক্ষণ) এয ভেকয় এেটি েবভটি যকয়কছ। 

প্রবতফছয প্রবতটি সজরায জন্য বনধ যাবযত ংখ্যে প্রবক্ষণাথী বনফ যা চকনয জন্য বফকেএব’য চী সোকচয সনতৃকত্ব নতুন 

বনকয়াগকৃত সোচ প্রবক্ষণাথী ফাছাআকয়য োজটি ম্পাদন েকযন। এেবদকনয েভ যসূচীয ভােকভ তৃণমূর ম যাকয় 

ফাছাআকৃত ১০০০ জনকে বফকেএবকত াোকনা য়। বফকেএবকত তাকদয টানা ১ ভাকয প্রবক্ষণ সদয়া য়। 

যীক্ষা সকল একদয ভ ে সথকে ৫০০ জনকে পুণযায় ২ ভাকয প্রবক্ষণ প্রদান েযা য়। প্রবক্ষণ সকল যীক্ষা 

নুবষ্ঠত য় এফং একদয ভকে মাযা বার েকয এরু ১২৫ জনকে বফকেএবকত স্থায়ী ববতযয জন্য সপ্রযণ েযা য়। 

সদখা মায়, একদয ভকে চূড়ান্ত বাকফ ৭০-৮০ জন বফকেএবকত স্থায়ী ববতযয সুকমাগ ায়। এ বাকফ প্রেকল্পয অতায় ৪ 

ফছকয সভাট ৩০৪ জনকে স্থায়ীবাকফ ববতয েযাকনা কয়কছ। নুরুবাকফ প্রেকল্পয সল ফছকয প্রবক্ষণ োম যক্রভ ভাপ্ত 

কয়কছ। বফকেএব’য ২০১৫ বক্ষাফকল য অকযা ৭০-৮০ জকনয ববতযয ম্ভাফনা যকয়কছ। জানা সগকছ এ ম যন্ত বফববন্ন 

বফবাকগ ৯০ জন সখকরায়াড় জাবতয় দকরয কয় অন্তজযাবতে ম যাকয় প্রবতকমাগীতায় ং গ্রণ েকযকছ। বফকেএবকত 

চরভান বক্ষা োম যক্রকভ প্রবক্ষণাথীকদয সভয়াদ সল না য়ায় এফং কনকেয ফয় েভ য়ায় প্রবতবাফান য়া 

কত্ব জাবতয় দকর ন্তর্ভ যি কত াযকছ না। সো য সল কর এ ংখ্যা ফাড়কফ ফকর জানা  সগকছ। বযেল্পনা েবভন , 
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অআএভআবি ংবিি ভন্ত্রণারকয়য েভ যেতযাগণ বফববন্ন ভকয় প্রেল্প বযদ যন েকযকছন এফং প্রেল্প ফাস্তফায়ন ম যাকয় 

উদ্ভুত ভস্যায ভাধান  সুষ্ঠু ফাস্তফায়কনয বনবভত্ত প্রকয়াজনীয় বদে বনকদ যনা প্রদান েকযকছন।  

 

  ১৪.২  প্রেকল্পয উোযকবাগীকদয ভতাভতঃ  

 

আসরাচয প্রেকল্পয উোযকবাগী কে বফকেএ ’বয েভ যেতযাগণ, প্রবক্ষণাথীগণ, ভগ্র সদকয প্রবতবাফান সখকরায়াড় , 

সোচ, ক্রীড়া ংগেে এফং সদকয অাভয জনাধাযণ। বযদ যনোকর উোযকবাগীকদয াকথ ভত বফবনভয়োকর 

তাযা জানান সম , অকরাচয প্রেকল্পয ভােকভ তাযা অা তীত উকৃত কয়কছন। প্রেল্প ফাস্তফায়কনয পকর সদকয প্রতযন্ত 

ঞ্চকর ছবড়কয় বছটিকয় থাো ংখ্য প্রবতবাফান সখকরায়াড়কদয তৃণমূর ম যাকয় ফাছাআ েকয ফাছাআকৃত সখকরায়াড়কদয 

সেকে ফস্থাকনয ভােকভ স্বল্প  দীঘ যকভয়াদী প্রবক্ষণ প্রদাকনয সুকমাগ সৃবি কয়কছ। একত জাতীয়  অন্তজযাবতে 

ম যাকয় দক্ষ সখকরায়াড় সৃবি কফ ফকর অা েযা মায়। তদুবয প্রেকল্পয অতায় ৩৫ জন সোকচয েভ যেংস্থাকনয 

সুকমাগ সৃবি কয়কছ। প্রেকল্পয অতায় ১২টি বফলকয় বনকয়াগকৃত সোচগণন  স্ব  স্ব সক্ষকত্র জাতীয় এফং 

অন্তজযাবতেবাকফ দেপ্রাপ্ত। প্রবক্ষেকদয ম্মানীয বয ভাণ াক্যকল্য প্রাথবভেবাকফ ভাবে ১২০০০ ধাম য েযা 

কয়বছর। মবদ যফতীকত প্রেল্প ংকাধকনয ভয় এআ ম্মানীয বযভান খাবনেটা বৃবি েকয ১৫০০০/- টাো েযা 

য়।  ফতযভান অথ য-াভাবজে সপ্রক্ষাকট এআ বযভাণ থ য বদকয় তাকদয প্রবত সুবফচায সমভন েযা য়বন সতভবন তাকদয 

বনেট সথকে ববফষ্যত প্রজন্কদয জন্য সুষ্ঠু প্রবক্ষণ োম যক্রভ প্রতযাা েযা েঠিন োজ বছর। তাযা জানান , কনে 

ীভাফিতা কত্ব তাযা তাকদয কফ যাচ্চ সফা বদকয় প্রবক্ষণ োম যক্রভ চাবরকয় বনকয়কছন। তকফ ববফষ্যকত তাকদয এআ 

ম্মানী ফাড়াকনা উবচত ফকর প্রবতয়ভান কয়কছ।  

 

 ১৪.৩  প্রেকল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

 

প্রেল্পটি বিকম্বয , ২০১৪ এ ভাপ্ত সঘালণা েযা কয়কছ। যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় কত আকতাভকে প্রেকল্পয ভাবপ্ত 

প্রবতকফদন (ববঅয) ায়া সগকছ। প্রেল্প ভাবপ্ত প্রবতকফদকন বিকম্বয , ২০১৪ ম যন্ত প্রেকল্পয অবথ যে গ্রগবত সদখান 

কয়কছ মথাক্রকভ ৭৩৭২.৮৩ (৯৮.৫০%) এফং  ফাস্তফ গ্রগবত নতুন জবভয দখর না ায়ায় তায উয সম ফ 

ংকগয োজ েযায েথা বছর সগুবর ফাকদ ন্যান্য ংকগয োজ তবাগ ম্পন্ন কয়কছ। বফবনকয়াগ ব্যকয়য ম্পূণ য 

ংআ ফাংরাকদ যোকযয স্থানীয় মুদ্রায় ফাবল যে উন্নয়ন েভ যসূচীয ভােকভ ং স্থান েযা কয়কছ। ফছযবববত্তে 

বিবব ংস্থাকনয বফযীকত অযএবিব ফযাে, থ য ফমুবি এফং থ য ব্যকয়য এেটি বচত্র বনকে সদয়া করাঃ  

 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাোয়) 

 

Financial 

year 

Revised Allocation & Target Taka 

Release

d 

Expenditure & Physical Progress 

Total Taka P.

A 

Physic

al 

(%) 

 Total Taka P.

A 

Physic

al 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008-2009 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00  100% 

2009-2010 552.82 552.82   552.82 552.82 552.82  100% 

2010-2011 547.00 547.00   547.00 547.00 547.00  100% 

2011-2012 509.67 509.67   509.67 509.67 509.67  100% 

2012-2013 5477.64 5477.64   271.55 271.55 271.55  100% 

2013-2014 297.87 297.87   5376.00 5359.0

2 

5359.02  100% 

2013-2015 - -   128.00 32.77 32.77  25% 

 7485.05 7485.05   7485.05 7372.83 7372.83   
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১৪.৫  বনভ যাণ ব্যয়ঃ 

প্রেকল্পয অতায় এেটি নতুন সুআবভং পুর বনভ যান প্রাবনে বফন , সটবন সাকের , ৩টি প্রবক্ষণাথী 

সাকের,েকরজ েভকপ্রক্স  বফদ্যভান এেটি সুআবভং পুর অকগ্রবিং এয োজ েযা য়। ৬ সরন বফবি ২৫ বভটয দীঘ য 

এেটি নতুন সুআবভংপুর বনভ যাণ েযা কয়কছ । সুআবভং পুকরয জন্য াবনয বপরকট্রন প্ল্যান্ট ফাকনা কয়কছ। এ গুকরা 

চরভান ফস্থায় সদখা মায়। এআ সুআবভং পুকরয দবক্ষণ াআকি ভবরা  পুরুলকদয জন্য দুটি অরাদা অরাদা সেবংরুভ 

এফং উত্তয াআকি এেটি বজভরুভ  দুটি ববঅআব রুভ বনভ যাণ েযা কয়কছ। অকগ্রবিং ফা ংস্কায ো সজয ভকে 

বফন মূকয প্ল্াোয , যং েযা , দযজা বযফতযন , টয়করটমূক টাআর স্থান , প্রাবনে বফকনয েকয়েটি েকক্ষয 

টাআর স্থান, ছাত্র সাকেকর ফাযান্দায় টাআর স্থান , াবনয রাআন  সকনটাযী বপটিং বযফতযন েযা ন্যতভ। 

সাকেকরয ছাত্রকদয াকথ েথা ফকর জানা মায় , ংস্কায োকজয পকর টয়করকটয বযকফ বার কয়কছ। াবনয 

যফযা অকগয তুরনায়  সফকড়কছ। তকফ বেছু েকভাকি ঠিেভত লা য়না ফকর তাযা জানান। উবস্থত প্রকেৌরী 

ফকরন, এফ ংস্কায োজ প্রেকল্পয প্রথভ বদকে েযা কয়কছ। সুতযাং দু ’এেটি েকভাি ফা ায়াকযয ভস্যা কত 

াকয। বফদ্যভান এেটি সুআবভং পুকরয সলায টাআর বযফতযন েকয নতুন টাআর রাগাকনা কয়কছ। এছাড়া ীতোকর 

প্রবক্ষণ োম যক্রভ চালু যাখায জন্য ট য়াটায বকেভ (গ্যা বটায ) স্থান েযা কয়কছ। পুকরয বনভ যাণ োজ  

বফন মূকয ংস্কায োকজয ভান কন্তালজনে ভকন কয়কছ। তকফ , েকরজ েভকপ্ল্কক্সয বতনতরায বিভ াক খাবর 

জায়গায় দুটি রুভ ম্প্রাযণ েযা কয়কছ। ফতযভাকন েকরকজয েবম্পউটায ল্যাফ বাকফ এ েক্ষ দুটি ব্যফহৃত কে । 

েকরকজয বপ্রবন্পার সরঃ েকণ যর সভাঃ পজলুর ে জানান , বতন তরায় দুটি রুভ বনভ যাকণয পকর বৃবিয ভয় সদাতরায 

সলাকয াবন কড়।  

  

বচত্রঃ ১। বনবভ যত সুআবভংপুর।    বচত্রঃ ২। বফদ্যভান ডক্রয়কট ইয়ন্ডায়য মলায ম্যাট স্থান।  

 
 

        

একত সলাকয চরাচকর সুবফধা য়। বযদ যকনয ভয় সদখা মায় , বফকনয বনভ যাণ শরী ফা বিজাআকনয াকথ াভঞ্জস্য 

সযকখ বফনটিয ঐ ংটুক্য উর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ েযা কয়কছ।  পকর বতনতরায াভকনয ংকয ানকিটি ফক্স 

অোকযয য়ায় বৃবিয ভয় াবন জকভ তা সথকে চুকয় বনকচ কড় ফকর প্রবতয়ভান কয়কছ। উবস্থত প্রকেৌরী 

বতনতরায় পূকফ যয ংকয াকথ নতুন ংকয ভাকঝ াবন বনস্কালকনয জন্য দ্রুত বফকল ব্যফস্থা বনকফন ফকর জানান। 

ফাকস্কট ফর ভাকেয াক বিতর বফন বফবি এেটি ফাকস্কটফর প্যাকববরয়ন বনভ যাণ েযা কয়কছ। ন্যবদকে পৄটফর ভাে 

ংরগ্ন পৄটফর প্যাবববরয়ন বনভ যাণ েযা কয়কছ। এগুবর বার ফস্থায় অকছ।  

 

১৪.৬  ক্রয় ংক্রান্তঃ 
 

প্রেকল্পয অতায় সুআবভংপুর বনভ যাণ , বপটকন আক্যযকভন্ট  সপাট য াআকয়ন্প আক্যয সভন্ট ক্রয়  স্থানায জন্য 

উন্ুি দযত্র অফান েযা য়। ক্রয় ংক্রান্ত নবথ কত সদখা মায় , প্রবতটি অআকটকভয জন্য জাতীয় শদবনকে (ফাংরা  

আংকযজী) বফজ্ঞবপ্ত প্রো , এোবধে দযত্র ায়া , বফবধভাবপে েবভটি গেন , জাভানত গ্রণ , ফ যবনে সযবন্পব 

দযদাতাকে োম যাকদ প্রদান এফং ভয় নুযণ েযা কয়কছ ভকভ য সদখা মায়। তকফ , সুআবভং পুকরয ক্রয়োম যক্রকভ 

ফ যবনে দযদাতা -সভা য বেদায েন্পট্রােন এন্ড বফল্ডা য বরঃ -সে  োম যাকদ সদয়া য়বন ভকভ য বিট অবত্ত 
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যকয়কছ। ংবিি নবথ কত সদখা মায় , সুু্আবভংপুর বনভ যাকণয ববজ্ঞতা না থা োয় সভা য বেদায েন্পট্রােন এন্ড 

বফল্ডা য বরঃ নন -সযবন্পব য়। সুআবভং পুর বনভ যাকণয জন্য বফজ্ঞবপ্ত প্রোকয য ৮টি দযত্র ায়া মায়। একদয 

ভকে ৪টি সযবন্পব য় এফং ফ যবনে দযদাতা প্রবতষ্ঠান সভা য আউনাআকটি েন্পট্রােনকে োম যাকদ সদয়া য়।  

 

১৪.৭  অন্যান্য ম থয়ফেণাঃ  

 

ক) ডডআয য়ত মদখা মাে, একটি অডডট আডি ডনস্পন্ন েডন। 

 

খ) প্রবত ফছয নতুন নতুন সখকরায়াড় সৃবিয জন্য প্রবতবাফান ছাত্র -ছাত্রীকদয ববতযয বফার চা রক্ষ েযা সগকছ। বফগত ফছয 

গুবরকত বফকেএব ’য ফোোকভাগত সুকমাগ -সুবফধা বৃু্বি সকয়কছ। তকফ ছা ত্র ববতযয ংখ্যা অকগয ভতআ ফার অকছ। 

বফার ফোোকভা ব্যফস্থাবদয ম্পূণ য ব্যফায েকয প্রবত ফছয অকযা সফী ছাত্র ববতয েযা ম্ভফ ফকর প্রেল্প বপ সুকত্র 

জানা সগর। 

 

গ) নুকভাবদত বিববয ংস্থান ুনমায়ী প্রেল্পটি ২০৫২.০০ রক্ষ টাো প্রাক্কবরত ব্যকয় জানুয়াবয , ২০০৯ সথকে বিকম্বয , 

২০১১ এ ভাবপ্তয জন্য বনধ যাবযত বছর। যফতীকত এয সভয়াদ বতন ফছয বৃবি সকয় দাড়ায় জানুয়াবয , ২০০৯ সথকে জুন , 

২০১৪ (১০০%)এফং ংকাবধত প্রাক্কবরত ব্যয় দাড়ায়  ৭৪৮৫.০৫ রক্ষ টাোয় থ যাৎ ব্যয় বৃবিয বযভান ৫৪৩৩.০৫ 

(২৬৫%)।  

 

ঘ) ববফষ্যকত বফশ্ববফদ্যারয় বনভ যাকণয জন্য বফকেএব ংরগ্ন যোযী খা  ব্যাবিভাবরোনাধীন প্রায় ৫ এেয জবভ প্রেকল্পয 

অতায় বধগ্রকণয বিান্ত বছর। জবভ বধগ্রকণয বনবভত্ত মুদয় থ য বিব বপক স্তান্তয েযা কয়কছ। প্রেল্প 

প্রকেৌরী জানান, এখন জবভয দখর ায়া মায়বন। ২১টি বযট বটিন কয়কছ ভকভ য জানা মায়। বযদ যকনয ভয় সদখা 

মায়, বফকেএব’য দবক্ষণ প্রাকন্তয ফাউন্ডাযী য়াকরয ফাআকয প্রস্তাবফত খাবর জায়গায় ব্যাবিভাবরোনায় বেছু স্থানা 

ম্প্রবত বনভ যাণ েযা কয়কছ। পকর জবভ বধগ্রণ ফাফদ থ য ব্যয় কর তায দখরবায না ায়ায় এয উয েবতয় 

ংকগয োজ সমভন- ভূবভ উন্নয়ন, পৄটফর  ফাকস্কট ফর ভাে  ফাউন্ডাবয য়ার বনভ যাণ সল েযা মায়বন।  

 

                      

 

    বচত্র-৩: বধগ্রকণয জন্য বফকেএব’য ফাউন্ডাবয ংরগ্ন স্থায়ী স্থানা বনধ যাবযত স্থান মা প্রেল্প সভয়াকদ দখর ায়া 

মায়বন।   
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১৫.০ ভস্যাাঃ 

  ১৫.১ ববফষ্যকত বফশ্ববফদ্যারয় বনভ যাকণয জন্য প্রস্তাবফত জবভ বধগ্রণ ফাফদ প্রাক্কবরত ব্যয় ম্পন্ন কর সআ জবভ দখকর 

ায়া মায়বন।  

  ১৫.২ প্রেকল্পয অতায় বনকয়াগপ্রাপ্ত সোচকদয ভাবে ম্মানীয বযভান েভ য়ায় তাকদয ভকে তাা সৃবি কয়কছ।  

  ১৫.৩ বফকেএব’য ম্প্রাাবযত ফোোকভা  জনফকরয তুরনায় ছাত্র েভ বযভাকণ ববতয েযা কয় থাকে।  

  ১৫.৪   প্রেল্প ভাপ্ত কর বিট অবত্তয বনপবত্ত না য়াটা ভীবচন নয়।    

  ১৫.৫   প্রেকল্পয ব্যয়  ভয় উবয়আ বৃবি সকয়কছ। এয পকর উকেশ্য জযনপূফ যে োবিত পরাপর সকত বফরম্ব কয়কছ।  

 

??.??   ??.??   ????????????????  

??.???.?    অডধগ্রণকৃত জডভয দখর ময়ত ংস্থা  ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত ায়য। 

১৬.২ ভগ্র মদয় মজরা ম থায়ে/তৃণমূর ম থায়ে ডনেডভতবায়ফ প্রডতবা অয়েলণ কভ থসূচী অব্যাত যাখা দে এফং অডবজ্ঞ 

মকাচ ডদয়ে  প্রডেণ কাম থক্রভ অব্যাত যাখা আফশ্যক। মকাচয়দয ম্মানী বৃডিয ডফলয়ে প্রয়োজনীে উয়যাগ মনো 

মময়ত ায়য।  

১৬.৩  ইয়তাভয়ধ্য ডফয়কএড’য ম্প্রাডযত অফকাঠায়ভা  জনফয়রয মপ্রডেয়ত মফী ংখ্যক ছাি বডতথ কযায উয়যাগ মনো 

মময়ত ায়য।  

১৬.৪   প্রেকল্পয এক্সটাযনার বিট োম যক্রভ দ্রুত ম্পন্ন েযকত কফ। ভন্ত্রণারয় এ ব্যাাকয তদাযবে েযকত াকয।   

১৬.৫  যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারকয়য অতায় ফাস্তফায়নাধীন /ফাস্তফায়বতব্য প্রেল্পমূক সমন টাআভ বায -যান না য় স রকক্ষয 

বিবব ংস্থাকনয াকথ ংগবত সযকখ ফছয বববত্তে থ য ফযাে বনবিত েযা বভচীন কফ।   

১৬.৬  ডফয়ফচে প্রকেটি ডফয়কএড’য আতাে ফাস্তফাডেত অন্যতভ পর প্রকে। এ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মদয়য প্রতেন্ত অিয়র 

ছডড়য়ে ডছটিয়ে থাকা উয়েখয়মাগ্য ংখ্যক প্রডতবাফান মখয়রাোড়য়দয তৃণমূর ম থায়ে ফাছাই কয়য স্বে  দীঘ থয়ভোদী 

প্রডেয়ণয সুয়মাগ সৃডষ্ট য়েয়ছ। এয়দয অয়নয়কই ডফয়কএডয়ত স্থােীবায়ফ বডতথয সুয়মাগ ইয়তাভয়ধ্য জাতীে দয়রয 

প্রডেণ কোয়ম্প স্থান ময়েয়ছ। প্রকয়েয কাম থক্রভ ধাযাফাডক প্রকৃডতয এফং যাজস্ব প্রকৃডতয। এ ডফয়ফচনাে প্রকয়েয 

মাফতীে কাম থক্রভ যাজস্ব ফায়জয়টয আতাে ডনযডফডেন্নবায়ফ অব্যাত যাখায জন্য সুাডয কযা য়রা।   

১৬.৭   উ-অনুয়েদ ১৬.১ মথয়ক ১৬.৬ এয ডফলয়ে গৃডত দয়েমূ আইএভই ডফবাগয়ক জানায়ত য়ফ। 
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ফাংরায়দ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠায়নয ডফযভান ডনয়থটিক ডক টাপথ প্রডতস্থান এফং স্থানামূয়য ংস্কায  

উন্নেন” ীল থক প্রকয়েয ভাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 

(ভাপ্তাঃ জুন, ২০১৫ ডরাঃ) 

 

১. প্রকয়েয নাভ : ফাংরায়দ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠায়নয ডফযভান ডনয়থটিক ডক টাপথ প্রডতস্থান 

এফং স্থানামূয়য ংস্কায  উন্নেন 

২. ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠান। 

৩. উয়যাগী ভন্ত্রণারে /ডফবাগ : যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে। 

৪. প্রকয়েয অফস্থান    :  াবায , ঢাকা।  

 

৫. প্রকে ফাস্তফােন ভে  ব্যে  :  

 (রে টাকাে) 

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে ডযকডেত 

ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

অডতক্রান্ত  ব্যে (মূর 

প্রাক্কডরত ব্যয়েয %) 

অডতক্রান্ত ভে (মূর 

ফাস্তফােন কায়রয 

%) 

২১৮২.০০ 

 

২১৬৪.৫৮ জুরাই, ২০১২ কত 

৩০ জুন, ২০১৫ 

জুরাই,২০১২ কত 

৩০ জুন, ২০১৫ 

- 

 

- 

         

৬.     াধাযণ ম থয়ফেণাঃ  

 

৬.১    টভূডভাঃ  

 

ফাংরায়দ ক্রীড়া ডো প্রডতষ্ঠান (ডফয়কএড) ১৯৮৬ ায়রয ১০ এডপ্রর আনুষ্ঠাডনকবায়ফ প্রডেণ কাম থক্রভ শু রু কযায 

ভধ্য ডদয়ে মদয়ক অন্তজযাবতে ক্রীড়া মেয়ি প্রডতষ্ঠা কযায ডনযর প্রয়চষ্টাে ডনয়ফডদত যয়েয়ছ। ১৯৯০ ায়র 

ডফয়কএড’য ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দয় ডনয়থটিক ডক টায়পথয সূচনা ে এফং তা ২০০২ ায়র প্রবতস্থান কাজ কযা ে। 

ডনয়থটিক ডক টাপথ াধাযণতাঃ ৭ ফছয়যয জন্য মখরায উয়মাগী থায়ক। বফকেএব’য বে দর, ফাংরাকদ 

সনাফাবনীয বে দর এফং কফ যাবয সদকয প্রথভ াবযয ক্লাফ দরগুবর প্রবতবদন এ ভােটি ব্যফায েকয অকছ। ভাকেয 

তবাগ ব্যফায  বনকথটিে টাকপযয কাম থকাডযতা নি কয় মায়ায় তা সখরায নুকমাগী কয় কড়। ন্যবদকে 

সফকেএব’য বফদ্যভান ন্যান্য সবৌত ফোোকভামূ প্রায় দুআ যুগ ধয়য থ যাবাকফ ংস্কায না য়ায় সফ 

ফোোকভায উন্নয়ন জরুযী কয় কড়। তাই ডনয়থটিক ডক টাপথ প্রডতস্থান ডফয়কএড’য ডফযভান সুডফধাফরীয 

অডধকতয উন্নয়কনয রয়েে ম্পূণ থ ডজডফ অনুদায়ন আয়রাচে প্রকেটি গ্রন কযা য়। 

 

৬.২   উয়দ্দশ্যাঃ  

 

    ম্ভাফনাভয়  সভধাফী বে সখকরায়াড়কদয বনয়বভত  বফজ্ঞানম্মত প্রবক্ষণ প্রদান ;  

    জাতীয় দকরয বে সখকরায়াড়কদয বনকথটিে বে ভাকে নুীরকনয সুবফধা সৃবি; এফং  

    জাতীয়  অন্তজযাবতে ম যাকয় বে প্রবতকমাwগতায় ংগ্রকণয ভােকভ সদকয সুনাভ অজথন।   

  

৭.   প্রকয়েয অনুয়ভাদন অফস্থাাঃ  

 

   প্রকেটি ২১৮২.০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে জুরাই, ২০১ ২ য়ত জুন, ২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ২২.১১.২০১২ 

তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক অনুয়ভাডদত ে। 
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৮.    প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যাঃ 

 

ক্রাঃ নং কভ থকতথায নাভ  দফী মভোদকার 

১) ডিয়গডডোয মজনায়যর মভাাঃ এভাদুর, ক,এনডডড, ডএড ২৩-০৫-২০১২ ২৯-১২-২০১৪ 

২) ডিয়গডডোয মজনায়যর, আরী ভতুথজা খান,এনডডড, ডএড ০৫-০১-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৬ 

 

৯.    প্রকয়েয মূর কাম থক্রভাঃ  

 

      প্রকয়েয আতাে ম্পাডদত উমেখয়মাগ্য অংগমূ র (ক) ডনয়থটিক ডক টাপথ স্থান; (খ) অবেন্তযীণ যাস্তায উন্নেন; 

(গ) অডপা থ ডযডভটযী ডনভ থাণ; (ঘ) ডফয়কএড’য মেয়নজ ডয়েভ উন্নেন; (ঙ) াডন যফযা রাইন স্থান; এফং (চ) 

াডনয াম্প স্থান ইতোডদ ।  
 

১০.  অঙ্গডবডিক ফাস্তফােন অগ্রগডতাঃ  প্রকেটিয অঙ্গডবডিক অগ্রগডত (প্রাপ্ত ডডআয এয ডবডিয়ত) ডনয়ম্ন মদো রাঃ        

   (রে টাকাে)                                                                                                                                                     

ক্রাঃ 

নং 

অংয়গয ডফফযণ 

(ডডডড অনুমােী) 

ডডডড অনুমােী রেেভািা প্রকৃত অগ্রগডত ভন্তব্য 

াথ থকে 

(+/-) 

ডযভাণ প্রাক্কডরত ব্যে ডযভাণ প্রাক্কডরত 

ব্যে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১) ম্মানী ডপ মথাক ৫.০০ মথাক ০.৭৩ -৪.২৭ 

২) ডফডফধ ব্যে মথাক ২৫.০০ মথাক ২২.২৫ -২.৭৫ 

৩) অবেভত্মযীন যাত্মায উন্নেন ১০৫০০ ফাঃডভাঃ ২৭৫.৪৪ ১০৫০০ ফাঃডভাঃ ২৭৪.৯৪ ০.০৬ 

৪) ডযয়ভটযী (অডপা থ) ডনভ থাণ ২২৩ ফাঃডভাঃ ২২০.০০ ২২৩ ফাঃডভাঃ ২১৭.৭২ -২.২৮ 

৫) ডফয়কএডয মেয়নজ ডয়ষ্টয়ভয উন্নেন ১২৭৬ আয এভ ১০০.৮০ ১২৭৬ আয এভ ১০০.৮০ - 

৬) াডন যফযা রাইন স্থান ৫০০০ আয এভ ১০২.১৪ ৫০০০ আয এভ ১০১.৪২ -০.৭২ 

৭) াম্প (২৫ অশ্বডক্ত) ২টি ৬৫.২০ ২টি ৫৮.৭২ -৬.৪৮ 

৮) ডনয়থটিক ডক টাপথ স্থান ৮৭৮০ ফাঃ ডভাঃ ১৩৮৮.৪২ ৮৭৮০ ফাঃ ডভাঃ ১৩৮৮.০০ -০.৪২ 

 মভাট  ২১৮২.০০  ২১৬৪.৫৮* -১৭.৪১ 

 

 ব্যবয়ত  ১৭.৪১ রক্ষ টাো বনয়ভানুমায়ী ভ যন েযা কয়কছ ভয়ভ থ ডডআয য়ত জানা মাে।  

 

১১.   কাজ অভাপ্ত থাকয়র উায ডফফযণাঃ  

 

        প্রেকল্পয অতায় ের োম যক্রভ ম্পন্ন কয়কছ ভকভ য জানা মায়।  
 

১২.   প্রকয়েয উয়দ্দয়শ্য  অজথনাঃ 

 

ক্রাঃনং উয়দ্দেশ্য অজথন 

 ১. 

 

ম্ভাফনাভয়  সভধাফী বে সখকরায়াড়কদয 

বনয়বভত  বফজ্ঞানম্মত প্রবক্ষণ প্রদান ;  

 

ডফযভান ক্রীড়া অফকাঠায়ভা উন্নেয়নয রয়েে এফং 

ডফজ্ঞানম্মতবায়ফ প্রডেণ সুডফধা প্রদায়নয রয়েে 

য়ফ থাৎকৃষ্টভায়নয ডনয়থটিক ডক টাপথ স্থান কযা য়েয়ছ। 

ডফয়কএড’য সুডফধা সৃডষ্টয রয়েে অবেন্তযীণ যাস্তায উন্নেন 

কাজ, মেয়নজ ডয়েভ. াডন যফযায়য রাইন, াম্প 

স্থান এফং নতুনবায়ফ ডযডভটযী ইতোডদ ডনভ থাণ  উন্নেন 

কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয ডডডডয়ত ফডণ থত ফ উয়দ্দশ্যাফরী 

মথামথবায়ফ অডজথত য়েয়ছ ভয়ভ থ ডডআয য়ত জানা 

মাে। 

২. 

 

জাতীয় দকরয বে সখকরায়াড়কদয বনকথটিে 

বে ভাকে নুীরকনয সুবফধা সৃবি; এফং  

 

৩. জাতীয়  অন্তজযাবতে ম যাকয় বে 

প্রবতকমাবগতায় ংগ্রকণয ভােকভ সদকয 

সুনাভ অজথন।   
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১৩.    উয়দ্দয়শ্য পুয়যাপুডয অডজথত না য়র উায কাযণাঃ 

 

         প্রকমাজয নয়।  

 

১৪.    বযদ যন ডফফযনীাঃ 

 

১৪.১     এ ডফবায়গয কাযী ডযচারক েতৃযে গত ১৪.০৩.২০১৬ তাডযয়খ প্রেল্প এরাকা (াবায, ঢাকা)  ফাংরায়দ ক্রীড়া 

ডো প্রডতষ্ঠান (ডফয়কএড)  বযদ যন েযা য়। বযদ যকনয ভয় ফাস্তফােনকাযী ংস্থায (ডফয়কএড)  ডনফ থাী 

প্রয়কৌরী  সুাযডবন ইডঞ্জডনোয উডস্থত ডছয়রন।  

         

ডনয়ম্ন প্রকয়েয অঙ্গোযী ডযদ থন ডফফযণী মদো রাঃ 

 

(ক)   আন্টাযনার সযাি অকগ্রমডনঃ 

বফদ্যভান যাস্তায ংস্কায োজ ম্পন্ন কয়কছ । সভাট ২২০০০ ফগ য বভটায যাস্তায বফটুবভনা োক যটিং , বর সোট , প্রাআভ 

সোট  বেছু ংকয য়াটায ফন্ড সভোিাভ েযা কয়কছ। যাস্তাগুবর মূরতঃ বফকেএবয প্রধান পটে কত প্রাবনক  
 

                        

    

 

                   বচত্রঃ প্রেকল্পয অতায় ডফয়কএড’য মূর পটক য়ত ডবতয়যয ডদয়ক বনবভ যত যাস্তায এোং। 
 

বফন, প্রডেণাথী সাকের, বফববন্ন প্রবক্ষণ ভাে , ভবজদ, ছাত্র সাকের, বপা য  োপ সোয়াট যায, বশু ােয আতযাবদ 

স্থান ম যন্ত বফস্তৃত। ডযদ থয়নয ভে প্রকয়েয আতাে ডনডভ থত যাত্মাগুডর  বার ফস্থায় সদখা সগকছ।   

 

(খ)   িযবভটযী বফন বনভ যাণঃ 

বপাযকদয জন্য ৫ তরা পাউকন্ডন বফবি ৫ তরা িযবভটযী বফন  বনভ যাকণয োজ ম্পন্ন য়েয়ছ এফং ফতথভায়ন তা 

পুয়যাদয়ভ ব্যফহৃত য়ে। এ বফকন প্রবতটি সলাকযয অয়তন ২৪০০ ফগ য পৄট। এ  বফকন মভাট ২৯টি বংকগর রুকভয ব্যফস্থা 

যয়েয়ছ। ১২ পৄট ৬আবঞ্চ ফাআ ১১ পৄট বফবি প্রবতটি রুকভয াকথ এটাচ্ি ফাথরুভ  বছকন ৫ পৄট ১০ আবঞ্চ ফাআ ৫ পৄট ৬ 

আবঞ্চ বফবি এেটি ফাযান্দা বনভ যাণ েযা মেয়ছ। রুভগুকরায াভকনয ংক টানা ফাযান্দা যকয়কছ। নীচতরায় গাড়ী গ্যাকযজ 

 বপ এফং সদাতরায় বেছু ংক িাআবনং সপ বনভ যাণ েযা মেয়ছ। সলাকয টাআর রাগাকনা  মেয়ছ। োকজয ভান 

কন্তালজনে ফয়র প্রতীেভান ে। ঢাো-গাজীপুয াআকয় ংরগ্ন বফকেএব’য ফাউন্ডাবযয সল প্রাকন্ত বফনটি  ডনভ থাণ েযা 

কয়কছ। এ ীভানায ঠিে ফাআকয সফ বেছু ফবস্ত  বাভান সদাোন যকয়কছ। গ্রীর ডদয়ে ীভানাটা ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ এফং 
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বচত্রঃ      বনডভ থত বপা য িযবভটযী। 
 

এ ীভানায উচ্চতা তুরনামূরক ডনচু োে ডযডভটযী বফকনয াবফ যে বনযাত্তা বফবিত য়ায অংকা যকয়কছ। এ 

ডফলয়ে ডফয়কএড’য উডস্থত প্রয়কৌরী জানান,  একফায এগুয়রা উয়েয়দয উয়যাগ মনো য়েডছর ডকন্তু স্থানীে প্রডতকূর 

ডযডস্থডতয কাযয়ন তা ডনযন কযা ম্ভফ কযা েডন।  এছাড়া ডযদ থনকায়র ডয রডেত ে, বফয়নয মদাতরা ডিঁডড় 

ংরগ্ন জানারায কাচ মখরায ফর মরয়গ মবংয়গ মাে।  

 

(গ)   সেন বনভ যাণঃ  

 

বফকেএবয পুকযা চত্বকয ১২৭৬ যাঃবভটায অযবব সেন বনভ যাণ ম্পন্ন কযা কয়কছ। সেকনয গবীযতা গকড় ২পৄট ৮ 

আবঞ্চ। সেকনয াশ্বয দু’সদয়াকরয ভাকঝ ৩পৄট ৬ আবঞ্চ সপ যাখা কয়কছ। বযদ যকনয ভয় বনবভ যত সেকনয ববতকয সোথা 

সোথা গাকছয াতা/ ভাটি কড় থােকত সদখা সগকছ। তাই মথামথবায়ফ াডন ডনষ্কায়নয জন্য সেনগুবর বনয়বভত বযস্কায 

েযা প্রকয়াজন। মেয়ন মায়ত অচনীর দ্রব্য মপরা না ে ম ডফলয়ে ফাইয়ক তকথ থাকয়ত য়ফ।  

                                              

(ঘ) য়াটায বেবিবফউন রাআন স্থানঃ  

পুযাতন য়াটায বেবিবফউন রাআকনয বযফকতয নতুন েকয ৫০০০ যাঃবভটায বেবিবফউন রাআন স্থান েযা কয়কছ। 

প্রকয়াজকনয বনবযকখ সোথা ৬আবঞ্চ, ৪আবঞ্চ থফা ২আবঞ্চ িায়া ব্যফায েযা কয়কছ। াম্প াউজ সথকে ভূগবযস্থ য়াটায 

বেবিবফউন রাআন  বফববন্ন বফকনয জরাধাকয সনয়া কয় সছ। এ োজটি তবাগ ম্পন্ন কয়কছ ফয়র উডস্থত প্রয়কৌরী 

(ডফয়কএড) জানান।  

 

 (ঙ)  য়াটায াম্প স্থানঃ  

 বফকেএব’য চত্বকযয পূকফ য বতনটি য়াটায াম্প (প্রবতটি ২৫ শ্বযবিম্পন্ন) বদকয় পুকযা বফন  ভাকে াবন যফযা 

েযা ত। পূকফ যয বতনটি াকম্পয ভকে এেটি াম্প  নি । াবনয চাবদা বৃবি ায়ায় প্রেকল্পয অতায় ২৫ শ্বয 

বিম্পন্ন দুটি নতুন াম্প স্থান েযা কয়কছ। াকথ দুটি াম্প াউজ বনভ যাণ েযা কয়কছ। বযদ যকনয ভয় এগুবর 

চালু ফস্থায় সদখা মায়।  

 

 (চ)   বে টাপয স্থানঃ  

বফদ্যভান বে ভাকেয ৭০০০ ফগ য বভটা য ফা ৭৫৩০০ ফগ য পৄকটয বনকথটিকেয টাপয বযফতযন েকয নতুন টাপয রাগাকনা 

কয়কছ। প্রেল্প প্রকেৌরী জানান , এখাকন প্রথভ কৃবত্রভ টাপয রাগাকনা য় ১৯৯০ াকর। এযয ২০০২ াকর এেফায 

প্রবতস্থান েযা য়। বতবন জানান , জাভ যানীয বরটন সোম্পানী সথকে যাবয অভদানী েযা টাপয সো ম্পানীয বনজস্ব 

এক্সাট যযা ভাকে স্থান েকযকছন। পুযাতন টাপয  প্রযাবক্ট ভাকে ফাকনা কয়কছ। তকফ ব্যফহৃত পুযাতন টাকপযয ভান বার না  

        থাোয় প্রযাবক্ট ভাকেয কধ যেটায় (প্রায় ৩৭৬০০ ফগ য পৄট ) রাগাকনা ম্ভফ কয়কছ। পুযাতন টাকপযয সটম্পায নি কয়কছ  

ফসর প্রযাবক্ট ভাকে তা  ম্পূণ থবাকফ রাগাকনা ম্ভফ য়বন।  ববফষ্যকত প্রযাবক্ট ভাকে নতুন েকয বনকথটিে টাপয রাগাকনা 

কর সখকরায়াড়যা বনয়বভত নুীরন েযকত াযকফ ফকর ডতডন ভতাভত ব্যি েকযন।   
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                                                    বচত্রঃ     প্রেকল্পয অতায় বে ভাকে স্থাবত বনকথটিে টাপয। 

 

    ১৪.২  অন্যান্য ম থয়ফেণাঃ  

 

  ক)    উডস্থত প্রয়কৌরী জানান, এেটি কৃবত্রভ টাকপযয কফ যাচ্চ অয়ুস্কার  ডনেডভতবায়ফ ১ ফায ব্যফায়য াধাযনত ৮ ফছয য়ে 

থায়ক। এটি ২০০২ াকর প্রডতস্থায়নয য পুনযাে প্রবতস্থান জরুযী কয় কড়। এছাড়া ডফডবন্ন ম থায়ে এয ব্যফায এত 

মফড মম, প্রাে ভে এ ভাঠ ২ ফায ব্যফায কযা য়ে থায়ক। পয়র এয যেণায়ফেণ  ডযচারনাে জনফর এফং আডথ থক 

ংমিল থায়ক। ডক ভায়ঠ স্থাডত কৃডিভ টায়পথয আয়ুস্কার ফজাে যাখা/বৃডিয রয়েে এয ব্যফায ীডভত/ডফকে ব্যফস্থা 

কযা মময়ত ায়য।  

 

খ)   বফকেএব বে দর , ফাংরাকদ সনাফাবনী  সদকয প্রথভ াবযয ক্লাফ দরমূ বফদ্যভান বে ভাে  ডনেডভত ব্যফায 

েকয অকছন। এয়ত কয়য প্রডেণাথীয়দয ডোয/ অনুীরয়নয সুয়মাগ মায়ত ব্যাত না ে মডদয়ক মখোর যাখয়ত য়ফ। 

 

 ১৫.  ??????????????    

  

১৫.১ প্রকয়েয আতাে  ব্যফহৃত পুযাতন টাকপযয ভান বার না থাোয় প্রযাবক্ট ভাকেয কধ যেটায় (প্রায় ৩৭৬০০ ফগ যপৄট) 

রাগাকনা ম্ভফ কয়কছ। পুযাতন টাকপযয সটম্পায নি কয়কছ পকর প্রযাবক্ট ভাকে তা ম্পূণ থবাকফ রাগাকনা ম্ভফ য়বন। 

১৫.২ ডফয়কএড’য আতাে ডনডভ থত ডক ভাঠ প্রয়োজয়নয তুরনাে ব্যফায মফড ে। পয়র এ ভায়ঠ স্থাডত কৃডিভ টায়পথয 

অয়ুস্কার/স্থােীত্বকার ডনধ থাডযত ভয়েয তুরনাে কভ ে। াাাড এগুয়রা যেণায়ফেণ খায়ত প্রচুয জনফর  অয়থ থয 

প্রয়োজন ে মা ংকুরান কযা কষ্টাধ্য ব্যাায য়ে দাড়াে। 

১৫.৩ ডনভ থাণাধীন বপা য িযবভটযী ংরগ্ন ীভানা প্রাচীকযয ঠিে ফাআকয সফ বেছু ফবস্ত  বাভান সদাোন যকয়কছ মা 

বফকনয বনযাত্তাীনতায োযণ কত াকয। 

১৫.৪ ডযদ থয়নয ভে প্রকয়েয আতাে ডনডভ থত মেয়ন াতা/ভাটি য়ড় থাকয়ত মদখা মগয়ছ মা বৃডষ্টয ভে  (ডফয়ল কয়য 

ফল থাকায়র) াডন ডনষ্কায়ন ভস্যা কযয়ত ায়য। 

১৫.৫ বপা য িযবভটযীমত মদাতরা ডিঁডড় ংরগ্ন জানারায গ্লা বাঙ্গা ডযরডেত ে। 

  

??. ??. ????????????????    

  

  ১৬.১   ডক ভায়ঠয চাডদা  ব্যফায়যয গুরুত্ব ডফয়ফচনাে ববফষ্যকত প্রযাবক্ট ভাকে নতুন েকয বনকথটিে টাপয রাগায়না মময়ত 

ায়য। এটা রাগাকনা কর প্রডেণাথীয়দয াাাড সখকরায়াড়যা বনয়বভত নুীরন েযকত াযকফ। 
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  ১৬.২   প্রকয়েয আতাে ডক ভায়ঠ স্থাডত কৃডিভ টাপথ প্রয়োজয়নয তুরনাে ব্যফায মফড ে এফং এয আযুস্কার ডনধ থাডযত 

ভয়েয তুরনাে কভ ে। পয়র এ ভায়ঠ স্থাডত কৃডিভ টায়পথয অয়ুস্কার/স্থােীত্বকার ফজাে/বৃডিয রয়েে এয ব্যফায 

ীডভত/ডফকে ব্যফস্থা কযা মময়ত ায়য।  

 

১৬.৩ ডক মখরা ডযচারনা  যেণায়ফেণ খায়ত প্রচুয জনফর  অয়থ থয ংয়িল থায়ক। পয়র ডনেডভতবায়ফ এ ব্যে 

ডনফ থায়য জন্য প্রয়োজয়ন নীডতভারা প্রনেয়নয ভাধ্যয়ভ এ প্রডতষ্ঠান  জাতীে দয়রয মখয়রাোড় ব্যতীত অন্যান্য 

ব্যফাযকাযীয়দয ডনকট য়ত নুেনতভ আয়েয ব্যফস্থা যাখা মময়ত ায়য।  

 

১৬.৪ বনডভ থত বপা য িযবভটযীয ডনযািা ডনডিতকযয়ন এ বফন ংরগ্ন ীভানায ফাআকযয ফবস্ত  বাভান সদাোন দ্রুত 

াযকণয জন্য যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারে প্রয়োজনীে উকদ্যাগ বনকত ায়য। 

 

১৬.৫      ডফয়কএডয়ত াডন ডনষ্কায়নয সুডফধায়থ থ প্রকয়েয আতাে বনবভ যত সেন ডনেডভত ডযস্কায কযয়ত য়ফ। 

 

১৬.৬ বপা য িযবভটযীমত মদাতরা ডিঁডড় ংরগ্ন জানারায ডযরডেত বাঙ্গা গ্লা মভযাভত কযয়ত য়ফ। 
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Establishment  of  Training and  Employment Generation Centre for the 

Vulnerable Youth  and Adolescent’s ীল থক ডফডনয়োগ প্রকয়েয ভাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 
 

                                               

(ভাপ্ত  জুন/২০১৫) 

 

 

১। প্রকয়েয অফস্থান                      নাযােনগঞ্জ মজরায রূগঞ্জ উয়জরায চনাড়া (ফটতরা মভাড়) 

 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা                  যুফ উন্নেন অডধদপ্তয   মদ ফাংরা কল্যাণ ডযলদ (ডডডফয়কড) 

 

৩। প্রাডনক ভন্ত্রণারে/ডফবাগ        যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে 

 

৪। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে  

                                                                                                                             (রে টাকাে)  

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

(জুন,২০১৫ 

ম থন্ত) 

ডযকডেত  ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

অডতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয%) 

অডতক্রান্ত 

ভে(মূর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%) 

মূর 

ডজডফ 

ংস্থা 

ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৬৩৮.৬৫ ১৭৯৮.৬৪ ১৭৯৮.৬৪ জুরাই ২০১৩ 

য়ত 

জুন/২০১৬ 

- জুরাই ২০১৩ 

য়ত 

জুন/২০১৫ 

- - 

 

৫। প্রকয়েয অংগডবডিক ফাত্মফােন (প্রাপ্ত ডডআয- এয ডবডিয়ত)                            

(রে টাকাে) 

ক্রডভক 

নং 

ডডডড অনুমামী কায়জয অং একক ডডডড অনুমােী ডযকডেত রেেভািা প্রকৃত ফাস্তফােন 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) যাজস্ব      

১। প্রকে কভ থকতথা কভ থচাযীয়দয 

মফতন-বাতা 

 ৬১.৭৪ ৯ জন ৬১.৭৪ ৯ জন 

২। যফযা  মফা  ৫.০০ মথাক ৫.০০ ১০০% 

                উ-মভাট (যাজস্ব):   ৬৬.৭৪ - - - 

(খ) মূরধন:    - - 

(৩) ভূডভ অডধগ্রন  ২৪০.০০ ২০ তাং ২৪০.০০ ২০ 

তাং 

(৪) মানফান  ৪০.০০ ১ টি ৪০.০০ ১ টি 

(৫) মন্ত্রাডত  ১৬২.১৫ মথাক ১৬২.১৫ ১০০% 

(৬) আফাফি  ৫৩.২২ মথাক ৫৩.২২ ১০০% 

(৭) ডনভ থান ব্যে  ১২০৪.৪০ ৩০০০ ফগ থফুট ১২.৪.৪০ ১০০% 

                         উ-মভাট (মূরধন):   ১৬৯৯.৭৭ - ১৬৯৯.৭৭ ১০০% 

কডন্টনয়জডন্প  (মবৌত) ১%  ১৬.৬৫ মথাক ১৬.০৬৫ ১০০% 

কডন্টনয়জডন্প  (মবৌত) ১%  ১৬.০৬৫ মথাক ১৬.০৬৫ ১০০% 

                      মভাট 

(যাজস্ব+মূরধন): 

 ১৭৯৮.৬৪ - ১৭৯৮.৬৪ ১০০% 

 

৬। কাজ অভাপ্ত থাকয়র তায কাযণাঃ  

 

     প্রকয়েয রেেভািায ডফযীয়ত ডডআয এয তথ্যানুমােী মকান কাজ অভাপ্ত মনই।  
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৭।  াধাযণ ম থয়ফেণ  

 

৭.১ টভূডভাঃ  

 

    প্রকেটি নাযােনগঞ্জ মজরায রূগঞ্জ উয়জরায চনাড়া গ্রায়ভ ফাস্তফাডেত য়ে। অি এরাকাটিয চাযায় প্রাে চডে াজায 

ডনম্ন আয়েয ভানুল ফডস্তয়ত ফফা কযয়ছ। ম্পদ   কভ থংস্থায়নয অবায়ফ এ অিয়রয দডযদ্র  অদে যুফয়দয আথ থ-

াভাডজক অফস্থা চযভবায়ফ  ডফম থস্থ, মফকাযত্ব মায অন্যতভ কাযণ। অি এরাকায যুফয়দয কাডযগযী জ্ঞান  চাকুযীয়ত 

প্রয়ফয়য মমাগ্যতায অবায়ফ মফকায যুফযা  আত্মকভী ফা উৎাদনমূখী  কভ থকায়ন্ড ডনয়োডজত  য়ত াযয়ছ না। প্রকে 

এরাকায আয়ায় কভ থমূখী প্রডেণ মকন্দ্র না থাকাে অি এরাকায যুফয়দয প্রডেয়ণয ভাধ্যয়ভ আত্মকভী উৎাদনমূখী 

জনয়গাষ্ঠীয়ত রুান্তয কযা ম্ভফ য়ে না। এয পয়র এই অিয়রয জনগণ অথ থননডতকবায়ফ  ডডছয়ে ড়য়ছ এফং দাডযদ্র 

উয়েখয়মাগ্য ায়য হ্রা ায়ে না।  এ মপ্রোয়ট অি অিয়রয মফকায যুফয়দয ডফয়ল কয়য দডযদ্র  সুডফধাফডিত যুফয়দয  

কাডযগযী  কভ থমূখী প্রডেয়ণয ভাধ্যয়ভ দে জনয়গাষ্ঠী রূান্তয়যয রয়েে এ  প্রকেটি ফাস্তফােন কযা। তায়দয প্রয়োজন  

অডধকায়যয প্রডত গুরুত্ব ডদয়ে যুফ উন্নেন  অডধদপ্তয  মদফাংরা কল্যাণ ডযলদ কতৃথক মমৌথবায়ফ ফাস্তফােয়নয ডনডভ থয়ি 

ডফয়ফচে প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

 

৭.২  উয়দ্দশ্যাঃ  

 

 মফকায যুফয়দয দেতা বৃডিমূরক প্রডেণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ মদয় এফং ডফয়দ আত্ম-কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট 

কযা; 

 জাতীে উন্নেয়নয মূর ধাযাে যুফয়দয অংগ্রণ ডনডিত কযা; 

 গযীফ  অাে যুফয়দয আত্ম-কভ থংস্থায়নয ভাধ্যয়ভ ডযফায, কভ থয়েি  ভায়জ তায়দয মূল্য ডনডিত কযা;  

 গযীফ  অাে যুফয়দয কভ থমূখী প্রডেয়ণয  ভাধ্যয়ভ  প্রয়োজন ডবডিক কভ থংস্থায়নয জন্য দে কভী ডায়ফ 

গয়ড় মতারা; 

 প্রডেণাথীয়দয জন্য দুটি ৫ তরা বফন ডনভ থাণ কযা। একটি প্রডেণ কাম থক্রভ ডযচারনায জন্য এফং অযটি 

পু থনফ থায়নয জন্য; 

 ৩০% গযীফ অাে যুফয়দয ডফনামূয়ল্য প্রডেণ প্রদান  পুন থফান কযা।  

 

৭.৩  প্রকয়েয অনুয়ভাদন অফস্থাাঃ  

 

      Establishment  of  Training and  Employment Generation Centre for the Vulnerable Youth  and 

Adolescent’s ীল থক প্রকেটি ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক গত ১৪/০৮/২০১৩ তাডযয়খ অনুয়ভাডদত য়েয়ছ। প্রকেটিয 

অনুয়ভাডদত মভাট ব্যে ১৭৯৮.৬৪ রে টাকা। এয ভয়ধ্য ডজডফ ১৪১৭.৭৬ রে টাকা প্রতোড ংস্থায  (মদফাংরা কল্যাণ 

ডযলদ-ডডডফয়কড)  অফদান ৩৮০.৫৭ রে টাকা এফং মভোদকার জুরাই ২০১৩ য়ত জুন ২০১৬ ম থন্ত। 

 

৮।  প্রকে ডযদ থণাঃ  

আইএভইডড কতৃথক ২৩/০৪/২০১৬ ইং তাডযয়খ প্রকয়েয আতাে ফাত্মফাডেত কাম থক্রভ ম্পয়কথ তথ্য ংগ্রয়য জন্য 

প্রকে্এরাকা আইএভইডড কতৃথক (চনাড়া, রূগঞ্জ, নাযােণগঞ্জ) ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকায়র প্রকে ডযচারক, 

মজাফােদা মফগভ, উ-প্রধান, যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে, মফযকাযী উন্নেন য়মাগী  জনাফ আব্দুর খায়রক, মচোযম্যান, 

ডডডফয়কড এফং জনাফ আব্দু ারাভ, ডযচারক, ডডডফয়কড উডস্থত ডছয়রন।  

 

৯।  অংগডবডিক ফাস্তফােন অগ্রগডতাঃ  
 

(ক) কভ থকতথা /কভ থচাযীয়দয  মফতন-বাতাডদাঃ প্রকয়েয ংস্থান অনুমােী ডডডফয়কড এয অথ থােয়ন ৯ জন কভ থকতথা-কভ থচাযীয 

ডফডবন্ন মভোয়দ ডনয়োয়গয ংস্থান ডছর। এ কর জনফর প্রকয়েয  ফাস্তফােন কায়জ ােতা, প্রকেভূক্ত কভ থসুচীয আতাে 

প্রডেণ মেয়ড  প্রডেণ  ডযচারনা কযায কায়জ ডনয়োগ মদো ে। এ অংয় ংস্থানকৃত প্রতোী ংস্থায অথ থােয়ন ৬১.৭৪ 

রে টাকায ব্যে কযা য়েয়ছ ফয়র প্রকে ডযচারক অফডত কয়যন।  

(খ) কভ থসূচীাঃ কডম্পউটায মফডক, ইয়রকেডনক্স, ডফউটিডপয়কন এন্ড মোয কাটিং  মভাফাইর াডব থডং এ ৪  টি মেয়ড 

১০/০২/২০১৬ তাডযখ য়ত প্রডেণ কাম থক্রভ চয়রয়ছ। ংডিষ্ট াডজযা খাতাে মদখা মাে মম, প্রডত ব্যায়চ ২০ জন কয়য 

কডম্পউটায মফডক ৬ ভা, ইয়রকেডনক্স ৬ ভা, ডফউটিডপয়কন এন্ড মোয কাটিং ২ ভা   মভাফাইর াডব থডং ৩ ভা  

প্রডেণ অনুডষ্ঠত  য়ে। পুরুল  ভডরা উবে মশ্রণীয প্রডেণাথী  অংগ্রণ কয়যয়ছন। প্রডেক ডডডফয়কড কতৃথক 
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ডনয়োগকৃত ডছয়রন। প্রডেণাথীয়দয বডতথ পযভ ডছর না। প্রডেণ ডফজ্ঞডপ্ত, ডরপয়রট এফং ভাইডকং কয়য প্রডেণাথীয়দয 

ডনফ থাচন কযা ে। অংগ্রনকাযীযা অডধকাং মেয়ি স্থানীে। প্রডেণ ময়ল  ছাি/ছািীয পয়রা-আয়য জন্য তথ্য 

ংযেণ কযা য়ে। প্রডেণাথীয়দয ম্পূণ থ ডফনামূয়ল্য প্রডেণ প্রদান কযা য়েয়ছ। তয়ফ প্রডেণ াভগ্রী, ডযয়া থ 

া থনয়দয জন্য ব্যে ডনফ থা কযা য়েয়ছ। প্রডেয়ণয জন্য ডনধ থাডযত মকা থ কাডযকুরাভ প্রণেন কযা য়েয়ছ। প্রডেয়ণ 

উিীণ থয়দয াটি থডপয়কট মদো য়ফ ভয়ভ থ প্রতোড ংস্থায মচোযম্যান জানান। 

 

(গ)  ৫ তরা ডফডষ্ট ৩০,০০০ ফগ থফুয়টয ২(দুই) টি বফন ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। একটি মেডনং মন্টায মাায ডনচতরা াডকথং, গাড থ 

রুভ, মষ্টায রুভ, ইয়রকয়ো মভকাডনকোর রুভ, ২ে তরাে র রুভ, প্রাডনক রুভ,   ডযডন, ৩ে তরাে  োডে মফাড থ 

রুভ, ইন্পোক্টয রুভ,  ডপ্রডন্পার রুভ, ৪থ থ  ৫ভ  তরাে প্রডেণ কে এফং ডযয়ভটডয  ডফডডং এয নীচতরাে  াডকথং 

গাড থ রুভ, ২ে তরাে নাভাজ   মগষ্ট রুভ, ৩ে, ৪থ থ  ৫ভ তরাে প্রডেণাথীয়দয আফান ব্যফস্থা। 

 

(ঘ)  মস্ত্রাডত ংগ্রাঃ প্রকয়েয আতাে মজনায়যটয, াফ-মষ্টন,  োটায াম্প কর মন্ত্রাডত ক্রে কযা য়েয়ছ এফং 

ফযাদ্দকৃত যকাডয অথ থ ব্যে য়েয়ছ ফয়র প্রকে ডযচারক  ংস্থায মচোযম্যান ডযদ থনকায়র উয়েখ কয়যন।  

 

(ঙ)   আফাফি ক্রোঃ ডনডভ থত ২ (দুই) টি বফয়ন বাকে, োডে মফাড থ রুভ, অডপ কে, প্রডেণাথীয়দয জন্য ডযয়ভটযী  

প্রডেণ কে ইতোডদয জন্য ৪৬.২৮ রে টাকায ংস্থানকৃত অথ থ ব্যে য়েয়ছ ফয়র প্রকয়েয ংডিষ্ট কভ থকতথাগণ অফডত 

কয়যয়ছন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic & Hostel Buildings                   

 

 

 

 
 

                                        বচত্রঃ প্রেকল্পয অতায় বনবভ যত প্রাবনে োভ এোকিবভে বফন 

 

১০. ডযদ থয়ন প্রাপ্ত তথ্যাঃ 

 

১০.১ নাযােণগঞ্জ মজরায রূগঞ্জ উয়জরাস্থ মডভযা ফাজায ডন্নকটস্থ চনাড়া (ফটতরা মভাড়) নাভক এরাকা-মত প্রকেটিয 

অফস্থান। চনাড়া জনফহুর এরাকা মডযয়ে উিয   পূয়ফ থ ডফার আফাডক এরাকাে ডনডভ থত মেডনং মন্টায   

ডযয়ভটডয ডফডডং এয অফস্থানটি মথামথ য়েয়ছ। পয়র উক্ত আফাডক এরাকাে যুফক যুফতীযা ডফডবন্ন প্রডেয়ণ অং 

গ্রণ কয়যয়ছন।  
 

          প্রকয়েয আতাে ডনডভ থত ৫ভ তরা ২টি বফন দৃডষ্ট নন্দন য়েয়ছ। ফাডেকবায়ফ ডনভ থাণ  কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন 

য়েয়ছ। উয়েডখত ৪ টি মেয়ড প্রডেণ কাম থক্রভ চালু কযা য়েয়ছ। ৮ (আট) জন প্রডেণাথীয়দয ায়থ আয়রাচনা কযা 

য়েয়ছ, মায়দয ডযচে ডনম্নরুাঃ 
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ক্রাঃ 

নং 

নাভ  ঠিকানা প্রডেণ ময়ল কী কযয়ফন 

 

০১ ডযাজুর ইরাভ (কডম্পউটায মকা থ) 

মডভযা, ঢাকা।  

ডতডন জাডনয়েয়ছন মম, প্রডেণ ময়ল ডতডন মম মকান  যকাযী-

মফযকাযী ংস্থাে চাকুযীয ন্ধান কযয়ফন। 

০২ খাডদজা আক্তায(কডম্পউটায মকা থ) 

মডভযা, ঢাকা। 

ডতডন জাডনয়েয়ছন স্ব-উয়যায়গ কডম্পউটায প্রডেয়ণয মকন্দ্র চালু 

কযয়ফন এফং ব্যফােী প্রডতষ্ঠান ডয়য়ফ এয়ক দাড় কযাফায 

মচষ্টা কযয়ফন। 

০৩ মভাাঃ যায়র (ইয়রকেডনক্স মকা থ) 

চনাড়া, রূগঞ্জ।  

ডতডন জাডনয়েয়ছন মম, প্রডেণ ময়ল ডতডন ডনয়জয উয়যায়গ  

ইয়রকেডনক্স এয ব্যফা শুরু কযয়ফন এফং স্বাফরম্বী োয মচষ্টা 

কযয়ফন। 

০৪ মভাাঃ ডদপু(ইয়রকেডনক্স মকা থ) 

চনাড়া, রূগঞ্জ। 

ডতডন জাডনয়েয়ছন মম, প্রডেণ ময়ল ডতডন ডনয়জয উয়যায়গ  

ইয়রকেডনক্স এয ব্যফা শুরু কযয়ফন এফং স্বাফরম্বী োয মচষ্টা 

কযয়ফন। 

০৫ সুভনা (ডফউটিডপয়কন মকা থ) 

চনাড়া, রূগঞ্জ। 

ডতডন জাডনয়েয়ছন মম, প্রডেণ ময়ল ডতডন ডনজ উয়যায়গ ডফউটি 

ার থায খুরয়ফন এফং আডথ থকবায়ফ স্বাফরম্বী োয প্রয়চষ্টা 

চারায়ফন। 

০৬ যাডদা (ডফউটিডপয়কন মকা থ) 

চনাড়া, রূগঞ্জ। 

ডতডন জাডনয়েয়ছন মম, প্রডেণ ময়ল ডতডন মম মকান ডফউটি 

ার থায়য চাকুযী কযয়ফন।  

০৭ মভাাঃ ডজফ (মভাফাইর াডব থডং মকা থ) 

চনাড়া, রূগঞ্জ। 

ডতডন জাডনয়েয়ছন মম, প্রডেণ ময়ল ডতডন মম মকান  যকাযী-

মফযকাযী 

ংস্থাে চাকুযীয ন্ধান কযয়ফন। 

০৮ মভাাঃ াডকফ (মভাফাইর াডব থডং 

মকা থ) 

চনাড়া, রূগঞ্জ। 

ডতডন জাডনয়েয়ছন মম, প্রডেণ ময়ল ডতডন ডনয়জয উয়যায়গ  

মভাফাইর াডব থডং এয ব্যফা শুরু কযয়ফন এফং স্বাফরম্বী 

োয মচষ্টা কযয়ফন। 

 

ডযদ থয়ন মদখা মাে মম ১০-০২-১৬ তাডযখ য়ত প্রডেণ কাম থক্রভ চালু কযা য়েয়ছ। প্রডেণাথীয়দযয়ক প্রশ্ন কয়য জানা 

মাে মম প্রডেণ ময়ল তাযা ডনধ থাডযত মেয়ড চাকুডয  কযয়ফ। অয়নয়ক  প্রডেণ ময়ল ডনয়জযা আত্ম-কভ থংস্থায়ন 

ডনয়জয়দযয়ক ডনয়োডজত কযয়ফ ফয়র অডবভত জাডনয়েয়ছ। দে ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ প্রডেণাথীয়দয মমাগ্য কভী ডয়য়ফ 

গয়ড় তুরয়ত াযয়র তাযা যকায কতৃথক গৃীত উন্নেয়নয মূরধাযাে ডগয়ে তায়দয বাগ্য ফদরায়ত াযয়ফ ফয়র প্রতীেভান 

ে। 
 

১০.২ মফযকাডয প্রয়চষ্টাে আথ থ-াভাডজক খায়ত গৃীত প্রকয়েয ীডভত আকায়য যকাডয াায্য প্রদায়নয জন্য ংয়াডধত 

নীডতভারা অনুমােী প্রকেটিয অনুকূয়র যকায়যয ১৪১৮.০৭ রে টাকা এফং প্রতোড ংস্থায ৩৮০.৫৭ রে টাকা 

মথাক্রয়ভ ৮০% এফং ২০% প্রাক্কডরত ব্যে অনুয়ভাডদত ডছর। এ প্রাক্কডরত ব্যে য়ত যকাডয অয়থ থয ১৪১৭.৭৬ রে এফং  

প্রতোী ংস্থায ৩৮০.৫৭ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ, মা প্রাক্কডরত ব্যয়েয মথাক্রয়ভ ৯৯% এফং ১০০% । একজন যকাডয  

কভ থকতথা প্রকে ডযচারয়কয দাডেয়ত্ব  ডছয়রন এফং প্রকে ফাস্তফােয়নয জন্য যুফ উন্নেন অডধদপ্তয এফং প্রতোী  ংস্থায  

ায়থ Deed of agreement স্বােডযত য়েডছর। এ ছাড়া প্রকেটি ডযচারনায জন্য মথামথ  কতৃথয়েয অনুয়ভাদয়ন 

োডি মফাড থ গঠন কযা ে।  
 

   ১০.৩  অডডট ংক্রান্ত তথ্যাঃ প্রকে ডযচারক জানান মম চরডত অথ থ ফছয ব্যডতয়যয়ক ডফগত অথ থ ফছয়যয কর অডডট কাজ 

ম্পন্ন য়েয়ছ ফয়র উ সেখ কয়যন। ডডআয-এয এপ অনুয়েদ- ভডনটডযং এন্ড অডডটিং এয উানুয়েদ ২.১ ইন্টাযন্যার 

অডডট এফং ২.২ এ এক্সটাযন্যার অডডট ংক্রান্ত মকান তথ্যাডদয উয়েখ কযা েডন ভয়ভ থ মদখা মাে।  
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১১।  প্রকয়েয  াডফ থক অগ্রগডতাঃ  প্রকয়েয  আতাে জুন, ২০১৫ ম থভত্ম ক্রভপুডঞ্জত আডথ থক অগ্রগডত য়েয়ছ মভাট ১৭৯৮.৩৪ 

রে টাকা (ডজডফ ১৪১৭.৭৬ রে টাকা এফং ডডডফয়কড ৩৮০.৫৮ রে টাকা), মা অনুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয়েয ৯৯% 

এফং ফাস্তফ অগ্রগডত ৯৮%। প্রকয়েয ফছযডবডিক ংয়াডধত এডডড ফযাদ্দ, অফমুক্ত  ব্যয়েয ডচি ডনম্নরুাঃ  

                                                                                                                               (রে টাকাে)  

অথ থফছয ংয়াডধত এডডড ফযাদ্দ অফমুডক্ত ব্যে 

মভাট ডজডফ 

(টাকা) 

ডডডফয়কড মভাট ডজডফ 

(টাকা) 

ডডডফয়কড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২০১৩-১৪ ৯২৮.৫৮ ৬৬৮.০০ ২৬০.৫৮ ৬৬৮.০০ ৯২৮.৫৮ ৬৬৮.০০ ২৬০.৫৮ 

২০১৪-১৫ ৮৬৯.৭৬ ৭৪৯.৭৬ ১২০.০০ ৭৪৯.৭৬ ৮৬৯.৭৬ ৭৪৯.৭৬ ১২০.০০ 

মভাট= ১৭৯৮.৩৪ ১৪১৭.৭৬ ৩৮০.৫৮ ১৪১৭.৭৬ ১৭৯৮.৩৪ ১৪১৭.৭৬ ৩৮০.৫৮ 

 

উয়যয াযণী য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয ফা স্তফােন মভোয়দ ংয়াডধত এডডড’য ভাধ্যয়ভ ফযাদ্দ প্রদান কযা য়েয়ছ 

১৭৯৮.৩৪ রে টাকা, মায ভয়ধ্য ডজডফ ১৪১৭.৭৬ রে টাকা এফং ডডডফয়কড ৩৮০.৫৮ রে টাকা। ংস্থানকৃত ডজডফ 

অয়থ থয ১৪১৭.৭৬ রে টাকা অথ থছাড় য়েয়ছ এফং পুয়যা ছাড়কৃত অথ থই ব্যে য়েয়ছ ফয়র প্রকে ডযচারক অফডত 

কয়যয়ছন।   

 

১২।  প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যাঃ  

 

অনুয়ভাডদত প্রকেটিয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ মজাফােদা মফগভ, উ-প্রধান (যুফ  ক্রীড়া  ভন্ত্রণারে), ২১/০৮/২০১৩ য়ত 

অডতডযক্ত  দাডেত্ব ডায়ফ জুন, ২০১৫ ম থন্ত  প্রকে  ডযচারয়কয দাডেত্ব ারন কয়যয়ছন। 

 

১৩।  প্রকয়েয উয়দ্দশ্য অজথনাঃ 

 

ডযকডেত উয়দ্দশ্য অডজথত পরাপর 

(ক) মফকায যুফয়দয  দে তা বৃডিমূরক  প্রডেণ  

প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ মদয় এফং ডফয়দ আত্ম-

কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা; 

(ক) ডযদ থয়ন মদখা মাে মম, যুফয়দয প্রডেমণয জন্য ঢাকায 

অদূয়য মখারায়ভরা ডযয়ফয় প্রডেমণয সুয়মাগ সৃডষ্ট  কযা 

য়েয়ছ। মায়ত যুফযা প্রডেণ গ্রণ ময়ল  ডফডবন্ন প্রডতষ্ঠায়ন 

চাকুযীয সুয়মাগ ায়ফ এফং ডনয়জযা আত্মকভ থ ংস্থায়নয 

ব্যফস্থা কযয়ত াযয়ফ। 
 

(খ) জাতীে উন্নেয়নয মূর ধাযাে যুফকয়দয 

অংগ্রণ ডনডিত কযা; 

(খ) অি ংস্থায প্রডেণ গ্রণ  কয়য যুফযা দে কভী  ডয়য়ফ 

গয়ড় উঠয়ফ এফং যকায কতৃথক গৃীত ডফডবন্ন উন্নেন কভ থ-

কায়ন্ডয য়ঙ্গ ম্পৃক্ত  য়ে  ডনয়জয়দযয়ক  জাতীে উন্নেয়নয 

মূর ধাযাে ডনয়ে 

মময়ত ময়যয়ছ। 
 

(গ) গযীফ  অাে যুফয়দয আত্ম-

কভ থংস্থায়নয ভাধ্যয়ভ ডযফায, ক ভ থয়েয়ি 

 ভায়জ তায়দয মূল্য ডনডিত কযা; 

 

(গ) গযীফ  অাে যুফযা অি প্রডতষ্ঠায়ন প্রডেমণয সুয়মাগ গ্রণ 

কযাে আত্ম-কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট য়েয়ছ এফং এয়ত 

কয়য ডযফায়য ক ভ থয়েমি  ভায়জ তায়দয মূল্য ডনডিত 

য়ে। 

 

(ঘ) গযীফ  অাে যুফয়দয কভ থমূখী 

প্রডেমণয  ভাধ্যয়ভ  প্রয়োজন ডবডিক 

কভ থংস্থায়নয  জন্য দে কভী ডায়ফ গয়ড় 

মতারা; 

 

(ঘ) ডযদ থয়ন  মদখা মাে মম অি প্রডতষ্ঠায়ন  চাযটি মেয়ড 

প্রয়োজন ডবডিক  প্রডেমণয ব্যফস্থা কযা য়েয়ছ। এয়ত 

অাে যুফযা দে কভী ডয়য়ফ ডনয়জয়দযয়ক গয়ড় তুরয়ত 

াযয়ফ এফং তায়দয কভ থংস্থায়নয  ব্যফস্থা কযয়ত াযয়ফ। 

(ঙ) প্রডেণাথীয়দয জন্য দুটি ৫ তরা বফন 

ডনভ থাণ কযা। একটি প্রডেণ কাম থক্রভ 

ডযচারনায জন্য এফং অযটি 

প্রডেণাথীয়দয আফায়নয জন্য; 

(ঙ) প্রডেণাথীয়দয  জন্য দুটি ৫ তরা বফন ডনভ থাণ  কযা য়েয়ছ। 

একটি বফয়ন  ইয়তাভয়ধ্য প্রডেণ কাম থক্রভ  চালু কযা য়েয়ছ 

অয বফনটিয়ত আফান ব্যফস্থায কাম থক্রভ চালু কযা য়ে। 
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ডযকডেত উয়দ্দশ্য অডজথত পরাপর 

 

(চ) ৩০% গযীফ অাে যুফয়দয ডফনামূয়ল্য 

প্রডেণ প্রদান  পুন থফাণ কযা; 

 

 

(চ) ডযদ থয়ন মদখা মাে মম প্রডেণ কাম থক্রভ য়ফভাি  চালু কযা 

য়েয়ছ। ংস্থায মচোযম্যান অফডত কয়যন মম 

প্রডেণাথীয়দয ভয়ধ্য য়ত ৩০% গযীফ অাে যুফয়দয 

ডফনামূয়ল্য প্রডেণ প্রদান কযা য়ে। 
 

 

 

১৪।  আইএভইডডয ম থয়ফেণাঃ 

 

১৪.১ প্রকয়েয অফস্থানাঃ প্রকয়েয অফস্থান  ঢাকায অদূয়য  বার ডযয়ফয় োে এফং চনাড়া ঘনফডত পুনফা থন এরাকা 

ংরগ্ন োে প্রকয়েয কাম থক্রভ ডযচারনাে  ইডতফাচক াড়া াো মায়ফ ফয়র প্রডতেভান ে।  

১৪.২ টাইভ বায-যান এন্ড  কষ্ট বায যান না োাঃ  প্রকেটিয  ফাত্মফােয়নয মভোদ ডছর ডতন ফছয জুরাই ২০১৩ য়ত 

জুন ২০১৬ ম থন্ত। ডকন্তু ম থয়ফেমণ  মদখা মাে মম, প্রকয়েয ফা স্তফােন এক ফছয পূয়ফ থই ম্পন্ন য়েয়ছ  অথ থাৎ প্রকয়েয 

ফাস্তফােন ৩০ জুন, ২০১৫  তাডযয়খ মল য়েয়ছ। 

 

১৪.৩ প্রকয়েয ডনভ থাণ কায়জয ভানাঃ প্রকয়েয ডনভ থাণ কাজ মফযকাযী ংস্থা কতৃথক ম্পাদন কযা য়েয়ছ প্রকে ডযচারয়কয 

সুাযডবন  কায়জয ভান মন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। 

 

১৪.৪ প্রকয়েয চাযটি মেয়ড প্র ডেণ প্রদায়নয ংস্থান যয়েয়ছ।(১) কডম্পউটায মফডক, (২) ইয়রকেডনক্স,(৩) ডফউটিডপয়কন 

এন্ড মোয কাটিং  (৪) মভাফাইর াডব থডং/াউজ ডকডং যুয়গায়মাগী মকা থমূ চালু কযায জন্য বফয়ন ময়থষ্ট 

জােগা যয়েয়ছ। 

 

১৪.৫ ৪টি মেয়ডয ভয়ধ্য কডম্পউটায ব্যতীত অন্যান্য মেয়ড প্রড েণাথী কভ োে মন্ত্রাডত তুরনামূরকবায়ফ কভ ব্যফায  

           য়ে। 

 

১৪.৬ প্রড েণ বফনটিয মফ ডকছু কয়েয ব্যফায এখন শু রু েডন। অব্যফহৃত কে মূয় প্রডতডদন দুটি ব্যায়চ প্র ডেণ 

মদোয সুয়মাগ যয়েয়ছ। 

 

১৪.৭ প্রডতষ্ঠানটিয কাম থক্রভ মপিম্নোডয, ২০১৬ য়ত শুরু য়েয়ছ তাই চুডক্ত অনুমােী ৩০% প্রড েণাথীয প্রডেণ কাম থক্রভ 

ডফনামূল্য ম্পন্ন কযায ডফলেটি এখনই মূল্যােয়নয সুয়মাগ ীডভত ডছর। তয়ফ প্রকে ডযচারক জানান মম, এ ডফলেটি 

ঠিকবায়ফ প্রডতারন কযা য়ফ। 

 

১৪.৮ প্রড েণ কাম থ ম থায়রাচনা কযা য়ে, ডকন্তু প্রডেমণয জন্য Detail Training  Syllabus াো মােডন। 

প্রডেণ কাম থক্রয়ভয জন্য Training  Syllabus প্রয়োজন। 

 

১৫। সুাডয 

১৫.১ প্রকয়েয কাম থক্রভ ১০/২/২০১৬ তাডযয়খ শুরু য়েয়ছ। প্রকয়েয প্রড েণ  কাম থক্রভ প্রড েণাথীয়দযয়ক আগ্রী কযায 

রমেে ডফডবন্ন প্রচায ভাধ্যয়ভ প্রডেমণয  প্রচায কাম থক্রভ মজাযদায কযয়ত য়ফ। 

 
 

১৫.২ প্রডেণ কাম থক্রভ  য়ত প্রড েণাথীয়দযয়ক ঠিকবায়ফ গয়ড় মতারায রয়েে মমাগ্য প্রড েক ডনয়োগ ডদয়ত য়ফ এফং 

প্রডেণ কাম থক্রভ কয়ঠায  ডনেভতাডন্ত্রকবায়ফ মূল্যােন কযয়ত য়ফ, মায়ত প্রড েণ কাম থক্রভ মথয়ক প্রড েণাথীযা 

উকায রাব কযয়ত ায়য এফং প্রডেমণয ভান ঠিক ম থায়ে ফজাে থায়ক। 

 

১৫.৩ প্রডেমণয জন্য প্রয়োজনীে ডয়রফা ততডয কয়য মথামথবায়ফ তা অনুযণ কযয়ত য়ফ। এ ডফলয়ে ডফডবন্ন খ্যাতনাভা 

যকাডয-মফযকাযী প্রডতষ্ঠায়নয updated ডয়রফায়য ােতা গ্রণ কযা মময়ত ায়য। 

 
 

১৫.৪ প্রডেমণয ডফডবন্ন মকা থ দ্রুত চালুকযয়ণয ভাধ্যয়ভ প্রড েণ বফয়নয অব্যফহৃত কেগুডর ঠিকবায়ফ ব্যফায ডনডিত 

কযয়ত য়ফ। 
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১৫.৫  কডম্পউটায  অন্যান্য  কর মন্ত্রাডতয ফ থাত্বক ব্যফায  সুষ্ঠু যেণায়ফেণ ডনডিত কযয়ত য়ফ। 

 

১৫.৬  প্রকয়েয আতাে ক্রে ংক্রান্ত মাফতীে তথ্যডদ (দযি আফান, ডিকাে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকা, দযমূল্যােন  কাম থায়দ 

প্রদান ংক্রান্ত তথ্যাডদ (ডকুয়ভন্ট) আইএভইডডয়ক অফডত কযয়ত য়ফ। 
 

১৫.৭ প্রকয়েয অডডট ডনস্পডিপূফ থক তা আইএভইডডয়ক অফডত কযয়ত য়ফ। 

 

১৫.৮  আয়রাচে প্রকেটি যকাযী-মফযকাযী মমৌথ উয়যয়গ ফাস্তফাডেত য়েয়ছ। তাই প্রড েণ কাম থক্রয়ভ চুডক্ত অনুমােী ৩০% 

প্রডেণাথীয়ক ডফনামূয়ল্য প্রডেণ প্রদান ডনডিত কযয়ত য়ফ।  
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পুযাতন যুফ প্রডেণ মকন্দ্রমূয়য অভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ (২ে ংয়াডধত) ীল থক প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যােন 

প্রডতয়ফদন 

 

(ভাপ্তাঃ ডডয়ম্বয,২০১৪) 

 

১. প্রকয়েয নাভ : 

 

পুযাতন যুফ প্রডেণ মকন্দ্রমূয়য অভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ (২ে ংয়াডধত)। 
 

২. ফাস্তফায়নোযী ংস্থা : যুফ উন্নেন অডধদপ্তয। 

 

৩. উয়যাগী ভন্ত্রণারে 

/ডফবাগ 

: যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে।   

 

৪. প্রকয়েয অফস্থান    

 

: ডফবাগ মজরা 

ঢাকা (১) মগাারগঞ্জ, (২) জাভারপুয, (৩) পডযদপুয, (৪) মযপুয,(৫) ডযেতপুয,  (৬) 

ভাদাডযপুয (৭) ডকয়াযগঞ্জ 

চট্টগ্রাভ (৮) কুডভো, (৯) ফান্দযফান, (১০) মনাোখারী, (১১) খাগড়াছডড়, (১২) 

চাঁদপুয, (১৩) যাঙ্গাভাটি 

যাজাী (১৪) ঠাকুযগাঁ, (১৫) াফনা, (১৬) ডযাজগঞ্জ, (১৭) নগাঁ, (১৮) 

ডদনাজপুয, (১৯) গাইফান্ধা, (২০) রারভডনযাট 

খুরনা (২১) কুডষ্টো, (২২) ফায়গযাট, (২৩) নড়াইর, (২৪) ডঝনাইদ (২৫) 

ভাগুড়া,  

ফডযার (২৬) ঝারকাঠি, (২৭) ডয়যাজপুয  

ডয়রট (২৮) ডয়রট এফং (২৯) ডফগঞ্জ 
 

৫. প্রকে ফাস্তফায়ন 

ভে  ব্যে 

:  

(রে টাকাে) 

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

ডযকডেত ফাস্তফায়নোর প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

োর 

বতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে 

(মূর 

ফাস্তফায়ন 

কায়রয 

%) 

মূর 

 

১ভ 

ংয়াডধত 

২ে 

ংয়াডধত 

 মূর সভয়াদ 

বৃবি (১ভ 

ফায) 

সভয়াদ 

বৃবি 

(২য় ফায) 

   

১০৩৯৮.৭৯ ১১৪২৩.৮২ ১২১৭০.১০ ১১৮৮১.৪৬ ০১.০৭.২০১০ 

য়ত 

৩০.০৬.২০১৩ 

০১.০৭.২০১০  

য়ত 

৩০.০৬.২০১৪ 

০১.০৭.২০১০ 

য়ত 

৩০.০৬.২০১৫ 

০১.০৭.২০১০ 

য়ত 

৩০.০৬.২০১৫ 

১৭৭২.১০ 

(১৭.০৫%) 

২ ফছয 

(৬৬.৬৭%

) 

৬.       াধাযণ ম থয়ফেণাঃ  
 

৬.১ প্রেকল্পয উকেশ্যঃ  

 

 বফদ্যভান যুফ প্রবক্ষণ সেেগুবরয ভাপ্ত োজ ভাপ্তেযণ।  

 সজরা ম যাকয়য ের প্রবক্ষণ সো যমূকে এেআ েযাম্পাক সুষ্ঠুবাকফ ফাস্তফায়ন  ভেয় েযায বনবভত্ত যুফ  

প্রবক্ষণ সেেগুবরকে ৫-তরা বফবি বফকন উন্নীত েযা। । 
 ২৯টি যুফ প্রবক্ষণ সেকেয প্রকতযেটিকত অফাবে বকটয ংখ্যা বৃু্বি েযা।  

 যুফ ভাকজয েভ যংস্থান/অত্মেভ যংস্থাকনয সুকমাগ সৃবি েযা এফং তাকদয অথ য-াভাবজে ফস্থায উন্নয়ন  

ঘটাকনা।  
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৬.২ প্রেল্প গ্রকণয টভূবভঃ 

 

যুফ উন্নয়ন বধদপ্তকযয প্রবতষ্ঠারগ্ন সথকে এ ম যন্ত ৫৩টি সজরায় যুফ প্রবক্ষণ সেে স্থান েযা কয়কছ। এয ভকে ২৯টি 

সজরায় যুফ প্রবক্ষণ সেকেয পূ ণ থাঙ্গরু সদয়া ম্ভফ য়বন। এফ সজরায় কনে উ -বযচারে বাড়া ফাড়ীকত বপ 

েকযন। ২৯টি যুফ প্রবক্ষণ সেকেয ৪থ য  ৫ভ তরা ম্প্রাযণ েযা কর এেআ েভকপ্ল্কক্স এফ উ -বযচারকেয 

বপ ংক্যরান ের প্রবক্ষণ োম যক্রভ ম্পন্ন েযা  ম্ভফ কফ। এ রকক্ষয যোবয কথ যয াশ্রয়  প্রবক্ষণ 

োম যক্রভ ভেয়  জতয েযায রকক্ষয এআ প্রেল্পটি গ্রণ েযা কয়কছ।  

 

৬.৩ প্রেকল্পয নুকভাদন ফস্থাঃ 

 

মূর প্রকেটি ম্পূণ থ ডজডফ অথ থােয়ন মভাট ১০৩৯৮.৭৯ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে জুরাই, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৩ 

মভোয়দ গত ১২/১০/২০১০ তাডযয়খ একয়নক কতৃথক অনুয়ভাডদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয পূতথ কায়জয ব্যে বৃডিয 

কাযয়ণ প্রকে ব্যে ১০২৫.০৩ রে টাকা বৃডি কয়য প্রাক্কডরত ব্যে ১১৪২৩.৮২ রে টাকা এফং ফাস্তফােন মভোদ বৃডি 

কয়য জুরাই, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৪ মত ংয়াধন কযা ে। এযয প্রকয়েয প্রাক্কডরত ব্যে ১২১৭০.১০  রে টাকাে 

উন্নীত কয়য  মভোদ এক ফছয বৃডি  কয়য গত  ১৭.০৭.২০১৪ তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক প্রকয়েয ২ে 

ংয়াধন প্রস্তাফ অনুয়ভাডদত ে।   

 

৬.৪ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ  অনুয়ভাডদত আযডডডড অনুমােী প্রাক্কডরত ব্যোঃ 

 

প্রকয়েয আতাে মূর কাম থক্রভ  রাঃ (ক) ভূবভ উন্নয়ন ; (খ) ২৯টি যুফ প্রবক্ষণ সেকেয বপ -োভ এোকিবভে 

বফকনয উর্ধ্যমূখী ম্প্রাযণ ; (গ)  ভবরা  পুরুল সাকেকরয উর্ধ্যমূখী ম্প্রাযণ ; (ঘ) িাপ সোয়াট যায বনভ যাণ ; (ঙ)  

বযন্তযীণ যাস্তা বনভ যাণ ; এফং (চ) বফদ্যভান প্রবক্ষণ সেকেয বফবফধ ংস্কায োজ  ইতোডদ। উকেখ্য, বফববন্ন মকয়ন্দ্র 

অনুয়ভাডদত আযডডডড অনুমােী ডবন্ন ডবন্ন  োম যক্রভ ফাস্তফাবয়ত কে। ডনয়ভণ ছয়ক প্রধান প্রধান অংয়গয ডফযীয়ত 

ব্যে প্রাক্করন প্রদড থত র।  

 

ক্রাঃনং প্রধান অংয়গয ডফফযণ ডযভাণ প্রাক্কডরত 

ব্যে 

অনুয়ভাডদত মভাট 

প্রাক্কডরত ব্যয়েয % 

১. বপ-োভ এোকিবভে বফকনয উর্ধ্যমূখী 

ম্প্রাযণ (৪ তরা  ৫ তরা) 

১৪,৩৮৪ ফগ থডভটায ২৪৪৬.৩৫ ২০.১১% 

২. আফাডক বফন ডনভ থাণ (অডপা থ এফং  িাপ 

সোয়াট যায বনভ যাণ) 

১৪,৫২০ ফগ থডভটায ৩৩৯৫.৬৩ ২৭.৯১% 

৩. ডনভ থাণ কাজ  (ীভানা প্রাচীয,  ভবরা  পুরুল 

সাকেকরয উর্ধ্যমূখী ম্প্রাযণ) 

১৯,২০০ ফগ থডভটায ৩১১৭.৩২ ২৫.৬২% 

৪. অন্যান্য ডনভ থাণ কাজ ( বযন্তযীণ যাস্তা বনভ যাণ 

 বফদ্যভান প্রবক্ষণ সেকেয বফবফধ ংস্কায 

োজ মমভনাঃ ভৎস্য চায়লয জন্য পুকুয  

োচাযী, মাডি, মডইডয ইতোডদ) 

৬,৯২,৩৪৫ফগ থডভটায ২২৩৪.০৭ ১৮.৩৬% 

৫. আফাফি ংগ্র ৫১২৪ টি ২৭৪.৫৬ ২.২৬% 

 

৬.৫ প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যাঃ  

 

ক্রাঃ নং কভ থকতথায নাভ  দফী মভোদকার 

১) জনাফ মভাাঃ আডজজুয যভান, ভাব্যফস্থাক ০১-০৭-২০১০  -  ৩০-০৭-২০১১ 

২) জনাফ ডডয কুভায যাে, উ-ডচফ ০১.০৮.২০১১  -  প্রকে মভোদ ভাডপ্ত ম থন্ত 
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৬.৬ প্রকয়েয ফাস্তফায়ন অগ্রগডতাঃ  

 

প্রকয়েয অনুয়ভাডদত মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ১২১৭০.১০ রে টাকায ডফযীয়ত ১১৮৮১.৪৬ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ 

(৯৭.৬৩%) এফং ফা স্তফ কাজ ১০০% ম্পন্ন য়েয়ছ ভয়ভ থ ডডআয য়ত জানা মাে। তয়ফ ডযদড থত এরাকাে 

অনুয়ভাডদত আযডডডড অনুমােী ফ অয়ঙ্গয ১০০% ফাস্তফােন ম্পন্ন য়েয়ছ ফয়র ডযরডেত ে। 

 

৬.৭ ফছয ডবডিক এডডড ফযাদ্দ এফং এয ডফযীয়ত ব্যয়েয ডাফাঃ  

                                                                                                                 (রে টাকাে)  

অথ থ ফছয ংয়াডধত ফযাদ্দ অথ থ ছাড় খযচ  ফাস্তফ অগ্রগডত 

মভাট টাকা প্রাঃাাঃ মভাট টাকা প্রাঃ

াাঃ 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ৩১.২০ ৩১.২০ - ৩১.২০ ৩১.০২ ৩১.০২ - ০.২৫% 

২০১১-১২ ১৬৫৫.০০ ১৬৫৫.০০ - ১৬৫৫.০০ ১৬৪০.৭৮ ১৬৪০.৭

৮ 

- ১৩.৪৮

% 

২০১২-১৩ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ - ৩৪৫৮.৭৩ ৩৪৪৪.২২২ ৩৪৪৪.২২

২ 

- ২৮.৩০

% 

২০১৩-১৪ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ - ৩৫০০.০০ ৩৪৯৮.৩৫ ৩৪৯৮.

৩৫ 

- ২৮.৭৫

% 

২০১৪-১৫ ৩৫৫৬.০০ ৩৫৫৬.০০ - ৩৪৪২.৫০ ৩২৬৭.০৯ ৩২৬৭.

০৯ 

- ২৯.২২

% 

মভাট = ১২১৭০.১০ ১২১৭০.১০ - ১২০৮৭.৪৩ ১১৮৮১.৪৬ ১১৮৮১.৪

৬ 

- 

১০০% 

 

৭.        প্রেকল্পয বফববন্ন ংকগয ফাস্তফায়ণ (ববঅয এ প্রদত্ত তকেয বববত্তকত)  

                        (রে টাকাে)                                       

Items of work 

 (As per RDPP) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

Target  

(as per RDPP) 

Actual Progress 

Financial Physical 
(Quantify) 

1 2 3 4 5 

Pay of officers 02 Persons 23.083 20.381 02 

Pay of staff 05 Persons 9.647 5.947 05 

Allowances 07 Persons 31.36 26.712 07 

Travel cost 07 Persons 6.17 6.143 07 

Office rent LS - - - 

Postage LS 0.40 0.20 - 

Telephone  02 Nos. 0.96 0.673 02 

Fax & Internet 01 Nos. 0.56 - 01 

Electricity LS 1.40 -  

Printing & binding LS 1.20   

Stationery & seal LS 3.36 3.356  

Books & periodicals LS 1.10 1.064  

Advertisement LS 8.82 10.151  

Materials LS -   



 

326 

 

Items of work 

 (As per RDPP) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

Target  

(as per RDPP) 

Actual Progress 

Financial Physical 
(Quantify) 

1 2 3 4 5 

Transportation 

cost/Transport hire 

LS 33.50 31.335  

Useable goods LS 15.50 15.495  

Consultancy 01 194.47 177.81 01 

Beddings 11140 Nos. 98.98 98.743 11140 

Honorarium LS 5.17 3.675  

Miscellaneous LS 4.00 3.948  

Repairing of furniture  LS 36.67 36.38  

Repairing and 

maintenance  of 

computer & others 

LS 5.00 2.28  

Purchase of camera 02 Nos. 0.971 0.971 02 

Machinery & equipment 57 Nos. 32.913 32.913 57 

Computer & accessories 105 Nos. 33.24 33.235 105 

Teaching equipment 02 Nos 10.232 10.232 02 

Furniture 5124 Nos 274.56 274.117 5124 

Field/Site Development 53658 Cum 116.43 79.398 37095 

Allocation for payment 

of arrear amount of land 

acquisition cost of 

Khulna YTC 

LS 27.034 27.034 - 

Items of work (As per 

RDPP) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

Target (as per 

RDPP) 

Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantify) 

Office Cum-Academic 

building 

14384 Sqm 2446.35 2404.27 14384 

Residential Building 14520 Sqm 3395.63 3384.82 14520 

Construction (B.wall, 

Male & Female hostel) 

19200 Sqm 3117.32 3001.69 19200 

Others Construction 692345 Sqm 2234.07 2188.489 692345 

 Total  12170.10 11881.462  

 

৮. কাজ অভাপ্ত থাকয়র উায ডফফযণাঃ  

 

প্রেকল্পয অতায় মুদয় োজ ভাপ্ত কয়কছ ভকভ য ববঅয কত জানা মাে। 

 

৯. ডযদড থত এরাকাাঃ  

 

ভাপ্ত এ প্রকয়েয ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ ম থায়রাচনায জন্য এ ডফবায়গয ংডিষ্ট কাযী ডযচারক কতৃথক গত 

০৮.০১.২০১৬ তাডযয়খ ডফগঞ্জ মজরা অং , ০৪.০২. ২০১৬ তাডযয়খ পডযদপুয এফং ০৫.০২. ২০১৬ তাডযয়খ ভাগুড়া 

মজরা অং ডযদ থন কযা ে।  
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১০. ডযদ থন ম থয়ফেণাঃ  

 

মফডযবাগ যুফ উন্নেন প্রড েণ মকন্দ্র ৮ একয জােগায য ডনডভ থত। ফগুয়রা মকয়ন্দ্র একই ডডজাইয়নয অফকাঠায়ভা 

ডনভ থান   একই ধযয়নয সুয়মাগ সুডফধা ডফযভান যয়েয়ছ। ডনয়ম্ন ডযদড থত এরাকাে (ডফগঞ্জ, পডযদপুয  ভাগুড়া) 

প্রকয়েয আতাে ফাস্তফাডেত এফং ম্পাডদত প্রধান প্রধান কাম থক্রয়ভয ংডেপ্ত ফণ থনা  ফা স্তফােন ভস্যা ডনমম্ন মদো 

য়রাাঃ  

 

১০.১      ডফগঞ্জ মজরা অংাঃ  

 

অনুয়ভাডদত আযডডডড অনুমােী  আয়রাচে প্রকয়েয আতাে ডফগঞ্জ যুফ উন্নেন প্রড েণ মকয়ন্দ্রয অডপ কাভ 

একায়ডডভক বফন (উর্ধ্থমুডখ ম্প্রায ণ) ডনভ থাণ কাজ (৮২.০১  রে টাকা), কভ থচাযীয়দয ফাস্থান (ডযডভটযী) ডনভ থাণ 

(৮৯.৪৭রে টাকা) এফং অন্যান্য অফকাঠায়ভা ডনভ থাণ (প্রধান পটক) ংস্কায  মভযাভত কাম থক্রভ (মাডি, মডইডয, 

ভৎস্য োচাযী ইতোডদ) (২৩৭.২৬ রে টাকা) অ ন্তভূ থক্ত ডছর। প্রকয়েয ডফগঞ্জ মজরা অংয়য কাম থক্রভ ম্পয়ন্নয জন্য 

ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান ডয়য়ফ অডপ কাভ একায়ডডভক বফন (উর্ধ্থমুডখ ম্প্রায ণ) ডনভ থায়ণয জন্য মভা থ মায়নক্স 

ইন্টাযন্যানারয়ক, কভ থচাযীয়দয ফাস্থান (ডযডভটযী) ডনভ থায়ণয জন্য মভা থ আর আডভন মেডা থয়ক এফং অন্যান্য 

অফকাঠায়ভা মূয়য ংস্কায  মভযাভত কায়জয জন্য মভা থ সুভন এন্ড মকাং মক কাম থায়দ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

ফডন থত কাজগুয়রা চুডক্ত মভোয়দ ম্পন্ন ে ফয়র জানা মাে এফং ডনভ থাণ কায়জয ভান বার য়েয়ছ ফয়র ডযদ থনকায়র 

ডযরডেত ে। এ মকয়ন্দ্রয ফা স্তফ কায়জয অগ্রগডত ১০০% ফয়র ডডআয এ উ মেখ কযা য়েয়ছ।  ডযদ থনকায়র 

প্রকয়েয কাযী প্রকে ডযচারক, উ ডযচারক, মডপুটি মকা অডড থয়নটয এফং একজন প্রড েক উডস্থত ডছয়রন। 

অংগোযী এ মকয়ন্দ্রয ডযদ থন ম থয়ফেণ ফণ থনা কযা রাঃ 

  

     ১০.১.১       অডপ কাভ একায়ডডভক বফন (উর্ধ্থমুডখ ম্প্রাযণ) ডনভ থাণাঃ 

 

অনুয়ভাডদত আযডডডড’য ংস্থান অনুমােী অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয (উর্ধ্থমুডখ ম্প্রাযণ) ৪থ থ  ৫ভ 

তরা (প্রডত তরা ২৪৮ ফগ থডভটায আেতয়নয) ম্প্রাযয়নয কযা য়েয়ছ। ফতথভায়ন ম্প্রাডযত এ বফয়নয ৪থ থ তরাে 

উ-ডযচারয়কয কাম থারে স্থানান্তয কযা য়েয়ছ মা পূয়ফ থ বাড়া ফাডড়য়ত ডযচাডরত ত এফং ৫ভ তরা প্রড েয়ণয 

ক্লারুভ ডয়য়ফ ব্যফহৃত ে। বফয়নয ২ে তরাে মডপুটি মকা-অডড থয়নটয়যয কাম থারয়েয অডপ কে এফং ৩ে তরা 

 ডনচ তরাে প্র ডেণ মেয়ডয ক্লায়য জন্য ফযাদ্দ যাখা য়েয়ছ ফয়র জানা মাে। ছুটিয ডদন থাকাে ডযদ থয়নয 

ভে প্রডেণ কাম থক্রভ মদখা ম্ভফ েডন।  

                 

 

 

                 ডচিাঃ ডফগঞ্জ যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয মু্মখ অং। 
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১০.১.২   কভ থচাযীয়দয ফাস্থানাঃ 

 

প্রকয়েয আতাে ৬ তরা পাউয়ন্ডন ডফডষ্ট এ বফয়নয ডতন তরায কাজ ম্পন্ন কযা ে। ১৬০ ফগ থডভটায আেতয়নয 

প্রডত মলায়য ৪ ইউডনট কয়য মভাট ১২ ইউডনট ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ফতথভায়ন এ বফয়নয ফ ইউডনয়ট কভ থচাযী  তায়দয 

ডযফায ফফা কয়য।  কভ থচাযীয়দয ায়থ আরাকায়র জানা মাে, পূয়ফ থ তাযা বাড়া ফাাে ফফা কযয়তনএ  ফং 

দুযদুযান্ত য়ত মাতাোয়ত কষ্ট ত। ডযডভটযী’য ইউডনয়টয াইজ অয়নক মছাট য়র আফাডক এ সুডফধায কাযয়ন 

তায়দয অয়নক উকায য়েয়ছ এফং তুরনামূরকবায়ফ ডকছুটা আডথ থক াশ্রে য়েয়ছ। 
 

 

১০.১.৩ যুফ প্রডেণ মকন্দ্রমূয়য ডফডবন্ন অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত কাজাঃ  

 

এ মকয়ন্দ্রয অন্যান্য অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত (ছািাফা, ছািীফা,প্রধান পটক, মাডি, মডইডয, ভৎস্য োচাযী 

ইতোডদ) কাম থক্রভ অ ন্তভূ থক্ত ডছর। ছািাফায় আফাডক প্র ডেনাথী থাকয়র ছািীফায় প্রড েনাথীয চাডদা নাই 

ফরয়রই চয়র। ডযদ থয়নয ভে ছািীফা খাডর যয়েয়ছ ফয়র ডয রডেত ে। মদাতরাডফডষ্ট অডপা থ ডযডভটযীয 

ংস্কায  মভযাভত কযা ে। প্রডত মলায়য ২ ইউডনট কয়য মভাট ৪ ইউডনয়টয ংস্থান যাখা য়েয়ছ। ফতথভায়ন এ 

ডযডভটযীয়ত ৪ জন অডপায ফফা কয়যন। এছাড়া মাডি, মডইডয, ভৎস্য োচাযী (প্রডত মকয়ন্দ্র গয়ড় ৫.০০ রে 

টাকা) এফং ভৎস্য চায়লয জন্য পুকুয ংস্কায কযয়র এগুয়রা মথামথবায়ফ ব্যফহৃত য়েনা। মাডি, মডইডয, ভৎস্য 

োচাযীয়ক ডযতেক্ত অফস্থাে মদখা মগয়ছ। ভৎস্য চায়লয জন্য পুকুয যাখা য়র এফং মগার কযা ডনডলি য়র 

ডযদ থয়নয ভে কডতে মরাকয়ক পুকুয়য মগার কযয়ত  কাড় মচাড় দৄয়ত মদখা মাে মা অনাকাংডখত। এ 

মকয়ন্দ্রয প্রধান পটয়ক ংস্কায কাজ কযা য়েয়ছ ফয়র জানা মাে। এয ায়থ ংস্কাযকৃত ফ অফকাঠায়ভাে যংকযন 

কযা ে এফং ডফযভান অফকাঠায়ভায দযজা,  জানারা, মচৌকাঠ ইতোডদ মভযাভত কযা ে। প্রকয়েয অংগডবডিক 

ফযাদ্দ অনুমােী এ মকয়ন্দ্রয অবে ন্তযীন যাস্তা ডনভ থাণ,  াযয়প মেন, ভাোয মেন, ডড টিউফ য়ের এফং অবে ন্তযীন 

াডন যফযা াই স্থান কযা য়েয়ছ।    

                    

১০.২ পডযদপুয মজরা অংাঃ 

 

পডযদপুয যুফ উন্নেন প্রড েণ মকয়ন্দ্র প্রড েণ সুডফধাডদ  অন্যান্য কাম থক্রভ ডযচারনায রয়েে অডপ কাভ 

একায়ডডভক বফয়নয উর্ধ্থমুখী ম্প্রায ণ, কভ থচাযীয়দয ফাস্থান (ডযডভটযী), ছািাফা, ছািীফা, মাডি, মডইডয, 

ভৎস্য োচাযী, পুকুয, ফডজ েট, মডইযীয জন্য ঘা েট, মছাট ১টা মখরায ভাঠ এফং মকয়ন্দ্র ফফাযতয়দয উয়যায়গ 

নাভায়জয জন্য মছাট ১টা ভডজদ ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। অনুয়ভাডদত আযডডডড অনুমােী  আয়রাচে প্রকয়েয আতাে এ 

মকয়ন্দ্রয ভূডভ উন্নেন খায়ত ১.৯৩ রে টাকা, অডপ কাভ একায়ডডভক বফন (উর্ধ্থমুডখ ম্প্রাযন) ডনভ থাণ কাজ খায়ত 

৭৯.১৪ রে টাকা, কভ থচাযীয়দয ফাস্থান (ডযডভটযী) ডনভ থাণ খায়ত ১০৭.২৩ রে টাকা, ছািাফা ডনভ থাণ খায়ত ৭১.৮৪ 

রে টাকা, ছািীফা ডনভ থাণ খায়ত ৭৩.৯১ রে টাকা এফং অন্যান্য অফকাঠায়ভা ডনভ থাণ (প্রধান পটক) ংস্কায  

মভযাভত কাম থক্রভ (মাডি, মডইডয, ভৎস্য োচাযী ইতোডদ) খায়ত ৩১.৭৩ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর। ৬টি প্যায়কয়জয 

ভাধ্যয়ভ এ মকয়ন্দ্রয কাম থক্রভ ফা স্তফােয়নয জন্য ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান ( ক.অডপ বফয়নয উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ এফং খ. 

ছািাফায়য উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ- মভা থ ভডনয কনিাকন; গ. ছািী মায়েয়রয উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ- মভা থ আব্দু 

ারাভ এফং ঘ.োপ মকাোট থায ডনভ থাণ- মভা থ খাঁন আযাপ মায়ন ঙ. ভূডভ উন্নেন কাজ- মভা থ মায়নক্স 

ইন্টাযন্যানার; চ. ডফডবন্ন অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত কাজ- মভাাঃ নায়েফ আরী খান ) ডনয়োগ কযা ে এফং 

চুডক্ত মভোদ ময়ল মথাভয়ে কাজটি  স্তান্তয কযা ে। ডযদ থনকায়র  প্রকয়েয কাযী প্রকে ডযচারক, উ 

ডযচারক, মডপুটি মকা অডড থয়নটয, ডতনজন প্রড েক এফং কয়েকজন ড োথী উডস্থত ডছয়রন। প্রকয়েয আতাে 

অফকাঠায়ভা ডনভ থাণ, ংস্কায  মভযাভত কায়জয ভান বার য়েয়ছ ফয়র ডযরডেত ে। 

 

১০.২.১ অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযনাঃ 

 

এ মকয়ন্দ্রয অডপ কাভ একায়ডডভক বফনটি ৫ তরা ববকতয উয পূফ য সথকেআ ৩ তরা বফন বফদ্যভান যকয়কছ।  বফয়নয 

ম্প্রাডযত ৪থ থ  ৫ভ তরাে মজরা উ-ডযচারয়কয কাম থারে বাড়া জােগা য়ত স্থানাভত্ময প্রড েণ কাম থক্রভ 

ডযচারনায জন্য ক্লা ফযাদ্দ যাখা য়েয়ছ। এ বফয়ন মডপুটি মকা-অডড থয়নটয কাম থারে ডফযভান যয়েয়ছ। তাই এ 

বফয়ন যুফ উন্নেন প্রড েণ মকন্দ্র কতৃথক ডযচাডরত ফ মেয়ডয প্রড েণ প্রদান কযয়ত জােগায ংকুরান েনা ফয়র 

উডস্থত মডপুটি মকা-অডড থয়নটয  মকয়ন্দ্রয উ ডযচারক জানান। ডযদ থনকায়র এ বফয়নয নীচ তরাে দুটি ক্লা রুমভ 

প্রডেণ (ক. গফাডদ শু ারন  মভাটাতাজাকযন এফং খ. কডম্পউটায) চরভান মদখা মগর এফং ক্লায় 

প্রডেনাথীয়দয উডস্থডত  মন্তালজনক প্রতীেভান ে।  মকয়ন্দ্রয কাজ চরভায়নয ভে তাযা ডনয়জযা তদাযডক কয়য 
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তায়দয চাডদানুমােী ডনয়দ থনা ডদয়েয়ছন। এ বফয়নয ডতন তরাে মগষ্ট রুভ ডয়য়ফ দুটি কে ব্যফহৃত ে। ডযদ থয়নয 

ভে ফাথরুভ ংরগ্ন মগষ্ট রুমভ ফাথ রুমভয াডন চুইয়ে মদোয়রয একটা অংয় ডবয়জ োষ্টায নষ্ট য়ে মগয়ছ ফয়র 

ডযরডেত ে। 

 

১০.২.২  ছািাফা ডনভ থাণাঃ 

 

           ৫তরা ববসতয উয বতনতরা ম যন্ত  বফনটি ডফযভান ডছর।  প্রেকল্পয অতায় ফবি দুটি সলায বনভ যাণ কযা য়েয়ছ। 

প্রবতটি সলাকযয অয়তন ২৬৩৪ ফগ যপৄট। নীচতরায় ২টি এফং ন্যান্য সলাকয ৬টি েকয অফাবে েক্ষ যকয়কছ। 

নীচতরায় িাআবনং  ন্যান্য বপ েক্ষ যকয়কছ। ডযদ থয়নয ভে চরভান  সোক যয ধীকন  ৪৫ জন আফাডক 

প্রডেণাথী ডছর।  প্রডেণ ক্লায়য স্বেতা যয়েয়ছ ডফধাে ছািাফায়য ২ টি কেমক প্রডেণ কে (পুরুল প্রডেনাথী 

ডবডিক মেয়ডয জন্য) ডয়য়ফ ব্যফায কযা ে। তয়ফ এ এরাকাে আফাডক প্রড েণাথীয চাডদা তুরনামূরক কভ 

োে এটা কযা ম্ভফ য়েয়ছ ফয়র তাযা জানান। 

 

১০.২.৩ ভবরা সাকেকরয উর্ধ্যমূখী ম্প্রাযণঃ 

 

৫ভ তরা ডবয়তয য ডনডভ থত ভডরা মায়েরটি ১৯৯৮ ায়র দুইতরা ডনভ থাণ কাজ মল কযা ে। ১৫৮০ ফগ থফুট 

আেতয়নয বফনটিয়ত নীচ তরাে ১৪ ফুট × ১১.৮ ফুট আেতয়নয ২টি এফং প্রডত তরাে একই আেতয়নয ৪টি কয়য ৪ টি 

মলায়য মভাট ২২টি অফাবে কে যয়েয়ছ। এয ভয়ধ্য ৩ে তরা ভডরা প্রড েনাথীয়দয জন্য ডনফ থাডচত মেড (ক. মালাক 

ডে এফং খ. ডফউটিডপয়কন) এয ক্লা ডয়য়ফ ব্যফায কযা ে। ফতথভায়ন আফাডক ১৪টি কে প্রবত কয়ে ৫ জন 

কয়য মভাট ৭০ জন প্রডেণাথী থাকায ব্যফস্থা থাকয়র ফা স্তমফ ভাি ২ জন প্রড েনাথী থায়কন ফয়র ডযদ থয়নয ভে 

জানা মাে। মাতাোয়তয সুডফধা  অডববাফকয়দয অনাগ্রয়য কাযয়ন এ মকয়ন্দ্রয ভডরা আফাডক য়রয চাডদা মতভন 

একটা মনই ফয়র জানা মাে। ফৎকয এ সাকেকর প্রবত ব্যাকচ েতজন ফস্থান েকযন তা জানকত চাআ সর সিপুটি সো -

বি যকনটয জানান সম , প্রবত ব্যাকচ গকড় ৭/৮ জন এয ভত প্রবক্ষণাথী ভবরা সাকেকর ফস্থান েকযন। বযদ যকনয 

ভয় ছুটিয বদন য়ায় ভবরা সাকেকর প্রবক্ষণাথী োউকে উবস্থত ায়া মায়বন।  

 

১০.২.৪  কভ থচাযীয়দয ফাস্থানাঃ 

 

প্রকয়েয আতাে ৫ তরা ডবয়তয ১৭২২ ফগ থফুট আেতয়নয ডতনতরাডফডষ্ট ষ্টাপ মকাোট থায ডনভ থাণ কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ  

এফং ফতথভায়ন তা ব্যফহৃত য়ে। ডযডভটযীয প্রডতটি মলায়য ৪৩০.৫ ফগ থফুট আেতয়নয ৪টি ইউডনট কয়য মভাট ১২ জন 

কভ থচাযীয থাকায ব্যফস্থা যয়েয়ছ। তয়ফ ইউডনটগুডর একটি াধযাণ  সছাট বযফাকযয ফফায়য জন্য অপ্রতুর ভয়ন 

য়েয়ছ। প্রবতটি সলাকয ২টি সফি, ১টি িাআবনং, ১টি বেকচন এফং ১টি টয়করট যকয়কছ। স্থানীয় ম যাকয় ফাা বাড়ায 

তুরনায় িযবভটযীগুবরকত লযাট সযট য়ায় েভ যচাযীযা সখাকন থােকত উৎাডত ে এফং কভ থস্থয়র ফফা কযাে 

তায়দয অয়নক সুডফধা য়েয়ছ। ইউডনট মছাট ো য়ে কভ থচাযীয়দয চাডদা যয়েয়ছ। ফতথভায়ন আয চাডদা 

অপূযনকৃত অফস্থাে যয়েয়ছ ফয়র তায়দয ায়থ আরাকায়র জানা মাে। 

 

১০.২.৫  যুফ প্রডেণ মকন্দ্রমূয়য ডফডবন্ন অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত কাজাঃ 

 

ডফডবন্ন অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত কায়জয ভয়ধ্য প্রডেয়ণয জন্য োচাযী, কাউয়ড, মাডি, পুকুয ংস্কায এফং 

মভইন মগট ইতোডদ যয়েয়ছ।  ফতযভাকন প্রডেয়ণয জন্য োচাযী এফং ভৎস্য চায়লয জন্য ংস্কাযকৃত পুকুয অব্যফহৃত 

যয়েয়ছ। নদী ংরগ্ন স্থায়ন পুকুযটি অফডস্থত ডফধাে এখায়ন াডন থায়কনা। ডযদ থয়নয ভে পুকুযটি াডনশূণ্য অফস্থাে 

ডযরডেত ে।  প্র ডেনাথীয়দয ড োয উকযন ডয়য়ফ  ব্যফায  প্রড েয়ণয রয়েে  কাউয়য়ড ১টি গরু 

(মভাটাতাজাকযন) এফং মদাতরাডফডষ্ট মাডি ইউডনয়ট ১০০০ িেরায ফাচ্চা যয়েয়ছ মা ৩২/৩৪ ডদয়ন ডফক্রে উয়মাগী 

য়ফ। ডযদ থয়নয ডদন এগুয়রায ফে ১২ডদন জানা মগর।  প্রডেণ ময়ল এফ উকযন ডফক্রে কয়য ডফক্রেরব্ধ অথ থ এ 

প্রডতষ্ঠায়নয তডফয়র জভা মদো ে  এফং যফতীয়ত তা পু নযাে ডফডনয়োগ কযা ে। এয়েমি মকয়ন্দ্র ফফাযত 

কভ থচাযীযা ােতা কয়য থায়ক।  ডফডক্র ময়ল তায়দযয়ক ডকছু াডযশ্রডভক মদো ে। ডনাঃয়ন্দয় এটি একটি বার 

উয়যাগ। এটিয ভাধ্যয়ভ একডদয়ক মমভন মকয়ন্দ্র ডনডভ থত অফকাঠায়ভায ব্যফায উয়মাডগতা বৃডি াে অন্যডদয়ক 

প্রডতষ্ঠায়নয ডনজস্ব তডফয়রয অথ থ বৃডি াে। এ উয়যাগয়ক বৃডি  পরপ্রসু কযায রয়েে যুফ উন্নেন অডধদপ্তযয়ক 

মকন্দ্রীেবায়ফ কাম থকযী ভূডভকা ডনয়ত য়ফ। মকয়ন্দ্রয মডপুটি মকা-অডড থয়নটয  উডযচারক  জানান, যাজস্ব ফায়জয়টয 

আতাে প্রডেণ উকযণ ক্রে খায়ত খুফ কভ টাকা ফযাদ্দ মদো ে মা ডদয়ে মকান কাজই বারবায়ফ ম্পন্ন কযা  
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ডচিাঃ (ক) াডনশূণ্য এফং ডযতেক্ত অফস্থাে ংস্কাযকৃত ডফযভান পুকুয।  

 

            মাে না। তাযা প্রাথডভকবায়ফ কাজটি শু রু কযায জন্য ফযাদ্দ ফাড়ায়নায প্র স্তাফ কয়যন। এছাড়া ফডজ েমট যসুন  াক 

মযান কযা য়েয়ছ এফং গরুয খাফায়যয জন্য ঘা রাগায়না য়েয়ছ মা মথয়ক াভান্য য়র ডকছু আে কযা মাে।        

 

১০.৩   ভাগুড়া মজরা অংাঃ 

 

ভাগুড়া যুফ উন্নেন প্রডন মকয়ন্দ্র এ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ৩ টি প্যায়কয়জয আতাে অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয 

উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযন, কভ থচাযীয়দয ফাস্থান (ডযডভটযী) ডনভ থান কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। অডপ কাভ একায়ডডভক 

বফয়নয উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযন খায়ত ৮১.১৬ রে, কভ থচাযীয়দয ফাস্থান (ডযডভটযী) ডনভ থান খায়ত ১১৪.১৫ রে এফং 

অন্যান্য অফকাঠায়ভা ংস্কায খায়ত ২৩৭.২৬ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর। প্যায়কজ ৩টিয আতাে ডনভ থাণ কাজ কযায জন্য 

ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান  (ক.অডপ বফয়নয উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ - মভা থ মায়নক্স ইন্টাযন্যানার ; খ. োপ মকাোট থায 

ডনভ থাণ- মভা থ নাডযউডদ্দন; গ. ফডবন্ন অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত কাজ- এ.ডফ এন্টাযপ্রাইজ)  ডনয়োগ কযা ে 

এফং চুডক্ত মভোদ ময়ল মথাভয়ে কাজটি  স্তান্তয কযা ে। ডযদ থনকায়র  প্রকয়েয আতাে অফকাঠায়ভা ডনভ থাণ, 

ংস্কায  মভযাভত কায়জয ভান মভাটামুটি বার য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।  ঐ ভে প্রকয়েয কাযী প্রকে 

ডযচারক, উ ডযচারক, মডপুটি মকা অডড থয়নটয, একজন প্রডেক এফং কয়েকজন ডোথী উডস্থত ডছয়রন। 
 

১০.৩.১ অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণাঃ 

 

এ বফয়নয ৪থ থ  ৫ভ তরা ম্প্রাযন কযা য়েয়ছ। এ বফয়ন মডপুটি মকা অডড থয়নটয়যয কাম থারে, মকয়ন্দ্রয উ-

ডযচারয়কয কাম থারে এফং প্রাডতষ্ঠাডনক মেয়ডয জন্য প্রড েণ ক্লা রুভ যয়েয়ছ। প্রডেয়ণয ভে নীচ তরাে 

‘গফাডদশু-াঁমুযগী ারন  ডচডকৎা’ এফং ‘ভৎস্য চাল  কৃডল’ ীল থক মকায় থয ক্লা চরভান মদখা মগর এফং ৪০ 

জন প্রডেনাথীয ভয়ধ্য ক্লায় প্রাে ৩৪/৩৫ জন উডস্থত ডছর। বফয়নয ৪থ থ তরায ১টি কে মফডক কডম্পউটায়যয 

য প্রডেণ এফং অন্য কয়ে ডফউটিডপয়কয়নয য প্রডেণ মকা থ চরভান যয়েয়ছ। এখায়ন কডম্পউটায়যয চাডদা 

অয়নক মফী থাকাে ১টি ব্যাচ মল োয আয়গ প্রডেয়ণয জন্য আয়যকটি ব্যাচ প্রস্তুত থায়ক। উ ডযচারক জানান, 

এ মকয়ন্দ্র স্থানীে চাডদাডবডিক মেয়ডয য মফী মজায মদো ে এফং ম অনুমােী দে  অডবজ্ঞতাম্পন্ন প্রডেক 

ডফযভান যয়েয়ছ। প্রডেয়ণয ভে দাডেত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথাযা ডনেডভত তদাযডক কয়যন এফং প্রড েক  প্রডেনাথীয়দয 

ায়থ প্রডেমনয ভস্যা/অসুডফধা ডনয়ে আয়রাচনা কয়যন এফং ম অনুমােী ব্যফস্থা মনো য়ে থায়ক।  

        

১০.৩.২ কভ থচাযীয়দয ফাস্থানাঃ 
 

১৭২২ ফগ থফুট অয়তকনয িাপ সোয়াট যাকযয প্রবতটি সলাকয ৪৩০.৫ ফগ যপট আেতয়নয ৪টি ইউডনট যয়েয়ছ।এ ডযডভটযীয 

চাডদা প্রয়োজয়নয তুরনাে অয়নক মফী। স্থানীয় ম যাকয় ফাা বাড়ায তুরনায় যোযী ফাা ব্যফাকযয জন্য প্রাপ্যতায 

বববত্তকত েতযন সফী য়ায় এ ধযকণয িযবভটযী বনভ যাকণয বিান্ত সনয়া য়। তয়ফ এরাকাডবডিক চাডদা ডফয়ফচনাে 

এয ংখ্যা ডনধ থাযণ কযা মময়ত াযত। 
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১০.৩.৩ যুফ প্রডেণ মকন্দ্রমূয়য ডফডবন্ন অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত কাজাঃ 

 

ডফডবন্ন অফকাঠায়ভা ংস্কায  মভযাভত কায়জয ভয়ধ্য প্রড েনাথী ছািাফা  ছািীফায়য ংস্কায  মভযাভত কাজ, 

প্রডেয়ণয জন্য োচাযী, কাউয়ড, মাডি, পুকুয ংস্কায এফং মভইন মগট ডনভ থাণ ইতোডদ যয়েয়ছ। ভাগুড়া যুফ উন্নেন 

প্রডেণ মকয়ন্দ্র ংস্কাযকৃত ফ অফকাঠায়ভা পুয়যাদয়ভ ব্যফায কযা য়ে। তয়ফ এ প্র ডেণ মকয়ন্দ্র প্র ডেণ  

আফাডক প্রডেণাথীয়দয ব্যাক চাডদা যয়েয়ছ। ডকন্তু এ মকয়ন্দ্রয ছািাফা  ছািীফায়য উর্ধ্থমুখী ম্প্রায ণ কযা 

েডন। ফতথভায়ন ডতনতরাডফডষ্ট ছািাফা  মদাতরাডফডষ্ট ছািীফা ডফযভান যয়েয়ছ মা ডদয়ে চাডদা ংকুরান কযা 

ম্ভফ য়েনা। এছাড়া প্রডেণ মেয়ডয জন্য ক্লায়য স্বেতা যয়েয়ছ ফয়র মকয়ন্দ্রয উ-ডযচারক জানান। ডতডন আয 

ফয়রন, এ মকয়ন্দ্রয ফ কভ থকতথা/কভ থচাযীয়দয ায়থ যাভ থক্রয়ভ মকয়ন্দ্র উৎাডদত ন্য (ফডজ,পর, ভাছ,মাডি, 

মডইডয ইতোডদ) ব্যফায  ডফক্রয়েয একটি গাইডরাইন প্রনেন কযা য়েয়ছ এফং ডফক্রেরব্ধ অথ থ প্রডতষ্ঠায়নয ডনজস্ব 

তডফয়র জভা কযা ে। ফতথভায়ন মডইডয পায়ভ থ ৩ টি ছাগর যয়েয়ছ। ডযদ থয়নয ডকছুডদন পূয়ফ থ ৫ টি গযম্ন এফং মাডি 

িেরায ডফক্রে কযা য়েয়ছ। এছাড়া কয়ম্পাষ্ট ায, ভাযম্নভ চাল,পর  ফডজ চাল ভাছ চাল ইতোডদ কযা ে। এ 

কায়জ প্র ডেণাথী, কভী  োপয়দয য়মাডগতা ান। প্রডতষ্ঠায়নয কভ থকতথা/কভ থচাযীয়দয  ডফক্রেরব্ধ আে য়ত 

কায়জয াডযশ্রডভক মদো ে ডফধাে তাযা উৎাডত ন।  

 

                

     

   ডচিাঃ ভাগুড়াে যুফ প্রডেণ মকয়ন্দ্রয প্রডেক প্রডেণাথীয়দয উয়যায়গ কযা মিাকডর ফডজ ফাগান  ভৎস্য চালকৃত পুকুয।                                                                                 

           

১০.৪ অন্যান্য ম থয়ফেণাঃ 
 

(ক) যুফয়দয কভ থংস্থান সৃডষ্টয়ত  আত্মকভী োয জন্য যুফ উন্নেন অডধদপ্তয়যয যুফ প্রড েণ মকন্দ্রগুয়রা ডনয়জযাই দৃষ্টা ন্ত 

স্থান কযয়ত ায়য। প্রয়োজয়ন এফ মকন্দ্র য়ত প্রড েণপ্রাপ্ত যুফ কতৃথক গৃীত বার উয়যাগগুয়রায়ক মকন্দ্রীেবায়ফ 

ফাইয়ক জানায়নায ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে স্বীকৃডত মদো মময়ত ায়য। এয়ত কয়য যুফ প্র ডেয়ণয  প্রয়োজনীেতা ম্পয়কথ 

প্রচাযনা বৃডি ায়ফ। াাাড যুফভাজ আত্মকভ থংস্থায়ন এডগয়ে আয়ত অনুপ্রাডনত য়ফ। 
 

(খ) যুফ উন্নেন প্র ডেণ মকন্দ্র য়ত প্রড েণপ্রাপ্ত যুফয়দয প্র ডেণ যফতী অফস্থান ম্পয়কথ পয়রা-আ কযা েনা। 

উয়জরা ম থায়ে প্র ডেণ প্রদায়নয য প্র ডেণাথীয়দয কভ থংস্থান  আত্মকভ থংস্থায়নয ডফলয়ে ঠিক তথ্য 

ংযেমনয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ এফং মাযা ব্যথ থ য়েয়ছন তায়দয ভস্যা ডচডিত কয়য প্রয়োজনীে ব্যফস্থা ডনয়ত য়ফ। 

এয়ত একডদয়ক মমভন মজরা/উয়জরা ম থায়ে যুফয়দয কভ থংস্থান  আত্মকভ থংস্থায়নয ডাফ, তায়দয আে  আয়েয 

উৎ ম্পয়কথ ধাযনা াো মায়ফ অন্যডদয়ক আভরয়মাগ্য ভস্যা ভাধানকয়ে কভ থংস্থায়নয আয সুয়মাগ সৃডষ্ট য়ত 

ায়য। 

 

(গ) কভ থকতথা  কভ থচাযীয়দয ফাস্থান ডনভ থাণ/ম্প্রাযন জনফয়রয ংখ্যা  এরাকাডবডিক চাডদা অনুমােী ডনধ থাযণ কযা 

েডন। মমভনাঃ মকান মকান এরাকাে বাড়া ফাায তুরনাে যকাডযবায়ফ কতথনকৃত অথ থ মফী ে। ময়েয়ি কভ থকতথা 
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 কভ থচাযীয়দয যকাডয আফায়নয চাডদা কভ োয কথা। আফায ব্যেফহুর এরাকাে যকাডয ফাায চাডদা 

মফড। এফ ডফলে/চাডদা ডফয়ফচনাে ডনয়ে ডযকেনা প্রনেন  ফাস্তফােন কযা মথামথ য়ফ। 
 

(ঘ) ডডআয এ ২০১৩ ায়রয ৪টি এফং ২০১৫ ায়রয ৩টি অডডট আডি ডনষ্পডি েডন ভয়ভ থ উয়েখ যয়েয়ছ। প্রকে 

অডপয়য ায়থ আরাকায়র জানা মাে ২০১৩ ায়রয ৪টি অডডট আডি ইডতভয়ধ্য ডনস্পডি য়ে মগয়ছ। ২০১৫ ায়রয 

৩টি অডডট আডি ডনষ্পডিয প্রডক্রো চরভান যয়েয়ছ। ডডআয এ উয়েডখত অডডট আডি ডনস্পডিয ডফলয়ে 

আইএভইডড ংবিি করয়ক অফডত কযয়ত য়ফ। 
 

১১.     প্রকয়েয উয়দ্দয়শ্য  অজথনাঃ 
 

ক্রাঃ নং উয়দ্দয়শ্য অজথন 

১. বফদ্যভান যুফ প্রবক্ষণ সেেগুবরয ভাপ্ত 

োজ ভাপ্তেযণ। 

প্রকেটিয আতাে  ইডতভয়ধ্য ২৯ টি যুফ উন্নেন প্রডেণ 

মকয়ন্দ্রয অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয ৪থ থ  ৫ভ তরা 

ম থন্ত উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযন এফং ২৯ টি মকয়ন্দ্র ৫ তরা ডবয়তয 

য ৩ে তরা ম থন্ত োপ ডযডভটযী ডনভ থান কযা য়েয়ছ। 

এয াাাড প্রডেণাথীয়দয আফায়নয জন্য ছাি মায়ষ্টর 

 ছািী মায়ষ্টর উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযন/ ংস্কায  মভযাভত 

কযা য়েয়ছ। 

 

২. সজরা ম যাকয়য ের প্রবক্ষণ সো যমূকে 

এেআ েযাম্পাক সুষ্ঠুবাকফ ফাস্তফায়ন  

ভেয় েযায বনবভত্ত যুফ প্রবক্ষণ 

সেেগুবরকে ৫ভ তরা বফবি বফকন উন্নীত 

েযা।  

মজরা ম থায়েয চরভান ফ প্রডেণ মকা থ  মজরা কাম থারে 

একই কোম্পায় স্থানা ন্তমযয রয়েে প্রকয়েয আতাে ২৯টি 

যুফ প্রডেণ মকয়ন্দ্র ৫ তরাডফডষ্ট অডপ কাভ একায়ডডভক 

বফন কযা য়েয়ছ। 

৩. ২৯টি যুফ প্রবক্ষণ সেকেয প্রকতযেটিকত 

অফাবে বকটয ংখ্যা বৃু্বি েযা। 

প্রকয়েয আতাে ১৯ টি ডফযভান ছাি মায়ষ্টর এফং ১৭ টি 

ডফযভান ছািী মায়ষ্টর এয ৪থ থ  ৫ভ তরা ম থভত্ম 

ম্প্রাযন কযা য়েয়ছ। ২টি ভডরা মায়ষ্টয়রয ৪থ থ তরা 

ডনভ থান কযা য়েয়ছ। এছাড়া ২৯ টি মকয়ন্দ্রয ংস্কায  

মভযাভত কাজ এফং আফাফি যফযা কযা 

য়েয়ছ।াাাড াবায যুফ প্রডেণ মকন্দ্র এফং ফডযার 

যুফ প্রডেণ মকয়ন্দ্রয ীভানা প্রাচীয ডনভ থান কাজ ভাপ্ত 

কযা য়েয়ছ। 

 

৪. যুফ ভাকজয েভ যংস্থান/অত্মেভ যংস্থাকনয 

সুকমাগ সৃবি েযা এফং তাকদয অথ য-

াভাবজে ফস্থায উন্নয়ন ঘটাকনা। 

প্রডতয়ফদন অনুমামী যুফ উন্নেন অডধদপ্তয়যয ফছযডবডিক 

প্রডেয়ণয রেেভািা এফং অগ্রগডত ডনমম্ন মদো রাঃ 
 

অথ থ ফছয রেেভািা অগ্রগডত 

২০১৩-১৪ ২১৬৭৪৯ ১৯১৩০৩ 

২০১৪-১৫ ২৭৯৬১২ ২৭৬৪৫৩ 
 

 
 

    ১২.   উয়দ্দয়শ্য পুয়যাপুডয অডজথত না য়র উায কাযণাঃ    প্রয়মাজে নে।  

 

   ১৩.   ভস্যাাঃ 
 

 ১৩.১ প্রকয়েয আতাে ংস্কাযকৃত ডফগঞ্জ যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয োচাযী, মাডি, মডইডয এফং ভৎস্য চায়লয জন্য 

ফযাদ্দকৃত পুকুয ডযদ থয়নয ভে অব্যফহৃত অফস্থাে য়ড় যয়েয়ছ ফয়র ডয রডেত ে। এছাড়া ভৎস্য চায়লয জন্য 

ংস্কাযকৃত পুকুয়য কাড় মধাো এফং মগার ডনডলি য়র তা ঐ কায়জ ব্যফায কযয়ত মদখা মাে। 
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 ১৩.২ পডযদপুয যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয পুকুযটি নদী ংরগ্ন স্থায়ন অফডস্থত ডফধাে এখায়ন াডন থায়কনা। প্রকয়েয 

আতাে এটি ংস্কায কযা য়র াডনশূণ্য অফস্থাে থাকায কাযয়ন তা ভৎস্য চাল কায়জ ব্যফায কযা মায়েনা। পয়র 

ভৎস্য চাল ডফলেক মেয়ডয প্রডেণাথীযা ায়ত করয়ভ ডখয়ত াযয়ছনা। 
 

১৩.৩ ফতথভায়ন মদয়য ৫৩ টি মজরাে যুফ উন্নেন অডধদপ্তয়যয ডনজস্ব বফয়ন ডযচাডরত যুফ প্রডেয়ণ অংগ্রনকাযী 

প্রডেণাথীয়দয জন্য আফায়নয ব্যফস্থা তায়দয ংখ্যা  মেয়ডয চাডদা অনুমােী সুডফন্যা কযা েডন। মমভনাঃ 

ডযদড থত এরাকা ভাগুড়াে আফায়নয চাডদা থাকা য়ে ছািাফা  ছািীফায়য উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযন কযা েডন। 

অন্যডদয়ক ডফগঞ্জ  পডযদপুয়য আফায়নয সুডফধা অনুমােী চাডদা (ডফয়ল কয়য ছািীয়দয মেয়ি) তুরনামুরকবায়ফ 

কভ। 
 

১৩.৪ যুফ উন্নেন অডধদপ্তয়যয আতাে মজরা ম থায়ে একই ধযয়নয যুফ উন্নেন প্রডেণ মকন্দ্র ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ১২৪০ 

ফগ থডভটায আেতয়নয ৫ তরাডফডষ্ট অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়ন (প্রডত তরা ২৪৮ ফগ থডভটায) উ-ডযচারয়কয 

কাম থারে, মডপুটি মকা-অডড থয়নটয়যয কাম থারে, ২টি মগষ্ট রুভ ছাড়া মম জােগা অফডষ্ট থায়ক তা ডদয়ে মকন্দ্র কতৃথক 

ডযচাডরত প্রডেয়ণয জন্য কয়েয ংকুরান কযা ম্ভফ েনা। ডকছু ডকছু মেয়ডয প্রডেয়ণয জন্য ফযাদ্দকৃত কে 

(কডম্পউটায, ডফউটিডপয়কন, মালাক ডে ইতোডদ) অন্য মেয়ডয প্রডেণ কায়জ ব্যফায কযা মােনা। 
 

১৩.৫ যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্র জনফয়রয স্বেতা যয়েয়ছ ফয়র জানা মাে। এ কাযয়ন মকান মকান কভ থকতথায়ক অডতডযক্ত দাডেত্ব 

মদো য়েয়ছ।  মকান মকান মকয়ন্দ্র প্রডেমকয অবায়ফ মেয়ডয চাডদা থাকা  তা চালু কযা মায়েনা। আফায মকান মেয়ড 

শুদৄভাি ১ জন প্রডেক থাকাে তায ডফডবন্ন অসুডফধায কাযয়ন ছুটিয প্রয়োজন য়র প্রডেণ কাম থক্রভ ব্যাত ে। 

 

১৩.৬ ভাগুড়া যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয মবয়ঙ্গ মাো ডিঁডড় ংস্কায কয়য ডষ্টয়রয াত 

রাগায়না য়র ংস্কায অংয় মভাজাইক কযা েডন। পয়র পূয়ফ থয মভাজাইককৃত অংয়য ায়থ এটিয়ক মফভানান ভয়ন 

য়ে।  
 

১৩.৭  যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্র ডনডভ থত অফকাঠায়ভায মথামথ ব্যফায য়েনা। এয়েমি মথামথ ভডনটডযং এয অবাফ যয়েয়ছ 

ফয়র প্রতীেভান ে। 

 

১৪.  সুাডযাঃ 

 

১৪.১ প্রকয়েয আতাে ডনডভ থত  ংস্কাযকৃত ফ অফকাঠায়ভায মথামথ ব্যফায ডনডিত কযয়ত য়ফ। প্রডেণ কাম থক্রভ 

পরপ্রসু কযায রয়েে ম থােডবডিক ( মম  মেমি ডমডন প্রয়মাজে) ভডনটডযং ব্যফস্থা মজাযদায কযয়ত য়ফ। এয়েমি যুফ 

উন্নেন প্রডেণ মকন্দ্র (ংডিষ্ট মজরা) এফং ফাত্মফােনকাযী ংস্থা (যুফ উন্নেন অডধদপ্তয) প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রন 

কযয়ত ায়য (অনু ১৩.১  ১৩.৭)। 

 

১৪.২ পডযদপুয যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয ংস্কাযকৃত পুকুযটি াডনশূণ্য অফস্থাে থাকায কাযয়ন ভৎস্য চাল ডফলেক মেয়ডয 

প্রডেণাথীযা ায়ত করয়ভ ডখয়ত াযয়ছনা। এয়েমি প্রডেণ মেড চালু/গুনগত ভান ফজাে যাখায রয়েে এয ডফকে 

ব্যফস্থা (মমভনাঃ পুকুয রীজ) কযা মময়ত ায়য (অনু ১৩.২)।  

 

১৪.৩ যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয কভ থকতথা  কভ থচাযী এফং প্রডেণাথীয়দয জন্য আফায়নয ব্যফস্থা তায়দয ংখ্যা  

চাডদা অনুমােী সুডফন্যা কযায প্রয়োজনীে ব্যফস্থা ডনয়ত য়ফ। অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়ন মেয়ডয প্রডেয়ণয 

জন্য প্রয়োজনীে কয়েয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। বডফষ্যয়ত অফকাঠায়ভা ডনভ থা ণ  প্রডেণ কাম থক্রয়ভয ডযকেনা গ্রণ  

ফাস্তফােয়নয মেমি ংডিষ্ট এরাকায ফাস্তফ চাডদা ডফয়ফচনাে ডনয়ত য়ফ (অনু ১৩.৩, ১৩.৪  ১০.৪ (গ) অং)। 

 

১৪.৪ যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয প্রডেণ  দাপ্তডযক কাম থক্রভ ডযচারনা  পরপ্রসু কযায জন্য প্রয়োজনীে জনফর 

(ডফয়ল কয়য মেড প্রডেক) ংস্থায়নয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রন কযয়ত য়ফ (অনু ১৩.৫)।  

 

১৪.৫ ভাগুড়া যুফ উন্নেন প্রডেণ মকয়ন্দ্রয অডপ কাভ একায়ডডভক বফয়নয মবয়ঙ্গ মাো ডিঁডড় মথামথবায়ফ ংস্কায়যয 

ডফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা মনো মময়ত ায়য (অনু ১৩.৬)। 
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১৪.৬ অন্যান্যাঃ 

 

১৪.৬.১ যুফয়দয কভ থংস্থান সৃডষ্টয়ত  আত্মকভী োয জন্য যুফ প্রডেয়ণয প্রয়োজনীেতা ম্পয়কথ প্রচাযনা/উৎা বৃডিয 

রয়েে যুফ উন্নেন প্রডেণ মকন্দ্র য়ত প্রডেণপ্রাপ্ত যুফ কতৃথক গৃীত বার উয়যাগগুয়রায়ক মকন্দ্রীেবায়ফ ফাইয়ক 

জানায়নায ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে স্বীকৃডত প্রদায়নয ব্যফস্থা কযা মময়ত ায়য (অনু ১০.৪ এয (ক) অং)। 

 

১৪.৬.২ যুফ উন্নেন প্রডেণ মকন্দ্র য়ত প্রডেণপ্রাপ্ত যুফয়দয প্রডেণ যফতী অফস্থান (কভ থংস্থান  আত্মকভী) ম্পয়কথ 

ডফডবন্ন ম থায়ে তিভাডক  লান্াডক পয়রা-আ কয়য এয়দয ভয়ধ্য কতজন চাকডয ময়েয়ছন  কতজন আত্মকভী 

য়েয়ছন ম ডফলয়ে ঠিক তথ্য ং যেয়ণয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ এফং মাযা ব্যথ থ য়েয়ছন তায়দয ভস্যা ডচডিত কয়য 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা ডনয়ত য়ফ (অনু ১০.৪ এয (খ) অং)।  

 

১৪.৬.৩ ডডআয এ উ মেডখত অডডট আডি ডনস্পডিয ডফলয়ে দ্রুত প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রন কযয়ত য়ফ এফং অডডট আডি 

ডনস্পডিয ডফলয়ে আইএভইডড ংডিষ্ট করয়ক অফডত কযয়ত য়ফ (অনু ১০.৪ এয (ঘ) অং)।   

   



 

335 

 

 

২টি নতুন মজরা মেডডোভ ডনভ থাণ ( চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ), ৪টি মজরা মেডডোয়ভয (ভেভনডং, নায়টায, 

টাঙ্গাইর  পডযদপুয) এফং ২টি ডফবাগীে ভডরা ক্রীড়া কভমেক্স (খুরনা  যাজাী)  

অডধকতয উন্নেন (১ভ ংয়াডধত) ীল থক প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 

(ভাপ্তাঃ ডডয়ম্বয, ২০১৪) 

 

১. প্রকয়েয নাভ : ২টি নতুন মজরা মেডডোভ ডনভ থাণ ( চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ), ৪টি মজরা মেডডোয়ভয 

(ভেভনডং, নায়টায, টাঙ্গাইর  পডযদপুয) এফং ২টি ডফবাগীে ভডরা ক্রীড়া 

কভমেক্স (খুরনা  যাজাী) অডধকতয উন্নেন (১ভ ংয়াডধত)। 

 

২. ফাস্তফায়নোযী ংস্থা : জাতীে ক্রীড়া ডযলদ। 

 

৩. উয়যাগী ভন্ত্রণারে 

/ডফবাগ 

: যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে।   

 

৪. প্রকয়েয অফস্থান    

 

: ডফবাগ মজরা উয়জরা 

ঢাকা ভেভনডং, টাঙ্গাইর  

পডযদপুয 

দয 

যাজাী যাজাী  নায়টায দয 

খুরনা খুরনা, চুোডাঙ্গা দয 

ডয়রট ডফগঞ্জ দয 
 

৫. প্রকে ফাস্তফায়ন ভে  

ব্যে 

:  

 

(রে টাকাে) 

 

৬. াধাযণ ম থয়ফেণাঃ  

 

৬.১  প্রেকল্পয উকেশ্যঃ  

 

 চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ মজরাে নতুন মেডডোভ ডনভ থাণ: 

  ভেভনডং, নায়টায, টাঙ্গাইর এফং পডযদপুয মজরা মেডডোয়ভয ংস্কায  মভযাভত; এফং 

  খুরনা  যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভসপ্ল্মক্সয অডধকতয উন্নেন।  

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

ডযকডেত ফাস্তফায়নোর প্রকৃত 

ফাস্তফায়নোর 

বতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয 

%) 

বতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কায়রয %) 

মূর 

 

ংয়াডধত মূর সভয়াদ বৃবি 

(১ভ ফায) 

সভয়াদ বৃবি 

(২য় ফায) 

৯৭৮১.১৩ ১০৭২৫.২০ ১০৫৫২.৪৯ ০১.০১.২০১১ 

য়ত 

৩০.০৬.২০১৩ 

০১.০১.২০১১ 

য়ত 

৩১.১২.২০১৩ 

০১.০১.২০১১ 

য়ত 

৩১.১২.২০১৪ 

০১.০১.২০১১ 

য়ত 

৩১.১২.২০১৪ 

৭৭১.৩৬ 

(১০৭.৮৯%) 

০৬ ভা 

(১২০%) 
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৬.২    প্রেল্প গ্রকণয টভূবভঃ 

 

মেডডোভ র একভাি মবনুে মমখায়ন মখয়রাোড়যা ডনেডভত অনুীরন কযয়ত ায়য এফং াযা ফছয ডফডবন্ন প্রকায 

প্রডতয়মাডগতামূরক মখরাদৄরা অনুডষ্ঠত য়ে থায়ক। ডনেডভত অনুীরন  প্রডেয়ণয ভাধ্যয়ভ দে মখয়রাোয গয়ড় 

মতারা ম্ভফ। ফতথভায়ন মখরাদৄরায়ক াধাযণ ডোয একটি আফডশ্যক অংগ ডায়ফ ডফয়ফচনা কযা য়ে থায়ক। 

মখরাদৄরায ভাধ্যয়ভ একজন ব্যডক্ত য়চতন আত্মপ্রতেেী নাগডযক ডয়য়ফ ডনয়জয়ক গয়ড় মতারায সুয়মাগ াে। উয়যাক্ত 

রেেয়ক াভয়ন মযয়খ ীডভত ম্পয়দয ভাধ্যয়ভ চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ ছাড়া ৬২ টি মজরাে মেডডোভ ডনভ থাণ কযা 

য়েয়ছ।এয ভয়ধ্য অয়নক মেডডোভ ডনডভ থত য়েয়ছ মফ আয়গ।ডনভ থায়ণয য এগুয়রা মথামথবায়ফ যেণায়ফেন না 

োে দ্রুত ব্যফায উয়মাডগতা াযায়ে।এয ভয়ধ্য মথয়ক ভেভনডং, নায়টায, টাঙ্গাইর এফং পডযদপুয মজরা 

মেডডোয়ভয ংস্কায  মভযাভত, খুরনা  যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়স্দয়ক্সয অডধকতয উন্নেন চুোডাঙ্গা  

ডফগঞ্জ মজরাে নতুন মেডডোভ ডনভ থাণকয়ে ডফয়ফচে প্রকেটি গ্রণ কযা য়েডছর।  

 

৬.৩  প্রেকল্পয নুকভাদন ফস্থাঃ 

 

মূর প্রকেটি ম্পূণ থ ডজডফ অথ থােয়ন মভাট ৯৭৮১.১৩ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে জানুোডয, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৩ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ০৪.০১.২০১১ তাডযয়খ একয়নক কতৃথক অনুয়ভাডদত ে। যফতীয়ত যুফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রনারে কতৃথক প্রাক্কডরত ব্যে ১০৭২৫.২০ রে টাকা ডনধ থাযণপূফ থক এফং এয ফাত্মফােন মভোদ ডডয়ম্বয ২০১৩ 

ম থন্ত ০৬ (ছে) ভা বৃডি কয়য গত ২৭.০৬.২০১৩ তাডযয়খ আয়রাচে প্রকয়েয ডডডড ১ভ ফায ংয়াধন কযা ে। 

এযয ব্যে ব্যডতয়যয়ক ফাস্তফােন মভোদ ০১(এক) ফছয বৃডি কয়য ০১.০১.২০১১ য়ত ৩১.১২.২০১৪ কযা ে।  

  

  ৬.৪   প্রকয়েয মূর কাম থক্রভাঃ 

 

             প্রকয়েয আতাে মূর কাম থক্রভ র: (ক) প্যাডবডরেন বফন ডনভ থাণ; (খ) াধাযণ গ্যারাযী ডনভ থাণ; (গ) সুআবভংপুর 

ডনভ থাণ; (ঘ) ডজভন্যডোভ ডনভ থাণ; (ঙ)  অডপ কাভ মায়ের  ডনভ থাণ; (চ) ভূডভ অডধগ্রণ; (ছ) ভূডভ  মখরায ভায়ঠয 

উন্নেন; (জ) মখরায ভায়ঠয চায়যডদয়ক গ্রীর মপডন্পং কাজ; (ঝ) মখরায ভায়ঠয চায়যডদয়ক গাড থ োর আযডড 

মেন  কাঁটা তায়যয মফড়া মফডষ্টত আযডড ফাউন্ডাযী োর ডনভ থাণ; (ঞ) োকয়ে, আবেন্তযীন  ংয়মাগ ড়ক 

ডনভ থাণ; (ট)মানফান ক্রয় ইতোডদ।  

 

  ৬.৫ প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যাঃ  

 

ক্রডভক নং কভ থকতথায নাভ  দফী মভোদকার 

১। জনাফ মভাাম্মদ আমভ, উ ডচফ ১৬.০৪.২০১১  য়ত ২০.০১.২০১৩ 

২। জনাফ য়ন্তাল কুভায ডন্ডত, উ ডচফ ২১.০১.২০১৩  য়ত প্রকে ভাডপ্ত ম থন্ত 

 

৬.৬ প্রকয়েয ফাস্তফায়ন অগ্রগডতাঃ  

 

             প্রকয়েয অনুয়ভাডদত ব্যে ১০৭২৫.২০ রে টাকায ডফযীয়ত মভাট ১০৫৫২.৪৯ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ 

(৯৮.৩৯%)।এয ভয়ধ্য ২০১২-১৩ অথ থফছয়য ২৭.০০ রে টাকা এফং ২০১৪-১৫ অথ থফছয়য ১৪৭.৫১ রে টাকা অথ থ 

ভ থণ কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ ডডআয এ উয়েখ কযা ে। তয়ফ ফাস্তফ কায়জয অগ্রগডত ১০০% মদখায়না য়েয়ছ। প্রকয়েয 

মূর কাম থক্রভমূয়য ভয়ধ্য চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ মজরা মেডডোভ ডনভ থাণ (ভূডভ উন্নেন, মখরায ভায়ঠয উন্নেন,মখরায 

ভায়ঠয চায়যডদয়ক গ্রীর মপডন্পং কাজ, াধাযণ গ্যারাযী ডনভ থাণ, ডিতর প্যাডবডরেন বফন ডনভ থাণ, কাটা তায়যয মফড়া 

মফডষ্টত আযডড ফাউন্ডাযী োর ডনভ থাণ, োকয়ে এফং আবেভত্মযীন  ংয়মাগ ড়ক ডনভ থাণ) ভেভনডং, 

নায়টায, টাঙ্গাইর এফং পডযদপুয মজরা মেডডোয়ভয ংস্কায  মভযাভত (আযডড ফাউন্ডাযী োর ডনভ থাণ, ডিতর 

প্যাডবডরেন বফন ডনভ থাণ, াধাযণ গ্যারাযী ডনভ থাণ, মখরায ভায়ঠয উন্নেন, গ্রীর মপডন্পং কাজ, মখরায ভায়ঠয চায়যডদয়ক 

গাড থ োর আযডড মেন ডনভ থাণ, োকয়ে এফং আবেন্তযীন  ংয়মাগ ড়ক ডনভ থাণ ইতোডদ) এফং খুরনা  

যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়স্দয়ক্সয অডধকতয উন্নেন (মখরায ভায়ঠয উন্নেন, মদাতরা ম থভত্ম অডপ কাভ মায়ের   

ডনভ থাণ, সুআবভং পুর এফং ডজভন্যডোভ ডনভ থাণ), একটি ডযদ থন মানফান (ডাফর মকডফন ডক আ) ক্রয় ইতোডদ 

উয়েখয়মাগ্য কাম থ ম্পাদন কযা য়েয়ছ।  
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৭.০        প্রেকল্পয বফববন্ন ংকগয ফাস্তফায়ণ (ববঅয এ প্রদত্ত তকেয বববত্তকত )   

                                                                   (রে টাকাে)  

SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

A. Chuadanga District Stadium      

1 Land Development Cum 210117.0

0 

457.76 210478.53 457.76 

2 Play ground development      

 a) Earth filling with alluvial 

soil 

Cum 6750.00 26.95 6749.98 26.95 

 b) Turfing Rm 22500.00 4.96 18206.61 4.93 

 Sub-Total =   489.67  489.64 

3 Grill fencing work play filed      

 a) RCC Drain in/c guard wall 

and around the play field 

Rm 694.50 45.57 694.50 45.57 

 b) Grill fencing work M.S 

Angle and rood around the 

Play 

Rm 971.00 27.82 945.00 27.78 

 Sub-Total=   73.39  73.35 

4 Ground floor Gallery ( 12- 

Step) (O-1700ft, R-1700 ft) 

     

 a) Ground floor  6500.00 346.78 6264.10 345.89 

 b) Superstructre  6500.00 384.27 5911.86 383.93 

 Sub-Total =   731.05  729.82 

5 Two-storied pavilion building 

(120’-0”X65’-0”) 

     

 a) Foundation (3-Storied) in/c. 

pile 

Rm 725.00 86.13 725.00 86.13 

 b) Ground floor Sqm 725.00 79.59 725.00 79.59 

 c) 1
st
 Floor Sqm 502.00 53.15 596.44 53.15 

 d) Internal Sanitary and water 

supplery work 

Sqm 1227.00 5.72 1321.44 5.78 

 e) Internal Electrical work Sqm 1227.00 10.40 1321.44 10.40 

 f) Electrical connection L.S L.S 6.99  6.90 

 g) Furniture L.S L.S 2.00  2.00 

 Sub Total=   243.98  243.95 

6 Walk way Sqm 475.00 5.97 475.00 5.97 

7 Boundary wall, barbed wire 

fencing (RCC) 

Sqm 1275.00 59.07 1279.00 59.17 

8 Public toilet Sqm 8.00 27.18 8.00 27.18 

9 Approach road & Internal 

road RCC. 

Rm 4700.00 70.69 4658.00 70.67 

 Total (A)=   1701.00  1699.75 

A. Hobigonj District Stadium      

1 Land development Cum 258135.0

0 

206.51 254787.50 203.83 
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SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

2 Palisading (supply of Drum 

sheet, Bollah & Horigontal 

bracing) 

Sqm 3680.00 25.26 3660.49 25.12 

3 Play ground development      

 (a) Earth filling with alluvial 

soil 

Cum 6710.00 20.13 6687.22 20.06 

 (b) Turfing Sqm 20000.00 4.00 19800.00 3.96 

 Sub Total=   24.13  24.02 

4 Grill fencing around play field      

 (i) RCC Drain including 

guard wall around the play 

field 

Rm 504.00 55.95 504.00 55.95 

 (ii) Grill fencing with M.S 

Angle and Rod around the 

play field 

Rm 504.00 26.83 504.00 26.83 

 Sub Total=   82.78  82.78 

5 Ground floor gallery (12 

step),(O-1700ft, R-1400ft) 

     

 a) Foundation Sqm 5353.00 330.92 5353.00 330.92 

 b) Superstructure Sqm 5353.00 543.60 5353.00 543.60 

 Sub Total=   874.52  874.52 

6 Two Storied pavilion Building 

(120ft x 65ft) 

     

 a) Foundation (3 storied) Sqm 766.00 87.51 766.00 87.51 

 b) Ground floor Sqm 766.00 109.61 766.00 109.61 

 c) 1
st
 Floor Sqm 430.00 59.13 430.00 59.13 

 d) Internal water supply and 

sanitation work 

Sqm 1196.00 14.17 1196.00 14.17 

 e) Internal Electrification 

work 

Sqm 1196.00 16.37 1196.00 16.37 

 f) Electric connection L.S  0.75 1.00 0.75 

 g) Furniture L.S  5.00 1.00 4.98 

 Sub Total=   292.54  292.52 

7 Walk way Sqm 969.00 25.00 969.00 25.00 

8 Boundary wall with barbed 

wire fencing (RCC) 

Rm 834.00 64.03 834.00 64.03 

9 Public Toilet Each 6.00 30.57 5.00 25.48 

10 Approach road & internal 

road (RCC) 

Sqm 4798.00 84.78 4798.00 84.78 

 Total (B) =   1710.12  1702.08 

B. Mymensingh District Stadium      

1 Boundary wall (RCC) Rm 900.00 78.30 655.00 78.25 

2 Two Storied pavilion Building 

(Or.120ft x 65ft, R.126ft x 
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SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

69ft) 

 a) Foundation (3storied) Sqm 854.00 93.94 854.00 86.59 

 b) Ground floor Sqm 854.00 81.13 854.00 77.84 

 c) 1
st
 Floor Sqm 500.00 49.00 500.00 49.00 

 d) Sanitary work Sqm 1354.00 12.19 1354.00 12.19 

 e) Electrical work Sqm 1354.00 13.54 1354.00 13.54 

 f) External water and 

electrical supply 

L.S  2.00  0.00 

 g) Furniture L.S - 10.00 - 9.55 

 Sub Total=   261.80  248.71 

3 Ground floor gallery (12 step) 

( R-1650ft) 

     

 a) Foundation up to PL Sqm 5521.00 318.56 5521.00 297.39 

 b)  Superstructure Sqm 5827.00 481.82 5827.00 437.81 

 Sub Total=   800.38  735.20 

4 Play ground development      

 (a) Earth filling Cum 58010.00 136.32 58010.00 133.17 

 (b) Earth filling with alluvial 

soil 

Cum 8350.00 29.23 8350.00 29.07 

 (c) Turfing Sqm 21610.00 5.19 21610.00 5.11 

 Sub Total=   170.73  167.35 

5 RCC drain including guard 

wall around play field 

Rm 549.00 56.95 549.00 56.16 

6 Grill fencing with M.S angle 

and rod 

Rm 549.00 17.79 549.00 17.79 

7 Walk way Sqm 1057.00 15.69 1057.00 15.69 

8 Approach read & internal 

road (RCC) 

Sqm 5200.00 92.30 5200.00 60.88 

 Total (C)=   1493.94  1380.03 

C. Natore District Stadium      

1 Play Ground development      

 i) Earth filling Cum 6450.00 12.26 4848.60 9.21 

 ii) Alluvial soil with dressing 

& spreading 

Cum 10700.00 32.10 10700.00 32.10 

 iii) Dibbing of grasses Sqm 23000.00 5.52 22998.94 5.52 

 Sub Total=   49.88  46.83 

2 Grill fencing M.S angle rod Rm 128.00 2.62 128.00 2.62 

3 3.i) RCC drain and guard wall Rm 430.00 42.15 430.00 42.15 

 3.ii) RCC drain  cover Rm 530.00 2.60 530.00 2.60 

 Sub Total=   44.75  44.75 

4 Construction of ground floor 

gallery (O-1500ft) 

     

 4.i) Foundation up to PL Sqm 5480.00 306.99 5450.00 305.30 

 4.ii) Superstructure work Sqm 4570.00 388.59 4542.00 386.20 
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SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

 4.ii.a) Construction Gallery 

Extension 

sqm 910.00 77.35 906.00 77.03 

 4.iii) Gallery & pavilion 

building Renovation 

L.S  22.00 L.S 22.00 

 Sub Total=   794.95  790.53 

5 Internal Road (RCC) & 

Carpeting 

Sqm 3870.00 57.16 3839.00 56.70 

 Total (D) =   949.36  941.43 

D. Tangil District Stadium      

1 Play ground development      

 i) Alluvial soil with dressing 

& spreding 

Cum 10320.00 30.96 10320.00 30.96 

 ii) Dibbing of grasses Sqm 21850.00 5.24 21518.00 5.16 

 Sub Total=   36.20  36.12 

2 Grill fencing M.S angle rod Rm 574.00 31.46 574.00 31.46 

3 RCC Drain and Guard wall Rm 560.00 61.60 568.00 62.48 

4 Construction of ground floor 

gallery (700ft) 

     

 i) Foundation up to PL Sqm 2620.00 136.00 2594.00 134.65 

 ii) Superstructure work Sqm 2620.00 200.09 2594.00 198.10 

 iii) Gallery repairing L.S - 13.25  12.02 

 Sub Total=   349.34  344.77 

5 Approach & internal road 

(RCC) 

Sqm 4309.00 71.74 4302.00 71.63 

6 Pavilion Building extension      

 i) Ground Floor Sqm 372.00 47.88 372.00 47.88 

 ii) 1
st
 Floor Sqm     

 iii) Sanitary works Sqm 372.00 3.46 372.00 3.46 

 iv) Electrical works Sqm 372.00 4.88 372.00 4.88 

 Sub Total=   56.22  56.22 

7 Walk way Sqm 1020.00 15.34 1020.00 15.34 

8 Main gate L.S  3.63  3.63 

 Total (E)=   625.53  621.65 

E. Faridpur District Stadium      

1 Play ground development      

 i) Alluvial soil with dressing 

& speeding 

Cum 10800.00 46.98 10800.00 46.98 

 ii) Dibbing of grasses Sqm 15438.00 3.71 15438.00 3.70 

 Sub Total=   50.68  50.68 

2 Boundary wall (RCC) Rm 362.00 23.05 360.00 22.92 

3 Gallery -1380ft (4 steep-126ft, 

6 steep 254ft, 12 steep 1000ft) 

     

 i) Foundation up to P.L Sqm 5068.00 293.69 5011.38 293.69 

 ii) Superstructure work Sqm 4532.00 434.62 4566.00 434.62 
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SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

 iii) Public Toilet nos 4.00 18.92 4.00 18.92 

 Sub Total=   747.23  747.23 

4 Walk way Sqm 4326.00 62.73 4291.00 62.41 

5 RCC drain and Guard wall Rm 490.00 47.45 492.00 47.45 

 Total (F) =   931.14  930.69 

F. Khulna women Sports 
Complex 

     

1 Field Development      

 i) Play field development 

work with alluvial soil 

Cum 10270.00 42.93 10264.49 42.90 

 i) field development work Cum 33689.00 75.18 33643.75 75.02 

 ii) Turfing Sqm 31380.00 7.53 31373.00 7.53 

 Sub Total=   125.64  125.45 

2 Hostel Building (1st Floor)      

 i) Superstructure (1st Floor 

only) 

Sqm 628.00 119.18 628.00 119.18 

 ii) Internal sanitary nad water 

supply work 

Sqm 628.00 2.38 628.00 2.12 

 iii) Internal Electrification 

work 

Sqm 628.00 9.45 628.00 8.44 

 Sub Total=   131.01  129.74 

3 Roof top RCC parapet Sqm 79.00 1.42 70.00 1.00 

4 Internal Road (RCC) Sqm 1638.00 35.54 1638.00 35.48 

5 Boundary wall with barbed 

wire fencing (RCC) 

Rm 223.00 18.27 223.00 18.16 

6 Construction of Gymnasium 

(182ftx142ft) 

     

 i) Foundation with pile 

foundation 

Sqm 2417.00 196.50 2417.00 196.40 

 ii) Superstructure including 

prefabricated steel Roof 

Sqm 2417.00 437.13 2417.00 431.70 

 iii) Sanitary works Sqm 2417.00 25.64 2417.00 22.97 

 iv) Electrical works Sqm 4000.00 57.16 4000.00 57.12 

 Sub Total=   716.43  708.19 

6.1 Surface drain (in/C outer) Rm 1087.00 22.51 1022.00 20.29 

6.2 Boundary wall with barbed 

wire fencing 

Rm - -   

6.3 1.5 H.P Hand driven tube-well 

including water supply 

Nos 1.00 1.07 1.00 1.07 

6.4 Internal Road (RCC) Sqm 586.00 14.28 557.12 13.99 

6.5 Flood light (For indoor 

games) 

Nos 100.00 12.00 93.00 11.17 

6.6 Gymnasium equipment L.S - 10.00  10.00 

6.7 Furniture L.S - 15.50  15.50 
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SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

 Sub Total (6.1 -6.7)=   75.36  72.02 

7 Construction of Swimming 

pool 

     

7.1 Land development work (AV. 

3'-6") 

Cum 4725.00 4.73 1732.89 2.16 

7.2 Swimming pool (50mx22m) 

including deck and pool tiles 

(8-Lane) 

Sqm 1894.00 374.69 1894.00 374.00 

7.3 Pavilion building (Office & 

Dressing room) 

     

 i) Office building with pile 

foundation 

Sqm 480.00 16.82 480.00 16.82 

 ii) Foundation with basement 

floor for filtration plant 

Sqm 480.00 21.40 480.00 21.40 

 iii) Superstructure Sqm 480.00 29.98 480.00 29.98 

 iv) Internal sanitary work ( 

ground floor 1st floor) 

Sqm 480.00 11.97 480.00 7.93 

 v) Internal electrification work Sqm 480.00 15.03 480.00 13.39 

 Sub Total=   95.20  89.52 

7.4 Construction of Gallery 

(200ft) 

     

 i) Foundation Sqm 898.00 47.90 898.00 47.90 

 ii) Superstructure Sqm 898.00 62.62 898.00 62.02 

 Sub Total=   110.52  109.92 

7.5 Swimming pool Accessories 

(Anti turbulent racing lane -8 

nos, 2nos Vacuum cleaner, 

wall brush, Leaf Skimmer, S S 

ladder, Handgrips, Starting 

pad etc) Foreign 

L.s - 45.00  45.00 

7.6 Connecting Road (RCC) Sqm 558.00 11.86 471.19 11.86 

7.7 Drainage system & water 

supply system 

Nos 1.00 37.54 1.00 34.64 

7.8 Filtration plant Nos 1.00 130.00 1.00 130.00 

7.9 Prefabricated shed Sqm 450.00 30.00 211.43 30.00 

 Sub Total (7)=   839.54  827.10 

 Total(G) =   1943.21  1917.14 

G. Rajshahi Womens Sports 
Complext 

     

1 Field development      

 i) Field Development work 

with alluvial soil 

Cum 7065.00 2.12 6810.14 2.04 

 Sub Total=   2.12  2.04 

2 Hostel cum-office building      
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SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

upto 1
st
 floor with 6 storied 

foundation 

 i) Foundation with pile 

foundation 

Sqm 743.00 101.00 743.00 101.00 

 ii) Ground Floor Sqm 743.00 109.00 743.00 109.00 

 iii) 1sr Floor Sqm 743.00 100.19 743.00 100.19 

 iv) Roof top RCC paraphet 

wall 

Sqm 90.00 1.50 90.00 1.50 

 v) Chillakhata Sqm 37.00 3.00 37.00 3.00 

 vi) Sanitary work Sqm 1293.00 10.40 1293.00 10.40 

 vii) Electrical work Sqm 1293.00 13.19 1293.00 13.19 

 Sub Total=   338.28  338.27 

3 Surface drain Rm 116.00 2.25 91.80 1.78 

4 1.5 H.P Hand driven tube-

well including water supply 

L.S - 11.60  9.88 

5 Internal Road (RCC) Sqm 890.00 16.96 885.79 16.88 

6 Construction of  Swimming 

pool 

     

6.1 Land development work Cum 2000.00 2.86 1982.58 2.84 

6.2 Swimming pool (50mX22m) 

including deck and pool tiles 

(8-Lane) 

Sqm 1900.00 369.00 1896.04 368.23 

6.3 Pavilion building (Office & 

dressing room) 

     

 (a) Office building with pile 

foundation 

Sqm 480.00 33.00 480.00 33.00 

 (b) Foundation with basement 

floor for filtration plant 

Sqm 480.00 27.00 480.00 27.00 

 (c) Superstructure Sqm 480.00 43.25 480.00 43.25 

 (d) Internal sanitary work 

(Ground Floor to 1
st
 Floor) 

Sqm 480.00 16.61 480.00 16.61 

 (e) Internal Electrification 

work 

Sqm 480.00 20.60 480.00 20.60 

 Sub Total=   140.45  140.45 

6.4 Construction of Gallery      

 (i) Foundation Sqm 700.00 39.02 700.00 39.02 

 (ii) Superstructure Sqm 700.00 59.91 700.00 59.91 

 Sub Total=   98.92  98.92 

6.5 Swimming pool Accessories 

(Anit turbulent, 2-Nos 

Vacuum Cleaner, Racing lane 

8 Nos wall brush, Leaf 

Skinner S.S Ladder, 

Handgrips, Starting pad etc) 

L.S - 22.34  22.19 
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SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

Quantit

y 

Amount Quantity Amo

unt 

1 2 3 4 6 7 9 

6.6 Connecting Road (RCC) Sqm 120.00 2.24 118.63 2.21 

6.7 Drainage system & water 

supply system 

Nos 1.00 18.00 1.00 18.00 

6.8 Filtration plant Nos 1.00 48.15 1.00 48.15 

6.9 Prefabricated shed Sqm 840.00 114.73 836.92 114.31 

 Total (H)=   1187.90  1184.16 

 Total (A to H)=     10376.9

3 

I. Purchase of inspection vehicle 

(Double cabin pickup with 

carryboy) 

Nos 1.00 42.00 4140000.0

0 

41.40 

J. Consultancy services of all 

personnel for preliminary 

survey, designing drawing & 

supervision. 

Month 24.00 122.00 508333.00 116.15 

K. Preparatrion of DPP, 

Stationary, Computer 

equipment etc. 

L.S  4.00  3.19 

L. Tender preparation, 

advertisement bill & others 

items. 

L.S  2.00  2.00 

M. Honorarium of steering 

committee, PIC, DPEC, TEC, 

evaluation and others 

entertainment. (Honorarium 

of steering committee/ TEC 

and others meeting chairman 

2000.00 & others members 

1000.00 per member/ per 

meeting). 

L.S  3.00  2.82 

N. Unexpected, Fuel & misc. 

expenditure etc. 

L.S  10.00  10.00 

 Sub Total (J to N)=   183.00  175.56 

Grand Total TK=   10725.20  10552.4

9 

 

৮.০      কাজ অভাপ্ত থাকয়র উায ডফফযণাঃ  

 

            প্রেকল্পয অতায় মুদয় োজ ভাপ্ত কয়কছ ভকভ য ববঅয কত জানা মায়।  

 

৯.০ ডযদড থত এরাকাাঃ   
 

ভাপ্ত এ প্রকয়েয আতাে ৩ কোটাগযীয কাম থক্রভ মমভনাঃ (ক) ২ টি নতুন মেডডোভ ( চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ) ডনভ থাণ, 

(খ) ৪টি ডফযভান মেডডোয়ভয (ভেভনডং, নায়টায, টাঙ্গাইর  পডযদপুয)ংস্কায  মভযাভত কাজ এফং (গ) ২টি 

ডফবাগীে ভডরা ক্রীড়া কভয়স্দয়ক্সয (খুরনা  যাজাী) অডধকতয উন্নেন অ ন্তভূক্ত ডছর। ম ডফয়ফচনাে প্রকয়েয 

আতাে ফাস্তফাডেত এ ৩  কোটাগযীয কাম থক্রভ ম থায়রাচনায জন্য এ ডফবায়গয ং ডিষ্ট কাযী ডযচারক কতৃথক গত 
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২৭.১১.২০১৫ তাডযয়খ যাজাী, ২৮.১১.২০১৫ তাডযয়খ নায়টায  ০৮.০১.২০১৫ তাডযয়খ ডফগঞ্জ মজরা অং 

ডযদ থন কযা ে। বযদ যনোকর প্রকয়েয ংডিষ্ট প্রয়কৌরীগণ উডস্থত ডছয়রন।  

 

ডনয়ম্ন প্রকয়েয আতাে ম্পাডদত প্রধান প্রধান কাম থক্রয়ভয ংডেপ্ত ফণ থনা মদো য়রাাঃ  

 

৯.১      যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়েয়ক্সয অডধকতয উন্নেনাঃ 

 

            যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়েক্সটি যাজাী দয মথয়ক প্রাে ১ডক.ডভ. দূয়য অফডস্থত। প্রকয়েয আতাে এ  

কভয়েয়ক্সয ভূডভ উন্নেন, ৬ তরা ডবয়তয য ডিতর মায়ষ্টর কাভ অডপ বফন ডনভ থাণ এফং সুইডভংপুর ডনভ থাণ 

ইতোডদ কাজ অন্তভূ থক্ত ডছর। মূর ডডডডয়ত প্রকয়েয এ অংয়গয জন্য অনুয়ভাডদত ব্যে ধযা ডছর ১১৪২.৬৩ রে টাকা 

মা যফতীয়ত আযডডডডয়ত ফাস্তফ প্রয়োজন ডফয়ফচনাে ১১৮৭.৯০ রে টাকা কযা ে। এয ভয়ধ্য মভাট ব্যে য়েয়ছ 

১১৮৪.১৬ রে টাকা (ফযায়দ্দয তুরনাে ২.৮৪ রে টাকা কভ)। এ অংয়য কাম থক্রভ ফাস্তফােয়নয ডনডভি ২টি 

প্যায়কয়জয আতাে ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান ডনয়োগ কযা ে। মায়ষ্টর কাভ অডপ বফন এফং ভূডভ উন্নেন কায়জয জন্য 

ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান মক.এইচ.ডফ.ই (মজডব) মক গত ১২/০১/২০১২ তাডযয়খ কাম থায়দ (০৯ ভায়য জন্য) প্রদান কযা ে 

এফং ০৪/১০/২০১২ তাডযয়খ চুডক্তয মভোদ মল ে। আয সুইডভংপুর ডনভ থাণ কাজ ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান  মভা থ মটকডনক 

কয় থায়যন (মজডব) মক গত ১৮/১২/২০১১ তাডযয়খ কাম থায়দ (০১ ফছয়যয জন্য) প্রদান কযা ে এফং গত 

১০/১২/২০১২ এয মভোদ মল ে। কাজ ম্পন্ন  োয য এ কভয়েক্সটি মজরা ক্রীড়া ংস্থায ডনকট স্তান্তয কযা 

ে। এ কভয়েয়ক্স ডযচারনা  তোফধায়নয জন্য মভাট ১১ জন জনফয়রয ংস্থান যয়েয়ছ। প্রকয়েয আতাে 

ফাস্তফাডেত কডতে উয়েখয়মাগ্য অংয়গয ডফফযণ ডনয়ম্ন উয়েখ কযা রাঃ 

 

  ৯.১.১ ভূডভ উন্নেনাঃ 

 

এ কভয়েয়ক্সয ভূডভ উন্নেন খায়ত ফযাদ্দকৃত (২.১২ রে টাকা) অথ থ ব্যে (২.০৪ রে টাকা) কযা য়র ভায়ঠয মকান 

মকান জােগা উঁচু ডনচু ডযরডেত ে। এছাড়া ভায়ঠয প্রাে ভধ্যফতী স্থায়ন অয়নক ফছয়যয পুযায়না ১টি অফকাঠায়ভা  

ডকছু গাছারা ডফযভান যয়েয়ছ মা ভায়ঠয প্রকৃত আেতনয়ক অয়নক মছাট কয়য ডদয়েয়ছ। এছাড়া ভায়ঠয এক অংয়য 

রম্বা ঘা মদয়খ প্রতীেভান ে মম, ভায়ঠ ডনেডভত মখরাদৄরা েনা এফং মথামথ যেণায়ফেন কযা েনা।  

 

৯.১.২ মায়ষ্টর কাভ অডপ বফন ডনভ থাণাঃ  

 

মূর সগআমটয বন্নেসট াকতয ফাভ বদকে  ৬ তরা ডবয়তয য মভাট  ১৪৮৬ ফগ থফুট আেতন ডফডষ্ট  ডিতর মায়ষ্টর 

কাভ অডপ বফন   ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ।এ বফয়নয মভাট ২০টি কে (নীচতরাে ৯টি অডপ রুভ,  ১টি কনপায়যন্প 

যম্নভ, ১টি ডাইডনং কাভ ডকয়চন, মোয  োরুভ এফং উয়যয তরাে ভডরা প্রডেণাথী ফা মখয়রাোড়য়দয থাকায 

জন্য ১১টি রুভ, কভন রুভ, টিডব রুভ, রডফ ইতোডদ) ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। তয়ফ মায়ষ্টর কাভ অডপ বফয়নয জন্য মকান 

আফাফি ফযাদ্দ যাখা েডন। এয ভয়ধ্য মায়ষ্টর ব্যফায কযা য়েয়ছ ডকনা এ ডজজ্ঞাায মপ্রডেয়ত জানায়না ে মম, 

ডফবাগীে ম থায়ে ১টি টুণ থায়ভয়ন্টয জন্য এ ম থন্ত মায়ষ্টরটি একফায ব্যফহৃত য়েয়ছ এফং তখন বাড়াে মফড-মফডডং এয 

ভাধ্যয়ভ মভয়ে মখয়রাোড়য়দয থাকায ব্যফস্থা কযা য়েডছর। এছাড়া নফডনডভ থত কভয়েয়ক্সয ফাইয়যয অংয় ফড় ধযয়নয 

২টি পাটর ডযরডেত ে। কভয়েয়ক্সয ায়য ফাইা ড়ক উঁচু কযাে ডনযািা ডদক ডফয়ফচনাে মায়ষ্টর ংরগ্ন 

ীভানা প্রাচীয়যয উচ্চতা মভয়েয়দয জন্য ঝুঁডকপূণ থ ফয়র প্রতীেভান ে।   

    

৯.১.৩ সুইডভংপুর ডনভ থাণাঃ  

প্রকে এরাকায দডেণ পূফ থ প্রায়ন্ত পুর টাইর  মডক ৮ মরয়নয ৫০ডভটায ফাই ২২ ডভটায আেতয়নয সুইডভংপুর 

ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। সুইডভং পুয়রয  পূফ থ  ডিভ উবোয় দ থকয়দয জন্য ৯৮.৯২ রে টাকা ব্যয়ে ৬ ধায়য 

গ্যারাযী ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ এফং ১১৪.৩১ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে ৮৩৬.৯২ ফগ থডভটায আেতয়নয ডপ্রয়পডিয়কয়টড 

মড ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ডিভায় অডপ যম্নভ ৪ টি কনপায়যন্প ১ টি ো যম্নভ ২টি এফং পূফ থায় 

মখয়রাোড়য়দয জন্য  ফাথরুভ ২টি  রাউঞ্জ ডনভ থাণ ম্পন্ন য়েয়ছ। সুইডভং পুর ংরগ্ন প্যাডবডরেন বফয়নয একায় 

াটায কায াডকথং এডযো যাখা য়েয়ছ।  েভকপ্ল্ক্সটিকত াপ্ল্াআ এয াবনয ব্যফস্থা না থাোয় িী টিউফকয়র 

স্থাকনয ভােকভ পুকর াবনয ংস্থান েযা কয়কছ। এয ায়থ য়াটায বট্রটকভন্ট ব্যফস্থাবদ স্থান কযা য়েয়ছ। 

৪৮.১৫ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়েয ডপরয়েন েোন্ট এয ভয়ধ্য ডপল্টায, াম্প, মভাটয মট, মেয়নজ ডয়েভ এফং 

আিা বায়োয়রট ডয়েভ প্রয়োজনীে উকযণ অন্তভু থক্ত যয়েয়ছ। উবস্থত প্রকেৌরী জানান, পুকর যফযাকয জন্য  
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                           ডচিাঃ   যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়েয়ক্স নফডনডভ থত ৮ মরয়নয সুইডভংপুয়রয একাং ।  

 

উকত্তাবরত াডনয়ত আেযণ উয়ঠ  অক। পয়র উয়িাডরত াডন পুয়র মফডডদন ধয়য যাখা মােনা। আফায পুর মফডডদন 

াডনডফীন যাখয়র গযয়ভ টাইর মপয়ট মাে। এছাড়া পুয়রয কয়েক জােগাে বাংগা টাইর ডযরডেত ে। এয়ত 

বডফষ্যয়ত পুয়রয াডন ডরক কযায ম্ভাফনা যয়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।  এয ফতথভান ব্যফায ম্পয়কথ জানায়না ে, 

ফতথভায়ন ১০-১২ জন প্রডেনাথী যয়েয়ছ মায়দযয়ক নাভভাি মূয়ল্য প্রডেণ প্রদান কযা ে। এত ফড় আকায়যয 

সুইডভংপুয়রয যেণায়ফেণ খযচ মময়তু অয়নক মফড তাই এয ব্যফায উয়মাডগতা ফাড়ায়ত না াযয়র এ ব্যে ফন 

কযা অয়নক দুয ব্যাায য়ে দাঁড়ায়ফ ফয়র প্রতীেভান ে। এছাড়া ডনচতরাে ডপরয়ে োন্ট এফং কায াডকথ জােগা 

ছাড়া পুয়যা জােগাই খাডর যাখা য়েয়ছ।এটায়ক মথামথ ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ ব্যফায উয়মাগী কযা মমত। বডফষ্যয়ত 

স্থানা ডনভ থায়ণয মেয়ি জােগায িেফায ডনডিতকযয়ণয ডনডভি মথামথবায়ফ ডযকেনা প্রনেন কযয়ত য়ফ মায়ত 

কয়য মটকই উন্নেন ে।নীচতরায ডকছু অংয় াডন জয়ভ ডবয়জ স্যাঁতস্যায়ত য়ে মগয়ছ এফং রাগায়না োোয ঝয়য 

ড়য়ছ। আফায মদোয়রয দু’এক জােগাে পাটর মদখা ডদয়েয়ছ মা দ্রুত মভযাভত কযা আফশ্যক ।  

                   
 

৯.২ নায়টায মেডডোয়ভয ংস্কায  মভযাভতাঃ   

 

আয়রাচে ভাপ্ত প্রকয়েয আতাে নায়টায মেডডোয়ভয ংস্কায  মভযাভত কাজ ডয়য়ফ মখরায ভাঠ উন্নেন, গ্রীর 

মপডন্পং, আযডড মেন  গাড থ োর গ্রাউন্ড মলায গ্যারাযী ডনভ থাণ গ্যারাযী  প্যাডবডরেন বফন ংস্কায এফং 

আবেন্তযীণ যা স্তা  কায় থটিং খায়ত ৯৪৯.৩৬ রে টাকা ফযাদ্দ থাকয়র ৯৪১.৪৩ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ। ১টি 

প্যায়কয়জয আতাে এ কাজটি ম্পন্ন কযায জন্য ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান ‘মভা থ াডযা মেড ডয়েভ’মক গত 

১২/০১/২০১২ তাডযয়খ কাম থায়দ প্রদান কযা ে এফং ২৯/১২/২০১৩ তাডযয়খ চুডক্তয মভোদ ম্পন্ন ে। 

                  

৯.২.১ মখরায ভাঠ উন্নেনাঃ  

 

       মখরায ভাঠ উন্নেন খায়তয ভয়ধ্য ভাটি বযাট, মেডং  মস্ধডডং মদাঁআ ভাটি এফং ঘা রাগায়না কাজ অন্তভূ থক্ত 

যয়েয়ছ মায ব্যে প্রাক্করন ধযা য়েয়ছ ৪৯.৮৮ রে টাকা। এয ভয়ধ্য খযচ য়েয়ছ ৪৬.৮৩ রে টাকা। এ মেডডোয়ভ 

ডনেডভত মখরাদৄরায আয়োজন কযা ে এফং ডযদ থয়নয পূফ থডদন ফুটফর মখরা অনুডষ্ঠত য়েয়ছ ভয়ভ থ মজরা ক্রীড়া 

ংস্থায প্রডতডনডধ উয়েখ কয়যন। এছাড়া তায়দয ডনয়জয়দয তোফধায়ন মতটুকু ম্ভফ এয গুণগত ভান ফজাে মযয়খ 

কাজটি ম্পন্ন কযা ে। তয়ফ আয়যা বার কাজ কযা মমত ডকন্তু ফযাদ্দ অপ্রতুরতায কাযয়ণ তা কযা ম্ভফ েডন। 

ডযদ থয়নয ভে ভায়ঠ ফুটফয়রয মগারয়াষ্ট এফং অন্যান্য অফস্থা মদয়খ এটায়ক মখরায উয়মাগী ফয়রই ভয়ন য়েয়ছ। 
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৯.২.২ গ্রাউন্ড মলায গ্যারাযী ম্প্রাযণ  ংস্কাযাঃ  

 

এ প্রকয়ে ৭৭.০৩ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়েয প্রাে ৯০৬ ফগ থডভটায আেতয়নয গ্যারাযী ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ। পূয়ফ থ 

প্যাডবডরেন বফয়নয দু’ায় ১১ ধায়য ২টি গ্যারাযী ডছর। ফতথভায়ন পুয়যা ভাঠ জুয়ড় ১২ ধায়য গ্যারাযী ডনভ থাণ কযা 

ে। গ্যারাযীয একটা অংয়য ংস্কায  কাজ মথামথ েডন ফয়র ডযদ থনকায়র প্রতীেভান য়েয়ছ।  এছাড়া ফাডক 

অংয়য কাজ বার য়েয়ছ ফয়র ভয়ন য়েয়ছ। এ মেডডোয়ভয াধাযণ  ডবআইড গ্যারাযী ডভয়র দ থক ধাযণেভতা 

প্রাে ২০ াজায ফয়র জানা মাে।  

 

৯.২.৩ প্যাডবডরেন বফন ংস্কাযাঃ 

 

ফ থয়ল অনুয়ভাডদত ডডডডয়ত প্যাডবডরেন বফন  গ্যারাযীয ংস্কায খায়ত মমৌথবায়ফ ফযাদ্দকৃত মভাট ২২.০০ রে 

টাকায ম্পূণ থ ব্যে কযা য়েয়ছ। তয়ফ ডনডভ থত প্যাডবডরেন বফয়নয ডব.আই.ড ফয়ক্স জানারাে মম গ্লা যফযা কযা 

য়েয়ছ তায পুরুত্ব কভ থাকাে গ্রীষ্মকায়র প্রচন্ড গযভ অনুভুত ে এফং ডফয়ল কয়য ডক্রয়কট মখরায ভে ফয়রয 

আঘায়ত তা মবংয়গ মাে। এ ম থন্ত দু’ফায তা াল্টায়না য়েয়ছ ফয়র উডস্থত ক্রীড়া ংস্থায প্রডতডনডধ উয়েখ কয়যন। 

প্রকয়েয ভয়ধ্য মকান আফাফয়িয ংস্থান না থাকাে তা খাডর যয়েয়ছ ফয়র ডযদ থনকায়র ডযরডেত ে।  

 

             

                         

                                   ডচিাঃ   নায়টায়যয ংকয মগাডফন্দ মচৌদৄযী মেডডোয়ভ ংস্কাযকৃত প্যাডবডরেন বফন ।  

 

এছাড়া প্যাডবডরেন বফয়নয ডনচতরাে মেডং রুয়ভয ংস্থান যাখা য়েয়ছ মা মদাতরাে য়র বার ত মায়ত কয়য 

মখয়রাোড়যা ভায়ঠয মখরা মদয়খ প্রস্ত্িডত ডনয়ত ায়য। বডফষ্যয়ত ডযকেনা প্রনেয়নয ভে এ ডফলেটিয প্রডত দৃডষ্ট 

যাখয়ত য়ফ। ডযদ থনকায়র জানারায গস্দায়য মেভ মেঁয়ক মাো ছাদ চুইয়ে াডন য়ড় পর ডডরং এয 

একা ডবয়জ স্যাঁতস্যায়ত ো ডযরডেত ে। এ কাজগুয়রা মথামথবায়ফ ংস্কায  মভযাভত কযায প্রয়োজন 

যয়েয়ছ। 

 

৯.২.৪ গ্রীর মপডন্পং কাজ, আযডড মেন  গাড থ োর এফং আবেন্তযীন (আযডড) যাস্তা ডনভ থাণাঃ   

 

ভায়ঠয চায়যডদয়ক ১২৮ যাডনং ডভটায গ্রীর মপডন্পং কাজ কযা য়েয়ছ। এ খায়ত ফযাদ্দকৃত অথ থ (২.৬২ রে টাকা) 

ম্পূণ থ ব্যে কযা য়েয়ছ।এছাড়া পুয়যা ভাঠ জুয়ড় মভাট ৪৪.৭৫ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়েয আযডড মেন এফং গাড থ 

োর ডনভ থাণ কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ এফং মেয়নয কবায ডয়য়ফ আযডড স্দাফ ব্যফায কযা য়েয়ছ। ৫৬.৭০ রে 

টাকায আবেন্তযীন (আযডড) যাস্তা ডনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। ডযদ থনকায়র এ কাজগুয়রা বার ভায়নয 

য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।   
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৯.৩ ডফগঞ্জ মজরা মেডডোভ ডনভ থাণাঃ  

 

 ডফগঞ্জ নতুন মজরা মেডডোভটি ১১.২০ একয য ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। এখায়ন ভূডভ উন্নেন, মখরায ভাঠ উন্নেন, 

মখরায ভায়ঠয চাডযডদয়ক গ্রীর মপডন্পং কাজ, ১২ ধায়য গ্রাউন্ড মলায গ্যারাযী ডনভ থাণ, ডিতর প্যাডবডরেন বফন ডনভ থাণ, 

োকয়ে, ফাযয়ফড েোয ীভানা প্রাচীয ডনভ থাণ, ংয়মাগ ড়ক  আবে ন্তযীন যাস্তা ডনভ থাণ কযা য়েছ। এ 

কাজটি ম্পয়ন্নয জন্য ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠান ‘মভা থ মভঘনা মেডা থ এন্ড আব্দুর খায়রক (মজডফ)’মক গত ২৩/০২/২০১২ 

তাডযয়খ কাম থায়দ প্রদান কযা ে এফং গত ৩০/১২/২০১৪ তাডযয়খ চুডক্ত মভোদ ম্পন্ন ময়ল ডফগঞ্জ মজরা ক্রীড়া  

 

             

 

                                            ডচিাঃ  ডফগঞ্জ মজরা মেডডোয়ভয মু্মখ অং।  

 

   ংস্থায ডনকট স্তান্তয কযা ে। ডনভ থায়ণয য ভাননীে প্রধানভন্ত্রী গত ২৯ নয়বম্বয, ২০১৪ তাডযয়খ মেডডোভটি উয়িাধন 

কয়যয়ছন। এ মেডডোয়ভয াধাযণ  ডবআইড গ্যারাযী ডভয়র দ থক ধাযণ েভতা প্রাে ১২,৫০০ জন। এয ব্যফায 

উয়মাডগতা ম্পয়কথ উডস্থত জাতীে ক্রীড়া ংস্থায াধাযণ ম্পাদক জানান মম, ফতথভায়ন ডফগঞ্জ মজরাে ৪০ টি 

ডক্রয়কট ক্লাফ ডফযভান যয়েয়ছ। মখয়রাোড়য়দয ডদক ডফয়ফচনাে ডক্রয়কয়টয চাডদা মফী থাকয়র দ থকয়দয ভয়ধ্য 

ফুটফয়রয চাডদা এখয়না অতুরনীে। তয়ফ এ মেডডোয়ভ ডনেডভত মখরাদৄরায আয়োজন কযা য়ে ফয়র জানা মাে।  

 

  ডনডভ থত এ মেডডোয়ভয কডতে উমেখয়মাগ্য অংয়গয ডফফযণ ডনমম্ন উমেখ কযা রাঃ 

 

৯.৩.১ ভূডভ উন্নেন  মখরায ভাঠ উন্নেনাঃ 

 

অনুয়ভাডদত আযডডডডয়ত ২৫৮১৩৫.০০ ডকউডফক ডভাঃ ভূডভ উন্নেয়নয জন্য ২০৬.৫১ রে টাকা ফযায়দ্দয ডফযীয়ত 

২৫৪৭৮৭.৫০ ডকউডফক ডভাঃ এয জন্য খযচ য়েয়ছ ২০৩.৮৩ রে টাকা। মখরায ভাঠ উন্নেয়নয ভয়ধ্য এোলুডবয়ের 

য়ের ডদয়ে ভাটি বযাট  টাডপথ কাজ খায়ত মভাট ২৪.১৩ রে টাকায ডফযীয়ত ২৪.০২ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ। তয়ফ 

উবে মেয়ি প্রয়োজনীেতায ডনডযয়খ ডযভাণ ডকছুটা কভ োে ফযায়দ্দয তুরনাে খযচ কভ য়েয়ছ ডকন্তু কাজ 

অভাপ্ত মনই ফয়র উডস্থত ক্রীড়া প্রয়কৌরী জানান। 

 

৯.৩.২ গ্রাউন্ড মলায গ্যারাযী ডনভ থাণাঃ 

 

প্রকয়েয আতাে আযডডডড অনুমােী ১২ ধায়য ১৪০০ ফুট গ্যারাযী ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। মডদ মূর অনুয়ভাডদত 

ডডডডয়ত ১৭০০ ফুট গ্যারাযী ডনভ থায়ণয ংস্থান যাখা য়েডছর। যফতীয়ত ঐ জােগাে ডভডডো মন্টায ততযীয ডনডভি 

আযডডডডয়ত ৩০০ ফুট গ্যারাযী ডনভ থায়ণয ংস্থান ফাদ মদো ে। ডকন্তু ডভডডো মন্টায ডনভ থায়ণয জন্য আযডডডডয়ত 

নতুন কয়য প্রস্তাফ মদো েডন মায জন্য মেডডোয়ভয ঐ অংটুকুয কাজ অম্পূণ থ যয়ে মগয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।  
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ফতথভায়ন টুণ থায়ভন্ট আয়োজয়নয ভে এয প্রয়োজনীেতা উরডব্ধ কযা ে। এ খায়ত অনুয়ভাডদত ফযায়দ্দয (২৯২.৫৪ 

রে টাকা) প্রাে ফটুকুই ব্যে য়েয়ছ (২৯২.৫২ রে টাকা)  ভয়ভ থ ডডআয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। 

 

৯.৩.৩ প্যাডবডরেন বফন ডনভ থাণাঃ 

 

প্রকয়ে ৩তরা ডবয়তয য ২ তরা প্যাডবডরেন বফন ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ।  এ ফাফদ ব্যে য়েয়ছ ২৪৮.৭১ রে টাকা মা 

অনুয়ভাডদত ফযায়দ্দয তুরনাে ১৩.০৯ রে টাকা কভ। ডনডভ থত বফয়ন মভাট ৫টি অডপ রুভ, ১টি কনপায়যন্প রুভ, ১টি  

ডজভন্যাডোভ রুভ, ২ টি মেডং রুভ, ১ টি মোয রুভ  টেয়রয়টয ংস্থান যাখা য়েয়ছ। ডযদ থনকায়র অফকাঠায়ভা 

ডকছু কাজ পুন:ডনভ থাণ য়ত মদখা মগর। এ ডফলয়ে জানায়না ে মম, কাম থক্রভ ডযচারনাকায়র উিুধ ভস্যা ডনযনকয়ে 

স্বে ডযয়য জাতীে ক্রীড়া ংস্থায ডনজস্ব তডফর ব্যয়ে এ উয়যাগ মনো য়েয়ছ। তয়ফ বৃৎ মকান অফকাঠায়ভাগত 

ডনভ থাণ ডযফতথন মচায়খ য়ড়ডন। এ খায়তয ভয়ধ্য আফাফি উখায়ত মথাক ফযাদ্দ ফাফদ ৫.০০ রে টাকা ডদয়ে 

প্যাডবডরেন বফয়নয ১টি অডপ কে  বা কয়ে আফাফি যফযা কযা য়েয়ছ। 

 

৯.৩.৪ কাঁটা তায়যয মফড়া মফডষ্টত ীভানা প্রাচীযাঃ 

 

ডনডভ থত মেডডোয়ভয চায়যডদয়ক ৮৩৪.০০ যাডনং ডভটায ীভানা প্রাচীয ডনভ থাণ খায়ত ব্যে য়েয়ছ ৬৪.০৩ রে টাকা। এ 

ীভানা প্রাচীয ৩.৫০ ফুট উচ্চতা ডফডষ্ট কাঁটা তায়যয মফড়ায়ফডষ্টত। তয়ফ ডযদ থনকায়র মদখা মাে মম, মেডডোয়ভয 

প্রাে ৬০০ ফুট জােগা ীভানা প্রাচীয ছাড়া উচ্চতাম্পন্ন শুদৄ কাঁটা তায ডদয়ে মফডষ্টত যয়েয়ছ। এ প্রয়ঙ্গ জানয়ত চাো 

য়র ক্রীড়া ংস্থায প্রডতডনডধ জানাে, ঐ অংটুকু মযর ডফবায়গয জােগা ডফধাে ম অংয় ীভানা প্রাচীয মদো েডন। 

তয়ফ এ ডফলয়ে ডফডত ব্যফস্থা গ্রয়ন মজরা ক্রীড়া ংস্থায বাডতয (দাডধকাযফয়র ডফগঞ্জ মজরা প্রাক) ভাধ্যয়ভ 

মজায উয়যাগ মনো য়ে মা প্রকে ফাস্তফােন ম থায়ে ভাধান কযা প্রয়োজন ডছর ফয়র প্রতীেভান ে।  

 

৯.৩.৫   অন্যান্য ম থয়ফেণাঃ  

 

(ক) ‘ডফগঞ্জ আদৄডনক মেডডোভ’ ডয়য়ফ মেডডোভটিয নাভকযণ কযা য়র প্রধান পটয়ক মকান াইনয়ফাড থ 

টাঙায়না েডন, তয়ফ গাড থয়ড ততযী কযা য়েয়ছ।  

 

(খ) প্রধান পটয়কয ফাভ  ডফযীত ায় এ এরাকায ভেরা আফজথনা স্ত্িীকৃত কযা ে মা মেডডোয়ভয ডযয়ফয়য 

জন্য অস্বাস্থেকয  মাবনপ্রদ। এছাড়া এ অংটুকুয়ত জােগা অডধগ্রয়নয ভস্যা থাকায কাযয়ণ প্রাচীয মদো 

েডন। পয়র খুফ ীঘ্রই এ ভস্যায ভাধান কযা না মগয়র অদূয বডফষ্যয়ত মখরায ভে দ থক ডনেন্ত্রণ  

মেডডোয়ভয ডনযািা হুভকীয মুয়খ ড়য়ফ।  

 

(গ) এতফড় মেডডোয়ভ প্রয়ফ  ফাডয়যয জন্য শুদৄ একটা পটক যাখা য়েয়ছ। ক্রীড়া ব্যফস্থানায স্বায়থ থ ডফয়ল কয়য 

ফুটফর টুণ থায়ভয়ন্টয ভে দ থক ভাগভ মফড ে ডফধাে মেডডোয়ভ প্রয়ফ  ফাডয়যয জন্য কভয়ে দুইটা 

পটক যাখা আফশ্যক ফয়র মজরা ক্রীড়া ংস্থায উডস্থত প্রডতডনডধ জানান।  

 

(ঘ) প্রকয়েয আতাে অন্যান্য অয়ঙ্গয ভয়ধ্য োকয়ে, ংয়মাগ ড়ক  আবেন্তযীণ ড়ক ডনভ থাণ খায়তয 

অনুয়ভাডদত ফযায়দ্দয ম্পূণ থটাই  ব্যে মদখায়না য়েয়ছ এফং তা মথামথবায়ফ ম্পন্ন য়েয়ছ ফয়র ডযদ থনকায়র 

প্রতীেভান ে। এছাড়া প্রকয়েয আতাে মভাট  ৫টি াফডরক টেয়রট ডনভ থাণ কযা য়র ভডরায়দয জন্য আরাদা 

মকান টেয়রয়টয ব্যফস্থা যাখা েডন। 

 

(ঙ) মেডডোয়ভ আগাভী ১২ জানুোযী, ২০১৬ তাডযয়খ অনুডষ্ঠতব্য ‘এভ. ড. আবু জাডয আন্তাঃয়জরা মগাড কা 

ফুটফর টুণ থায়ভন্ট, ২০১৬’ আয়োজন উরয়ে প্রাণ মকাম্পানীয স্পন্পযডয় কনাট থ মপ্রাগ্রায়ভয চরভান প্রস্ত্িডত 

ডযদ থনকায়র ডযরডেত ে। এয়ত কয়য ভায়ঠ স্থানা ডনভ থায়ণয কাযয়ণ ভাঠ ব্যাকবায়ফ েডতগ্রস্থ ে এফং এয 

ব্যফায উয়মাডগতা াযাে। যফতীয়ত এটায়ক পুনযাে মখরাদৄরায উয়মাডগ কযয়ত যকাডয অয়থ থয ব্যে ে। 

তাই মেডডোভটি শুদৄভাি মখরাদৄরায রয়েে ব্যফায কযয়ত য়ফ। মেি ডফয়য়ল এখায়ন জাতীে ডদফ উযান 

কযা মময়ত ায়য।এ ডফলয়ে মথামথ কতৃথে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা/উয়যাগ ডনয়ফ।  

 

(চ) মেডডোভ যেণায়ফেণ  মখরাদৄরা ডযচারনায জন্য ম থাপ্ত জনফর মনই। ডফযভান জনফর ডদয়ে মথামথবায়ফ 

কাম থক্রভ ম্পাদন কষ্টাধ্য ব্যাায য়ে দাঁড়াে। প্রয়োজয়ন আউটয়াড থং এয ভাধ্যয়ভ জনফর ডনয়োগ মদো মময়ত 

ায়য। এছাড়া প্যাডবডরেন বফন  গ্যারাযীয মদোয়র পাটর ডযরডেত ে।  
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  ১০.০  প্রকয়েয উয়দ্দয়শ্য  অজথনাঃ 

 

উয়দ্দয়শ্য অজথন 

 

ভেভনডং, টাঙ্গাইর, পডযদপুয, যাজাী, 

নায়টায, খুরনা, চুোডাঙ্গা  ডফগঞ্জ মজরা 

দয়য মখরাদৄরায ভায়নান্নেয়নয রয়েে ক্রীড়া 

সুডফধাডদ সৃডষ্টকযণ প্রকয়েয মূর উয়দ্দয়শ্য। 

 

ভেভনডং, টাঙ্গাইর, পডযদপুয, যাজাী, নায়টায, খুরনা, চুোডাঙ্গা 

 ডফগঞ্জ মজরা /ডফবাগীে মজরা দয়য মখরাদৄরায ভায়নান্নেয়নয  

ক্রীড়ায অফকাঠায়ভাগত সুডফধাডদ  সৃডষ্টয রয়েে 

সেবিয়াভ/ডজভন্যডোভ/অডপ কাভ মায়ের /সুআবভংপুর ইতোডদ 

উয়েখয়মাগ্য োম য ম্পাদন েযা কয়কছ। 

 

  ১১.০   উয়দ্দয়শ্য পুয়যাপুডয অডজথত না য়র উায কাযণাঃ প্রয়মাজে নে।  

 

  ১২.০   ভস্যাাঃ 

 

  ১২.১ যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়েক্সাঃ 

১২.১.১ ভায়ঠয প্রাে ভধ্যফতী স্থায়ন অয়নক ফছয়যয পুযায়না ১টি অফকাঠায়ভা  ডকছু গাছারা ডফযভান যয়েয়ছ মা 

ভায়ঠয প্রকৃত আেতনয়ক অয়নক মছাট কয়য ডদয়েয়ছ। এছাড়া ভায়ঠয এক অংয়য রম্বা ঘা মদয়খ প্রতীেভান 

ে মম, ভায়ঠ ডনেডভত মখরাদৄরা েনা এফং মথামথ যেণায়ফেণ কযা েনা (অনু ৯.১.২)।  

১২.১.২ নফডনডভ থত মায়ষ্টর কাভ অডপ বফয়নয ফাইয়যয অংয় ফড় ধযয়নয ২ টি পাটর ডযরডেত ে। 

১২.১.৩ কভয়েয়ক্সয ায়য ফাইা ড়ক উঁচু কযাে ডনযািা ডদক ডফয়ফচনাে মায়ষ্টর ংরগ্ন ীভানা প্রাচীয়যয 

উচ্চতা মভয়েয়দয জন্য ঝুঁডকপূণ থ ফয়র প্রতীেভান ে। 

 ১২.১.৪ মায়ষ্টর কাভ অডপ বফয়নয জন্য মকান আফাফি ফযাদ্দ যাখা েডন । এছাড়া চাডদা কভ ফয়র 

প্রতীেভান য়েয়ছ। পয়র মায়ষ্টর পুয়যাপুডয চর যাখা ম্ভফ য়েনা। 

১২.১.৫ এত ফড় আকায়যয সুইডভং পুয়রয চাডদা  ব্যফায উয়মাডগতা কভ ফয়র প্রতীেভান ে। এয চাডদা  

ব্যফায ফাড়ায়ত না াযয়র পুয়রয ডযচারনা  যেণায়ফেণ ব্যে ফন কযা অয়নক দুরু ব্যাায য়ে 

দাঁড়ায়ফ। পয়র এয খযচ অয়নক মফড য়ড়। 

১২.১.৬  সুইডভং পুকর যফযাকয জন্য উকত্তাবরত াডনয়ত আেযণ উয়ঠ  অক। পয়র উয়িাডরত াডন পুয়র মফডডদন 

ধয়য যাখা মােনা। প্রডতফায াডন াল্টায়নায মেয়ি আডথ থক ংয়িল থায়ক।  

১২.১.৭ পুয়রয কয়েক জােগায টাইর বাংগা ডযরডেত ে। এয়ত বডফষ্যয়ত পুয়রয াডন ডরক কযায ম্ভাফনা 

যয়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে। 

১২.১.৮ পুয়রয প্যাডবডরেন বফয়নয ডনচতরাে ডপরয়েন োন্ট কায াডকথং ছাড়া পুয়যা জােগাই খাডর যাখা 

য়েয়ছ। এটায়ক মথামথ ব্যফস্থানায অবায়ফ ব্যফায উয়মাগী কযা মােডন। এছাড়া নীচতরায ডকছু অংয় 

াডন জয়ভ ডবয়জ স্যাঁতস্যায়ত য়ে মগয়ছ এফং রাগায়না োোয ঝয়য ড়য়ছ। আফায মদোয়রয দু’এক 

জােগাে পাটর মদখা ডদয়েয়ছ।  

 

১২.২ নায়টায মেডডোভাঃ 

 ১২.২.১ মেডডোয়ভয গ্যারাযীয একটা অংয়য ংস্কায কাজ মথামথ েডন ফয়র ডযদ থনকায়র প্রতীেভান য়েয়ছ।  

১২.২.২ প্যাডবডরেন বফয়নয ডব.আই.ড ফয়ক্স জানারাে মম গস্দা যফযা কযা য়েয়ছ তায পুযম্নত্ব কভ থাকাে 

গ্রীষ্মকায়র প্রচন্ড গযভ অনুভুত ে এফং ডফয়ল কয়য ডক্রয়কট মখরায ভে ফয়রয আঘায়ত তা মবংয়গ মাে। 

১২.২.৩ প্রকয়েয আতাে প্যাডবডরেন বফয়নয জন্য মকান আফাফয়িয ংস্থান না থাকাে তা খাডর যয়েয়ছ ফয়র 

ডযদ থনকায়র ডযরডেত ে।  

১২.২.৪ প্যাডবডরেন বফয়নয ডনচতরাে মেডং রুয়ভয ংস্থান যাখা য়েয়ছ মা ত্রুটিপূণ থ। মদাতরাে য়র বার ত 

মায়ত কয়য মখয়রাোড়যা ভায়ঠয মখরা মদয়খ প্রস্ত্িডত ডনয়ত ায়য। 

১২.২.৫ ডযদ থনকায়র জানারায গ্লায়য মেভ মেঁয়ক মাো ছাদ চুইয়ে াডন য়ড় পর ডডরং এয একা 

ডবয়জ স্যাঁতস্যায়ত ো ডযরডেত ে। 
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১২.৩ ডফগঞ্জ মজরা মেডডোভাঃ 

 

১২.৩.১ মেডডোয়ভ ডভডডো মন্টায ডনভ থায়ণয ডনডভি ৩০০ ফুট গ্যারাযী ডনভ থায়ণয ংস্থান ফাদ মদো ে। ডকন্তু 

আযডডডডয়ত নতুন কয়য প্রস্তাফ মদো েডন মায জন্য মেডডোয়ভয ঐ অংটুকুয কাজ অম্পূণ থ যয়ে মগয়ছ 

ফয়র প্রতীেভান ে। ফতথভায়ন টুণ থায়ভন্ট আয়োজয়নয ভে এয প্রয়োজনীেতা উরডব্ধ কযা ে। 

 

১২.৩.২ জােগা অডধগ্রয়নয ভস্যা থাকায কাযয়ণ মেডডোয়ভয প্রাে ৬০০ ফুট জােগা ীভানা প্রাচীয ছাড়া ডনডদ্দথষ্ট 

উচ্চতাম্পন্ন শুদৄ কাঁটা তায ডদয়ে মফডষ্টত যয়েয়ছ। পয়র খুফ ীঘ্রই এ ভস্যায ভাধান কযা না মগয়র অদূয 

বডফষ্যয়ত মখরায ভে দ থক ডনেন্ত্রণ  মেডডোয়ভয ডনযািা হুভকীয মুয়খ ড়য়ফ।  

 

১২.৩.৩ ‘ডফগঞ্জ আদৄডনক মেডডোভ’ ডয়য়ফ মেডডোভটিয নাভকযণ কযা য়র প্রধান পটয়ক মকান াইনয়ফাড থ 

টাঙায়না েডন। 

 

১২.৩.৪ প্রধান পটয়কয ফাভ  ডফযীত ায় এ এরাকায ভেরা আফজথনা স্ত্িীকৃত কযা ে মা মেডডোয়ভয 

ডযয়ফয়য জন্য অস্বাস্থেকয  অয়াবনপ্রদ।  

 

১২.৩.৫ এতফড় মেডডোয়ভ প্রয়ফ  ফাডয়যয জন্য শুদৄ একটা পটক যাখা য়েয়ছ। ডফয়ল কয়য ফুটফর টুণ থায়ভয়ন্টয 

ভে দ থক ভাগভ মফড ে ডফধাে ১ টা পটক ডদয়ে সুষ্ঠু ব্যফস্থানা ম্ভফ েনা।  

 

১২.৩.৬ প্রকয়েয আতাে মভাট  ৫টি াফডরক টেয়রট ডনভ থাণ কযা য়র ভডরায়দয জন্য আরাদা মকান টেয়রয়টয 

ব্যফস্থা যাখা েডন। 

 

১২.৩.৭ ডযদ থনকায়র প্রাণ মকাম্পানীয স্পন্পযডয় কনাট থ মপ্রাগ্রায়ভয চরভান প্রস্ত্িডত ডযরডেত ে। এয়ত কয়য 

ভায়ঠ স্থানা ডনভ থায়ণয কাযয়ণ ভাঠ ব্যাকবায়ফ েডতগ্রস্থ ে এফং এয ব্যফায উয়মাডগতা াযাে। 

যফতীয়ত এটায়ক পুনযাে মখরাদৄরায উয়মাডগ কযয়ত যকাডয অয়থ থয ব্যে ে।  

 

১২.৩.৮ প্যাডবডরেন বফন  গ্যারাযীয মদোয়রয কয়েক জােগাে  পাটর ডযরডেত ে। 

 

১২.৩.৯ মেডডোভ যেণায়ফেণ  মখরাদৄরা ডযচারনায জন্য ম থাপ্ত জনফর মনই।ডফযভান জনফর ডদয়ে 

মথামথবায়ফ কাম থক্রভ ম্পাদন কষ্টাধ্য ব্যাায য়ে দাঁড়াে।  

       ১৩.০  সুাডযাঃ 

 

     ১৩.১ যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভয়েক্সাঃ 

 

১৩.১.১ ভায়ঠয প্রকৃত আেতন ঠিক যাখায রয়েে ভায়ঠয ভয়ধ্য ডফযভান অফকাঠায়ভা  গাছারা অাযণ কয়য 

এফং ভায়ঠয রম্বা ঘা মকয়ট  ভাটি বযাট ভান কয়য মখরাদৄরায উয়মাডগ কযয়ত য়ফ এফং যফতীয়ত 

ভায়ঠ ডনেডভত মখরাদৄরায আয়োজন কযায উয়যাগ ডনয়ত য়ফ (অনু ১২.১.১)। 

 

১৩.১.২ মভয়েয়দয ডনযািা ডদক ডফয়ফচনাে কভ মেমক্সয ীভানা প্রাচীয়যয উচ্চতা বৃডি/কাঁটা তায মফডষ্টত কয়য 

ঝুঁডকমূক্ত কযয়ত য়ফ (অনু ১২.১.৩)। 

 

১৩.১.৩ বডফষ্যয়ত পুয়রয াডন মায়ত ডরক না কয়য মজন্য সুইডভংপুয়রয কয়েক জােগায ডযরডেত বাংগা টাইর 

মথাীঘ্রই মভযাভয়তয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ (অনু ১২.১.৭)। 

 

১৩.১.৪ পুয়রয প্যাডবডরেন বফয়নয নীচতরায স্যাঁতস্যায়ত য়ে মাো এফং ঝয়য ড়া োোয়যয প্রয়োজনীে ংস্কায 

কযয়ত য়ফ। াাাড পুয়রয প্যাডবডরেন বফয়নয মদোয়র এফং মায়ষ্টর কাভ অডপ বফয়নয দৃশ্যভান 

পাটয়রয প্রয়োজনীে মভযাভত  ংস্কায়যয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ (অনু ১২.১.২  ১২.১.৮)। 
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১৩.২ নায়টায মেডডোভাঃ 

 

১৩.২.১ মেডডোয়ভয গ্যারাযীয মম অংয়য ংস্কায কাজ মথামথ েডন ফয়র ডযদ থনকায়র প্রতীেভান য়েয়ছ ম 

অং ংস্কায়যয উয়যাগ ডনয়ত য়ফ (অনু ১২.২.১)। 

 

১৩.২.২ নীচতরায মেডং রুমভয জানারায গস্দায়য মেঁয়ক মাো মেভ এফং ছাদ চুইয়ে াডন য়ড় পর ডডরং এয  

একা ডবয়জ স্যাঁতস্যায়ত ো অং দ্রত ংস্কায কযয়ত য়ফ (অনু ১২.২.৫)।  

 

১৩.২.৩ নায়টায মেডডোয়ভয প্যাডবডরেন বফয়নয ডব.আই.ড ফয়ক্সয জানারাে যফযাকৃত গস্দায়য পুযম্নত্ব 

তুরনামূরক বাযী য়ত য়ফ মায়ত কয়য ডক্রয়কট মখরায ভে ফয়রয আঘায়ত তা য়জ মবংয়গ না মাে এফং 

গ্রীষ্মকায়র কভ গযভ অনুভুত ে (অনু ১২.২.২)। 

 

১২.২.৪ মখয়রাোড়য়দয সুডফধায়থ থ ভায়ঠয মখরা মদয়খ প্রস্ত্িডত মনোয ডনডভি প্যাডবডরেন বফয়নয মদাতরাে মেডং 

যম্নয়ভয ংস্থান যাখা মাে ডকনা ম ডফলেটি কতৃথে ডফয়ফচনা কযয়ত ায়য (অনু ১২.২.৪)।  

 

১৩.৩ ডফগঞ্জ মজরা মেডডোভাঃ 

 

১৩.৩.১ ডফগঞ্জ মেডডোভটিয প্রধান পটয়ক নাভকযণম্বডরত াইনয়ফাড থ টাঙায়ত য়ফ (অনু ১২.৩.৩)। 

 

১৩.৩.২ মেডডোয়ভয ডযয়ফ সুস্থ  স্বাস্থেকয কযায রয়েে স্থানীে প্রায়নয য়মাডগতাে প্রধান পটয়কয ফাভ  

ডফযীত ায় এ এরাকায স্তুীকৃত ভেরা আফজথনা দ্রুত অাযয়ণয উয়যাগ ডনয়ত য়ফ (অনু ১২.৩.৪)। 

 

১৩.৩.৩ প্রকয়েয আতাে ডনডভ থত াফডরক টেয়রয়টয ভয়ধ্য ভডরায়দয জন্য আরাদাবায়ফ ব্যফস্থা যাখয়ত য়ফ (অনু 

১২.৩.৬)। 

 

১৩.৩.৪  মেডডোভয়ক মখরাদৄরায উয়মাডগ যাখয়ত এফং যকাডয অয়থ থয াশ্রে কযায রয়েে এখায়ন কনাট থ 

মপ্রাগ্রাভ না কযায ডফলয়ে মথামথ কতৃথেমক প্রয়োজনীে উয়যাগ ডনয়ত য়ফ (অনু ১২.৩.৭)। 

 

১৩.৩.৫ এ মেডডোয়ভয প্যাডবডরেন বফন  গ্যারাযীয মদোয়রয কয়েক জােগাে ডয রডেত পাটর মথাীঘ্র 

মভযাভত কযয়ত য়ফ (অনু ১২.৩.৮)। 

 

১৩.৩.৬ ডফযভান জনফর ডদয়ে মথামথবায়ফ কাম থক্রভ ম্পাদন কষ্টাধ্য ডফধাে মেডডোভ যেণায়ফেণ  মখরাদৄরা 

ডযচারনায জন্য প্রয়োজয়ন আউটয়াডং এয ভাধ্যয়ভ জনফর ডনয়োগ মদো মময়ত ায়য (অনু ১২.৩.৯)।  

১৩.৪ অন্যান্যাঃ 

 

       ১৩.৪.১    বডফষ্যয়ত ডযকেনা প্রনেয়নয ভে ফাত্মফাডেতব্য অংয়গয চাডদা  ব্যফায উয়মাডগতা ম্পয়কথ 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থায়ক বার কয়য মাচাই ফাছাই কযয়ত য়ফ এফং ম অনুমােী যফতীয়ত ডডডডয়ত প্র স্তাফ 

কযয়ত য়ফ। এ প্রয়ঙ্গ আয়রাচে প্রকয়েয ডনয়ম্নয ভস্যাফরী উদাযণ য়ত ায়য। বডফষ্যয়ত এ ডফলেগুয়রায 

প্রডত দৃডষ্ট যাখয়ত য়ফ। 

 

(ক) চাডদা কভ ডফধাে যাজাী ভডরা ক্রীড়া কভমেমক্সয মায়ষ্টর পুয়যাপুডয চর যাখা ম্ভফ য়েনা।  

এছাড়া মায়ষ্টর কাভ অডপ বফয়নয জন্য মকান আফাফি ফযাদ্দ যাখা েডন (অনু ১২.১.৪)। 

াাাড নায়টায মেডডোয়ভয প্যাডবডরেন বফয়নয জন্য মকান আফাফয়িয ংস্থান যাখা 

েডন (১২.২.৩)। 

(খ) সুইডভংপুয়রয চাডদা  ব্যফায উয়মাডগতা ডফয়ফচনাে ডনয়ে এয আকায  সুডফধাডদ ডনধ থাযণ 

কযা আফশ্যক। মকননা এয ায়থ পুয়রয ডযচারনা  যেণায়ফেণ ব্যয়েয ং মিল থায়ক (অনু 

১২.১.৫)। 
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(গ) সুইডভংপুকর যফযাকয জন্য উকত্তাবরত াডনয়ত আেযণ উয়ঠ অক। ডকন্তু প্রকয়ে এয প্রডতকায়যয 

জন্য মকান ব্যফস্থা যাখা েডন। পয়র উয়িাডরত াডন পুয়র মফডডদন ধয়য যাখা মােনা এফং 

প্রডতফায াডন াল্টায়নায মেমি আডথ থক ংমিল থায়ক (অনু ১২.১.৬)। 

 

(ঘ) জােগা অডধগ্রয়নয ভস্যা থাকায কাযয়ণ মেডডোয়ভয প্রাে ৬০০ ফুট জােগা ীভানা প্রাচীয 

ছাড়া ডনডদ্দথষ্ট উচ্চতা  ম্পন্ন শুদৄ কাঁটা তায ডদয়ে মফডষ্টত যয়েয়ছ। অদূয বডফষ্যয়ত মখরায ভে 

দ থক ডনেন্ত্রণ  মেডডোয়ভয ডনযািা হুভকীয মু্মখীন য়ফ (অনু ১২.৩.২)। 

 

(ঙ) ক্রীড়ায সুষ্ঠু ব্যফস্থানায স্বায়থ থ মেডডোয়ভ প্রয়ফ  ফাডয়যয জন্য কভয়ে দুইটা পটক যাখা 

আফশ্যক (অনু ১২.৩.৫)। 

 

    ১৩.৪.২     বডফষ্যয়ত স্থানা ডনভ থায়ণয  মে মি জােগায িেফায ডনডিতকযয়ণয ডনডভি মথামথবায়ফ ডযকেনা প্রনেন 

কযয়ত য়ফ মায়ত কয়য মটকই উন্নেন ে (অনু ১২.১.৮)।  

 

    ১৩.৪.৩ প্রকে ফা স্তফােন ম থায়ে উিুধ ভস্যাফরী মথয়ক আফশ্যকীেবায়ফ উিযয়ণয জন্য প্রকর ংয়াধয়নয ংস্থান 

যয়েয়ছ। এয়েয়ি ডফগঞ্জ মেডডোয়ভ ডভডডো মন্টায ডনভ থায়ণয ডনডভি ৩০০ ফুট গ্যারাযী ডনভ থায়ণয ংস্থান ফাদ 

মদো ে। ডকন্তু আযডডডডয়ত নতুন কয়য প্রত্মাফ না মদোে মেডডোয়ভয ঐ অংটুকুয কাজ অম্পূণ থ যয়ে 

মগয়ছ (অনু ১২.৩.১)। 

 

     ১৩.৪.৪ মদয়য ফ জােগাে ডনডভ থত মেডডোভ শুদৄভাি মখরাদৄরায রয়েে ব্যফায কযয়ত য়ফ। মেিডফয়য়ল ফড় 

ডযয়য এখায়ন জাতীে ডদফ উদ মান কযা মময়ত ায়য।  এ ডফলয়ে মথামথ কতৃথ ে প্রয়োজনীে 

ব্যফস্থা/উয়যাগ ডনয়ফ (অনু ১২.৩.৭)                                                                                           
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“সুডফধাফডিত যুফয়দয জন্য মবায়কনার মেডনং মন্টায  মরথ মকোয স্থান (ংয়াডধত)” ীল যে প্রকয়েয 

ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৫) 

১. প্রেকল্পয নাভ ‘সুডফধাফডিত যুফয়দয জন্য মবায়কনার মেডনং মন্টায  মরথ মকোয স্থান  

(ংয়াডধত)’ । 
২.      উকদ্যাগী ভন্ত্রনারয়/বফবাগ 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থা ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  

           এবং  

খ) বস্কর সিকবরকভন্ট পয অন্ডায বপ্রববকরজি ম্যান (এবিআউিাবিউ)  
 

 

বেকাযগঞ্জ সজরায েটিয়াবদ উকজরা।  
 

ফাস্তফায়ন   

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

বজবফ 

 

প্রতযাী 

ংস্থায 

ফদান  

ফাস্তফায়নোর প্রকৃত 

ফাস্তফায়নোর 

বতক্রান্ত 

মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যকয়য 

%)

বতক্রান্ত 

ভয় মূর 

ফাস্তফায়ন 

োকরয 

%)

মূর 

বজবফ 

 

প্রতযাী 

ংস্থায 

ফদান 

১ভ ংকাবধত 

বজবফ 

 

প্রতযাী 

ংস্থায 

ফদান 

মূর ১ভ 

ংকাবধত

১১০৯.৭৬ 

৮৮৭.৪০ 

২২২.৩৬ 

১২১৯.৭৬ 

৯৭৫.৪০ 

২৪৪.৩৬ 

১২১৯.৭৬ 

৯৭৫.৪০ 

২৪৪.৩৬ 

জুরাআ, ২০১৩ 

কত জুন,২০১৬ 

জুরাআ, ২০১৩ 

কত জুন,২০১৫ 

১১০.০০ 

(৯.৯২%) 
- 

াধাযণ ম থয়ফেণাঃ

প্রেকল্পয উকেশ্যঃ  

 সফোয যুফকদয দক্ষতা বৃবিমূরে প্রবক্ষণ প্রদাকনয ভােকভ সদক এফং বফকদক অত্মেভ যংস্থাকনয সুকমাগ সৃবি েযা। 

 জাতীয় উন্নয়কনয মূর সরাতধাযায় যুফেকদয ংগ্রন বনবিত েযা। 

 গযীফ  ায় যুফেকদয স্বাস্থয সফা বনবিত েযা এফং 

 ৩০% গযীফ যুফকদয বফনামূকল্য প্রবক্ষণ  স্বাস্থযকফা প্রদান েযা।  
       

৬.২  প্রেল্প গ্রকণয টভূবভঃ 

বেকাযগঞ্জ সজরায েটিয়াবদ উকজরা াড় সফবিত এেটি িাৎদ এরাো। ম্পদ  েভ যংস্থাকনয বাকফ এ 

ঞ্চকরয দবযদ্রু্  দক্ষ যুফকদয অথ য-াভাবজে ফস্থা চযভবাকফ বফম যস্থ। সফোযত্ব এয ন্যতভ োযণ। ত্র এরাোয 

যুফকদয োবযগবয জ্ঞান  চাক্যবযকত প্রকফকয সমাগ্যতায বাকফ সফোয যুফযা অত্মেভী ফা উৎাদনমুখী েভ যোকন্ড 

বনকয়াবজত কত াযকছ না। প্রেল্প এরাোয অকাক েভ যমুখী প্রবক্ষণ সেে  না থাোয় ত্র এরাোয যুফকদয প্রবক্ষকনয 

ভােকভ অত্মেভী ফা উৎাদনমুখী জনকগাষ্ঠীকত রূান্তয েযা ম্ভফ কেনা। এয পকর এ ঞ্চকরয জনগণ থ যননবতেবাকফ 

ববছকয় ড়কছ। দাবযদ্রতা উকেখকমাগ্য াকয হ্রা াকেনা। এ সপ্রক্ষাকট ত্র ঞ্চকরয সফোয যুফকদয বফকল েকয দ বযদ্র  

সুবফধাফবঞ্চত যুফকদয োবযগবয  েভ যমুখী প্রবক্ষকণয ভােকভ দক্ষ জনকগাবষ্ঠকত রূান্তকযয রকক্ষয এ প্রেল্পটি  গ্রণ েযা 

কয়কছ। প্রেল্পটি যুফ উন্নয়ন বধদপ্তয  প্রতযাী ংস্থা - বস্কর সিকবরকভন্ট পয অন্ডায বপ্রববকরজি  ম্যান 

(এবিআউিাবিউ) েতৃযে সমৌথবাসফ ফাস্তফাবয়ত।  
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৩ প্রেকল্পয নুকভাদন ফস্থাঃ 
[  

প্রেল্পটি ‘সফযোবয প্রকচিায় অথ য -াভাবজে খাকত গৃীত প্রেকল্পয ীবভত অোকয যোবয াায্য প্রদাকনয জন্য 

ংকাবধত নীবতভারা ’এয অকরাকে যোবয  সফযোবয থ যায়কনয ৮০ : ২০ নুাকত ১১০৯.৭৬ রক্ষ  (বজবফ 

৮৮৭.৪০ রক্ষ এফং প্রতযাী ংস্থা ২২২.৩৬ রক্ষ) টাো প্রাক্কবরত ব্যকয় জুরাআ , ২০১৩ কত জুন , ২০১৬ সভয়াকদ 

ফাস্তফায়কনয জন্য গত ১৪/০৮/২০১৩ তাবযকখ  ভাননীয় বযেল্পনা ভন্ত্রী েতৃযে নুকভাবদত য়। যফতীকত 

ফাস্তফায়নোর বযফবতযত সযকখ প্রেল্পটি ১২১৯.৭৬ রক্ষ (বজবফ ৯৭৫.৪০ এফং প্রতযাী ংস্থায ফদান ২৪৪.৩৬ 

রক্ষ) টাো প্রাক্কবরত ব্যকয় ১২/০৭/২০১৪ তাবযকখ উকদ্যাগী ভন্ত্রনারয় েতৃযে ংকাধন েযা য়। উকেখ্য, প্রেল্পটি 

নুকভাবদত সভয়াকদয এে ফছয পূকফ যআ েযাৎ জুন,২০১৫ সত ভাপ্ত েযা য়। 

৬.৪

প্রকয়েয আতাে  ভূবভ ক্রয় প্রবক্ষণ োভ এোকিবভে বফন বনভ যাণ  সাকির বফন 

বনভ যাণ; বযন্তযীণ যাস্তা বনভ যাণ  ফাউন্ডাযী য়ার বনভ যাণ প্রবক্ষণ উেযণ যফযা; ইতোডদ

বনকে ছকে প্রধান প্রধান ংকগয বফযীকত বজবফ  প্রতযাী ংস্থায ব্যয় প্রাক্করন প্রদব যত র।  

ক্রঃ

নং 

অযবিবব নুমায়ী প্রধান প্রধান 

ংকগয বফফযন 

বযভান বিবব নুমায়ী প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় বজবফ প্রতযাী 

ংস্থা 

সভাট 

১.     ভূবভ ক্রয় ৩৩০ সিবভর - ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ 

২.  পূতয োজঃ 

    ১. প্রবক্ষণ  এফং সাকির  বনভ যাণ  

(ে)  এোকিবভে বফন (চায তরা 

ববকতয য বতন তরা বফন)  

(খ)   প্রবক্ষনাথী সাকির (বতন 

তরা ববকতয য বিতর 

বফন)  
 

     ২. ফালু ববতয এফং  
 

     ৩.ীভানা প্রাচীয  সগট 

 

১.  ২০,০০০ ফগ যপৄট  

   ে. ১২,০০০ ফঃপৄঃ 

   খ.  ৮,০০০ ফঃপৄঃ 

 

 
২.  ৮৪৩২.৪২বেউবফে 

বভঃ 
 

৩.  ১৩৭০.৬৬ যাবনং 

বভঃ 

৭৮০.৫০ 

 

২২.০০ ৮০২.৫০ ৮০২.৫০ 

৩.    সভবিকের মন্ত্রাবত ংগ্র ৬৩ টি ১৫০.০০ ২২.৫০ ১৭২.৫০ ১৭২.৫০ 

৫

ক্রঃনং প্রেল্প বযচারকেয নাভ  দফী দাবয়কত্বয ধযণ দাবয়ত্বোকরয সভয়াদ 

১)    জনাফ সজাফায়দা সফগভ , উ প্রধান বতবযি দাবয়কত্ব ২১.০৮.২০১৩-০১.০১.২০১৪ 

২) জনাফ মভাাযযপ মায়ন মভাো, উ-ডচফ বতবযি দাবয়কত্ব ০২.০১.২০১৪-০৫.০৫.২০১৪ 

৩) জনাফ সজাফায়দা সফগভ , উ প্রধান বতবযি দাবয়কত্ব ০৬.০৫.২০১৪ –  প্রকে ভাডপ্তয মভোদ 

ম থন্ত 

    ৬.৬    প্রেকল্পয ফাস্তফায়ন ফস্থাঃ  

 

            প্রেকল্পয নুকভাবদত সভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ১২১৯.৭৬ রক্ষ টাো মায ম্পূণ যটাআ (১০০%) ব্যয় কয়কছ এফং ফাস্তফ োজ 

১০০% ম্পন্ন কয়কছ ভকভ য ববঅয কত জানা মায়।  

 

 



 

356 

 

অযএবিব

থ যফছয অযএবিব ফযাে থ য ছাড় প্রকৃত ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগবত 

সভাট বজবফ প্রতযাী 

ংস্থা* 

সভাট বজবফ প্রতযাী 

ংস্থা* 

ফাস্তফ গ্রগবত 

(%) 

২০১৩-১৪ ৬১১.৭৬ ৪৩৫.৪০ ১৭৬.৩৬ ৬১১.৭৬ ৬১১.৭৬ ৪৩৫.৪০ ১৭৬.৩৬ ৫১.১৩% 

২০১৪-১৫ ৬০৮.০০ ৫৪০.০০ ৬৮.০০ ৬০৮.০০ ৬০৮.০০ ৫৪০.০০ ৬৮.০০ ৪৯.৮৩% 

সভাট = ১২১৯.৭৬ ৯৭৫.৪০ ২৪৪.৩৬ ১২১৯.৭৬ ৯৭৫.৪০ ২৪৪.৩৬ ১২১৯.৭৬ ১০০% 

 

*     প্রতযাী ংস্থায ফছযবববত্তে বনজস্ব অবথ যে ফদাকনয থ য ফমুবিয প্রকয়াজন য়না। তকফ থ য ফমুবি  প্রকৃত ব্যকয়য 

বাফ ংস্থা প্রধান এয ীর স্বাক্ষয ংবিি ভন্ত্রনারকয় দাবখর েযায েথা বফদ্যভান নীবতভারায় উকেখ যকয়কছ 

(নীবতভারায ক্রঃ নং ১.৩) । 

 

৭. প্রেকল্পয বফববন্ন ংকগয ফাস্তফায়ণ (ববঅয এ প্রদত্ত তকেয বববত্তকত) 

                                                             

                                                                                                           (

Items of work (As per 

RDPP) 
As per approved RDPP Actual  Progress 

Physical/

Quantity 

Financial Target Physical  Financial  

GOB Agency Total GOB Agency Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. REVENUE: 
1. Pay of Establishment 07 

Persons - 63.00 63.00 
07 

Persons - 63.00 63.00 
2. Supply & services LS 5.00 5.00 10.00 LS 5.00 5.00 10.00 

   Sub total: 5.00 68.00 73.00  5.00 68.00 73.00 
B. CAPITAL: 

1.  Equipment 63 172.50 - 172.50 63 172.50 - 172.50 

2.  Land 330 dec - 150.00 150.00 330 dec - 150.00 150.00 

3. Construction  

(Building,  

Sand filling,  

Boundary Wall and 

Gates) 

 

20000 sft 

456 cum 

1370.66 

RM 

780.50 22.00 802.50  

20000 sft 

456 cum 

1370.66 

780.00 22.00 802.50 

Sub total: 953.00 172.00 1125.00 - 953.00 172.00 1125.00 

C. Physical Contingency  1% 8.70 2.18 10.88 - 8.70 2.18 10.88 

D. Price Contingency  1% 8.70 2.18 10.88 - 8.70 2.18 10.88 

 Total  975.40 244.36 1219.76 - 975.40 244.36 1219.76 

োজ ভাপ্ত থােকর উায বফফযণঃ

     প্রেকল্পয অতায় মুদয় োজ ভাপ্ত কয়কছ ভকভ য ববঅকয  উকেখ যকয়কছ । বেন্তু বযদ যকনয ভয় বযরবক্ষত য় , 

ীভানা প্রাচীয বনভ যাণ োজ ম্পন্ন যকয়কছ এফং সোন সগট বনবভ যত য়বন। এছাড়া প্রেকল্পয অতায় সরথ সেয়ায 

োম যক্রভ পুকযাপুবয চালু েযা য়বন।  

 

ক্ষ

৯.১ ভাপ্ত প্রেকল্পয োম যক্রভ  ম যাসরাচনায জন্য এ বফবা সগয ংবিি োযী বযচারে েতৃযে গত ২৮.০৮.২০১৬ তাবযকখ 

প্রেল্প এরাো (চন্দপুয আউবনয়ন, েটিয়াবদ, বেকাযগঞ্জ) কযজবভকন বযদ যন েযা য়। বযদ যনোকর এ প্রেকল্পয প্রািন 

প্রেল্প বযচারে এফং যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারকয়য উ -প্রধান  উবস্থত বছকরন। যফতীকত অআএভআ বি’য ভাবযচারে 

(বক্ষা  াভাবজে সক্টয ) গত ২০/১০/২০১৬ তাবযকখ েটিয়াবদ উকজরায চরভান ০১ টি প্রেল্প ভাপ্ত এ প্রেকল্পয 

োম যক্রভ সদখায জন্য প্রেল্প এরাো কযজবভকন বযদ যন েকযন। উি পকয এ সক্টকযয োযী বযচারে , যুফ  
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ক্রীড়া ভন্ত্রনারকয়য উ -প্রধান, যুফ উন্নয়ন বধদপ্তকযয উ -বযচারে উবস্থত বছকরন। বেন্তু প্রতযাী ংস্থায সোন 

প্রবতবনবধ উবস্থত বছকরন না। 

৯.২  প্রকেটি ভাডনকখাডর মযরয়ে মেন য়ত প্রাে ৩ ডক.ডভ. এফং কটিোডদ ফা েোন্ড য়ত প্রাে ৫ ডক.ডভ দূযয়ত্ব 

ফাস্তফাডেত য়েয়ছ । প্রকে এরাকায আয়ায়য স্বে দূযয়ত্ব মকান জনফডত ডযরডেত েডন। একায় য ডনডভ থত 

চন্দপুয-ফাট্টা ায পুডর তদন্ত মকন্দ্র, কটিোডদ ডফযভান যয়েয়ছ। এছাড়া প্রকে এরাকায  চাযায় ডফস্তীণ থ এরাকা জুয়ড় 

ায-ফাড় যয়েয়ছ। তাআ প্রবতষ্ঠানটি  কাম থক্রভ (প্রডেণ কাম থক্রভ এফং স্বাস্থে মফা) ডযচারনায জন্য ময়থষ্ট উয়মাগী 

নে ভকভ য প্রতীয়ভান কয়কছ।
 

৯ ৩ প্রেল্প োম যক্রকভয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম যাকরাচনাঃ

৯ ৩ ১ পূতয বনভ যাণঃ

ে প্রবক্ষণ োভ এোকিবভ বফন বনভ যাণঃ 

 

                  প্রবত সলাকয ৪,০০০ ফগ যপৄট েকয সভাট ১২,০০০ ফগ যপৄট অয়তকনয ৪ তরা ববকতয য ৩ তরা বফবি প্রবক্ষণ  োভ 

এোকিবভ বফন বনভ যাকণয ংস্থান যকয়কছ এফং তদানুমায়ী বফনটি বনবভ যত কয়কছ ভকভ য বযরবক্ষত য়। নুকভাবদত 

প্রেকল্পয অতায় ৪টি সট্রকি ১ েবম্পউটায সফবে ; ২.সটআরবযং এন্ড এভব্রয়িাবয ; ৩.সভাফাআর াবব যবং এন্ড  

বযকয়াবযং; এফং ৪. আকরেট্রবনক্স  প্রবক্ষণ প্রদাকনয ংস্থান যকয়কছ। স নুমায়ী ফ সট্রকিয প্রবক্ষকণয জন্য এ বফকন 

েক্ষ ফযাে যাখা কয়কছ। এছাড়া বফকনয বনচতরায় সরথ সেয়ায সন্টায বককফ এেটি েক্ষ ফযাে যাখা কয়কছ। তকফ 

এ বফকনয েকয়েটি েক্ষ ব্যফায কে না ভকভ য বযরবক্ষত য়। এ বফলকয় বজকজ্ঞ েযা কর জানাকনা য় সম , প্রবক্ষণ 

োম যক্রভ পুকযাপুবয অযম্ভ েযা সগকর ফগুকরা েক্ষ ব্যফায েযা কফ।  

  

বচত্রঃ প্রেকল্পয অতায় বনবভ যত বতনতরাবফবি প্রবক্ষণ োভ এোকিবভ বফন এফং বিতর অফাবে বফন।  
 

                           

 

    (খ)  সাকির বফনঃ 

 

           সভাট ৮,০০০ ফগ যপৄট অয়তকনয  (প্রবত সলাকয ৪,০০০ ফগ যপৄট েকয) ৩ তরা ববকতয য ২ তরা বফবি সাকির বফন 

বনভ যাকণয ংস্থান যকয়কছ এফং বফনটি প্রবক্ষণ োভ এোকিবভে বফকনয বছন বদকে বনবভ যত কয়কছ। বেন্তু বযদ যকনয 

ভয় সাকির বফ নটি অফাফত্রীন ব্যফহৃত ফস্থায় যকয়কছ ভকভ য বযরবক্ষত য়। ফতযভাকন চরভান সট্রকিয 

প্রবক্ষনাথীকদয ভকে সেউ সাকেকর ফস্থান েযকছনা এফং ফস্থান েযায জন্য অফাবে বফকনয সম সট -অ 

(অফাফত্র, সফি সফবিং , বনযাত্তামূরে ব্যফস্থা আতযাবদ ) প্রকয়াজন সগুকরা বযরবক্ষ ত য়বন। এছাড়া সাকির 

বফকনয দুআবদকে সম ীভানা প্রাচীয যকয়কছ তা বনযাত্তায জন্য মকথি নয় ভকভ য ভকন কয়কছ।   
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 (গ)  াআট উন্নয়ন  আন্টায সযাি, ফালু ববতয এফং ীভানা প্রাচীযঃ 
                  

 াআট উন্নয়ন  বযন্তযীণ যাস্তাঃ 

  

   প্রাবনে বফন  সাকি র বফন বনভ যাকণয ব্যয় বফবাজকন বিাবিউবি ’য সযট ববিউর নুমায়ী াআট উন্নয়ন  

বযন্তযীণ যাস্তা বনভ যাণ খাকত সথাে বককফ মথাক্রকভ ১৩.০০ রক্ষ  ৫.০০ রক্ষ টাোয ংস্থান যাখা কয়কছ 

(অযবিবব পৃঃ ৪৪  ৪৬)। বেন্তু প্রাবনে বফন  সাকির বফকনয বযন্তযীণ যাস্তা বনবভ যত য়বন।  তকফ যাস্তা 

বনভ যাকনয জন্য াআট উন্নয়ন েযা কয়কছ। 

 ফালু বযাটঃ 

উি বফন দুটিয ব্যয় বফবাজকন বিাবিউবি ’য সযট ববিউর নুমায়ী ফালু বযাট খাকত বতবযি খযচ বককফ ৩.০০ 

রক্ষ টাো েকয সভাট ৬.০০ রক্ষ টাোয সথাে ফযাকেয ংস্থান যকয়কছ (অযবিবব পৃঃ ৪৩  ৪৫) । বেন্তু 

অযবিববকত ণ্য  পূতয োকজয ফাজায দয মাচাআ েবভটি বতবযি পূতয োজ বককফ ৭৯৭৬.৪২ বেউবফে বভটায 

ফালু বযাট খাকত এরবজআবি ’য সযট ববিউর নুযণ েকয অয বতবযি ৫২.৫০ রক্ষ((৭৯৭৬.৪২ 

বেউঃবভঃ@৬৫৮.১৯/-) টাোয ংস্থান সযকখকছ। এ েবভটি েতৃযে পূতয োকজয  বযভাণ বনধ যাযণ  ববন্ন সযট ববিউর 

নুযকণয োযণ সফাধগম্য নয়। 

 ীভানা প্রাচীয  সগটঃ 
 

     নুকভাবদত বিববকত প্রাবনে বফন  সাকির বফন বনভ যাকণয ব্যয় বফবাজকন ীভানা প্রাচীয  সগট বনভ যাণ খাকত 

সথাে বককফ মথাক্রকভ ৩৫.০১ রক্ষ  ৩৩.৬৪ রক্ষ টাোয ংস্থান বছর। বেন্তু বিবব ংকাধকনয ভয় এ দুটি খাকত 

অয বতবযি সভাট ৩৫.০০ রক্ষ টাোয ংস্থান যাখা কয়কছ। এ বতবযি বনভ যাণ োজ ফাজায দয মাচাআ েবভটি 

েতৃযে বনধ যাযণ েযা কয়কছ এফং ব্যয় বৃবিয সযট এেআ নীবতভারায  

   

                 বচত্রঃ বনবভ যত/বনভ যানাধীন  বনবভ যতব্য ীভানা প্রাচীকযয এোং। 

 

অকরাকে এেআ সভয়াদোকর ফাস্তফাবয়ত Establishment  of  Training and  Employment Generation 

Centre for the Vulnerable Youth  and Adolescent’s” ীল যে প্রেকল্পয সযট নুযন েযা কয়কছ। বেন্তু স 

সপববপকেন নুযণ েযা কয়কছ বেনা এফং  ীভানা প্রাচীকযয উকেবখত বযভাণ ম্পন্ন েযা কয়কছ বেনা তা সফাঝা 

মাকে না। এছাড়া প্রবক্ষন োভ সরথ সেয়ায সন্টাকযয প্রকফিাকয েযান্ড িাযা  ১ টি াআনকফাি য ঝুরাকনা যকয়কছ। সগট ২ 

টি বনভ যাকণয ংস্থান থােকর সোন সগট বনভ যাণ েযা য়বন। বেন্তু ছাড়কৃত থ য ফ ব্যয় েযা কয়কছ ভকভ য ববঅকয উকেখ 

েযা কয়কছ। থচ এ খাকতয ব্যয় ম্পকেয বফস্তাবযত ব্যাখ্যা ববঅকযয সোথা উকেখ সনআ। 
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৯ ৩ ২ প্রবক্ষণ োম যক্রভঃ

নুকভাবদত অযবিবব নুমায়ী ৪ টি সট্রকি ১ েবম্পউটায সফবে; ২.সটআরবযং এন্ড এভব্রয়িাবয; ৩.সভাফাআর 

াবব যবং এন্ড বযকয়াবযং; এফং ৪.আকরেট্রবনক্স প্রবক্ষণ োম যক্রভ বযচারনায উকেখ যকয়কছ। বফলকয়াি ফ সট্রকিয 

প্রবক্ষণ োম যক্রভ জুরাআ, ২০১৬ কত অযম্ভ কয়কছ এফং সট্রি নুমায়ী বফববন্ন সভয়াকদ ভাবপ্তয েথা। বনকে প্রেল্প 

এরাোয় বযচাবরত প্রবক্ষণ োম যক্রকভয ফন যনা ম যায়ক্রকভ প্রদত্ত র।  
 

  ে. েবম্পউটায সফবেঃ 
  

এ সট্রিটি বযদ যকনয ভয় চরভান সদখা সগর। ৬ ভা সভয়াদী এ প্রবক্ষকণ প্রবত ব্যাকচ ২০ জন েকয ২ বপকট সভাট ৪০ 

জকনয প্রবক্ষণ চরভান যকয়কছ। এ সট্রকিয প্রবক্ষণাথীকদয প্রকতযকেয ব্যফাকযয জন্য ১টি েকয েবম্পউটায যকয়কছ। 

সযবজকেন বপ বককফ ২০০০/- টাো েকয সনয়া কয়কছ। এয ভকে ৫ জনকে বফনামূকল্য সফা প্রদান েযা কে। বেন্তু 

উবস্থত প্রবক্ষনাথীকদয ভাকঝ ২ জন (বযদুয়ান  সুযভা) সে বফনামূকল্য সফা গ্রনোবয বককফ ায়া সগর। এয 

োম যক্রভ বযচারনায জন্য ০২ জন আন্পট্রাক্টয যকয়কছন (প্রবতজকন প্তাক ৩বদন েকয ক্লা সনয়)। এ সট্রিটি নুকভাবদত ০৬ 

(ছয়) ভা সভয়াকদ ফাস্তফায়কনয জন্য বযচাবরত কে। নুকভাবদত অযবিববকত ৩০ টি েবম্পউটায (ভবনটয, ববআউ, 

বপ্রন্টায, আউবএ, বেকফাি য, ভাউ, সটবফর) সট (সকটয প্রবতটি মন্ত্রাবত/ অফাফত্র ফাজায দয মাচাআ েবভটিয 

প্রবতকফদন নুমায়ী দয বৃবিপূফ যে) প্রবত সট ৬৯ াজায টাো মূল্যভাকন সভাট ২০.৭০ রক্ষ টাো বনধ যাযণ েযা কয়কছ। 

বেন্তু বযদ যনোকর ২০ টি েবম্পউটায (বপ্রন্টায ফাকদ) সট ব্যফহৃত কত সদখা সগকছ। 
 

  খ.   সভাফাআর াবব যবং এন্ড বযকয়াবযং: 

 

০৩ ভা সভয়াদী এ সট্রকি ২০জন প্রবক্ষনাথীকদয ভকে ১১ জনকে উবস্থত কত সদখা মায়। সভাট ৩.৪৫ রক্ষ টাো 

মূল্যভাকনয মন্ত্রাবত (০৩ সট েবম্পউটায  একক্সবযজ-১.৭২ রক্ষ, বযকটআর াট য ফ সভাফাআর-৯২ াজায আতযাবদ) 

ংগ্র েযা কয়কছ ভকভ য উকেখ েযা য়। বেন্তু প্রবক্ষণ চরাোকর শুধুভাত্র বেছু াট যকয ব্যফায বযরবক্ষত য়। প্রবক্ষণ 

সট্রকিয ফগুকরা মন্ত্রাবত বযদ যকনয ভয় বযরবক্ষত য়বন। 

   

বচত্রঃ েবম্পউটায সফবে  সভাফাআর াবব যবং এন্ড বযকয়াবযং সট্রকিয মন্ত্রাবত প্রবক্ষনাথী এফং আকরেট্রবনক্স 

সট্রকিয মন্ত্রাবতয এোং। 

               
[ 

বযদ যকনয ভয় ২য় ব্যাকচয উবস্থত প্রবক্ষনাথীকদয াকথ অরাোকর জানা সগর তাযা ফাআ ১৫০০ টাো

বনধ যাবযত সযবজকেন বপ জভা বদকয়আ প্রবক্ষণ বনকে।
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গ.  আকরেট্রবনক্সঃ 

নুকভাবদত আকরেট্রবনক্স সট্রিটি দ্যাফবধ চালু েযা য়বন। এ সট্রকি সভাট ১৪.৭৪ রক্ষ টাোয মন্ত্রাবত ক্রকয়য ংস্থান 

যকয়কছ। তকফ বযদ যকনয ভয় বেছু মন্ত্রাবত েক্ষটি ফযাে যাখা কয়কছ ভকভ য বযরবক্ষত য়। এ সট্রি চালু না য়া 

ম্পকেয জানাকনা য় সম, এ সট্রিটি চালু না েযা ফা নতুন সট্রি প্রফতযকনয বফলকয় নতুন সোন বদে বনকদ যনা সনআ। তকফ 

ীঘ্রআ এ সট্রি চালুয বফলকয় প্রচাযনা েযা কফ ভকভ য জানাকনা য়। 

 

ঘ.   সটআরবযং এন্ড এভব্রয়িাবযঃ 

 

এ সট্রিকে সবকে ২ টি সট্রি মথাঃ সরাআ এফং সটআরবযং েযা কয়কছ। বযদ যকনয ভয় ২ টি সট্রকিয প্রবক্ষণ োম যক্রভ চরভান 

বযরবক্ষত য়। সরাআ প্রবক্ষণ  সটআরবযং প্রবক্ষকন উবস্থবতয ংখ্যা কন্তালজনে বযরবক্ষত য়। সটআরবযং  এভব্রয়িাবয 

সট্রকিয অতায় ২১ টি এভব্রয়িাবয সভবন (প্রবতটি ৩৫ াজায েকয), ২১ টি সপ্ল্ন/জুবে সভবন (প্রবতটি ২৫ াজায েকয) এফং 

ন্যান্য মন্ত্রাবত ংগ্র খাকত সভাট ১৪.৭৪ রক্ষ টাো ফযাে যাখা কয়কছ।  

 সটআরবযং:  

       বফবজএভআএ এয াকথ স্বাক্ষবযত চুবি নুমায়ী তাকদয প্রববক্ষত আন্পট্রাক্টয  বেছু মন্ত্রাবত বদকয় প্রবক্ষণ প্রদান েযা কফ এফং 

যফতীকত ম যায়ক্রকভ তাকদযকে গাকভ যকন্ট চােবয সদয়া কফ ভকভ য জানা মায়। ২ ভা সভয়াদী এ প্রবক্ষসন ২য় ব্যাচ বককফ ফতযভাকন 

৩০ জকনয (০১ জন পুরুল ফাকদ ফাবে ফ ভবরা) প্রবক্ষণ সদয়া কে এফং এয চাবদা কনে সফব। আবতভকে ৩০ জকনয ১ভ  

 
 

বচত্রঃ সরাআ এফং সটআরবযং সট্রকিয মন্ত্রাবত প্রবক্ষনাথীয এোং। 

                        

        ব্যাকচয প্রবক্ষণ সল কয়কছ এফং একদয ভকে ১০ জকনয চােবয কয় সগকছ এফং ফাবেকদয তাবরো নুমায়ী ম যায়ক্রকভ 

সনয়া কফ ভকভ য বফবজএভআএ এয ংবিি প্রবক্ষে জানান। এ সট্রকি ৩৫ টি মন্ত্রাবত যকয়কছ ফকর বযরবক্ষত য়। এ বফলকয় 

জানাকনা য় সম, বিবব নুমায়ী এ সট্রকিয ফ মন্ত্রাবত ংগ্র েযা কয়কছ এফং ফাবেগুকরা বফবজএভআএ যফযা 

েকযকছ। তকফ একদয সথকে ২০০০/- েকয াবব য চাজয সনয়া য় ফকর জানা মায়।  

 

 সরাআঃ 

        ২ ভা সভয়াদী এ প্রবক্ষকন ২০ জনকে প্রবক্ষণ সদয়া য়। বযদ যনোকর ১৫ জনকে উবস্থত সদখা মায়। ১ভ ব্যাকচয 

প্রবক্ষন ম্পন্ন সয় সগকছ। বযদ যকনয ভয় ংগৃীত মন্ত্রাবতয ফ প্রবক্ষণ সেকে ায়া মায়বন (২১ টিয ভকে ০৯টি 

ায়া সগকছ)। বপ বককফ ফায োছ সথকে ১৫০০/- টাো েকয সনয়া কয়কছ। 

 

 ৯ ২.৩ সরথ সেয়ায োম যক্রভঃ 

 

এ প্রেকল্পয ন্যতভ উকেশ্য  বছর গযীফ  ায় যুফকদয স্বা স্থয সফা বনবিত েযা এফং সফা গ্রনোবযকদয ভকে 

৩০% যুফকে বফনামূকল্য সফা প্রদান েযা। এ রকক্ষয সরথ সেয়ায সন্টাকযয এেটা সট -অ থাো অফশ্যে। এ 
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োম যক্রভ বযচারনায জন্য সভাট ২.০৪ রক্ষ টাোয মন্ত্রাবত ক্রয় েযা কয়কছ ফকর জানা মায়। বেন্তু বযদ যকনয ভয় 

নুকভাবদত বিবব নুমায়ী মন্ত্রাবত বযরবক্ষত য়বন এফং োম যক্রভ পুকযাপুবয অযম্ভ েযা মায়বন। তকফ সরথ সেয়ায 

োম যক্রকভয জন্য প্রবক্ষণ োভ এোকিবভে বফকনয ১ টি েক্ষ ফযাে যাখা কয়কছ। 

৯.৩.৪ ন্যান্য মন্ত্রাবতঃ 

 

        প্রেকল্পয অতায়  ৬৩.২৫ রক্ষ টাোয ২০০ সেববএ সজনাকযটয , ৩৪.৫০ রক্ষ টাোয ০১ টি াফ সেন এফং ২৩.০০ 

রক্ষ টাোয ০১ টি য়াটায াম্প স্থাকনয েথা উকেখ যকয়কছ। সভাট ১০৫.০০ রক্ষ টাোয এ ফগুকরা মন্ত্রাবত /স্থানায 

দাভ ফাজায দয মাচাআ েবভটিয প্রবতকফদকনয অকরাকে অয ১৫.৭৫ রক্ষ টাো বৃবি েযা কয়কছ। বযদ যন োকর জানা 

মায়, এগুকরা ফ ংগ্র/স্থান েযা কয়কছ।  

১০.    অআএভআবি’য ন্যান্য ক্ষ

ে.  নীবতভারা নুযণ বফলয়েঃ  

 

       ১.  বফনামূকল্য ৩০% সফা বনবিতেযণঃ  

 

যোবয ায়তায় সৃি সুবফধাবদয ন্ততঃ ৩০% বাগ বফনামূকল্য ভাকজয দবযদ্র, সুবফধাফবঞ্চত এফং দুদ যাগ্রস্তকদযকে 

প্রদাকনয ব্যফস্থা বনবিত েযায েথা বফদ্যভান নীবতভারা (নং-১.৪) এফং ভন্ত্রনারকয়য াকথ গঠিত ট্রাবি সফাকি যয 

সচয়াযম্যাকনয স্বাক্ষবযত Deed of Agreement (নং-৫) এ উকেখ থােকর প্রবক্ষন সেকে প্রবক্ষনাথীকদয 

াকথ অরাোকর জানা মায় সম, এটা মথামথবাকফ (সভাট প্রবক্ষনাথীয ৩০%) নুযণ েযা কেনা। 

 

       ২.  ট্রাবি সফাি য গেনঃ 
 

   ফতযভাকন প্রেল্পটি সুষ্ঠুবাকফ বযচারনায জন্য এেটি ট্রাবি সফাি য গেন েযা কয়কছ। গত ২১.০৪.২০১৬ তাবযকখ গঠিত ট্রাবি 

সফাকি য বাআ সচয়াযম্যান বককফ ০১ জনকে সো ন্ফ েকয ৬ দস্য বফবি গঠিত সফাি য ংকাধন েযা য়। প্রেল্পটি 

সমকতু যুফ উন্নয়ন বধদপ্তয  প্রতযাী ংস্থায (SDUW) সমৌথ উকদ্যাকগ ফাস্তফাবয়ত তাআ এ ট্রাবি সফাকি যয বফদ্যভান 

দস্যগণ প্রতযাী ংস্থা /বধদপ্তকযয াকথ সে বে বককফ জবড়ত তা উকেখ েযা প্রকয়াজন। এছাড়া  ভন্ত্রনারকয়য াকথ 

স্বাক্ষবযত Deed of Agreement এ SDUW সে পােয াটি য বককফ উকেখ েযা কয়কছ বেন্তু এ কক্ষ 

স্বাক্ষযোবয ব্যবিয নাভ  দবফ উকেখ েযা য়বন। পকর এনবজ ’য াকথ ম্পৃিতা সফাঝা মাকেনা। নীবতভারায 

১.২০নং নুকেদ (ম্পূণ য যোবয নুদাকন য কথ য ক্রয়কৃত ম্পদ , বনবভ যত বফন /ফোোকভা) মথামথবাকফ চুবিকত 

(শুধুভাত্র প্রবতষ্ঠাকনয েথা উকেখ যকয়কছ ) প্রবতপবরত য়বন। ট্রাবি সফাি য গেন ফা দস্য বনফ যাচকনয বফলয়টি পি নয় , মা 

বফস্তাবযতবাকফ পিীেযণ প্রকয়াজন। এছাড়া প্রেকল্পয োম যক্রভ বযচারনা এফং ভ বনটবযং এয বফলকয় ট্রাবি সফাকি যয ভূবভো 

সফ ববথর ফকর ভকন কয়কছ।  

 

     ৩.   বনযীক্ষা ব্যফস্থাঃ 

 

         প্রেকল্পয ফাস্তফায়ন ব্যফস্থানা  অবথ যে বফলয়াবদ যোকযয নুকভাবদত বনয়ভানুমায়ী ফাৎবযে বববত্তকত বনযীক্ষায 

ব্যফস্থা েযায েথা নীবতভারায় (নুকেদ নং ১.৬) উকেখ থােকর তা েযা য়বন। ববঅকয এ বফলকয় সোন তে 

সদয়া য়বন। একক্ষকত্র উকদ্যাগী ভন্ত্রনারয় এফং প্রেল্প ংবিি ব্যবিফগ য  এনবজ প্রবতষ্ঠাকনয গাবপরবত বযরবক্ষত য়।  

 

     ৪.   যোবয খাকত উন্নয়ন প্রেকল্প বফদ্যভান বনয়ভনীবত নুযণঃ 

 

 প্রেল্প ফাস্তফায়কনয সক্ষকত্র যোবয ক্রয়/ংগ্র নীবতভারা যোবয খাকত উন্নয়ন প্রেকল্প বফদ্যভান ংবিি ের বনয়ভ, িবত 

নুযকণয েথা নীবতভারায় (নং- ১.২২) ফরা কর তা ক্রয় োম যক্রকভ মথামথবাকফ নুযণ েযা কয়কছ বেনা এফং স নুমায়ী 

প্রেল্প এরাোয় ণ্য/োম য যফযা/স্থাবত কয়কছ বেনা বযদ যকনয ভয় এ ংক্রান্ত তোবদ না থাোয় তা সফাঝা মাবের না। 

উযন্তু প্রেল্প ংবিি সটন্ডায িক্যকভন্টগুকরা এনবজ প্রবতষ্ঠাকনয বনেট গবেত থাোয় এফং ংবিি ব্যবি ঐ ভয় (প্রবতকফদন 

প্রনয়নোরীন ভকয়য ভকে) না থাোয় তা ম যাকরাচনা েযা মায়বন। তকফ যোবয ংস্থায াকথ সমৌথবাকফ ফাস্তফায়কনয োযকণ ঐ 

ংস্থায় এ িক্যকভন্টগুকরায এে (০১) েব থাো প্রকয়াজন বছর। যফতীকত এগুকরা সদখাকনা কফ ভকভ য ভন্ত্রনারকয়য প্রবতবনবধ 

জাবনকয়কছন। 
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খ.   ফাজায দয মাচাআ েবভটিয প্রবতকফদনঃ 

       

      বিবব ংকাধন ংক্রান্ত বিবআব বায় ফাজায দয মাচাআ েবভটি গেকনয প্রস্তাফ েযা য়। স বককফ প্রতযাী ংস্থায 

০২ জন (০১ জন ভবনটবযং বপায  ন্যজন োযী বযচারে ) এফং ভন্ত্রনারকয়য এে (০১) জন োযী প্রধাকনয 

ভেকয় এ েবভটি গেন েযা য়। এ েবভটি বতবযি পূতয  বনভ যাণ োকজয বযভাণ বনধ যা যণ  ফাজায দয মাচাআ এফং 

ন্য ক্রকয়য ফাজায দয মাচাআ েকয প্রবতকফদন প্রনয়ন েকযকছ এফং হুবুহু স নুমায়ী ব্যয় ন্তভূ যি েকয বিবব ংকাধন 

েযা য়। বেন্তু এ ফাজায দয বনধ যাযকনয জন্য গঠিত েবভটিয প্রবতকফদকনয াকথ সোন াকাটি যং িক্যকভন্ট সনআ। এ 

প্রবতকফদকনয অকরাকে  বজবফ ংক অয ৮৭.৫০ রক্ষ টাো বৃবি েকয বিবব ংকাধন েযা য়। বেকয বববত্তকত 

েযাৎ সোন উৎকয সপ্রবক্ষকত এ ব্যয় বনধ যাযণ েযা র তা সুপি নয়। এছাড়া প্রবতকফদকন উবেবখত ংকেয ভাকন বেছু 

র্ভর- ত্রুটি বরবক্ষত য়। 

 

 গ.  বিবব নুকভাদন ংক্রান্তঃ 

 

     নুসভাবদত বিববকত প্রতযাী ংস্থায ফদাকনয ং বককফ ক্রয়কৃত ৩.৩০ এেয জবভয ম্পূণ য ং এ প্রেকল্পয োকজ 

ব্যফহৃত কেনা। শুধুভাত্র এ প্রেকল্পয োকজ ব্যফাযকমাগ্য জবভয ংকয মূল্যভানআ প্রতযাী ংস্থায ফদান বককফ ধযা 

প্রকয়াজন বছর। তাকর যোবয ংকয বযভাণ  অয েভ ত এফং বজবফ ংক কথ যয াশ্রয়  মথামথ ব্যফায ত। 

সফযোবয নীবতভারায অকরাকে াায্য প্রদাকনয সক্ষকত্র ভন্ত্রনারয় েতৃযে Feasibility study এয ভােকভ প্রতযাী 

ংস্থায বস্তত্ব , োম যক্রভ, গেনতন্ত্র, বনফন্ধীেযণ, এয োম যক্রভ এরাো , জবভয োগজত্র , প্রেল্প এরাো বনধ যাযকনয 

সমৌবিেতা, প্রস্তাবফত ম্যাকনজকভন্ট সট -অ আতযাবদ ম্পকেয বার েকয মাচাআ েযা প্রকয়াজন। এছাড়া নুকভাবদত 

বিববকত (পৃঃ ৬) ভূবভ ক্রয় ংক্রান্ত ফ সযেি য এফং সাযস্ MOU স্বাক্ষকযয পূকফ য মথামথ েতৃযকক্ষয (যুফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রনারয়) োকছ দাবখর েযায েথা। পকর বজবফ ংকয মথামথ ব্যফায বনবিতেকল্প নুকভাবদত বিবব নুমায়ী জবভ 

ংক্রান্ত ভস্ত দবররাবদ মথামথবাকফ দাবখকরয বফলয়টি ভন্ত্রনারয় বনবিত েযকফ। 

     

ঘ.  এনবজ ংবিিঃ 

 

         সফযোবয ংস্থা / প্রবতষ্ঠাকনয বনজস্ব এেটি োম যারয়  গেনতন্ত্র  থাোয েথা নীবতভারায় উকেখ যকয়কছ। এয প্রধান 

োম যারয় গুবরস্থাকন ফবস্থত। এয োম যক্রকভয বফস্তৃবত ম্পকেয বফস্তাবযত বেছু জানা মায়বন। এ ংস্থায োম যক্রভ ম্পকেয 

প্রবক্ষনাথীযা সেউ ফগত সনআ। উযন্তু  প্রবতষ্ঠাকনয প্রকফিাকয স্থাবত াআনকফাকি য , বফজ্ঞবপ্তকত সোথা ংস্থায নাভ 

বযরবক্ষত য়বন। সম সফযোবয প্রবতষ্ঠানকে যোবয াায্য প্রদান েযা র স প্রবতষ্ঠানটিয নাভ সোথা উকেখ না 

েযায োযণ সফাধগম্য নয়। এ ংস্থায ধীকন বেকাযগঞ্জ এরাোয োম যক্রভ বেবাকফ ভবনটয েযা য় বেংফা ঐ এরাোয় 

এয সোন বপ যকয়কছ বেনা তা জানা মায়বন। ংস্থাটিয বফলকয় বফস্তাবযত জানা প্রকয়াজন। এছাড়া প্রেকল্প প্রদত্ত জবভ 

ংস্থায অকগ সথকে সবাগ দখরাধীন বেনা , ংস্থায গেনতন্ত্র, সভকভাকযন্ডাভ এযান্ড অটি যকের ফ এযাকাবকয়ন আতযাবদ 

ম যাকরাচনা েযা মায়বন। 
 

ঙ. াবফ যে ভবনটবযং বফলয়েঃ 

 

     যোবয- সফযোবয নীবতভারায অকরাকে যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারকয়য ধীকন ফাস্তফাবয়ত /ফাস্তফায়নাধীন প্রেল্পমূকয বফকল 

েকয ফাস্তফাবয়ত প্রেকল্পয সক্ষকত্র প্রেল্প ভাবপ্তয য ভবনটবযং িবত ম্পকেয জানা মায় সম , চরভান প্রেকল্পয সক্ষকত্র যোবয 

 সফযোবয দস্য ভেকয় প্রেল্প ফাস্তফায়ন আউবনট গেন েযা য় এফং ভাপ্ত প্রেকল্পয সক্ষকত্র যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারকয়য ০১ 

জন প্রবতবনবধ ন্তযভূি েযা য়। সকক্ষকত্র প্রবক্ষন সেকে নুকভাবদত সট্রি নুমায়ী প্রবক্ষণ চরকছ বেনা , প্রবক্ষকনয চাবদা 

অকছ বেনা, ৩০% গযীফকে বফনামূকল্য সফা প্রদান বন বিত কে বেনা , সমৌবিে ম যাকয় প্রবক্ষণ বপ বনধ যাবযত কে বেনা , 

বজবফ থ যায়কন স্থাবত ফোোকভা এফং ংগ্রকৃত মন্ত্রাবতয সুষ্ঠু  মথামথ ব্যফায কে বেনা , প্রেকল্পয মূর উকেশ্য - 

প্রবক্ষন প্রদাকনয ভােকভ সদক  বফকদক েভ যংস্থান বজযত কে বেনা  তা বেবাকফ ভবনটয েযা য় /কফ স ম্পকেয 

বফস্তাবযত বেছু জানা মায়বন।  একক্ষকত্র যুফ উন্নয়ন বধদপ্তকযয সমকতু সজরা  উকজরা ম যাকয় সট অ যকয়কছ তাআ তাযা 

বনবেযি ভয় ন্তয ভবনটবযংপূফ যে প্রবতকফদকনয ভােকভ যুফ উন্নয়ন বধদপ্তয এফং যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারয়কে  এফ তকেয 

বফলকয় ফবত েযকফ এফং প্রকয়াজনীয় সক্ষকত্র মথামথ ব্যফস্থা বনকফ। নীবতভারায ১.২৩ নং নুকেদ নুমায়ী এফ বফলকয় 

প্রতযাী ংস্থা বনবিত েযায েথা থােকর একক্ষকত্র তা েযা য়বন। তাআ যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারকয়য উকদ্যাকগ যোবয -
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সফযোবয নীবতভারায অকরাকে এ ভন্ত্র নারকয়য ফাস্তফাবয়ত প্রেকল্পয ভবনটবযং বফলকয় এেটি সুপি গাআিরাআন প্রনয়ন েযা 

সমকত াকয এফং স নুমায়ী ফ তে প্রাবপ্ত বনবিত েকয অআএভআবি ংবিি েরকে বনয়বভত ফবত েযকত কফ।  

    

চ.  নীবতভারা যুকগাকমাগীেযণ বফলয়েঃ 

 

     কফ যাবয 'সফযোবয প্রকচিায় অথ য -াভাবজে খাকত গৃীত প্রেকল্পয ীবভত অোকয যোবয াায্য প্রদাকনয জন্য 

ংকাবধত নীবতভারায' অকরাকে ফাস্তফাবয়ত প্রেকল্পয যফতী োম যক্রভ ভবনটবযং সভোবনজভ ফতযভান ভয়  ফাস্তফতায 

বযকপ্রবক্ষকত উদ্ভুধ বফববন্ন ভস্যা ভাধানেকল্প এ নীবতভারা ংকা ধন (বফ/এেকনে-১/০১/২০০৬/৪৪ স্মাযেমূকর 

১৬.০২.২০০৬ তাবযকখ এেকনে েতৃযে ফ যকল ংকাধন েযা কয়কছ ) প্রকয়াজন। সেননা কনে সক্ষকত্র সদখা মায় , সম 

উকেকশ্য প্রেল্পটি গ্রন েযা কয়কছ , স উকেশ্য মথামথবাকফ ম্পন্ন কেনা। এছাড়া এেআ ব্যবি ভাবরোধীন প্রবতষ্ঠান 

এেআ/বফববন্ন প্রবতষ্ঠাকনয নাকভ এ াায্য সকয় থাকে। উদাযনস্বরু , যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারকয়য ফাস্তফাবয়ত ০২ টি প্রেকল্পয 

প্রতযাী ংস্থায সচয়াযম্যান এেআ ব্যবি (সভাঃ অব্দুর খাকরে ) ফকর প্রতীয়ভান য়। বেন্তু ংস্থায নাভ ববন্ন ; সমভনঃ ১টিয 

নাভ সদফাংরা েল্যাণ বযলদ (বিবফকেব), অয ন্যটিয নাভ বস্কর সিকবরকভন্ট পয অন্ডায বপ্রববকরজি  ম্যান 

(এবিআউিাবিউ)। পকর যোবয  াায্য প্রদান অয ীবভত অোকয থােকছ না এফং াায্য প্রদাকনয বযবধ (সমাগ্য 

কনে প্রবতষ্ঠান ফবঞ্চত কে) ীবভত কয় মাকে। এছাড়া প্রতযাী ংস্থায ফদাকনয ং  বনবিত, ট্রাবে সফাি য গেন (দস্য, 

োম যবযবধ, ভবনটবযং সভোবনজভ আতযাবদ ), বনয়বভত ভবনটবযংএ যোবয ংস্থায ংকিল এ বফলকয় নীবতভারা অয 

সুপি য়া প্রকয়াজন। প্রতযাী ংস্থায অকগ সথকে সবাগ দখরাধীন জবভ যোয  ংস্থায সমৌথ নাকভ সযবজকিকনয 

প্রকয়াজন কফনা (নং ১.২১) ভকভ য উকেখ অকছ। বেন্তু জবভটি সমকতু প্রেকল্প ব্যফহৃত কে তাআ তা প্রেল্প বযচারনায ট্রাবি 

সফাকি যয (সমখাকন যোবয ংস্থা এফং ভন্ত্রনারকয়য প্রবতবনবধ ন্তভূ যি থােকফ ) নাকভ দানত্র েকয সদয়া সমকত াকয ফা এ 

জাতীয় সোন ব্যফস্থা যাখা সমকত াকয। এজন্য বফদ্যভান নীবতভারা ংকাধকনয উকদ্যাগ প্রকয়াজন এফং এয পূকফ য এ 

নীবতভারায অকরাকে এ ম যন্ত গৃীত প্রেকল্পয োম যক্রভ উচ্চ ম যাকয় গঠিত েবভটি েতৃযে ভবনটবযংপূফ যে ফতযভান ফস্থা 

ম যাকরাচনা েযা প্রকয়াজন।  

 

 ছ.  বনধ যাবযত ভকয়য ০১ (এে) ফছয পূকফ য প্রেল্প ভাপ্ত সঘালণা এফং প্রকৃত খযচ  প্রসেঃ 

 

       প্রেল্পটি বনধ যাবযত ভকয়য ১ (এে) ফছয পূকফ য ভাপ্ত সঘালণা েযা য়। তে বফকিলকণ সদখা মায় সম , প্রেকল্পয টাআভ বায 

যান না কর েি বায যান (৯.৯২%) কয়কছ এফং প্রেকল্পয নুকূকর ফযােকৃত ফ থ য ব্যয় েযা কয়কছ । বেন্তু  প্রেল্পটি 

ভাবপ্ত সঘালনা েযা কর নুকভাবদত অযবিবব নুমায়ী প্রেকল্পয ভাবপ্তকমাগ্য বেছু োজ ম্পন্ন যকয় সগকছ মা সোন 

ভকতআ োম্য কত াকয না এফং োজ ভাপ্ত সযকখ ম্পূন য থ য ব্যয় বেবাকফ র স বফলকয় বফস্তাবযত বেছু জানা মায়বন।  

 

জ. বপবজেযার  প্রাআ েবন্টনকজন্পীঃ 

 

    তে ম যাকরাচনায় সদখা সগকছ , প্রেকল্পয অতায় বপবজেযার  প্রাআ েবন্টনকজন্পী  খাতিকয় ফযােকৃত মুদয় থ য 

বফবাগীয় প্রেল্প মূল্যায়ন েবভটি (বিবআব) বায সুাবযক্রকভ ব্যয় েযা কয়কছ । প্রেকল্পয অতায় ১% বপবজেযার 

েবন্টনকজন্পী খাকত ংস্থানকৃত থ য  ভােযাযী গ্লা থাআ জানারা রাগাকনায োকজ ব্যফায েযা কয়কছ এফং ১% প্রাআ 

েবন্টনকজন্পী খাকত ংস্থানকৃত থ য আন্টান যার সকনটাবয এন্ড য়াটায াপ্ল্াআ খাকত ব্যয় েযা কয়কছ ভকভ য বিবআব বায 

োম যবফফযনীকত উকেখ যকয়কছ।  উকেখ্য,  ‘যোযী খাকত উন্নয়ন প্রেল্প প্রনয়ন, প্রবক্রয়ােযন,নুকভাদন  ংকাধন িবত 

ংক্রান্ত ংকাবধত বযত্র ’, সভ, ২০০৮ নুমায়ী বিবআব বায সুাবযক্রকভ ংবিি ভন্ত্রনারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী 

/উকদিা/প্রবতভন্ত্রী নুকভাদনক্রকভ সম সোন কেয ব্যয় ঐ কেয কফ যাচ্চ ১৫% এফং বপবজেযার য়ােয এয  বযভাণ ঐ 

কেয কফ যাচ্চ ২% বৃবিয উকেখ থােকর  একক্ষকত্র মথামথ বনয়ভনীবত নুযন েযা কয়কছ বেনা এ বফলকয় 

োম যবফফযণীকত বফস্তাবযত বেছু উকেখ সনআ।  

 

ঝ. প্রেকল্পয ধীকন স্বাস্থয োম যক্রভ অযম্ভ না েযা প্রকেঃ 

 

 বযদ যকনয ভয় প্রেকল্পয ধীকন ংস্থানকৃত স্বা স্থয সফা োম যক্রভ অযম্ভ েযা য়বন ভকভ য বযরবক্ষত য়। প্রেল্প ভাপ্ত 

সঘালনা ০১ (এে) ফছয য এ োম যক্রভ শুরু না েযায বফলয়টি সফাধগম্য নয়। এছাড়া প্রেকল্পয অতায় স্বাস্থয সফা 
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োম যক্রভটি অযম্ভ েযকত না াযায় প্রেকল্পয ন্যতভ উকেশ্য-‘গযীফ  ায় যুফকদয স্বা স্থয সফা বনবিত েযা ’ বজযত 

য়বন। 

১      
 

সফোয যুফকদয দক্ষতা বৃবিমূরে 

প্রবক্ষণ প্রদাকনয ভােকভ সদক এফং 

বফকদক অত্মেভ যংস্থাকনয সুকমাগ 

সৃবি েযা। 

প্রেকল্পয অতায় সফোয যুফকদয দক্ষতা বৃবিমূরে ৪ টি সট্রকি প্রবক্ষণ প্রদান 

েযা কে। এয ভােকভ সদক অত্মেভ যংস্থাকনয সুকমাগ সৃবি কফ। ফতযভাকন 

ফ সট্রকিয ১ভ/২য় ব্যাকচয প্রবক্ষণ োম যক্রভ চরভান বফধায় প্রববক্ষত যুফকদয 

বে াকয েভ যংস্থাকনয সুকমাগ কয়কছ তা এ ম যাকয় সফাঝা মাকেনা। তকফ 

বফবজএভআএ েতৃযে বযচাবরত সট্রকিয প্রবক্ষনাথীকদয প্রবক্ষন সকল ম যায় 

ক্রকভ গাকভ যকন্টক চােবয সদয়া য়/কফ। তকফ ফতযভাকন চরভান এফ সট্রকি 

প্রবক্ষকনয ভােকভ বফকদক েভ যংস্থাকনয সুকমাগ েভ ভকভ য ভকন য়। 

জাতীয় উন্নয়কনয মূর সরাতধাযায় 

যুফকদয ংগ্রন বনবিত েযা। 

জাতীয় উন্নয়কনয মূর সরাতধাযায় যুফকদয ংগ্রন বনবিত েযায রকক্ষয 

দক্ষতা বৃবিমূরে প্রবক্ষকনয ব্যফস্থা যাখা কয়কছ। এয াাাব যফতীকত 

তাকদয স্বাস্থয সফা প্রদান েযা কফ। 

গযীফ  ায় যুফেকদয স্বাস্থয সফা 

বনবিত েযা। এফং 

 

প্রেকল্পয এ োম যক্রভটি ম্পূণ যবাকফ অযম্ভ েযা মায়বন। 

৩০% গযীফ যুফকদয বফনামূকল্য 

প্রবক্ষণ  স্বাস্থযকফা প্রদান েযা।  

এ বফলকয় ববঅকয বজযত কয়কছ ভকভ য উকেখ েযা কর বযদ যকনয ভয় 

প্রবক্ষণ সট্রকি তা মথামথবাকফ নুযণ েযা কে না ভকভ য বযরবক্ষত য়। 

এছাড়া প্রেকল্পয অতায় স্বাস্থয সফা প্রদান োম যক্রভটি পুকযাপুবয চালু েযা 

মায়বন ফকর ৩০% গযীফ যুফকদয বফনামূকল্য সফা প্রদান এখন বনবিত 

কেনা।  

১     

ববঅকয প্রেকল্পয উকেশ্য জযকনয বফলকয় বজযত কয়কছ ভকভ য উকেখ েযা কয়কছ। বেন্তু বযদ যকন বযরবক্ষত য় সম

ে দক্ষতা বৃবিমূরে প্রবক্ষণ প্রদাকনয জন্য বনধ যাবযত ০৪ টি সট্রকি প্রবক্ষণ প্রদাকনয ভােকভ সদক অত্মেভ যংস্থাকনয সুকমাগ সৃবি কর 

বফকদক েভ যংস্থাকনয সুকমাগ েভ। বফকদক েভ যংস্থাকনয সুকমাগ যকয়কছ প্রবক্ষকনয জন্য এ যেভ সট্রি বনফ যাচন েযা য়বন। 

 

 খ.    প্রেকল্পয অতায় প্রবক্ষণ সট্রকি  স্বাস্থয সফা োম যক্রকভ ৩০% গযীফ যুফকদয বফনামূকল্য সফা প্রদাকনয বফলয়টি 

মথামথবাকফ নুযণ েযা কেনা ভকভ য বযরবক্ষত য়। গযীফ  ায় যুফসদয স্বাস্থয সফা োম যক্রভটি ম্পূণ যবাকফ 

অযম্ভ েযা মায়বন বফধায় তাকদয স্বাস্থয সফা বনবিত েযা মায়বন। একক্ষকত্র ট্রাবি সফাকি যয গাবপরবত এফং ভন্ত্রনারকয়য 

ভবনটবযংএয বাফ বযরবক্ষত য়। 

 

 

[ 

১৩.  মতামত/

  ১৩ ১ প্রেল্প ফাস্তফায়ন ম যাকয় এফং ফাস্তফায়কনাত্তয ম যাকয় 'সফযোবয প্রকচিায় অথ য-াভাবজে খাকত গৃীত প্রেকল্পয ীবভত 

অোকয যোবয াায্য প্রদাকনয জন্য ংকাবধত নীবতভারা ' মথামথবাকফ নুযন না েযায োযণ ব্যাখ্যা েযকত

কফ সমভনঃ বফনামূকল্য ৩০% সফা বনবিতেযণ , ট্রাবি সফাি য গেন , বনযীক্ষা ব্যফস্থা , যোবয খাকত উন্নয়ন প্রে সল্প 

বফদ্যভান বনয়ভ নীবত নুযণ আতযাবদ এফং যফতী ম যাকয় এ ের বফলয় ঠিেবাকফ প্রবতারন সুবনবিত েযকত
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কফ। এছাড়া ৩০ গযীফকদয বফনামূকল্য সফা প্রদাকনয বফলয়টি ম্পকেয ব্যােবাকফ প্রচায েযকত কফ এফং

প্রচাযনায বফববন্ন ভােকভ ব্যানায ভাআবেং বরপকরট আতযাবদ প্রো েযকত কফ। এ বফলয়টি প্রবতষ্ঠান েতৃযে

বযচাবরত ফ সট্রকি এফং সরথ াবব যক মথামথবাকফ নুযণ েযা কে বেনা তা ট্রাবি সফাি য বনবিত েযকফ এফং

সফা গ্রনোবযয নাভ ঠিোনা সভাফাআর নম্বয এফং তাবযখ তে ংযক্ষকণ এেটি িাটাকফআজ শতবয েযকফ মাকত

েকয সম সোন ভকয় এ তে প্রাবপ্ত বনবিত েযা মায়।

১৩    নুকভাবদত অযবিবব  নুমায়ী সমফ োজ দ্যাফবধ ম্পন্ন েযা য়বন তা নবতবফরকম্ব ম্পন্ন েযকত কফ এফং 

অআএভআবিকে তা   ফবত েযকত কফ। 

 

১৩.৩    এ ধযয়নয প্রকে গ্রয়ণয পূয়ফ থ ংডিষ্ট ভন্ত্রণারেয়ক অফশ্যই Feasibility study কযয়ত য়ফ এফং োডডয ডডজাইন 

এভনবায়ফ কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়েয দীঘ থয়ভোদী উয়দ্দশ্য মথামথবায়ফ ফাস্তফাডেত ে । একক্ষকত্র প্রেল্প এরাো, জবভয 

ভাবরোনা, প্রতযাী ংস্থা , ট্রাবি সফাি য আতযাবদ বফলকয় প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা পূকফ যআ ংগ্র েযকত কফ  নু ১০ এয ৪

গ ং ।

৩ ৪ মথামথ  বনর্ভ যর তে ম্ববরত ববঅয সপ্রযন না েযায োযকন বযদ যকনয ভয় বফবাবন্ত সৃবি য়। ববফষ্যকত 

ববঅয সপ্রযকণয ভয় প্রেকল্পয ংগয়াবয গ্রগবত বার েকয মাচাআপূফ যে তা মথামথবাকফ প্রবতপবরত েযকত কফ 

এফং এয সোন ব্যতযয় কর তা বব অকয পিবাকফ উকেখ েযকত কফ। এ বফলকয় ভন্ত্রনারয়কে অয ভকনাকমাবগ  

তেয কত কফ।   

১৩.৫   প্রেল্পটিকে বতযোয কথ য এয  বীি রক্ষয জযকন  ায়তা প্রদান েযকত , বজবফ কথ যয মথামথ  কফ যাত্তভ ব্যফায 

বনবিত েযকত অআএভআবি’য বযদ যন ম যকফক্ষকন (নু ৯-১০) ফবণ যত বফলয়াফরী এফং এয াকথ ন্যান্য বফলয় (মবদ 

থাকে) খবতকয় সদখায জন্য  উকদ্যাগী ভন্ত্রনারয় েতৃযে এেটি েবভটি গেন েযকত কফ। গঠিত েবভটি এ প্রেল্প গ্রন , 

ফাস্তফায়ন এফং ফাস্তফায়কনাত্তয ম যায় বফকিলণপূফ যে প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রকনয রকক্ষয েযণীয় ম্পকেয 

ভতাভত/সুাবয প্রদান েযকফ এফং ববফষ্যকত এ ধযকনয প্রেল্প গ্রকনয সক্ষকত্র পূকফ যআ প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা /ভতাভত 

গ্রকনয জন্য বদে বনকদ যনা প্রদান েযকফ। েবভটি’য প্রবতকফদন অআএভআবি ংবিি েরকে ফবত েযকত কফ। 

 

 

  


