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TL : Team Leader 

TOR : Terms of Reference 

 



 



iv 

 

wbev©nx mvi-ms‡ÿc 

 

                                                                                    

                                                                       মূ            

                                                                                    

                                                                                      -

                                                                                ২          ” 

                                                  

 

                                                                                     

                                  -                 -                                    

                                                               -             

                  ১৪৫.০২                    ২০১৭        ২০২১                           

                                                                                             

            ১০০-১৭০                                                                   

              -  ©      -          ৮                                             

                                                                                              

 

wbweo cwiexÿY mgxÿvi AvIZvq MwVZ Uxg KZ©„K m‡iRwg‡b cwi`k©b, AvbyôvwbK I AbvbyôvwbK mvÿvrKvi, 

’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv BZ¨vw`i gva¨‡g Z_¨vw` msM Ön Kiv n‡q‡Q| msM„nxZ Z‡_¨i wfwË‡Z eZ©gvb wbweo 

cwiexÿY mgxÿv cÖwZ‡e`bwU c ÖYqb Kiv n‡q‡Q|  

 

                                                                              ৫          

                       ম োট ৫টি প্যোকেকের েোে চল োন রকেকে এবং ২টি প্যোকেকের েোে (সম্পূর্ ণ টোর্ ণনোল 

ও ঘোট এলোেোে ববদ্যুর্িে লোইন ও ডীপ টিউবওকেল স্থোপন এবং পোর্ন সরবরোহ ব্যবস্থোেরর্ েোে, র্িল মেটি (কসট 

সহ) এবং র্িল স্পোড র্ন ণোর্ েোে) এখকনো শুরু েরো হের্ন। প্রোপ্ত র্বর্িন্ন প্যোকেকের ক্রে সংক্রোন্ত নর্িপত্র পর্ ণোকলোচনো 

েকর মেখো র্োে মর্,  োলো োল ও র্ন ণোর্ সো গ্রী ক্রে প্রর্ক্রেোর েন্য র্নর্ ণোর্রি PPA 2006 & PPR 2008 অনুসরর্ 

েরো হকেকে। 

 

                ২০২০                         ৬২.৪০% (৯০.৪৯          )                

৭২.৫০%  ১  সংক োর্র্ি প্রেল্পটির ম েোে ৩১র্ডকসম্বর ২০১৯ পর্ ণন্ত হকলও স ে ি েোে ম ষ েরো র্োের্ন। ২ে 

সংক োর্র্ি প্রেকল্পর ম েোে ৩০ জুন ২০২১ পর্ ণন্ত বর্র্ ণি েরো হকেকে।                                       

                 ১০০%                                                                 

                                Dbœqb, Kg‡cKkb, †j‡fwjs, †Wªwms BZ¨vw` Ges                      

১৪                KvR m¤úbœ n‡q‡Q|        ১                            ২              

                                

 

                                        ৭৫% m¤úbœ        ‡dwiNvU wbgv©Y Ges †dwiNvU mg~‡ni mgš^q KvR 

(cÖKí PjvKvjxb mg‡qi Rb¨) 70% m¤úbœ n‡q‡Q, evDÛv   I †dwÝs Iqvj Ges cvwK©s BqvW© Gi † ø̄vc c Ö‡UKkb 

wbg©vY KvR 55% m¤úbœ n‡q‡Q, Af¨šÍixY iv Í̄v I †dwiNvU G‡c ÖvP, †Wª‡bR wm‡÷g Ges wWfvBWvi wbgv©Y KvR 

20% m¤úbœ n‡q‡Q, ‡dwiNvU GjvKv c Ö‡U kb KvR 10% m¤úbœ n‡q‡Q| Z‡e m¤ú~Y© Uvwg©bvj I NvU GjvKv 

ˆe`y¨wZK jvBb ’̄vcb, wWc wUDe‡qj ’̄vcb, cvwb mieivn e¨e ’̄vKiY KvR, óxj †RwU (†mWmn) Ges óxj ¯úvW 

wbg©vY KvR GL‡bv ïiæ nq wb| 

 

                        ৯৬                                                           

                                                             ১৬                        

             ২৮%                                 ২৭%                                       

২৪%                                      ২.৪৮%                                              
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র্নর্বড় পর্রবীক্ষর্ স ীক্ষোে  (র্বকেষকর্ এেোর্র্ে উত্তর গৃহীি হকেকে) মেখো র্োে Dredged Spoil ৪৬.৩৩% প্রেল্প 

ের্তণে র্ন ণোর্কৃি ডোইকে মেলো হকেকে, ২৬.৬৭% নেীকি, ২৪.৩৩% নেীর পোকড় মেলো হকেকে, ১.৬৭% কৃর্ষ ের্ কি 

মেলো হকেকে এবং ৬.০৩% অন্যোন্য (ব্যর্িগি বোড়ী, স্কুল, েকলে,  সর্েে,  োদ্রোসো িরোট েোকে) মেলো হকেকে। 

 িেরো ৫২ েন উপেোরকিোগী বকলন  োটির ডোইে বির্রর স ে বাঁক র পোইর্লং ও িেণোর মবড়ো র্ন ণোর্ েরো হ র্ন, 

 িেরো ৩২ েন উপেোরকিোগী বকলন বাঁক র পোইর্লং ও িেণোর মবড়ো র্ন ণোর্ েরো হকেকে এবং  িেরো ১৫ েন 

উপেোরকিোগী র্বষেটি সর্ম্ণকে অবগি নে। 

 

                                                                 cÖK‡íi KvR ïiæ nIqvi mv‡_ 

mv‡_ GKB mg‡q moK wefvM KZ…©K ms‡hvM moK wbg©vY KvR Avi¤¢                                    

                          fv‡jv gv‡bi WvBK, DbœZ gv‡bi ZiRvi †eov, wbivc` `~i‡Z¡ gvwU †djv BZ¨vw` 

Kv‡R Ae¨e ’̄vcbv cwijwÿZ n‡q‡Q                                                            

                     ‡fŠZ AeKvVv‡gv wbg©v‡Y mvUvwis Kv‡R euv‡ki LywU e¨envi Kiv, ZvQvov mvUvwis wVKg‡Zv 

bv nIqvq Avbmvi e¨viv‡Ki ex‡g mwVKfv‡e XvjvB nqwb                                          

                                                                                          

                                          Sediment                                           

             Sustainability                                                                

                            । 

 

চল োন এই প্রেল্পটি স োকপ্তর পর মব  র্েছু িোল র্েে পর্রলর্ক্ষি হকব বকল স্থোনীে েনসোর্োরর্ এবং প্রেকল্পর সোকি  

সর্ম্েণযুি সংর্েষ্টরো  কন েকরন, র্বষেগুকলো হকলো AvšÍt AvÂwjK †hvMv‡hvM e„w×, `~iZ¡                  , cY¨ 

cwien‡b I Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi myweav e„w×, bve¨Zv e„w×,                       , ’̄vbxq 

Rbmvavi‡Yi Kg©ms ’̄vb m„wó, ågY wccvmy RbMণ  b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvM                               

                              -         -          ৮             ২০                    

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b ইর্িবোচে প্রিোব       cÖK‡íi A‡bK¸‡jv `ye©j w`K mgxÿvi gva¨‡g mbv³ Kiv n‡q‡Q 

‡m¸‡jv n‡jv:                                                       †WªwRs‡qi cwigvY Kg nIqv, 

‡WªR Spoil Gi †ÿ‡Î Ae¨e ’̄vcbv,                            

 

                                                   -    -     -                      

                                                                                    

                                                                                               

                                                                               

                                                                                         

                    Continuous Dredging                                                  

                                                                                      

                                                                                            

Dredge Spoil                                                                          

                                                               -                            

                         ৩                                                         

                                                                                

 

                                                                                        

                                Feasibility Study/Baseline Survey                       

                                                                                         

Performance Based Contract                                     
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১.১ প্রকল্পেয টভূমভ  

 

              -                                                                         

                        -         -          ৮              ২০ (   )                

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                              

                                                                                          

                                 ২                                                      

                                                                                           

                                  ০০- ৭০                                                   

                          -                 -                                         

                                                          -                          

                     
 

 evnv ỳivev` NvU Rvgvjcyi †Rjvq

hgybv b`xi evg Zx‡i Aew¯’Z|

evjvkxNvU MvBevÜv †Rjvq hgybv

b`xi Wvb Zx‡i Aew¯’Z|

evnv ỳivev` †_‡K evjvkxNvU †bŠc‡_i

ˆ`N © cÖvq 23 wK‡jvwgUvi|

‡bŠc_

 
 

১.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য 

 

cÖKíwUi cÖavb D‡Ïk  n‡jv e„nËi iscyi wefv‡Mi mv‡_ XvKv wefv‡Mi DËivÂjmn †`‡ki Ab vb  ’̄v‡bi hvZvqvZ 

e e ’̄vi DbœqbK‡í hgybv b`xi Dfq cvo Z_v evjvkx Ges evnv`yivev‡`i g‡a  wbiew”Qbœfv‡e †dwi mvwf©m cÖwZôv 

Kiv| 

 

১.৩ প্রকল্পেয ংমিপ্ত মফফযণ 

 

প্রকল্পেয ংমিপ্ত মফফযণ মনল্পে দদওয়া ল্পরা: 

 

1. cÖK‡íi bvg t evjvkx I evnv`yivev‡` †dwiNvUmn Avbylw½K ’̄vcbvw` wbg©vY (২  

ms‡kvwaZ)| 

2. K) D‡`¨vMx gš¿Yvjq t ‡bŠ-cwienb gš¿Yvjq| 

 L) ev Í̄evqbKvix ms ’̄vi bvg t evsjv‡`k Af šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c‣ (weAvBWweøDwUG)| 
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3. cÖKí GjvKv t wefvM ‡Rjv Dc‡Rjv ’̄vb 

gqgbwmsn Rvgvjcyi ‡`IqvbMÃ evnv`yivev` NvU GjvKv 

Iscyi MvBevÜv dzjQwo evjvkx NvU GjvKv 

4. cÖK‡íi A_©vqb  t g~j e¨q  

(‡KvwU UvKv) 

1g ms‡kvwaZ 

(‡KvwU UvKv) 

2q ms‡kvwaZ 

(‡KvwU UvKv) 

                 

          

K) †gvU t 124.77 142.60 145.62 (20.85 †KvwU UvKv, 

16.71%) L) wRIwe (100%)  t 124.77 142.60 145.62 

5. cÖK‡íi †gqv`Kvj t cÖKí ïiæi ZvwiL cÖKí mgvwßi ZvwiL 
K) g~j t 01 RyjvB, 2017 31 wW‡m¤^i 2019 

L) 1g ms‡kvwaZ t 01 RyjvB, 2017 31 wW‡m¤^i 2019 

M) 2q ms‡kvwaZ t 01 RyjvB, 2017 30 Ryb 2021 

Z_¨m~Î: AviwWwcwc, 201৭ 

 

১.৪ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ও ংল্পাধন 

 

নুল্পভাদন: mgMÖ DËi-c~e©vÂ‡ji mv‡_ DËi-cwðgvÂ‡ji †hvMv‡hvM e e ’̄v mnRZi Kivi we‡ePbvq evjvkx I 

evnv`yivev‡`i g‡a  †dix †hvMv‡hvM ’̄vc‡bi j‡ÿ                                                     

     †gvU 12477.00 jÿ UvKv cÖv°wjZ e ‡q cÖK‡íi wWwcwc MVb Kiv nq| 27.04.2017 Zvwi‡L cwiKíbv 

Kwgk‡b Av‡jvP  cÖK‡íi Ici cÖKí g~j vqb KwgwUi (wcBwm) mfv AbywôZ nq| D³ mfvq M„nxZ wm×všÍ mg~‡ni 

wecix‡Z M„nxZ e e ’̄vw`i we Í̄vwiZ weeiY cÖ Í̄vweZ cÖK‡í AšÍf©yw³ wbwðZ KiZt †gvU 12477.00 jÿ UvKv 

cÖv°wjZ e ‡q cÖK‡íi wWwcwc cybM©Vb Kiv nq Ges GK‡bK KZ…©K 24-10-2017 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 

cieZ©x‡Z cwiKíbv Kwgkb KZ…©K Aby‡gv`b cvq 09-11-2017 Zvwi‡L| 

 

ংল্পাধন:                                                                                

                                            মডমম প্রস্তুত কযায ভয় দেরা প্রাল্পকয কাম যারয় ল্পত 

েমভয মূল্য ংগ্র কল্পয তা মডমমল্পত র্ন্যভূক্ত কযা য়। দ অল্পরাল্পক ফাাদুযাফাদ প্রাল্পর্ন্ েমভ মধগ্রণ ফাফদ 

মডমমল্পত ১৪০.০০ রি টাকা এফং ফারাী প্রাল্পর্ন্য েমভ মধগ্রণ ফাফদ মডমমল্পত ২৪৬.৪০ রি টাকা থ যাৎ েমভ 

মধগ্রণ ফাফদ ফ যল্পভাট ৩৮৬.৪০ রি টাকা ফযাল্পেয ংস্থান যাখা য়। মকন্তু মত ম্প্রমত যকায কর্তযক নতুন অআল্পন 

েমভয মূল্য ল্পনক বৃমি cvয়। যমদল্পক েমভয ফস্থান নদীয াল্পে ওয়ায় ও বাঙ্গল্পনয কাযল্পণ নদীয তীয 

এল্পরাল্পভল্পরা থাকায় এফং কর েমভ ব্যমক্তভামরকানাধীন ওয়ায় দপমযঘাল্পটয ামফ যক সুমফধামদ প্রদাল্পনয রল্পিে মতমযক্ত 

১ (এক) একয কল্পয উবয় াল্পে দভাট ২ (দুআ) একয েমভ মধগ্রল্পণয প্রল্পয়ােনীয়তা দদখা দদয়। প্রকল্পেয কাল্পে 

মনল্পয়ামেত মডোআন ংমিষ্ট যাভ যক প্রমতষ্ঠান দপমযঘাল্পটয ামফ যক সুমফধামদ প্রদাল্পনয রল্পিে মকছু ফকাঠাল্পভায 

মযভাণ বৃমিয েন্য সুাময কল্পযন। ফাস্তফতায অল্পরাল্পক সুামযকৃত ফকাঠাল্পভায মযভাণ বৃমিয প্রল্পয়ােন য়। 

াাাম PWD কর্তযক প্রণীত ফতযভান ২০১৮ এয Schedule of Rates নুমায়ী মফমবন্ন ল্পঙ্গয কাল্পেয প্রাক্করন 

ব্যয় বৃমি াওয়ায়                                          

 

                             CEGIS                                      ,               

        ,                                                                  ৬           

   ২০                       ৪৫৬২.০০                         ২                           

                 ০৯/০৩/২০২০                            ৫/০৩/২০২০                      

           ৪৫.০২                  ২০২                           

 

মডমম নুল্পভাদল্পনয তামযখ প্রকল্পেয দভয়াদকার প্রকে ব্যয়  

(ল্পকাটি টাকায়) 

মূর ২৪/ ০/২০ ৭ 01 RyjvB, 2017 n‡Z 31 wW‡m¤̂i 2019 124.77 

১ভ ংল্পামধত   / ০/২০ ৮ 01 RyjvB, 2017 n‡Z 31 wW‡m¤̂i 2019 142.60 

২য় ংল্পামধত  ৫/০৩/২০২০ 01 RyjvB, 2017 n‡Z 30 Ryb 2021  ৪৫.৬২  
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১.৫                        

K) †WªwRs KvR-  ৩৮.00 jÿ Nb wgUvi।  

L) wewfbœ ’̄vcbvw` I cvwK©s BqvW© wbg©vY- 3835.00 eM©wgUvi I 33000.00 eM©wgUvi। 

M) ‡dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb- ৫৩৬২ eM©wgUvi (19.20 †KvwU UvKv)| 

N) Rwg AwaMÖnY- 16 GKi|  

O) f~wg Dbœqb- 2.38 jÿ NbwgUvi। 
 

 .৬                               

 

       . :                              (       ) 

      AviwWwcwc Abyhvqx cÖKí Kv‡Ri wewfbœ As‡Mi bvg cÖv°wjZ e¨q 

(AviwWwcwc) 

PjwZ eQi ২০ ৯-২০ 

                 

           

1 2 ৩ ৪ ৫ 

K) ivR¯̂ e¨q   

১.                ০.০৫০০ - - 

২.        ০.০৩০০ - - 

৩.                  ০. ০০০ - - 

৪.                             ০.২৫০০ - - 

৫.          ০.০৩০০ ০.০ ০০ - 

৬.              ০.৫৮০০ ০.২৩০০ - 

৭.           ০.০৩০০ ০.০ ০০ - 

৮.        /     /      ০.০২০০ ০.০ ০০ - 

৯.                          ০.০৩০০ - - 

 ০.               ০. ০০০ ০.০২৫০ - 

  .                       ০.০৩০০ - - 

 ২.                                 ০.৩০০০ ০.০৭৫০ - 

 ৩.                         ০.৪০০০ ০.০৬০০ - 

                

 ৪               ০.০৩০০ ০.০ ০০ - 

 ৫             ০. ০০০ ০.০৪০০ - 

 ৬            ০. ০০০ ০.০৪০০ - 

 ৭                ০.০৩০০ ০.০২০০ - 

              

 ৮                                             

                       

০.৯০০০ ০.৭৫০০ - 

 ৯                               ০.৫০০০ ০.২৪০০ - 

২০                    ০. ০০০ ০.০৫০০ - 

২                 ০. ০০০ ০.০৫০০ - 
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২২          ০.০৩০০ ০.০২০০ - 

২৩          ০.০২০০ - - 

২৪         ০.০২০০ ০.০ ০০ - 

২৫               ০.০২০০ - - 

২৬       ০.০৫০০ - - 

২৭             ০.০৫০০ ০.০৫০০ - 

Dc-‡gvU (ivR¯^) ৪.০০০০  .৭০০০ - 

 ) g~jawbK e¨q   

                         

২৮                                                    ৫৫.৬৭০০ ২৪.৬৩২০ ৭.৬৭% 

২৯                                            

                                                

                                            

                                                   

                                             

                  

 ৬. ৮০  ৩. ০০০ ৮৫.০০% 

৩০                                               

                     

২.৫৪০০  .৫০০০ ৭০.০০% 

৩                          ৭. ০০০ ৩.০৬০০ ৪২.৫০% 

৩২                                  ২.৬৮০০  .০০০০ ৩৬.০০% 

৩৩                                        ৪.৪৮০০ ২.০০০০ ৪৪.৬৪% 

৩৪                    ০.৬০০০ - - 

৩৫                             ৩.২৫০ ২.৫০০০ ৭৬.৯২% 

৩৬                             ৯.২০০ ২.০০০০  ০.৪০% 

৩৭                        ০.৯৬০০ - - 

৩৮          ৭৬০             ৩৭             ০.৪৮০০ - - 

৩৯                                                  ০.৯০০০ - - 

৪০                                           ০.৯৫০০ - - 

৪                                                  

                  

০.৮০০০ - - 

৪২                             ০.৩০০০ - - 

           

৪৩                                   ৭.৫৫০০ ০.৯৯৯০  ৩.২৩% 

                   

৪৪                        -    ০.৫ ০০ - - 

৪৫                        .৭০০০ - - 

৪৬                                         ২  

                                                 

০.০৬০০ ০.০ ০২  ৭.০০% 
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 .৭          -         

 

“                                                     (২           ”                        

                                                                                           

                                                                                            

                             /                                                         

                          ,     ,          ,        ,       ,           ,                   

                    , ২                    ,                        ,                                

               ,                      ,                         ,         -                       

      ৪                ,                 ,                 ,                              

                              ,                                                          

                                                                                         

      ২০ ৯-২০২০     ২০২০-২০২                                                            

         - ৮                 

 

 .৮                                      

 

এআ প্রকল্পেয ধীল্পন দভাট ৩টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ২৭৫.৯৮ রি টাকায ণ্য ক্রল্পয়য কথা যল্পয়ল্পে, মায ভল্পধ্য ১টি 

প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ দভাট ৫১.০০ রি টাকায ১টি মানফান, ১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ৫০.০০ রি টাকায মপ 

যঞ্জাভ এফং ১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ৪.৯৮ রি টাকায কমিউটায ও অনুলমঙ্গক যঞ্জাভামদ ক্রল্পয়য কথা যল্পয়ল্পে। 

যমদল্পক ৮টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ দভাট ১২৩৩৪.০০ রি টাকায পূতযকাে কযায কথা যল্পয়ল্পে এফং দভাট ১টি 

প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ১৭০.০০ রি টাকায দফা ক্রল্পয়য কথা উল্পেখ যল্পয়ল্পে।                                  

                                                        ২০০৬          ২০০৮           

                                                                                        

                            

 .৯             

 

msw¶ß eY©bv (NS) e¯̀wbô hvPvB wb‡ ©̀kK (OVI) hvPvB‡qi gva¨g 

(MOV) 

¸iæZ¡c~Y© Abygvb 

(IA) 

j¶¨ (Goal)  

 

* AvšÍtAvÂwjK †hvMv‡hvM evov‡bv, Zv‡Z AvÂwjK 

A_©‰bwZK Dbœq‡b mnvqK n‡e Ges AvÂwjK ˆelg  

g~j vq‡bvËi 

cÖwZ‡e`b 

-------- 

                           

                                        

৪৭               ০.০৪০০ ০.০৪০০  ০০.০০% 

৪৮                                            

                  

০.৫০০০ - - 

                   

৪৯            

            ০৮          

৩.৫৫০০  

২.৪৫৮৮ 

 

 ৬.৯০% 

                ০৮            .০০০ 

  -             ৪ .০০০০ ৫৩.৩০০০ - 

                       .০০০০ - - 

                   .০০০০ - - 

         ৪৫.০২০০ ৫৫.০০০ ৩৭.৯৩% 
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Af šÍixY †bŠcwienbmn mvwe©K 

cwienb Lv‡Z ‡UKmB cÖe…w× 

Kgv‡Z mvnvh  Ki‡e| 

*  †dwi ‡m±‡i hvbevnb PjvPj e„w× KiZt k³ 

Ae ’̄vb ˆZwi Ki‡Z Ges D³ ’̄v‡bi cÖK…Z my‡hvM 

myweav evov‡Z Aek B mnvqK n‡e| 

D‡Ïk¨ (Purpose) 

†dix mvwf©‡mi gva ‡g 

wbiwew”Qbœfv‡e hvbevnb PjvPj 

cÖwZôv K‡i moK cwienb †mevi 

Dbœqb mvab| 

hgybv b`xi `yB cv‡oi g‡a¨ wbiwew”Qbœ moK cwienb/ 

gnvmoK ‡hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb| 

cÖKí mgvwß 

cÖwZ‡e`b 

(PCR) 

AeKvVv‡gvMZ 

e vcK Dbœqb 

n‡e| 

AvDUcyU  

1) wbivc` †bŠ PjvPj ‡ewmb Ges 

P v‡bj wbwðZ n‡e| 

2) f‚wg AwaMÖnY Ges Zv Dbœqb 

n‡e| 

3) Awdm, I‡qwUs †mW, †óvi 

iæg, †ió iæg, cvBjU nvDR, 

cywjk e¨vivKmn Ab¨vb¨ 

AeKvVv‡gv wbwg©Z n‡e| 

4) 2wU †dwiNvU wbwg©Z n‡e| 

5) cvwK©s BqvW© wbwg©Z n‡e| 

6) Af šÍixY iv Í̄v I †dwiNv‡Ui 

G‡cÖvP †ivW wbwg©Z n‡e| 

7) ‡Wª‡bR e e ’̄v wbwg©Z n‡e| 

8) mxgvbv cÖvPxi I †dwÝs wbwg©Z 

n‡e| 

9) †dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb 

n‡e| 

10) ‡QvU †bŠ-hvb evw`©s Dc‡hvwM 

÷xj †RwUmn 4wU ¯úvW wbwg©Z 

n‡e| 

11) wWc wUDeI‡qj ¯’vcb, cvwb 

mieivn e e ’̄v, m¤ú~Y© Uvwg©bvj 

Ges NvU GjvKvq ˆe`y wZK 

KvRmn Ab¨vb¨ KvR m¤úbœ n‡e| 

12) Mv‡W©wbs Ges weDwUwd‡Kkb 

Gi gva ‡g Uvwg©bvj GjvKvq b`x 

Zxi †mŠ›`h© ea©b Kiv n‡e| 

 

1) wbivc` †bŠ PjPvj ‡ewmb Ges P v‡bj RybÕ2021 
bvMv` wbwðZ Kiv n‡e| 

2) 2 GKi f‚wg AwaMÖnY Ges 0.30 jÿ NbwgUvi f‚wg 

Dbœqb KvR RybÕ2020 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

3) 3835 eM©wgUvi
 

weAvBWweøDwUG Awdm, I‡qwUs †mW, 

†óvi iæg, †ió iæg, cv¤ú nvDR, †Uvj eyy_, cvBjU 

nvDR,  cywjk e vivK, Uq‡jU Kg‡cø•,  WªvBfvi †mW 

(Uq‡jUmn), †ióy‡i›U, I‡qeªxR K‡›Uªvj iæg, mve-‡ókb 

iæg, dvqvi mvwf©m e¨vivK, Avbmvi e¨vivK, Kg©Pvix 

e vivK, †Rbv‡iUi iæg, M v‡iR, weAvBWweøDwUwm Awdm, 

†cÖqvi iæg wbg©vYmn| Ab vb  AeKvVv‡gv wW‡m¤^iÕ2020 
bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

4) 2986 eM©wgUv‡ii
 

2wU (†jv/wgW/nvB) †dwiNvU wbg©vY 

KvR RybÕ2021 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

5) 33000 eM©wgUvi cvwK©s BqvW© wW‡m¤^iÕ2020 bvMv` 

m¤úbœ Kiv n‡e| 

6) 6400 eM©wgUvi
 

Af šÍixY iv Í̄v I †dwiNv‡Ui G‡cÖvP 

†ivW wW‡m¤^iÕ2020 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

7) 1000 eM©wgUvi
 

‡Wª‡bR e e ’̄v wW‡m¤^iÕ2020 bvMv` 

m¤úbœ Kiv n‡e| 

8) 5000 eM©wgUvi mxgvbv cÖvPxi I †dwÝs KvR 

wW‡m¤^iÕ2020 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

9) 3200 eM©wgUvi †dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb KvR 

wW‡m¤^iÕ2020 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

10) 240 eM©wgUvi
 

‡QvU †bŠ-hvb evw`©s Dc‡hvMx ÷xj 

†RwUmn 4wU ¯úvW wbgv©Y KvR wW‡m¤^iÕ2020 bvMv` 

m¤úbœ Kiv n‡e| 

11) wWc wUDeI‡qj ¯’vcb, cvwb mieivn e e¯’v, m¤ú~Y© 

Uvwg©bvj Ges NvU GjvKvq ˆe`y wZK KvRmn Ab¨vb¨ KvR 

wW‡m¤^iÕ2020 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

12) Mv‡W©wbs Ges weDwUwd‡Kkb Gi gva ‡g b`x Zxi 

†mŠ›`h© ea©b RybÕ21 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

1| gvwmK AMÖMwZ 

cÖwZ‡e`b 

(IMED-05) 

 

2| ˆÎgvwmK 

AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 

(IMED-03) 

 

3| gvwmK GwWwc 

ch©v‡jvPbv mfv 

 

4|wcGmwm I 

wcAvBwm mfv 

 

 Kvh© 

m¤úv`‡bi 

Rb¨ AbyK~j 

cwi‡ek 

 wbg©vY 

Kv‡Ri Rb  

wbg©vY  

mvgMÖxi 

mnRjf¨Zv 

BbcyU  

1) f‚wg AwaMÖnY Ges Zv Dbœqb 

Kiv|  

2) Awdm, I‡qwUs †mW, †óvi 

iæg, †ió iæg, cvBjU nvDR, 

cywjk e¨vivKmn Ab¨vb¨ 

AeKvVv‡gv wbgv©Y Kiv| 

3) wbivc` †bŠ PjvPj ‡ewmb 

Ges P v‡bj wbwðZ Kiv| 

4) 2wU †dwiNvU wbgv©Y Kiv| 

jÿ UvKv 1| gvwmK 

AMÖMwZ 

cÖwZ‡e`b 

(AvBGgBwW-

05) 

 

2| ̂ ÎgvwmK 

AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 

(AvBGgBwW-03) 

 

* Kg©m~wyP 

Abyhvqx  

Znwej 

e›Ub| 

 

 

* mgqgZ 

mvBU 

eywS‡q 

†`qv| 

f‚wg AwaMÖnY 16 GKi ১৪৫৫.০০ 

weAvBWweøDwUG Awdm, I‡qwUs 

†mW, †óvi iæg, †ió iæg, cv¤ú 

nvDR, †Uvj eyy_, cvBjU nvDR,  

cywjk e vivK, Uq‡jU Kg‡cø•,  

WªvBfvi †mW (Uq‡jUmn), 

†ióy‡i›U, I‡qeªxR K‡›Uªvj iæg,   

mve-‡ókb iæg, dvqvi mvwf©m 

e¨vivK, Avbmvi e¨vivK, 

 

 

 

৩৮৩৫ 

eM© wgt 

 

 

 

১৬১৮.০০ 
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5) cvwK©s BqvW© wbgv©Y Kiv| 

6) Af šÍixY iv¯Ív I †dwiNv‡Ui 

G‡cÖvP †ivW wbgv©Y Kiv| 

7) ‡Wª‡bR e e¯’v wbgv©Y Kiv| 

8) mxgvbv cÖvPxi I †dwÝs 

wbgv©Y Kiv| 

9) †dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb 

Kiv| 

10) ‡QvU †bŠ-hvb evw ©̀s 

Dc‡hvMx ÷xj †RwUmn 4wU 

¯úvW wbgv©Y Kiv| 

 

Kg©Pvix e vivK, †Rbv‡iUi iæg, 

M v‡iR, weAvBWweøDwUwm 

Awdm, †cÖqvi iæg wbg©vY| 

3| cÖKí 

Kvh©vjq †iKW© 

‡dwiNvU †ewmb Ges †dwiiæU 

P v‡bj ˆZwii Rb  †WªwRs 

KvR| 

30.00 jÿ 

NbwgUvi 

 

৫৫৬৭.০০ 

f~wg Dbœqb, Kg‡cKkb, †Wªwms 

Ges †j‡fwjs| 

2.48 jÿ 

NbwgUvi 

 

755.00 

‡dwiNvU wbgv©Y Ges †dwiNvU 

mg~‡ni mgš^q KvR  

2986 

eM©wgUvi 

254.0 

cvwK©s BqvW© 33000 

eM©wgUvi 

 

৭১০.০০ 

cvwK©s BqvW© Gi Rb  †¯øvc 

‡cÖv‡UKkb  

5362.50 

eM©wgUvi 

 

268.00 
Af šÍixY iv¯Ív I †dwiNv‡Ui 

G‡cÖvP †ivW  

6400 

eM©wgUvi 

 

448.00 

†Wª‡bR e e ’̄v 1000 

eM©wgUvi 

 

60.00 

mxgvbv cÖvPxi I †dwÝs KvR| 5000 

eM©wgUvi 

 

325.00 

†dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb KvR 3200 

eM©wgUvi 

1920.00 

óxj †RwU (†mWmn)  240 

eM©wgUvi 

96.00 

óxj ¯úvW (760 wgtwgt Wvqv, 

37 wgt j¤^v)  

4wU 48.00 

cvwK©s BqvW© GjvKvq wbivcËvi 

Rb¨ wWfvBWvi 

1500 

wgUvi 

90.00 

m¤ú~Y© Uvwg©bvj Ges NvU 

GjvKvq ˆe`y wZK KvR 

‡_vK 95.00 

m¤ú~Y© Uvwg©bvj Ges NvU 

GjvKvq cvwb mieivn e e¯’v I 

wWc wUDeI‡qj ¯’vcb 

‡_vK 80.00 

 

                       

      ২X ৫.০০     
‡_vK ৩0.00 

                      1wU 170.00 

‡gvU  14562.00 

 

 . ০                  

 

                                                                                   “         

                              ”              “                                         

                      ”                            “          ”                      

                                                              ২৫.০০                        

          ’                                   cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ/AvmevecÎ/ 

hvbevnb cÖKí †k‡l BIWTA Gi `vßwiK Kv‡R e envi Kiv n‡e| 
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wØZxq Aa¨vq 

 

wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjb c×wZ I mgqwfwËK Kg©cwiKíbv 

 

২.         ToR 
 

১.  প্রকল্পেয টভূমভ, উল্পেশ্য, নুল্পভাদন ও ংল্পাধল্পনয ফস্থা, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও থ যায়ন কর 

প্রাংমগক তথ্য  ম যল্পফিণ ও ম যাল্পরাচনা; 

২.  প্রকল্পেয ামফ যক ও মফস্তামযত ংগমবমিক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ ও অমথ যক) গ্রগমতয তথ্য ংগ্র মন্নল্পফন, 

মফল্পিলণ, াযণী এফং দরখমচল্পেয ভাধ্যল্পভ  উস্থান ও ম যাল্পরাচনা; 

৩.  প্রকল্পেয উল্পেশ্য েযল্পনয ফস্থা ম যাল্পরাচনা ও ম যল্পফিণ এফং প্রকে পরপ্রসু কযায েন্য গৃীত কাম যাফরী 

প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ য মকনা তা ম যাল্পরাচনা ও ভতাভত প্রদান কযা; 

৪.  প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য মফমবন্ন ণ্য, কাম য ও দফা ক্রল্পয়য (Procurement) দিল্পে যকাময 

ক্রয় অআন (মমএ-২০০৬), যকাময ক্রয় মফমধভারা (মমঅয-২০০৮) এফং উন্নয়ন ল্পমাগী প্রমতষ্ঠাল্পনয 

গাআডরাআন আতোমদ প্রমতারন  এফং গুণগত ভান ও মযভাণ নুমায়ী ংগ্র কযা ল্পয়ল্পে মক না দ মফলল্পয় 

ম যাল্পরাচনা ও ম যল্পফিণ; 

৫.  প্রকে দমরর নুমায়ী প্রল্পয়ােনীয় েনফর মনল্পয়াগ, মনল্পয়াগ িমত ম যল্পফিণ ও ম যাল্পরাচনা কযা; 

৬.  প্রকে ফাস্তফায়ন িমকযত মফমবন্ন ভস্যা দমভন: থ যায়ল্পন মফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থানায দিতা এফং প্রকল্পেয 

দভয়াদ ও ব্যয় বৃমি আতোমদয কাযণ ন্যান্য মদক মফল্পিলণ, ম যল্পফিণ ও ম যাল্পরাচনা;  

৭.  প্রকল্পেয অওতায় িামদত মূর কাম যক্রভমূল্পয কাম যকামযতা ও উল্পমামগতা মফল্পিলণ ও ভতাভত প্রদান; 

৭.১ মনযাদ দনৌ-চরাচর দফমন এফং চোল্পনর মনমিতকযণ, অর্ন্:অঞ্চমরক দমাগাল্পমাগ বৃমি, থ যননমতক উন্নয়ন ও 

অঞ্চমরক বফলম্য হ্রাল্প প্রকেটি ায়ক ল্পফ মক-না এ মফলল্পয় ভতাভত প্রদান; 

৭.২ দপময ামব যল্পয ভাধ্যল্পভ মনযমফমিন্নবাল্পফ মানফান চরাচর বৃমিপূফ যক মমুনা নদীয দুআ াল্পযয ভল্পধ্য েক 

মযফন/ভােক দমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ল্পন প্রকেটিয ভূমভকা মনণ যয়; 

৮.  প্রকে ভামপ্তয য এয ভাধ্যল্পভ গৃীত কাম যক্রভমূল্পয দটকআকযণ মযকেনা (Sustainability plan) 

মফলল্পয় সুমনমদ যষ্ট ম যল্পফিণ ও ভতাভত প্রদান; 

৯.  প্রকে ংমিষ্ট ন্যান্য প্রামঙ্গক মফলয়ামদ; (i) প্রকে এরাকা দথল্পক ংগৃীত তথ্য, Focus Group 

Discussion (FGD) ও স্থানীয় ম যাল্পয় কভ যারা অল্পয়ােন কল্পয ভতাভত গ্রল্পণয মবমিল্পত ও ফাস্তফায়ন 

মযফীিণ ও মূল্যায়ন মফবাল্পগয মযল্পে ফমণ যত সুমনমদ যষ্ট কাঠাল্পভা ও নুল্পভামদত আনল্পন প্রমতল্পফদল্পনয 

ভয়মবমিক কভ যমযকেনা ও কভ যিমত নুমায়ী প্রমতল্পফদন প্রণয়ন ও ক্রয়কাযী প্রমতষ্ঠান (ফাস্তফায়ন মযফীিণ 

ও মূল্যায়ন মফবাগ-অআএভআমড) কর্তযক নুল্পভাদন গ্রণ; (ii) োতীয় ম যাল্পয়য একটি কভ যারা অল্পয়ােন কল্পয 

মনমফে মযফীিল্পণয পরাপরমূ ফমতকযণ ও কভ যারায় প্রাপ্ত ভতাভত ও সুামযমূ মফল্পফচনা কল্পয 

প্রমতল্পফদন চূোর্ন্কযণ; 

 

2.2 wbweo cwiexÿY mgxÿvi c×wZ 

 

wbweo cwiexÿY mgxÿvq cÖKí GjvKvi mKj ai‡bi DËi`vZvi AskMÖnYg~jK (Participatory Rural 

Appraisal) c×wZ AbymiY Kiv n‡q‡Q, †hLv‡b cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i g‡a  †h †Kvb e w³ mgxÿv 

Kvh©µ‡g AskMÖnY Kivi Rb  mgvbfv‡e my‡hvM cvb| G c×wZwU cÖKí ev Í̄evq‡bi eZ©gvb Ae ’̄v cwiexÿY, b`xi 

bve Zv e„w×, evjvkx-evnv`yivev` wbiew”Qbœ †dwi PjvPj, hgybvi b`xi `yB cv‡o moK cwienb Dbœœqb, hvÎx 

PjvPj, ‡dwi PjvPj, †ijI‡qi hvÎx PjvPj, Kv‡Mv© PjvPj, RvnvR PjvPj, K…lK‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœqb, 

evm PvjK, hvÎx‡`i PjvPj mgq I Kv‡Mv© cwien‡b Kg mgq BZ vw` wel‡q gvV ch©vq †_‡K Z_  msMÖn Ges 

wewfbœ †m‡KÛvwi ‡iKW©/WKz‡g›U ch©v‡jvPbvi Kv‡R mswkøó mKj gnj‡K m¤ú„³ Kiv|  
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wbweo cwiex‣Y mgx‣vwU m¤úv`‡b AvbzôvwbK I AbvbzôvwbK mv‣vrKvi h_v cÖkœvewji gva ‡g Z_  msMÖn, †dvKvm 

Mªzc wWmKvkb, cÖv_wgK I †m‡KÛvix Z_  msMÖn, wi‡cvU© ch©v‡jvPbv Ges cÖKí GjvKvq cwi`k©b BZ vw` Kvh©µg 

cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖK‡íi AvIZvq µq c v‡KR mg‚‡ni (gvjvgvj, wbg©vY KvR I †mev mg‚n) µq 

cÖwµqv (`icÎ Avnevb, `icÎ g‚j vqb, µq c×wZ Abz‡gv`b, Pzw³bvgv m¤úv`b cÖf…wZ) we`¨gvb µq bxwZgvjvi 

Av‡jv‡K Kiv n‡q‡Q wKbv Zv cix‣v Kivi Rb  wbgœ ewY©Z Kg©c×wZ MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 

2.3 mgxÿv wWRvBb 

 

eZ©gvb wbweo cwiexÿY mgxÿvq Z_  msMÖ‡ni Rb  `yB ai‡bi bgybv msMÖn c×wZ h_v ¸YMZ (Qualitative) 

c×wZ I msL¨vMZ (Quantitative) e eüZ n‡e, hv wb‡¤œ we Í̄vwiZ D‡jøL Kiv n‡jv: 

 

K) msL¨vMZ we‡kølY 

2.3.1 mivmwi mvÿvrKvi  

cÖKí GjvKvq emevmiZ mivmwi cÖKí DcKvi‡fvMx h_v- mvaviY hvÎx, K…wlRxex, grm Rxex, e emvqx, †dwi‡Z 

evmPvjK, mvaviY cY  e emvqx, †ijI‡q hvÎx, †bŠhv‡b PjvPjviZ hvÎx, †bŠ-hvb e¨emvqx DËi`vZv‡`i wbKU 

n‡Z KvVv‡gvMZ cÖkœvewji gva ‡g cÖK‡íi Kvh©µg I Gi cÖfve m¤úwK©Z Z_ vw` mivmwi mvÿvrKv‡ii gva ‡g 

msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

 

2.3.2 bgzbv msL¨v wba©viY 

 

mgxÿv `j mgxÿvwU e¯̀wbôfv‡e m¤úbœ Kivi Rb  wb¤œwjwLZ c×wZ‡Z DcKvi‡fvMx‡`i bgybv msL v wba©viY Kivi 

cwiKíbv MÖnY K‡i| G mgx‣v Kvh©µ‡gi Rb  Cluster Sampling e envi Kiv n‡q‡Q| wb‡gœi cwimsL v‡bi 

m~Î e envi K‡i bgybv msL v wba©viY Kiv n‡q‡Q: 

Formula of Sample Determination Size: 

wbweo cwiexÿY mgxÿvi Rb¨ wb‡¤œi m~ÎwU e¨envi Kiv n‡q‡Q  

 

 
 

‡hLv‡b,  
 

 n =bgybv msL¨v  

 z = bgybvi msL¨v wba©vi‡Yi Rb¨ standardized normal deviate Gi gvb mvaviYZ 1.96 e¨envi Kiv n‡q‡Q| 

Gi mv‡_ 95% Kbwd‡WÝ B›Uvifvj e envi Kiv n‡q‡Q †hLv‡b level of significance 5%|   

p = cÖKí ev Í̄evqb m¤úwK©Z Indicators Z_¨ cvIqv hvqwb, myZivs mgxÿv `j c ÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j cÖKí GjvKvq 

m‡e ©v”P cwieZ©bkxjZv wbav©iY K‡i, myZivs cÖK‡íi ev¯Íevq‡bi cÖKí GjvKvq †jvKR‡bi Avq e„w× 50% †c‡q‡Q|  

myZivs p=0.5, q=1-0.5=0.5 

d= bgybv AvKvi wbY©‡qi Allowable margin of error| cÖPwjZfv‡e, 5% Allowable margin of error 

e¨envi n‡q _v‡K| Z‡e p Gi gvb Kg †ewki Dc‡i Allowable margin of error nªvm e„w× n‡Z cv‡i| GB 

mgxÿvi Rb¨ 4% †bIqv n‡q‡Q| myZivs d= 0.04. 

Deff = Design Effect = 1.5 

Dc‡ii m~Î e envi K‡i, bgybvi msL v wbgœwjwLZ wnmv‡e cvIqv: 

 n= [(1.96)
2

*(0.5) (0.5)/(0.04)
2

]*1.5 
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n = 600.25*1.5=900.50 ~ 900 Rb. 

mzZivs, m¤ú‚Y© msL vq n = 900 Rb cÖKí DcKvi‡fvMx DËi`vZv| 

 

bgybvq‡bi web¨vm  

‡bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi D‡` v‡M evsjv‡`k Af šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c‣ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K ev Í̄evqbvaxb 

Òevjvkx I evnv`yivev‡` †dwiNvUmn Avbylw½K ’̄vcbvw` wbg©vY (2q ms‡kvwaZ)Ó cÖK‡íi gva ‡g e„nËi iscyi 

wefv‡Mi mv‡_ XvKv wefv‡Mi DËivÂjmn †`‡ki Ab vb  ’̄v‡bi hvZvqvZ e e ’̄vi DbœqbK‡í hgybv b`xi Dfq cvo 

Z_v evjvkx Ges evnv`yivev‡`i g‡a  wbiew”Qbœfv‡e †dwi mvwf ©m cÖwZôv Kiv| cÖKí ev Í̄evq‡bi gva ‡g  evjvkx I 

evnv`yivev` †dwiNvU wbg©vYmn e„nËi iscyi wefv‡Mi mv‡_ Rvgvjcyi, gqgbwmsn I wm‡jUmn AÎ AÂ‡ji 

†hvMv‡hvM e e ’̄vi Dbœqb wbwðZ Kiv| cÖKí GjvKvq †bŠ-c‡_ ‡bŠhvb mg~‡ni gvjvgvj cwienb wbivc` I 

mnRZi, b`xi bve Zv Dbœqbmn hgybvi `yB cv‡o mswkøó †bŠ-c‡_ Kg mg‡q Ges ¯̂í e ‡q gvjvgvj I hvÎx 

cwienY Kivi j‡‣  cÖvq 100-170 wKtwgt hvÎv c_ K‡g hv‡e| mgMÖ DËi-c~e©vÂj Gi mv‡_ DËi-cwðgvÂ‡ji 

†hvMv‡hvM e e ’̄v mnRZi n‡e| cvkvcvwk D³ cÖK‡íi AvIZvq mviv eQi ‡dwi PjvPj wbwðZK‡í wbivc` †bŠ-c_ 

Pvjy Ki‡j †ijI‡qi †dwi mvwf©mI mviv eQi PjvPj Ki‡Z cvi‡e|  

 

cÖKí GjvKvi †_‡K Cluster Sampling Gi gva †g 09 wU BDwbqb †bqv n‡q‡Q| bgybv BDwbqb †_‡K 

Probabilty Proportinal to Size c×wZ Abzmvi 900 Rb DcKvi‡fvMx‡`i web vm Kiv n‡q‡Q| 

mviYx 2.1: cÖKí evmÍevqb GjvKv
1

 

wefvM †Rjv Dc‡Rjv bvg Nv‡Ui bvg 

Uii Yvi iscyi MvBevÜv dzjQwo evjvkx NvU 

gqgbwmsn Rvgvjcyi †`IqvbMÃ evnv`yivev` NvU 

 

mviYx 2.2: cÖKí GjvKvi bgybv BEwbqb 

 

wefvM   †Rjv  Dc‡Rjv bvg BDwbq‡bi msL¨v 
2

   bgybv BDwbq‡bi msL¨v   

  iscyi  MvBevÜv dzjQwo 07 04 

gqgbwmsn   Rvgvjcyi   †`IqvbMÃ 08 05 

 

mviYx 2.3: cÖKí GjvKvi bg~bv BDwbq‡bi ZvwjKv 

 

wefvM †Rjv Dc‡Rjv bvg bgybv BDwbq‡bi   bvg 

iscyi MvBevÜv dzjQwo KwÂcvov 

Dwoqv 

dyjQwo 

dRjycyi 

gqgbwmsn Rvgvjcyi †`IqvbMÃ evnv`yivev` 

Pi AvgLvIqv 

PyKvBevox 

‡`IqvbMÃ 

cvi ivgivgcyi 

                                                           
1
 wWwcwc, evjvkx I evnv`yivev‡` †dwiNvUmn Avbylw½K ¯’vcbvw` wbg©vY (1g ms‡kvwaZ) 

2
 Population & Housing Census 2011, BBS  
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cÖKí DcKvi‡fvMx bgybv msL v 900 Rb‡K 09 wU BDwbq‡b AvbycvwZK nv‡ii wfwË‡Z bgybv cÖKí DcKvi‡fvMxi 

msL v wbav©iY Kiv nq| bgybv wba©vi‡Yi ci cÖ‡Z KwU bgybv GjvKv †_‡K mvaviY hvÎx, K…wlRxex, grm Rxex, 

e emvqx, †dwi‡Z evmPvjK, mvaviY cY  e emvqx, ‡dwi PvjK, †ijI‡q hvÎx, †bŠhv‡b PjvPjviZ hvÎx, †bŠ-hvb 

e¨emvqx Ges cÖKí †_‡K DcKvi‡fvMx e w³ Convenience Sampling Gi wfwË‡Z wbev©Pb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ 

cÖKí DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i bgybv wbe©vPb I weZi‡Yi mvi-ms‡ÿc cÖ`Ë n‡jv: 

 

2.3.3 cÖKí GjvKvi bgybv BDwbq‡bi DcKvi‡fvMx‡`i msL¨v  

bgybv DcKvi‡fvMxi msL v AvbycvwZK nv‡i mswkøó `yB Dc‡Rjv bgybv BDwbq‡b AvbycvwZK nv‡i weZiY Kiv nq| 

 for  01,02 ……14. 

Where  is the Population (total number of population by union) in the ith union,  is 

the total sample size, ni is the ith sample size of the ith union and  is the total size of 

the population. 

mviYx 2.4: cÖKí GjvKvi BDwbqb wfwËK RbmsL¨vi msL¨v 

wefvM †Rjv Dc‡Rjvi bvg bgybv BDwbq‡bi bvg BDwbqbwfwËK RbmsL¨v 

  iscyi  

  

  

  

MvBevÜv 

  

  

  

dzjQwo 

  

  

  

KwÂcvov  27067 

Dwoqv  17057 

dyjQwo  24930 

dRjycyi 22578 

gqgbwmsn   

  

  

  

  

Rvgvjcyi  

  

  

  

  

 †`IqvbMÃ 

  

  

  

  

Pi AvgLvIqv 39627 

PyKvBevox 7193 

‡`IqvbMÃ 20608 

cvi ivgivgcyi 36762 

evnv`yivev` 37520 

 ‡gvU 233342 

 

mviYx 2.5: cÖKí GjvKvi bgybv BDwbq‡bi DcKvi†fvMx†`i web¨vm 

 

µwgK bs wefvM †Rjv Dc‡Rjvi bvg bgybv BDwbq‡bi   bvg DcKvi‡fvMx‡`i msL¨v 

1   iscyi  

  

  

  

MvBevÜv 

  

  

  

dzjQwo 

  

  

  

KwÂcvov  104 

2 Dwoqv  66 

3 dyjQwo  96 

4 dRjycyi 87 

5 gqgbwmsn   

  

  

  

  

Rvgvjcyi  

  

  

  

  

 †`IqvbMÃ 

  

  

  

  

PiAvgLvIqv 113 

6 PyKvBevox 68 

7 ‡`IqvbMÃ 79 

8 cvi ivgivgcyi 142 

9 evnv`yivev` 145 

                ‡gvU bgybv DcKvi‡fvMxi msL¨v  900 
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L) ¸YMZ we‡kølY 

wbweo cwiexÿY mgxÿvq wb‡¤œv³ DcvË msM Ön Kiv n‡q‡Qt 

‡m‡KÛvwi WKz‡g›U ch©v‡jvPbv I we‡kølY 

 

 ‡m‡KÛvwi WKz‡g›U †_‡K cÖ‡qvRbxq Z_  msMÖn Kiv n‡q‡Q| civgk©K `j ev Í̄evqbKvix ms ’̄v h_v BIWTA, 

IMED Ges Ab vb  cÖwZôv‡bi Ges wewfbœ Kg©KZ©vi mn‡hvwMZvi gva ‡g Kvh© m¤úv`b Kiv n‡q‡Q| 

 civgk©K cÖK‡íi ev Í̄e Ges Avw_©K AR©b mg~n ch©v‡jvPbv K‡i‡Qb| ev Í̄evwqZ cÖK‡íi Avw_©K AMÖMwZ †hgbt  
 

K) eQi Abyhvqx cÖK‡íi wewfbœ A‡½i g~j I cÖK…Z Li‡Pi Zzjbv  

L) A½ Abyhvqx ev Í̄evwqZ cÖK‡íi e q  

M) Kvh© m¤úv`b e¨q  

 gvjvgvj, wbg©vY mvgMÖx I †mev µq cÖwµqv ch©v‡jvPbv Kiv| 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) t ¸YMZ we‡køl‡Yi Rb  bgybv cÖKí GjvKvq evjvkx Nv‡U 4wU I evnv`yivev` 

Nv‡U 4wU †gvU 08 wU GdwRwW (FGD) Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z K FGD-‡Z b~ bZg 10 Rb AskMÖnYKvix Ges 

mgRvZxq e w³e‡M©i mgš^‡q (Kv‡M©v PvjK, K…wlRxex, grm Rxex, ‡dwi hvÎx Ges e emvqx e¨w³) GdwRwW 

(FGD) Kiv n‡q‡Q| GdwRwW DËi`vZv‡`i KvQ †_‡K GdwRwW MvBWjvBbm-Gi gva ‡g cÖK‡íi Kg©KvÛ I Gi 

cÖfve mswkøó wewfbœ ¸YMZ Z_  msMÖn Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU FGD cÖKí GjvKvi Ggb GKwU RvqMvq Kiv n‡q‡Q 

hv‡Z AskMÖnYKvix D³ ’̄v‡b mn‡R Avm‡Z cv‡i Ges Aev‡a gZvgZ cÖ`vb Ki‡Z cv‡i| GdwRwW DËi`vZv‡`i 

Qwe AwWI I wfwWI Dfqfv‡e aviY Kivmn me©‡gvU 08 wU FGD Kivi d‡j cÖvq 80 Rb AskMÖnYKvix gZvgZ 

w`‡Z ‡c‡i‡Q| GdwRwW¸‡jv GdwRwW MvBWjvBb (cwiwkó-2) Abymv‡i cwiPvwjZ Kiv n‡q‡Q| 

 

gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi (KII)t cÖKí ev Í̄evq‡bi mv‡_ mv‡_ m¤ú„³ gyL  e w³eM© Z_v cÖKí cwiPvjK, mswkøó 

†Rjv ch©v‡q mswkøó Kg©KZ©v/cÖ‡KŠkjx, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq Ges weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awdm-Gi cÖKí 

mswkøó e¨w³eM© Gi mswkøó Kg©KZ©vi mv‡_ †KAvBAvB cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awd‡m 

cÖKí mswkøó m¤ú„³ gyL  e w³eM© Z_v cÖKí cwiPvjK I mswkøó Kg©KZ©vi mv‡_ 2wU KII m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

bgybv mswkøó weAvBWweøDwUG Kg©KZ©vi Ges ‡dwi PvjK/Acv‡iUi Kv‡Q bgybv GjvKv †_‡K 04 wU KII m¤úbœ Kiv 

n‡q‡Q Gfv‡e †gvU 11wU KII m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi gyL  e w³e‡M©i mv‡_ KII cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU 

KII checklist e¨envi Kivmn KII ¸‡jv‡Z AskMÖnYKvix‡`i mvÿvrKvi MÖnYKv‡j cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk  

Abymv‡i ev Í̄evqb, AR©b I cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v; cÖKí e e ’̄vcbv I ev Í̄evqb msµvšÍ 

LuywUbvwU welq; cÖK‡íi gvjvgvj, µq cÖwµqv I Avw_©K e q; cÖKí ev Í̄evqb, e e ’̄vcbv Ges cÖK‡íi mej 

(Strength), `ye©j (Weakness), my‡hvM (Opportunity) I SuywK (Threat) we‡kølY Ges cÖKí Dbœq‡b 

mycvwikmn LyuwUbvwU welq¸‡jv cÖvavb  ‡c‡q‡Q| 

 

‡Km ÷vwW: DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Dci cÖK‡íi Kvi‡Y m…ó mydj I ‣wZKi w`K m¤úwK©Z Z_  msMÖ‡ni 

Rb  cÖKí GjvKvq †gvU 08wU †Km ÷vwW Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a  cyiæl I gwnjv DfqB AšÍf©~³ wQ‡jb hviv 

cÖK‡íi gva ‡g mivmwi DcK…Z n‡q‡Qb ev ‣wZMÖ Í̄ n‡q‡Qb| 

 

ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY t civgk©K I gvVKg©x cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae ’̄v mivmwi cwi`k©b I ch©‡eÿY K‡i‡Qb| 

LbbK…Z GjvKv I b`xi MfxiZv mivmwi cwigvc K‡i hvPvB Kiv n‡q‡Q| GQvov Lb‡bi `yiZ¡ I cwigvY Ges 

‡WªwRs g v‡Uwiqvj †djvi ’̄vb        cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q| fzwg Dbœqb, cvwK©s BqvW© wbgv©Y, 

‡dwiNvU wbg©vY, ‡dwiNv‡Ui G‡cÖvP †ivW wbg©vY, ‡dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb KvR I cwi`k©b Kiv n‡q‡Q|  
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SWOT we†kølYt DcKvi‡fvMxi KvQ †_‡K mgx‣vi cÖkœvewji gva ‡g cÖK‡íi mej (Strength), `ze©j 

(Weakness), mz‡hvM (Opportuinity) I SzuwK (Threat) we‡køl‡Yi Rb¨ Z_¨ msMÖn Kiv, ZvQvov GdwRwW 

I †KAvBAvB Gi gva ‡gI SWOT we‡kølY Kiv n‡q‡Q| wewfbœ cÖkœvewj †_‡K cÖvß Z_ ¸‡jv mgš^q K‡i Lmov 

cÖwZ‡e`‡b ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| 

 

mKj cÖKvi ‡÷K‡nvìvi‡`i Dcw ’̄wZ‡Z gvV ch©v‡q Kg©kvjv 

 

’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvwUi ’̄vb wba©vi‡Yi Rb  cÖKí GjvKvi Dci ÷vwW K‡i wewfbœ wb‡`©kK ‡hgb cªKí GjvKvi 

Vulnerability; cÖK‡íi KvR Gi cwiwa cÖf…wZ welq we‡ePbvc~e©K Kg©kvjvi ’̄vb wbe©vPb Kiv nq| AvBGgBwW-

Gi Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv mv‡c‡ÿ Kg©kvjvi ’̄vb P~ovšÍKiY Kiv nq| ‡óK‡nvìvi‡`i g‡a  Kg©kvjvq 

Dcw ’̄Z wQ‡jb cÖKí GjvKvq emevmKvix me ai‡bi DcKvi‡fvMx RbMY (gwnjv I cyiæl) †hgb K…wl dmj, grm  

Pvlx, ‡bŠc‡_i hvÎx, e emvqx, mv‡is, ’̄vbxq †bZ…e„›`, wkÿK, QvÎ, mvgvwRK cÖwZwbwa BZ¨vw`mn mswkøó 

†Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q weAvBWweøBwU-Gi mswkøó cÖ‡KŠkjx I Kg©KZv©MY| GQvovI AvBGgBwWi Kg©KZ©ve„›` ’̄vbxq 

ch©v‡qi Kg©kvjvq Dcw ’̄Z wQ‡jb| ‡óK‡nvìvi‡`i mv‡_ †hme welqe¯̀ wb‡q Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q †m¸‡jv wb‡¤œ 

Dc¯’vcb Kiv n‡jv:  

   

   

cÖKí Kv‡Ri bvg               

                                                   mivmwi cwigvc K‡i LbbK…Z GjvKv I 

b`xi MfxiZv mivmwi cwigvc K‡i hvPvB 

Kiv  n‡q‡Q| GQvov Lb‡bi ỳiZ¡ I 

cwigvY Ges ‡WªwRs g v‡Uwiqvj †djvi ¯’vb 

       cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv  n‡q‡Q| 

২                                                

                                                   

                                                      

                                                       

                                           

                             

                                  

                              

                                

                   

৩                                                

                    

                             

                                  

                              

                                

                   

৪                                                        

৫                                      

৬                                        

৭                                                 

৮                            

৯                        

 ০          ৭৬০             ৩৭             

                                             

 ২                                                      

             

 ৩                                                                                  
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 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv  

 evjvkx Ges evnv`yivev‡`i g‡a  wbiew”Qbœfv‡e †dwi mvwf©m cÖwZôv Kiv m¤úwK©Z  

 Rwg AwaMÖnY 

 †WªwRs KvR 

 cvwK©s BqvW© wbgv©Y 

 ‡dwiNvU wbg©vY I ‡dwiNv‡Ui G‡cÖvP †ivW wbg©vY 

 ‡dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb KvR 

 cÖKí cÖYq‡b ’̄vbxq RbcÖwZwbwa ev RbM‡Yi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q wK bv 

 cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv eZ©gv‡b Kvh©Ki Ae ’̄v; 

 cY  evRviRvZKiY I hvÎxevnx †bŠhvb mg~‡ni wbwe©Nœ PjvPj  

 K…wl dmj I gv‡Qi Drcv`b e„w× 

 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvq Kg©ms ’̄vb m„wó 

 cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× 

 cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n 

 cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SzuwKc~Y© w`Kmg~n 

 Ab  GjvKvq GKB iKg Av‡iv DbœZ cÖK‡íi Rb  mycvwik| 

 

mviYx-2.6 ms‡ÿ‡c bgybv DËi`vZvi msL¨v Ges aib 

Kvh©µg AskMÖnYKvix/ 

DËi`vZv 

DËi`vZvi 

msL¨v 

DËi`vZvi aib 

K. msL¨vMZ mgxÿv 

K-1. DcKvi‡fvMx 

mgxÿv: (cÖkœvewj 

e¨envi K‡i mivmwi 

mvÿvrKvi) 

 
DcKvi‡fvMx 

 

900 

cÖKí GjvKvq emevmKvix DcKvi‡fvMx RbMY 

(gwnjv I cyiæl) †hgb ’̄vbxq K…lK, grm Rxex, 

grm¨ e¨emvqx, Kv‡Mv© e emvqx, ‡bŠ-hvb hvÎx, 

PvKzixRxwe, cwienb kÖwgK, RbcÖwZwbwa, wkÿK 

BZ¨vw`|  

L. ¸YMZ mgxÿv 

L-1: Gd wR wW ‡gvU 08 wU GdwRwW  

cÖwZwU GdwRwW †Z 10 

Rb AskMÖnYKvix 

80 

 

 

mgRvZxq e¨w³eM© †hgb Kv‡M©v PvjK, K…wlRxex, 

grm¨Rxex, hvÎx Ges e¨emvqx| 

L-2: gyL¨ e¨w³e‡M©i 

mvÿvrKvi 

cÖKí ev Í̄evqb I 

e e ’̄vcbvi mv‡_ 

m¤ú„³ gyL  Kg©KZ©v/ 

e¨w³eM© 

11 

 

weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awdm, cÖKí cwiPvjK, 

mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q weAvBWweøDwUG-Gi 

mswkøó cÖ‡KŠkjx Ges cwiKíbv Kwgkb I 

AvBGgBwW-Gi cÖKí mswkøó e¨w³eM© 

L-3t †Km ÷vwW  cÖKí GjvKvi 

DcKvi‡fvMx 

08 Kv‡M©v PvjK, K…wlRxex, grm Rxex, ‡f‡mj hvÎx 

Ges e¨emvqx e¨w³  

L-4: ev Í̄e Ae ’̄v 

ch©‡eÿY 

cÖKí mswkøó Kg©KZv© 

Ges mgxÿv `j 

 LbbK…Z GjvKv I b`xi MfxiZv hvPvB Kiv 

n‡‡q‡Q| GQvov Lb‡bi `~iZ¡¡¡ I cwigvY Ges 

‡WªwRs g v‡Uwiqvj †Kv_vq ‡djv nq Zv cwi`k©b 

I cvwK©s BqvW© wbgv©Y, ‡dwiNvU wbg©vY, 

‡dwiNv‡Ui G‡cÖvP †ivW wbg©vY, ‡dwiNvU GjvKv 

cÖ‡UKkb KvR ch©‡eÿY (†PKwjó Abymv‡i) Kiv 

n‡q‡Q| 
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2.4 mgxÿv Kv‡R e¨eüZe¨ wb‡`©kK/m~PKmg~n 

wbweo cwiexÿY mgxÿv Kv‡Ri D‡Ïk  AR©‡bi Rb  wewfbœ m~PK ev wb‡`©kK e envi Kiv n‡q‡Q wb‡¤œ cÖ`Ë n‡jv: 

mviYx-2.7 wbweo cwiexÿY mgxÿv Kv‡R e¨eüZ wb‡`©kK/m~PK 

‡kªYxweb¨vm wbweo cwiexÿY mgxÿvi wb‡`©kK (Indicator) 

‡W‡gvMÖvwdK 

‰ewkó mg~n 

bvg, wj½, ag©, ‰eevwnK Ae ’̄v, †ckv, wkÿv I eqm| 

Rwg AwaMÖnY Ges 

‡WªwRs 

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j GjvKvi RbMY Kxfv‡e DcK…Z n‡”Q| 

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j Avcbvi GjvKvi RbMY †Kvb fv‡e ÿwZMÖ Í̄ n‡”Q wK bv 

‡WªwRs Gi gvwU †Kv_vq †djv n‡q‡Q  

Rwg AwaMÖ‡Yi mgq Ges LiP 

‡dwi/‡bŠ-hvb 

e¨enviKvix 

PvjK/hvÎx‡`i 

Dci cÖfve msµvšÍ  

Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi myweav   

mviv eQi a‡i †bŠ-hvb PjvP‡ji e e ’̄v  

¯‹zj/ K‡j‡Ri †Q‡j-‡g‡q‡`i hvZvqv‡Zi myweav  

bvix, wkï I cÖwZeÜx‡`i hvZvqv‡Zi msL v  

hgybv b`xi Dfq 

cvo Z_v evjvkx 

Ges evnv`yivev‡`i 

g‡a  †dwi mvwf©m  

b`xi bve Zv (†dwi cwien‡bi) my‡hvM e„w×  

mviv eQi a‡i ‡dwi‡Z hvÎx  PjvP‡ji e e ’̄v  

‡dwi‡Z evm cwien‡b mgq I LiP 

‡dwi‡Z cY   cwien‡b mgq I LiP 

‡dwi †m±‡i 

hvbevnb PjvPj  

Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi myweav   

mviv eQi a‡i ‡dwi PjvP‡ji e e ’̄v  

bvix, wkï I cÖwZeÜx‡`i hvZvqv‡Zi msL v 

e emvqx‡`i Dci 

cÖK‡íi cÖfve 

b`xi bve Zv (†bŠ- cwien‡bi) my‡hvM e„w×  

mviv eQi a‡i †bŠ-hvb PjvP‡ji e e ’̄v  

cY  cwien‡b mgq I LiP  

K…wli Dci cÖK‡íi 

cÖfve  msµvšÍ 

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j dmj Pv‡l ‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w×  

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j GKB Rwg‡Z erm‡i dmj Pv‡li msL v (wbweoZv)  

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j K…wl dmj Pv‡li gva ‡g Avq  

grm¨Rxex‡`i  Dci 

cÖfve msµvšÍ 

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j gv‡Qi Drcv`b I kÖwg‡Ki  Kg©ms ’̄vb e„w×  

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j GjvKvq gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM- myweav  

Av_©- mvgvwRK 

Dbœqb msµvšÍ  

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j AÎ GjvKvi f~wgnxb I Mixe cwiev‡ii Kg©ms ’̄vb I Avq  

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× 

cwi‡ek  Dbœqb 

msµvšÍ   

cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖKvi weiƒc cÖfve  

cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i cÖK‡íi cÖfve 

cÖK‡íi mej I 

`ye©j w`Kmg~n 

cÖK‡íi mej w`Kmg~n wPwýZ Kiv; 

cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Kiv; 

cÖK‡íi Kvi‡Y wK ai‡bi my‡hvM m„wó n‡”Q ev n‡Z cv‡i; 

cÖK‡íi SuywKc~Y© w`Kmg~n; 

mycvwikgvjv cÖK‡íi cÖfve Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ; 

cÖK‡íi me‡P‡q fvj w`K¸‡jv Ab vb  cÖK‡íi ‡ÿ‡Î AbymiY Kivi mycvwik cÖ`vb| 
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2.5 Z_¨ e¨e ’̄vcbv, cÖwµqvKiY Ges we‡kølY 

 

¸YMZ djvdj I mwVK we‡køl‡Yi Rb  c~iYK…Z cÖkœvewj Lmov DcvË wn‡m‡e we‡ePbv Kiv n‡e| WvUv 

Kv‡jKk‡bi Rb  wb‡¤œi Kvh©µg¸‡jv MÖnY Kiv n‡e: 

 

 cÖkœvewj m¤úv`bv I †KvwWs: cÖwZwU cÖkœvewj Kw¤úDUv‡i Gw›Uª Kivi c~‡e©B m¤úv`bv I †KvwWs‡qi KvR Kiv n‡e| 

‡KvwWs KvR mivmwi civgk©‡Ki ZË¡veav‡b m¤úbœ Kiv n‡e| 

 

Kw¤úDUv‡i WvUv Gw›Uª: m¤úvw`Z I ‡KvwWs Z_  cÖkœvewj Abyhvqx WvUv Acv‡iU‡ii gva ‡g Kw¤úDUv‡ii wbw ©̀ó 

mdUIq v‡i Gw›Uª Kiv n‡e| SPSS/MS Access bvgK Kw¤úDUvi c v‡KR WvUv Gw›Uªi Rb  e envi Kiv n‡e| 

 

 Z_¨ we‡kølY (Data Analysis): DcvË hv gvVch©vq mgxÿvi gva¨‡g msMÖn Kiv n‡q‡Q Zv mvgwóK we‡kølY Kiv 

n‡e| civgk©K G Kv‡Ri Rb  MS Access Ges SPSS Kw¤úDUvi ‡cÖvMÖvg e envi Ki‡eb| cÖv_wgK DcvË 

‡Uwej mg¯Í cÖavb m~P‡Ki Rb  ˆZwi Kiv n‡e| wKš` ‡m‡KÛvix we‡køl‡Yi Z_  I cÖv_wgK we‡køl‡Yi Dcv‡Ëi mv‡_ 

Zzjbvc~e©K we Í̄vwiZ ‡Uwej, eY©bv I we‡kølY Kiv n‡e| 

 

2.6 Z‡_¨i ¸YMZ gvb wbqš¿Y †KŠkj 

 

wcÖcv‡ikb †÷R   ToR Abymv‡i we‡klÁ `j MVb;  

 wbweo cwiexÿ‡Yi j‡ÿ  mwVK mv‡f© c×wZ cÖYqb;  

 Z_  msMÖn cÖkœgvjv cÖYqb; FGD Format, MvBW jvBb BZ¨vw`;  

 Z_  msMÖnKvix‡`i Rb  gvb m¤úbœ cÖwkÿY; 

 mswkøó KZ© …c‡ÿi m‡½ Av‡jvPbv mv‡c‡ÿ cÖkœgvjv wcÖ-‡Uw÷s I P‚ovšÍKiY|  

Bgwcø‡g‡›Ukb †÷R   cwiKíbv I mgqmxgv Abyhvqx gvV ch©v‡q cÖ‡qvRbxq Z_  msMÖn; 

 civgk©K Uxg KZ©„K gvV cwi`k©b;  

 civgk©K KZ…©K Z_  msMÖ‡ni Kvh©µ‡gi Awew”Qbœ gwbUwis;  

 civgk©K KZ…©K gvV ch©vq Kvh©µ‡gi ZË¡veavqb; 

 wcwW, gvVch©vq Kg©KZ©v I mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ wbweo ch©v‡jvPbv mfv; 

 Z_  msMÖn Kvh©µ‡gi †PwKs Ges µm †PwKs;  

WKz‡g‡›Ukb †÷R   msM„nxZ Z‡_ i 5% †PK Kiv n‡q‡Q;  

 jwRK vj Kbwmm‡UÝx †PwKs †UKwbK e envi Kiv n‡q‡Q;  

 SWOT we‡kølY Kiv n‡q‡Q;  

 mgxÿv dvBwÛsm Zz‡j aivi Rb  RvZxq ch©v‡qi IqvK©k‡ci Av‡qvRb Kiv 

n‡q‡Q;  

 P‚ovšÍ cÖwZ‡e`‡bi ¸YMZ gvb iÿv;  
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2.7 Kg©-cwiKíbv 

 

২.৭.                 -         

 

 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০    ২  ৩  ৪  ৫  ৬

‡gvnv¤§̀  byij Avwgb ZvjyK`vi ‡nvg

Uxg wjWvi    

‡gvt gvneye Avjg ‡nvg

nvB‡WvMÖvdvi    

nvwmeyb bvnvi Lvbg wkjv ‡nvg

Av_©-mvgvwRK we‡klÁ    

BmgvBj †nv‡mb ‡nvg

cwimsL¨vbwe`    

       : ‡nvg BbcyU (dzj UvBg) gvV BbcyU (dzj UvBg)

‡nvg BbcyU (cvU© UvBg) gvV BbcyU (cvU© UvBg)

   -  

৩

২

    

              

  ব্রু -        

   
                       

   -  ব্রু

৪

    

 

               -       

    -   

 

 

২.৭.২             -        

 

06/01/2020 Zvwi‡L ev Í̄evqb cwiex‣Y I g~j vqb wefv‡Mi mv‡_ ¯̂v‣wiZ Pyw³ Abyhvqx 05/05/2020 

Zvwi‡Li g‡a  mgx‣v Kvh©µg mgv‡ßi j‡‣  GKwU mgqwfËK Kg©-cwiKíbv cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`‡b †`qv n‡qwQj| 

wKš` K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y ‡`‡ki mvwe©K cwiw ’̄wZ Lvivc nIqvi Kvi‡Y mgqwfwËK Kg©-cwiKíbvi ms‡kvwaZ 

iæc †`Iqv n‡jvt 

 

µwgK Kvh©vewj    gq 

K) Lmov cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj Ges mswkøó ‡UKwbK vj 

KwgwUi mfv 

07/01/2020 n‡Z 30/01/2020 

L) ‡UKwbK vj KwgwUi gZvgZ mv‡c‡ÿ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b ms‡kvab 

I `vwLj Ges mswkøó w÷qvwis KwgwUi mfv 

30/01/2020 n‡Z 12/02/2020 

M) P~ovšÍ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b `vwLj 13/02/2020 n‡Z 15/02/2020 

N) Z_  msMÖnKvix‡`i cÖwk‣Y  16/02/2020 n‡Z 19/02/2020 

O) Z_¨ msMÖn I Kvh©µg cwi`k©b 22/02/2020 n‡Z 08/03/2020 

P) ’̄vbxq ch©v‡q Kg©kvjv 04/03/2020 n‡Z 05/03/2020 

Q) WvUv Gw›U«, ‡fwiwd‡Kkb, WvUv cÖ‡mwms, WvUv GbvjvBwmm, 1g 

Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 

09/03/2020 n‡Z 02/05/2020 

R) ‡UKwbK vj KwgwU mfvq 1g Lmov cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv   05/05/2020 n‡Z 07/05/2020 

S) cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 1g Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I w÷qvwis 

KwgwUi mfvq Dc¯’vcb  

08/05/2020 n‡Z 22/05/2020 

T) 1g Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 2q Lmov PzovšÍ cÖwZ‡e`b 

cÖYqb I RvZxq Kg©kvjvq Dc ’̄vcb  

23/05/2020 n‡Z 09/06/2020 

P) 2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i Lmov PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb I 

w÷qvwis KwgwUi mfvq Dc ’̄vcb 

10/06/2020 n‡Z 17/06/2020 

Q) Kg©kvjv I w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi wfwË‡Z PzovšÍ cÖwZ‡e`b 

cÖYqb Ges P~ovšÍ Bs‡iwR fvm©b cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 

30/06/2020 Gi g‡a | 
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৩.              

                                                                                    

                                                                                     

                                                                               , যােস্ব 

ব্যল্পয়য মকছু মকছু অআল্পটভ মডমম প্রস্তুল্পতয ভয় াফধানতাফতঃ প্রকল্পে র্ন্যভূক্ত না কযা, দপমযঘাল্পটয ামফ যক 

সুমফধামদ প্রদাল্পনয রল্পিে মকছু ফকাঠাল্পভায মযভাণ                                                   

 

                                                 

 

৩. .                                        

 

                                                                                         

                                   ২০ ৯-২০২০                                           

                   ২০২০                                                         ২০২০-২০২  

                                                  -                                 

                                              -                                -৫. ৮    

                                                           -                                 

                                             

  

৩.১.২                              

 

                                       

(‡KvwU UvKv) 
 

A_© eQi wWwcwc eivÏ GwWwc eivÏ Qvo e¨q 

২০ ৭-২০ ৮ ৪.০৭০০ ৪.০৭০০ ৪.০৭০০ ৪.০৬৪৭ 

২০ ৮-২০ ৯ ৪৭.২০০০ ৪৭.৫৫০০ ৪৭.৫৫০০ ৪৭.২০২৯ 

২০ ৯-২০২০ ৬৯.২৬০০ ৫৫.০০০০ ৪২.৯৮০০  

 ২           ’২০       

৩৯.২২ 

     ’২০       

২০২০-২০২  ২৫.০৯০০ ৩৮.৪০০০   

 

ফেযমবমিক এমডম ফযাে ও ব্যয় ম যাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম, প্রকল্পেয প্রথভ ফেল্পয ২০১৭-২০১৮ থ যফেল্পয ফযাে 

মের ৪.০৭০০ দকাটি টাকা এফং োে ল্পয়মের ৪.০৭০০ দকাটি টাকা। প্রকল্পেয অওতায় ব্যয় ল্পয়মের ৪.০৬৪৭ দকাটি 

টাকা মা এমডম ফযাল্পেয ৯৯.৭৫%। যমদল্পক (২০১৮-২০১৯) থ যফেল্পয মডমমল্পত দভাট ৪৭.২০০০ দকাটি টাকা 

ফযাে থাকল্পরও এমডমল্পত থ য ফযাে ও থ য োে ল্পয়ল্পে ৪৭.৫৫০০ দকাটি টাকা মায প্রায় ম্পূণ য থ য ব্যয় য়। এ 

থ যফেল্পয (২০১৯-২০২০) মডমমল্পত দভাট ৬৯.২৬০০ দকাটি টাকা ফযাে থাকল্পরও এমডমল্পত ৫৫.০০০০           

              ২০২০                    ৪২.৯৮০০          , োেকৃত ল্পথ যয ভাে ৩৯.২২ দকাটি টাকা দভ 

২০২০ ম যর্ন্ খযচ কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পে, মা োেকৃে ল্পথ যয ৯১.২৫%। 
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৩. .৩                                       

 

cªK‡íi mvwe©K AMÖMwZ (   ২০২০     ) 

(‡KvwU UvKv) 

µwgK bs eY©bv me©‡gvU UvKv ev Í̄e AR©b  

(% †gvU cÖKí) 

01. 1) g~j 124.77 - 

2) 1g ms‡kvwaZ 142.60 - 

3) 2q ms‡kvwaZ 145.02 - 

02. mvgwóK AMÖMwZ (Ryb/19) 51.27 35.৩৫% 

03.     (2020) gv‡m AMÖMwZ 3.০৬৪৯ ৫.৫৭% 

04.    (2020) gvm ch©šÍ G eQ‡i AMÖMwZ ৩৯.২২ ৭ ৭ .৩ % 

05. cÖKí ïiæ n‡Z    (2020) gvm ch©šÍ AMÖMwZ ৯০.৪৯ 6২.৪০% 

06.    (2020) gvm ch©šÍ A_© Qvo 42.98 49.86% 

Z_ m~Î: gvwmK AMÖMwZ wi‡cvU©,    2020 

 

      ৩. :                                                 (   ২০২০     ) 
 

                    (‡KvwU UvKv) 

 

   

   

AviwWwcwc Abyhvqx cÖKí Kv‡Ri wewfbœ 

As‡Mi bvg 

cÖv°wjZ 

e¨q 

    ২০ ৯     

         

              

PjwZ eQi ২০ ৯-

২০          

        

২০ ৯-২০ 

                   

      

                                 

1 2 ৩ ৪ 5 6 7 8 9 

K) ivR¯̂ e¨q 

১.                ০.০৫০০ - - - - - - 

২.        ০.০৩০০ - - - - - - 

৩.                  ০. ০০০ - - - - - - 

৪.                             ০.২৫০০ - - - - - - 

৫.          ০.০৩০০ ০.০০৯৬ - ০.০ ০০ - ০.০০৬৯ - 

৬.              ০.৫৮০০ ০.০৪৩  - ০.২৩০০ - ০.০৭৬০ - 

৭.           ০.০৩০০ - - ০.০ ০০ - - - 

৮.        /     /      ০.০২০০ ০.০০ ০ - ০.০ ০০ - - - 

৯.                          ০.০৩০০ - - - - - - 

 ০.               ০. ০০০ ০.০৪৯৭ - ০.০২৫০ - - - 

  .                       ০.০৩০০ - - - - - - 

 ২.                                 ০.৩০০০ ০.  ৭৫ - ০.০৭৫০ - ০.০৩ ৯ - 

 ৩.                         ০.৪০০০ ০.০৩০৭ - ০.০৬০০ - ০.০২০৪ - 

              

 ৪               ০.০৩০০ ০.০০৭  - ০.০ ০০ - - - 

 ৫             ০. ০০০ ০.০২ ২ - ০.০৪০০ - ০.০ ৮৪ - 
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 ৬            ০. ০০০ ০.০ ৩৭ - ০.০৪০০ - - - 

 ৭                ০.০৩০০ ০.০০৩৭ - ০.০২০০ - - - 

            

 ৮                                   

                                 

                 

               

০.৯০০০ ০.৬৫০০ - ০.৭৫০০ - - - 

 ৯                               ০.৫০০০ ০. ৫৩  - ০.২৪০০ - ০.০৯০২ - 

২০                    ০. ০০০ ০.০৪৫৫ - ০.০৫০০ - ০.০ ০৪ - 

২                 ০. ০০০ - - ০.০৫০০ - - - 

               

২২          ০.০৩০০ ০.০০২৫ - ০.০২০০ - ০.০০২৬ - 

২৩          ০.০২০০ - - - - - - 

২৪         ০.০২০০ - - ০.০ ০০ - ০.০০২  - 

২৫               ০.০২০০ - - - - - - 

২৬             ০.০৫০০ - - - - - - 

Dc-‡gvU (ivR¯^) ৪.০০০০  . ৪৮৪ -  .৭০০০ - ০.২৫৮৯ - 

 ) g~jawbK e¨q 

                       

২৭                                     

               

                        .৩৫           

                      .২৫          

                         ৩০.০০          

৫৫.৬৭০০ ৩ .০৩৮০ ৯২.৩৩

% 

২৪.৬৩২০ ৭.৬৭%  

 

৩৮.৯৬২৮ 

 

 

৭০.০০

% 

২৮                              

                                

                              

                             

                               

                                   

                           

                                   

        ৩৮৩৫        

 ৬. ৮০ - -  ৩. ০০০ ৮৫.০০% 

২৯                                 

                             

      

                

   -       -                 ৭২৫         

   -       -                 ৩৮৪         

   -       -                 ৩৮৪         

                                 ৪৯৩         

                         ৪৯৩         

                              ২৯৮৬       

২.৫৪০০ - -  .৫০০০ ৭০.০০% 

৩০                         ৭. ০০০ - - ৩.০৬০০ ৪২.৫০% 
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                       ৬৫০০        

                      ৬৫০০        

                            ৩৩০০০        

৩                                   

                    ২৭৫০        

                   ২৬ ২.৫০        

                           ৫৩৬২.৫০        

২.৬৮০০ - -  .০০০ ৩৬.০০% - - 

৩২                                

        

                      ৪০০০       

                   ২৪০০        

                            ৬৪০০       

৪.৪৮০০ - - ২.০০০ ৪৪.৬৪% - - 

৩৩                     

                      ৫০০       

                   ৫০০       

                             ০০০       

০.৬০০০ - - - - - - 

৩৪                             

                      ২৫০০        

                   ২৪৫০        

                            ৪৯৫০       

৩.২৫০ - - ২.৫০০০ ৭৬.৯২% - - 

৩৫                            

                       ৬০০       

                    ৬০০        

                            ৩২০০       

 ৯.২০০ - - ২.০০০  ০.৪০% - - 

৩৬                        

                       ২০       

                     ২০        

                            ২৪০       

০.৯৬০০ - - - - - - 

৩৭          ৭৬০             ৩৭      

       

                     ০২  

                   ০২   

                            ০৪  

.৪৮০০ - - - - - - 

৩৮                                 

                 

                      ৭৫০    

                   ৭৫০      

                             ৫০০    

০.৯০০০ - - - - - - 

৩৯                              

             

০.৯৫০০ - - - - - - 

৪০                                  

                                 

০.৮০০০ - - - - - - 

৪                              ০.৩০০০ - - - - - - 

         

৪২                                   ৭.৫৫০০ ৬.৪৩০৩ ৮৯.৩ %  ০.৯৯৯০   ৩.২৩% - - 
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Z_ m~Î: gvwmK AMÖMwZ wi‡cvU©,   , 2020 

 

                                 -   ২০২০                            ,    ২০ ৯            

                   ৫ .২৭          ,                  ৩৫.৯৫%  ২০ ৯-২০                

                      ৫৫.০০               ২০২০                    ৪২.৯৮                        

                  ৭৮. ৫%     ২০২০                               ৩৯.২২                     

             ৭ .৩ %               ৯ .২৬%          ২০২০                            

৬২.৪০%  ফাস্তফ ফস্থা ম যল্পফিল্পণ দদখা মায়, প্রকল্পেয প্রধান ঙ্গমূল্পয ফাস্তফ গ্রগমত ৬০-৭০%। তল্পফ মকছু 

কাম যক্রল্পভয ফাস্তফ গ্রগমত ২০-৩০% এফং মকছু ল্পঙ্গয কাে এখল্পনা শুরু কযা য়মন।                        

                                                                     । প্রকল্পেয গ্রগমতয 

দিল্পে অল্পযা মত্নফান ও মনমফে তদাযমকয প্রল্পয়ােন। 

 

৩.২                      

 

                                                                                    

                                                                                        

                         /                                                            

      /               ,                                                                       

                                                                                           

                                                                                  

                         . ৯           

                        . ৯            

                            ২.৩৮       

                 

৪৩                        -    ০.৫ ০০ ০.৫ ০০  ০০% - - - - 

৪৪                        .৭০০০ - - - - - - 

৪৫                                

         ২                         

                          

                           

০.০৬০০ ০.০৪৯৮ ৮৩.০০

% 

০.০ ০২  ৭.০০

% 

- - 

                                      

৪৬               ০.০৪০০ - - ০.০৪০০  ০০.০০% - - 

৪৭                                  

                                   

    

০.৫০০০ - - - - - - 

                 

৪৮            

                  ০৮          

৩.৫৫০০  

 ২.০৯   

 

৮৩. ০% 

 

২.৪৫৮৮ 

 

 ৬.৯০% 

 

- 

 

- 

                ০৮            .০০০ 

  -             ৪ .০০০০ ৫০.  ৯২ - ৫৩.৩০০০ - ৩৮.৯৬২৮ - 

                      ০.০ ০০ - - - - - - 

                  ০.০ ০০ - - - - - - 

         ৪৫.০২০০ ৫ .২৬৭৬ ৩৫.৯৫ 

% 

৫৫.০০০০ ৩৭.৯৩% ৩৯.২২ ৭ ২৭.০৫ 

% 



cvZv-23 

 

৩.২.                                               /                                  

 

এআ প্রকল্পেয ধীল্পন দভাট ৪টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ২৭৫.৯৮ রি টাকায ণ্য ক্রল্পয় কথা যল্পয়ল্পে, মায ভল্পধ্য ১টি 

প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ দভাট ৫১.০০ রি টাকায ১টি মানফান ক্রয় কযা ল্পয়ল্পে, ১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ৫০.০০ রি 

টাকায মপ যঞ্জাভ ক্রয় কযা ল্পফ, ১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ৪.৯৮ রি টাকায কমিউটায ও অনুলমঙ্গক যঞ্জাভামদ 

ক্রয় কযা ল্পয়ল্পে এফং ১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ১৭০.০০ রি টাকা মূল্পল্যয একটি দকমফন ক্রুোয েরমান ক্রয় কযায 

কথা যল্পয়ল্পে। যমদল্পক ৮টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ দভাট ১২৩৩৪.০০ রি টাকায পূতযকাে কযা ল্পয়ল্পে/ল্পি এফং দভাট 

১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ১৭০.০০ রি টাকায দফা ক্রয় কযা ল্পয়ল্পে। অযমডমময ক্রয় মযকেনা প্রমতারন কযা 

ল্পয়ল্পে মক না তা ম যল্পফিল্পণয ভাধ্যল্পভ ম যাল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পে। মফল্পিলল্পণ দদখা মায়, ১টি ডাফর দকমফন মকঅ ক্রয়, 

কমিউটায ও অনুলমঙ্গক যঞ্জাভামদ ক্রয়,         ,        ,        ,             ,              

          (                     ,                    ),           (                      ) 

                                                                                            

                                                                         ৩         ২০ ৯ 

                                                              ২০ ৯         ৎ কল্পয নদীয ামনয 

স্বাবামফক বৃমিয পল্পর কাে ফন্ধ যাখায কাযল্পণ                     মতন ভা দফম ভয় দরল্পগল্পে।       ২  

                                ৪                                              ৩.২   
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mviYx-৩.২ দভাট ক্রয় মযকেনা (২য় ংল্পামধত) মডমম নুমায়ী 

          

c¨v‡KR 

bs 

wWwcwc/wUwcwc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ 

c¨v‡K‡Ri eY©bv 

cY¨ 

GKK cwigvY 

µq c×wZ 

Ges aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 

cÖv°wjZ 

e¨q  

(jÿ UvKv) 

m¤¢ve¨ ZvwiL     

`icÎ 

Avnevb 

Pzw³ 

¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

cY¨-

01 

01 (GK) wU Wvej †Kweb wcKAvc 

(K¨vbwcmn) µq| 

msL¨v 01wU 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ  

ms¯’v cÖavb wRIwe 51.00 

30 RyjvB 

2018 

17 ‡m‡Þ¤^i 

2018 

29 A‡±vei 

2018 

                       

       

cY¨-

02 

 

Kw¤úDUvi I Avbylw½K hš¿cvwZ mieivn 

I ’̄vcb (2wU Kw¤úDUvi, ‡jRvi wcÖ›Uvi, 

BDwcGm, j vcUc, ¯‹ vbvi, 1wU 

d‡UvKwcqvi I Ab vb  hš¿vskmn)| 

‡mU 01 

‡Kv‡Ukb 

c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 4.98 

15 gvP© 

2018 

10 ‡g 

2018 

22 ‡g 

2018 

                       

      

cY¨-

03 

 

AvmevecÎ µq (Awdm, I‡qwUs iæg, 

‡ió iæg, cvBjU nvDR, cywjk e vivK 

BZ¨vw`i Rb¨)| 

‡_vK ‡_vK 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

cÖKí 

cwiPvjK 

wRIwe 50.00 

Rvbyqvix 

2019 

Rvbyqvix  

2019 

wW‡m¤^i 

2019 

                       

             ২০ ৯    

                     

       AeKvVv‡gvi c~Z© 

KvR m¤úbœ bv nIqvq   
c v‡K‡Ri Kvh©µg GL‡bv 

ïiæ Kiv nqwb|  

  -

০৪ 

                         

     ০   
Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

cÖKí 

cwiPvjK 

wRIwe  ৭০.০০ 
Rvbyqvix 

20২০ 
      

20২০ 
   20২০ 

                      

                   

                     

                  

µqK…Z c‡Y¨i †gvU g~j¨ ২৭৫.98  
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c¨v‡KR bs 

wWwcwc/wUwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv 

 

c~Z© KvR  

GKK cwigvY 

µq 

c×wZ 

Ges aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 

cÖv°wjZ 

e¨q  

(†KvwU 

UvKv) 

`vßwiK 

e¨q cÖv°jb 

(†KvwU 

UvKv) 

m¤¢ve¨ ZvwiL     

`icÎ 

Avnevb 

Pzw³ 

¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

c~Z© 

KvR-01 

 

jU-01 evnv ỳivev` cÖvšÍt 

†dwiNvU †ewmb Ges †dwi iæU 

P v‡bj ˆZwii Rb  †WªwRs KvR|  

NbwgUvi 

15.00 

jÿ 

NbwgUvi 

mivmwi Pzw³ 

c×wZ 

weAvBWweøDwUG 

KZ…©cÿ 

wRIwe 27.83 

29.94 11 

GwcÖj 

2018 

10 RyjvB 

2018 

‡m‡Þ¤^i 

2019 

                    

                       

               ৩         

২০ ৯                       

                 

jU-02 evjvkx cÖvšÍt 

†dwiNvU †ewmb Ges †dwi iæU 

P v‡bj ˆZwii Rb  †WªwRs KvR|  

NbwgUvi 

15.00 

jÿ 

NbwgUvi 

mivmwi Pzw³ 

c×wZ 

weAvBWweøDwUG 

KZ…©cÿ 

wRIwe 27.83 

29.94 11 

GwcÖj 

2018 

10 RyjvB 

2018 

‡m‡Þ¤^i 

2019 

c~Z© 

KvR-

02 

 

jU-01 fzwg Dbœqb, Kg‡cKkb, 

†j‡fwjs, †Wªwms BZ vw` (evjvkx 

I evnv ỳivev` cÖvšÍ)| 

NbwgUvi 

2.18 

jÿ 

NbwgUvi 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 6.43 

7.15 

06 †g 

2018 

20 Ryb 

2018 

20 

wW‡m¤^i 

2018 

                       

       

jU-02 fzwg Dbœqb, Kg‡cKkb, 

†j‡fwjs, †Wªwms BZ¨vw` (evjvkx 

I evnv ỳivev` cÖvšÍ)| 

NbwgUvi 

0.30 

jÿ 

NbwgUvi 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

cÖKí 

cwiPvjK 

wRIwe 1.11 

7.14 

Rvbyqvix 

2020 

‡deªæyqvix 

2020 

GwcÖj 

2020 

                       

       jU-02 Gi KvR Pjgvb 

c~Z© 

KvR-

03 

 

----- cvwK©s BqvW© Ges            

                          

                          

                        

                        

                          

             -         

                             

                            

                         

                  

eM©wgUvi 

33000 

eM©wgUvi 

Ges  

3835 

eM©wgUvi 

Db¥y³ 

`icÎ c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 23.28 

23.28 

A‡±vei  

2018 

wW‡m¤Î 

2018 

wW‡m¤^i 

2019 

                       

             ২০ ৯    

                      

                ০৩      

২০ ৯        ৩৬৫       

                     

০৩      ২০২০             

              

c~Z© ----- ‡dwiNvU wbgv©Y Ges †dwiNvU eM©wgUvi 2986 Db¥y³ `icÎ ms¯’v cÖavb wRIwe 2.54 2.54 A‡±vei  wW‡m¤Î wW‡m¤^i                        
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c¨v‡KR bs 

wWwcwc/wUwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv 

 

c~Z© KvR  

GKK cwigvY 

µq 

c×wZ 

Ges aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 

cÖv°wjZ 

e¨q  

(†KvwU 

UvKv) 

`vßwiK 

e¨q cÖv°jb 

(†KvwU 

UvKv) 

m¤¢ve¨ ZvwiL     

`icÎ 

Avnevb 

Pzw³ 

¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

KvR-

04 

mg~‡ni mgš^q KvR (cÖKí 

PjvKvjxb mg‡qi Rb )| 

eM©wgUvi c×wZ 2018 2018 2019       ০৭      ২০ ৯        

৩৬৫                     

       ০৭      ২০২০ 

                    

      

c~Z© 

KvR-

05 

 

jU-01 evDÛvix I †dwÝs Iqvj Ges 

cvwK©s BqvW© Gi †¯øvc cÖ‡UKkb 

wbg©vY KvR| 
†_vK ‡_vK 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 5.93 

5.93 

A‡±vei  

2018 

wW‡m¤Î 

2018 

wW‡m¤^i 

2019 

                       

      ০৭      ২০ ৯        

৩৬৫                     

       ০৭      ২০২০ 

                    

      

jU-02 Af šÍixY iv¯Ív I †dwiNvU 

G‡cÖvP, †Wª‡bR wm‡÷g Ges 

wWfvBWvi wbgv©Y KvR| 

†_vK ‡_vK 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 5.98 

5.98 

A‡±vei  

2018 

wW‡m¤Î 

2018 

wW‡m¤^i 

2019 

                       

       ৮        ২০ ৯ 

       ৩৬৫              

           

c~Z© 

KvR-

06 

---- óxj †RwU (†mWmn) Ges óxj 

¯úvW wbg©vY KvR| 

†_vK ‡_vK 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 1.44 

1.44 

Rvbyqvwi 

2019  

gvP© 

2019 

wW‡m¤^i 

2019 

                       

      ০৫        ২০ ৯ 

       ৩৬৫              

          

c~Z© 

KvR-07 

 

---- m¤ú~Y© Uvwg©bvj I NvU GjvKv 

ˆe`y wZK jvBb ’̄vcb Ges wWc 

wUDe‡qj ¯’vcb Ges cvwb 

mieivn e e¯’v KiY KvR| 

†_vK ‡_vK 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 1.75 

1.75 

Rvbyqvwi 

2019  

gvP© 

2019 

wW‡m¤^i 

2019 

                       

      ০         ২০ ৯ 

       ৩৬৫              

          

c~Z© 

KvR-

08 

----- †dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb KvR| 

eM©wgUvi 

3200 

eM©wgUvi 

Db¥y³ `icÎ 

c×wZ 

ms¯’v cÖavb wRIwe 1.20 

1.92 

Rvbyqvwi 

2019  

gvP© 

2019 

wW‡m¤^i 

2019 

                       

       ৮        ২০ ৯ 

                     

c~Z© Kv‡Ri †gvU µq g~j¨ 105.32 117.01  
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c¨v‡KR bs 

wWwcwc/wUwcwc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ 

c¨v‡K‡Ri eY©bv 

 

‡mev  

GKK cwigvY 

µq c×wZ Ges 

aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 

cÖv°wjZ 

e¨q  

(jÿ UvKv) 

m¤¢ve¨ ZvwiL     

`icÎ 

Avnevb 

Pzw³ ¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

‡mev-

01 

 

jU-01 Kbmvj‡UwÝ (wWRvBb mswkøó b•v 

cÖYqb, m‡qj ‡Uó BZ vw` KvR)| 

c~Z©Kg© mswkøó 

‡_vK -- 

¸YMZ gvb I 

e¨qwfwËK wbe©vPb 

c×wZ (QCBS) 

ms¯’v cÖavb wRIwe 31.02 

03 GwcÖj 

2018 

06 Ryb 

2018 

12 ‡m‡Þ¤^i 

2018 

                   

          

jU-02 Kbmvj‡UwÝ (‡WªwRs mswkøó 

BZ¨vw` KvR)| 

†WªwRs mswkøó 

‡_vK -- 

GKK DrmwfwËK 

wbe©vPb c×wZ 

(SSS) 

ms¯’v cÖavb wRIwe 58.56 

20 AvMó 

2018 

25 b‡f¤̂i 

2018 

25 b‡f¤̂i 

2019 

                   

           

GKK Drm wfwËK wbe©vPb 

c×wZi wel‡q cÖKí 

cwiPvjK Rvbvb, ‡bŠ-

c‡_i †WªwRs KvR  

civgk©K wn‡m‡e 

GKgvÎ wmBwRAvBGm 

we‡klvwqZ nIhvq SSS 

c×wZ‡Z CEGIS †K 

wbe©vPb Kiv nq| 

jU-03 Kbmvj‡UwÝ (‡WªwRs mswkøó 

BZ¨vw` KvR)| 

†WªwRs mswkøó 

‡_vK -- 

GKK Drm wfwËK 

wbe©vPb c×wZ 

(SSS) 

cÖKí 

cwiPvjK 

wRIwe 80.42 

Rvbyqvix  

20২০ 

‡deªæqvix  

20২০ 

   20২  

    -

০২ 

-                 
     - 

                

           

    

        
      ২০.০০ - -    ২০২  

 

    -

০৩ 

-                      
     -            

    

        
      ৩০.০০ - -    ২০২  

 

    -

০৪  

-                       
     -                                ৫৮.০০ 

২৮      

২০ ৯ 

২৪      

২০ ৯ 
   ২০২  

                   

          

    -

০৫ 

-                          

                     
     -                                ৩৫.০০ 

        

২০২০ 

  ব্রু     

২০২০ 
   ২০২  

                   

          

‡mevi †gvU µq g~j¨ ৩ ৩.00    
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৩.২.২                   /               ,                                               

 

                  /               ,                                                   

                                                                                            

                                                                                         

                 ৭                                                                    

                                                                                         

                                 

 

 .                                                       ২           ”                            

                                                                                                    

                                                                           -               

                                                                                   
 

                                                      ২           ”                          

                                                                                          

                                                                                       -

                                                                                             

         e-GP-   OTM             MZ  ২. ২. ৮ Zvwi‡L The Financial Express   The 

New Nation     13.12.18 Zvwi‡L ‰`wbK Avgv‡`i mgq cwÎKvq `icÎ AvnŸv‡bi weÁwß cÖKvwkZ nq| 

cwÎKvq QvovI weAvBWweøDwU I wmwcwUBD Gi IqemvB‡U `icÎ AvnŸv‡bi weÁwß cÖKvwkZ nq| `icÎ weµ‡qi 

‡kl ZvwiL wba©viY Kiv n‡qwQj 01.01.2019 Bs Zvwi‡Li `ycyi 12.15 Uv ch©šÍ| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I 

†Lvjvi ZvwiL wQj 01.01.2019 Bs| `icÎ †Lvjvi Hw`bB Bid opening sheet mswkøó mK‡ji Kv‡Q d¨v· 

†hv‡M cvVvb nq| GB c v‡K‡Ri Aax‡b †gvU 2wU `icÎ M„nxZ nq hvi g‡a  †imcbwmf `ic‡Îi msL v wQj 2 

wU| KvRwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ g~j  23,27,98,900.687 UvKv| e-GP system Gi wbqgvbyhvqx `icÎ 

g~j vq‡bi me©wb¤œ `i`vZv wn‡m‡e SS Rahman International weRqx wVKv`vix cÖwZôvb wn‡m‡e we‡ewPZ 

nq| h_vh_ KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g weRqx wVKv`vix cÖwZôvb SS Rahman International Gi mv‡_ MZ 

03.03.2019 Zvwi‡L KvRwUi Rb  20,95,19,010.619 UvKvq 365 w`‡bi †gqv‡` Pzw³bvgv m¤úvw`Z nq| 

Pzw³ Abyhvqx wVKv`vi cÖwZôvb‡K MZ 05.03.2019 ZvwiL evnv`yivev` GjvKvq Ges 03.04.19 Zvwi‡L evjvkx 

GjvKvq Kv‡Ri mvBU eywS‡q †`Iqv nq Ges Z`vbyhvqx KvRwU Avi¤¢ Kiv nq| Av‡jvP  cÖKíwUi 2q ms‡kvabx 

Aby‡gvw`Z nIqvi c~‡e© cÖKíwUi ev Í̄evqbKvj wW‡m¤^i 2019 ch©šÍ _vKvq `icÎ AvnŸv‡bi mgq D³ KvRwUi 

mgqKvj 365 w`b we‡ePbvq `icÎ AvnŸvb Kiv nq Ges Z`vbymv‡i Pzw³ Abyhvqx KvRwUi mgqKvj 365 w`b 

a‡i Pzw³bvgv m¤úv`b Kiv nq| eZ©gv‡b cÖK‡íi KvRwU Pjgvb i‡q‡Q|  

 

              ২৩-০৫-২০২০                                                     SS 

Rahman International               ৩৬৫             ২৬-০৪-২০২০                       

                                              -      ২০ ৯         ৎ কল্পয নদীয ামনয 

স্বাবামফক বৃমিয পল্পর গাআফান্ধা ও োভারপুয দেরায মধকাং এরাকায যাস্তাঘাট াাাম প্রকে এরাকায 

অল্পাল্পয এরাকাগুল্পরা ম্পূণ যরূল্প ামনল্পত তমরল্পয় মায়। শুধুভাে প্রকে এরাকা দুটি দেল্পগ থাল্পক। পল্পর অল্পাল্পয 

এরাকায দরাকেন প্রকে এরাকায় অশ্রয় গ্রণ কল্পযন। এোো দেমেং কাল্পেয াল্পথ ভন্বয় কল্পয দপমযঘাট মনভ যাল্পণয 

প্রল্পয়ােন ল্পয় থাল্পক এফং দপমযঘাল্পটয ংযিণ ও ভন্বয় কােও একআবাল্পফ কযা ল্পয় থাল্পক। মায কাযল্পণ প্রায়আ কাে 

ফন্ধ যাখল্পত য়। যমদল্পক প্রকে এরাকায কােমূ চরভান ফস্থায়    ৎ কল্পয দনাল্পবর কল্পযানা বাআযাল্পয 

প্রাদুবযাল্পফয কাযল্পণ ফতযভান প্রকে এরাকায কােমূ ফন্ধ যল্পয়ল্পে। কল্পফ নাগাদ পুনযায় কােমূ অযম্ভ কযা মাল্পফ তা 

মনিয়তায ভল্পধ্য যল্পয়ল্পে। এভতাফস্থায়, অল্পরাচে প্যাল্পকল্পেয কােগুল্পরা সুষ্ঠ ও সুন্দযবাল্পফ িাদল্পনয রল্পিে উক্ত 

কােটিয ভয়ীভা ২৩-০৫-২০২০ তামযখ ল্পত ২২-০৫-২০২১ তামযখ ম যর্ন্ থ যাৎ ৩৬৫ মদন বৃমি কযা প্রল্পয়ােন ফল্পর 

মচঠিল্পত উল্পেখ কযা য় মা ফতযভাল্পন নুল্পভাদল্পনয েন্য প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পে। 
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২.                                           (                     ) 

 

                                                                               (    

                 ) e-GP-   OTM             MZ ২৯.০ . ৯ Zvwi‡L The New Nation, 

‰`wbK Avgv‡`i mgq I ‰`wbK BbwKjve cwÎKvq `icÎ AvnŸv‡bi weÁwß cÖKvwkZ nq| cwÎKvq QvovI 

weAvBWweøDwU I wmwcwUBD Gi IqemvB‡U `icÎ AvnŸv‡bi weÁwß cÖKvwkZ nq| `icÎ weµ‡qi ‡kl ZvwiL 

wba©viY Kiv n‡qwQj 18.02.2019 Bs Zvwi‡Li weKvj 04.50 Uv ch©šÍ| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I †Lvjvi 

ZvwiL wQj 18.02.2019 Bs| `icÎ †Lvjvi Hw`bB Bid opening sheet mswkøó mK‡ji Kv‡Q d¨v· †hv‡M 

cvVvb nq| GB c v‡K‡Ri Aax‡b †gvU 5wU `icÎ M„nxZ nq hvi g‡a  †imcbwmf `ic‡Îi msL v wQj 4 wU| 

KvRwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ g~j¨ 2,53,97,974.929 UvKv| e-GP system Gi wbqgvbyhvqx `icÎ 

g~j vq‡bi me©wb¤œ `i`vZv wn‡m‡e SS Rahman International weRqx wVKv`vix cÖwZôvb wn‡m‡e we‡ewPZ 

nq| h_vh_ KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g weRqx wVKv`vix cÖwZôvb S S Rahman International Gi mv‡_ MZ 

07.04.2019 Zvwi‡L KvRwUi Rb  2,28,58,177.437 UvKvq 365 w`‡bi †gqv‡` Pzw³bvgv m¤úvw`Z nq| 

Pzw³ Abyhvqx wVKv`vi cÖwZôvb‡K MZ 23.05.2019 Zvwi‡L Kv‡Ri mvBU eywS‡q †`Iqv nq Ges Z`vbyhvqx 

KvRwU Avi¤¢ Kiv nq| eZ©gv‡b cÖK‡íi KvRwU Pjgvb i‡q‡Q| ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq,                     

                                               (                     ) e-GP          

       ২০০৮                       

 

৩.                                            ,                                 

 

                                                                                ,     

                            e-GP-   OTM             MZ ০৮.০৫. ৯ Zvwi‡L             

  ,             ,                                cwÎKvq `icÎ AvnŸv‡bi weÁwß cÖKvwkZ nq| 

cwÎKvq QvovI weAvBWweøDwU I wmwcwUBD Gi IqemvB‡U `icÎ AvnŸv‡bi weÁwß cÖKvwkZ nq| `icÎ weµ‡qi 

‡kl ZvwiL wba©viY Kiv n‡qwQj 19.05.2019 Bs Zvwi‡Li `ycyi 01.42 Uv ch©šÍ| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I 

†Lvjvi ZvwiL wQj 19.05.2019 Bs| `icÎ †Lvjvi Hw`bB Bid opening sheet mswkøó mK‡ji Kv‡Q d¨v· 

†hv‡M cvVvb nq| GB c v‡K‡Ri Aax‡b †gvU 2wU `icÎ M„nxZ nq Ges 2wU `icÎB †imcbwmf nq| KvRwUi 

Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ g~j  1,74,99,966.986 UvKv| e-GP system Gi g~j vq‡bi gva ‡g †gmvm© †ejøvj 

eªv`vm© weRqx wVKv`vix cÖwZôvb wn‡m‡e we‡ewPZ nq| h_vh_ KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g weRqx wVKv`vix cÖwZôvb 

†gmvm© †ejøvj eªv`vm© Gi mv‡_ MZ 01.09.2019 Zvwi‡L KvRwUi Rb  1,57,49,970.288 UvKvq 365 w`‡bi 

†gqv‡` Pzw³bvgv m¤úvw`Z nq| Pzw³ Abyhvqx wVKv`vi cÖwZôvb‡K Kv‡Ri mvBU eywS‡q †`Iqv nqwb ‡`‡L Gi 

Kvh©µg GL‡bv ïiæ nqwb| evjvkx I evnv`yivev‡` 2 GKi Rwg AwaMÖnY m¤úbœ bv nIqv Ges evnv`yivev‡` we`y r 

ms‡hvM bv cvIqv Ges ‡fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY KvR m¤úbœ bv nIqvq                                   

         ,                                                                            

                                                             ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq,          

                                                          (                     ) e-GP    
             ২০০৮                       

 

3.2.3 cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ/msMÖ‡ni cÖwµqvaxb wewfbœ cY¨, Kvh© I †mev mswkøó µqPzw³‡Z wba©vwiZ 

†¯úwmwd‡Kkb, ¸YMZ gvb, cwigvY Abyhvqx msMÖn Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK bv †m wel‡q ch©v‡jvPbv I ch©‡eÿY 

 

cÖKí †_‡K cÖvß wewfbœ wbg©vY DcKi‡Yi j ve‡iUwi cixÿvi wi‡cvU©/djvdj we‡kølY K‡i hvq †h  cÖvq cÖwZwU 

DcKiY miKvi KZ…©K ¯̂xK…Z cÖwZôvb BUET †_‡K cixÿv Kiv‡bv n‡q‡Q/n‡”Q Ges wej †`Iqvi c~‡e© cÖKí 

Awdm KZ©„K ¸YMZ gvb m¤ú©‡K wbwðZ n‡q wej mZ vwqZ K‡i Z‡e wej cÖ`vb Kiv n‡q‡Q/n‡”Q| cÖK‡íwU 

ev Í̄evq‡b ¸YMZ gvb eRvq ivLvi Rb  civgk©K cÖwZôvb wmBwRAvBGm-‡K wb‡qvM K‡i mve©ÿwYK †WªwRs KvR 

gwbUwis Kiv n‡”Q| CEGIS KZ…©K                                          Dredged Volume    
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Òevjvkx I evnv`yivev‡` †dwiNvUmn Avbylw½K ’̄vcbvw` wbg©vY (2q ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 

m¤úvw`Z Ges Pjgvb Kv‡Ri Ae ’̄vt 

          

 

                  

          

                  

      

       

      

          

            %   

আল্পতাভল্পধ্য িমদত কাে মূ 

১. Kbmvj‡UwÝ 

(wWRvBb mswkøó b·v 

cªYqb, m‡qj ‡Uó 

BZ¨vw` KvR)| 

৩১.০২৪         

         এন্ড 

                

০৬/০৬/২০ ৮ ১২/০৯/২০১৮ ৩১.২০৪ ১০০%           

২. 01 (GK) wU Wvej 

†Kweb wcKAvc µq| 

৫০.৯৯৫      

             

        

 ৭/০৯/২০ ৮ ১৯/১০/২০১৮ ৫০.৯৯৫ ১০০%           

৩. fzwg Dbœqb, 

Kg‡cKkb, †j‡fwjs, 

†Wªwms BZ vw`  

৬৪৩.১২৭  দয় -

         

       

২০/০৬/২০ ৮ ২০/১২/২০১৮ ৬৪৩.০২৮ ১০০%           

৪.          

                

      । 

_  _ - ১২০৯.১১ ১০০% ৩ -০ -২০ ৯ 

               

০৭-০৩-২০ ৯ 

            

৭.০০         

 ৪.০০         

           

       

৫.          

            

     দয়     ।  

২৭৮৩.৭৫            য়া   

এন্ড             

          : 

         

          

 ০/০৭/২০ ৮  ৩১/১২/২০১৯ ৫৪৩২.৩৮ ১০০% মফঅআডমিউটিএ’য 

দেমেং মফবাল্পগয 

তত্ত্বাফাফধাল্পন 

৩০.০০    

              

            

       

             

CEGIS 

             

           

রট-০১: evjvkx cÖvšÍt 

†dwiNvU †ewmb Ges 

†dwi iæU P v‡bj 

ˆZwii Rb  †WªwRs 

KvR| 

রট-০২: evnv`yivev` 

cÖvšÍt 

†dwiNvU †ewmb Ges 

†dwi iæU P v‡bj 

ˆZwii Rb  †WªwRs 

KvR| 

 

৬.             

          

৫৮.৫৬৪            ২১/১১/২০১৮ ৩১/১২/২০১৯  ৩৮.২৮০ ১০০% িন্ন ল্পয়ল্পে 

ফতযভান চরভান কাে মূ 

৭. cvwK©s BqvW© Ges 

           

                 

                 

                  

                 

             

২০৯৫.১৯০              

           

০৩/০৩/২০১৯ ৩৬৫ মদন ৭৫৭.৪৪ ৭৫.০০% কাে চরভান 

যল্পয়ল্পে  



cvZv-31 

 

                  

          

                  

      

       

      

          

            %   

              

              

                

             -

               

               

                

                

           

            

               

         

৮. ‡dwiNvU wbgv©Y 

Ges †dwiNvU mg~‡ni 

mgš^q KvR (cÖKí 

PjvKvjxb mg‡qi 

Rb¨)| 

 

২২৮.৫৮১  

            

           

০৭/০৪/২০১৯ ৩৬৫ মদন ৭২.৬২৬ ৭০.০০%  আল্পতাভল্পধ্য দুআ 

প্রাল্পর্ন্ দুআ দেল্পে 

দুআটি কল্পয 

দপমযঘাট মনভ যাণ 

কযা ল্পয়ল্পে।  

৯.      -০  

evDÛvix I †dwÝs 

Iqvj Ges cvwK©s 

BqvW© Gi †¯øvc 

cÖ‡UKkb wbg©vY 

KvR| 

৫৩৩.৬৮০              

           

২৪/০৩/২০১৯ ৩৬৫ মদন  ৫৫.০০%  কাে চরভান 

যল্পয়ল্পে  

১০।       -০২ 

Af šÍixY iv¯Ív I 

†dwiNvU G‡cÖvP, 

†Wª‡bR wm‡÷g Ges 

wWfvBWvi wbgv©Y 

KvR| 

৫৩৯. ৯৮          -

  আ       

১৮/০৯/২০১৯ ৩৬৫ মদন - ২০.০০%  কাে চরভান 

যল্পয়ল্পে 

    †dwiNvU GjvKv 

cÖ‡UKkb KvR| 

 ৭২৭.৯৯৯          -

  আ        

১৮/০৯/২০১৯ ৩৬৫ মদন - ১০.০০% কাে চরভান 

যল্পয়ল্পে 

ীঘ্রআ                

 ২  m¤ú~Y© Uvwg©bvj I 

NvU GjvKv ˆe`y wZK 

jvBb ¯’vcb Ges wWc 

wUDe‡qj ¯’vcb Ges 

cvwb mieivn 

e e ’̄vKiY KvR| 

 ৫৭.৪৯৯               

       

 

 

০১/০৯/২০১৯ ৩৬৫ মদন - - K‡ivbv fvBiv‡mi 

Kvi‡Y KvRwU 

Avi¤¢ Kiv m¤¢e 

nqwb|  

 

 ৩  óxj †RwU 

(†mWmn) Ges óxj 

¯úvW wbg©vY KvR| 

 ৯.৫৯৯  এ.দক 

আন্টাযন্যানার  

০৫/০৯/২০১৯ ৩৬৫ মদন - - 

 ৪            

               

 ৭০.০০ - - - - -                 
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৩.৩ cÖKí A½mg~‡ni Kvh©KvwiZv I D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©v‡jvPbv 

 

৩.৩.১ প্রকে ঙ্গমূল্পয ফতযভান কাম যকয ফস্থা 

 

৩.৩.১.১ ফারাী ঘাট ল্পত ফাাদুযাফাদ ঘাট ম যর্ন্ দেমেং কাে 

 

                                                                                       

              নুনল্পখায়ায মদল্পয় ফাংরাল্পদল্প প্রল্পফ কল্পয াফনায দফোয়     াল্পথ মভল্পল্পে। মমুনা নদীয প্রফা ফ 

ভয় থাল্পক। এটি ফাংরাল্পদল্পয একটি প্রধান নদী দমখাল্পন গে ামন প্রফা প্রায় ৬৭০০০ ঘন মভঃ/      মা মভমমম 

নদীয মতন গুণ।                          ২২০                   ৯- ৬   .                        

                 Slope           ৮.৫   .   /              ৬.৫   .  /  .                       

              ২০০০০   
৩
/       ২০ ০-২০ ৮               Rate of Erosion  ৬৩০    /        

Rate of Accretion  ৩৯০    /     ২০০০     ২০ ০                          ৫৩০                  

    ২৫০    Shift                               Shift                         CEGIS Report 

2019).  
 

  
 

evjvkxNvU-evnv`yivev` †bŠc_wU hgybv b`x‡Z Aew ’̄Z Ges weMZ kZ‡Ki †k‡li w`‡KI MvBevÜv †_‡K Rvgvjcyi 

n‡q gqgbwmsn †h‡Z ‡bŠc_wU e eüZ nZ| bve Zv msK‡Ui Kvi‡Y †bŠc_wU eZ©gv‡b APj| Z‡e ’̄vbxq 

†jvKRb mxwgZ cwim‡i †QvU †bŠKv w`‡q MvBevÜv †_‡K Rvgvjcyi hvZvqvZ K‡i _v‡K| mivmwi moK †hvMv‡hvM 

bv _vKvq GB †bŠc_wU iscyi wefvM †_‡K gqgbwmsn wefvM Z_v ivRavbx XvKvi m‡½ †hvMv‡hv‡Mi Rb  AZ šÍ 

¸iæZ¡c~Y©| m¤úªwZ evsjv‡`k Af šÍixY †bŠcwienb KZ©„cÿ GB †bŠc‡_i bve Zv cybiæ×vi I †dwi PjvPj ïiæ 

Kivi Rb  cÖKí MÖnY K‡i‡Q| evjvkx NvU n‡Z evnv`yivev` NvU ch©šÍ †WªwRs KvR wVKv`v‡ii gva ‡g 30.00 

jÿ NbwgUvi Kivi ms ’̄vb wQj hv B‡Zvg‡a  m¤úbœ n‡q‡Q| কামফরপুয, ভামনককয, খামদয়াভাযী, চয বুরবুমর, 

উমযয়া, যসুরপুয,                           ফুটামন ফাোয (ল্পদওয়ানগঞ্জ উল্পেরা) ল্পয়ল্পন্ট দেমেং কযা য়। 

‡WªwRs mswkøó civgk©K cÖwZôvb CEGIS KZ…©K Dredged Spoil Management System Gi AvIZvq 

wb‡`©wkZ ’̄vb †hgb- †ewm‡bi gvwU b`xi Zxi n‡Z `~ieZ©x ’̄v‡b Ges P v‡b‡ji gvwU DPuy P‡i gvwUi WvBK I 

ZiRv †eov Øviv WvBK wbg©vY K‡i †djv n‡q‡Q e‡j cÖKí cwiPvjK Rvbvb| †WªwRs mswkøó civgk©K cÖwZôvb 

CEGIS KZ…©K                                                                             

                                                                                        ৭ 

       .৫                         নদীয গবীযতা মনণ যল্পয় বদঘ যে ভাায দট, যম ও যময ল্পঙ্গ ’বয’  (আট) 

দেঁল্পধ নদীয গবীযতা মনণ যয় কযা য়। এটি াআল্পোগ্রামপ াল্পব যয একটি স্থানীয় িমত। 
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                                     যময ল্পঙ্গ ’বয’ (আট) দেঁল্পধ নদীয গবীযতা মনণ যয় 

 

                              ৪০০             ২                                        

                                                                                          

                                                                                          

           

 

‡WªwRs 

c‡q›U 

GjvKvi bvg b`xi MfxiZv LbbK…Z 

GjvKvi 

`yiZ¡&¦ 

Lbb c‡q›U 

†_‡K  

g¨v‡Uwiqvj 

†djvi `~iZ¡ 

g¨v‡Uwiqvj 

†djvi ’̄vb BDwbqb Dc‡Rjv ‡Rjv Lb‡bi 

c~‡e© 

Lb‡bi 

c‡i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

কামফরপুয পেলুপুয ফুরেমে গাআফান্ধা ৪    ৯ ফুট - ৪০০ ফুট  নদীয চল্পয 

ভামনককয  পেলুপুয ফুরোমে গাআফান্ধা ৫    ৮ ফুট - ৫০০ ফুট চল্পয 

খামদয়াভাযী পেলুপুয ফুরোমে গাআফান্ধা ৩    ৭ ফুট - ৫০০ ফুট চল্পয 

চয বুরবুমর  পেলুপুয ফুরোমে গাআফান্ধা ২   ৭ ফুট - ৬০০ ফুট চল্পয 

উমযয়া  ঊমযয়া ফুরোমে গাআফান্ধা চয ৯ ফুট - ৭০০ ফুট চল্পয 

যসুরপুয  কামঞ্চাো ফুরোমে গাআফান্ধা ৪    ৮ ফুট ৩২০০ ফুট ৬০০ ফুট নদীয চল্পয  

       পেলুপুয ফুরোমে গাআফান্ধা    ৮ ফুট ২০০০ ফুট  ৭০০ ফুট  ডাআক 

ফুটামন 

ফাোয 

চুকাআফামে দদওয়ানগঞ্জ োভারপুয  চয ১১.৫ 

ফুট 

প্রায় ১ 

মক.মভ. 

১/২ মক.মভ.  নদীয াে 

 

             Dynamic এফং Unpredictable River। Morphological কাযল্পণ প্রমতমনয়ত এয গমত 

প্রকৃমত মযফমতযত ল্পয় থাল্পক। ফল যা দভৌসুল্পভ এ নদীটি প্রফর রুদ্রমূতী ধাযণ কল্পয। াাাম                    

                                                                                            

                                                               ৩০.০০                  

                                                                                       

                                                                              ৫৩.০০    

                             CEGIS                                                     

  ,                                                                              Siltation 
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                   ৩০.০০            

                                        

              ’                       

                                    ৬  

                                 ৬/৭    

                                 

          ’                       

              ৬                       

            Ges cieZ©x‡Z Zv Ae vnZ _vK‡e 

e‡jI Avkv Kiv hvq| 

 

   :                                       

      ©    

 

  
               ’                                                   
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৩.৩.১.২ প্রকে ফকাঠাল্পভাগুল্পরায ফাস্তফ গ্রগমত 

 

                নুমায়ী এক াল্পে ৮ (অট) একয কল্পয উবয় াল্পে দভাট ১৬ (ল্পলার) একয েমভ মধগ্রল্পণয 

ংস্থান যল্পয়ল্পে। ফারাী ও ফাাদুযাফাদ উবয় ঘাল্পট ৭ একয কল্পয ১৪ একয েমভ মধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পে। evjvkx 

GjvKvq evKx 1.00 GKi Ges evnv`yivev` GjvKvq 1.00 GKi Rwg AwaMÖn‡Yi Rb  h_vµ‡g †Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv I †Rjv cÖkvmK Rvgvjcyi g‡nv`qMY‡K MZ 20/05/2019 ZvwiL Aby‡iva Rvwb‡q cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv 

nq| evjvkx GjvKvq Rwg AwaMÖnY cÖwµqv G‡Kev‡iB cÖv_wgK ch©v‡q i‡q‡Q Z‡e evnv`yivev` GjvKvq AMÖMwZ 

`„k gvb| Rwg AwaMÖnY wel‡q †Rjv cÖkvmK MvBevÜv I †Rjv cÖkvmK Rvgvjcyi g‡nv`qMY‡K ZvwM` cÖ`vb Kiv 

Kiv n‡q‡Q e‡j cÖKí cwiPvjK Rvbvb| 

 

  

  

Qwe: evjvkx I evnv`yivev` Nv‡U ’̄vwcZ wewfbœ AeKvVv‡gvi Qwe 
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cÖKí AeKvVv‡gv¸‡jvi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q, †Kvb AeKvVv‡gviB KvR mgvß nqwb| weAvBWweøDwUG Awdm, 

I‡qwUs †mW, †óvi iæg, †ió iæg, cv¤ú nvDR, †Uvj eyy_, cvBjU nvDR, cywjk e vivK, Uq‡jU Kg‡cø•,  

WªvBfvi †mW (Uq‡jUmn), †ióy‡i›U, I‡qeªxR K‡›Uªvj iæg, mve-‡ókb iæg, dvqvi mvwf©m e¨vivK, Avbmvi 

e vivK, Kg©Pvix e vivK, †Rbv‡iUi iæg, M v‡iR, weAvBWweøDwUwm Awdm, †cÖqvi iæg wbg©vYmn Ab¨vb¨ 

AeKvVv‡gv wW‡m¤̂iÕ2020 bvMv` m¤úbœ nIqvi K_v, ev Í̄‡e wW‡m¤^i 2020 Gi g‡a  m¤úbœ m¤¢e bq e‡j 

cÖZxqgvb n‡q‡Q| Gme Kvh©µ‡gi AMÖMwZ 50-90%| wKQz Kvh©µ‡gi KvR †Kej ïiæ n‡q‡Q Ges wKQz Kvh©µg 

GL‡bv ïiæ nq wb| AvBGgBwW I civgk©K `j gvV ch©v‡q ‡fŠZ AeKvVv‡gvi KvR cwi`k©b K‡ib|  

 

 
 

                                   Rbve †gvt gvneyeyi ingvb, cwiPvjK, Rbve gynv¤§` †gv Í̄dv nvmvb, Dc 

cwiPvjK, cwiexÿY I g~j vqb †m±i-8, AvBGgBwW,                                        

 
 

cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi †ÿ‡Î mvUvwis Kv‡R euv‡ki LywU e envi Kiv n‡q‡Q| ZvQvov 

mvUvwis wVKg‡Zv bv nIqvq Avbmvi e viv‡Ki ex‡g mwVKfv‡e XvjvB nqwb| Gme †ÿ‡Î Av‡ivI hZœevb I 

wbweo Z`viwKi cÖ‡qvRb wQ‡jv| mviYx 3.3 G cÖKí AeKvVv‡gvMy‡jvi AMÖMwZ †`qv n‡q‡Q| 

 

  

Qwe: wewfbœ AeKvVv‡gvi Qwe, ‡hLv‡b mvUvwis Kv‡R euv‡ki LywU e envi Kiv n‡q‡Q 
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াযণী ৩.৩: ফাস্তফ ফস্থা ম যল্পফিল্পণ প্রাপ্ত প্রকল্পেয ভূমভ মধগ্রণ ও ফকাঠাল্পভাগুল্পরায গ্রগমত 

Kv‡Ri aib  Kv‡Ri AM«MwZ (n‡q‡Q/nqwb) AM«MwZ bv nIqvi KviY AMMÖwZ n‡q _vK‡j Zvi cwigvY gšÍe¨ 

evjvmx evnv ỳivev` evjvmx evnv ỳivev` Evjvmx evnv ỳivev` Evjvmx evnv ỳivev` 

f‚wg AwaMÖnY  ৭ একয ল্পয়ল্পে, 

১ একয য়মন 

৭ একয ল্পয়ল্পে, 

১ একয য়মন 

1 eQi cvi n‡jI †Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv I †Rjv cÖkvmK Rvgvjcyi 

Rwg eywS‡q †`Iqv nq wb, †Rjv 

cÖkvmK g‡nv`q‡K G e vcv‡i ZvwM` 

†`Iqv n‡q‡Q| 

৯০%  ৯০%  Rwg AwaMÖnY cÖwµqv 

G‡Kev‡iB cÖv_wgK 

ch©v‡q i‡q‡Q 

evnv ỳivev` 

GjvKvq AMÖMwZ 

`„k gvb| 

weAvBWweøDwUG Awdm ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে েনফর স্বেতায 

কাযল্পণ গ্রগমত কভ 

- ৫৬% ৬০% - - 

I‡qwUs †mW ল্পয়ল্পে  ল্পয়ল্পে - - ৯০%  ৮৫% - - 

‡÷vi iæg ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৯০% ৭০% - - 

‡i÷ iæg ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৪৩%  ৬৫% - - 

cv¤ú nvDR ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৯২% ৬৫% - - 

‡Uvj ey_ ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৯০% ৮০% - - 

cvBjU nvDR ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৬২% ৭০%  - - 

cywjk e¨vivK ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৯০% ৭০% - - 

Uq‡jU wbg©vY ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৯০%   ৭০%  - - 

W«vBfvi †mW (Uq‡jUmn) ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৯০% ৬০%  - - 

‡i÷y‡i›U ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৮৮% ৯০% - - 

I‡qe«xR K‡›U«vj iæg য়মন  হুয়মন  ল্পন্যয দখল্পর মের  যাস্তা বতময না 

ওয়ায কাযল্পণ  

০% -    প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পে প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পে 

mve-‡÷kb iæg ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৮৩% ৭০% - - 

dvqvi mvwf©m e¨vivK ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে  -  - ৯১% ৯০% - - 

Avbmvi e¨vivK ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৯০% ৮৫%  - - 

Kg©Pvix e¨vivK ল্পয়ল্পে য়মন - েময়ং এ দনআ ৪৫% -  োদ ঢারাআ ভাপ্ত নাআ 

‡Rbv‡iUi iæg ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে  -  ৮২% ৭৫% - - 

M v‡i ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৭৮% ৬৫% - - 

‡c«qvi iæg wbg©vY ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৫০% ৬৫% - - 

f~wg Dbœqb, Kg‡cKkb, ল্পয়ল্পে ল্পয়ল্পে - - ৮০% ৭০% - - 
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Kv‡Ri aib  Kv‡Ri AM«MwZ (n‡q‡Q/nqwb) AM«MwZ bv nIqvi KviY AMMÖwZ n‡q _vK‡j Zvi cwigvY gšÍe¨ 

†Wªwms Ges †j‡fwjs 

 

‡dwiNvU wbgv©Y Ges †dwiNvU 

mg~‡ni mgš^q KvR (cÖKí 

PjvKvjxb mg‡qi Rb ) 

য়মন য়মন ক্রভান্বল্পয় কাে শুরু 

ল্পফ 

কাে শুরু কযায 

েন্য ভারাভার 

অনা ল্পয়ল্পে  

০% ০% ক্রভান্বল্পয় কাে ল্পি ক্রভান্বল্পয় কাে 

ল্পি 

cvwK©s BqvW© য়মন ল্পয়ল্পে ক্রভান্বল্পয় কাে শুরু 

ল্পফ 

- ০% ৫০% ক্রভান্বল্পয় কাে ল্পি - 

cvwK©s BqvW© Gi Rb  †¯øvc 

cÖ‡UKkb 

য়মন য়মন - ামনয দরল্পবল্পরয 

েন্য য় মন 

৫০% ০% ক্রভান্বল্পয় কাে শুরু 

ল্পফ 

দলা ল্পয়ল্পে 

প্রল্পটকন য়মন 

Af šÍixY iv¯Ív I †dwiNv‡Ui 

G‡cÖvP †ivW 

ল্পয়ল্পে ১ টি ল্পয়ল্পে ২টি 

য়মন 

- ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ ১০০% ৩৫% - moK wefvM, 

Rvgvjcyi KZ…©K D³ 

ms‡hvM moK wbg©vY 

msµvšÍ GKwU wWwcwc 

Aby‡gv`b cÖwµqvaxb 

i‡q‡Q| 

†Wª‡bR e e ’̄v য়মন য়মন ামকযং এয াল্পথ 

িমকযত 

ামকযং এয াল্পথ 

িমকযত 

০% ০% - - 

mxgvbv cÖvPxi I †dwÝs KvR য়মন ল্পয়ল্পে ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ - ৪০% ৭০% - - 

†dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb 

KvR 

য়মন ল্পয়ল্পে ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ - ০% ৮০% - - 

óxj †RwU (†mWmn) য়মন য়মন ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ দটন্ডায না 

াওয়ায কাযল্পণ 

০% ০% - - 

óxj ¯úvW (760 wgtwgt Wvqv, 

37 wgt j¤^v) 

য়মন য়মন ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ  ০% ০% - - 

cvwK©s BqvW© GjvKvq 

wbivcËvi Rb¨ wWfvBWvi 

য়মন য়মন আয়াড য ওয়ায য 

ল্পফ 

আয়াড য ওয়ায 

য ল্পফ 

০% ০% - - 

m¤ú~Y Uvwg©bvj Ges NvU 

GjvKvq ‰e` ywZK KvR, cvwb 

mieivn e e¯’v I wWc 

wUDeI‡qj ¯’vcb 

য়মন য়মন ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ ম যায়ক্রল্পভ ল্পফ 

 

০% ০% - মফদুেৎ ংল্পমাগ 

মফলল্পয় স্থানীয় মফদুেৎ 

মপল্প তামগদ দদয়া 

ল্পয়ল্পে 
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৩.৩.২                                                                          

 

                                                

       ২০       

          

iscyi wefv‡Mi 

mv‡_ XvKv 

wefv‡Mi 

DËivÂjmn 

†`‡ki Ab vb  

¯’v‡bi hvZvqvZ 

e¨e ’̄vi DbœqbK‡í 

hgybv b`xi Dfq 

cvo Z_v evjvkx 

Ges evnv`yivev‡`i 

g‡a  

wbiew”Qbœfv‡e 

†dwi mvwf©m 

cÖwZôv Kiv| 

1) wbivc` †bŠ PjPvj ‡ewmb Ges 

P v‡bj RybÕ 2021 bvMv` wbwðZ Kiv 

n‡e| 

100.00% cÖK‡íi AšÍf©~³ †WªwRs KvR 100% 

m¤úbœ n‡q‡Q| eZ©gv‡b ivR¯^ Lv‡Zi 

AvIZvq weAvBWweøDwUGÕi wbR¯̂ 

†WªRvi Øviv †WªwRs KvR Pjgvb 

i‡q‡Q| 

2) 2 GKi f‚wg AwaMÖnY Ges 0.30 

jÿ NbwgUvi f‚wg Dbœqb KvR 

wW‡m¤^iÕ 2020 bvMv` m¤úbœ Kiv 

n‡e| 

                    

     ৭.০০         

      ৪.০০     

               

                  

       ২      

         

             

              

‡Rjv cÖkvmK, MvBevÜv I Rvgvjcyi 

Gi Kvh©vj‡q cÖwµqvaxb i‡q‡Q| Z‡e 

axiMwZi cÖwµqvvi Kvi‡Y `xN© 

mgq‡ÿcY n‡”Q| d‡j mgqg‡Zv 

Rwg AwaMÖnY m¤¢e bv n‡j D‡Ïk  

AR©b e vnZ n‡e|  

3) 3835 eM©wgUvi
 

weAvBWweøDwUG 

Awdm, I‡qwUs †mW, †óvi iæg, †ió 

iæg, cv¤ú nvDR, †Uvj eyy_, cvBjU 

nvDR, cywjk e vivK, Uq‡jU 

Kg‡cø•, WªvBfvi †mW (Uq‡jUmn), 

†ióy‡i›U, I‡qeªxR K‡›Uªvj iæg, mve-

‡ókb iæg, dvqvi mvwf©m e vivK, 

Avbmvi e¨vivK, Kg©Pvix e¨vivK, 

†Rbv‡iUi iæg, M v‡iR, 

weAvBWweøDwUwm Awdm, †cÖqvi iæg 

wbg©vYmn Ab vb  AeKvVv‡gv wW‡m¤^iÕ 

2020 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

82.00% G As‡ki †fŠZ AeKvVv‡gv¸‡jvi 

ev Í̄e AMÖMwZ Zzjbvg~jK fv‡jv n‡jI 

ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿ‡Y g‡b n‡q‡Q 

wW‡m¤^i 2020 Gi g‡a  KvR m¤úbœ 

Kiv m¤¢e bq| K‡ivbv fvBiv‡mi 

Kvi‡Y eZ©gv‡b KvRmg~n eÜ i‡q‡Q| 

hvi d‡j h_v mg‡q KvR m¤úbœ Kiv 

m¤¢e bvI n‡Z cv‡i| D‡Ïk  AR©b 

e vnZ nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| 

4) 2986 eM©wgUv‡ii
 

2wU 

(†jv/wgW/nvB) †dwiNvU wbg©vY KvR 

RybÕ 2021 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

70.00% K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y eZ©gv‡b 

KvRmg~n eÜ i‡q‡Q| h_vmg‡q KvR 

m¤úbœ Kiv m¤¢e bvI n‡Z cv‡i|  

5) 33000 eM©wgUvi cvwK©s BqvW© 

wW‡m¤^iÕ 2020 bvMv` m¤úbœ Kiv 

n‡e| 

35.00% K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y eZ©gv‡b 

KvRmg~n eÜ i‡q‡Q| h_vmg‡q KvR 

m¤úbœ Kiv m¤¢e bvI n‡Z cv‡i| 

6) 6400 eM©wgUvi
 

Af šÍixY iv¯Ív I 

†dwiNv‡Ui G‡cÖvP †ivW wW‡m¤^iÕ 

2020 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

20.00% ev Í̄e AMÖMwZ Kg, wW‡m¤^i 2020 

Gi g‡a  KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e bq| 

K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y eZ©gv‡b 

KvRmg~n eÜ i‡q‡Q| 

7) 1000 eM©wgUvi
 

‡Wª‡bR e e ’̄v 

wW‡m¤^iÕ 20 bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

-- K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y eZ©gv‡b 

KvRmg~n eÜ i‡q‡Q| 

8) 5000 eM©wgUvi mxgvbv cÖvPxi I 

†dwÝs KvR wW‡m¤^iÕ 2020 bvMv` 

m¤úbœ Kiv n‡e| 

65.00% K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y eZ©gv‡b 

KvRmg~n eÜ i‡q‡Q| 

9) 3200 eM©wgUvi †dwiNvU GjvKv 

cÖ‡UKkb KvR wW‡m¤^iÕ 2020 bvMv` 

m¤úbœ Kiv n‡e| 

10.00% ev Í̄e AMÖMwZ Kg, wW‡m¤^i 2020 

Gi g‡a  KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e bq| 

K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y eZ©gv‡b 
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KvRmg~n eÜ i‡q‡Q| 

10) 240 eM©wgUvi
 

‡QvU †bŠ-hvb 

evw ©̀s Dc‡hvMx ÷xj †RwUmn 4wU 

¯úvW wbgv©Y KvR wW‡m¤^iÕ 2020 
bvMv` m¤úbœ Kiv n‡e| 

- Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| K‡ivbv 

fvBiv‡mi Kvi‡Y KvRwU Avi¤¢ Kiv 

m¤¢e nqwb|  

11) wWc wUDeI‡qj ¯’vcb, cvwb 

mieivn e e ’̄v, m¤ú~Y© Uvwg©bvj Ges 

NvU GjvKvq ˆe ỳ wZK KvRmn 

Ab vb  KvR wW‡m¤^iÕ 2020 bvMv` 

m¤úbœ Kiv n‡e| 

- Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| K‡ivbv 

fvBiv‡mi Kvi‡Y KvRwU Avi¤¢ Kiv 

m¤¢e nqwb| 

12) Mv‡W©wbs Ges weDwUwd‡Kkb Gi 

gva ‡g Uvwg©bvj GjvKvq b`x Zxi 

†mŠ›`h©ea©b RybÕ 2021 bvMv` m¤úbœ 

Kiv n‡e| 

- cÖK‡íi AvIZvq Ab vb  mKj 

AeKvVv‡gv wbg©vY KvR m¤ú‡bœi †kl 

ch©v‡q Av‡jvP  †mŠ›`h©ea©b KvR 

nv‡Z †bqv n‡e| 

 

                                                                                      

              

 

৩.৪             

৩.৪.                     

cÖKí ev Í̄evqbKvix ms ’̄v weAvBWweøDwUGÕi wbR¯̂ eZ©gvb Rbej KvVv‡gv Øviv cÖK‡íi KvR cwiPvwjZ n‡”Q| 

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cyi) c‡`i wb‡P bb Ggb GKRb Kg©KZ©v Zvi `vwq‡Z¡i AwZwi³ wn‡m‡e cÖKí cwiPvj‡Ki 

`vwqZ¡ cvjbc~e©K cÖK‡íi mwVK ev Í̄evqb I e e ’̄vcbvi KvR Ki‡eb e‡j wWwcwc‡Z wb‡`©kbv i‡q‡Q| ‡m Abyhvqx 

†gvt wbRvg DwÏb cvVvb, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx MZ 04-02-2018 Bs ZvwiL n‡Z A` vewa cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e 

AwZwi³ `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| 

 

৩.৪.২             

অল্পরাচে প্রকল্পেয েন্য দকান পূণ যকারীন েনফর মনল্পয়াগ কযা য়মন।                                   wWwcwc 

Abyhvqx KZ©„c‡ÿi wbR¯̂ Kg©KZ©v I Kg©Pvix Øviv cÖK‡íi KvR Pjgvb i‡q‡Q| weAvBWweøDwUGÕi GKRb mnKvix 

cÖ‡KŠkjx (cyi) I 2 Rb Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi), 2 Rb KvwiMix mnKvix (cyi) mgš^‡q cÖKí Kvh©µg 

ev Í̄evwqZ n‡”Q| cvkvcvwk Ab vb  mnvqK ÷vd cÖKí cwiPvjK‡K Zvi Kv‡R mvnvh  Ki‡Qb|              

                                                                                          

      /                                 

 

৩.৪.৩                                                                   

                                                                                    

                                                                                          

                                                                                প্রকে 

ফাস্তফায়নকারীন           ৩                               10-09-2018, 19-12-2018, 28-08-

2019                          ২                           25-07-2018, 14-02-2019        

        |                                                                                

                                     ,                                                 

                                n‡”Q   
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৩.৪.৪                                              

 

                              ৮/০৯/২০ ৮     ২৬/০ /২০ ৯                ২                    

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                          

                                                        

 

৩.৪.৫                           

 

 .                         ©                         ©                                   

                                                                                   © 

                

২.                                                                                     

                                                        ২                               

                                                ©                                     

                                                              ২                      

                                

 

৩.৫                           

 

wbweo cwiex‣Y mgx‣vwU m¤úv`‡b AvbzôvwbK I AbvbzôvwbK mv‣vrKvi h_v cÖkœvewji gva ‡g Z_  msMÖn, †dvKvm 

Mªzc wWmKvkb, cÖv_wgK I †m‡KÛvix Z_  msMÖn, wi‡cvU© ch©v‡jvPbv Ges cÖKí GjvKvq cwi`k©b BZ vw` Kvh©µg 

cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|                                                              

 

৩.৫.                

 

“                                                     (২          ) প্রকে এরাকায নমুনা আউমনয়ন 

দথল্পক ৯০০ েন উিযদাতাল্পদয াল্পথ যাময ািাৎকাল্পযয ভাধ্যল্পভ মনমফে মযফীিণ ভীিাটি মযচারনা কযা য়ল্পে। 

           কাে দথল্পক নুল্পভামদত প্রশ্নাফমরয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয মফমবন্ন উন্নয়ন ংক্রার্ন্ তথ্য ংগ্র কযা য়ল্পে।     

                                     -           ,        ,        ,       ,               , 

                ,            ,                      ,    -                                       

                                                                                        

                    

 

৩.৫.১.১ মনমফে মযফীিণ ভীিায় ংগ্রণকাযী উিযদাতাল্পদয ব্যমক্তগত তথ্যামদ 

 

ক. দায ধযন 

 

মনমফে মযফীিল্পণ উিযদাতাল্পদয প্রধান দা ংক্রার্ন্ তথ্য ংগ্র কযা য়। প্রাপ্ত তথ্য দথল্পক প্রতীয়ভান য় দম, প্রকল্পে 

উিযদাতাল্পদয দা মের কৃমলেীফী ২৫.১১%, ভৎস্যেীফী ১০.৮৯%, চাকুময ৪.৫৬%, ব্যফায়ী ২০.৫৬%         

     ৬.৬৭%              ৫.৪৪%  োে ৪.৫৬%             .২২%        .৭৮%        শ্রমভক 

৬.৩৩%,           ৭.৮৯%     ন্যান্য ৫.১১%। উিযদাতাল্পদয                                     

                   -১                            উিযদাতাল্পদয     ণ দদখাল্পনা ল্পয়ল্পে। 
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দরখমচে -১: উিযদাতাল্পদয দায ধযন 
 

 
 

                                                      ২৫.  %                     ২০.৫৬% 

                

 

খ. মিাগত দমাগ্যতা 

 

মনমফে ভীিায় উিযদাতাল্পদয তথ্য মফল্পিলল্পণ দদখা মায়, তকযা ১৮ েন উিযদাতাল্পদয মনযিয, ৪২ েন 

উিযদাতাল্পদয  ৫ভ দশ্রণী ম যর্ন্ িন্ন, তকযা ২০ েন উিযদাতাল্পদয  ৮ভ দশ্রণী মর্ন্য, তকযা ৯েন উিযদাতাল্পদয 

এ.এ.ম, তকযা ৪ েন উিযদাতাল্পদয এআচ.এ.ম এফং প্রায় ৬% ন্যান্য মফলল্পয় (কামযগময, বৃমিমূরক, মডল্পলাভা 

আতোমদ) িন্ন কল্পযল্পেন। ংখ্যাগত মফল্পিলল্পণ াওয়া মায় উিযদাতাল্পদয ভল্পধ্য দফমযবাগ  প্রাথমভক মিা দল্পয়ল্পেন 

৫ভ দশ্রণী িন্ন কল্পযল্পেন। দরখমচে-২ এফং াযমণ-৩.৪ দত ফণ যনা কযা ল্পয়ল্পে।  
 

দরখমচে ২: মিাগত দমাগ্যতা 
 

 
 

াযমণ ৩.৪: উিযদাতাল্পদয নাযী ও পুরুল্পলয মিাগত দমাগ্যতা 

 

মিাগত দমাগ্যতা ংখ্যা % 

মনযিয  163 18.11 

৫ভ দশ্রণী  382 42.44 

৮ভ দশ্রণী 181 20.11 

এ.এ.ম 84 9.33 

এআচ.এ.ম 39 4.33 

ন্যান্য (কামযগময, বৃমিমূরক, মডল্পলাভা, স্দাতক, স্দাতল্পকািয আতোমদ) 51 5.67 
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                                                                        ৪২.৪৪%  ৫       

               

 

৩.৫. .২                                                           

 

মনমফে মযফীিণ ভীিায় উিযদাতাল্পদয তথ্য মফল্পিলল্পণ দদখা মায় দম, তকযা ৯৫ েন         চরভান প্রকল্পেয 

                     কাে িল্পকয ফগত অল্পেন, তকযা     ৪ েন         প্রকল্পেয                কাে 

িল্পকয ফগত না     তকযা   েন         প্রকল্পেয                কাে িল্পকয                        

                                                                                           

             -৩                                                                              

উিযদাতাল্পদয                                                   ৯৬                     

                                                                                           -

৪                     

 

       -৩:                                           
 

 
 

       -৪:                                                                       
 

 
 

মনমফে মযফীিণ ভীিায় উিযদাতাল্পদয তথ্য মফল্পিলল্পণ                            দদখা মায় দম        

                                                                                     

       ৬                                      ২৮%                                 ২৭%      

                                 ২৪%                                      ২.৪৮%         

                             -৫                                                                
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    ,                                                              

 

       -৫                                   িমকযত তথ্য 
 
 

 

 

মনমফে মযফীিণ ভীিায় উিযদাতাল্পদয তথ্য মফল্পিলল্পণ     দদখা মায় দম        ৯৯    উিযদাতা           

                                                  ৯৭                                     

                                      ৯৩                                               

                                    -৩.৫                                                       

                                                                                              

   -                                                        
  

      -৩.৫                  িমকযত তথ্য 

 

                            % 

                                            

n¨vu 897 99.67 

Bv 3 0.33 

                                                     

n¨vu 879 97.67 

Bv 21 2.33 

                                         PjvPj e„w×  

n¨vu 839 93.22 

Bv 61 6.78 

 

৩.৫.১.৩                                                                                  

 

মনমফে মযফীিণ ভীিায় উিযদাতাল্পদয তথ্য মফল্পিলল্পণ দদখা মায় দম, তকযা ৯৭ েন উিযদাতা চরভান প্রকল্পেয 

দেমেং কাে িল্পকয ফগত অল্পেন, তকযা     ৩ েন উকাযল্পবাগী প্রকল্পেয দেমেং কাে িল্পকয ফগত না   
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দরখমচে-৬: চরভান প্রকল্পেয দেমেং কাে িমকযত তথ্য  

 

 

 

ক. দেমেং এয পল্পর উকায িমকযত তথ্য 

 

প্রকল্পেয মনমফে মযফীিণ ভীিা মফল্পিলল্পণ (একামধক উিয গৃীত ল্পয়ল্পে) দদখা মায়, ৩২.৪৫% উিযদাতা ফল্পরন 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর কভ ভল্পয় মােী মযফণ, ৩০.০৭% স্বে ব্যল্পয় মােী মযফণ সুমফধা দফল্পেল্পে   ৮.৯০% 

             নদীয নাব্যতা বৃমি দল্পয়ল্পে, ৭.৭৩% উিযদাতা ফল্পরন বাযী ভারাভার মযফন মনযাদ ও েতয 

ল্পয়ল্পে, ৬.২১% উিযদাতা ফল্পরন  নাযী ও মশুল্পদয চরাচর বৃমি দল্পয়ল্পে এফং তকযা ৪ েন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর 

নদী ল্পথ ন্যান্য সুমফধা বৃমি দল্পয়ল্পে (দরখমচে-৭)। াযমণ-৩.৬ মফল্পিলল্পণ দদখা মায় দম তকযা ৩৪ েন উিযদাতা 

                                                                                        

                  ৫৪    উিযদাতা                                                         

         

 

দরখমচে-৭: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাযল্পণ এরাকায় সুমফধা িমকযত তথ্য 
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াযমণ-৩.৬  দেমেংল্পয়য পল্পর ফন্যাকারীন ভল্পয় নদীয তীযফতী পরী েমভ ও স্থানা বাঙ্গন কফমরত ওয়ায ম্ভাফনা 

হ্রা 
 

দেমেং এয পল্পর ফন্যাকারীন ভল্পয় নদীয তীযফতী পরী েমভ ও স্থানা বাঙ্গন হ্রা 

িমকযত তথ্য  

ংখ্যা % 

োঁ ৩০৮ ৩৪.২২ 

না ৪৮৭ ৫৪.   

োমন না  ০৫   .৬৭ 

দভাট উিযদাতায ংখ্যা  ৯০০  ০০.০ 

 

খ. দেমেং কযায  ভাধ্যভ  ও স্থান                        

 

াযমণ-৩.৬ দথল্পক দদখা মায় দম, দেমেং এয ভাধ্যভ মাল্পফ ৯৭% দেোল্পযয ভাধ্যল্পভ  ২.৬৭% দেোয ও 

এক্সকোল্পবটল্পযয ভাধ্যল্পভ     ৫% এক্সকোল্পবটল্পযয ভাধ্যল্পভ ব্যফায কযা ল্পয়ল্পে। 
 

াযমণ-৩.৬:  দেমেং কযায  ভাধ্যভ 
 

 

দেমেং কযায  ভাধ্যভ ংখ্যা % 

দেোল্পযয ভাধ্যল্পভ ৮৭৩ ৯৭ 

দেোয ও  এক্সকোল্পবটল্পযয ভাধ্যল্পভ ২৪ ২.৬৭ 

এক্সকোল্পবটল্পযয ভাধ্যল্পভ ৩ ০.৩৩ 

দভাট  ৯০০ ১০০ 

 

মনমফে মযফীিণ ভীিায়  (মফল্পিলল্পণ একামধক উিয গৃীত ল্পয়ল্পে) দদখা মায় Dredged Spoil ৪৬.৩৩% প্রকে 

কর্তযক মনভ যাণকৃত ডাআল্পক দপরা ল্পয়ল্পে, ২৬.৬৭% নদীল্পত, ২৪.৩৩% নদীয াল্পে দপরা ল্পয়ল্পে, ১.৬৭% কৃমল েমভল্পত 

দপরা ল্পয়ল্পে এফং ৬.০৩% ন্যান্য (ব্যমক্তগত ফােী, স্কুর, কল্পরে, ভমেদ, ভাদ্রাা বযাট কাল্পে) দপরা ল্পয়ল্পে। 

(দরখমচে-৮)। তকযা ৫২ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন ভাটিয ডাআক বতমযয ভয় ফাঁল্পয াআমরং ও তেযায দফো মনভ যাণ 

কযা  মন, তকযা ৩২ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন ফাঁল্পয াআমরং ও তেযায দফো মনভ যাণ কযা  ল্পয়ল্পে এফং তকযা ১৫ 

েন উকাযল্পবাগী মফলয়টি িযল্পক ফগত নয় (দরখমচে-৯)।                                             

Dredged Material                                                                          

       ,                                                                                 ঐ 

                                                           
  

দরখমচে -৮: Dredged Spoil দপরায  স্থান 
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দরখমচে-৯: ভাটিয ডাআক বতমযয ভয় ফাঁল্পয াআমরং ও তেযায দফো মনভ যাণ 

 

 
 

মনমফে মযফীিণ ভীিায় দদখা মায়                                                  ৩৮         

                                                                                           

                       ৩৫.৯৪%                ২৯.৮৯%              .৭৪%                       

      ২৯.৯৬%            ২.৬ %  (াযমণ-৩.৭    

 

      ৩.৭ :                                               

 

‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKvi  ংখ্যা % 

n¨vu 345 38.33 

Bv 555 61.67 

fivUK…Z ’̄vb 

K…wl Kv‡R 124 35.94 

iv Í̄v wbg©vY 103 29.86 

gvV fivU  6 1.74 

wkÿv cÖwZôv‡bi RvqMv fivU 103 29.86 

Ab¨vb¨   9 2.61 

 

৩.৫. .৪       /                                    

 

মনমফে মযফীিণ ভীিায় দদখা মায়        - ০                                                  ৭৭ 

               -                   /                                     ২৩                -   

                /                                                                                  

                                                                                            

                       -                                        -৩.৮             -    

                                       -                    -                            
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     - ০:    -                   /                 
 

 
 

      ৩.৮:  †bŠ-hvb mn‡R PjvPj  

 

   -           ংখ্যা % 

          -    ৬ ৩ ৪৭.৫৫ 

            -    ৪৭৭ ৩৭.০০ 

       ৭০ ৫.৪৩ 

              ৯৫ ৭.৩৭ 

     ৩৩ ২.৫ 

   ২৮৯  ০০.০০ 

  মফল্পিলল্পণ একামধক উিয গৃীত ল্পয়ল্পে 

 

৩.৫.১.৫ েমভ মধগ্রণ                                          

 

মনমফে মযফীিণ ভীিায় দদখা মায়       -৩.৯         ৫৭            cÖKí ev Í̄evq‡b                

               ৪২                                                                     

                      ৮৮                                                               

                                                                                        

                                                                                       

        -                                   

 

      -                        ৯৪                                                    

                         ,                                                                 -

                                     

 

                                                                         (৭ .৪৩%)     

         (২৮.৫৭%)                 (      - ২)  
 

      ৩.৯:                      

 

                              % 
cÖKí ev Í̄evq‡b                       
    ৫ ৬ ৫৭.৩৩ 

    ৩৮৪ ৪২.৬৭ 

                                     
     ০    .২২ 
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    ৭৯৯ ৮৮.৭৮ 

                                                     
    ৭৩ ৮.   

    ৮২৭ ৯ .৮৯ 

 

      -  :                           

 

 

 

      - ২:                                         

 

 
 

৩.৫.১.৬ দনৌ-মান ব্যফাযকাযী মােী/ব্যফায়ীল্পদয  য cÖK‡íi      ম্পূযক প্রবাফ   

 

ভীিায় (মফল্পিলল্পণ একামধক উিয গৃীত ল্পয়ল্পে)) দদখা মায় দম স্কুর/কল্পরল্পে দেল্পর-দভল্পয়ল্পদয এফং েনাধাযল্পণয  

মাতায়াল্পতয সুমফধা বৃমি ল্পয়ল্পে। ংগ্রণকাযী উিযদাতাল্পদয ভল্পধ্য তকযা ৩৫ েন ফল্পরন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর  

পূল্পফ যয তুরনায় মাতায়াত ভয় কভ রাল্পগ, তকযা ৪০ েন ফল্পরন খযচ কভ য় এফং তকযা  ৭ েন ফল্পরন পূল্পফ যয 

তুরনায় মাতায়াল্পতয সুমফধা ল্পয়ল্পে (দরখমচে- ৩)। ৯৭%         ফল্পরন েনল্পগাষ্ঠীয মনয়মভত মাতায়াত দফল্পেল্পে, প্রায় 

৯৫% উকাযল্পবাগী ফল্পরন নদীল্পথ ভ্রভণ মাসু দরাকেন নদীয দৌন্দর্য্য উল্পবাগ কযল্পত াযল্পে এফং প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর তকযা ৯৭ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন                                              -

৩. ০ । গুণগত মফল্পিলল্পণ াওয়া মায় দম, ভ্রভণ মাসুযা দকফর ভাে ফল যা দভৌসুল্পভ অল্প। ফাস্তফ ফস্থা ম যল্পফিল্পণ দদখা 

মায় দম, ফারাী ঘাট ল্পত ফাাদুযাফাদ ঘাট ম যর্ন্ েনগণ আমঞ্জনচামরত দনৌকা/ দোট দোট কাল্পগ যায ভাধ্যল্পভ মাতায়াত ও 

ীমভত মযল্পয ণ্য মযফন কযল্পে। তল্পফ দেমেং কাে এফং ফকাঠাল্পভায কাে িন্ন না ওয়ায় ম যল্পফিল্পণ ফে 

দবল্পর মাতায়াত কযল্পত দদখা মায় মন। 
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দরখমচে- ৩: স্কুর/কল্পরল্পেয মিাথী, েনাধাযল্পণয মাতায়াল্পতয সুমফধা 
 

 
 

াযমণ-৩. ০: মফমবন্ন দশ্রনীয েনাধাযল্পণয মাতায়াল্পতয সুমফধা 

 

মফমবন্ন দশ্রনীয  েনাধাযল্পণয ভতাভত       % 
            wbqwgZ             
    878 97.56 

    ২২ ২.৪৪ 

         d‡j b`xi cvwb cÖevn        

    ৮৮  ৯৭.৮৯ 

     ৯ ২.   

ågb wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvM    

    847 94.11 

    ৫৩ ৫.৮৯ 

 

৩.৫.১.৭                              কৃমল                        

 

তকযা ৭৪ েন উ       কৃলল্পকয ভল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর                                        

                              বৃমি দল্পয়ল্পে এফং ২৫% উ            বৃমি ায়মন। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর 

কৃমল শ্রমভল্পকয কভ যংস্থান বৃমি দল্পয়ল্পে। ৬৭.৫৫% উ       ভল্পত কৃলক াযা ফেয চাল্পলয কাে দল্পয় থাল্পকন, 

৩.৪৫% উ        ভল্পত াযা ফেয ভজুময াওয়ায সুল্পমাগ সৃমষ্ট ল্পয়ল্পে     ২.০৫% উ        ন্যান্য কভ যংস্থান 

বৃমি দল্পয়ল্পে (     -৩.     প্রকে কাম যক্রল্পভয পল্পর তকযা ৩৯ েন                  খনল্পনয কাযল্পণ     

                            এরাকায় পল্পরয ফাোযোতকযল্পণয সুল্পমাগ-সুমফধা দফল্পেল্পে, তকযা ২৬ েন 

ফল্পরন পূল্পফ যয তুরনায় কভ ভয় রাল্পগ, ২৮ েন ফল্পরন খযচ কভ য় এফং ৬ েন         ন্যান্য সুমফধায মফলয় 

উল্পেখ কল্পযন        - ৪)।             ,           ,                                              

           ,                                                                               

                                                                                           

                                                      
 

াযমণ-৩.                                                                        

 

                 ci †m‡Pi AvIZvfz³       Rwgi cwigvY                  % 

    ৭৪.২২ 

    ২৫.৭৮ 

                                                                     % 

mviv eQi Pv‡li KvR       ৬৭.৫৫ 
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mviv eQi gRywi cvIqvi my‡hvM ৩০.৪০ 

Ab¨vb¨ ২.০৫ 

 

       - ৪:                                                                             -      

 

 
 

৩.৫.১.৮ চরভান প্রকল্পেয দেমেং        ভৎস্যেীফীল্পদয উকায িমকযত                  

 

মনমফে ভীিায় দদখা মায়   , খনল্পনয পল্পর নদীয ামন ধাযণ িভতা বৃমি াওয়ায় ভাল্পেয উৎাদন বৃমি দল্পয়ল্পে। 

তকযা ৮  েন         ফল্পরন ভাল্পেয উৎাদন বৃমি দল্পয়ল্পে এফং  ৮ েন ফল্পরন ভাল্পেয উৎাদন বৃমি ায়মন। 

৭৩.২২%          ভল্পত চরভান প্রকল্পেয দেমেং পল্পর াযা ফেয ধল্পয ভৎস্য অযল্পণয সুল্পমাগ সৃমষ্ট ল্পয়ল্পে। চরভান 

প্রকল্পেয দেমেং এয কাযল্পণ ভৎস্য শ্রমভল্পকয কভ যংস্থান বৃমি দল্পয়ল্পে। প্রায় ৬২.৩৩%          ভল্পত ভৎস্যেীমফযা  

াযা ফেয ভাে অযণ এয কাে কল্পয থাল্পকন এফং ৩৭.৬৭%          ভল্পত াযা ফেয ভজুময াওয়ায সুল্পমাগ সৃমষ্ট 

ল্পয়ল্পে (াযমণ-৩. ২)। তকযা ৩৩. ৯% েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন খনল্পনয পল্পর এরাকায় ভৎস্য ফাোযোতকযল্পণয 

           সুল্পমাগ-সুমফধা দফল্পেল্পে, তকযা ২৬.৯৭%          ভল্পত মযফল্পন কভ ভয় রাল্পগ, ৩৮.৬৪ েন 

         ভল্পত খযচ কভ য় এফং  .২ %          ন্যান্য সুমফধায মফলয় উল্পেখ কল্পযন (দরখমচে-১৫)।  

 

াযমণ -৩. ২: চরভান প্রকল্পেয দেমেং কাে ও ভৎস্যেীমফল্পদয উকায িমকযত তথ্য 
 

                                                                           

                  

% 

    ৮ .৭৮ 

     ৮.২২ 

                        
    ৭৩.২২ 

    ২৬.৭৮ 

                                          
                           ৬২.৩৩ 

                           ৩৭.৬৭ 
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দরখমচে-১৫:     Lb‡bi d‡j GjvKvq gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav  

 

 

 
 

৩.৫.১.৯ অথ য-াভামেক উন্নয়                                                 

 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ে এরাকায কভ যংস্থান ও অয় বৃমিল্পত ভুমভকা যাখল্পে। ৯৭.  %          ভল্পত চরভান 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর   /              /                     -                                   

                 ২.৮৯%         দকান ভুমভকা নাআ (দরখমচে-১৬)। 

 

দরখমচে-১৬:   /              /                     -                         

 

 
 

          ভল্পন কল্পযন দম তাল্পদয নতুন কভ যংস্থান সৃমষ্ট ল্পয়        ণ্যমযফণ  ২৯.৭৭%  মােী মযফণ 

 ২২. ২%   মদনভজুয (৯.২৯%), ভৎস্য অযণ (২০.৬৪%   কৃমলণ্য উৎাদন  ২ .০৫%  এফং ক্ষুদ্র ব্যফায়ী 

 ৪.২৮%  (দরখমচে-১৭)। মনমফে ভীিায় দদখা মায়           ৯৪                                     

                                                                                         

(দরখমচে -১৮)  
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দরখমচে-১৭: মফমবন্ন ধযল্পনয কভ যংস্থাল্পনয সৃমষ্ট 

 

 
 

দরখমচে-১৮:                                                                                

 

 
 

৩.৫. . ০      ,           ,    /                                        

 

     -৩. ৩              ৮ .৭৮%         ফল্পরন                                                     

                                          ৫.৩৩%                                       

                                                                           ২.৭৮         

               ৭৮.  %         ফল্পরন                                                          

                                                        

 

াযমণ -৩. ৩:      ,           ,    /                       

 

     ,           ,    /                       িমকযত তথ্য      % 
                                                                                         

িমকযত তথ্য 
n¨vu  736 81.78 

Bv 48 5.33 

Rvwb bv 115 12.78 
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                                                                                   িমকযত তথ্য 

n¨vu  703 78.11 

Bv 67 7.44 

Rvwb bv  ৩০  ৪.৪৪ 

 

৩.৫.১.১১                              ‡UKmB cwi‡ek                   

 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ৭.০০%         ভল্পন কল্পযন দম, মযল্পফল্পয উয মফরূ প্রবাফ ল্পেল্পে এফং ৭৫.৮৯%  

            কল্পযন দম মযল্পফ উন্নয়ল্পন দকান মফরূ প্রবাফ ল্পেমন (দরখমচে-৩০)।                    

                               ৪.৩৩%                             ৪৪. ৭%           ২ .২৮%  

                             ২৮.০৫%                                    /        ২. ৭৫  

                          -৩. ৪    

 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ৭ .৬৭%         ভল্পন কল্পযন দম,          /                               

                              ৭ .৬৭%                  /                                

                                                    দরখমচে- ৯   

  

দরখমচে - ৯: মযল্পফল্পয উয দকান প্রকায মফরূ প্রবাফ 

 

 

 

াযমণ-৩.১৪: মফরূ      িমকযত তথ্য 
 

মফলয় % 

         d‡j K…wl Rwg K‡g hvIqv ৪.৩৩ 

           ৪৪.১৭ 

খনল্পনয পল্পর কৃমল েমভ কল্পভ মাওয়া ২১.২৮ 

খননকাল্পর েনগল্পণয চরাচল্পর ফাঁধাগ্রস্ত ল্পয়ল্পে/ল্পি ২৮.০৫ 

ন্যান্য ২.১৭ 
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      -২০            /                                                     

 

 

 

3.5.2 mgxÿvi ¸YMZ Z‡_¨i we‡kølY 

 

3.5.2.1 GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 

 

           mgRvZxq e w³eM© mgš^‡q (            ৪wU                   ৪ ) †gvU 8wU GdwRwW Kiv 

n‡q‡Q| GdwRwW‡Z wewfbœ Í̄‡ii †jvK h_v                   PvjK, kÖwgK, K„wlRxex, grm Rxex,       Ges 

e emvqx BZ vw` AskMÖnY Kivi d‡j Zv‡`i KvQ †_‡K cÖK‡íi Kg©KvÛ Ges Gi  cÖfve mswkøó wewfbœ ¸YMZ Z_  

msMÖn Kiv n‡q‡Q| `jxq Av‡jvPbvmg~n GdwRwW MvBWjvBb Abymv‡i cwiPvwjZ n‡q‡Q| GdwRwWi MvBWjvBb 

cÖYq‡b †h mKj welq/ m~PK AšÍf©y³ wQj Zv n‡jv cÖKí Kg©Kv‡Ûi eZ©gvb Ae ’̄v, cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j myweav I 

Amyweav, Rwg AwaMÖnY, dmjx Rwgi dm‡ji ÿwZ, b`x fv½b, ‡WªR Spoil, ev‡uki cvBwjs, ZR©v †eov, b`xi 

bve Zv (†bŠ-cwien‡bi), Kg©ms ’̄vb, ২                ,                             , eb¨vi ZxeªZv, 

Kv‡Ri ¸YMZgvb, gv‡Qi AvniY, f~wgnxb I Mixe cwiev‡ii Kg©ms ’̄vb, cwi‡e‡ki Dci cªfve, ågY, cÖK‡íi 

mej I  `ye©j w`Kmg~n Ges  fwel ‡Z G ai‡Yi cÖKí ev Í̄evq‡bi cÖ‡qvRbxqZv|  

 

(K)             ‡`i Ici cÖK‡íi m¤¢ve¨ cÖfve 

 

GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi ’̄vbt                        MÖvg/†gŠRvt                BDwbqbt           

Dc‡Rjvt           †Rjvt          wefvMt           ZvwiLt ২৪/০২/২০২০ mgqt       ০.৫৬  

                   t                 
 

তকযা ৯৫%         চরভান প্রকল্পেয                      কাে িল্পকয ফগত অল্পেন           

                                                                                            

                                                                                      GjvKvq 

                                                                                             

                           ৬০%                                                             

                                                           g~j  †c-AW©vi Gi gva ‡g cwi‡kva     
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                  Dredged spoil          

                                   

                          

 
 

            ‡`i Ici cÖK‡íi m¤¢ve¨ cÖfve 

 

GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi ’̄vbt             MÖvg/†gŠRvt             BDwbqbt           

Dc‡Rjvt        †Rjvt          wefvMt     , ZvwiLt ২৫/০২/২০২০   

                   t         
 

           GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix    -    MY Rvbvb †h,                                    

                                                                                         

       প্রায় ৯৫% ংগ্রণকাযী ভল্পন কল্পযন নদীল্পথ ভ্রভণ মাসু দরাকেন নদীয দৌন্দর্য্য উল্পবাগ কযল্পত াযল্পে। 

তাযা অল্পযা ফল্পরন                                                                             

                                                                                                

                                                                                      

                                                                                        

                              

 

              Ici cÖK‡íi m¤¢ve¨ cÖfve 

 

GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi  ’̄vbt           MÖvg/ †gŠRvt           BDwbqbt              

Dc‡Rjvt           †Rjvt          wefvMt         , ZvwiL t ০৬/০২/২০২০             ৪ ২০  

                   t                

 

GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix e emvqx‡`i mv‡_ Av‡jvPbvKv‡j 

Rvbv hvq †h, hv‡`i Pvwn`v Av‡Q Zviv †bŠKvq K‡i evRv‡i 

gvjvgvj mn‡R Avbv †bIqv Ki‡Z cvi‡Q            

Z‡e Av‡iv fvj djvdj †c‡Z n‡j mviv eQi a‡i †WªwRs 

Gi KvR Pvjy ivL‡Z n‡e|                           

                                            

     -                                    

                                              

                                               

                                            

                                             

                  
 

 

                                                                       -                      

                                                                                      

                                                                                       

                                                     -                
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    K…wlRxex‡`i Ici cÖK‡íi m¤¢ve¨ cÖfve 

 

GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi  ’̄vbt                         MÖvg/†gŠRvt                t         

Dc‡Rjvt        †Rjvt          wefvMt     , ZvwiLt ২৩/০২/২০২০ mgqt       ৪.০০   

                  t          
 

GdwRwW‡Z                  ৯৬               

                                                     

                                                 

      DËi`vZv‡`i               ,                 

                                                   

                                               

                                                     

                                                 

                                              

                                                     

                                                    

                                              

                                                      

                                                  

           

 

 

  ঙ  Kg©ms ’̄vb I Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi my‡hvM e„w×‡Z cÖK‡íi m¤¢ve¨ cÖfve 

 

GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi ’̄vbt                        MÖvg/†gŠRvt           BDwbqbt           Dc‡Rjvt 

          †Rjvt          wefvMt         , ZvwiL t ২৭/০২/২০২০ mgqt       ০.২৫   

                   t              
 

GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix         Rvbvb †h,                                                    

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                        

                                                                                     

                                                                                              

                     

 

                                                                                        

                               
 

  

েমফ:                                          Kv‡M©v kÖwgK‡`i mv‡_ GdwRwW| 
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3.5.2.2 †KAvBAvB n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 

 

cÖK‡íi mv‡_ m¤ú„³ gyL  cÖKí ev Í̄evqb I e e ’̄vcbvi e w³eM© †hgb weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awd‡mi mswkøó 

Kg©KZ©vMY, cÖKí cwiPvjK, mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡qi cÖ‡KŠkjx, cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwW Gi cÖKí 

mswkøó e w³eM© Øviv, cÖKí ev Í̄evq‡bi m¤ú„³ e w³e‡M©i mv‡_ ‡KAvBAvB cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| ২          

          wU †KAvBAvB m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi g~L  e w³e‡M©i mv‡_ †KAvBAvB cwiPjbv Kivi Rb  

GKwU KII Checklist e envi Kiv n‡q‡Q| †KAvBAvB‡Z cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk  Abymv‡i ev Í̄evqb, AR©b 

I cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v, cÖKí e e ’̄vcbv I ev Í̄evqb msµvšÍ LyuwUbvwU welq, cÖK‡íi 

gvjvgvj I †mevmg~‡ni µq cÖwµqv I Avw_©K e q, K…wl dmj, grm  AvniYmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi 

cÖfve Ges cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY Ges cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb  fwel ‡Z wK wK 

D‡` vM †bqv `iKvi Zv we‡kølY Kiv      | 

 

(K) cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨ 

 

cÖKíwUi cÖYqb/ Aby‡gv`b Kv‡j                 ‡                            Nv‡U                   

gva ‡g         hvbevnb PjvPj                            Dbœqb      Ges                      

                                K‡i                           -c~e©v                As‡k 

mv‡_ `~i‡Z¡ I Kg Li‡P DbœZ            wói mnvqK n‡e Ges †mfv‡eB cÖKíwU ev Í̄evqb Kiv n‡”Q|  

 

  

                                                                                               

                            

 

(L) cÖKí e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evqb 

 

wWwcwc Abyhvqx cÖKí ev Í̄evqbKvix ms ’̄v weAvBWweøDwUGÕi wbR¯̂ Kg©KZ©v I Kg©Pvix Øviv cÖK‡íi KvR Pjgvb 

i‡q‡Q|                                                                 OTM -          

                              DPM -                                                 

                                                                                       

                (DPM)-                                             

 

(M) Ab¨ cÖwZôv‡bi mv‡_ m¤ú„³Zv 

cÖKí ev Í̄evq‡bi mydj cy‡ivgvÎvq cÖvwßi Rb  cÖwZôvb Z_v moK wefvM, we`y r Dbœqb †evW©, †Rjv cÖkvmb, 

evsjv‡`k †ijI‡q I cvwb Dbœqb †ev‡W©i mv‡_ m¤ú„³Zv i‡q‡Q|  
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 . µq msµvšÍ 

 

Av‡jvP  cÖK‡íi AvIZvaxb GKwU c v‡KR e ZxZ Aci mKj c v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q, ïaygvÎ 

AvmevecÎ µq c v‡K‡Ri †UÛvwis cªwµqv GLbI evKx Av‡Q, hv kxNªB Avnevb Kiv n‡e| miKvix wewagvjv 

wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 mwVKfv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q|  

 

gvjvgvj (Goods) msMÖn/µ‡qi c v‡KR¸‡jvi AvIZvq 1wU Wvej †Kweb wcKAvc Ges GK‡mU Kw¤úDUvimn 

Avbylw½K µq Kiv n‡q‡Q| G¸‡jvi Ae ’̄v fvj i‡q‡Q| Kvh© (Works)-Gi c v‡KR¸‡jvi AvIZvq cÖ‡Z KwU 

Kv‡Ri IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a  †WªwRs KvR m¤úbœ n‡q‡Q| Ab vb  c v‡K‡Ri KvR Pjgvb 

i‡q‡Q| †mev (Services)-Gi c v‡KR¸‡jvi AvIZvq cÖ‡Z KwU Kv‡Ri IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

B‡Zvg‡a  c~Z©Kg© I †WªwRs mswkøó Kbmvj‡UwÝ m¤úbœ n‡q‡Q| Ab vb  c v‡K‡Ri KvR Pjgvb i‡q‡Q| 

 

(ঙ) Ab¨ ms ’̄v KZ©„K Kvh©µg MÖnY 

 

           Pre-hydrography Survey              Post-hydrography Survey             

                       CEGIS              Dredged Volume                        

                                                                     -                         

                        

 

(P) CEGIS KZ©„K Kvh©µg MÖnY 

 

          Morphology     ©                

                  ২০ ৭             

                    ©     ২০ ৮       

                    ©                         

                        ৩০.০০            

                                  

              cÖK‡íi civgk© †mevi KvR 

Single Source Selection (SSS) cØwZ‡Z 

cvwb m¤ú` gš¿Yvj‡qi Center for 

Environmental and Geographical 

Information Services (CEGIS)-‡K cÖ`vb 

Kiv nq|   

 

 

cÖK‡íwU ev Í̄evq‡b ¸YMZ gvb eRvq ivLvi Rb  civgk©K cÖwZôvb wmBwRAvBGm-‡K wb‡qvM K‡i mve©ÿwYK †WªwRs 

KvR gwbUwis Kiv n‡”Q| †WªwRs mswkøó civgk©K cÖwZôvb CEGIS KZ…©K                              
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(Q) cÖKí ev Í̄evq‡bi cÖwZK~jZv 

 

             Dynamic এফং Unpredictable River Morphological কাযল্পণ প্রমতমনয়ত এয গমতপ্রকৃমত 

মযফমতযত ল্পয় থাল্পক। ফল যা দভৌসুল্পভ এ নদীটি প্রফর রুদ্রমূতী ধাযণ কল্পয। াাাম                        

                         GQvov, gvV ch©v‡q wewfbœ mgm vi m¤§yLxb n‡Z nq| h_vt 

 

 .                                                                                          

                                                                                  

                                                                                               

                                                       

 

২.                                                                                     

                                                                                              

                                     ৮৫%                ৭                                  

       Av‡jvP  cÖK‡íi KvR ïiæ nIqvi mv‡_ mv‡_ GKB mg‡q moK wefvM KZ…©K ms‡hvM moK wbg©vY KvR 

Avi¤¢ bv nIqv Ab¨Zg mgm¨v e‡j wZwb g‡b K‡ib| 

  

(R) cÖK‡íi mgvß KvR¸‡jvi iÿYv‡eÿY I †givgZ 

 

          weAvBWweøDwUG Rvbvb †h, wWwcwc Abyhvqx                      evsjv‡`k Af šÍixY 

†bŠcwienb KZ©„cÿ (weAvBWweøDwUG)’                                              cÖK‡íi         

                                       ২৫.০০                                ’       

                            mviv eQi a‡i               e e ’̄v wbwðZK‡í cÖK‡íi AvIZvq †WªwRs †kl 

n‡jI †bŠcwienb gš¿Yvj‡qi wm×všÍ Abymv‡i B‡Zvg‡a  weAvBWweøDwUGÕi wbR¯̂ †WªRvi Øviv †WªwRs KvR Pjgvb 

i‡q‡Q Ges cieZ©x‡Z Zv Ae vnZ _vK‡e e‡jI Avkv Kiv hvq| 

 

(S) cÖK‡íi m¤¢ve¨ cÖfve 

 

(1)  GjvKvq m¤¢ve¨ cÖfve 

 

 cÖKíwU ev Í̄evq‡bi gva ‡g evjvkx I evnv`yivev` †dixNvU wbg©vY Kiv n‡j e„nËi iscyi I ivRkvnx 

wefv‡Mi mKj †Rjvi mv‡_ Rvgvjcyi, gqgbwmsn I wm‡jUmn AÎ AÂ‡ji †hvMv‡hvM e e ’̄vi 2q 

gva g ’̄vwcZ n‡e;  

 d‡j e½eÜz †mZzi Ici m„ó AwZwi³ Pvc n«vm cv‡e Ges cY  cwienbmn hvÎx cwienb e e ’̄vi Dbœqb 

NU‡e; 
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 cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j Rvgvjcyi I MvBevÜv †Rjvmn Av‡kcv‡ki †Rjv mg~‡ni †jvKR‡bi gvjvgvj 

cwienb I hvZvqvZ LiP Kg‡e Ges mgq euvP‡e| 

 

(2) Rwg AwaMÖnY/ jxR 

 

                                                                                       

                                                                                          

                                                                 g~j¨                     

                 †c-AW©vi Gi gva ‡g cwi‡kva            

(3) ‡WªR Spoil 
 

                                 †WªwRs mswkøó civgk©K cÖwZôvb CEGIS KZ…©K Dredged Spoil 

Management System Gi AvIZvq wb‡`©wkZ ’̄vb †hgb-†ewm‡bi gvwU b`xi Zxi n‡Z `~ieZ©x ’̄v‡b Ges 

P v‡b‡ji gvwU DPuy P‡i gvwUi WvBK I ZiRv †eov Øviv WvBK wbg©vY K‡i †djv n‡”Q|                       

                          ২২-২৫                                                        

Dredged Material               ০০০- ৫০০                                               

             Dredged Material                                                                

                                                                                      

       ঐ                                                      

 

(৪) ågY wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡  
 

                                      -         -                                    

                                                                                            

    ৭/৮                                                                                  

                  

 

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                          

                                                                                     

                                        

 

(৫)                            
 

                                                                                            

                                                cÖKíwU cÖZ¨ÿ/     fv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv 

cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e  wbivc‡` I mv”Q‡›` ¯‹zj/K‡j‡Ri wkÿv_©x, Rbmvavi‡Yi hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e| 

KviY eZ©gv‡b NvU GjvKvq DVv-bvgvi †Kvb myweav †bB| 

 

(U) Kvh©µg †UKmB/Sustain Kiv m¤ú©wKZ Z_¨ 

 

             Dynamic এফং Unpredictable River Morphological কাযল্পণ প্রমতমনয়ত এয গমতপ্রকৃমত 

মযফমতযত ল্পয় থাল্পক। ফল যা দভৌসুল্পভ এ নদীটি প্রফর রুদ্রমূতী ধাযণ কল্পয। াাাম                        
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3.5.2.3 †Km ÷vwWi weeiY  

 

            

 

            ৫৩                          ৫               

                                                         

                                       ৬    ২    ৪      

                                                         

                                                        

                                                     

                                                -     

                                                       

                -                                  

                                                  

                                                 -

                                                        

                                                     

                                                  

                                       

 

 

         ২ 

 

          ২৬            ৫                          

                                                  

                   ৭    ৩    ৪                       

                                                     

                                                        

                                                     

      -                                            

                                                   

                                                       

                      

                                                                                      

                                                                                            

                                                                                      

                                                      

 

         ৩ 

 

                                                                                         

                                                                                            

                                                 ৯                                            

                                         ৯                                                  
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৯                                       

                                           

                                            

                                         

                               

 

3.5.2.4 ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjv n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 

 

cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿvi Z_  mwVKfv‡e msMÖn Kivi D‡Ï‡k  gvV ch©v‡qi Kg©kvjv ’̄vbxq DcKvi‡fvMx 

(                    K…wlRxex, grm Rxex, PvKzwi, e emvqx, kÖwgK, gv÷vi/mv‡is, †bŠ-hvb kÖwgK, †bŠ-hvb 

gvwjK), BDwbqb cwil‡`i    mn Ab vb  MY gvb  e w³eM©, AvBGgBwWi cÖwZwbwa, cÖK‡íi cÖwZwbwa Ges 

civgk©K cÖwZôvb ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) Gi KZ…©cÿ I civgk©Ke„‡›`i 

Dcw ’̄wZ‡Z MZ ৫    © 20২০ Bs Zvwi‡L                              AbywôZ nq| D³ Kg©kvjvi cÖavb 

AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve †gvt gvneyeyi ingvb, cwiPvjK, cwiexÿY I g~j vqb †m±i-8, AvBGgBwW| 

we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve gynv¤§` †gv Í̄dv nvmvb, Dc cwiPvjK, AvBGgBwW|   

 

civgk©K wU‡gi g‡a  Dcw ’̄Z wQ‡jb (1) Rbve ‡gvt                   wUg wjWvi (2) Rbve †gvt gvneye 

Avjg, nvB‡WªvMÖvdvi (3) Rbve nvwmeyb bvnvi Lvbg, Av_©-mvgvwRK we‡klÁ|  

 

Kg©kvjv mgš^qKvix wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib Rbve           ,             Avey mv`vZ †gvt mv‡qg, 

e e ’̄vcK, ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)| cwiexÿY mgxÿvi Av_©-mvgvwRK 

we‡klÁ, Rbve nvwmeyb bvnvi Lvbg (                                                      ২  

        )” kxl©K Pjgvb cÖK‡íi cUf~wg, D‡Ïk , cÖavb cÖavb A½mg~n, cÖKí cwiwPwZ, Ae ’̄vb, e q, 

ev Í̄evqbKvj, eZ©gvb mgxÿvi D‡Ïk , mgxÿv cw×wZ, mgxÿvi wWRvBb, bgybv c×wZ, Z_  msMÖn c×wZ Ges 

mgxÿvi P~ovšÍ Kg©-cwiKíbv Av‡jvPbvq Zz‡j  Av‡bb| 

 

Dcw ’̄Z ‡óK‡nvìvi‡`i mv‡_ Av‡jvP  welqe¯̀ wb‡¤œ Dc ’̄vcb Kiv n‡jv: 

 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv  

 cÖKí cÖYq‡b ’̄vbxq RbcÖwZwbwa ev RbM‡Yi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q wK bv;  

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~n  

 cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv eZ©gv‡b Kvh©Ki Ae ’̄v;  

 ‡WªwRs Gi d‡j AwR©Z myweavmg~n  

                                                                                 

Ki‡Z cÖK‡íi cÖfve  

                                             cÖK‡íi cÖfve  

                           cÖK‡íi cÖfve 

                       cÖK‡íi cÖfve 

         -                            ৪             

                                                                               cÖK‡íi 

cÖfve 

 cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n  

 cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SzuwKc~Y© w`Kmg~n  
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 ে GjvKvq GKB iKg Av‡iv DbœZ cÖK‡íi Rb  mycvwik 

 

 
 

মস্থযমচে-:                                                         

 

Kg©kjvi cÖavb AwZw_ Rbve †gvt gvneyeyi ingvb, cwiPvjK, cwiexÿY I g~j vqb †m±i-8, AvBGgBwW e‡jb, 

AvBGgBwWi cÿ †_‡K miKv‡ii wewfbœ cÖKí hw`I gwbUwis Kiv nq ZeyI wbweo cwiexÿY mgxÿvi Kvh©µgwU 

m¤úv`b Kivi Rb¨ ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) ‡K wb‡qvM †`qv n‡q‡Q| wZwb 

Av‡iv e‡jb, ÒAvgiv GLv‡b G‡mwQ wZbwU welq Rvbvi Rb ,                                              

                                                                                           

                                                                                             

                       

 

AskMÖnYKvix‡`i AwfÁZv I gZvgZ 

 

            -                                                                              

                                                                                        

 ২                                                                                     -        

                                                                                       

               

 ৩                   -      -                                                                 

                                                                                        

 ৪                        -                                                                 

                                 

 ৫         -                                                                                  

                      ২                                                                       

                                                                                      

    -                                                                                 

 ৬          ,                                                

 ৭                     ৬৩                                                                     

                 ৯                                                   

 ৮                                -                                                       
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3.6 cÖK‡íi Exit Plan        
 

Exit Plan                ২০ ৭                                                                 

                                                                                       

“BIWTA”                                                                               

     ২৫.০০                        BIWTA                                  

 

                                                                                           

                                                                                               

                                                                                         

                  CEGIS   BIWTA                                                       

                         Continious Dredging                                  

 

                                                                                            

                              BIWTA         Dredger                                 
 

      Sustainability                                                                         

                                                                         /                  

                                                              Thalway Line               

                                                     Hydrological Survey                   

     Thalway line                                                        Thalway line    

                    

 

                                                                                       

       /                               
 

৩.৭                                               

 

                                                                                         

                                Sediment                                               

           BIWTA                          Fesibility Study                      

         
 

                                                                ©                     © 

Fesibility Study                Fesibility Study                                   

           ©                                                                         

           

 

 )                                                         ,                              

                                                                                          

                                                      
 

 (ঘ)  প্রকেটি ফশ্যআ feasibile                                                        

                                                   ২য় ংল্পাধনীয ভয়কারীন ফতযভান প্রকে 

দল কযল্পত াযল্পর মথাভল্পয় প্রকল্পেয সুপর দবাগ কযা ম্ভফ। 
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                                 SWOT Analysis) 

 

cÖK‡íi mejw`K, ỳe©jw`K, my‡hvM Ges SzuwK (SWOT) m¤ú‡K© we Í̄vwiZ aviYv cvIqvi j‡ÿ  cÖkœgvjvi 

gva ‡g DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i mivmwi mvÿvrKvi MÖnY, cÖK‡íi mswkøó weAvBWweøDwUG Gi e¨w³eM©, 

GjvKvi DcKvi‡fvMx mv‡_ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv Ges gvV ch©v‡q mgxÿv `j KZ©„K m‡iRwg‡b ch©‡eÿY 

BZ vw`i gva ‡g cÖvß Z_ mg~~n we Í̄vwiZ ch©v‡jvPbv I we‡kølY Kiv nq| GQvov cÖKí ev Í̄evqb cieZx© mswkøó 

cÖwZôvb¸‡jvi wba©vwiZ `vwqZ¡, KZ©e  I cÖKí Kvh©µg e e ’̄vcbvi ỳe©jZv mbv³Ki‡Yi Rb  wewfbœ WKz‡g›U 

I wi‡cvU©mg~n cixÿv-wbixÿv Kiv nq| ewY©Z দনৌ-থ                                              

                                                      Zv m¤ú‡K© aviYv †bqvi Rb  cÖK‡íi 

SWOT we‡kølY Kiv n‡q‡Q hv wb‡¤œ Dc ’̄vcb Kiv n‡jv| 

 

৪.  cÖK‡íi mej w`Kmg~n   

 

K. AvšÍtAvÂwjK †hvMv‡hvM e„w×t cÖKí ev Í̄evqb n‡j AvšÍt AvÂwjK/AvšÍt ‡Rjv †hvMv‡hvM e„w× cv‡e, Zv‡Z 

AvÂwjK A_©‰bwZK Dbœq‡b mnvqK n‡e Ges AvÂwjK ˆelg  Kgv‡Z mvnvh  Ki‡e| 

L. ~̀iZ¡                    e„nËi iscyi wefv‡Mi wewfbœ †Rjv n‡Z e„nËi gqgbwmsn wefv‡Mi wewfbœ 

†Rjvq hvZvqv‡Zi †ÿ‡Î ’̄vb‡f‡` 100-170 wKt wgt ~̀iZ¡ K‡g hv‡e|    -                      

                 cY¨                              

M. cY¨ cwien‡b I Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi myweav e„w×t                                    

                                      hvÎx cwienbKvix †bŠ-hvb PjvP‡ji gva ‡g Rbmvavi‡Yi 

hvZvqv‡Zi my‡hvM e„w×     | ‡dwiNvU wbg©v‡Yi d‡j AÎ  Â‡ji Rbmvavi‡Yi †hvMv‡hv‡Mi †ÿ‡Î 

AwaKZi myweav m„wó n‡e| 

N. bve¨Zv e„w×t gyL  e w³e‡M©i mvÿvrKvi †_‡K cÖvß Z‡_ i Av‡jv‡K ejv hvq Lb‡bi d‡j ‡bŠ-c_wU‡Z 

mviv eQi bve Zv _vK‡ , d‡j †bŠ-c_ e enviKvixi msL v e„w× cv‡”Q| 

O.               cÖK‡íi cÖfvet                                                     

                        

P. Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfvet cÖKí ev Í̄evqb n‡j                                      

             -                 | ৮ .৭৮%         ফল্পরন                                     

                                                           

Q. ’̄vbxq Rbmvavi‡Yi Kg©ms¯’vb m„wót cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j kÖwgKmn (grm  kÖwgK, †bŠ-hvb kÖwgK, ‡dwi 

Nv‡Ui kÖwgK) ’̄vbxq Rbmvavi‡Yi Kg©ms¯’vb m„wó n‡e| 

R. ågY wccvmy RbM‡Yi b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvMt                                                    
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৪.২ cÖK‡íi ỳe©j w`Kmg~n 

 

cÖK‡íi A‡bK¸‡jv ỳe©j w`K mgxÿvi gva ‡g mbv³ Kiv n‡q‡Q hv wb¤œiƒct 

 

K.                                                                                    

                                          ’                                     

                                                          Feasibility Study            

L.            cÖKí ev Í̄evqbKv‡j mgš̂qnxbZv cwijwÿZ n‡q‡Q| Av‡jvP  cÖK‡íi KvR ïiæ nIqvi 

mv‡_ mv‡_ GKB mg‡q moK wefvM KZ…©K ms‡hvM moK wbg©vY KvR Avi¤¢ bv nIqv                

                                     

M. †WªwRs‡qi cwigvY Kg nIqvt cÖK‡íi AšÍf©~³ †WªwRs‡qi cwigvY ev Í̄eZvi wbwi‡L cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq Kg 

nIqv| wWwcwci ms ’̄vb Abyhvqx gvwUi WvBK Ges ZiRvi †eov wbg©v‡Yi gva ‡g Dredge Spoil 

msiÿY Ges Zv †iwRóvif~³ Kiv nqwb| 

N. ‡WªR Spoil Gi †ÿ‡Î Ae¨e ’̄vcbvt fv‡jv gv‡bi WvBK, DbœZ gv‡bi ZiRvi †eov, wbivc` ~̀i‡Z¡ gvwU 

†djv BZ vw` KvR AwaK ¸iæZ¡ mnKv‡i bv Kiv|  

O. ’̄vbxq RbcÖwZwbwa‡`i‡K AewnZ bv Kivt                           c~‡e© cÖKí GjvKv  ’̄vbxq 

RbcÖwZwbwa‡`i‡K AewnZ bv Kiv| 

P.                                                                               

                                                       

Q. Exit Plant cÖK‡íi wWwcwc‡Z mywbw ©̀ó Exit Plan bv _vKvq ‡WªwRsK…Z †bŠ-c_wU msiÿY Kiv mgm¨v 

msKzj|  

R. mvgvwRK wbivcËvt cÖK‡íi g~j Kvh©µ‡g                             gZ mvgvwRK wbivcËvi 

welqwU _vKvi ciI Grievance Redress Committee (GRC)     Grievance Redress 

Mechanism (GRM) Focal Point bv _vKv|  

 

৪.৩  cÖK‡íi gva¨‡g m„ó my‡hvMmg~n  

 

cÖKí Kvh©µ‡gi wKQz `„k gvb DcKvi QvovI A‡bK¸‡jv my‡hvM Kv‡R jvwM‡q cÖKí n‡Z Av‡iv AwaK Ges 

†UKmB DcKvi cvIqv †h‡Z cv‡i| Gi g‡a  me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© my‡hvM n‡jvt 

 

K.                        cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j e½eÜz †mZzi Ici m„ó AwZwi³ Pvc n«vm cv‡e, 

d‡j cY¨ cwienbmn hvÎx cwienb e¨e¯ ’vi Dbœqb NUvi my‡hvM i‡q‡Q| mgMÖ DËi-c~e©vÂj Gi mv‡_ 

DËi-cwðgvÂ‡ji †hvMv‡hvM e e ’̄v mnRZi nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| 

L.        -                        Dbœqbt           evsjv‡`‡ki DIi-c~e©vÂ‡j Aew ’̄Z 

Rvgvjcyi I MvBevÜv †Rjv                       e„nËi iscyi I e„nËi gqgbwmsnmn DËi-c~e© I 

DËi-cwðgvÂ‡ji 8 (AvU) wU †Rjvi Rb                     | evjvkx I evnv ỳivev` †dwiNvU 

wbg©vY Kiv n‡j e„nËi iscyi wefv‡Mi mv‡_      gqgbwmsn I wm‡jU AÂ‡ji †hvMv‡hvM e e ’̄vi 2q 

gva g ’̄vwcZ n‡Z cv‡i| 

M. †ijI‡qi †dwi mvwf©m           Av‡jvP  cÖK‡íi AvIZvq mviv eQi ‡dwi PjvPj wbwðZK‡í wbivc` 

†bŠ-c_ Pvjy Ki‡j †ijI‡qi †dwi mvwf©mI mviv eQi PjvPj Ki‡Z cvivi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 
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N. ‡WªR Spoil e¨envi t b`xi cvk©^eZx© GjvKvi wb¤œf~wg Dbœqb Kiv hv emevm (Settlement) I K…wl 

Drcv`‡b e envi Kiv hv‡e| ’̄vbxq RbM‡Yi DcKv‡ii Rb  m¤¢ve  GjvKvq ebvqb, iv Í̄v wbg©vY, cvK© 

BZ vw`i my‡hvM m„wó Kiv †h‡Z cv‡i| 

O. wkÿv I ¯̂v ’̄¨ Dbœqbt †hvMv‡hvM e e ’̄v     I mnRZi nIqvi d‡j wkÿvi (we‡kl K‡i bvix‡`i) I 

¯̂v ’̄        Dbœq‡b mnvqK n‡Z cv‡i| 

P. Kv‡Ri my‡hvM m„wót                                                              my‡hvM 

m„wó                                                   

Q.                                                                                  

                                                     

R. cwienb e¨q n&ªvmt RbM‡Yi †bŠ-c_ e env‡ii d‡j Kg g~‡j  cY  cwien‡b my‡hvM m„wó n‡e| 

S. K…wl I grm¨ Pv‡li my‡hvM m„wót mviveQi ‡m‡Pi myweav e„w× I b`x‡Z cvwb _vKvi Kvi‡Y K…wl dmj 

Drcv`b I grm  AvniY e„w× cv‡e, Gi d‡j K…wlR I grm  e emvqx‡`i Kg©ms¯’v‡bi bZzb my‡hvM ˆZwi 

n‡e| 

 

৪.৪ cÖK‡íi SzuwKc~Y© w`Kmg~n 

 

cÖK‡íi wba©vwiZ jÿ  I D‡Ïk  AR©‡bi Rb  wKQz SzuwK mgxÿvi gva ‡g wPwýZ Kiv n‡q‡Q| mgxÿvq wPwýZ 

cÖavb cÖavb SzuwKmg~n wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jvt 

 

K.                                                                                      

                

L. ‡WªRK…Z Spoil e¨e ’̄vcbvt                                                             

                       

M.                                                                                   
                                              

N.      গমত প্রকৃমত মযফমতযতঃ              Dynamic এফং Unpredictable River  

Morphological কাযল্পণ প্রমতমনয়ত এয গমত প্রকৃমত মযফমতযত ল্পয় থাল্পক। ফল যা দভৌসুল্পভ এআ নদীটি প্রফর 

রুদ্রমূতী ধাযণ কল্পয। াাাম                                                 

O. cvo fv½v t                                                                           

          

P.                                                                                 

                                                        

Q.                                             -                                     

             Continious Dredging                                               
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                                           -                                       

                                        -         -          ৮            ২০       

                                                                                           

                                                    ২                                

                          -          -          ৮            ২০                    

                                                       -                             

                                                                                  

                                                                            

                                              
 

৫.                                                       , ২                           

             দভয়াদ e„w× Kiv nq| Z‡e wW‡m¤^i 2019 Gi g‡a  ev Í̄evqb m¤¢e bv weavq প্রকল্পেয         

দভয়াদকার ৩১ মডল্পম্বয ২০১৯ এয মযফল্পতয জুন ২০২১ ম যর্ন্ থ যাৎ ১ (এক) ফেয ৬ (েয়) ভা ভয় বৃমি      

          ১৪৫৬২.০০         কল্পয          (২          )               ,              

৫.২ প্রকেটিয দভয়াদ ৩১ মডল্পম্বয ২০১৯ ম যর্ন্ ল্পরও ভয়ভল্পতা কাে দল কযা মায়মন। ফাস্তফ ফস্থা ম যল্পফিল্পণ দদখা 

মায়, প্রকল্পেয প্রধান ঙ্গমূল্পয ফাস্তফ গ্রগমত ৬০-৭০%। তল্পফ মকছু কাম যক্রল্পভয ফাস্তফ গ্রগমত ২০-৩০% এফং 

মকছু ল্পঙ্গয কাে এখল্পনা শুরু কযা য়মন।  

৫.৩             ৫                               , দভাট ৫টি প্যাল্পকল্পেয কাে চরভান যল্পয়ল্পে এফং 

২টি প্যাল্পকল্পেয কাে এখল্পনা শুরু কযা য়মন।       ২              ৪                     

                    

৫.৪                                                         ০০%                          

                         ’                                                         

                        ৭৫% m¤úbœ        ‡dwiNvU wbgv©Y Ges †dwiNvU mg~‡ni mgš̂q KvR (cÖKí 

PjvKvjxb mg‡qi Rb ) 70% m¤úbœ n‡q‡Q, evDÛvix I †dwÝs Iqvj Ges cvwK©s BqvW© Gi † ø̄vc cÖ‡UKkb 

wbg©vY KvR 55% m¤úbœ n‡q‡Q, Af šÍixY iv Í̄v I †dwiNvU G‡cÖvP, †Wª‡bR wm‡÷g Ges wWfvBWvi wbgv©Y 

KvR 20% m¤úbœ n‡q‡Q, ‡dwiNvU GjvKv cÖ‡Ukkb KvR 10% m¤úbœ n‡q‡Q| Z‡e m¤ú~Y© Uvwg©bvj I NvU 

GjvKv ˆe ỳ wZK jvBb ’̄vcb Ges wWc wUDe‡qj ’̄vcb Ges cvwb mieivn e e ’̄vKiY KvR Ges óxj †RwU 

(†mWmn) Ges óxj ¯úvW wbg©vY KvR GL‡bv ïiæ nq wb| 

৫.৫                                                                                     

                ,                                                                   

                    

৫.৬ মনমফে মযফীিণ ভীিায় দদখা মায় Dredged Spoil ৪৬.৩৩% প্রকে কর্তযক মনভ যাণকৃত ডাআল্পক দপরা 

ল্পয়ল্পে, ২৬.৬৭% নদীল্পত, ২৪.৩৩% নদীয াল্পে দপরা ল্পয়ল্পে, ১.৬৭% কৃমল েমভল্পত দপরা ল্পয়ল্পে এফং ৬.০৩% 

ন্যান্য (ব্যমক্তগত ফােী, স্কুর, কল্পরে, ভমেদ, ভাদ্রাা বযাট কাল্পে) দপরা ল্পয়ল্পে।  

৫.৭          ভল্পত চরভান প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর   /              /                     -           

                                          তাল্পদয নতুন কভ যংস্থান সৃমষ্ট     
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৫.৮           ’                                                                     

                                                                                   

             /               Feasibility Study              

৫.৯ cÖKí ev Í̄evqbKv‡j mgš^qnxbZv cwijwÿZ n‡q‡Q| Av‡jvP  cÖK‡íi KvR ïiæ nIqvi mv‡_ mv‡_ GKB 

mg‡q moK wefvM KZ…©K ms‡hvM moK wbg©vY KvR Avi¤¢                                         

                     

৫. ০ fv‡jv gv‡bi WvBK, DbœZ gv‡bi ZiRvi †eov, wbivc` ~̀i‡Z¡ gvwU †djv BZ vw` Kv‡R Ae e ’̄vcbv 

cwijwÿZ n‡q‡Q|  

৫.                                                                                

৫. ২                                                                                       

                                                              ,                   

                                     

৫. ৩              Dynamic এফং Unpredictable River  Morphological কাযল্পণ প্রমতমনয়ত এয 

গমত প্রকৃমত মযফমতযত ল্পয় থাল্পক। ফল যা দভৌসুল্পভ এআ নদীটি প্রফর রুদ্রমূতী ধাযণ কল্পয। াাাম             

                                    

৫.১৪                           ফাাদুযাফাদ ল্পত ফারাী ম যর্ন্ Natural flow ঠিক যাখা ম্ভফ না। তাআ নদীয 

natural flow                                           

৫. ৫. ‡fŠZ AeKvVv‡gv wbg©v‡Y mvUvwis Kv‡R euv‡ki LywU e envi Kiv n‡q‡Q| ZvQvov mvUvwis wVKg‡Zv bv 

nIqvq Avbmvi e viv‡Ki ex‡g mwVKfv‡e XvjvB nqwb| Gme †ÿ‡Î Av‡ivI hZœevb I wbweo Z`viwKi 

cÖ‡qvRb wQ‡jv| 

৫. ৬.                                                                              

                -                                                      ৩           

                                       

৫. ৭ প্রকল্পেয গ্রগমত মডমম        (        )                             ,                  

                                                                                      

    (       )                                                                           

                                  

৫. ৮               /২০২       ২                     /২০২০                                    

                                                                             ২  

                                                                    ©                  

         ©-                  ২০২০                                             

                                                     ©                             

                                                  -                                
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                              ২০২০ 

          

      

      

      

     

        

         

            

       

      

    

       

      

                                       

 

  /২০২  

     

২০২০ 

   

২০২০ 

       

২০২০ 

       

২০২০ 

     

২০২  

                                    

                                          

                                           

                                             

                                         

                                          

৭৫% ২৫% ৩/৩/২০২০   /২০২  ৫%  ৭% ০৩%                   

             ২০২০ 

             

                    

           ২০২       

                   

           ২০২     

               

                 

২০২             

                      

 

‡dwiNvU wbgv©Y Ges †dwiNvU mg~‡ni mgš^q KvR 

(cÖKí PjvKvjxb mg‡qi Rb )| 

৭০% ৩০% ৭/৪/২০২০   /২০২  ৫%  ৫%  ০% - - 

evDÛvix I †dwÝs Iqvj Ges cvwK©s BqvW© Gi †¯øvc 

cÖ‡UKkb wbg©vY KvR| 

৫৫% ৪৫% ২৪/৩/২০২০   /২০২  ৫% ২০% ২০%   

Af šÍixY iv¯Ív I †dwiNvU G‡cÖvP, †Wª‡bR wm‡÷g Ges 

wWfvBWvi wbgv©Y KvR| 

২০% ৮০%  ৮/৯/২০২০   /২০২  ৫% ৪০% ৩০% ৫%  

†dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb KvR|  ০% ৯০% ৮/০৯/২০২০   /২০২   ০% ২০% ৫০%  ৫%  

m¤ú~Y© Uvwg©bvj I NvU GjvKv ˆe`y wZK jvBb ¯’vcb Ges 

wWc wUDe‡qj ¯’vcb Ges cvwb mieivn e e¯’vKiY 

KvR| 

০%  ০০%  /৯/২০২০   /২০২   ০% ৩০% ৪০% ২০%  

óxj †RwU (†mWmn) Ges óxj ¯úvW wbg©vY KvR| ০%  ০০% ৫/৯/২০২০   /২০২   ০% ৩০% ৪০% ২০%  

            ৪     ২     -   /২০২  -  ০০%                ২     

                    

          

             

      

  

      

-   /২০২  -  ৫০ % ৫০%  - 
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৬.         

 

                                                                                 

      

 

1. cÖ‡qvRbxq Rbej wbwðZKiYt                                                      mwVKfv‡e 

ev Í̄evqb I gwbUwis Kivi Rb  eZ©gv‡b wb‡qvwRZ Rbe‡ji AwZwi³ KvwiMwi Ávbm¤úbœ 

          ’                                                       

2. Continious Dredging         :                                                  

    Continious Dredging                                               -          

                                                          Continious Dredging    

                                        

3.                                                                                 

                                                

4. cÖwZwU WvBK‡K ‡UKmB (Sustainable) Kivi D‡`¨vM MÖnYt cÖwZwU WvBK‡K ‡UKmB I „̀k gvb 

Kivi D‡` vM MÖnY Ki‡Z n‡e| ZiRvi †eov¸‡jv k³fv‡e ˆZwi Ki‡Z n‡e hv‡Z †f‡½ bv hvq  

5. †iwR÷vif~³ Kivt wWwcwci ms¯’vb Abyhvqx gvwUi WvBK Ges ZiRvi †eov wbg©v‡Yi gva ‡g Dredge 

Spoil msiÿY Ges Zv †iwRóvif~³ Ki‡Z n‡e| †h ’̄v‡b gvwU †djv n‡”Q Zvi w ’̄i I wfwWI wPÎ ivLv 

†h‡Z        

 

6.                                                                             

                                    /                                      

          ’                                             

 

7.      natural flow                           নদীয natural flow                    

                                                                                        

                                                                                     

                

 

8.    -                                                                          

                                  -                                         

 

9.                                                                             

                                                                              

 

10.                                                                   ২                   

                                                        

11.                    Feasibility Study/Baseline Survey                          

                                                                              

                           Feasibility Study/Baseline Survey                       
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12. Performance Based Contractt fwel ‡Z Abyiæc cÖKí ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î Performance 

Based Contract welqwUi Dci ¸iæZ¡v‡ivc Kiv †h‡Z cv‡i  

 

13.                                                                                     

       

 

14.                                                                             

 

15.                                         -                                            

          ৩                                                  

 

16. mvgvwRK wbivcËvt cÖK‡íi g~j Kvh©µ‡g Rwg AwaMÖn       mvgvwRK wbivcËv welq¸‡jv _vKvq 

Lb‡bi †ÿ‡Î †h mgm v¸‡jv Avm‡Z cv‡i ‡m welq¸wj AvcwË wbimb †KŠkj (GRM) Gi gva ‡g 

mwVK mgvavb Kiv| cÖwZwU      Grievance Redress Committee (GRC) & Focal Point Gi 

e e ’̄v ivLv Ges cÖKí e e ’̄vcbv ch©v‡qI Focal Point Gi e e ’̄v ivLv †h‡Z cv‡i  

 

17.                                                                                     

                                                  প্রমিল্পণয ভাধ্যল্পভ উকাযল্পবাগীল্পদয ভতাভত 

দনয়া দমল্পত াল্পয। তল্পফ নদী ান একটি কামযগময ও ব্যয় াল্পি মফলয়। এল্পিল্পে উকাযল্পবাগীযা কতটুকু 

ংমিষ্ট ল্পত াযল্পফন দ মফলল্পয় মচর্ন্া কযল্পত ল্পফ। তল্পফ প্রমিল্পণ তাল্পদয ংগ্রণ উকায ফল্পয় অনল্পফ।  

 

18.                                                ’                                         

                                                                

19.           ’                       ’                                      

                          

 

৬.২          

 

                                                                                        

                                                                                     

                                                                                               

                                           ২                                       

                                                                 

 

                                                                                         

                                                   -                                   

                                       -                            -               

                                                    `yB cÖv‡šÍi g‡a  ‡dwi †hvMv‡hvM e e ’̄v Pvjy n‡j 

moK c‡_i `~iZ¡ ’̄vb‡f‡` cÖvq 100-170 wKtwgt K‡g hv‡e| 

 



 



cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj  
 

 cvZv-1 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207 

www.imed.gov.bd 
 

“বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক চলর্ান 

প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষা 
 

cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj 
 

        †KvW bst 

 

আরর্ এদসরি ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) নার্ক সংস্থা ফেদক। আপনাদের 

এলাকায় বাস্তবায়নািীন “বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক 

একটি প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষার উদেদে। প্রকেটি ২০১৭-২০২১ ফর্য়াদে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ফনৌ-

পররবহন কর্তমপক্ষ (রবআইডরিউটিএ) কর্তমক বাস্তবায়ন করদি এবং পররকেনা র্ন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভ্াগ এ রনরবড় পরীবীক্ষণ সর্ীক্ষা পররচালনা করদি।  

 

বৃহত্তর রংপুর রবভ্াদগর  সাদে ঢাকা রবভ্াদগর উত্তরাঞ্চলসহ ফেদশর অন্যান্য স্থাদনর যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নকদে যমুনা 

নেীর উভ্য় পাড় তো বালাশী এবং বাহাদুরাবাদের র্দে রনরবরিন্নভ্াদব ফেরর সারভ্ মস প্ররতষ্ঠা করার লদক্ষয ২টি 

ফেররঘাট রনর্ মাণসহ অন্যান্য অবকাঠাদর্া উন্নয়দনর কাজ  চলর্ান রদয়দি। প্রকেটির উদেে যোযেভ্াদব বাস্তবারয়ত 

হদি রকনা রকংবা ফকাদনারূপ ক্রুটি বা সর্স্যা আদি রকনা সর্ীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকাদর ফেখা হদব যাদত ভ্রবষ্যদত 

এইিরদণর প্রকে আদরা সুষ্ঠুভ্াদব বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার ফেওয়া তথ্য ফকবলর্াত্র এ সর্ীক্ষার প্ররতদবেন 

ততররদত ব্যবহার করা হদব এবং আপনার পররচয় ফগাপন রাখা হদব। এই সর্ীক্ষা ফেদক ফকউ ব্যরিগতভ্াদব উপকৃত বা 

ক্ষরতগ্রস্ত হদব না। তদব সারব মকভ্াদব সকদলর কল্যাণ হদব।  

 

সর্ীক্ষা কাদজ তথ্য রেদয় সহদযারগতা করার জন্য আপনাদক রবনীতভ্াদব অনুদরাি কররি। 

 
01. ফেররঘাট এলাকার নার্ t.............................................................................. 
 

02 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t [mKj DËi`vZvi Rb¨] Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask cyiY Ki‡eb 

2.1 DËi`vZvi bvg t  

2.2 eqm t  

2.3 wj½ t (‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv, 3=Z…Zxq wj½)|    

2.4 ˆeevwnK Ae ’̄v t (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)|  

2.5 MÖvg/†gŠRv t  

2.6 BDwbqb t  

2.7 Dc‡Rjv t  

2.8 †Rjv t  

2.9 wefvM t  

2.10 †gvevBj b¤̂i t  

    



cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj  
 

 cvZv-2 
 

2.11 mvÿvrKvi MÖn‡Yi 

ZvwiL I mgq t 

 

2.12 wkÿvMZ †hvM¨Zv t 1= wbiÿi; 2= 5g ‡kÖYx; 3= 8g ‡kÖYx; 4= Gm.Gm.wm; 

5=GBP.Gm.wm; 6= Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb --------------------) 

 

2.13 Avcbvi †ckv t 

[GKvwaK DËi 

MÖnY Kiv hv‡e] 

†KvWmg~nt 1=K…wlRxwe, 2=grm¨Rxwe, 3=PvKzixRxex, 4=e¨emvqx, 

5=পররবহন শ্ররর্ক, ৬=পররবহন gvwjK, ৭=িাত্র, ৮= জনপ্ররতরনরি, 

৯=রশক্ষক, ১০= রনর্ মাণ শ্ররর্ক, ১১=Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb ---------) 

 

 
cÖKে m¤ú‡K© gZvgZt 
 

০৩ ফেররঘাট, পারকমং ইয়মাড, অভ্যান্তরীণ রাস্তাও ফেররঘাদটর এদপ্রাচ ফরাড, ফেদনজ ব্যবস্থা,সীর্ানা প্রাচীর ও 

ফেরসং রনর্ মাণ, ফেররঘাট এলাকা প্রদটকশন করা  এবং ফিাট ফনৌ-যান বারেং উপদযাগী স্টীল ফজটিসহ স্পাড 
wbg©vY m¤ú©wKZ Z_¨vejx [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

৩.১ Pjgvb cÖK‡íi ফেররঘাট রনর্ মাণ m¤ú‡K© Rvbv Av‡Q wK ?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2, রকছুটা Rvwb =3] 

 

৩.২ হযাঁ হদল, ফেররঘাট রনর্ মাদণর েদল ফকান ফকান স্থাদনর সাদে ফনৌ-সংদযাগ স্থারপত হদব?  

[‡KvW: বালাশী =1, বাহাদুরাবাদে=2, Rvwb bv=3] 

 

৩.৩ ফেরর সারভ্ মস চালু আদি রক? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, ]  

৩.৪ হযাঁ হদল,সর্য় র্ত ফেরর সারভ্ মস চালু আদি রক? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, ]  
৩.৫ না হদয় োকদল রেদন কতবার চলাচল কদর োদক?    [দকাড:১=একবারও চদল না, ২=১বার, 

৩=২বার, ৪=৩বার, ৫=একারিকবার (উদেখ করুন…………………………) 

 

৩.৬ যমুনা নেীর দুই পাদড় রনররবরিন্ন সড়ক পররবহন চালু রাখার জন্য ফেরর সারভ্ মস চালু েরকার হদব 

বদল আপরন রক র্দন কদরন? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

৩.৭ ফেরর সারভ্ মস চালু হদল GjvKvq wK wK DcKvi হদব e‡j g‡b K‡ib? [GKvwaK DËi MÖnY 

Kiv hv‡e] 1. Kg mg‡q Ges ¯̂í e¨‡q hvÎx cwienY myweav বাড়দব, 2. fvix gvjvgvj 

cwienb wbivc` I mnRZi হদব, ৩. bvix I wkïসহ যাত্রী PjvPj e„w× পাদব, 4. 

Ab¨vb¨.........................D‡jøL Kiæb) 

 

৩.৮ ফেরী সারভ্ মস চালু হদল আন্তঃআঞ্চরলক ফযাগাদযাগ বৃরি পাদব রক?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

৩.৯ ফেরী সারভ্ মস চালু হদল বিবন্ধু ফসতুর উপর রনভ্মরতা কর্দত সাহায্য করদব রকনা?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

৩.১০ ফেররঘাদটর এদপ্রাচ ফরাড উন্নয়ন করা হদল পররবহন PjvPj e„w× পাদব wK?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

৩.১১ হযাঁ হদল, এর কারণ রক? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

[‡KvW: 1. Kg mg‡q Ges ¯̂í e¨‡q hvÎx ও র্ালার্াল cwienY myweav বাড়দব, 2. fvix 

gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi হদব, ৩. bvix I wkশুসহ যাত্রী PjvPj e„w× পাদব, 4. 

Ab¨vb¨ (...........................................D‡jøL Kiæb) 

 

৩.১২ ফেররঘাদটর অভ্যান্তরীণ রাস্তা ও ফেদনজ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হদল পররবহন PjvPj e„w× পাদব wK? 

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

৩.১৩ হযাঁ হদল, এর কারণ রক? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] 

 [‡KvW: 1. Kg mg‡q Ges ¯̂í e¨‡q hvÎx ও র্ালার্াল cwienY myweav বাড়দব, 2. fvix 

gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi হদব, ৩. bvix I wkশু সহ যাত্রী PjvPj e„w× পাদব, 4. 

Ab¨vb¨ (...........................................D‡jøL Kiæb) 

 

৩.১৪ ফেররঘাট সীর্ানা প্রাচীর ও ফেরসং, প্রদটকশন এবং ফিাট ফনৌ-যান বারেং উপদযাগী স্টীল ফজটিসহ  

স্পাড wbg©vফণর প্রদয়াজন আদি রক? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, Rvwb bv=3] 
 

৩.১৫ ফেররঘাট রনর্ মাদণর d‡j †Kvb ai‡bi hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvi‡e?   
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[‡KvW: 1. cY¨evnx পররবহণ, 2. hvÎxevnx পররবহণ, 3. কার, ৪. র্াইদরাবাস 5. Ab¨vb¨ 

(.................................................D‡jøL Kiæb) 

৩.১৬ cÖKíwU mgvwßi ci wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `ªyZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb 

Kiv hv‡e wK? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

৩.১৭ ফেররঘাট চালু হদল ফটাল ব্যবস্থা রাখা েরকার তাদত আপরন রারজ রকনা?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

০৪ ‡WªwRs I WvBK wbg©vY m¤ú©wKZ Z_¨vejx [mKj DËi`vZvi Rb¨]  

৪.১ †WªwRs Gi d‡j GjvKvq wK wK DcKvi n‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv 

hv‡e] 1. Kg mg‡q Ges ¯̂í e¨‡q hvÎx cwienY myweav †e‡o‡Q, 2. b`xi bve¨Zv e„w× 

†c‡q‡Q, 3. fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi n‡q‡Q, 4. bvix I wkï‡`i PjvPj 

e„w× †c‡q‡Q, 4. Ab¨vb¨ ( ...............................................D‡jøL Kiæb) 

 

৪.২ Avcwb wb‡R †WªwRs Ki‡Z †`‡L‡Qb wK?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

৪.৩ ‡`L‡j KLb †WªwRs Ki‡Z †`‡L‡Qb? ......................................mv‡j|  

৪.৪ †bŠ-c_ Lb‡bi d‡j Kv‡M©v/eo †f‡mj PjvPj e„w× ‡c‡q‡Q wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]  

৪.৫ ‡bŠ-c_ Lb‡bi d‡j †Kvb ai‡bi †bŠ-hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvi‡Q?  

[‡KvW: 1. cY¨evnx †bŠ-hvb, 2. hvÎxevnx †bŠ-hvb, 3. Kv‡M©v, 5. gvQ aivi Uªjvi, 6 Ab¨vb¨ 

(........................D‡jøL Kiæb) 

 

৪.৬ ‡WªwRs Gi d‡j eb¨vKvjxb mg‡q b`xi ZxieZx© dmjx Rwg I ’̄vcbv fv½Y KewjZ nIqvi 

m¤¢ebv n«vm †c‡q‡Q wK?  [‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

৪.৭ Dredged Spoil †Kv_vq †djv n‡”Q? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

[‡KvW: 1. cÖKí  KZ©„K wbg©vYK…Z gvwUi WvB‡K, 2. b`x‡Z, 3. b`xi cv‡o, 4.K…wl Rwg‡Z, 

5.Ab¨vb¨  ...............................................D‡jøL Kiæb)   

 

৪.৮ gvwUi WvBK ‰Zwii mgq evu‡ki cvBwjs I ZR©v †eov wbg©vY Kiv n‡”Q wK ?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

4.9 Dredged Spoil wKfv‡e †djv n‡”Q?  

[‡KvW: 1. †WªRv‡ii gva¨‡g, 2. †WªRvi I GK&ªKv‡fU‡ii gva¨‡g, 3. GK&ªKv‡fU‡ii gva¨‡g, 

4. Ab¨vb¨........................................... D‡jøL Kiæb)   

 

4.10 ‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKv‡i Avm‡Q wK ?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

4.11 n¨vu n‡j Zv wKfv‡e?   [‡KvW: 1. K…wl Kv‡R,2. iv¯Ív wbg©vY, 3. gvV fivU 4. wkÿv 

cÖwZôv‡bi RvqMv fivU 5. Ab¨vb¨  ..............................D‡jøL Kiæb)   

 

৫.০ ভূরর্ অরিগ্রহণ এবং তা উন্নয়ন [mKj DËi`vZvi Rb¨]  

৫.১ এই cÖKí ev Í̄evq‡b ফয ভূরর্ অরিগ্রহণ করা হদি ফস সদপমদক িারণা আদি রক?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

৫.২ ভূরর্ অরিগ্রহদণর অে ম ফপদত অসুরবিা হদয়দি রক না? 

 [‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

৫.৩ যরে না হয়, তদব ভূরর্র র্ারলক ন্যায্য মূল্য ফপদয়দি রক? 

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

 

৫.৪ না হদল Gi KviY wK ? [‡KvW:1. Rwg msµvšÍ KvMR wVK bv _vKv,  2. cÖwµqvaxb, 3. 

Ab¨vb¨  ..............................................D‡jøL Kiæb) 

 

৫.৫ Pjgvb cÖK‡íi d‡j Avcbvi Rwgi †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]  

৫.৬ n¨vu  n‡q _vK‡j, ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]  

৫.৭ এ সংরান্ত অরভ্দযাগ রনরসদনর জন্য ফকান করর্টি গঠন করা হদয়দি রক?   
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[‡KvW: n¨vu=1, bv=2] 

৬.০ পররবহন e¨enviKvix hvÎx I e¨emvqx‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ ‡bŠ-hvb e¨enviKvix hvÎx I 

e¨emvqx‡`i Rb¨) 
৬.১ Avcwb wK G c‡_ wbqwgZ যাতায়াত K‡ib?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ] 

 

৬.২ n¨vu n‡j gv‡m KZ evi?    

†KvW:1=1-2evi, 2=2-4evi, 3=4-6evi, 4=6-8evi, 5=10+evi 

 

৬.৩ ¯‹zj/K‡j‡Ri wkÿv_©x, Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi wK ai‡bi myweav বাড়দব e‡j g‡b K‡ib 

wK? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]    

[‡KvW: 1. mgq Kg jv‡M, 2. LiP Kg nq, 3. hvZvqv‡Zi myweav, 4. 

Ab¨vb¨.............................................................(D‡jøL Kiæb) 

 

৭.০ পররবহন Pvj‡Ki Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ পররবহন Pvj‡Ki Rb¨) 

৭.১ ফেরর সারভ্ মস চালু হদল পররবহদনর myweavw` e„w× cvIqv †M‡j fvix gvjvgvj cwienb wbivc` 

I mnRZi n‡e রক ?  [‡KvW: n¨vu =1,  bv=2 ] 

 

৭.২ bv n‡j wK ai‡bi cwien‡bi Amyweavi m¤§yLxb হদব?   

[‡KvW: fvix gvjvgvj cwien‡b=1,  hvÎx cwien‡b=2] 

 

৭.৩ mviv eQi a‡i ফেরর সারভ্ মদসর  e¨e ’̄v োকদব বদল র্দন হয় wK ?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ] 

 

৭.৪ bv n‡j erm‡ii †Kvb †Kvb gv‡m PjvP‡ji e¨e ’̄v _vকদব bv?   

D‡jøL Kiæb .......................................... 

 

০৮ K…wli  Dci cÖK‡íi cÖfve  (ïaygvÎ  K…wlRxex‡`i Rb¨) 

৮.১ Avcbvi K…wl Kv‡R e¨envi Kiv Rwgi (wbR I eM©v) cwigvY KZ.......................kZvsk  

৮.২ ফেরর সারভ্ মস চালুর ci †m‡Pi AvIZvfz³ আবারে Rwgi cwigvY বৃরি পাওয়া সম্ভাবনা আদি 

রক? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

৮.৩ ফেরর সারভ্ মস চালুর ci পররবহদনর myweavw` e„w× cvIqvq ফগদল K…wl kÖwg‡Ki  Kg©ms ’̄vb  

†Kvb †Kvb fv‡e বলদব e‡j g‡b nq?  [‡KvW: 1. mviv eQi Pv‡li KvR োকদব, 2. mviv 

eQi gRywi cvIqvi my‡hvM,  3. Ab¨vb¨........................................... 

 

৮.৪ ফেরর সারভ্ মস চালু ci পররবহদনর myweavw` e„w× cvIqv ফগদল dm‡ji evRviRvZKi‡Yi 

my‡hvM- mweav †e‡o _vK‡j Zv wKfv‡e ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]    

[‡KvW: 1. সহজ cwienন ব্যবস্থা, 2. mgq Kg jvM‡e, 3. LiP Kg n‡e, 4. 

Ab¨vb¨............................ 

 

৯.০ grm¨Rxwe‡`i Dci  cÖK‡íi cÖfve  (ïaygvÎ  grm¨Rxex‡`i Rb¨) 

৯.১ রনরাপে ফনৌ চলাচদলর জন্য ফবরসন এবং চযাদনল রনরিত করার েদল b`xi cvwb aviY ÿgZv 

e„w× cvIqvq gv‡Qi Drcv`b e„w× পাদব বদল র্দন হয় wK ?  [‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

৯.২ mviv eQi a‡i grm¨ AvniY m¤¢e হদব wK ?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

৯.৩ Pjgvb cÖK‡íi d‡j grm¨ kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb †Kvb †Kvb fv‡e বাড়দব e‡j g‡b K‡ib রক ?  

[‡KvW:1. mviv eQi gvQ AvniY Kiv যাদব, 2. mviv eQi gRywi cvIqvi my‡hvM, 

3.Ab¨vb¨......................................] 

 

৯.৪ নেী Lb‡bi d‡j GjvKvq gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav †e‡o _vK‡j Zv Kxfv‡e ?  

1. সহজ cwienb ব্যবস্থা, 2. mgq Kg jvM‡e, 3. LiP Kg n‡e, 4. 

Ab¨vb¨....................... 

 

১০ Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve  [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

১০.১ চলর্ান প্রকে বাস্তবায়দনর েদল পণ্য/র্ালার্াল পররবহণ/ সরবরাদহর ফক্ষদত্র বালাশী-বাহাদুরাবাে 

ফেরীরুট যদেষ্ট ভূরর্কা রাখদব বদল র্দন কদরন রক?  [‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 
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১০.২ চলর্ান প্রকে বাস্তবায়দনর েদল wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi m„wó n‡e বদল  র্দন কদরন?  

[GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

‡KvW: 1. Drcvw`Z cY¨ cwienb, 2. hvÎx cwienb, 3. w`bgRyi, 4. grm¨ AvniY, 5. K…wl 

cY¨ Drcv`b Ges 6. ÿz`ª e¨emv, ৭. Ab¨vb¨ ( .......................................D‡jøL Kiæb) 

 

১০.৩ প্রকে বাস্তবায়দনর েদল বিবন্ধু ফসতুর উপর সৃষ্ট অরতররি চাপ হ্রাস পাদব বদল র্দন কদরন রক?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

১০.৪ প্রকেটি বাস্তবারয়ত হদল জার্ালপুর ও গাইবান্ধা ফজলাসহ আদশপাদশর ফজলাসমূদহর ফলাকজদনর 

র্ালার্াল পররবদহন ও যাতায়াত খরচ কর্দব এবং সর্য় বাচঁদব বদল র্দন হয় রক? 

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

১১.০ ফজন্ডার, নারী ও রশশু, অক্ষর্/বরঞ্চত ফগারষ্ঠর চারহো পূরণ 

১১.১ টাররর্নাদলর সুদযাগ সুরবিারে র্রহলা, রশশু এবং শাররররকভ্াদব অক্ষর্ব্যরিদের উঠানার্া 

আরার্োয়ক ও রনরাপে  হদব বদল র্দন হয় রক? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

১১.২ নারী শ্ররর্করা রন মর্াণ কাজ করদত পারদবন এবং োররদ্র নারীরা তাদের জীবনযাত্রার র্ান উন্নয়দন 

স্থানীয়ভ্াদব ব্যবসা বারণজয করদত পারদবন রক? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

১২ ‡UKmB cwi‡ek সংরান্ত তথ্যারে যো-ভূরর্, পারন, বাতাস, জীবববরচত্র, প্ররতদবশ ইতযারের উপর 
cÖK‡íi cÖfve  [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

১২.১ Pjgvb cÖKíwU cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖKvi weiƒc cÖfve †dj‡e wK ?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3] 

 

১২.২ n¨vu n‡j wK ai‡b weiƒc cÖfve †dj‡e ? [‡KvW: ১. অরিগ্রহদণর d‡j K…wl Rwg K‡g hvIqv,  

২.নেী ভ্ািন  ৩. Ab¨vb¨..........................(D‡jøL Kiæb) 

 

১২.৩ cÖKíwU cÖZ¨ÿ/পদরাক্ষ fv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e 

wK?   [‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

১২.৪ ফেরজং এর d‡j b`xi cvwb cÖevn বৃরি পাদব বদল র্দন হয় রক?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 

 

১২.৫ যরে না হয়, তদব এর কারণ রক? 

...................................................................................................................

. 

 

১১২.৬ Dredged Spoil ফকাোয় ফেলা হদয়দি?  

[১=নেীদত, ২=নেীর পাদড়, ৩=ডাইক রনর্ মাণ কদর, ৪=জারন না] 

 

১২.৭ ågb wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡e wK?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ] 

 

১২.৮ না হদল পররদবদশর ফকান ক্ষরত হদয়দি রক?  

[‡KvW: n¨vu =1, bv=2] 
 

১৩.০ SWOT we‡kølY 
১৩.১ cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K(strength) D‡jøL Kiæb : 

1.                                        

2.                                           

3. 

১৩.২ cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K  (weakness) D‡jøL Kiæb : 

1.                                        
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2.                           

3. 

১৩.৩  cÖK‡íi  Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM (opportunity) D‡jøL Kiæb : 

1.                                        

2.                                            

3. 
 

১৩.৪  cÖK‡íi  wZbwU SzuwKc~Y© w`K  (threat)  D‡jøL Kiæb : 

1.                                        

2.                                            

3. 

১৪.০ এই িরদণর প্রকে চালু রাখা প্রদয়াজন আদি রক? 

 

 

 

 

 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------- 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt ------------- 

 

 
mgxÿK 

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207 

www.imed.gov.bd 
 

In-depth Monitoring Study of the Project “Establishment of Ferry ghat 

including allied facilities at Balashi and Bahadurabad (1st Revised) Project”  

 

“বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক চলর্ান 

প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষা 

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (GdwRwW) mfvi MvBWjvBb 

 

আরর্ এদসরি ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) নার্ক সংস্থা ফেদক। আপনাদের 

এলাকায় বাস্তবায়নািীন ““বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” 

শীষ মক একটি প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষার উদেদে। প্রকেটি ২০১৭-২০২১ ফর্য়াদে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ফনৌ-

পররবহন কর্তমপক্ষ (রবআইডরিউটিএ) কর্তমক বাস্তবায়ন করদি এবং পররকেনা র্ন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভ্াগ এ রনরবড় পরীবীক্ষণ সর্ীক্ষা পররচালনা করদি।  

 

বৃহত্তর রংপুর রবভ্াদগর  সাদে ঢাকা রবভ্াদগর উত্তরাঞ্চলসহ ফেদশর অন্যান্য স্থাদনর যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নকদে যমুনা 

নেীর উভ্য় পাড় তো বালাশী এবং বাহাদুরাবাদের র্দে রনরবরিন্নভ্াদব ফেরর সারভ্ মস প্ররতষ্ঠা করার লদক্ষয ২টি 

ফেররঘাট রনর্ মাণসহ অন্যান্য অবকাঠাদর্া উন্নয়দনর কাজ  চলর্ান রদয়দি। প্রকেটির উদেে যোযেভ্াদব বাস্তবারয়ত 

হদি রকনা রকংবা ফকাদনারূপ ক্রুটি বা সর্স্যা আদি রকনা সর্ীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকাদর ফেখা হদব যাদত ভ্রবষ্যদত 

এইিরদনর প্রকে আদরা সুষ্ঠুভ্াদব বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার ফেওয়া তথ্য ফকবলর্াত্র এ সর্ীক্ষার প্ররতদবেন 

ততররদত ব্যবহার করা হদব এবং আপনার পররচয় ফগাপন রাখা হদব। এই সর্ীক্ষা ফেদক ফকউ ব্যরিগতভ্াদব উপকৃত বা 

ক্ষরতগ্রস্ত হদব না। তদব সারব মকভ্াদব সকদলর কল্যাণ হদব।  

 

সর্ীক্ষা কাদজ তথ্য রেদয় সহদযারগতা করার জন্য আপনাদক রবনীতভ্াদব অনুদরাি কররি। 

 

GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi  ’̄vb t...................................................................................... 

MÖvg/ †gŠRv t........................................................BDwbqb t....................................... 

Dc‡Rjv t ...................... †Rjv t............................. ..........wefvM t............................. 

ZvwiL t.......................................................................mgq t........................................ 

ফেররঘাট এলাকার নার্ t............................................................................................ 
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†PKwj÷ 

ফেররঘাট, পারকমং ইয়মাড, অভ্যান্তরীণ রাস্তাও ফেররঘাদটর এদপ্রাচ ফরাড, ফেদনজ ব্যবস্থা,সীর্ানা প্রাচীর ও ফেরসং রনর্ মাণ, 

ফেররঘাট এলাকা প্রদটকশন করা  এবং ফিাট ফনৌ-যান বারেং উপদযাগী স্টীল ফজটিসহ স্পাড wbg©vY m¤ú©wKZ  

   

১. Pjgvb cÖK‡íi ফেররঘাট রনর্ মাণ m¤ú‡K© Rvbv Av‡Q wK ?  

 

 

 
 

 

২. ফেরর সারভ্ মস চালু আদি রক?  

 

 
 

 

৩. যমুনা নেীর দুই পাদড় রনররবরিন্ন সড়ক পররবহন চালু রাখার জন্য ফেরর সারভ্ মস চালু েরকার হদব 

বদল আপনারা রক র্দন কদরন? 

 

 
 

 

৪. ফেরর সারভ্ মস চালু হদল GjvKvq wK wK DcKvi হদব e‡j g‡b K‡ib?  

 

 
 

 

৫. ফেরী সারভ্ মস চালু হদল আন্তঃআঞ্চরলক ফযাগাদযাগ বৃরি পাদব রক?  

 

 
 

 

৬. ফেরী সারভ্ মস চালু হদল বিবন্ধু ফসতুর উপর রনভ্মরতা কর্দত সাহায্য করদব রকনা?  

 

 
 

 

৭. ফেররঘাদটর এদপ্রাচ ফরাড  উন্নয়ন করা হদল পররবহন PjvPj e„w× পাদব wK?  

 

 
 

 

৮. ফেররঘাদটর অভ্যান্তরীণ রাস্তা ও  ফেদনজ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হদল পররবহন PjvPj e„w× পাদব wK?  

 

 
 

 

৯. ফেররঘাট সীর্ানা প্রাচীর ও ফেরসং, প্রদটকশন  এবং ফিাট ফনৌ-যান বারেং উপদযাগী স্টীল ফজটিসহ  

স্পাড wbg©vফণর প্রদয়াজন আদি রক? 

  

  

 

১০. ফেররঘাট রনর্ মান Gi d‡j †Kvb ai‡bi hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvi‡e?  

 

 
 

 

১১. cÖKíwU mgvwßi ci wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `ªyZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb 

Kiv hv‡e wK?  

 

 
 

 

১২. ফেররঘাট চালু হদল ফটাল ব্যবস্থা রাখা েরকার তাদত আপরন রারজ রকনা ?  
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ভূরর্ অরিগ্রহণ এবং তা উন্নয়ন  

১৩. এই cÖKí ev Í̄evq‡b ফয ভূরর্ অরিগ্রহণ করা হদি ফস সদপমদক িারণা আদি রক?  

 

 
 

 

১৪. ভূরর্ অরিগ্রহদণর অে ম ফপদত অসুরবিা হদয়দি রক না?  

 

 
 

 

১৫. ভূরর্ অরিগ্রহণকৃত g~j¨ wKfv‡e cwi‡kva (UvKv/†c-AW©vi Gi gva¨‡g) K‡i‡Qb? 

 

 
 

 

১৬. Pjgvb cÖK‡íi d‡j Avcbvফের Rwgi †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK ?  

 

 
 

 

১৭. এ সংক্রান্ত অরভ্দযাগ রনরশদনর জন্য ফকান করর্টি গঠন করা হদয়দি রক?  

 

 
 

 

পররবহন e¨enviKvix hvÎx I e¨emvqx‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve  

১৮. Avcনারা wK G c‡_ wbqwgZ যাতায়াত K‡ib?  

 

 
 

 

১৯. ¯‹zj/K‡j‡Ri wkÿv_©x, Rbmvavi‡bi hvZvqv‡Zi wK ai‡bi myweav বাড়দব e‡j g‡b K‡ib রক ?  

 

 

 
 

 

 

 

পররবহন Pvj‡Ki Dci cÖK‡íi cÖfve  

২০. ফেরর সারভ্ মস চালু হদল পররবহদনর myweavw` e„w× cvIqv ফগদল fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I 

mnRZi n‡ব রক ?   

 

 
 

 

২১. 

 

 

২২. 

mviv eQi a‡i ফেরর সারভ্ মদসর  e¨e ’̄v োকদব বদল র্দন হয় wK ?  

 

 

বৎসদরর ফকান ফকান সর্য় চলাচল ব্যহত হদব? 

 

 

 
 

 

K…wli  Dci cÖK‡íi cÖfve   

২৩. ফেরর সারভ্ মস চালুর ci †m‡Pi AvIZvfz³ আবারে Rwgi cwigvY বৃরি পাওয়া সম্ভাবনা আদি 

রক?  

 

 
 

 

২৪. ফেরর সারভ্ মস চালুর ci পররবহদনর myweavw` e„w× cvIqvq ফগদল K…wl kÖwg‡Ki  Kg©ms ’̄vb  †Kvb 

†Kvb fv‡e হদব e‡j g‡b nq?   
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২৫. ফেরর সারভ্ মস চালু ci পররবহদনর myweavw` e„w× cvIqv ফগদল dm‡ji evRviRvZKi‡Yi my‡hvM- 

mweav †e‡o _vK‡j Zv wKfv‡e ?  

 

 
 

 

grm¨Rxwe‡`i Dci  cÖK‡íi cÖfve   

২৬. রনরাপে ফনৌ চলাচদলর জন্য ফবরসন এবং চযাদনল রনরিত করার েদল b`xi cvwb aviY ÿgZv e„w× 

cvIqvq gv‡Qi Drcv`b e„w× পাদব বদল র্দন হয় wK ?  

 

 
 

 

২৭. mviv eQi a‡i grm¨ AvniY m¤¢e হদব wK ? 

 

 
 

 

২৮. Pjgvb cÖK‡íi d‡j grm¨ kÖwg‡Ki Kg©ms ’̄vb †Kvb †Kvb fv‡e বাড়দব e‡j g‡b K‡ib রক ?  

 

 
 

 

২৯. নেী Lb‡bi d‡j GjvKvq gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav †e‡o _vK‡j Zv Kxfv‡e ?  

 

 
 

 

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve  

৩০. চলর্ান প্রকে বাস্তবায়দনর েদল পণ্য/র্ালার্াল পররবহণ/ সরবরাদহর ফক্ষদত্র বালাশী-বাহাদুরাবাে 

ফেরীরুট যদেষ্ট ভূরর্কা রাখদব বদল র্দন কদরন রক?   

 

 
 

 

 

৩১. চলর্ান প্রকে বাস্তবায়দনর েদল wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi m„wó n‡ব বদল  র্দন কদরন? [GKvwaK 

DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

 

 
 

 

৩২. প্রকে বাস্তবায়দনর েদল বিবন্ধু ফসতুর উপর সৃষ্ট অরতররি চাপ হ্রাস পাদব বদল র্দন কদরন রক?   

 

 
 

 

৩৩. প্রকেটি বাস্তবারয়ত হদল জার্ালপুর ও গাইবান্ধা ফজলাসহ আদশপাদশর ফজলাসমূদহর ফলাকজদনর 

র্ালার্াল পররবদহন ও যাতায়াত খরচ কর্দব এবং সর্য় বাচঁদব বদল র্দন হয় রক? 

 

 
 

 

 

ফজন্ডার, নারী ও রশশু, অক্ষর্/বরঞ্চত ফগারষ্ঠর চারহো পূরণ 

৩৪. টাররর্নাদলর সুদযাগ সুরবিারে র্রহলা, রশশু এবং শাররররকভ্াদব অক্ষর্ব্যরিদের উঠানার্া 

আরার্োয়ক ও রনরাপে  হদব বদল র্দন হয় রক? 

 

 
 

 

৩৫. নারী শ্ররর্করা রন মর্াণ কাজ করদত পারদবন এবং োররদ্র নারীরা তাদের জীবন যাত্রার র্ান উন্নয়দন 

স্থানীয়ভ্াদব ব্যবসা বারণজয করদত পারদবন রক?  
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‡UKmB cwi‡ek সংক্রান্ত তথ্যারে যো-ভূরর্, পারন, বাতাস, জীবববরচত্র, প্ররতদবশ ইতযারের উপর cÖK‡íi cÖfve   
৩৬. Pjgvb cÖKíwU cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖKvi weiƒc cÖfve †dj‡e wK ?  

 

 
 

 

৩৭. cÖKíwU cÖZ¨ÿ/পদরাক্ষ fv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e wK?     

 

 

 

৩৮. ফেরজংএর d‡j b`xi cvwb cÖevn বৃরি  পাদব বদল র্দন হয় রক ?  

 

 

 
 

 

৩৯. Dredged Spoil ফকাোয় ফেলা হদয়দি?  

 

 
 

 

৪০. ågY wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©̈  Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡ব wK?  

 

 

 
 

 

SWOT we‡kølY 

  

1. GB cÖK‡íi  cÖavb wZbwU mej w`K(strength) D‡jøL Kiæb : 

 

 

 

2. GB cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K(weakness)  D‡jøL Kiæb  

 

 

 

 

3. GB cÖK‡íi  Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM(opportunity) D‡jøL Kiæb : 

 

 

4. GB cÖK‡íi  wZbwU SzuwKc~Y© w`K(threat) D‡jøL Kiæb : 

 

 

5. fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Av‡Q e‡j g‡b K‡ib wK?   
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GdwRwWÕ‡Z AskMÖnYKvixM‡Yi Dcw ’̄wZi ZvwjKvt 

 

µwgK 

bs 

bvg I wVKvbv ‡ckv I c`gh©v`v wkÿvMZ 

†hvM¨Zv 

‡gvevBjbs ¯v̂ÿi 

01.  

 

    

02.  

 

    

03.  

 

    

04.  

 

    

05.  

 

    

06.  

 

    

07.  

 

    

08.  

 

    

09.  

 

    

10.  

 

    

11.  

 

    

12.  

 

    

 

(we. ª̀. mgRvZxq e¨w³e‡M©i mgš̂‡q GdwRwW (FGD) Ki‡Z n‡e Ges AskMÖnYKvix mvÿr `vZvi 

Qwe, AwWI I wfwWI Dfq fv‡e aviY Ki‡Z n‡e। ) 
 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix t 

¯v̂ÿi t                                           ‡gvevBj t 

 

     mgxÿK 

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207 

www.imed.gov.bd 
 

In-depth Monitoring Study of the Project “Establishment of Ferry ghat 

including allied facilities at Balashi and Bahadurabad (1st Revised) Project”  

 

“বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক চলর্ান 

প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষা 

 

gyL¨ e¨w³e‡M©i (cÖKí mswkøó Kg©KZ©v Rb¨ cÖkœvewj) 

 

আরর্ এদসরি ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) নার্ক সংস্থা ফেদক। আপনাদের 

এলাকায় বাস্তবায়নািীন ““বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” 

শীষ মক একটি প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষার উদেদে। প্রকেটি ২০১৭-২০২১ ফর্য়াদে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ফনৌ-

পররবহন কর্তমপক্ষ (রবআইডরিউটিএ) কর্তমক বাস্তবায়ন করদি এবং পররকেনা র্ন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভ্াগ এ রনরবড় পরীবীক্ষণ সর্ীক্ষা পররচালনা করদি।  

 

বৃহত্তর রংপুর রবভ্াদগর  সাদে ঢাকা রবভ্াদগর উত্তরাঞ্চলসহ ফেদশর অন্যান্য স্থাদনর যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নকদে যমুনা 

নেীর উভ্য় পাড় তো বালাশী এবং বাহাদুরাবাদের র্দে রনরবরিন্নভ্াদব ফেরর সারভ্ মস প্ররতষ্ঠা করার লদক্ষয ২টি 

ফেররঘাট রনর্ মাণসহ অন্যান্য অবকাঠাদর্া উন্নয়দনর কাজ  চলর্ান রদয়দি। প্রকেটির উদেে যোযেভ্াদব বাস্তবারয়ত 

হদি রকনা রকংবা ফকাদনারূপ ক্রুটি বা সর্স্যা আদি রকনা সর্ীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকাদর ফেখা হদব যাদত ভ্রবষ্যদত 

এইিরদণ প্রকে আদরা সুষ্ঠুভ্াদব বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার ফেওয়া তথ্য ফকবলর্াত্র এ সর্ীক্ষার প্ররতদবেন ততররদত 

ব্যবহার করা হদব এবং আপনার পররচয় ফগাপন রাখা হদব। এই সর্ীক্ষা ফেদক ফকউ ব্যরিগতভ্াদব উপকৃত বা ক্ষরতগ্রস্ত 

হদব না। তদব সারব মকভ্াদব সকদলর কল্যাণ হদব।  

 

সর্ীক্ষা কাদজ তথ্য রেদয় সহদযারগতা করার জন্য আপনাদক রবনীতভ্াদব অনুদরাি কররি। 

 

mvaviY Z_¨vewjt 

bvg t ---------------------------------------c`ex t----------------------------- ‡gvevBj t ------------ 

cÖwZóvb t ------------------------------------ †Rjv t --------------------------- wefvM t-------------- 

1.0 cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨ 

 

1.1 cÖK‡íi mKj Kvh©µg c~Y©fv‡e ev¯ÍevwqZ n‡”Q wK? ‡Kvb Kvh©µgwU MÖnY Kiv m¤¢e n‡”Q bv? 

 

1.2 wWwcwc-†Z †h fv‡e jÿ¨ w ’̄iwQj †m fv‡e cÖKí D‡Ïk¨¸‡jv AR©bKiv m¤¢e n‡”Q wK? bv n‡j KviY wK? 

 

1.3 cÖK†íi ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µ‡gi eZ©gvb Ae¯’v wK? 

 



cwiwkó-3: gyL¨ e¨w³e‡M©i Rb¨ cÖkœvewj 

 

cvZv-2 

 

1.4 cÖKíwUi †gqv` †k‡l Gi Kvh©vewj I iÿYv‡eÿY wKfv‡e Pj‡e e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 

 

 

2.0 cÖKí e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evqb 

  

2.1 cÖK‡íi AvIZvq gvjvgvj, †mev I wbg©vY Kvh©µg msMÖ‡ni mgq wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 

mwVK fv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q/ n‡”Q wK?  

 

 

 

2.2     gvjvgvj I wVKv`vi wbe©vP‡b †Kvb wbY©vqK e¨envi Kiv n‡qwQj/ n‡”Q? 

 

 

 

2.3     Pzw³ Abyhvqx †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kk†bi me KvR wbw`©ó mg‡q m¤ú~Y© হদব wK? 

 

 

2.4     †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wVKv`v‡ii cÖwZkÖæwZ KZUv cvwjZ n‡”Q? 

 

 

 

2.5     cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖwZK~jZv wK ai‡bi wQj/ n‡”Q? 

 

 

2.6    cÖKíwU Av‡iv fvj I ¸YMZfv‡e ev Í̄evq‡bi Rb¨ wK wK D‡`¨vM †bIqv `iKvi? 

 

 

 

2.7    cÖKí ev Í̄evq‡b ‡Kvb Avw_©K I e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK? 

 

 

 

2.8     cÖK‡íi jÿ¨ AR©‡b eivÏ A_© h‡_ó wQj wK? 

 

 

2.9     cÖK‡íi eivÏK…Z A_© e¨q Kiv m¤¢e n‡qwQj wK? hw` bv n‡q _v‡K, Z‡e †Kb? 

 

 

 

2.1০ ফেররঘাট ফবরসন এবং ফেরর রুট চযাদনল ততররর জন্য ফেরজং এর সারব মক কাযক্রদর্র অগ্রগরত কতটুকু?  

 

 

২.১১ Dredged Spoil ফকাোয় ফেলা হদি এবং রকভ্াদব? ফকান ডাইক রনর্ মাণ করা হদয়দি রক?  
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২.১২ †WªwRsK…Z gvwU wewµ Kiv n‡q‡Q wK? hw` Kiv n‡q _v‡K Z‡e wKfv‡e Zv cwi‡kva (UvKv/ †c-AW©vi – 

Gi gva¨‡g) Kiv n‡q‡Q? 

 

 

২.১৩ wVKv`v‡ii wej cwi‡kv‡ai †ÿ‡Î †cvómv‡f© Abyhvqx wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q wK ? bv n‡j Gi KviY 

 wK? 

 

 

3.0 cÖK‡íi সম্ভাব্য cÖfve 

3.1 Lb‡bi d‡j b`xi  bve¨Zv  e„w×‡Z fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi হদব wK?   

 

 

3.2 †bŠ-c‡_i Lb‡bi d‡j Kv‡M©vi PjvPj e„w× হদব wK? 

 

 

3.3  bvix I wkï‡`i PjvPj e„w× পাদব wK ? 

 

 

 

3.4 ‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKv‡i Avm‡Q wK ? 

 

 

3.5 cÖKíwU mgvwßi ci wkícY¨ Ges KvuPvgvj `~ªZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb Kiv hv‡e 

wK? 

 

 

3.6 ågY wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡Q wK? 

 

 

3.7 Kg©ms ’̄vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz? 

 

 
 

 

3.8 Lb‡bi d‡j b`xi cvwb aviY ÿgZv e„w× cvIqvq gv‡Qi Drcv`b e„w× ‡c‡q†Q wK ? 

 

 

3.9 cÖKíwU  cÖZ¨ÿ বা পদরাক্ষfv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e wK ? 
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3.10 cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i Rvbv g‡Z wK †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bIqv n‡q‡Q? hw` Rwg AwaMÖnY 

Kiv n‡q _v‡K Z‡e Zviv wVKg‡Zv ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~nt 

 

 

 

4. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

 

4.1      cÖKí e¨e ’̄vcbv Ges Kv‡Ri mej (strength) w`K¸‡jv D‡jøL Kiæb 

 

 

 

4.2 cÖKí e¨e ’̄vcbv Ges Kv‡Ri `ye©j (weakness) w`K¸‡jv D‡jøL Kiæb 

 

 

 

4.3 cÖKí e¨e ’̄vcbv Ges KvR Dbœq‡b Av‡iv ‡Kvb my‡hvM (opportunity) wQj wKbv ev eZ©gv‡b Av‡Q 

wKbv e‡j Avcwb g‡b K‡ib?  

 

 

 

4.4 eZ©gv‡b ‡Kvb ai‡Yi SuywK (threat) Av‡Q wKbv e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 

 

 

5 cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM †bqv `iKvi ? 

 

 

 

g~L¨ e¨w³e‡M©i ¯̂vÿi I mxj  

(we.`ª.Qwe wbb) 

 

Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------- 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt -------------------- 
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‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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In-depth Monitoring Study of the Project “Establishment of Ferry ghat 

including allied facilities at Balashi and Bahadurabad (1st Revised) Project”  

 

“বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক চলর্ান 

প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষা 

 

ev¯Íevqb I  mgm¨vw` m¤úwK©Z Z_¨vw` I gZvgZ msMÖ‡ni wbwgফে cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœgvjv 

 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg t 

 

c`ex t 

 

‡gvevBj b¤̂i t 

 

cÖKí e¨e ’̄vcbv t 

 

1| Avcwb KZ ZvwiL n‡Z GB cÖK‡íi `vwq‡Z¡ Av‡Qb? 

 

 

2| Avcbvi c~‡e© Ab¨ †KD wK cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb? K‡i _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zuvi/ Zuv‡`i   

bvg I mgqKvj D‡jøL Kiæb| 

 

 

3| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix Avcbvi cÖK‡í †cÖl‡Y c`vqb Kiv n‡q‡Q Ges †cÖl‡Y 

c`vq‡bi Rb¨ †Kvb †Kvb c` Lvwj Av‡Q? Lvwj _vK‡j, Lvwj c`¸‡jv †cÖl‡Y c`vq‡bi Rb¨ wK e¨e ’̄v M„wnZ 

n‡q‡Q? 

 

 

4| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q‡Q? wb‡qv‡Mi Rb¨ †Kvb c`                             

Lvwj _vK‡j Zv wb‡qv‡Mi Rb¨ wK e¨e ’̄v M„wnZ n‡q‡Q ? 

 

 

5| eZ©gv‡b Avcbvi Aax‡b †h KqRb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvwRZ Av‡Qb, Zv‡`i Øviv Avcwb wK myôz fv‡e 

cÖK‡íi ev¯Íevqb KvR m¤úv`b Ki‡Z cvi‡Qb? †jvKej NvUwZ _vK‡j Zvi Kvi‡Y wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb 

n‡”Qb? 

 

 

৬. প্রকেটি IMED ‘র  PMIS-এর  অন্তর্ভ মক্ত হদেদে রক?  
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cÖKí ব্যব ’̄vcbv I ev Í̄evqb ch©vq 

 

৭. প্রকেটির সাম্ভব্যতা সর্ীক্ষা (Feasibility study) করা হদে রেল রকনা?  

 

 

৮.gvjvgvj (Goods), KvR (Works) I †mev (Services) –Gi msMÖn/µq (Procurement)-Gi ‡h    

KqwU c¨v‡KR Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jvi g‡a¨ †Kvb †Kvb c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q Ges †Kvb 

†Kvb c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cªwµqv GLbI evKx Av‡Q? 

 

 

৯.  ‡h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q, †m¸‡jv h_vh_ miKvix wewagvjv wcwcG 2006 Ges 

wcwcAvi 2008 mwVK fv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q wKbv Ges GB cÖwµqvq †Kvb mgm¨vq m¤§yLxb n‡qwQ‡jb wK? 

 
 

১০. †h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß nq bvB, †m¸‡jvi eZ©gvb Ae ’̄v wK? G me c¨v‡K‡Ri 

cÖwµqvKi‡Y †Kvb mgm¨v _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zvi eY©bv w`b| 

 

 

১১. gvjvgvj (Goods) msMÖn/ µ‡qi c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ m¤úvw`Z n‡q‡Q Ges IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q 

   †m¸‡jvi Aax‡b gvjvgvj msMÖ‡ni eZ©gvb Ae¯’v wK  ch©v‡q Av‡Q? 

 

 

১২. Kvh© (Works)-Gi †h c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ ¯̂v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jvi 

KvR ïiæn‡q _vK‡j Zvi AMÖMwZ wKiƒc? Avi KvR ïiæ bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? 

 

১৩. †mev (Services)-Gi †h c¨v‡KR ¸‡jvi Pzw³cÎ ¯̂v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q, †m¸‡jvi 

Aax‡b †`kx I we‡`kx civgk©K cÖwZôvb wK KvR ïiæ K‡i‡Qb? G e¨vcvফর wK †Kvb mgm¨v Av‡Q? 

 

 

১৪. এই cÖKí ev¯Íevq‡b ফে র্ভরর্ অরিগ্রহণ করা হদে র্ভরর্র র্ারলকরা তার ন্যায্য মূল্য ফপদেদে রক? bv †c‡q _vK‡j 

Gi KviYmg~n- 

১৫. র্ভরর্ অরিগ্রহণকৃত g~j¨ wKfv‡e cwi‡kva (UvKv/†c-AW©vi Gi gva¨‡g) K‡i‡Qb? 

 

১৬. এ সংক্রান্ত অরিদোগ রনরশদনর জন্য ফকান করর্টি গঠন করা হদেদে রক? 

 

১৭.Pjgvb cÖK‡íi  ফেররঘাট রনর্ মাণ Gi d‡j GjvKvq wK wK DcKvi হদব e‡j g‡b K‡ib? 

 

১৮. নাব্যতা সংকট উেরদণর এবং প্রকেটি সাসদটইন করার জন্য রক ফকান পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদেদে?  

 

১৯. ফেররঘাট, পারকমং ইেমাড, অিযান্তরীণ রাস্তাও ফেররঘাদটর এদপ্রাচ ফরাড, ফেদনজ ব্যবস্থা,সীর্ানা প্রাচীর ও ফেরসং 

রনর্ মাণ, ফেররঘাট এলাকা প্রদটকশন করা  এবং ফোট ফনৌ-োন বারেং উপদোগী স্টীল ফজটিসহ স্পাড wbg©vফণর অবস্থা 

রক? 

 

২০. cÖKíwU mgvwßi ci wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `ªyZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb Kiv hv‡e wK? 
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২১. ফেরর সারি মদসর ci পররবহদনর myweavw` e„w× cvIqv ফগদল fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi n‡ব 

রক?    

  

২২. mviv eQi a‡i ফেরর সারি মদসর  e¨e ’̄v থাকদব বদল র্দন হে wK ? bv n‡j erm‡ii †Kvb †Kvb gv‡m 

PjvP‡ji e¨e ’̄v ব্যহত হদব? 

 

২৩.দেররঘাট ফবরসন এবং ফেরর রুট চযাদনল ততররর জন্য ফেরজং এর সারব মক কােক্রদর্র অগ্রগরত কতটুকু ? 

 

২৪. Dredged Spoil ফকাথাে ফেলা হদে এবং রকিাদব? ফকান ডাইক রনর্ মাণ করা হদেদে রক?  

 

 

২৫.  ফেরজংকৃত র্াটি রবরক্র করা হদেদে রক? েরে করা হদে থাদক তদব রকিাদব তা পররদশাি (টাকা/ ফপ-অডার এর 

র্াধ্যদর্ করা হদেদে? 

 

২৬. ঠিকাোদরর রবল পররদশাদির ফক্ষদে ফপাষ্ট সাদি ম অনুোেী রবল পররদশাি করা হদেদে রক? না হদল এর কারণ রক? 

 

 

cÖKíi সম্ভাব্য cÖfve 

 

২৭. ¯‹zj/K‡j‡Ri wkÿv_©x, Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi wK ai‡bi myweav বাড়দব e‡j g‡b K‡ib ?  

 

২৮.ågY wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©̈  Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡ব wK? 

 

২৯.cÖKíwU cÖZ¨ÿ/পদরাক্ষ fv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e wK ? 

 

 

৩০.ফেরজংএর d‡j b`xi cvwb cÖevn বৃরি পাদব বদল র্দন হে রক ? 

 

 

৩১.টাররর্নাদলর সুদোগ সুরবিারে নারী ও রশশু এবং অক্ষর্ ব্যরক্তদের ওঠানার্া রনরাপেও আরার্োেকসহ বায়ু দুষন 

ফথদক মুক্ত হদে অবাদি টারর্ মনাল রেদে চলাচল করদত পারদব বদল র্দন হে রক? 

 

 

৩২. Kg©ms ’̄vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz? 

 

 

৩৩. প্রকদের ফকান Exit Plan আদে রক? 

 

 

mgm¨v I mycvwik 

 

৩৩. cÖKíwU myôzfv‡e I mgqgZ ev¯Íevqb Ges cÖK‡íi D‡Ïk¨vejx cy‡ivcywi AR©‡bi j‡¶¨ Avcbvi †Kvb 

mywPwšÍZ gZvgZ _vK‡j AYyMÖn c~e©K Zv ejyb| 
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৩৪. cÖKí ev¯Íevq‡b †Kvb Avw_©K I e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK? DËi‡Yi Rb¨  

Avcbvi wK †Kvb civgk© ev mycvwik Av‡Q? 

 

৩৫. cÖKí ev¯Íevq‡bi eZ©gvb ch©v‡q `uvwo‡q Avcwb Aby‡gvw`Z wWwcwc-Gi j¶¨gvÎv Abyhvqx cÖKíwU কদব 

নাগাে mgvß n‡e বদল র্দন কদরন? 

 

 

SWOT we‡kølY 

 

৩৬.(K)Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K(strength) D‡jøL Kiæb: 

 (i) 

 (ii) 

 (iii) 

(L)   Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi c Öavb wZbwU `ye©j w`K (weakness) D‡jøL Kiæb:  

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

(M)   Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM (opportunity) D‡jøL Kiæb: 

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

(N)Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y©w`K(threat) D‡jøL Kiæb:   

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

 

3৭| cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM †bqv `iKvi? 

 

 
 

(we.`ª. GKwU Qwe wbb) 

Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt -------------------- 
 

 
 
 

mgxÿK 

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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“বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক চলর্ান 

প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষা 

 

আরর্ এদসরি ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) নার্ক সংস্থা ফেদক। আপনাদের 

এলাকায় বাস্তবায়নািীন ““বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” 

শীষ মক একটি প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষার উদেদে। প্রকেটি ২০১৭-২০২১ ফর্য়াদে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ফনৌ-

পররবহন কর্তমপক্ষ (রবআইডরিউটিএ) কর্তমক বাস্তবায়ন করদি এবং পররকেনা র্ন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভ্াগ এ রনরবড় পরীবীক্ষণ সর্ীক্ষা পররচালনা করদি।  

 

বৃহত্তর রংপুর রবভ্াদগর  সাদে ঢাকা রবভ্াদগর উত্তরাঞ্চলসহ ফেদশর অন্যান্য স্থাদনর যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নকদে যমুনা 

নেীর উভ্য় পাড় তো বালাশী এবং বাহাদুরাবাদের র্দে রনরবরিন্নভ্াদব ফেরর সারভ্ মস প্ররতষ্ঠা করার লদক্ষয ২টি 

ফেররঘাট রনর্ মাণসহ অন্যান্য অবকাঠাদর্া উন্নয়দনর কাজ  চলর্ান রদয়দি। প্রকেটির উদেে যোযেভ্াদব বাস্তবারয়ত 

হদি রকনা রকংবা ফকাদনারূপ ক্রুটি বা সর্স্যা আদি রকনা সর্ীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকাদর ফেখা হদব যাদত ভ্রবষ্যদত 

এইরূপ প্রকে আদরা সুষ্ঠুভ্াদব বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার ফেওয়া তথ্য ফকবলর্াত্র এ সর্ীক্ষার প্ররতদবেন ততররদত 

ব্যবহার করা হদব এবং আপনার পররচয় ফগাপন রাখা হদব। এই সর্ীক্ষা ফেদক ফকউ ব্যরিগতভ্াদব উপকৃত বা ক্ষরতগ্রস্ত 

হদব না। তদব সারব মকভ্াদব সকদলর কল্যাণ হদব।  

 

সর্ীক্ষা কাদজ তথ্য রেদয় সহদযারগতা করার জন্য আপনাদক রবনীতভ্াদব অনুদরাি কররি। 

 

‡Km ÷vwWi Rb¨ ‡PKwj÷ 
 

 

01. ফেররঘাট এলাকার নার্ t.............................................................................. 

 

01 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t  [mKj DËi`vZvi Rb¨] Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask c~Y© Ki‡eb 

1.1 DËi`vZvi bvgt  

1.2 wcZvi bvg t                               1.3 gvZvi bvg t                          

1.4 ¯̂vgx/¯¿xi bvg t  

1.5 eqm t 1.6  wj½ t 

1.7 ˆeevwnK Ae ’̄v t (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)| 

1.8 MÖvg/ †gŠRv t 1.9 BDwbqb t 

1.10 Dc‡Rjv t 1.11 †Rjv t 

1.13 †gvevBj b¤̂i t                                    1.14 mvÿvr MÖn‡Yi ZvwiL I mgq t 

1.15 wkÿvMZ †hvM¨Zv t                                            1.16 †ckvt:     

1.17 Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib?  

K) ’̄vqxevwm›`v  L) ’̄vbvšÍwiZ-------------- eQi (c~Y© ermi D‡jøL Kiæb) 

1.18 cwiev‡iii m`m¨ msL¨v 

†gvUt   gwnjvt   cyiælt 

cÖK‡íi mvdj¨ 
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K) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb wQj ? 

L) eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb ? 

M) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb ? 

N) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj ? 

O) Avcbvi †ckvi DbœwZ‡Z cÖKíwU  wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

 

cÖK‡íi সম্ভাব্য cÖfvemg~n 

K)  GB cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK A_©‰bwZK Kg©KvÛ M‡o উঠদব? G‡Z cÖK‡íi Ae`vb KZUzK e‡j Avcwb g‡b 

Ki‡Qb? 

 

L) cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i Rvbv g‡Z wK †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bIqv n‡q‡Q? hw` RwgAwa MÖnY Kiv n‡q  

_v‡KZ‡e f~wgi gvwjK b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Q wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n 

 

M)  cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK? n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZc~iY 

†c‡q‡Qb wK?  

 

N) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl‡ÿ‡Î wK cÖfve †d‡j‡Q ? 

O)Lb‡bi d‡j b`xi  bve¨Zv  e„w×‡Z fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi n‡q‡Q wK?    
 

P) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq grm¨ Avni‡Y wK cÖfve †d‡j‡Q ? 

Q) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwY‡R¨ wK cÖfve †d‡j‡Q ? 

cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n 

1.  cÖK‡íi wZbwU mej w`K(strength) D‡jøL Kiæb : 

 

2. cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K(weakness)  D‡jøL Kiæb : 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM(opportunity) D‡jøL Kiæb : 

 

4.  cÖK‡íi wZbwU SzuwK(threat)  c~Y©w`K D‡jøL Kiæb : 

 

5. cÖK‡íi Kv‡Ri mgq Avcbviv wK †Kvb mgm¨vi gy‡L c‡o‡Qb KLbI? wK wK mgm¨vi m¤§yLxb n‡q‡Qb? 

wKfv‡e GB mgm¨v¸‡jvi mgvavb Ki‡jb? 
 

6. GB cÖKí m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ I mycvwikmg~n wK wK? we Í̄vwiZ ejyb | 
 

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mdjZvi Qwe Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

AskMÖn‡Yi Rb¨ Avcbv‡K AmsL¨ ab¨ev` 

       Z_¨ msMÖnKvixi bvg t                                                            ¯̂vÿi t 

       ‡gvevBj b¤î t                                                                     ZvwiL t 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

 cwiKíbv gš¿Yvjq  

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 
“বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক চলর্ান 

প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষা 

wcwcG-2006/wcwcAvi-2008 Abyhvqx gvjvgvj / †mev µq msµvšÍ Z_¨vewj 

 

c¨v‡KR- 

১ gš¿bvjq / wefvM :  

 

2 ev Í̄evqbKvix ms¯’v :  

 

3 cÖK‡íi bvg : বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ 

(১র্ সংদশারিত) 

4 `icÎ Abyhvqx কাজের bvg :  

 

5 `icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq 

/Avন্তRvwZK) 

:  

 

6 `icÎ weµq ïiæi ZvwiL :  

 

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  

 

8 `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq :  

 

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v :  

 

10 `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq :  

  

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

 

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

 

13 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL :  

 

14 Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

 

15 wm Gm ˆZwii ZvwiL :  

 

16 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

 

17 Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  :  

 

18 †gvU Pzw³ g~j¨ :  
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19 Pzw³ ¯^v¶‡ii ZvwiL :  

 

20 কার্ যাজেশ cÖ`v‡bi ZvwiL :  

 

২১  কার্ যাজেশ অনুর্ায়ী কাে শুরুর তাররখ  :  

 

২২  সময় বৃরি থাকজে, কতরেজের এবং রক কারজে  :  

 

২৩  কার্ যাজেশ অনুর্ায়ী কাে সমারির তাররখ  :  

 

২৪  চূড়ান্ত রবে েমাোজের তাররখ ও রবজের 

পররমাে  

:  

 

২৫  চূড়ান্ত রবে পররজশাজের তাররখ ও পররমাে  :  

 

২৬  ক্রজয়র ক্ষেজে সরকারর ক্রয়েীরতমাো অনুসরে 

করা হজয়রিে রকো  

:  

২৭  ো হজে ক্ষকে হয়রে?  :  

 

২৮  কার্ ম (Works) গুজোর গুেগত মাজের ক্ষেজে 

ক্ষকাে রবচ্যুরত ঘজেরিে?  

:  

 

২৯  হজয় থাকজে ক্ষকে ?  :  

 

৩০  েরপজে উজেরখত মূল্য অজপো অরেক ব্যয় 

হজয়রিে রকো ?  

:  

 

৩১  হজয় থাকজে ক্ষকে ? :  

 

৩২  কার্ ম (Works) গুজোর ক্ষকাে ত্রুটি েরা 

পজররিে রক ো?  

:  

৩৩  ত্রুটি হজয় থাকজে ক্ষসবা মাে ক্ষকমে রিে?  :  

 

৩৪ সারব মক র্তার্ত   

 

 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 

¯̂vÿit 

‡gvevBjt 

 

  mgxÿK  

 

DTCL  

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)      
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207 

 

In-depth Monitoring Study of the Project “Establishment of Ferry Ghat including allied facilities at Balashi and 

Bahadurabad (1st Revised) Project”  

 
“বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেররঘাটসহ আনুষরিক স্থাপনারে রনর্ মাণ (১র্ সংদশারিত)” শীষ মক চলর্ান প্রকদের রনরবড় পররবীক্ষণ সর্ীক্ষা 

 

ev¯Íe Ae ’̄v ch©‡eÿY †PKwj÷ 

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B Qwe Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

cwi`k©bKvixi bvg: 

¯̂vÿit 

‡gvevBjt 

 

‡WªwRs Kvh©µg ch©‡eÿY msµvšÍ               cwi`k©‡bi ZvwiLt  
 

ন ৌ-পথ খনন GjvKvi bvg LbbKvix  

cªwZôv‡bi 

bvg 

b`xi MfxiZv LbbK…Z GjvKvi 

`yiZ¡&¦ 

Lb‡bi cwigvY  

(j. N.) 

LbbKvj Lbb এলাকা 

†_‡K  ফেজ 
g¨v‡Uwiqvj 

†djvi ~̀iZ¡ 

ফেজ 

g¨v‡Uwiqvj 

†djvi ’̄vb 

কাদজর 
¸YMZ gvb/ 

বতমর্াদন 

অবস্থা  MÖvg 
BDwbqb Dc‡Rjv ‡Rjv Lb‡bi 

c~‡e© 

Lb‡bi 

c‡i 

  

 

wWwcwc 

Abymv‡i 

cÖK…Z* 

1 2 3 4 5 6 7 8 ৯ 11 12 13 14 15 
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ন ৌ-পথ খনন GjvKvi bvg LbbKvix  

cªwZôv‡bi 

bvg 

b`xi MfxiZv LbbK…Z GjvKvi 

`yiZ¡&¦ 

Lb‡bi cwigvY  

(j. N.) 

LbbKvj Lbb এলাকা 

†_‡K  ফেজ 
g¨v‡Uwiqvj 

†djvi ~̀iZ¡ 

ফেজ 

g¨v‡Uwiqvj 

†djvi ’̄vb 

কাদজর 
¸YMZ gvb/ 

বতমর্াদন 

অবস্থা  MÖvg 
BDwbqb Dc‡Rjv ‡Rjv Lb‡bi 

c~‡e© 

Lb‡bi 

c‡i 

  

 

wWwcwc 

Abymv‡i 

cÖK…Z* 

1 2 3 4 5 6 7 8 ৯ 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

c~Z© Ges Ab¨vb¨ Kv‡Ri Rb¨ †PKwjó 

 

cÖKí GjvKvi bvg :  BDwbq‡bi bvg Dc‡Rjvi bvg : 

 

‡Rjvi bvg :  cwi`k©‡bi ZvwiL : 

 

Kv‡Ri aib  Kv‡Ri AM«MwZ (n‡q‡Q/nqwb) AM«MwZ bv nIqvi KviY AMMÖwZ n‡q _vK‡j Zvi  cwigvY gšÍe¨*** 

f‚wg AwaMÖnY (evjvmx)     

f‚wg AwaMÖnY (evnv`yivev`)     

weAvBWweøDwUG Awdm     
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Kv‡Ri aib  Kv‡Ri AM«MwZ (n‡q‡Q/nqwb) AM«MwZ bv nIqvi KviY AMMÖwZ n‡q _vK‡j Zvi  cwigvY gšÍe¨*** 

I‡qwUs †mW     

‡÷vi iæg     

‡i÷ iæg     

cv¤ú nvDR     

‡Uvj ey_     

cvBjU nvDR     

cywjk e¨vivK     

Uq‡jU wbg ©vY     

W«vBfvi †mW (Uq‡jUmn)     

‡i÷y‡i›U     

I‡qe«xR K‡›U«vj iæg     

mve-‡÷kb iæg     

dvqvi mvwf©m e¨vivK     

Avbmvi e¨vivK     

Kg©Pvix e¨vivK     

‡Rbv‡iUi iæg     

M¨v‡i     

‡c«qvi iæg wbg©vY     
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Kv‡Ri aib  Kv‡Ri AM«MwZ (n‡q‡Q/nqwb) AM«MwZ bv nIqvi KviY AMMÖwZ n‡q _vK‡j Zvi  cwigvY gšÍe¨*** 

f~wg Dbœqb, Kg‡cKkb, †Wªwms Ges 

†j‡fwjs 

    

‡dwiNvU wbgv©Y Ges †dwiNvU mg~‡ni 

mgš^q KvR (cÖKí PjvKvjxb mg‡qi 

Rb¨) 

    

cvwK©s BqvW©     

cvwK©s BqvW© Gi Rb¨ † ø̄vc cÖ‡UKkb     

Af¨šÍixY iv¯Ív I †dwiNv‡Ui G‡cÖvP 

†ivW 

    

†Wª‡bR e¨e ’̄v     

mxgvbv cÖvPxi I †dwÝs KvR     

†dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb KvR 
 

   

óxj †RwU (†mWmn)  

 

   

óxj ¯úvW (760 wgtwgt Wvqv, 37 wgt 

j¤^v) 

    

cvwK©s BqvW© GjvKvq wbivcËvi Rb¨ 

wWfvBWvi 

    

m¤ú~Y Uvwg©bvj Ges NvU GjvKv 

‰e`¨ywZK KvR 

    

m¤ú~Y Uviwgbvj Ges NvU GjvKvq cvwb 

mieivn e¨e ’̄v I wWc wUDeI‡qj ¯’vcb 

    

 

*** wemÍvwiZ weei‡Yi Rb¨ c„_K cvZv e¨envi Kiv hv‡e | 

 



     

eQiwfwËK Avw_©K I ev Í̄e cwiKíbv 

 

cwiwkó-8 

 cÖK‡íi bvgt ÔÔevjvkx I evnv ỳivev‡` †dwiNvUmn Avbylw½K ’̄vcbvw` wbg©vY (2g ms‡kvwaZ)ÕÕ| 

    ev Í̄evqbKvix ms ’̄v/wefvM/gš¿Yvjqt †bŠcwienb gš¿Yvjq 

BKbwgK 

†KvW 

BKbwgK mve-

‡KvW 

BKbwgK mve-†KvW eY©bv 

(we Í̄vwiZ)   

‡gvU Avw_©K I ev¯Íevqb cwiKíbv 
2019-2020 

(RyjvBÕ19-RybÕ20) 

2020-2021 

(RyjvBÕ20-RybÕ21) 
      

      GKK GKK 

`i 

cwigvY ‡gvU e¨q IRb 

(Weight) 
Avw_©K 

cwigvY 

(jÿ UvKv) 

ev Í̄e Avw_©K 

cwigvY 

(jÿ UvKv) 

ev Í̄e 

      

      A‡½i kZKiv 

nvi 

cÖK‡íi 

kZKiv nvi 

A‡½i 

kZKiv nvi 

cÖK‡íi kZKiv 

nvi 
      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(K) AveZ©K e¨qt                       

32111 cÖkvmwbK e¨qt                       

  ৩২১১১০২                               ৫.০০ 0.0003 ৩.০০ 60.00 0.0207 ২.০০ 40.00 0.0138 

  ৩২১১১০৩                       ৩.০০ 0.0002 ২.০০ 66.67 0.0138 ১.০০ 33.33 0.0069 

  ৩২১১১০৪                  ১             

   -     ১             

            য)] 

               ১০.০০ 0.0007 ৪.০০ 40.00 0.0276 ৬.০০ 60.00 0.0414 

                          

                            

                     

                   )] 

               ২৫.০০ 0.0017 ১০.০০ 40.00 0.0690 ১৫.০০ 60.00 0.1034 

  ৩২১১১০৬                         ৩.০০ 0.0002 ১.০৪ 34.67 0.0072 ১.০০ 33.33 0.0069 

  ৩২১১১০৭                              ৫৮.০০ 0.0040 ২২.৮০ 39.31 0.1572 ৩০.৮৯ 53.26 0.2130 

  ৩২১১১০৯                          ৩.০০ 0.0002 ২.০০ 66.67 0.0138 ১.০০ 33.33 0.0069 

  ৩২১১১১৭                                   ২.০০ 0.0001 ১.০০ 50.00 0.0069 ০.৯০ 45.00 0.0062 

  ৩২১১১২১                                        ৩.০০ 0.0002 2.00 66.67 0.0138 1.00 33.33 0.0069 

  ৩২১১১২৫                                 ১০.০০ 0.0007 3.00 30.00 0.0207 2.03 20.30 0.0140 

৩২২১১ ৩২২১১০৬                                      ৩.০০ 0.0002 2.00 66.67 0.0138 1.00 33.33 0.0069 



৩২৪১১ ৩২৪১১০১                         

      )  
               ৩০.০০ 0.0021 10.00 

33.33 0.0690 
8.25 

27.50 0.0569 

৩২৪৩১ ৩২৪৩১০১                                       ৪০.০০ 0.0028 16.93 42.33 0.1167 20.00 50.00 0.1379 

৩২৫৫১                                       

  ৩২৫৫১০১                              ৩.০০ 0.0002 1.29 43.00 0.0089 1.00 33.33 0.0069 

  ৩২৫৫১০২                            ১০.০০ 0.0007 3.88 38.80 0.0268 4.00 40.00 0.0276 

  ৩২৫৫১০৪                           ১০.০০ 0.0007 4.63 46.30 0.0319 4.00 40.00 0.0276 

  ৩২৫৫১০৫                             ৩.০০ 0.0002 1.63 54.33 0.0112 1.00 33.33 0.0069 

৩২৫৭১ ৩২৫৭১০১                             

                          

          )  

 )              

 )             

               ৯০.০০ 0.0062 25.00 27.78 0.1724 0.00 0.00 0.0000 

  
৩২৫৭১০৪ 

                 

           )  
               ৫০.০০ 0.0034 14.69 29.38 0.1013 20.00 40.00 0.1379 

৩২৫৭২ ৩২৫৭২০৬                                   ১০.০০ 0.0007 3.45 34.50 0.0238 2.00 20.00 0.0138 

৩২৫৭৩                                    

  ৩২৫৭৩০১                              ১০.০০ 0.0007 5.00 50.00 0.0345 5.00 50.00 0.034 

৩২৫৮১                                        

  ৩২৫৮১০১      য                  ৩.০০ 0.0002 1.75 58.33 0.0121 1.00 33.33 0.0069 

  ৩২৫৮১০২                        ২.০০ 0.0001 1.00 50.00 0.0069 1.00 50.00 0.0069 

  ৩২৫৮১০৩                        ২.০০ 0.0001 1.00 50.00 0.0069 1.00 50.00 0.0069 

  ৩২৫৮১০৪                              ২.০০ 0.0001 1.00 50.00 0.0069 1.00 50.00 0.0069 

  ৩২৫৮১২৮   য                  ৫.০০ 0.0003 0.00 0.00 0.0000 5.00 100.00 0.0345 

৩৯১১১ ৩৯১১১১২                            ৫.০০ 0.0003 3.00 60.00 0.0207 2.00 40.00 0.0138 

  )    -              )         ৪০০.০০ 0.0276 ১৪৭.০৯ 36.77 1.0143 ১৩৮.০৭ 34.52 0.9521 

(L) g~jab e¨qt                       

41112 emevmKvix e¨wZZ wfbœ febt                       

  4111201 AbvevwmK febmg~nt                       



                              

                           
      - ৩০    ৫৫৬৭.০০ 0.3839 ২৪৬৩.২০ 44.25 16.9852 - - - 

                           

                          

                          

                         

                   )          

                    -     

                         

                       

                    

                           

        

      
0.422

0 
3835 1618.00 0.1116 1218.00 75.278 8.3988 400.00 24.72 2.758 

                                

                    

                 )  

      0.0650 2986 254.00 0.0175 224.00 88.189 1.5446 30.00 11.81 0.207 

                                   0.0215 33000 710.00 0.0490 710.00 100.00 4.8959 ০.০০ 0.00 0.000 

                            

             
      0.0500 5362.50 268.00 0.0185 ১৮৮.০০ 70.15 1.2964 80.000 29.85 0.552 

                             

              
      0.0700 6400 448.00 0.0309 ২৪৮.০০ 55.36 1.7101 

200.00

0 
44.64 1.379 

                              0.0600 1000 60.00 0.0041 ০.০০ 0.00 0.0000 60.000 100.00 0.414 

                                       0.0650 5000 325.00 0.0224 ১৩০.০০ 40.00 0.8964 195.00 60.00 1.345 

                         

     
      0.6000 3200 1920.00 0.1324 ৯৬০.০০ 50.00 6.6198 960.00 50.00 6.620 

                  )               0.4000 240 96.00 0.0066 ০.০০ 0.00 0.0000 96.00 100.00 0.662 

             ৭৬০             

৩৭       )         
  

12.000

0 
4wU 48.00 0.0033 ০.০০ 0.00 0.0000 48.00 100.00 0.331 

                                 

                    
      0.0600 1500 90.00 0.0062 ০.০০ 0.00 0.0000 90.00 100.00 0.621 

    
                      

                    
               95.00 0.0066 ৫৫.০০ 57.89 0.3793 40.00 42.11 0.276 



                          

                        

                    

               80.00 0.0055 ৫০.০০ 62.50 0.3448 30.00 37.50 0.207 

                           

      ২X১৫.০০   ) 
               30.00 0.0021 ০.০০ - - 30.00 100.00 0.207 

41114 4111401 fzwg Dbœqb Ntwgt 0.0035 2.48 jÿ 755.00 0.0521 111.97 14.8305 0.7721 ০.০০ - - 

41121 hvbevnb miÄvgvw`t                       

  4112101 ‡gvUihvb (1wU Wvej ‡Kweb 

wcKAvc) 
     51.00 1wU 51.00 0.0035 ০.০০ 0.00 0.000 ০.০০ - - 

  ৪১১২১০২   য    ১            ) 

               -১০        -

৯৮-১০০) 

     170.00 1wU 170.00 0.0117 170.00 100.00 1.1723 ০.০০ - - 

41122 cwienb miÄvgvw` e¨wZZ Ab¨vb¨ hš¿cwvZ Ges 

miÄvgvw`t 
                    

  4112202 Kw¤úDUvi I 

Avbylvw½K 
‡mU 1‡mU ‡_vK 6.00 0.0004 1.02 17.00 0.0070 0.00 0.00 0.0000 

41123 hš¿cwvZ Ges miÄvgvw` hv Ab¨Î 

†kÖYxe× bqt 
                      

  4112310 Awdm miÄvgvw` ‡_vK ‡_vK ‡_vK 4.00 0.0003 4.00 100.00 0.0276 0.00 0.00 0.0000 

  4112314 AvmevecÎ ‡_vK ‡_vK ‡_vK 50.00 0.0034 0.00 - - 50.000 100.00 0.3448 

41411 4141101  f‚wg AwaMÖnY I µqt                       

    evjvkx  GKi 44.500 8.00 355.00 0.0245 44.97 12.67 0.3101 0.00 0.00 0.0000 

    evnv ỳivev`  GKi 137.500 8.00 1100.00 0.0759 200.92 18.27 1.3855 0.00 0.00 0.0000 

(L) Dc-‡gvU (g~jab e¨q) 
      

14100.0

0 
0.9723 6779.08 48.08 46.7458 

2309.0

0 
16.38 15.9219 

(M) wdwRK¨vj KbwUb‡RwÝ        1.00 0.0001 0.00 - - 1.00 100.00 0.0069 

(N) cÖvBm KbwUb‡RwÝ        1.00 0.0001 0.00 - - 1.00 100.00 0.0069 

me©‡gvU (K+L+M+N)       14502.00 1.0000 6926.17 47.76 47.7601 2449.07 16.89 16.8878 
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