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        -         iv 

 Acronyms and Abbreviations  vi 

             প্রকশল্পয ধফস্তাধযত ফণ তনা  ১ 

১.১ প্রকশল্পয টভূধভ ১ 

১.২ প্রকশল্পয ধযধচধত ১ 

১.৩ প্রকশল্পয রশক্ষয  উশেশ্য  ১ 

১.৪ প্রকল্প অনুশভাদন, ব্যয়  ফাস্তফায়নকার ১ 

১.৫ প্রকশল্পয প্রধান প্রধান কাজমূ       ২ 

১.৬ প্রকশল্পয অনুশভাধদত অঙ্গ  অঙ্গধবধিক ব্যয় ধফবাজন ২ 

১.৭ প্রকশল্পয রগ-ডেভ (আযধডধধ) অনুমায়ী ৪ 

১.৮ প্রকশল্পয অথ ত ফছয ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা  ৫ 

১.৯ ক্রয় কাম তক্রভ  ৭ 

১.১        এ        ১১ 

১.৮                        ১১ 

 দ্বিতীয় ধ্যায়  ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাজ ধযচারন দ্ধধত  ভয় ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা ১২ 

২.০       (Introduction) ১২ 

২.১ ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাম তক্রশভয কাম ত দ্ধধত      ১২ 

২.১.১ ধফস্তাধযত ধনধফড় ধযফীক্ষন ভীক্ষা দ্ধধত  ১২ 

২.২                            (Methodology) ১৩ 

২.৩ ডকৌরগত দ্ধধত (Technical Approach) ১৫ 

২.৪ ভীক্ষা এরাকা ধনফ তাচন  (Study Area) ১৫ 

২.৪.১ ধযভাণগত ধফশেলশণয উিযদাতা দ্বনফ বাচন   (Respondent for Quantitative Analysis)    ১৬ 

২.৪.২      আকায ধনধ তাযণ (Sample Size Determination) ১৬ 

২.৫ গুণগত তথ্য ধফশেলশণয  উিযদাতা ধনফ তাচন  (Respondent for Qualitative Analysis) ১৭ 

২.৬ তথ্য ংগ্র  ধফশেলণ দ্ধধত (Data Collection Method & Analysis)  ১৮ 

২.৬.১ প্রাইভাধয উৎ ডথশক তথ্য ংগ্র (Primary Data Collection  Source) ১৮ 

২.৬.২ ডশকন্ডাধয উৎ ডথশক তথ্য ংগ্র (Secondary Data Collection Source) ১৯ 

২.৬.৩ াশব ত ধধডউর/ প্রশ্নভারায প্রাক-মাঁচাই (Pre-testing )  ১৯ 

২.৬.৪ তথ্য ংগ্রকাযী, তদাযককাযী,  ধনশয়াগ  প্রধক্ষণ  ১৯ 

২.৬.৫ াক্ষাৎকায গ্রণ (Interview of Respondents) ১৯ 

২.৬.৬ ভীক্ষা  উাশিয ভান ধনয়ন্ত্রণ (Quality Control) ১৯ 

২.৬.৭ ংগৃীত  তথ্য ডফফস্থানা,  প্রধক্রয়াকযণ  ও দ্বফশ্লেলণ   ১৯ 

২.৭ ীভাফদ্ধতা (Limitation)  ২  

২.৮ প্রধতশফদন প্রস্তুতকযণ ২  

২.৯           কভ ত ধযকল্পনা ফাস্তফায়ন ২  

২.১  প্রধতশফদন দাধির (Reporting) ২২ 

 তৃতীয় ধ্যায়  পরাপর ম তাশরাচনা ২৩ 

৩.১ প্রকশল্পয অনুকুশর এধডধ/আযএধডধ’ডত ফযাে, অথ ত-ছাড়  ব্যয় ধফবাজন ম তাশরাচনা  ধফশেলণ ২৩ 

৩.২ প্রকশল্পয অঙ্গধবধিক ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা এফং ক্রভপুধিত অগ্রগধত ম তাশরাচনা ২৩ 

৩.৩ প্রকশল্পয দাধয়ত্ব ারনকাযী প্রকল্প ধযচারক ম্পধকতত তথ্যাধদ ম তাশরাচনা ২৭ 

৩.৪ প্রকশল্পয অথ ত ফছয ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা ম তাশরাচনা  ধফশেলণ ২৭ 

৩.৫ প্রকশল্পয আতায় প্রধতটি বফশন ডভাট ফ্ল্যাশটয ধযংখ্যান  আয়তন (হ্রা/বৃধদ্ধ) ম তশফক্ষণ  ধফশেলণ ২৯ 

৩.৬ প্রকশল্পয প্রধান প্রধান কাম তক্রশভয অগ্রগধত ম তশফক্ষণ  ৩  

৩.৭ প্রকশল্পয উশেশ্য অজতশনয অফস্থা ধফশেলণ ৩২ 
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৩.৮                                        ৩৩ 

৩.৯ ধডধধ/আযধডধধ ম তাশরাচনা ৩৪ 

৩.১০ আইএভইধড’য প্রধতশফদন ম তাশরাচনা ৩৪ 

৩.১১ প্রকশল্পয আতায় ধএধ বা ংক্রান্ত ম তাশরাচনা ৩৫ 

৩.১২ প্রকশল্পয রগশেভ ম তাশরাচনা  ধফশেলণ ৩৬ 

৩.১৩ আবযন্তযীণ অধডট ম তাশরাচনা ৩৬ 

৩.১৪ পূতত অধডট ম তাশরাচনা ৩৮ 

৩.১৫                             ৪  

৩.১৫.১                        ফ  ফ     ৪  

৩.১৫.২                          ফ  ফ     ৪২ 

৩.১৬ ক্রয় কাম তক্রভ ম তাশরাচনা ৪৫ 

৩.১৭ প্রকশল্পয আতায় উকাযশবাগীশদয জযীশয পরাপর ম তাশরাচনা  ধফশেলণ ৫১ 

৩.১৭.১    -              ৫১ 

৩.১৭.২ ফ্ল্যাট বুশঝ ায়া ংক্রান্ত তথ্যাধদ ৫২ 

৩.১৭.৩                                       এ                    ৫৬ 

৩.১৭.৪                                             ৫৯ 

৩.১৭.৫                                    ৬  

৩.১৮ স্থানীয় ম তাশয় ভতধফধনভয় কভ তারায পরাপর ম তাশরাচনা ৬৬ 

৩.১৯ ডকআইআই/ধনধফড় আশরাচনা শত প্রাপ্ত তথ্য  পরাপর ধফশেলণ ৬৮ 

৩.২  দরীয় আশরাচনা শত প্রাপ্ত তশথ্যয পরাপর ধফশেলণ ৭  

 চতুথ ত অধ্যায়   SWOT ধফশেলণ ৭৩ 

            ম তশফক্ষণ  ৭৫ 

৫.১ ভীক্ষারব্দ ম তশফক্ষণ  ৭৫ 

৫.১.১ প্রকশল্পয ধডধধ/আযধডধধ ম তশফক্ষণ ৭৫ 

৫.১.২ প্রকশল্পয কভ ত-ধযকল্পনা ংক্রান্ত ম তশফক্ষণ ৭৫ 

৫.১.৩ প্রকশল্পয উশেশ্য ফাস্তফায়ন/     ংক্রান্ত ম তশফক্ষণ ৭৫ 

৫.১.৪ প্রকশল্পয ডবৌত অফকাঠাশভা ম তশফক্ষশণয পরাপর ম তশফক্ষণ ৭৫ 

৫.১.৫ আইএভইধড’য ধযদ তন প্রধতশফদন ম তশফক্ষণ ৭৬ 

৫.১.৬ ধনধ তাধযত ভশয় ফ্ল্যাট বুশঝ না ায়া            ধফলশয় ম তশফক্ষণ ৭৬ 

৫.১.৭ প্রকশল্পয ফাধল তক ক্রয় ধযকল্পনা ম তশফক্ষণ ৭৭ 

৫.১.৮ প্রকশল্পয ক্রয় ম্পধকতত প্যাশকজ/রটমূ ম তশফক্ষণ ৭৭ 

৫.১.৯                                         ৭৭ 

৫.১.১                              ম তশফক্ষণ ৭৭ 

৫.১.১১ SWOT         ৭৮ 

৫.১.১২                                ৭৮ 

           সুাধযভারা  উংায ৭৯ 

৬.১            ৭৯ 

৬.২         ৮  
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ফততভাশন ঢাকা ভানগযীশত তীব্র আফান ভস্যা ভাধাশনয রশক্ষয গৃায়ন  গণপূতত                 জাতীয় 

গৃায়ন কর্ততক্ষ                  “ডভাাম্মদপুয ‘এপ’ ব্লশক ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য 

৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)                    এ             । স্বল্প জায়গায় 

ধযকধল্পত বাশফ বফন ধনভ তাশণয ভাধ্যশভ ঢাকায ডভাাম্মদপুয ‘এপ’ ব্লশক ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফধক্রয জন্য 

আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ প্রকল্পটি জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয ধনজস্ব অথ তায়শন জুরাই ২০০৬ ডথশক ধডশম্বয ২ ২১ 

(      )        এ   ৫  ৩ .১              ফাস্তফাধয়ত শে। ধযকল্পনা ভন্ত্রণারশয়য আতাধীন ফাস্তফায়ন 

ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) কর্ততক ফাধল তক উন্নয়ন কভ তসূধচ (এধডধ  ) উন্নয়ন প্রকল্পমূ        

            ফ                          ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ভীক্ষা কাজ     কশয থাশক। এযই 

ধাযাফাধকতায় ২০১৯-২০২০ অথ ত-ফছশয আশরাচয প্রকল্পটি ধনধফড় ধযফীক্ষশণয জন্য ফাছাই কযা য় এফং যাভ তক 

প্রধতষ্ঠান এভএ ডডশবরশভন্ট এশাধশয়টস্ ধরিঃ-ডক দাধয়ত্ব প্রদান কযা য়।  
 

                          শুরুশতই ধযফীক্ষণ কাম তক্রশভয জন্য প্রশয়াজনীয় কভ ত ধযকল্পনা প্রণয়ন কশয এফং 

তথ্য ংগ্রশয জন্য প্রশ্নভারা  ডচকধরস্ট ততযী কশযশছ। ভীক্ষায জন্য প্রাইভাধয উৎ ডথশক তথ্য ংগ্রশয জন্য 

প্রকশল্পয আতায় উকাযশবাগী ২৯০           তথ্য ংগ্র কযা শয়ডছ। ধফধবন্ন ডচকধরস্ট প্রণয়শনয ভাধ্যশভ 

ডশকন্ডাধয তথ্য ডমভন-প্রকশল্পয ফাস্তফ অগ্রগধত, প্রকশল্পয অনুকূশর অথ ত-ফযাে, অথ ত-ছাড়  ব্যয়, ধআইধ  ধএধ 

বা এফং অধডট ংক্রান্ত ইতযাধদ তথ্য ংগ্র কযায াাাধ ভাঠ ম তায় শত প্রকল্প ংধেষ্ট ধফধবন্ন তথ্য ংগ্র কযা 

শয়শছ।  
 

মূর প্রকল্পটি ১৬২২৫.৮৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যশয় এফং জুরাই ২০০৬ শত জুন ২০০৯ ম তন্ত ভশয় ফাস্তফায়শনয জন্য 

এধপ্রর ২০০৬ তাধযশি অনুশভাধদত য়। যফতীশত ১ভ ংশাধনীশত ৩০৫৫৯.৯৩  রক্ষ টাকা এফং ২য় ংশাধনীশত  

৫০০৩০.১০ রক্ষ টাকা বৃধদ্ধ কযা য়। শফ তাধয প্রকল্পটি ংশাধধত শয় মূর প্রকশল্পয তুরনায় ডভাট ২০৮.৩৩ % ব্যয় 

এফং ৩৫০% ভয় বৃধদ্ধ ডশয়শছ। যফতীশত পুনযায় ব্যয় বৃধদ্ধ ব্যধতশযশক ধডশম্বয ২০২১ ম তন্ত ভয় বৃধদ্ধয জন্য 

প্রস্তাফ কযা শয়শছ। প্রকশল্পয শুরু ডথশক এ ম তন্ত ডভাট ১১ জন প্রকল্প ধযচারক ধশশফ দাধয়ত্ব ারন কশযশছন এফং 

ফততভান প্রকল্প ধযচারক অন্যান্য আয ৪টি প্রকশল্পয াশথ ম্পৃক্ত যশয়শছন, মা প্রকল্প ফাস্তফায়শনয আব্যত ধাযা 

ফজায় যািায জন্য ায়ক নয়।  
 

প্রকশল্পয আতায় অনুশভাধদত অঙ্গগুশরায ফছয-ধবধিক কভ তধযকল্পনা ধডধধ/আযধডধধ’ডত থাকশর ধফগত অথ ত-

ফছযগুশরাশত ভয়ধবধিক কভ তধযকল্পনা প্রণয়নপূফ তক অথ ত-ফছশযয শুরুশত ভন্ত্রণারয় শত অনুশভাদন ডনয়া য়ধন। কভ ত-

ধযকল্পনা অনুমায়ী এ      ১৫            ৪                             এ        ১১        

               ৭৭.২৭%। প্রকশল্পয ফ তশভাট ডবৌত অগ্রগধত ৮৩.৩৩% এ               ৬৪.৩ %। 
 

      /        ’                                                                 । ণ্য  

কাজ ক্রয় ধডধধ/আযধডধধ এফং যকাধয ক্রয় আইন/নীধতভারা (ধধএ-২০০৬  ধধআয-২০০৮) অনুমায়ী 

ম্পন্ন কযা শে/শয়শছ তশফ কাজ ক্রশয়য ডক্ষশত্র দযত্র আফান, কাম তাশদকৃত তাধযি এফং চুধক্ত স্বাক্ষশযয ভধ্য ধক  

ডক্ষশত্র ব্যতযয় ধযরধক্ষত শয়শছ। কাজ ক্রশ্লয়য ক্ষেশ্লে ফ বশ্লভাট 10টি প্যাশ্লকশ্লজয অওতায় াফ-রট 31টি প্যাশ্লকশ্লজ 

কাজ ক্রয় কযা শ্লয়শ্লছ।                                         (     ,            )         

                                                                                 

                                                          । ণ্য ক্রশ্লয়য ক্ষভাট ৪টি প্যাশ্লকজ দ্বছর এয 

ভশ্লধ্য ফগুশ্লরাআ দ্বনদ্বদ বষ্ট ভশ্লয়য ভশ্লধ্য ক্রয় কাজ ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ।                               

            ‘    ’                             । ‘    ’                                 

                         ,                                                        । 

‘     ’                          ’                                                  

               । 
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প্রকশল্পয অফকাঠাশভায ডবৌত অফস্থা  ধডজাইন ম তাশরাচনা ধফধবন্ন অশঙ্গয যজধভশন ধযভা  ধফধবন্ন কভ তকান্ড 

                    ,                         এ        (                               )      

                                                             (        -১১)               

      ।                     -       ,   ফ  এ                             ।           - ২ 

এ                                       । ১, ২, ৩, ৪  ৫                                   

        । এ                          -এ       এ        এ                                 

(      - ৬  ১২)             -এ       এ                              এ   এ          

         এ                 ।                                                            

     । 
 

 প্রকল্প ফাস্তফায়শন ধফরশম্বয কাযণ                   ধনধ তাধযত ভশয় ভূধভ অধধগ্রণ  দির কাম তক্রভ ম্পন্ন 

না য়া; এছাড়া ভূধভ অধধগ্রণ এফং ঠিকাদাযশক াইট স্তান্তশয ২ ফছয ভয় ধফরম্ব য়া; ধবধযশয়ন অড তায 

এ                                                        ; ধনভ তাণ াভগ্রীয অস্বাবাধফক মূল্য বৃধদ্ধয 

কাযণ ডদধিশয় ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠান এয ক্ষধতপূযণ দাফী এফং ধফশযাধ ধনষ্পধিশত ভয় ধফরম্ব য়া; াইর ড্রাইশবয 

ভয় স্থানীয় জনাধাযশণয ফাঁধায কাযশণ প্রায় ২ ফছয কাজ ফন্ধ থাকা;    চাযার ড্রইং  নকা প্রাধপ্তশত ডদধয এ   

ডবধযশয়ন অড তায অনুশভাদশন ধফরম্ব য়া;                                                    এ   

                         ;                                               ; এ     এ      

১১                         এ               এ                           । 
 

                     -             এধডধ/আযএধডধ’ডত প্রশয়াজনীয় অথ ত-ফযাে  মথাভশয় অথ ত-ছাড় 

      এ   প্রকল্প ফাস্তফায়শনয জন্য ধডধধ/আযধডধধ’ডত প্রশয়াজনীয় অশথ তয ংস্থান      ।               

(Weakness)         , প্রকশল্পয ধযশফগত ছাড়ত্র (IEE and EIA)          , প্রকশল্পয ডফইজরাইন াশব ত  

প্রকশল্পয                      ,                                                        

                                                   এফং ডিরাধ ঠিকাদাশযয কাছ ডথশক াযপযম্যান্স 

সুযক্ষায অথ ত          ।              (Opportunity)         ,                  “২ ৩  এ    ”- 

১১ “         ,       ,               এ                              ”                 

     , ধযকধল্পত আফান                এ                                            

                                                                                  ।      

     (Threat)      , ৯               ১৫                এ                                  

                                      এ                                       ৭৫%     

                                                                         ।  

                 প্রকল্পটিয পর ফাস্তফায়শন                                      –            

       ২ ২১                                                           -                  

                     ;                                    -                            

                                                                                    ; 

                             ২-৩                                                      

         এ                                                                         ।  
 

            /                                 এ                    এ   এ             

                                              ;   এ    ’                               

                      এ   এ                                                             ; 

                               আযশফাধযকারচাশযয ভাধ্যশভ     এ                      এ   এ  

      /                                              ;        ফজতয                   

                  এ                                    /               । 
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Acronyms and Abbreviations 

ADP Annual Development Programme   

BoQ Bill of Quantity 

BNBC Bangladesh National Building Code 

CPTU Central procurement Technical Unit 

CPM Critical Path Method 

DPP Development Project Proposal/Proforma 

DPD Deputy Project Director 

EIA Environmental Impact Assessment 

FGD Focus Group Discussions  

GoB Government of Bangladesh  

IA Implementing Agency  

IEE Initial Environmental Examination 

IMED Implementation Monitoring & Evaluation Division   

KII Key Informant Interview 

MSDAL Modern Social Development Associates Ltd. 

PD Project Director  

PPA Public Procurement Act-2006 

PPR Public Procurement Rules-2008 

PIC Project Implementation Committee 

RDPP Revised Development Project Proforma   

SWOT   Strength, Weakness, Opportunity, and Threat  

SPSS Statistical Package for the Social Science 

PSC Project Steering Committee 

TC Technical Committee 

ToR Terms of Reference  
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকশল্পয ধফস্তাধযত ফণ তনা  

১.১ প্রকশল্পয টভূধভ 

ফততভাশন ঢাকা ভানগযীশত জধভ  ডমভন  দুষ্প্রাপ্য, ডতভন আকাচুম্বী মূশল্যয কাযশণ ীধভত আশয়য  ডরাকশদয শক্ষ 

এক িন্ড জধভ ক্রয় কযা দুিঃাধ্য ব্যাায এফং এই অফস্থা ক্রশভ ক্রশভই অফনধত শে। জনংখ্যা বৃধদ্ধয াশথ াশথ 

জধভয ধযভাণ বৃধদ্ধ াশে না। ফততভাশন জধভয ধযভাণ মা আশছ আগাভীশত তাই থাকশফ। কাশজই অল্প জধভশত 

ধকবাশফ ডফধ ডরাশকয আফান ম্ভফ তা এিশনা ধস্থয কশয কাম তকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযা অধযাম ত। এশন ধযধস্থধতশত 

ীধভত আশয়য ডরাকশদয জন্য ধযকধল্পত ফহু তরা ধফধষ্ট আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ পূফ তক ধফক্রয় কযা শর আফান 

ভস্যা ক্রভান্বশয় ভাধান কযা ডমশত াশয।  এছাড়া, স্বল্প জধভশত প্লট না কশয ফহুতর ধফধষ্ট ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযশর 

ডফধ ডরাশকয ধযকধল্পত আফান ডদয়া  ম্ভফ শফ। এ রশক্ষয স্বল্প জায়গায় ধযকধল্পত বাশফ বফন ধনভ তাশণয ভাধ্যশভ 

ঢাকায “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় 

ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্পটি অনুশভাধদত  ফাস্তফাধয়ত শে।  

১.২ প্রকশল্পয ধযধচধত 

১.২.১ প্রকশল্পয নাভ : “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য 

জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্প  

১.২.২ উশযাগী ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ  : গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় 

১.২.৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ 

১.২.৪ ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২ ০৬ -ধডশম্বয ২০১৯  

প্রস্তাধফতিঃ জুরাই ২০০৬ -ধডশম্বয ২০২১   

১.২.৫ প্রকশল্পয অফস্থান  : ডভাাম্মদপুয, ঢাকা। 

 

১.৩ প্রকশল্পয রশক্ষয  উশেশ্য  
 

ক) স্বল্প ধযভাণ জধভশত ধযকধল্পতবাশফ তীব্র আফান ভস্যায ভাধান কযা; 

ি) নাগধযক সুধফধা প্রদান কযা;  

গ) াশ্রয়ী মূল্য স্থায়ী বাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য জনগণশক সুশমাগ প্রদান কযা। 

   

১.৪ প্রকল্প অনুশভাদন, ংশাধন, ব্যয়  ফাস্তফায়নকার 

১.৪.১  প্রকল্প অনুশভাদন, ংশাধন, ব্যয়  ফাস্তফায়নকার    

ীধভত আশয়য ডরাকশদয জন্য ধযকধল্পতবাশফ ফহু তরা ধফধষ্ট আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ পূফ তক ধফক্রয় কশয ডফধ 

ডরাশকয আফান ব্যফস্থা ধনধিত কযত মূর প্রকল্পটি জুরাই ২০০৬ শত জুন ২০০৯ ম তন্ত (৩৬ ভা) ভশয় 

ফাস্তফায়শনয জন্য ১৬২২৫.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যশয় এধপ্রর ২০০৬ তাধযশি একশনক কর্ততক অনুশভাদন য়। যফতীশত 

১ভ ংশাধনীশত জুরাই ২০০৬ শত জুন ২০১১ ম তন্ত (৬০ ভা) ভয় বৃধদ্ধ কশয ৩০৫৫৯.৯৩  রক্ষ টাকা ব্যশয় 

জানুয়াযী ২০০৯ তাধযশি মথামথ কর্ততক্ষ কর্ততক অনুশভাধদত য়। গত ২৮ জুরাই ২০১৬ তাধযশি প্রকল্পটি ২য় 

ংশাধনী ধশশফ জুরাই ২০০৬ শত ধডশম্বয ২০১৭ ম তন্ত ভয় বৃধদ্ধ কশয ৫০০৩০.১০ রক্ষ টাকা ব্যয় ধনধ তাযণ 

কযা য়। পুনযায় প্রকল্পটি ব্যয় বৃধদ্ধ ব্যধতশযশক ডভয়াদ বৃধদ্ধ কযা য় জুরাই ২০০৬ শত ধডশম্বয ২০১৯ ম তন্ত। 

অথ্যাৎ মূর প্রকশল্পয তুরনায় ভয় বৃধদ্ধ কযা শয়শছ ৩৫০% ফা ১৬৪ ভা। ফততভাশন প্রকল্পটি ব্যয় বৃধদ্ধ ব্যধতশযশক 

ধডশম্বয ২০২১ ম তন্ত ভয় বৃধদ্ধয জন্য প্রস্তাফ কযা য়শছ। ধফস্তাধযত ধনশেয াযধণ ১.১ এ ডদয়া শরা-  
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াযধন ১.১ : প্রকল্প অনুশভাদন , ংশাধন,  ভয়  ব্যয় হ্রা/বৃধদ্ধয ায                                                 (রক্ষ টাকায়) 
  

ধফলয় 

অনুশভাধদত প্রাক্কধরত ব্যয় 

ফাস্তফায়ন 

কার  

ডভাট 

ভয় 

ভা 

অনুশভাদশনয 

তাধযি 

ধযফততন (ম তায় ধবধিক) 
ধযফততন (মূর 

প্রকশল্পয তুরনায়) 

ডভাট 
ধজ

ধফ 

প্র:

া: 

অন্যান্য 

(স্ব-অথ তায়ন) 

ব্যয় 

ধযভাণ 

(   /   

%) 

ভয় 

ধযভাণ 

(   /   

%) 

ব্যয় 

ধযভাণ 

(   / 

    %) 

ভয় 

ধযভাণ 

(   /   

%) 

মূর  ১৬২২৫.৮৮ নাই নাই  ১৬২২৫.৮৮ জুরাই ০৬ 

-  জুন ০৯ 

৩৬ 

ভা  

এধপ্রর ২০০৬ - - - - 

ংশাধধত 

(১ভ)  

 ৩০৫৫৯.৯৩ নাই নাই  ৩০৫৫৯.৯৩ জুরাই ০৬-  

জুন ১১ 

৬০ ভা জানুয়াধয 

২০০৯ 

৮৮.৩৪% ৬৬.৬৭ 

% 

৮৮.৩৪

% 

৬৬.৬৭ 

% 

ংশাধধত 

(২য়)  

 ৫০০৩০.১০ নাই নাই  ৫০০৩০.১০ জুরাই ০৬ 

-  ধডশম্বয 

১৭ 

১৩৮ 

ভা 

২৮.০৭.১৬ ৬৩.৭১% ১৩০% ২০৮.৩

৩% 

২৮৩.৩

% 

ব্যয় বৃধদ্ধ 

ব্যধতশযশক 

ডভয়াদ বৃধদ্ধ 

(১ভ ডক্ষশত্র) 

 ৫০০৩০.১০ নাই নাই  ৫০০৩০ .১০  জুরাই ০৬ 

-  ধডশম্বয 

১৯ 

১৬২ 

ভা 

   ১৭.৯৩%  ৩৫০% 

প্রস্তাধফত 

ব্যয় বৃধদ্ধ 

ব্যধতশযশক 

    জুরাই ০৬ 

-  ধডশম্বয 

২১ 

      

তথ্যসূত্রিঃআইএভইধড প্রধতশফদন 

১.৫   প্রকশল্পয প্রধান প্রধান কাজমূ       

 প্রকশ্লেয দ্বডদ্বদ্ব নুমায়ী 1৫টি 16 তরা দ্বফদ্বষ্ট বফন দ্বনভ বাণ; 

 প্রকশ্লেয অওতায় ৫.৫১ একয ভূদ্বভ দ্বধগ্রণ; 

 ভূদ্বভ উন্নয়ন; 

 দ্বফদ্ববন্ন       ৯০০টি ফ্ল্যাট দ্বনভ বাণ; 

 দ্বফদ্ববন্ন       ৪টি মানফান ক্রয় ;  

 াম্প ক্ষভাটয স্থান, দ্বফদ্যযতায়ন, গ্যা রাআন যফযা, যাস্তা দ্বনভ বাণ কাজ আতযাদ্বদ।  

১.৬  প্রকশল্পয অনুশভাধদত অঙ্গ  অঙ্গধবধিক রক্ষযভাত্রা  

প্রকশল্পয আযধডধধ’ডত ডভাট প্রাক্করন ৫০,০৩০.১০ রক্ষ টাকা এফং এটি জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয ধনজস্ব অথ তায়শন 

ফাস্তফায়ন কযা শে। প্রকশল্পয অনুশভাধদত অঙ্গ  অঙ্গধবধিক রক্ষযভাত্রা ধনশেয াযধণ ১.৫ এ ডদয়া শরা-  

 

াযধণ ১.৫: প্রকল্পটিয অনুশভাধদত অঙ্গ  অঙ্গধবধিক রক্ষযভাত্রা।                                                              

             (রক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ

নং 

অশঙ্গয নাভ একক        আধথ তক       রক্ষযভাত্রা 

ধনজস্ব অথ তায়ন ধজধফ প্রকল্প াায্য ডভাট       

     

(%) 

আযধএ ধডধএ 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

(ক) যাজস্ব  

১ াপ্লাই এন্ড াধব তশ ক্ষথাক -- 35.00    35.00 ০.০৭ 

২ আধফ তশেন ধপ ভন্বয় ক্ষথাক -- 55.00    55.00 ০.১১ 

৩ বাতা ক্ষথাক -- 80.00    80.00 ০.১৬ 

৪ কন্সারশটধন্স, স্ট্রাকচাযার, 

ইশরকধেকযার, প্লাধম্বং   

আধকতশটকচাযার ধডজাইন, 

ড্রাপটিং  

ক্ষথাক -- 

20.00  

  

20.00 ০.০৪ 
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ক্রিঃ

নং 

অশঙ্গয নাভ একক        আধথ তক       রক্ষযভাত্রা 

ধনজস্ব অথ তায়ন ধজধফ প্রকল্প াায্য ডভাট       

     

(%) 

আযধএ ধডধএ 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

৫ যক্ষণাশফক্ষণ   POL ক্ষথাক -- 15.00    15.00 ০.০৩ 

৬ ডেধনং, ভধনটধযং এফং 

মূল্যায়ন 

ক্ষথাক -- 
28.37  

  
28.37 ০.০৬ 

৭ াইর ডটধস্টং (বুশয়ট) ক্ষথাক -- 7.00    7.00 ০.০১ 

৮ জধয এফং ভাটি যীক্ষা ক্ষথাক -- ৫.০০    ৫.০০ ০.০১ 

৯   -     (    )    ২৪৫.৩৭    ২৪৫.৩৭ ০.৪৯ 

১  (খ)      

১১ জধভয মূল্য দ্বফঘা ১৬.২৩ ৪৮৬৯.০০    ৪৮৬৯.০০ ৯.৭৩ 

১২ 
ভূধভ উন্নয়ন ঘনদ্বভটায 

৩৩৬৭১.০

০ 
১০৬.৩৫  

  
১০৬.৩৫ ০.২১ 

১৩ বফণ ধনভ তাণ ংখ্যা ১৫.০০ ৩৮৫১২.৮২    ৩৮৫১২.৮২ ৭৬.৯৮ 

 যাস্তা ধনভ তাণ ফঃদ্বভঃ ৭৯৬৬.২২ ২০০.৬৮    ২০০.৬৮ ০.৪০ 

১৪ (ক) গবীয নরকূ, াম্প 

াউজ 
ংখ্যা ১.০০ ৩৮৪.৬৯  

  
৩৮৪.৬৯ ০.৭৭ 

১৫ (ি) আন্ডায গ্রাউন্ড য়াটায 

ধযজতাবায 

ংখ্যা/

গ্যারন 
১৫.০০ ১৫৯.৭৫  

  
১৫৯.৭৫ ০.৩৪ 

১৬ (গ) ডটিক ট্াংক ংখ্যা ৩০.০০ ৭০.৭৩    ৭০.৭৩ ০.১৪ 

১৭ (ঘ) ২৮০ ধভটায সুয়াশযজ 

রাইন 
দ্বভটায ১২১৯.১৪ ৩০.০৩  

  
৩০.০৩ ০.০৬ 

১৮ (ঘ) ১০০ ধভটায সুয়াশযজ 

রাইন 
দ্বভটায ৭৩১.৪৮ ৪.০৫  

  
৪.০৫ ০.০১ 

১৯ (ঙ) ইন্সশকন ধট ংখ্যা ৬০.০০ ৪.৫৩    ৪.৫৩ ০.০১ 

 াযশপ ডড্রন          

২  (ক) াযশপ ডড্রন ৬০০ ধভধভ 

ডড্রন 
দ্বভটায ৯১৪.৩৬ ২১.৪০  

  
২১.৪০ ০.০৪ 

২১ (ি) াযশপ ডড্রন ৩০০ ধভধভ 

ডড্রন 
দ্বভটায ৭৬১.৯৬ ৮.৮৯  

  
৮.৮৯ ০.০২ 

 ফধিঃ ধফদুযৎ ংশমাগ          

২২ (ক) ১১ KVA বায ডড 

রাইন 

কাজ ১.০০ 
২৫.০০  

- - 
২৫.০০ ০.০৫ 

২৩ (ি) RMU and 

Underground 11KV 

Line 

কাজ  ১.০০ 

৩৪৩.৪৩  

- - 

৩৪৩.৪৩ ০.৬৭ 

২৪ (গ) ৪০০/৫০০ KVA াফ-

ডস্টন 

ংখ্যা  ১৫.০০ 
৮১২.৩৮  

- - 
৮১২.৩৮ ১.৬২ 

২৫ যাস্তা  কম্পাউন্ড রাইট ক্ষথাক  ১০.০০  - - ১০.০০ ০.০২ 

২৬ ধরপট্ ংখ্যা ৩০.০০ ২৫১৭.০২  - - ২৫১৭.০২ ৫.০৩ 

২৭ ডজনাশযটয ংখ্যা ১৫.০০ ৪৫৮.৭২  - - ৪৫৮.৭২ ০.৯২ 

২৮ অধি ধনফ তাক ব্যফস্থা ংখ্যা ১৫.০০ ৭০৮.৩০  - - ৭০৮.৩০ ১.৪০ 

২৯ ইন্টাযকভ ংখ্যা ১৫.০০ ৭৫.০০  - - ৭৫.০০ ০.১৪ 

৩  াম্প ভটয ডট (20 H.P) ংখ্যা ১৫.০০ ১১৫.৩৫  - - ১১৫.৩৫ ০.২৩ 

৩১ ীভানা প্রাচীয দ্বভটায ১৩৭১.৫৩ 167.02  - - 167.02 ০.৩৩ 

৩২ বৃক্ষ ডযাণ ক্ষথাক -- 10.00  - - 10.00 ০.০২ 

 ধযদ তন মান      - -  - 

৩৩ (ক) জী ংখ্যা 1.00 52.80  - - 52.80 ০.১১ 
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ক্রিঃ

নং 

অশঙ্গয নাভ একক        আধথ তক       রক্ষযভাত্রা 

ধনজস্ব অথ তায়ন ধজধফ প্রকল্প াায্য ডভাট       

     

(%) 

আযধএ ধডধএ 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

৩৪ (ি) ভটয াইশকর ংখ্যা 2.00 2.89  - - 2.89 ০.০০১ 

 অধপ যিাভ          

৩৫ (ক) কধম্পউটায  ংখ্যা 3.00 1.50    1.50  

৩৬ (ি) পশটাকধ ডভধন  ংখ্যা 1.00 1.50    1.50 ০.০১ 

৩৭ (গ) পযাক্স ডভধন  ংখ্যা 1.00 0.40    0.40 ০.০১ 

৩৮ (ঘ) অধপ পাধন তচায  ক্ষথাক -- 3.00    3.00 ০.০১ 

৩৯ (ঙ) াশব ত মন্ত্রাধত  ক্ষথাক -- 7.50    7.50 ০.০২ 

মূল্য  কধন্টশজধন্স ক্ষথাক -- 50.00  - - 50.00 ০.১০ 

ডবৌত কধন্টশজধন্স ক্ষথাক -- 50.00  - - 50.00 ০.১০ 

(ি) উশভাট  (মূরধন )   49,784.73  - - 49,784.73 ৯৯.৫১ 

ফ তশভাট  (যাজস্ব + মূরধন)  -- 50030.10  - - 50030.10 ১০০% 

সূত্রিঃ আযধডধধ/প্রকল্প অধপ 

 

১.৭   প্রকশল্পয রগ-ডেভ (আযধডধধ) অনুমায়ী  

ফণ তনামূরক াযাং 

(Narrative 

Summary) 

উশেশ্য মাচাইশমাগ্য সূচক 

(Objectively Verifiable 

Indicator) 

মাচাইশয়য উায়মূ 

(Means of 

Verification) 

ধফশেলণমূরক 

ম তাশরাচনা 

(Important 

Assumptions)  

ভানফ ফধতয জন্য সুধফধা 

সৃধষ্ট 

রক্ষয অজতশনয ধযভা জাতীয় গৃায়ণ কর্ততশক্ষয 

নধথ 

 

আফাশনয জন্য ফ্ল্যাট বৃধদ্ধ ইজাযা দধরর, দির 

াটি তধপশকট, 

ডযধজশস্ট্রন অধপ ডযকড ত 

৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট 

ততধযয জন্য ধফধডং 

ধনভ তাণ 

এফং উন্নত জীফনমাশনয 

জন্য অন্যান্য প্রশয়াজনীয় 

আদৄধনক সুধফধা যফযা 

কযা। 

১৫টি ১৬ তরা ধফধষ্ট ধফধডং ধনভ তাণ কযা শফ 

এফং ১০০০ ফগ তপৄশটয ৫৪০টি, ৮০০ ফগ তপৄশটয 

৩৬০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযা শফ। 

জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ 

ধফবাশগয অধপ নধথ 

 

ডবৌত ধযফীক্ষণ, ফযাে 

ধচঠিত্র জাযী কযণ। 

 

উন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক 

ধযদ তন 

যকাশযয ধদ্ধান্ত 

ধযফততন য়ধন। 

 

ডকান প্রাকৃধতক ফা 

ভনুষ্যসৃষ্ট 

 

ধফম তয় ঘটা। 

ধফধডং ধনভ তাণ 

 

জাতীয় গৃায়ণ কর্ততক্ষ ইধতভশধ্য ১৬.২৩ 

ধফঘা জধভ রব্ধ কশযশছ। 

 

ভাধক অগ্রগধত প্রধতশফদন প্রধতধষ্ঠত অথ তায়শনয 

ডটকই উৎ 

 

যাস্তা ধনভ তাণ 

 

পূতত এফং তফদুযধতক ধনভ তাশণয কাজ দ্বডশ্লম্বয 

২০১৭ এয ভশধ্য ম্পন্ন শফ। 

ভাধক ব্যয়  ডকান প্রাকৃধতক ফা 

ভনুষ্যসৃষ্ট 

তফদুযধতক কাজ   উন্নয়ন কর্ততক্ষ কর্ততক 

ধযদ তন 

ধফম তয় ঘটা। 

ধফধফধ নাগধযক কাজ 

ম্পন্ন 

   

ভূধভ উন্নয়ন জদ্বভয মূল্য 4869.00 রে টাকা ফাদ্বল বক উন্নয়ন দ্বযকেনা। ভয়ভশতা তধফশরয 

প্রাপ্যতা 
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ধফধডং ধনভ তাণ 

 

দ্বফল্ডং দ্বনভ বাণ ৩৮৫১২.৮২ রে টাকা 

 

EE ক্ষযকড ব, ক্ষপ্রাগ্রাভ দ্বযশ্লাট ব জধভ অধধগ্রশণ ডকান 

ফাধা ডনই। 

যাস্তা ধনভ তাণ 

 

যাস্তা দ্বনভ বাণ ২০০.৬৮ রে টাকা 

  

দ্বনভ বাণ ক্ষযকড ব এফং দ্বযশ্লাট ব  ডকান প্রাকৃধতক দুশম তাগ 

ডনই 

তফদুযধতক কাজ  

 

বফদ্যযদ্বতক কাজ ৫০৬৫.২০ রে টাকা 

  

 ভয় ভশতা ধনভ তাণ 

াভগ্রীয প্রাপ্যতা 
 

অন্যান্য কাজ ডমভন, 

গবীয নরকূ, ডড্রইন 

ধনভ তাণ, না তাযী, ীভানা 

প্রাচীয ইতযাধদ ধনভ তাণ কযা 

শফ। 

গবীয নরকূ, ক্ষেআন, াম্প আতযাদ্বদ ৪৪১.১৩ 

রে টাকা 

 ডকান গুরুতয 

যাজননধতক ধফশৃঙ্খরা 

ডনই। 

উৎ: আযধডধধ 

১.৮  প্রকশল্পয অথ ত ফছয ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা  

প্রকশল্পয ধডধধ/আযধডধধ’ডত ফছযয়াযী অঙ্গধবধক্তক ব্যশয়য ভয়ধবধিক কভ তধযকল্পনা আশছ। এশত ফাধল তক ব্যয় 

 ডবৌত কাশজয অগ্রগধতয রক্ষযভাত্রা ধনধ তাযণ কযা আশছ। ডভাট কভ ত-ধযকল্পনায াাাধ একটি ‘গ্যান্ট চাট ত’ 

থাকশর ফা রগশেশভ ভশয়য ধযভাণ ডদয়া থাকশর উশেশ্য অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা  অজতন ধযভা কযা আশযা জ 

শতা। ধফস্তাধযত াযধণ ৩.৪ এ ম তাশরাচনায় ডদয়া শয়শছ।  

 

১.৯  ক্রয় কাম তক্রভ  

            /       ’                      , অযদ্বডদ্বদ্ব        ক্রয় দ্বযকেনায় ক্ষভাট ১৪টি প্যাশ্লকজ 

যশ্লয়শ্লছ (ণ্য-৪টি এফং কাজ ১০টি)।  প্রকশ্লেয অওতায় ণ্য ক্রশ্লয়য ক্ষভাট ৪টি প্যাশ্লকশ্লজয ভশ্লধ্য                 

৪                             এ   ৪                         এ              ৪  

                           । কাজ ক্রশ্লয়য ক্ষেশ্লে ক্ষদখা মায় ক্ষম, 10টি প্যাশ্লকশ্লজয অওতায় াফ-রট 

৩১টি প্যাশ্লকশ্লজয দযে অফান কযা শ্লয়শ্লছ এফং ৩১টি কাজ ক্রশ্লয়য চুদ্বি স্বােয মথামথ ভশ্লয়          

                    ।              -১.৬ এ   ১.৭          -    
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াযধণ-১.৬:  ণ্য ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদ  

(রক্ষ টাকা) 

      

   

 

     (PP) /       (TPP) 

                           

 

একক        
        

   (    ) 

চুদ্বি 

নুশ্লভাদনকাযী 

কতৃবে 

        

উৎ  

       

   (    

    ) 

          খ 

   

     

      

দযে 

অফান 
চুদ্বি স্বােয চুদ্বি ম্পন্ন 

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

GD-1 (a) Jeep (pajero)     1.00 DPM 
Chairman, 

NHA 

     

      
52.80 - 01-02-2012 01-04-2012 01-06-2012 

GD-2 (b) Motor Cycle     2.00 DPM 
Chairman, 

NHA 

     

      
2.89 - 01-02-2013 01-04-2013 01-06-2013 

GD-3 Lift (10 Passengers, 800 kg)     30.00 OTM CCGP 
     

      
2517.02 - 01-06-2017 01-08-2017 01-12-2017 

GD-4 
Electric Generator (100 

KVA) 
    15.00 OTM 

Chairman, 

NHA 

     

      
458.72 - 01-06-2017 01-08-2017 01-12-2017 

                       3031.43     

তথ্য সূত্রিঃ আযধডধধ 
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াযধণ-১.৭:        কাজ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদ 

 (রক্ষ টাকা) 

      

   

 

     (PP) /       (TPP)               

              

 

একক        
        

   (    ) 

চুদ্বি 

নুশ্লভাদনকাযী 

কতৃবে 

        

উৎ  

       

   (    

    ) 

         খ 

Invitati

on for 

prequal 

দযে 

অফান 
চুদ্বি স্বােয চুদ্বি ম্পন্ন 

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

WD-1 Construction of Building no-01. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

 

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2233.42 Not 

req’d 

21.10.2012 27.02.2014 26.08.2016 

Construction of Building no-02. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2825.21 Not 

req’d 
21.10.2012 27.02.2014 26.08.2016 

Construction of Building no-03. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2919.10 Not 

req’d 
21.10.2012 27.02.2014 26.08.2016 

WD-2 Construction of Building no-04. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2522.15 Not 

req’d 
21.09.2014 15.12.2014 15.05.2017 

Construction of Building no-05. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2459.14 Not 

req’d 
21.09.2014 15.12.2014 15.05.2017 

WD-3 Construction of Building no-07. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2400.00 Not 

req’d 
01.07.2009 18.02.2010 30.06.2015 

Construction of Building no-08. 

(including land development, internal 

    7747.80 OTM CCGP      

      
2400.00 Not 

req’d 
01.07.2009 18.02.2010 30.06.2015 
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     (PP) /       (TPP)               

              

 

একক        
        

   (    ) 

চুদ্বি 

নুশ্লভাদনকাযী 

কতৃবে 

        

উৎ  

       

   (    

    ) 

         খ 

Invitati

on for 

prequal 

দযে 

অফান 
চুদ্বি স্বােয চুদ্বি ম্পন্ন 

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

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

            

 

WD-4 Construction of Building no-13. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

6633 

        

 

OTM CCGP      

      
2248.17 Not 

req’d 
01.07.2009 16.02.2010 19.10.2015 

Construction of Building no-14. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

6633 

        

 

OTM CCGP      

      
2262.59 Not 

req’d 
01.07.2009 16.02.2010 19.10.2015 

WD-5 Construction of Building no-06. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2566.10 Not 

req’d 
01.09.2015 01.12.2015 30.12.2017 

Construction of Building no-12. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

 

6633 

        

 

OTM CCGP      

      
2270.49 Not 

req’d 
01.09.2015 01.12.2015 30.12.2017 

WD-6 Construction of Building no-09. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

7747.80 

        

 

OTM CCGP      

      
2591.17 Not 

req’d 

01.09.2015 01.12.2015 30.12.2017 

Construction of Building no-10. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

6633 

        

 

OTM CCGP      

      
2416.42 Not 

req’d 
01.09.2015 01.12.2015 30.12.2017 

Construction of Building no-11. 

(including land development, internal 

    6633 OTM CCGP      

      
2244.15 Not 

req’d 
01.09.2015 01.12.2015 30.12.2017 
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     (PP) /       (TPP)               

              

 

একক        
        

   (    ) 

চুদ্বি 

নুশ্লভাদনকাযী 

কতৃবে 

        

উৎ  

       

   (    

    ) 

         খ 

Invitati

on for 

prequal 

দযে 

অফান 
চুদ্বি স্বােয চুদ্বি ম্পন্ন 

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

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

 

        

 

Construction of Building no-15. 

(including land development, internal 

electrification, sanitary & water supply 

system, sewerage & gas work) 

    

    

 

6633 

        

 

OTM CCGP      

      
2206.94 Not 

req’d 
01.09.2015 01.12.2015 30.12.2017 

WD-7 (a) U G W Reservor (15 nos) Nos. 2.0 OTM SE, NHA      

      
159.75 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

(g) 150mm, 100mm & 75mm dia GI Pipe Rm 756.24 OTM SE, NHA      

      
89.20 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

Sewerage Line          

      
     

(a) 280 mm dia PVC Line Rm 1219.14 OTM SE, NHA      

      
30.03 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

(b)100mm dia PVC Line Rm 731.48 OTM SE, NHA      

      
4.05 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

Construction of Septic Tank Nos. 30.0 OTM SE, NHA      

      
70.73 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

Inspection pit Nos. 60.0 LTM SE, NHA      

      
4.53 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

WD-8 Surface Drain (600 mm) Rm 914.36 OTM SE, NHA      

      
21.40 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

Surface Drain (300 mm) Rm 761.96 OTM SE, NHA      

      
8.89 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

WD-9 (a)HKVA Overhead Line Job 1.0 OTM SE, NHA      

      
25.00 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

KMU and Underground HKV Line Job 1.0 OTM Member, 

NHA 

     

      
343.43 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 
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     (PP) /       (TPP)               

              

 

একক        
        

   (    ) 

চুদ্বি 

নুশ্লভাদনকাযী 

কতৃবে 

        

উৎ  

       

   (    

    ) 

         খ 

Invitati

on for 

prequal 

দযে 

অফান 
চুদ্বি স্বােয চুদ্বি ম্পন্ন 

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

WD-10 (b)400 KVA sub-station Nos. 15.0 OTM Chairman, 

NHA 

     

      
812.38 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

(d)Street & Compound Light Job 1.5 LTM SE, NHA      

      
10.0 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

(e)Pump motor set (20 H.P) Nos. 30.0 OTM SE, NHA      

      
115.35 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

Fire Management System Job 1.0 OTM Member, 

NHA 

     

      
708.30 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

Intercom Job 1.0 OTM SE, NHA      

      
75.00 Not 

req’d 
01.03.2016 01.06.2016 30.12.2017 

                        39743.09     
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১.১০                 (Exit Plan) 

               ‘              ,       Exit Plan        ।                                  

           ৯                              ।                                             

১১%                                                               ।                          

                                                                               ।  

 

১.১১                          

                                                                                  । এ   

                                                                ।           /             

                                                                     এ       এ          

                   ।                                                                  

                  । এ                                               । ডিরাধ ঠিকাদাযশদয 

কাছ ডথশক াযপযম্যান্স সুযক্ষায অথ ত আদায় কশয তা বধফষ্যশত প্রকশল্পয ধফধবন্ন বফন ডভযাভত  যক্ষণাশফক্ষশণয 

কাশজ ব্যয় এয জন্য তধফর গঠন কযা ডমশত াশয।                                               

   । ৯              ফ                  (FSM)        এ                      ।       

                                           ।                                          

এ      এ                                     । ৯               ৫                  

এ             ৪,৫   এ              ।                        .৫৫                  ।     

           এ               ২,৪৭৫                                ৫ %       ১,২৪           

    ।                                                     ।                      এ      

(৫.৪১ এ  )                                                      ।         এ               

                                                  ।    
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ধিতীয় অধ্যায় 

ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাজ ধযচারন দ্ধধত  ভয় ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা 

২.০    ভূধভকা  (Introduction)  

প্রকল্প ফাস্তফায়শনয ফততভান অফস্থা  অগ্রগধত ম তাশরাচনায ডপ্রধক্ষশত প্রকশল্পয উশেশ্য  ধনধফড় ধযফীক্ষশনয ভাধ্যশভ 

মূল্যায়ন কযা শয়শছ। প্রকশল্পয চরভান কভ তসূচীগুশরা ম্পাদশন ভতাভত প্রদান,  ঘাটধত  চযাশরিমূ ধফশেলণ, 

ক্ষভতা  দুফ তরতায ফাস্তফ তদন্ত, প্রকল্প এরাকায ফাস্তফ ধযদ তন  ধনভ তাণ কাশজয গুণগতভান মাচাই এফং 

অগ্রগধতয তুরনামূরক মূল্যায়ন কযা শয়শছ। প্রকল্প অধপ শত প্রকল্প ংধেষ্ট প্রাপ্ত ধফধবন্ন দধররাধদ যাভ তক  

প্রধতষ্ঠান এভএ ডডশবরশভন্ট এ          ধরিঃ এয ভীক্ষা টীভ কর্ততক ম তাশরাচনা কশয প্রকল্প ধনধফড় 

ধযফীক্ষশনয জন্য প্রশ্নফরী  ডচকধরস্ট (ধযধষ্ট) এফং কর প্রশয়াজনীয় কাম তাফরী ম্পন্ন কশয প্রধতশফদনটি প্রস্তুত 

কযা      । ধনশে ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাজ ধযচারন দ্ধধত  ভয় ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা উশেি কযা শরা- 

 

২.১   ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাম তক্রশভয কাম ত দ্ধধত      

২.১.১ ধনধফড় ধযফীক্ষ  ভীক্ষা দ্ধধত (Approach & Methodology for In-Depth 

Monitoring) 

২.১.১ প্রকশল্পয ধফফযণ (টভূধভ, উশেশ্য, অনুশভাদন/ংশাধশনয অফস্থা, অথ তায়শনয ধফলয় ইতযাধদ কর 

 প্রশমাজয তথ্য) ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.২ প্রকশল্পয অথ ত-ফছয ধবধিক কভ ত ধযকল্পনা, অথ ত-ফছয ধবধিক ফযাে, ছাড়  ব্যয়  ধফস্তাধযত  অঙ্গধবধিক 

ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ  আধথ তক) অগ্রগধতয তথ্য ংগ্র, ধন্নশফন, ধফশেলণ, াযণী/ ডরিধচশত্রয ভাধ্যশভ 

উস্থান  ম তাশরাচনা; 

২.১.৩ প্রকশল্পয উশেশ্য অজতশনয অফস্থা ম তাশরাচনা  প্রকশল্পয উশেশ্য  রগ ডেশভয আশরাশক output 

 ম তাশয়য অজতন ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.৪  প্রকশল্পয আতায় ম্পাধদত/চরভান ধফধবন্ন ণ্য, কাম ত  ডফা ংগ্রশয (procurement) ডক্ষশত্র 

 প্রচধরত ংগ্র আইন  ধফধধভারা (ধধএ, ধধআয, উন্নয়ন শমাগীয গাইডরাইন ইতযাধদ) এফং 

 প্রকল্প দধরর উধেধিত ক্রয় ধযকল্পনা প্রধতারন কযা শয়শছ/শে ধক না ড ধফলশয় তুরনামূরক 

 শম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.৫  প্রকশল্পয আতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ণ্য, কাম ত  ডফা ধযচারনা এফং যক্ষণাশফক্ষশণয জন্য 

 প্রশয়াজনীয় জনফর (শটকই ধযকল্পনা) আনুলধঙ্গক ধফলয় ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.৬ প্রকশল্পয আতায় ংগৃীত/ংগ্রশয প্রধক্রয়াধীন ধফধবন্ন ণ্য, কাম ত  ডফা ংধেষ্ট ক্রয় চুধক্তশত 

 ধনধ তাধযত ডেধধপশকন/BoQ/ToR, গুণগতভান, ধযভাণ অনুমায়ী প্রশয়াজনীয় ধযফীক্ষণ/ 

 মাচাইশয়য ভাধ্যশভ ংগ্র কযা শয়শছ/শে ধক না ড ধফলশয় ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.৭  প্রকশল্পয ঝুঁধক অথ তাৎ ফাস্তফায়ন ম্পধকতত ধফধবন্ন ভস্যা ডমভন অথ তায়শন ধফরম্ব, ফাস্তফায়শন ণ্য ,  কাম ত 

 ডফা ক্রয়/ংগ্রশয ডক্ষশত্র ধফরম্ব, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা  প্রকশল্পয ডভয়াদ  ব্যয় বৃধদ্ধ  ইতযাধদয 

কাযণ অন্যান্য ধদক ধফশেলণ, শম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.৮ প্রকল্প অনুশভাদন ংশাধন (প্রশমাজয ডক্ষশত্র) অথ ত ফযাে, অথ ত ফযাে, অথ ত ছাড়  ধফর ধযশাধ 

 ইতযাধদ ধফশলশয় তথ্য/উাশিয ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.৯ উন্নয়ন শমাগী ংস্থা (মধদ থাশক) কর্ততক চুধক্ত স্বাক্ষয, চুধক্তয তত, ক্রয় প্রস্তাফ প্রধক্রয়াকযণ  

 অনুশভাদন, অথ ত ছাড়  ধফর ধযশাশধ ম্মধত  ধফধবন্ন ধভন এয সুাধয ইতযাধদয তথ্য-উাি 

 ধবধিক ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 

২.১.১০ প্রকল্প ভাধপ্তয য সৃষ্ট সুধফধাধদ ডটকই (sustainable) কযায রশক্ষয ভতাভত প্রদান; 

২.১.১১ প্রকশল্পয উশেশ্য, রক্ষয, প্রকশল্পয কাম তক্রভ, ফাস্তফায়ন ধযকল্পনা, প্রকল্প ব্যফস্থানা, ঝুঁধক, ডভয়াদ, ব্যয়, অজতন 

ইতযাধদ ধফলয় ধফশফচনা কশয একটি SWOT ANALYSIS; 
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২.১.১২ ধনধভ তত/ধনধভ ততব্য বফশনয ধফধবন্ন ধযশণয ধডজাইন (স্থাতয নকা, কাঠাশভাগত নকা, প্লাধম্বং নকা   

তফদুযধতক নকা) অনুমায়ী কাজমূ মথামথবাশফ ফাস্তফায়ন শয়শছ/শে ধকনা তা মাচাইপূফ তক ম তাশরাচনা 

 ম তশফক্ষণ; 

২.১.১৩ ধনভ তাণ কাশজ ব্যফহৃত ধনভ তাণ াভগ্রীয গুণগত ভান মাচাই কযা এফং ধনধভ তত স্থানায গুণগত ভান 

 ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ;  

২.১.১৪                     IEE এ   EIA            এ         -         -এ        

                                                            ,                 ; 

২.১.১৫ ভীক্ষায় প্রাপ্ত ধফধবন্ন ম তশফক্ষশণয ধবধিশত াধফ তক ম তাশরাচনা  প্রশয়াজনীয় সুাধয প্রণয়ন; 

২.১.১৬ প্রকল্প ংধেষ্ট নধথত্র ম তাশরাচনা  ভাঠ ম তায় শত প্রাপ্ত তশথ্যয ধফশেলশণয আশরাশক াধফ তক 

 ম তাশরাচনা, ম তশফক্ষণ  প্রশয়াজনীয় সুাধয একটি প্রধতশফদন প্রণয়ন কযশফ  জাতীয় কভ তারায় 

প্রধতশফদনটি উস্থান কযশফ। জাতীয় কভ তারায় প্রাপ্ত ভতাভত ধন্নশফ কশয চূড়ান্ত  প্রধতশফদন প্রণয়ন কযশফ; 

২.১.১৭ প্রকল্প ব্যফস্থানািঃ প্রকল্প ধযচারক ধনশয়াগ, জনফর ধনশয়াগ, প্রকল্প ব্যফস্থানা কধভটিয বা, প্রকল্প 

 ধস্টয়াধযং কধভটিয বা, আশয়াজন, কভ ত-ধযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন, বায  প্রধতশফদশনয 

 ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন, অগ্রগধতয তথ্য ডপ্রযণ ইতযাধদ ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষণ; 
 

 

২.২                            (Methodology) 

প্রকল্পটি ধনধফড় ধযফীক্ষ   মূল্যায়শনয উশেশশ্য ধযচাধরত ভীক্ষায় ডডস্ক ধযধবউ (ধডধধ, আযধডধধ, 

আইএভইধড’য ধযদ তন প্রধতশফদন)   অন্যান্য প্রাপ্ত ডকুযশভন্ট শত ভাধ্যধভক তথ্য  (Secondary Data) ধফশেলণ 

কযা য়।  প্রাথধভক তথ্য  (Primary Data ) মা অধযশাধধত তথ্য  (Raw Data)  ভাঠ ম তায় ডথশক  ংগ্রশয 

জন্য যাধয াক্ষাৎকায গ্রণপূফ তক প্রশ্ন  উিশযয ভাধ্যশভ দুই ধয  য দ্ধধত অনুযণ কযা শয়শছিঃ  

(ক) ংখ্যা ফা ধযভাণগত দ্ধধত (Quantitative) এফং   

(ি) গুণগত দ্ধধত (Qualitative)। 

এই ভীক্ষায ভতাভত গ্রশণয ধনধভশি উিযদাতা (Respondent) ডথশক কাঠাশভাফদ্ধ (Structured) প্রশ্নশত্রয 

ভাধ্যশভ ংখ্যা ফা ধযভাণগত (Quantitative) এ   অধ ত- কাঠাশভাফদ্ধ (Semi-Structured) প্রশ্নশত্রয ভাধ্যশভ 

গুণগত (Qualitative) ডকআইআই (KII), এপধজধড (FGD)              ডচকধরস্ট িাযা নমুনা  জধয 

(Sample Survey) ধযচারনা কযা য়। ভীক্ষা চরাকারীন অফস্থায় স্থানীয় ম তাশয় ভতধফধনভয় কভ তারায 

আশয়াজন কযা শয়শছ।  এছাড়া ফাস্তফ অগ্রগধত মূল্যায়শনয জন্য শযজধভশন প্রকল্প স্থাশনয ডবৌত-অফকাঠাশভা ধযদ তন 

কযা শয়শছ। ধনশে ধনধফড় ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাম তক্রভ ধডজাইন ভশডর ডদয়া শরা- 
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      ১  ধনধফড় ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাম তক্রভ ধডজাইন ভশডর 

গৃীত প্রকল্প 

     

              

 

ধযভাণগত তথ্য 

 মাযা ফ্ল্যাট বুশঝ 
ডশয়শছ তাশদয 

াক্ষাৎকায গ্রণ;  

 মাযা  ফ্ল্যাট বুশঝ 
ায়ধন তাশদয  

াক্ষাৎকায গ্রণ।  

 

 

 

 

 

 

গুণগতগত তথ্য 

 এপধজধড; 

 ডকআইআই; 

 ক্রয় ডচকধরস্ট; 

 ডচকধরশস্টয ভাধ্যশভ 

অফকাঠাশভা ম তশফক্ষণ;  

 শযজধভশন ধযদ তন; 

 স্থানীয় ম তাশয় কভ তারা। 
 

 

 

 

 

 

 

 ধফধবন্ন ধরটাশযচায           ; 

 প্রকল্প দধররাধদ (ক্রয়, 

অফকাঠাশভাগত)           ; 

 আযধডধধ           ; 

 প্রকল্প ফাস্তফায়ন অফস্থা  

             ; 

 প্রকশল্পয প্রয়জনীয়      ।  

 

 

 

 

 

তথ্য প্রধক্রয়াকযণ  ধফশেলণ, পরাপর ম তাশরাচনা, SWOT Analysis, ম তশফক্ষণ এফং সুাধয প্রণয়ন 

 ভীক্ষাস্থর ধযদ তন;  

 প্রধক্ষ           ;  

 প্রধক্ষণ প্রদান; 

 প্রাক-াশব ত         ; 

 প্রশ্নত্র চূড়ান্ত     

       । 

 

 

 

 

 

 

      খ            

ধনধফড় ধযফীক্ষণ        কভ তধযকল্পনা 

 প্রাযধম্ভক  প্রধতশফদন প্রণয়ন 

 

যাভ তক প্রধতষ্ঠান 

(এভএধডএ ধরিঃ)  

আইএভইধড এফং ংধেষ্ট 

ভন্ত্রণারয় 

         

প্রকল্প দধরর (ধডধধ/আযধডধধ)  

ফাস্তফায়নাধীন প্রকশল্পয কাম তক্রভ ম তাশরাচনা 

 

প্রাযধম্ভক  প্রধতশফদন অনুশভাদন 

 

                          

               

  

                 

                 

ডটকধনকযার/ 

ধস্টয়াধযং কধভটিয 

বা  গৃীত ভন্তব্য 

 যাভ ত  

 

 

জাতীয় কভ তারা 

(কভ তারায গৃীত ভন্তব্য 

 যাভ ত অনুমায়ী 

প্রধতশফদন ংশাধন 

 

পুনযায় ডটকধনকযার/ধস্টয়াধযং 

কধভটিয বায ভতাভত এফং 

ংশাধন  

 

প্রদ্বতশ্লফদন চূড়ান্তকযণ ও নুশ্লভাদন  

  

 

 

ংধেষ্ট ধফবাশগয কভ তকততাশদয াশথ 

আশরাচনা াশশক্ষ প্রশয়াজনীয় কধ 

ভাধযচারক, ডক্টয-৭, আইএভইধড 

ফযাফয দাধির 
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২.৩   ডকৌরগত দ্ধধত (Technical Approach)  

প্রকশল্পয উশেশ্যশক রক্ষয ডযশি ফততভান ভীক্ষায ডকৌরগত দ্ধধত ধনধ তাযণ কযা শয়শছ। প্রকশল্পয ধনধফড় 

ধযফীক্ষশণয উশেশ্য অজতশন ৩ (ধতন) ধযশনয ডকৌর অফরম্বন কযা শয়শছ, মথািঃ 

1) ধফযভান দধররাধদ ম তাশরাচনায ভাধ্যশভ তথ্য ংগ্র; 

2) জধযশয ভাধ্যশভ প্রকল্প এরাকায ংখ্যাগত  গুণগত তথ্য ংগ্র; 

3) যজধভশন ধযদ তশনয ভাধ্যশভ তথ্যাধদ ংগ্র, যীক্ষণ  ধফশেলণ। 

 এ     এ                        ফ                                                       

         ।                     ,         ,        ,          -       ,                    

                 ,                  ,                                    /      

                                                  -২  ৮ এ       এ-২  ৬      ,    

                    ফ                         ;            ,                    

                  ;                     IEE এ   EIA                               , 

                                      ।                                                  

                                            এ                            ।   -      

                                                                                     

           ।                                                                        

             এ      -                                                                ; 

             (                                 এ                  );                

                                                                  ,                     

                                    । 

২.৪  ভীো এরাকা দ্বনফ বাচন  (Study Area) 

প্রকশল্পয আউটপুট, আউটকাভ এফং উশেশ্য কতটুকু অধজতত শয়শছ তা ধনধ তাযণ কযা এই ধনধফড় ধযফীক্ষশণয মূর 

উশেশ্য। ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাম তক্রভটি ঢাকা শযয ডভাাম্মদপুশয এপ-ব্লশক আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ প্রকল্প এরাকাধীন 

ধযচাধরত য়।  

প্রকশল্পয এপ ব্লশক ডভাট ৯০০ জন ফ্ল্যাট ভাধরক মায ভশধ্য উকাযশবাগী উিযদাতা মাযা প্রকশল্পয আতায় ফযােকৃত 

ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ডশয়শছন এফং মাযা ফ্ল্যাট বুশঝ ানধন এভন ীধভত আশয়য জনগণ (Population) ডথশক 

ংগৃীত তথ্যয  নমুনা আকায ধনধ তাযশণয জন্য জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ফ্ল্যাট ভাধরকশদয ধনফধন্ধত নাভ  

ঠিকানা ংগ্র কযা য়। যফতীশত, ডভাাম্মদপুশযয স্থানীয় ফ্ল্যাট ভাধরক ধভধত ডথশক  কশরয নাশভয তাধরকা 

ডপান নাম্বায ংগ্র কযা শয়শছ মা ভীক্ষা এরাকায ফাস্তফ  স্থান (Location) সুধনধিত কশয।   

 

         এ     
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২.৪.1    দ্বযভাণগত দ্বফশ্লেলশ্লণ উত্তযদাতা দ্বনফ বাচন   (Respondent for Quantitative Analysis)    

প্রকশল্পয ধনভ তাণাধীন ফ্ল্যাশটয  জন্য ধনফন্ধনকৃত গ্রাকগশণয ভধ্য ডথশক নমুনায়ন (systematic sampling) দ্ধধত 

অনুযণ কশয উিযদাতা (Respondent) ধনফ তাচন কযা য়। উিযদাতাশদয াক্ষাৎকায গ্রশণয ভয় ম তায়বৃধি 

(Periodicity) ধযায কশয ম্পূণ ত তদফবাশফ াজাশনা নমুনা একক ডথশক নমুনাচয়ন কযা য় মা ভগ্রশকয 

প্রধতধনধধত্বীর শয়শছ এফং ধনঝধক প্রক্কারক প্রদান কশযশছ। ধযভাণগত (quantitative) ধফশেলশণয জন্য ২৯০ 

জন উিযদাতা ধনধ তাযণ কশয  তদফবাশফ (Randomly) কাঠাশভাগত প্রশ্নশত্রয ভাধ্যশভ তথ্য/উািয জন্য ধনশভাক্ত 

াযধণ ২.১ এয নমুনায ডশ্রণী ধফন্যা অনুমায়ী (sample dristribution) কশয  াক্ষাৎকায গ্রণ কযা শয়শছ।  

      ২.১             - 

দ্বফবাগ ক্ষজরা প্রকে এরাকা উত্তযদাতায ধযন (প্রকশ্লেয ীদ্বভত অশ্লয়য াধাযণ জনগণ) 
নমুনা ংখ্যা 

(n) 

ঢাকা 
ঢাকা 

ভানগযী 

ক্ষভাাম্মদপুয 

এপ -কক  

প্রকশ্লেয অওতায় মাযা ফ্ল্যাশ্লটয ফাস্তফ দখর বুশ্লঝ ক্ষশ্লয়শ্লছন ৪০ 

প্রকশ্লেয অওতায় মাযা ফযাদ্দ ক্ষশ্লয়শ্লছন দ্বকন্তু ফ্ল্যাট বুশ্লঝ 

ায়দ্বন 
২৫০ 

ক্ষভাট  ২৯০ 

 

২.৪.২        আকায ধনধ তাযণ (Sample Size Determination) 

ডম ডকান প্রকশল্পয ফাস্তফায়ন কাম তক্রভ কতটুকু চরভান ফা পরবাশফ ম্পন্ন শয়শছ এফং উশেশ্য ফা রক্ষযভাত্রা অজতন  

কতটুকু পর শয়শছ তা ধনধফড় ধযফীক্ষশণয ভাধ্যশভ ধনরূ  য ডকৌর শে ফাস্তফ ধযদ তন  সুধফধাশবাগীশদযশক 

প্রশ্ন উিশযয ভাধ্যশভ তাশদয ভতাভত গ্রণ ।  নমুনা আকায ধনধ তাযশণয জন্য ধনশোক্ত সূত্র ব্যফায কযা শয়শছিঃ 

   * (deff) 

 

n =    * (deff) 

  

n =  270.6025/ 1.3007     = 208.049 * (1.30) 

 

 n = 270   (Approx.)     
 

ডমিাশন,  
n = Sample size 

N= Population Size (total 900 people registered for flat)   

Z = the standard normal deviate, (Z= 1.645 for the confidence Level (α) at 90%) 

p = the proportion in the target population estimated to have a particular characteristic taken 

0.50 

q= (1 – p)  

d =margin of error, set at 5% (0.05) 

deff = Design effect 1.30   

 

Refference : William Gemmell Cochran (1977) 

উশযাক্ত ভানমূ  সূত্র ধাশফ উিয না ায়ায ডযট (Non-response) ৫% ধশয নমুনা  ংখ্যা ২৮৩.৫ 

ায়া মায়। প্রকশল্পয প্রধতধনধধত্বমূরক  চূড়ান্ত নমুনায আকায (Sample Size)  n= ২৯০  জন  ধনধ তাযণ কযা য় 
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এফং প্রকশল্প তদফাকাশয ধনফন্ধনকৃত  াজাশনা নমুনা একক ডথশক  তদফচয়শনয ভাধ্যশভ দক্ষ তথ্য ংগ্রকাযীয  ভাধ্যশভ  

উিযদাতায ধত যাধয াক্ষাৎকায  গ্রণ কশয তথ্য  ংগৃ কযা শয়শছ। 

২.৫   গুণগত তথ্য ধফশেলশণয  উিযদাতা ধনফ তাচন  (Respondent for Qualitative Analysis) 

ক) ধনধফড় আশরাচনা/যাভ তমূরক তফঠক (Key Informant Interview)    

প্রকশল্পয কাম তকাধযতা, প্রকশল্পয ফততভান অফস্থা, ধনভ তাণ কাশজয গুণগত ভান, ভস্যা, ঝুঁধক, দুফ তরতা, ম্ভাফনা ইতযাধদ 
জানায জন্য ংধেষ্ট প্রকল্প ফাস্তফায়শন ধনশয়াধজত ধফধবন্ন ম তাশয়য পূণ ত ফা আংধক দাধয়ত্বারনকাযী কভ তকততাগশণয 
াশথ ধনধফড় আরাচাধযয (Key Informant Interview) KII ভাধ্যশভ তথ্য অনুন্ধান কযা শয়শছ। মাশদয 
াশথ ধনধফড় আশরাচনা কযা শয়শছ তাশদয ধক  তাধরকা াযধণ ২.২ এ ডদয়া শয়শছ।     
াযধণ- ২.২ মূর উিযদাতা (শকআইআই)  

ক্রধভক নং প্রধতষ্ঠান উিযদাতা ংখ্যা 

১ ংধেষ্ট ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততা ২ 

২ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রকল্প ধযচারক ১ 

ধনফ তাী প্রশকৌরী, জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ  ১ 

উ-ধফবাগীয় প্রশকৌরী, জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ ১ 

উ-কাযী প্রশকৌরী, জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ ৩ 

ক্রয় ধফশলজ্ঞ এফং অন্যান্য প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততা ২ 

ডভাট ১  

 

ি) এপধজধড আশরাচনা  (Focus Group Discussion)   

চরভান প্রকে ফাস্তফায়শ্লনয পশ্লর ীদ্বভত অশ্লয়য সুপরশ্লবাগীযা কতটুকু উকৃত শ্লফ এফং স্থানীয় উন্নয়ন ও 

কভ বংস্থাশ্লনয ফস্থা কতটুকু শ্লয়শ্লছ তা দ্বনরুণ কযায জন্য FGD প্রশ্লয়াজন। স্থানীয় প্রশ্লকৌরী, স্থানীয় দ্বনফ বাদ্বচত 

প্রদ্বতদ্বনদ্বধ, ঠিকাদায, দ্বোদ্বফদ, ঠিকাদাশ্লযয কভ বকতবা, স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যদ্বিফগ ব দ্বনশ্লয় প্রকে এরাকায় এফং প্রকে 

ংদ্বেষ্ট ব্যদ্বিফশ্লগ বয াশ্লথ তথ্য যফযাকাযী ৩টি এপদ্বজদ্বড ক্ষচকদ্বরস্ট ম্পন্ন কশ্লযন একজন সুাযবাআজাশ্লযয 

তত্ত্বাফধাশ্লন।  প্রদ্বতটি এপদ্বজদ্বডশ্লত ১০/১২ জন ংগ্রণকাযী দ্বছশ্লরন।   

গ) শযজধভশন অফকাঠাশভা  কভ তকান্ডমূ ম তশফক্ষণ (Physical Varification & Monitoring) 

প্রকশ্লেয উশ্লেখশ্লমাগ্য কভ বকান্ডমূ (বফন দ্বনভ বাণ, ীভানা প্রাচীয দ্বনভ বান, ক্ষঢাকায যাস্তা, ক্ষেশ্লনজ ব্যফস্থা, বৃদ্বষ্টয াদ্বন 

ধশ্লয যাখায অধায দ্বনভ বাণ ও বুজায়ন) শ্লযজদ্বভশ্লন দ্বযদ বন দ্বফদ্ববন্ন প্রকায ক্ষচকদ্বরশ্লস্টয ভাশ্লধ্যশ্লভ ম বশ্লফেণ 

কাম বক্রভ ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ।  

ঘ) স্থানীয় ম তাশয় ভতধফধনভয় কভ তারা (Local Workshop) 

ভীো চরাকারীন ভশ্লয় স্থানীয় ম বাশ্লয় অআএভআদ্বড’য ংদ্বেষ্ট কভ বকতবাগশ্লণয উদ্বস্থদ্বতশ্লত প্রকে ংদ্বেষ্ট কভ বকতবা ও 

প্রকশ্লেয অওতায় ফ্ল্যাট ফযাদ্দ াওয়া কভ বকতবা, ঠিকাদায, আদ্বিদ্বনয়ায, াআট সুাযবাআজযশ্লদয াশ্লথ প্রকে ম্পশ্লকব 

ভতদ্বফদ্বনভয় বা কযা য়।  

ঙ) জাতীয়  ম তাশয় ভতধফধনভয় কভ তারা আশয়াজন (National Level Workshop)   

খড়া প্রদ্বতশ্লফদশ্লন পূশ্লফ বয ক্ষটকদ্বনকযার এফং ক্ষস্টয়াদ্বযং কদ্বভটি দ্বভটিং এয ভতাভতমূ ন্তর্ভ বি কযায শ্লয, 

অআএভআদ্বড, প্রকে কভ বকতবা ও জাতীয় ম বাশ্লয়য ক্ষস্টকশ্লাল্ডাযশ্লদয দ্বনশ্লয় অআএভআদ্বড’ক্ষত একটি জাতীয় ম বাশ্লয় 

ভতদ্বফদ্বনভয় কভ বারায অশ্লয়াজন কযা শ্লয়শ্লছ মায ভাধ্যশ্লভ ক্ষস্টকশ্লাল্ডাযশ্লদয চূড়ান্ত ভাভত গ্রণ কযা শ্লয়শ্লছ। 

কভ বারায শ্লয খড়া প্রদ্বতশ্লফদনটি চূড়ান্ত কযা শ্লয়শ্লছ এফং মুদ্রশ্লণয জন্য ক্ষপ্রযণ কযা শ্লয়শ্লছ।  
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াযধণ-২.৩: প্রকায অনুাশয তথ্যদাতায ংখ্যা, স্থান  তথ্য ংগ্র উকযণ  

ক) ধযভাণগত তথ্যংগ্রশয উৎ এফং আকায 

ক্রিঃ নং কাঠাশভাগত প্রশ্নত্র তথ্য ংগ্রশয স্থান তথ্যদাতা তথ্যদাতায ংখ্যা 

০১ ভীক্ষা প্রশ্নত্র প্রকল্প এরাকা প্রকশল্পয সুধফধাশবাগী ২৯০ জন 

(ি) গুণগত তথ্যংগ্রশয উৎ এফং আকায 
ক্রিঃ নং কাঠাশভাগত প্রশ্নত্র তথ্যদাতা তথ্যদাতায ংখ্যা 

০২ KII ডচকধরস্ট 

 

প্রকল্প ধযচারক অধপ (প্রকল্প ধযচারক, উ-প্রকল্প 

ধযচারক, তত্ত্বাফধায়ক প্রশকৌরী, জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ, 

ধনফ তাী প্রশকৌরী, জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ, উ-ধফবাগীয় 

প্রশকৌরী, জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ ,ধযচারক (ভূধভ  

ম্পধি ব্যফস্থানা ািা), জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ ,দস্য 

(প্রশকৌর  ভন্বয় ািা), জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ, ক্রয় 

ধফশলজ্ঞ) এফং অন্যান্য প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাশদয াশথ 

১০টি KII ধযচাধরত শয়শছ। 

১০ জন 

০৩ এপধজধড ডচকধরস্ট/ 

গাইড রাইন  

সুধফধাশবাগী, প্রকল্প ংধেষ্ট ঠিকাদায, স্থানীয় ধনফ তাধচত 

প্রধতধনধধ, স্থানীয় প্রশকৌরী  স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যধক্তফগ ত ধনশয় 

৩টি এপধজধড কযা শয়শছ, প্রধতটি এপধজধডশত ১০/১২ জন 

অংগ্রণকাযী ধছশরন।    

০৩ টি (প্রধত 

এপধজধডশত) 

১২x৩ 

ডভাট-৩৬ 

ডভাট ৪৬ 

০৪ শযজধভশন ধযদ তন  প্রকল্প এরাকা (          এফ-  ) আশরাচনা  

০৫ স্থানীয় ম তাশয় ভীক্ষায 

ধফলয়ফস্তু উস্থানা মুক্ত 

আশরাচনা  

জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয ধফধবন্ন কভ তকততাবৃন্দ, প্রকল্প ংধেষ্ট 

ঠিকাদায এফং স্থানীয় ধনফ তাধচত প্রধতধনধধ  ংধেষ্ট ধফবাগ, 

স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যধক্তফগ ত এফং প্রকশল্পয উকাযশবাগী 

ব্যধক্তফশগ তয ভন্বশয়। 

১টি 

(৫০জন) 

০৬ জাতীয় ডধভনাশয ভীক্ষায 

চূড়ান্ত িড়া প্রধতশফদন 

উস্থান  ভতাভত   

আইএভইধড  প্রকল্প কভ তকততাগণ এফং জাতীয় ম তাশয়য 

ডস্টকশাডাযগশণয ভন্বশয়।  

১টি 

(১২০ জন) 

 

২.৬ তথ্য ংগ্র ও দ্বফশ্লেলণ দ্ধদ্বত (Data Collection Method & Analysis)  

২.৬.১ প্রাআভাদ্বয উৎ ক্ষথশ্লক তথ্য ংগ্র (Primary Data Collection  Source) 

দ্বনম্নদ্বরদ্বখত দ্ধদ্বতশ্লত প্রাআভাদ্বয উৎ ক্ষথশ্লক তথ্য ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ।  
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২.৬.২ ক্ষশ্লকন্ডাদ্বয উৎ ক্ষথশ্লক তথ্য ংগ্র (Secondary Data Collection Source) 

ভাধ্যদ্বভক তথ্য মূরতঃ দ্বফদ্ববন্ন ডকুযশ্লভন্টস্ ক্ষমভন দ্বডদ্বদ্ব/অযদ্বডদ্বদ্ব, ক্ষটন্ডায ডকুযশ্লভন্টস্ ম্পদ্বকবত ন্যান্য দদ্বরর 

শ্লত তথ্য ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ।  

২.৬.৩ াশ্লবব দ্বদ্বডউর/ প্রশ্নভারায প্রাক-মাঁচাআ (Pre-testing )  

খড়া াশ্লবব দ্বদ্বডউর/ প্রশ্নভারা বতদ্বযয শ্লয অআএভআদ্বড’য াশ্লথ অশ্লরাচনা কশ্লয খড়া চূড়ান্ত কযা শ্লয়শ্লছ। এয শ্লয 

কর খড়া টুর প্রাক মাচাআ ক্ষশ্লল তথ্য ংগ্রকাযীশ্লদয প্রদ্বেশ্লণ চূড়ান্ত কযা য়। প্রাক-মাচাআশ্লয়য পরাপর 

অআএভআদ্বড’য াশ্লথ অশ্লরাচনাক্রশ্লভ প্রশ্নভারা চূড়ান্ত কযা শ্লয়শ্লছ।  

২.৬.৪  তথ্য ংগ্রকাযী, তদাযককাযী,  দ্বনশ্লয়াগ ও প্রদ্বেণ (Data enumarator, Supervisor, & 

Training) 

ভীোয জন্য ক্ষভাট ২৯০  জন উকাযশ্লবাগী উত্তযদাতায াোৎ গ্রশ্লণয ভাধ্যশ্লভ তথ্য ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ। পূফ ব 

দ্ববজ্ঞতা ক্ষথশ্লক ক্ষদখা মায় ক্ষম, ০১ জন তথ্য ংগ্রকাযী এ ধযশ্লনয ভীোয় বদদ্বনক গশ্লড় ০৫ জশ্লনয তথ্য ংগ্র 

কযশ্লত াশ্লযন। এ দ্বশ্লশ্লফ ০৯ জন তথ্য ংগ্রকাযী  ০৫ কভ বদ্বদফ ভশ্লয়য ভশ্লধ্য উকাযশ্লবাগীয তথ্য ংগ্র 

কশ্লযশ্লছন। ০৯ জন তথ্য ংগ্রকাযীশ্লক দ্বনদ্বফড় ম বশ্লফেশ্লণয জন্য ০৩ জন সুাযবাআজয দ্বনশ্লয়াগ ক্ষদয়া শ্লয়শ্লছ। 

সুাযবাআজযগণ তথ্য ংগ্রকাযীশ্লদয follow-up কশ্লযশ্লছন এফং KII ও FGD দ্বযচারনা কশ্লযশ্লছন এফং তথ্য 

ংগ্রকাযীগণ এ ব্যাাশ্লয তাশ্লদয াায্য কশ্লযশ্লছন। কর তথ্য ংগ্রশ্লয জন্য ক্ষভাট ০৬ দ্বদন ভয় প্রশ্লয়াজন শ্লয়শ্লছ 

(একদ্বদন ছুটি দ্বফশ্লফচনা কশ্লয)।  

প্রাযদ্বিক প্রদ্বতশ্লফদন দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয বায় নুশ্লভাদশ্লনয য তথ্য ংগ্রকাযী ও সুাযবাআজযগণশ্লক ২ দ্বদশ্লনয 

প্রদ্বেণ (ধ বশ্লফরা দ্বপল্ড দ্বপ্র-ক্ষট   ) ক্ষদয়া শ্লয়শ্লছ। প্রদ্বেশ্লণয ভয় অআএভআদ্বড’য ংদ্বেষ্ট কভ বকতবাগণ উদ্বস্থত 

ক্ষথশ্লক প্রকে      অশ্লরাচনা কশ্লযন। অআএভআদ্বড কতৃবক প্রশ্নে চূড়ান্ত নুশ্লভাদশ্লনয য তথ্য ংগ্র কযায জন্য 

ক্ষপ্রযণ কযা শ্লয়শ্লছ।   

২.৬.৫   াোৎকায গ্রণ (Interview of Respondents) 

দ্বনধ বাদ্বযত প্রশ্নশ্লেয াাশ্লয্য উত্তযদাতাগশ্লণয াোৎকায গ্রণ কযা শ্লয়শ্লছ। প্রশ্নশ্লেআ উত্তয দ্বরদ্বফদ্ধ কযা শ্লয়শ্লছ, 

প্রশ্লয়াজশ্লন পৃথক কাগজ ব্যফায কযা শ্লয়শ্লছ। প্রকে এরাকা শ্লযজদ্বভশ্লন দ্বযদ বন, প্রকশ্লেয স্থীয দ্বচে ংগ্র ও ক্রয় 

ংক্রান্ত তথ্য মাচাআ, দ্বনদ্বফড় অশ্লরাচনা, এপদ্বজদ্বড আতযাদ্বদয জন্য ংদ্বেষ্ট ক্ষচকদ্বরস্ট/গাআড রাআন নুযণ কযা শ্লয়শ্লছ। 

প্রশ্লয়াজশ্লন নুভদ্বত াশ্লশ্লে দ্বনদ্বফড় অশ্লরাচনা ক্ষযকড ব কযা শ্লয়শ্লছ।   

২.৬.৬ ভীো ও উাশ্লত্তয ভান দ্বনয়ন্ত্রণ (Quality Control)  

ভাঠ ম বাশ্লয় তথ্য ংগ্রশ্লয ভয় সুাযবাআজাযগণ প্রদ্বতটি প্রশ্নে ও ক্ষচকদ্বরস্ট ঠিকভত পূযণ কযা শ্লয়শ্লছ দ্বকনা তা 

যীো কশ্লয ক্ষদশ্লখশ্লছন।   ফচয়শ্লনয ভাধ্যশ্লভ ৫% পূযণকৃত প্রশ্নে পূযশ্লণয যআ মাচাআ কশ্লয ক্ষদশ্লখশ্লছন। প্রশ্নে পূযশ্লণ 

ক্ষকান প্রকায র্ভর/ত্রুটি ক্ষদখা ক্ষগশ্লর ভাধাশ্লনয জন্য দশ্লে গ্রণ কশ্লযশ্লছন। জাদ্বননা (Non-response) উত্তযমূ 

ভাঠম বাশ্লয় বদফচয়শ্লনয যীো কযা এফং  missing data ফা ফাদ মাওয়া তথ্যও  দ্বনয়ন্ত্র  কযা য় ।  

২.৬.৭   ংগৃীত  তথ্য ব্যফস্থানা,  প্রদ্বক্রয়াকযণ  ও দ্বফশ্লেলণ  (Data Management,  processing, & 

Analysis) 

ভাঠ শ্লত ংগৃীত তথ্য-উাত্ত দ্বনয়ভতাদ্বন্ত্রকবাশ্লফ দ্বযশুদ্ধ কযা শ্লয়শ্লছ এফং ক্ষগুশ্লরা কদ্বম্পউটাশ্লয এদ্বিয ভাধ্যশ্লভ 

ক্ষযকড ব কযা শ্লয়শ্লছ। কদ্বম্পউটাশ্লযয ভাধ্যশ্লভ তথ্য/উাত্ত প্রদ্বক্রয়াকযণ ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ। প্রাথদ্বভকবাশ্লফ ংগৃীত 

তশ্লথ্যয  র্ভর-ভ্রাদ্বন্ত ংশ্লাধন কশ্লয  প্রশ্লয়াজনীয়  যীো-দ্বনযীো ম্পন্ন ক্ষশ্লল যাভ বক প্রদ্বতষ্ঠাশ্লনয দ্বপশ্ল একাদ্বধক 

উত্তয (multiple response) ক্ষকাদ্বডং, ডাটা এদ্বি, এফং তথ্য ম্পাদনা (editing) আতযাদ্বদ কাশ্লজ  

Microsoft Access ও Microsoft Excel 2010 ব্যফায কযা শ্লয়শ্লছ। দ্বনর্ভ বর দ্বযংখ্যাদ্বনক তথ্য 

দ্বফশ্লেলশ্লণয জন্য SPSS version 22  পটওয়যায ব্যফায িাযা  মথামথ Tabulation-এয াাশ্লয্য প্রদ্বক্রয়াকৃত 
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উাত্ত ও পরাপর াযদ্বণ, গ্রাপ ও চাট ব অকাশ্লয উস্থান কযা শ্লয়শ্লছ এফং ক্ষগুশ্লরা ভীোয দ্বফশ্লেলণ  ও ব্যাখ্যায 

জন্য প্রদ্বতশ্লফদশ্লনয মথাস্থাশ্লন ব্যফায কযা শ্লয়শ্লছ।  

 

  

২.৭   ীভাফদ্ধতা (Limitation)  

প্রকশ্লেয দ্বনদ্বফড় দ্বযফীেণ ভীো প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুশ্লত শুধুভাে ফণ বনামূরক (Descriptive) দ্বযংখ্যাদ্বনক তথ্য 

দ্বফশ্লেলণ কযা শ্লয়শ্লছ। ভীো চরাকারীন ভশ্লয় ভীো টীভ দ্বযদ্বভত থ ব ও ম বাপ্ত ভশ্লয়য বাফ নুবফ কশ্লযশ্লছন, 

প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুশ্লত যাভ বকপ্রদ্বতষ্ঠান, যাভ বকগণ প্রকশ্লে ংদ্বেষ্ট সুাযবাআজয এফং দ্বপল্ড ক্ষথশ্লক তথ্য 

ংগ্রকাযীগণ উশ্লযাগী ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাশ্লগয গৃায়ন ও গণপূতব ভন্ত্রণারয় ও প্রকশ্লে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা জাতীয় গৃায়ন 

কতৃবে ক্ষথশ্লক দ্বনফন্ধনকৃত ফ্ল্যাট ভাদ্বরকশ্লদয ম্পূণ ব ঠিকানা দ্বযচয় ংগ্রশ্ল দ্বকছুটা ভস্যায ম্মুখীন ন। প্রকশ্লেয 

স্থান একটি জায়গায় ওয়াশ্লত যর বদফ নমুনায়ন (SRS) দ্ধদ্বত প্রশ্লয়াগ কযশ্লর অযও বার পরাপর াওয়া ক্ষমত 

তবুও নমুনায়ন ও নমুনায়ন ত্রুদ্বত মথামথ দশ্লে গ্রণ কশ্লয  ম্পূণ ব  কদ্বভশ্লয় অনা য়শ্লছ এফং নমুনাংখ্যা  দ্বকছুটা 

ফাদ্বড়শ্লয় না ক্ষনওয়ায জন্য নগণ্য ত্রুটি থাকাটা স্বাবাদ্বফক। শ্লফ বাদ্বয, ভীো প্রদ্বতশ্লফদন মথামথ দ্বযভাদ্বজবত তথ্যয 

দ্বফশ্লেলশ্লণ ম্পূণ ব শ্লয়শ্লছ ।      
 

২.৮    প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুতকযণ 

ংগৃীত তথ্য/উাত্ত প্রদ্বক্রয়াকযশ্লণ প্রশ্লয়াজনীয় দ্বফশ্লেলণপূফ বক জ ক্ষফাধগম্য বালায় প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কযা শ্লয়শ্লছ। 

ভাঠ ম বাশ্লয় ংগৃীত কর তথ্য/উাত্ত প্রদ্বক্রয়াকযণ ও দ্বফশ্লেলশ্লণয য ১ভ খড়া প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কশ্লয ক্ষটকদ্বনকযার 

কদ্বভটিয সুাদ্বয এফং দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয নুশ্লভাদশ্লনয জন্য ৪০ কদ্ব ক্ষপ্রযণ কযা শ্লয়শ্লছ। ১ভ খড়া প্রদ্বতশ্লফদশ্লনয 

উয ক্ষদয়া ংদ্বেষ্ট কদ্বভটিয ভন্তব্য/সুাদ্বয-এয অশ্লরাশ্লক ২য় খড়া প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কযা শ্লফ এফং ২য় খড়া 

প্রদ্বতশ্লফদশ্লনয কদ্ব জাতীয় ম বাশ্লয় অশ্লয়াদ্বজত কভ বারায় উস্থান কযায জন্য ১২০ কদ্ব ক্ষপ্রযণ কযা শ্লফ। কভ বারায় 

ংগ্রণকাযীগশ্লণয ভন্তব্য দ্বফশ্লফচনায় দ্বনশ্লয় চূড়ান্ত খড়া প্রদ্বতশ্লফদন প্রস্তুত কযা শ্লফ এফং চূড়ান্ত খড়া প্রদ্বতশ্লফদন 

পুনযায় ক্ষটকদ্বনকযার/দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয ভতাভত ও নুশ্লভাদশ্লনয জন্য অআএভআদ্বডশ্লত ২৫ কদ্ব ক্ষপ্রযণ কযা শ্লফ। 

ক্ষটকদ্বনকযার/দ্বস্টয়াদ্বযং কদ্বভটিয সুাদ্বযশ্লয অশ্লরাশ্লক চূড়ান্ত প্রদ্বতশ্লফদন নুশ্লভাদশ্লনয জন্য অআএভআদ্বড’ক্ষত ক্ষপ্রযণ কযা 

শ্লফ এফং নুশ্লভাদ্বদত চূড়ান্ত প্রদ্বতশ্লফদন এয দ্বপ্রন্ট কদ্ব ফাস্তফায়ন দ্বযফীেণ ও মূল্যায়ন দ্বফবাশ্লগয ক্ষক্টয-৭ এয 

কভ বকতবাশ্লদয াশ্লথ অশ্লরাচনা কশ্লয (ফাংরা-৪০ কদ্ব ও আংশ্লযদ্বজ-২০ কদ্ব) ভাদ্বযচারক, ক্ষক্টয-৭, অআএভআদ্বড 

ফযাফয দাদ্বখর কযা শ্লফ। 

 

২.৯ ভয় দ্ববদ্বত্তক কভ ব দ্বযকেনা ফাস্তফায়ন  

দ্বনদ্বফড় দ্বযফীেণ ভীোয চুদ্বি ম্পাদশ্লনয য শ্লত প্রাযদ্বিক প্রদ্বতশ্লফদন ক্ষ কযা ম বন্ত যাভ বক প্রদ্বতষ্ঠান 

আশ্লতাভশ্লধ্য কদ্বতয় গুরুত্বপূণ ব কাজ ম্পাদন কযা শ্লয়শ্লছ। ভয় দ্ববদ্বত্তক ক্ষম ভস্ত কাজ কযা শ্লয়শ্লছ এফং শ্লে তায 

কভ বদ্বযকেনা (Work plan) াযদ্বণ ২.৪-এ ক্ষদখাশ্লনা শ্লরা। 
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      ২.৪:                                                      

ক্রিঃ

নং 

কাশজযধফফযণ               

জানুয়াধয-২০ ডপব্রুয়াধয-২০ ভাচ ত-২০ এধপ্রর-২০   -২    -২   

১ চুধক্ত স্বাক্ষয ১ধদন                       ০৫/০১/২০ 

২ িড়া প্রাযধম্ভক প্রধতশফদন প্রণয়ন  দাধির ১৪ধদন                       ০৬/০১/২০-

১৫/০১/২০ 

৩ ডটকধনকযার কধভটিয সুাধয অনুমায়ী ধযশাট ত ংশাধন ১৮ধদন                       ১৬/০১/২০-

০৩/০২/২০ 

৪ ধস্টয়াধযং কধভটি কর্ততক ইনশন ধযশাট ত অনুশভাদন ০৬ধদন                       ০৪/০২/২০-

 ৯/০২/২০ 

৫ প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ  ভাঠ ম তাশয়য জনফর ধনশয়াগ  

২৫ধদন 

                       

১০/০২/২০- 

০৬/৩/২০ 

৬ প্রধক্ষণ, শযজধভন ম তশফক্ষণ  ভাঠ ম তাশয় উাি ংগ্র                       

৭ উাি ংগ্র কাম তক্রশভয তদাযধক                       

৮ FGD ধযচারনা কযা                       

৯ স্থানীয় ম তাশয় কভ তারা ধযচারনা কযা                       

১০ ংগৃীত উাি ম্পাদনা  

১৬ধদন 

                       

০৭/০৩/২০-২৩/৩/২০ ১১ ডাটা এধি  মাচাইকযণ                       

১২ ডটবুশরন ম্পন্ন                       

১৩ ডাটা ধফশেলণ                       

১৪ ১ভ িড়া প্রধতশফদন প্রণয়ন  দাধির  

৩৯ধদন 

                      ২৪/০৩/২০- 

০২/৫/২০ 
১৫ িড়া প্রধতশফদন ডটকধনকযার কধভটি কর্ততক ম তাশরাচনা                       

১৬ ডটকধনকযার কধভটিয সুাধযশয আশরাশক িড়া প্রধতশফদন 

ংশাধন  ২য় িড়া প্রধতশফদন দাধির 

১৮ধদন                       ৩/০৫/২০-২০/০৫/২০ 

১৭ জাতীয় ম তাশয়য ডধভনাশয চুড়ান্ত িড়া প্রধতশফদন 

উস্থান  ভতাভত ংগ্র 

১০ধদন                       ২১/০৪/২০- 

৩০/০৫/২০ 

১৮ ডধভনাশযয ভতাভশতয ধবধিশত িড়া প্রধতশফদন 

চূড়ান্তকযণ  চূড়ান্ত প্রধতশফদন দাধির 

৫ধদন                       ১/০৬/২০-১০/০৬/২০ 

     ১৩৮             
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২.১   প্রধতশফদন  দাধির (Reporting) 

ধনধফড় ধযফীক্ষণ ভীক্ষা কাজটি ধফধবন্ন ম তাশয় াঁচটি ধাশ প্রধতশফদন দাধির কযা শফ মা ধনশে উশেি কযা শরািঃ  

নং প্রধতশফদশনয নাভ ভয়কার ংখ্যা 

ক। প্রাযধম্ভক প্রধতশফদন (ইনশন ধযশাট ত) 

(ডটকধনকযার/ধস্টয়াধযং) বা 

চুধক্ত ম্পাদশনয ১৫ ধদশনয ভশধ্য ৪০ কধ 

ি। ১ভ িড়া প্রধতশফদন (ডটকধনকযার/ধস্টয়াধযং) বা চুধক্ত ম্পাদশনয ৭৫ ধদশনয ভশধ্য ৪০ কধ 

গ। ২য় িড়া প্রধতশফদন (ডডধধভশনন কভ তারায) চুধক্ত ম্পাদশনয ৯০ ধদশনয ভশধ্য ৭৫ কধ 

ঘ। িড়া চূড়ান্ত প্রধতশফদন (ফাংরা   ইংশযধজ ) 

(ডটকধনকযার/ধস্টয়াধযং) বা 

চুধক্ত ম্পাদশনয ৯৫ ধদশনয ভশধ্য ৩০ কধ 

ঙ। চূড়ান্ত প্রধতশফদন (ফাংরা ৪০  ইংশযধজ ২০) চুধক্ত ম্পাদশনয ১০০ ধদশনয ভশধ্য ৬০ কধ 
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র্ততীয় অধ্যায় 

ফ  ফ             
 

৩.১  প্রকশল্পয অনুকুশর এধডধ/আযএধডধ’য ফযাে, অথ ত-ছাড়  ব্যয় ধফবাজন ম তাশরাচনা  

“ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় 

ংশাধধত)” ীল তক প্রকশল্পয ফ তশল ংশাধধত ফাশজট ৫০০৩০.০১ রক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২০০৬-২০০৭ অথ ত-ফছশয 

ধনভ তাণ কাজ আযম্ভ য়ায কথা থাকশর উক্ত ফছশয কভ ত-ধযকল্পনা না থাকায় প্রকশল্পয অনুকুশর এধডধশত ডকান 

ফযাে ধছরনা। ডদিা মায় ডম, ধফগত ফছযগুশরাশত প্রকশল্পয কভ ত-ধযকল্পনা অনুমায়ী এধডধশত ফযাে এফং অথ ত-ছাড় 

মথাভশয় শয়শছ এফং ২০১২-২০১৬ অথ ত-ফছয ম তন্ত ধডধধ ংস্থান শত এধডধশত ডফধ ফযাে ধছর এফং ড 

অনুমায়ী মথাভশয় অথ ত-ছাড় শয়শছ। তাই ফরা মায় ধফগত ফছযগুশরাশত প্রকশল্পয অনুকুশর এধডধশত ফযাে এফং অথ ত-

ছাশড় ডকান ভস্যা য়ধন। ২০১৯-২০ অথ ত-ফছশযয প্রকশল্পয অনুকুশর ফযাে যশয়শছ ৩৫০০ রক্ষ টাকা এফং কভ ত-

ধযকল্পনা অনুমায়ী ডপব্রুয়াধয ২০২০ ম তন্ত ডভাট ব্যয় শয়শছ ৮৩১.৬৮ (২৩.২৪ %) রক্ষ টাকা। ডপব্রুয়াধয ২০২০ ম তন্ত 

প্রকশল্পয ফ তশভাট ব্যয় শয়শছ ৩২১৭৪.২৯ রক্ষ টাকা মা ডভাট প্রকল্প ব্যশয়য ৬৪.৩০%। ধফস্তাধযত ধনশেয াযধণ-৩.১ 

এ        কযা শরা- 

 

াযধণ- ৩.১ এধডধ/আযএধডধশত ফযাে, অথ ত-ছাড় এফং প্রকৃত ব্যয় ধফশেলণ 

                                                   রক্ষ টাকায় 

থ ব ফছয 
দ্বডদ্বদ্ব/টিদ্বদ্ব ংস্থান 

 

এদ্বডদ্ব/অযএদ্বডদ্ব 

ফযাদ্দ 
থ ব ছাড় (%) 

প্রকৃত ব্যয় 

(ফযাশ্লদ্দয %) 

প্রকৃত ব্যয় (শ্লভাট 

প্রকে ব্যশ্লয়য %) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 2006-07 ১৩৬১.৩৬ - - - - 

 2007-08 11222.94 ৫৯.৯২ ৫৯.৯২ ৫৯.৯২ ০.৫৩ 

 2008-09 23.38 ১৫.০০ ১৪.৭১ ১৪.০০ ৫৯.৮৮ 

2009-10 7.91 ৮.০০ ৭.৯১ ৭.৯১ ১০০ 

2010-11 784.62 ৮০৬.০০ ৮০৫.৪০ ৭৮৪.৬২ ১০০ 

2011-12 6246.12 ৬৬০০.০০ ৬৫৫০.১৯ ৬২২৪.৭৪ ৯৯.৬৫ 

2012-13 835.14 ৮৮২.০০ ৮৮১.৮২ ৮৪১.২৭ ১০০.৭৩ 

2013-14 1547.19 ১৫৫০.০০ ১৫৪৭.৭০ ১৫৪৭.৪৭ ১০০.০১ 

2014-15 3054.92 ৩৫০০.০০ ৩৫০০.১৭ ৩৪৯৯.৮২ ১১৪.৫৬ 

2015-16         3191.08 ৫০৪৯.৪১ ৫০৪৯.৪১ ৫০৪০.১৪ ১৫৭.৯৪ 

2016-17 11441.50 ৫৫৯১.০০ ৫৫৯১.০০ ৫৫৪১.০৯ ৪৮.৪২ 

2017-18 22898.25 ৫০০০.০০ ৬৬০৪.০০ ৬৪১৩.৩০ ২৮.০০ 

২০১৮-১৯ - ১০০০০.০০ ১৪৪৭.০৭ ১৩৬৮.৩৩ ১৩.৬৮ 

২০১৯-২০২০ - ৩৫০০.০০ ৯৮৭.৯৯ ৮৩১.৬৮ ২৩.২৪ 

ক্ষভাট 50030.10 
৪২৫৬১.৩৩ 

(৮৫.০৭%) 

৩৩০৪৭.২৯ 

(৭৭.৬৫%) 

৩২১৭৪.২৯ 

(৭৫.৫৯%) 
৬৪.৩০ 

উৎ: প্রকল্প অধপ 

৩.২  প্রকশল্পয অঙ্গধবধিক ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা এফং ক্রভপুধিত আধথ তক অগ্রগধত ম তাশরাচনা  

ধডধধ/আযধডধধ এফং প্রকল্প অধপ শত প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী প্রকশল্পয অঙ্গধবধিক ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা 

এফং অগ্রগধত ম তাশরাচনা কশয ডদিা মায় ডম, জুন ২০১৯ ম তন্ত প্রকশল্পয ক্রভপুধিত আধথ তক অগ্রগধত ধছর ৬২.৬৫%। 

চরধত ২০১৯-২০২০ অথ ত-ফছশয প্রকশল্পয আধথ তক রক্ষযভাত্রা ৩৫০০ রক্ষ টাকা এফং ডপব্রুয়াধয ২০২০ ম তন্ত ব্যয় শয়শছ 

৮৩১.৬৮ রক্ষ টাকা ফা ২৩.৭৬% মা খুফই ভন্থয। ডদিা মায় ডম, অথ ত ফছয জুন ২০০৬- ধডশম্বয ২০২১ (প্রস্তাধফত) 

ম তন্ত প্রকশল্পয ডভাট  প্রাক্করন ৫০,০৩০.১০ রে টাকা এফং ডপব্রুয়াধয ২০২০ ম তন্ত ব্যয় শয়শছ ৩২১৭৪.২৯ রক্ষ টাকা 

ফা আধথ তক অগ্রগধত ৬৪.৩ % মা খুফই ভন্থয।  ধফস্তাধযত তথ্য ধনশে াযধণ ৩.২ এ ডদয়া শরা-  
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াযধণ-৩.২: প্রকশল্পয অঙ্গধবধিক ফাস্তফ  আধথ তক রক্ষযভাত্রা ধফশেলণ     

আধথ তক 

ডকাড 

ধডধধ/আযধডধধ অনুমায়ী 

প্রকশল্পয কাশজয ধফধবন্ন অশঙ্গয 

নাভ 

একক ধযভান 

ধডধধ অনুমায়ী প্রাক্করন 
ফ তশল জুন ২০১৯ম তন্ত 

ক্রভপুধিত অগ্রগধত 

চরধত ২০১৯-২০২০ অথ ত 

ফছশযয ফযাে  

রক্ষযভাত্রা  

চরধত ২০১৯-২০২০ অথ ত 

ফছশযয  

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় 

ডপব্রুয়াযী-২০২০ ম তন্ত 

প্রকশল্পয ক্রভপুধিত  

ডভাট অগ্রগধত 

আধথ তক 

 (রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক  

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

আধথ তক 

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

আধথ তক  

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

ডভাট 

আধথ তক 

(রক্ষ টাকা) 

ডভাট 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(ক) যাজস্ব  

4800 াপ্লাই এন্ড াধব তশ ক্ষথাক -- 35.00 ০.০৭ 27.00 77.10% ১.৫০  -- -- 27.00 77.10% 

4849 আধফ তশেন ধপ ভন্বয় ক্ষথাক -- 55.00 ০.১১ 33.20 60.30% --  -- -- 33.20 60.30% 

4883 বাতা ক্ষথাক -- 80.00 ০.১৬ 80.00 100% -- -- -- -- 80.00 100% 

4874 কন্সারশটধন্স, স্ট্রাকচাযার, 

ইশরকধেকযার, প্লাধম্বাং   

আধকতশটকচাযার ধডজাইন, 

ড্রাপটিং  

ক্ষথাক -- 

20.00 ০.০৪ 10.70 53.50% ৩.০০  ২.২০  12.09 64.05% 

4865 যক্ষণাশফক্ষণ   POL 
ক্ষথাক -- 15.00 ০.০৩ 8.15 54.30% ২.০০  ১.৫৪  9.69 

64.06% 

4777 ডেধনং, ভধনটধযং এফং মূল্যায়ন ক্ষথাক -- 28.37 ০.০৬ -- -- -- -- -- -- -- -- 

4885 াইর ডটধস্টং (বুশয়ট) ক্ষথাক -- 7.00 ০.০১ -- -- -- -- -- -- -- -- 

4886 জধয এফং ভাটি যীক্ষা ক্ষথাক -- ৫.০০ ০.০১ ৫.০০ ১০০% -- -- -- -- ৫.০০ ১০০% 

উশভাটিঃ যাজস্ব    ২৪৫.৩৭ ০.৪৯ ১৬৪.০৫ ৬৬.৮৬% ৬.৫০  ৩.৭৪  ১৬৭.৭৯ ৬৮.৩৮% 

(খ) মূরধন  

৬৯০১ 

জধভয মূল্য দ্বফঘা ১৬.২৩ ৪৮৬৯.০০ ৯.৭৩ ৪৮৬৯.০০ ১০০% -- -- -- -- ৪৮৬৯.০০ ১০০% 

ভূধভ উন্নয়ন ঘনদ্বভটায 
৩৩৬৭১.

০০ 
১০৬.৩৫ ০.২১ ৭৭.০৬ ৭২.৪৬% --  -- -- ৭৭.০৬ ৭২.৪৬% 

৭০০১ বফণ ধনভ তাণ ংখ্যা ১৫.০০ ৩৮৫১২.৮২ ৭৬.৯৮ ২৩৭৭৯.৫৮ ৬১.৭৪% ৮০৬.৯৪  ৭৪১.৯০ -- 26,267.06 ৬৮.২০% 

৭০২১ যাস্তা ধনভ তাণ ফঃদ্বভঃ 
৭৯৬৬.২

২ 
২০০.৬৮ ০.৪০ ৩৬.৯৩ ১৮.৪০% ৬০.০০  ২৫.০০ -- ৬১.৯৩ 

৩০.৮৬% 

৭০৪৬ 

(ক) গবীয নরকূ, াম্প াউজ ংখ্যা ১.০০ ৩৮৪.৬৯ ০.৭৭ ১০০.৩৮ 26.09% ১০০.০০ -- ৫০.০০ -- ১৫০.৩৮ ৩৯.০৯% 

(ি) আন্ডায গ্রাউন্ড য়াটায 

ধযজতাবায 

ংখ্যা/গ্যা

রন 
১৫.০০ ১৫৯.৭৫ ০.৩৪ ১৫৯.৭৫ ১০০% -- -- -- -- ১৫৯.৭৫ ১০০% 
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আধথ তক 

ডকাড 

ধডধধ/আযধডধধ অনুমায়ী 

প্রকশল্পয কাশজয ধফধবন্ন অশঙ্গয 

নাভ 

একক ধযভান 

ধডধধ অনুমায়ী প্রাক্করন 
ফ তশল জুন ২০১৯ম তন্ত 

ক্রভপুধিত অগ্রগধত 

চরধত ২০১৯-২০২০ অথ ত 

ফছশযয ফযাে  

রক্ষযভাত্রা  

চরধত ২০১৯-২০২০ অথ ত 

ফছশযয  

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় 

ডপব্রুয়াযী-২০২০ ম তন্ত 

প্রকশল্পয ক্রভপুধিত  

ডভাট অগ্রগধত 

আধথ তক 

 (রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক  

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

আধথ তক 

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

আধথ তক  

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

ডভাট 

আধথ তক 

(রক্ষ টাকা) 

ডভাট 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(গ) ডটিক ট্াংক ংখ্যা ৩০.০০ ৭০.৭৩ ০.১৪ ৩৪.০৭ ৪৮.১৬% -- -- -- -- ৩৪.০৭ ৪৮.১৬% 

(ঘ) ২৮০ ধভটায সুয়াশযজ রাইন দ্বভটায 
১২১৯.১

৪ 
৩০.০৩ ০.০৬ -- -- -- -- -- -- -- -- 

(ঘ) ১০০ ধভটায সুয়াশযজ রাইন দ্বভটায ৭৩১.৪৮ ৪.০৫ ০.০১ -- -- -- -- -- -- -- -- 

(ঙ) ইন্সশকন ধট ংখ্যা ৬০.০০ ৪.৫৩ ০.০১ -- -- --  -- -- -- -- 

াযশপ ডড্রন 

(ক) াযশপ ডড্রন ৬০০ ধভধভ 

ডড্রন 
দ্বভটায ৯১৪.৩৬ ২১.৪০ ০.০৪ ৪.২০ ১৯.৬০% ৮.১১  ৮.১০ -- ১২.০৩ ৫৭.৪৮% 

(ি) াযশপ ডড্রন ৩০০ ধভধভ 

ডড্রন 
দ্বভটায ৭৬১.৯৬ ৮.৮৯ ০.০২ -- -- --  -- -- -- -- 

৭০৫৬ 

 

ফধিঃ ধফদুযৎ ংশমাগ 

(ক) ১১ KVA বায ডড রাইন কাজ ১.০০ ২৫.০০ ০.০৫ -- -- --  -- --   

(ি) RMU and Underground 

11KV Line 

কাজ  ১.০০ 
৩৪৩.৪৩ ০.৬৭ -- -- --  -- --  

 

(গ) ৪০০/৫০০ KVA াফ-

ডস্টন 

ংখ্যা  ১৫.০০ 

৮১২.৩৮ ১.৬২ ৩৬৯.৬৬ ৪৫.৫০% --  -- -- ৩৬৯.৬৬ ৪৫.৫০% 

যাস্তা  কম্পাউন্ড রাইট ক্ষথাক  ১০.০০ ০.০২   --  -- --   

ধরপট্ ংখ্যা ৩০.০০ ২৫১৭.০২ ৫.০৩ ১২০০.০০ ৪৭.০০% --  -- -- ১২০০.০০ ৪৭.০০% 

ডজনাশযটয ংখ্যা ১৫.০০ ৪৫৮.৭২ ০.৯২ -- -- --  -- -- -- -- 

অধি ধনফ তাক ব্যফস্থা ংখ্যা ১৫.০০ ৭০৮.৩০ ১.৪০ ৩০০.০০ ৪২.৩০% --  -- -- ৩০০.০০ ৪২.৩০% 

ইন্টাযকভ 
ংখ্যা 

১৫.০০ ৭৫.০০ ০.১৪ -- -- -- -- -- -- -- 
-- 

াম্প ভটয ডট (20 H.P) ংখ্যা ১৫.০০ ১১৫.৩৫ ০.২৩ ৬০.০০ ৫২.০১% --  -- -- ৬০.০০ ৫২.০১% 

৭০১৬ ীভানা প্রাচীয দ্বভটায 
১৩৭১.৫

৩ 
167.02 ০.৩৩ 124.04 74.20% ২.৯৪  ২.৯৪ -- ১২৬.৯৮ ৭৬.০৩% 
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আধথ তক 

ডকাড 

ধডধধ/আযধডধধ অনুমায়ী 

প্রকশল্পয কাশজয ধফধবন্ন অশঙ্গয 

নাভ 

একক ধযভান 

ধডধধ অনুমায়ী প্রাক্করন 
ফ তশল জুন ২০১৯ম তন্ত 

ক্রভপুধিত অগ্রগধত 

চরধত ২০১৯-২০২০ অথ ত 

ফছশযয ফযাে  

রক্ষযভাত্রা  

চরধত ২০১৯-২০২০ অথ ত 

ফছশযয  

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় 

ডপব্রুয়াযী-২০২০ ম তন্ত 

প্রকশল্পয ক্রভপুধিত  

ডভাট অগ্রগধত 

আধথ তক 

 (রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

(%) 

আধথ তক  

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

আধথ তক 

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

আধথ তক  

(রক্ষ টাকা) 

 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 (%) 

ডভাট 

আধথ তক 

(রক্ষ টাকা) 

ডভাট 

আধথ তক 

অগ্রগধত 

 % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বৃক্ষ ডযাণ ক্ষথাক -- 10.00 ০.০২ 0.70 7.০০% --  -- -- 0.70 7.০০% 

৬৮০৭ 

 

ধযদ তন মান  

(ক) জী ংখ্যা 1.00 52.80 ০.১১ 52.80 100% -- -- -- -- 52.80 100% 

(ি) ভটয াইশকর ংখ্যা 2.00 2.89 ০.০০১ 2.89 100% -- -- -- -- 2.89 100% 

৬৮১৪,

৬৮১৫,

৬৮১৯,

৬৮২০ 

অধপ যিাভ  

(ক) কধম্পউটায  ংখ্যা 3.00 1.50  

7.50 53.90% ৩.৫০ -- -- -- ৭.৫০ ৫৩.৯০% 

(ি) পশটাকধ ডভধন  ংখ্যা 1.00 1.50 ০.০১ 

(গ) পযাক্স ডভধন  ংখ্যা 1.00 0.40 ০.০১ 

(ঘ) অধপ পাধন তচায  ক্ষথাক -- 3.00 ০.০১ 

(ঙ) াশব ত মন্ত্রাধত  ক্ষথাক -- 7.50 ০.০২ 

মূল্য  কধন্টশজধন্স ক্ষথাক -- 50.00 ০.১০ -- -- -- -- -- -- -- -- 

ডবৌত কধন্টশজধন্স ক্ষথাক -- 50.00 ০.১০ -- -- -- -- -- -- -- -- 

(ি) উশভাট  মূরধন    49,784.73 ৯৯.৫১ ৩১১৭৮.৫৬ ৬২.৬২% ৯৮১.৪৯  ৮২৭.৯৪ ২৩.৬৫% ৩২০০৩.৫০ ৬৪.২৮% 

ফ তশভাট   (যাজস্ব+ মূরধন)  -- 50030.10 ১০০% ৩১৩৪২.৬১ ৬২.৬৫% ৩৫০০.০০ ৬.৯৯ ৮৩১.৬৮ ২৩.৭৬% ৩২১৭৪.২৯ ৬৪.৩০% 

তথ্য স্রত্রিঃ প্রকল্প অধপ 
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৩.৩ প্রকশল্পয দাধয়ত্ব ারনকাযী প্রকল্প ধযচারক ম্পধকতত তথ্যাধদ ম তাশরাচনা  

প্রকশল্পয দাধয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প ধযচারক ম্পধকতত তথ্য ধফশেলশণ ডদিা মায় ডম, ইশতাপূশফ ত একজন প্রকল্প ধযচারক 

শফ তাচ্চ ১০টি প্রকশল্পয প্রকল্প ধযচারক ধশশফ ধনশয়াধজত ধছশরন। এছাড়া কশয়কজন প্রকল্প কভ তকততা ৬টি, ৪টি  

২টি কশয প্রকশল্পয প্রকল্প ধযচারক ধশশফ ধনশয়াধজত ধছশরন। যকাধয িাশত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রধক্রয়াকযণ, 

অনুশভাদন  ংশাধন দ্ধধত ধযত্র এয অনুশেদ ১৬.৩৭ অনুমায়ী একটি প্রকশল্প একজন প্রকল্প ধযচারক 

থাকশফন। একজন কভ তকততাশক একাধধক প্রকশল্পয প্রকল্প ধযচারক ধশশফ ধনশয়াগ কযা মাশফ না। এছাড়া, জনস্বাশথ ত 

একান্ত অধযাম ত না শর ধতন ফছশযয পূশফ ত প্রকল্প ধযচারক ফদধর কযা মাশফ না। এ ম তন্ত ডভাট ১১ জন প্রকল্প 

ধযচারক ধশশফ দাধয়ত্ব ারন কশযশছন এফং ফততভান প্রকল্প ধযচারক অন্য আয ৪টি প্রকশল্পয াশথ ম্পৃক্ত 

যশয়শছন। ধফস্তাধযত ধনশেয াযধণ ৩.৩ এ ডদয়া শরা- 

াযধণিঃ ৩.৩ প্রকল্প ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাধদ 

ক্রিঃ 

নং 
প্রকল্প ধযচারশকয নাভ 

মূর দপ্তয 

 দধফ 

দাধয়শত্বয 

প্রকৃধত 

(পূণ তকারীন/ 

অধতধযক্ত) 

ধডধধ 

প্রণয়ন 

কশযশছন 

দাধয়ত্বকার 

 

 

একাধধক 

প্রকশল্পয প্রকল্প 

ধযচারক 

ধাশফ দাধয়ত্ব 

প্রাপ্ত ধকনা 
যাঁ/না ইশত ম তন্ত 

১ ডভািঃ ভধতউয যভান তত্ত্বাফধায়ক 

প্রশকৌরী 

জাতীয় 

গৃায়ন 

কর্ততক্ষ, 

ঢাকা 

াশকতর 

অধতধযক্ত যাঁ ২৭-১২-২০০৪ ০২-০২-২০০৬ না 

২ ডভািঃ রুহুর আধভন অধতধযক্ত না  ০২-০২-২০০৬ ১২-০৪-২০০৬ ২টি 

৩ ধযাজুর ক অধতধযক্ত না ১২-০৪-২০০৬ ২৮-১২-২০০৬ ২টি 

৪ ডভািঃ রুহুর আধভন অধতধযক্ত না ২৮-১২-২০০৬ ১১-০১-২০০৭ ৪টি 

৫ এ.ডক.এভ আব্দুো অধতধযক্ত না ১১-০১-২০০৭ ২৫-০৫-২০০৯ ৪টি 

৬ এ.টি.এভ য়াধদ 

আজায 

অধতধযক্ত না ২৫-০৫-২০০৯ ০৬-০২-২০১২ ৬টি 

৭ এ.এ.এভ. পজলুর কধফয অধতধযক্ত না ০৬-০২-২০১২ ৩০-০৬-২০১৫ ৬টি 

৮ ডভািঃ াভ য যভান অধতধযক্ত না ৩০-০৬-২০১৫ ০৩-১১-২০১৬ ৬টি 

৯ ডভািঃ াাদাত ডাশন অধতধযক্ত না ০৩-১১-২০১৬ ০৮-০১-২০১৭ ৬টি 

১০ জনাফ ধভছফা উধেন অধতধযক্ত না ১৩-০২-২০১৭ ২৮-০৬-২০১৮ ৬টি 

১১ জনাফ ধফজয়, কুভায ভন্ডর অধতধযক্ত না ২৮-০৬-২০১৮ ২৭- ১-২ ২  ১০টি 

১২                  ফ  

      

অধতধযক্ত না ২৭- ১-২ ২  -- ৪  

তথ্য সূত্রিঃ প্রকল্প অধপ 

৩.৪  প্রকশল্পয অথ ত ফছয ধবধিক কভ ত-ধযকল্পনা ম তাশরাচনা  

প্রকশল্পয আতায় অনুশভাধদত অঙ্গগুশরায ফছয-ধবধিক কভ তধযকল্পনা ধডধধ/আযধডধধশত থাকশর ধফগত অথ ত-

ফছযগুশরাশত ভয়ধবধিক কভ তধযকল্পনা প্রণয়নপূফ তক অথ ত-ফছশযয শুরুশত ভন্ত্রণারয় শত অনুশভাদন ডনয়া য়ধন। 

প্রকশল্পয আতায় ধফধবন্ন নধথ ম তাশরাচনা কশয ডদিা মায় ডম, প্রকশল্পয অথ ত-ফছয ধবধিক কভ ত ধযকল্পনা 

ধডধধ/আযধডধধ অনুমায়ী কযা য়ধন। প্রকশল্পয ২০১৯-২০২০ অথ ত-ফছশযয কভ তধযকল্পনা ম তাশরাচনা কশয ডদিা 

মায় ডম, বফন ধনভ তাণ, াফ্ল্াই এন্ড াধব তশ, কন্সারশটধন্স, স্ট্রাকচাযার, ইশরকধেকযার, প্লাধম্বং   আধকতশটকচাযার 

ধডজাইন, ড্রাপটিং, যক্ষণাশফক্ষণ   POL, ভূধভ উন্নয়ন, যাস্তা ধনভ তাণ, গবীয নরকূ, াম্প াউজ, াযশপ ডড্রন 

৬০০ ধভধভ ডড্রন, ৪০০/৫০০ KVA াফ-ডস্টন এফং ধরপট্                             ।          -

                                           -                । চরধত অথ ত-ফছশযয কভ তধযকল্পনা 

ধনশেয াযধণ ৩.৩ এ ডদয়া শরা- 
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াযদ্বণঃ ৩.৪  ২০১৯-২০২০ থ ব ফছশ্লযয কভ ব-দ্বযকেনা দ্বফশ্লেলণ  

ক্র    

    
শ্লেয নাভ 

দ্বডদ্বদ্ব/অযদ্বডদ্বদ্ব 

নুমায়ী কভ ব-দ্বযকেনা 

চরদ্বত ২০১৯-২০২০ 

থ ব- ফছশ্লযয 

কভ ব-দ্বযকেনা 

        

গ্রগদ্বত 

ক্ষপব্রুয়াদ্বয-২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 2 3 4 5 

2 াপ্লাআ এন্ড াদ্বব বশ্ল         77.10% 

3 অদ্বফ বশ্লেন দ্বপ ভন্বয়          60.30% 

4 বাতা          100% 

5 কন্সারশ্লটদ্বন্স, স্ট্রাকচাযার, আশ্লরকদ্বেকযার, প্লাদ্বম্বং  ও 

অদ্বকবশ্লটকচাযার দ্বডজাআন, োপটিং  

        64.05% 

6 যেণাশ্লফেণ ও  POL         64.06% 

7 ক্ষেদ্বনং, ভদ্বনটদ্বযং এফং মূল্যায়ন          -- 

8 াআর ক্ষটদ্বস্টং (বুশ্লয়ট)          -- 

9 জদ্বয এফং ভাটি যীো          ১০০.০০ 

10 জদ্বভয মূল্য          ১০০.০০ 

11 ভূদ্বভ উন্নয়ন         ৭২.৪৬ 

12 বফণ দ্বনভ বাণ         ৬৮.২০ 

13 যাস্তা দ্বনভ বাণ         ৩০.৮৬ 

14 (ক) গবীয নরকূ, াম্প াউজ         ৩৯.০৯ 

15 (খ) অন্ডায গ্রাউন্ড ওয়াটায দ্বযজবাবায          ১০০% 

16 (গ) ক্ষটিক ট্াংক          ৪৮.১৬% 

17 (ঘ) ২৮০ দ্বভটায সুয়াশ্লযজ রাআন          -- 

18 (ঘ) ১০০ দ্বভটায সুয়াশ্লযজ রাআন          -- 

19 (ঙ) আন্সশ্লকন দ্বট          -- 

20 (ক) াযশ্লপ ক্ষেন ৬০০ দ্বভদ্বভ ক্ষেন         ৫৭.৪৮% 

21 (খ) াযশ্লপ ক্ষেন ৩০০ দ্বভদ্বভ ক্ষেন          -- 

22 (ক) 11 KVA ওবায ক্ষড রাআন          -- 

23 (খ) RMU and Underground 11KV Line          -- 

24 (গ) ৪০০/৫০০ KVA াফ-ক্ষস্টন         ৪৫.৫০% 

25 যাস্তা ও কম্পাউন্ড রাআট          -- 

26 দ্বরপট্         ৪৭.০০% 

27 ক্ষজনাশ্লযটয          -- 

28 দ্বি দ্বনফ বাক ব্যফস্থা          ৪২.৩০% 

29 আন্টাযকভ          -- 

30 াম্প ভটয ক্ষট (20 H.P)          ৫২.০১% 

31 ীভানা প্রাচীয         ৭৬.০৩ 

32 বৃে ক্ষযান          ৭.০০% 

33 (ক) জী          ১০০.০০ 

34 (খ) ভটয াআশ্লকর          ১০০.০০% 

35 (ক) কদ্বম্পউটায           ৫৩.৯০ 
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ক্র    

    
শ্লেয নাভ 

দ্বডদ্বদ্ব/অযদ্বডদ্বদ্ব 

নুমায়ী কভ ব-দ্বযকেনা 

চরদ্বত ২০১৯-২০২০ 

থ ব- ফছশ্লযয 

কভ ব-দ্বযকেনা 

        

গ্রগদ্বত 

ক্ষপব্রুয়াদ্বয-২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 2 3 4 5 

36 (খ) পশ্লটাকদ্ব ক্ষভদ্বন  

37 (গ) পযাক্স ক্ষভদ্বন  

38 (ঘ) দ্বপ পাদ্বন বচায  

39 (ঙ) াশ্লব ব মন্ত্রাদ্বত  

উৎিঃ আযধডধধ  প্রকল্প অধপ 

৩.৫ প্রকশল্পয আতায় প্রধতটি বফশন ডভাট ফ্ল্যাশটয ধযংখ্যান  আয়তন (হ্রা/বৃধদ্ধ) ম তশফক্ষণ  ধফশেলণ 

প্রকশল্পয আতায় ১৫টি ১৬ তরা ধফধষ্ট বফশন ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযা শে/শয়শছ। উক্ত বফনমূশ 

ফ্ল্যাশটয ধযংখ্যান  আয়তন ম তাশরাচনা  ম তশফক্ষশণ ডদিা মায় ডম, ১-৯ নং ম তন্ত বফনগুশরাশত 

ধডধধ/আযধডধধ প্রণয়নকাশর নীট এধযয়া ১০০০  গ্র এধযয়া ১২৩০ ফগ তপৄট ধছর এফং ১০-১৫ নং বফনগুশরাশত 

নীট এধযয়া ৮০০  গ্র এধযয়া ১০২১ ফগ তপৄট ধছর। যফতীশত ১-৯ নং বফনগুশরাশত ফ্ল্যাশটয নীট এধযয়া ৩৬  গ্র 

এধযয়া ১৬০ ফগ তপৄট বৃধদ্ধ ায় এফং ১০-১৫ নং বফনগুরাশত অনুরূবাশফ নীট এধযয়া ২৫  গ্র এধযয়া ১৬৯ ফগ তপৄট 

বৃধদ্ধ ায়। ধফস্তাধযত াযধণ-৩.৫ এ ডদয়া শরা- 

াযধণ-৩.৫  বফশনয ডভাট ফ্ল্যাশটয ধযংখ্যান  আয়তন (হ্রা/বৃধদ্ধ) 

বফন 

নাম্বায 

প্রদ্বতটি ক্ষফ্ল্াশ্লয 

ফ্ল্যাশ্লটয ংখ্যা 

প্রদ্বতটি বফশ্লন 

ক্ষভাট ফ্ল্যাশ্লটয 

ংখ্যা 

দ্বডদ্বদ্ব/অযদ্বডদ্বদ্ব 

নুমায়ী প্রদ্বতটি 

ফ্ল্যাশ্লটয নীট ও গ্র 

এদ্বযয়া (ফগ বপৄট) 

চূড়ান্ত স্থাতয নকা 

(ফগ বপৄট) 

ফ্ল্যাশ্লটয অয়তন (হ্রা/বৃদ্বদ্ধ) 

ফগ বপৄট 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ 

১ ৪  ৬০ 
নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

২ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

৩ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

৪ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

৫ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

৬ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

৭ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

৮ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

৯ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=১০০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১২৩০ 

নীট এদ্বযয়া=১০৩৬ 

গ্র এদ্বযয়া= ১৩৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ৩৬  

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬০ 

১০ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১০২১ 

নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১১৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ২৫ 

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬৯ 

১১ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১০২১ 

নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১১৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ২৫ 

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬৯ 

১২ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১০২১ 

নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১১৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ২৫ 

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬৯ 



    30 

 

১৩ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১০২১ 

নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১১৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ২৫ 

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬৯ 

১৪ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১০২১ 

নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১১৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ২৫ 

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬৯ 

১৫ ৪ 
৬০ নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১০২১ 

নীট এদ্বযয়া=৮০০ 

গ্র এদ্বযয়া= ১১৯০ 

নীট এদ্বযয়া=  (+) ২৫ 

গ্র এদ্বযয়া= (+) ১৬৯ 

ক্ষভাট= ৯০০     

উৎ   প্রকল্প      

৩.৬ প্রকশল্পয প্রধান প্রধান কাম তক্রশভয অগ্রগধত ম তাশরাচনা  

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় এয আতাধীন জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  

ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্পটি জুরাই 

২০০৬ ার ডথশক আযম্ভ শয় ফততভান ২০২০ ার ম তন্ত ২ (দুই) ফায ংশাধধত শয়শছ। প্রকল্পটিয মূর ম তায় জুরাই-

২০০৬-জুন ২০০৯ ম তন্ত ডভয়াশদ ১৬২২৫.৮৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কধরত ব্যশয় অনুশভাধদত শয়ধছর। ডই ধশশফ প্রকশল্পয 

ফাস্তফায়ন গধত খুফই ভন্থয। প্রকশল্পয প্রধান প্রধান কাম তক্রভগুশরায অগ্রগধত ম তশফক্ষশণ ডদিা মায় ডম, এ ম তন্ত প্রকশল্পয 

ফ তশভাট ডবৌত অগ্রগধত ৮৩.৩৩ %। ৬, ৭, ৮  ১২ নম্বয বফশনয ডক্ষশত্র নতুন কশয পুনযায় দযত্র আফান কশয 

কাজ শুরু কযায় উক্ত বফনগুশরাশত পূশফ তয তুরনায় কাশজয গধত ধক টা বৃধদ্ধ ডশয়শছ। প্রধান প্রধান কাম তক্রশভয 

অগ্রগধতয ধফস্তাধযত ফণ তনা ধনশে ডদয়া শরা- 

 ১৫টি ১৬ তরা ধফধষ্ট বফন ধনভ তাণ- 

প্রকশল্পয আতায় ধডশম্বয ২০১৯ তাধযশিয ভশধ্য প্রকশল্পয আতায় ১৫টি ১৬ তরা ধফধষ্ট বফন ধনভ তাণ ম্পন্ন য়ায 

কথা থাকশর ভীক্ষায় ডদিা মায় ডম, ধনধ তাধযত ভশয়য ভধ্য ভাত্র ৪টি বফশনয ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন শয়শছ এফং 

অফধষ্ট বফ গুশরায গশড় ডবৌত অগ্রগধত ৭৭.২৭%। ধনশে ধফস্তাধযত ফণ তনা ডদয়া শরা- 

বফন 

নম্বয 
ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন ধনভ তাণ কাজ চরভান 

ফাস্তফ অগ্রগধত 

ডপব্রুয়াধয-২০ 

১ ২ ৩ ৪ 

১ ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন এফং বফন 

স্তান্তয কযা শয়শছ 

-- ১০০.০০% 

২ ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন এফং বফন 

স্তান্তয কযা শয়শছ 

-- ১০০.০০% 

৩ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন গত ০৩.০২.২০২০ তাধযশি ঠিকাদায প্রধতষ্ঠাশনয াশথ নতুন 

কশয চুধক্ত ম্পাদন শয়শছ। ধরপট, ইশরধিক, প্লাস্টাধযং, 

ধপটিং ইতযাধদ ধপধনধং কাজ ফাধক যশয়শছ। 

৮৫.০০% 

৪ ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন এফং বফন 

স্তান্তয কযা শয়শছ 

-- ১০০.০;০ 

৫ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন মূর অফকাঠাশভায কাজ ডল এফং ধপধনধং কাজ প্রায় 

ডশলয ধদশক। বফন স্তান্তয প্রধক্রয়াধীন। 

৯৮.০০% 

৬ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন ফততভাশন বফনটিয ারনাগাদ অগ্রগধতয ভশধ্য ১০ভ তরায 

ছাদ ঢারাইশয়য প্রস্তুধত চরশছ। 

৫৫.০০% 

৭ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন গত ২১.১১.২০১৯ তাধযশি ঠিকাদায প্রধতষ্ঠাশনয াশথ নতুন 

কশয চুধক্ত ম্পাদন শয়শছ। গাঁথুনী, ফাধশয প্লাস্টায, ধগ্রর, 

ধরনশটর এয কাজ, দযজা স্থান, ডশনটাধয রাইন, 

তফদুযধতক রাইন, যং  টাইরশয কাজ চরভান। 

৬৫.০০% 

৮ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন গত ২১.১১.২০১৯ তাধযশি ঠিকাদায প্রধতষ্ঠাশনয াশথ নতুন 

কশয চুধক্ত ম্পাদন শয়শছ। গাঁথুনী, ফাধশয প্লাস্টায, ধগ্রর, 

ধরনশটর এয কাজ, দযজা স্থান, ডশনটাধয রাইন, 

তফদুযধতক রাইন, যং  টাইরশয কাজ ফাকী যশয়শছ। 

৬৫.০০% 
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বফন 

নম্বয 
ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন ধনভ তাণ কাজ চরভান 

ফাস্তফ অগ্রগধত 

ডপব্রুয়াধয-২০ 

১ ২ ৩ ৪ 

৯ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন যং  টাইরশয কাজ চরভান। ডবৌত কাশজয গধত খুফই 

ভন্থয। গাঁথুনী, ফাধশয প্লাস্টায, ধগ্রর, ধরনশটর এয কাজ, 

দযজা স্থান, ডশনটাধয রাইন, তফদুযধতক রাইশনয কাজ 

ফাকী যশয়শছ। 

৮৫.০০% 

১০ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন যং  টাইরশয কাজ চরভান। ডবৌত কাশজয গধত খুফই 

ভন্থয। গাঁথুনী, ফাধশয প্লাস্টায, ধগ্রর, ধরনশটর এয কাজ, 

দযজা স্থান, ডশনটাধয রাইন, তফদুযধতক রাইশনয কাজ 

ফাধক যশয়শছ। 

৮৫.০০% 

১১ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন যং  টাইরশয কাজ চরভান। ডবৌত কাশজয গধত খুফই 

ভন্থয। গাঁথুনী, ফাধশয প্লাস্টায, ধগ্রর, ধরনশটর এয কাজ, 

দযজা স্থান, ডশনটাধয রাইন, তফদুযধতক রাইশনয কাজ 

ফাধক যশয়শছ। 

৮৫.০০% 

১২ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন ১০ তরায ছাদ ঢারাই ম্পন্ন শয়শছ এফং অন্যান্য কাজ 

ফাধক যশয়শছ। 

৫২.০০% 

১৩ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন মূর অফকাঠাশভা ধনধভ তত শয়শছ এিন শুদৄ (ধরপট, ইশরধিক, 

প্লাস্টাধযং, ধপটিং ইতযাধদ) ধপধনধং কাজ ফাধক  যশয়শছ। 

৮৫.০০% 

১৪ ধনভ তাণ কাজ ডল য়ধন মূর অফকাঠাশভা ধনধভ তত শয়শছ এিন শুদৄ (ধরপট, ইশরধিক, 

প্লাস্টাধযং, ধপটিং ইতযাধদ) ধপধনধং কাজ ফাধক যশয়শছ। 

৮৫.০০% 

১৫ ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন এফং বফন 

স্তান্তয কযা শয়শছ 

-- ১০০.০০% 

 

 ভূধভ উন্নয়নিঃ  

প্রকশল্প  ভাটি  বযাট  কাশজয  ঠিকাদাযী  প্রধতষ্ঠান   যাী  ডেড   ইন্টাযন্যানার   এয   াশথ   ২১-০৬-২০১৭  

তাধযশি  চুধক্ত  ম্পাধদত  য়। চুধক্ত অনুমায়ী কাম ত ভাধপ্তয ডভয়াদ ধছর ২০-১২-২০১৭ ম তন্ত। ফততভাশন  ডবৌত  

অগ্রগধত ৩০.০০%।  ভূধভ উন্নয়ন কাশজয গধত খুফই ভন্থয।   

 আয.ধ ধ. ীভানা প্রাচীযিঃ 

প্রকশল্প  আয.ধ.ধ ীভানা  প্রাচীয   এয  কাশজয  ঠিকাদাযী  প্রধতষ্ঠান  ডভ তা  আযাপাত  এন্টাযপ্রাইজ   এয  াশথ  

গত   ১১-০২-২০১৬   তাধযশি   চুধক্ত  ম্পাধদত  য়। চুধক্ত অনুমায়ী কাম ত ভাধপ্তয ডভয়াদ ধছর ১০-০৪-২০১৭ ম তন্ত।  

ফততভাশন কাশজয  ডবৌত অগ্রগধত  ৮৫.০০%  এফং আধথ তক  অগ্রগধত  ৮৩.৮০%।    

 আয.ধ ধ. যাস্তা ধনভ তাণ (বফন -১ শত ৪ নং ম তন্ত) 

প্রকশল্প       আয.ধ.ধ  যাস্তা (বফন -১ শত  ৪ নং) ধনভ তাশণয                  । 

আয.ধ ধ. যাস্তা ধনভ তাণ (বফন -৫ শত ৭ নং ম তন্ত) 

প্রকশল্প   আয.ধ.ধ যাস্তা  ধনভ তাণ  (বফন -৫ শত  ৭ নং) কাশজয  ঠিকাদাযী  প্রধতষ্ঠান  এ.  এন্টাযপ্রাইজ  এয াশথ  

গত  ২৩-০৯-২০১৮  তাধযশি  ২২-০৩-২০১৯ তাধযি ম তন্ত  ডভয়াশদ চুধক্ত  ম্পাধদত  য়। ফততভাশন  কাশজয ডবৌত   

অগ্রগধত  ৫০.০০%  এফং   আধথ তক  অগ্রগধত  ৫০.০০%।   

 আয.ধ ধ. যাস্তা ধনভ তাণ (বফন -৮ শত ১৫ নং ম তন্ত) 

প্রকশল্প  আয.ধ.ধ   যাস্তা  ধনভ তাণ  (বফন -৮ শত  ১৫ নং) কাশজয ঠিকাদাযী  প্রধতষ্ঠান  ধক্রশয়টিব  প্লা  এয   াশথ   

গত  ১৫-০৭-২০১৮  তাধযশি  চুধক্ত  ম্পাধদত  য়। চুধক্ত অনুমায়ী কাম ত ভাধপ্তয ডভয়াদ ধছর ৩০-০৩-২০১৯ ম তন্ত।  

মথাভশয়  বফশনয  কাজ  ভাপ্ত  না  য়ায়  ঠিকাদাযী  প্রধতষ্ঠানশক  যাস্তায কাজ স্তান্তশয ধফরম্ব য়।  ফততভাশন  

কাশজয  ডবৌত  অগ্রগধত ২.০০%।  
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 আয.ধ.ধ  ডড্রন  ধনভ তাণ:  

প্রকশল্প  আয.ধ.ধ  ডড্রন  ধনভ তাণ  কাশজয  ঠিকাদাযী  প্রধতষ্ঠান যাী ডেড ইন্টাযন্যানার  এয াশথ গত ২১-০৬-

২০১৭  তাধযশি চুধক্ত ম্পাধদত য়। চুধক্ত অনুমায়ী কাম ত ভাধপ্তয ডভয়াদ ধছর ২০-১২-২০১৭ ম তন্ত। ফততভাশন  কাশজয  

ডবৌত  অগ্রগধত  ২৫.০০%  এফং  আধথ তক  অগ্রগধত  ২৫.০০% মা খুফই ভন্থয।  

 গবীয  নরকূ  স্থান :  

 প্রকশল্প গবীয নরকূ  স্থান কাশজয ঠিকাদাযী  প্রধতষ্ঠান  যধদ  এন্ড  এশাধশয়ট ধর: এয াশথ গত ২২-০৬-২০১৭  

তাধযশি  চুধক্ত  ম্পাধদত য়। ফততভাশন কাশজয ডবৌত  অগ্রগধত ৮৫.০০% এফং আধথ তক অগ্রগধত ৩৭.৬৯%। 

 আন্ডায গ্রাউন্ড   য়াটায   ধযজাবতায (UGWR) ধনভ তাণ  (বফন-৪  শত ৭ নং):  

প্রকশল্প   আন্ডায  গ্রাউন্ড  য়াটায   ধযজাবতায  (UGWR ) ধনভ তাণ (বফন- ৪  শত ৭ নং) চুধক্ত ডভাতাশফক ঠিকাদায 

প্রধতষ্ঠান ধনধদ তষ্ট ভশয়য ভশধ্য ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন কশযন। 

 আন্ডায গ্রাউন্ড  য়াটায  ধযজাবতায  (UGWR) ধনভ তাণ  (বফন-৮  শত ১৫ নং ):  

 প্রকশল্প  আন্ডায  গ্রাউন্ড  য়াটায  ধযজাবতায (UGWR) ধনভ তাণ  (বফন- ৮ শত ১৫) চুধক্ত ডভাতাশফক ঠিকাদায 

প্রধতষ্ঠান ধনধদ তষ্ট ভশয়য ভশধ্য ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন কশযন। 

৩.৭ প্রকশল্পয উশেশ্য অজতশনয অফস্থা ম তাশরাচনা 

প্রকে ফাস্তফায়শ্লনয             উ                                             ৩.৭              - 

      ৩.৭                           

ক্রধভক 

নং 
প্রকশল্পয উশেশ্যমূ প্রকশল্পয উশেশ্য অজতন 

০১ স্বল্প ধযভাণ জধভশত 

ধযকধল্পতবাশফ তীব্র আফান 

ভস্যায ভাধান কযা; 

প্রকশল্পয মূর উশেশ্যগুশরায ভশধ্য অন্যতভ উশেশ্য র স্বল্প ধযভাণ জধভশত 

ধযকধল্পতবাশফ তীব্র আফান ভস্যায ভাধান কযা। “ডভাাম্মদপুয -এপ- 

ব্লশক  ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট 

ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্পটি অথ ত ফছয ২০০৬ াশর শুরু শর 

মূরত প্রকল্পটি শুরু য় ১৯৯৫ ার ডথশক। উক্ত ভশয় প্রকশল্পয নাভ ধছর 

ডভাাম্মদপুয-এপ ব্লশক স্বল্প  ভধ্যভ আশয়য ডরাকশদয জন্য াইট এন্ড 

াধব তশ আফাধক উন্নয়ন প্রকল্প এফং প্রকল্পটি ২৫৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যশয় 

৩১-১০-১৯৯৫ তাধযশি ধযকল্পনা কধভন কর্ততক অনুশভাধদত য়। ঐ ভয় 

১৯৯৫-১৯৯৬ অথ ত-ফছশয প্রকশল্পয অনুকূশর ৫৯.৯২ রক্ষ টাকা ভূধভ উন্নয়ন 

ফাফদ ব্যয় কযা য় এফং ফযােপ্রাপ্তগশণয ডফধযবাগ ঐ ভয় প্রকশল্পয 

আতায় ১৯৯৮ াশর ২/২.৫ কাঠায প্লশটয জন্য আশফদন কশযন। ধফগত 

১৪-১২-২০০৫ াশর আন্তিঃভন্ত্রণারয় বায গৃধত ধদ্ধাশন্তয আশরাশক 

ডভাাম্মদপুয এপ-ব্লশক ৫.৫১ একয জধভয ভশধ্য ১০২০টি ফ্ল্যাট ধনভ তাণ 

কযায জন্য যফতীশত প্রকল্পটি অনুশভাধদত য়। যফতীশত ১০২০টি ফ্ল্যাট 

ধনভ তাণ ংশাধন কশয ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযায ধদ্ধান্ত ডনয়া 

য়। ঢাকা শযয ফততভান আফান ভস্যায় ভুক্তশবাধগশদয জন্য মা ধছর 

ঠিক ধদ্ধান্ত। ভীক্ষায় ডদিা মায় ডম, ঐ     ২/২.৫ কাঠায প্লশট ভাত্র 

একটি ধযফায ফফা কযশত াযশতা অথ তাৎ (২০ কাঠা= ১ ধফঘা  ৩ 

ধফঘা= ১ একয) ৫.৫১ একয জধভশত ভাত্র ৩০০ এয শয ধক  ধযফায 

ফফা কযায সুশমাগ ডত। ধকন্তু ফততভাশন একই ধযভাণ জধভশত ৯০০টি 

ধযফাশযয আফান ব্যফস্থা ধনধিত শয়শছ। এ কাযশণ ফরা মায় ডম প্রকশল্পয 



    33 

 

১ভ উশেশ্য অজতন ম্ভফ শয়শছ।  

০২ নাগধযক সুধফধা প্রদান কযা                                          ।              

                             ,                     , 

                         ,         ,   /    ,       

                                ।                     , 

         -এফ-                        -     এ        

                -                   ।                

             এ                              

                                          । 

০৩ াশ্রয়ী মূল্য স্থায়ী বাশফ 

ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য জনগণশক 

সুশমাগ প্রদান কযা। 

 

ভীক্ষাকারীন ডদিা মায় ডম, ১ ডথশক ৯ নং ম তন্ত বফনগুশরাশত 

ধডধধ/আযধডধধ প্রণয়নকাশর নীট এধযয়া ১০০০  গ্র এধযয়া ১২৩০ 

ফগ তপৄট ধছর এফং ১০-১৫ নং বফনগুশরাশত নীট এধযয়া ৮০০  গ্র এধযয়া 

১০২১ ফগ তপৄট ধছর। যফতীশত ১-৯ নং বফনগুশরাশত ফ্ল্যাশটয নীট এধযয়া 

৩৬  গ্র এধযয়া ১৬০ ফগ তপৄট বৃধদ্ধ ায় এফং ১০-১৫ নং বফনগুরাশত 

অনুরূবাশফ নীট এধযয়া ২৫  গ্র এধযয়া ১৬৯ ফগ তপৄট বৃধদ্ধ ায়। উক্ত 

ফ্ল্যাট ফযাে ডদয়ায জন্য জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ডম প্রশক্টা ডদয়া 

য় ডই প্রশক্টাশ ৮০০ ফগ তপৄট একটি ফ্ল্যাশটয (ধধয, রধফ  ধরপট 

ফাশদ) প্যাশকজ মূল্য ৩০,০০,০০০ (ধত্র রক্ষ) টাকা  ১০০০ ফগ তপৄট একটি 

ফ্ল্যাশটয (ধধয, রধফ  ধরপট ফাশদ) প্যাশকজ মূল্য ৩৫,০০,০০০ (পঁয়ধত্র 

রক্ষ) টাকা ধনধ তাযণ কযা ধছর। যফতীশত গত ০৭/০৫/২০১৮ তাধযশি 

জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক একটি ংশাধীত ফযােত্র ইসুয কশয 

ডিাশন ফযােপ্রাপ্তশদয জানায় ডম, একটি ৮০০ ফগ তপৄশটয ফ্ল্যাশটয মূল্য 

৫২,৩৬,০০০ (ফায়ান্ন রক্ষ ছধত্র াজায) টাকা এফং ১০০০ ফগ তপৄট একটি 

ফ্ল্যাশটয মূল্য ৬১,১৬,০০০ (একলধে রক্ষ ডলার াজায) টাকা মাশত ডদিা 

মায় ডম, পূফ ত মূল্য ডথশক প্রায় ৭৫% বৃধদ্ধ ডশয়শছ। এভতাফস্থায় এই 

অধতধযক্ত প্রায় ৭৫% মূল্য বৃধদ্ধ ফযােপ্রাপ্তগণ ডভশন না ধনশয় ভাভান্য াই 

ডকাশট ত ধযট ধটিন দাধির কশযন মায ডকই নং-১০৮২৭/১৮। এছাড়া 

ধফধবন্ন ভশয় প্রকশল্পয ক্রভপুধিত ব্যয় ায ২০৮.৩৩% এফং মূর 

প্রাক্করশনয াশথ ক্রভপুধিত ডভয়াদ বৃধদ্ধয ায ৩৫০%। এ কাযশণ প্রকল্প 

ফাস্তফায়শন ভয়  ব্যয় বৃধদ্ধয াশথ ীধভত আশয়য জনগশণয ফ্ল্যাট ক্রয় 

ক্ষভতা, আগ্র  আস্থা কশভ ডমশত াশয এফং প্রকশল্পয উশেশ্য াশ্রয়ী 

মূশল্য স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য জনগণশক সুশমাগ প্রদান কযা ব্যাত 

শে ফশর ধাযণা কযা মায়।  

 

৩.৮                                         

প্রকল্প ফাস্তফায়শন ধফরশম্বয কাযণমূ ধনশে তুশর ধযা শরা- 

 ধনধ তাধযত ভশয় ভূধভ অধধগ্রণ  দির কাম তক্রভ ম্পন্ন না য়া (                              

                                                       ।     ফ          

২  ৬~২  ৯                               । এ  ফ                                      

                   );   



    34 

 

 ভূধভ অধধগ্রণ এফং ঠিকাদাযশক াইট স্তান্তশয ২ ফছয ভয় ধফরম্ব য়া (                            

                 এ                                                                  

                        । এ                                   );  

   ধযশয়ন অড তায এ                                                        ; 

 ধনভ তাণ াভগ্রীয অস্বাবাধফক মূল্য বৃধদ্ধয কাযণ ডদধিশয় ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠান এয ক্ষধতপূযণ দাফী এফং ধফশযাধ 

ধনষ্পধিশত ভয় ধফরম্ব য়া; 

 াইর ড্রাইশবয ভয় স্থানীয় জনাধাযশণয ফাঁধায কাযশণ প্রায় ২ ফছয কাজ ফন্ধ থাকা; 

              এ                   ,      এ   জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয কভ তকততাশদয ভন্বশয় 

গঠিত ধফশলজ্ঞ              এ                              ; 

 স্ট্রাকচাযার ড্রইং  নকা প্রাধপ্তশত ডদধয এ   ডবধযশয়ন অড তায অনুশভাদশন ধফরম্ব য়া; 

                                                    এ                            ; 

                                               ; 

                                            /                         ৩               

                                ; 

 এ      ১১                         এ               এ                           ; 

৩.৯ ধডধধ/আযধডধধ ম তাশরাচনা 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারশয়য আতাধীন জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  ীধভত আশয়য 

ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্পটি জাতীয় গৃায়ন 

কর্ততশক্ষয ধনজস্ব অথ তায়শন ১৬২.২৫ ডকাটি টাকা প্রাক্কধরত ব্যশয় প্রকল্পটিয মূর ধডধধ ০৫.০৭.২০০৬ তাধযশি জুরাই 

২০০৬ শত জুন ২০০৯ ডভয়াশদ অনুশভাধদত য়। যফতীশত ৩০৫.৬০ ডকাটি টাকা প্রাক্কধরত ব্যয় ম্বধরত ১ভ 

ংশাধধত আযধডধধ ০৫.০২.২০০৯ তাধযশি জুরাই ২০০৬ শত জুন ২০১১ ডভয়াশদ অনুশভাধদত য়। এযয 

প্রকশল্পয ব্যয় বৃধদ্ধ ব্যধতশযশক ফাস্তফায়ন ডভয়াদ ধডশম্বয ২০১৫ ম তন্ত বৃধদ্ধ কযা য়। প্রকল্পটিয ২য় ংশাধধত 

প্রাক্কধরত ব্যয় ৫০০৩০.১০ রক্ষ টাকা জুরাই ২০০৬ শত জুন ২০১৭ ডভয়াশদ জুরাই ২০১৬ তাধযশি অনুশভাধদত য় মা 

১ভ ংশাধধত ব্যয় ৩০৫৬০.০০ রক্ষ টাকা শত ৬৩.৭১% ডফধ এফং মূর ধডধধ শত ২০৮.৩৩% ডফধ। প্রকশল্পয 

ডভয়াদ  প্রাক্করন ডথশক প্রধতয়ভান য় ধডধধ’ডত ডভয়াদ  প্রাক্করন মথাথ ত ধছর না। প্রকল্পটি ডনয়ায ভয় ডফজরাইন 

াশবত  ধপধজধফধরটি স্টাধড কযা য়ধন। এ কাযশণ প্রকল্প গ্রশণয ডমৌধক্তকতা  প্রকল্প গ্রণকারীন আফান  

নগযায়শনয অফস্থা ডকভন ধছর তা জানা মায়ধন। প্রকশল্পয আযধডধধ’ডত ংযুক্ত Log-Frame এ Narrative 

Summary, Objectively Verifiable Indicator, Means of Verification, Important Assumptions এ 

ংযুক্ত তথ্যগুশরা মথামথ য়ধন। 

৩.১০ আইএভইধড’য প্রধতশফদন ম তাশরাচনা 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারশয়য আতাধীন জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  ীধভত আশয়য 

ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ 

মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) কর্ততক গত ১৭/০৬/২০১৯ তাধযশি ফ তশল যজধভশন ধযদ তন কযা য় (স্বাযক নং- 

২১.০০.০০০০.৫০৪.১৪.০২৯.১৭-১৮৬)। আইএভইধড’য প্রধতশফদন ম তাশরাচনায় ডদিা মায় ডম, উক্ত ভশয় প্রকশল্পয 

আধথ তক অগ্রগধত ধছর ৬২.৬৫% এফং ফাধক ৩৭.৩৫% আধথ তক অগ্রগধত  অফধষ্ট ফাস্তফ অগ্রগধত ধকবাশফ ভাপ্ত কযা 

শফ এ ব্যাাশয জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ শত আইএভইধড’ডক অফগত কযায জন্য ফরা শয়শছ। প্রকশল্পয জন্য ২০১৮-

১৯ অথ ত-ফছশয ফযাে ধছর ১০,০০০ রক্ষ টাকা ধকন্তু প্রধতশফদশন ডদিা মায়, ফযােকৃত অথ ত ডকান ডকান িাশত কত ব্যয় 

কযা শফ তা সুেষ্ট ধছর না মায জন্য ২০১৯-২০ অথ ত-ফছশযয ভয়ধবধিক কভ ত  ক্রয় ধযকল্পনা প্রণয়নপূফ তক অথ ত-

ফছশযয শুরুশত ভন্ত্রণারয় শত অনুশভাদন ডনয়ায জন্য সুাধয কযা শয়শছ। এছাড়া, প্রকশল্পয ৩নং উশেশ্য (াশ্রয়ী 
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মূশল্য স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য জনগণশক সুশমাগ প্রদান কযা) ব্যাত শে ফশর প্রধতশফদশন উশেি কযা শয়শছ। 

কাযণ ধশশফ ডদিা মায় ডম, ধফধবন্ন ভশয় প্রকশল্পয ক্রভপুধিত ব্যয় ায ২০৮.৩৩% এফং মূর প্রাক্করশনয াশথ 

ক্রভপুধিত ডভয়াদ বৃধদ্ধয ায ৩৫০%। এ কাযশণ প্রকল্প ফাস্তফায়শন ভয়  ব্যয় বৃধদ্ধয াশথ াধাযণ জনগশণয ফ্ল্যাট 

ক্রয় ক্ষভতা, আগ্র  আস্থা কশভ ডমশত াশয ফশর প্রধতশফদশন উশেি কযা শয়শছ। ধনভ তাণ কাজ চরাকারীন দুঘ তটনা 

এড়াশনায জন্য প্রশয়াজনীয় তকততামূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযায প্রশয়াজন ভশভ ত প্রধতশফদশন উশেি কযা শয়শছ। এছাড়া, 

প্রকশল্পয ধডধধ অনুাশয ধনয়ধভতবাশফ ধআইধ  ধএধ বা আশয়াজন কযা শে না ড জন্য ধনয়ধভত 

ধআইধ  ধএধ বা আশয়াজন কযায জন্য প্রধতশফদশন সুাধয কযা শয়শছ। প্রকল্প ধযচারক ধনশয়াশগয ডক্ষশত্র 

ধযত্র এয অনুশেদ ১৬.৩৭ ডদিশত ফরা য় এফং ড অনুমায়ী প্রকল্প ধযচারক ধনশয়াগ ডদয়া  এফং Project 

Management Information System (PMIS) এ অনরাইশন ফ তশল ারনাগাদ তথ্য ডপ্রযণ কযায জন্য 

প্রধতশফদশন সুাধয কযা শয়শছ। 

৩.১১ প্রকশল্পয আতায় ধএধ বা ংক্রান্ত ম তাশরাচনা 

        এ                                    ফ                ।                      

২ . ১.২ ২           এ                   । এ       এ    ’                               

      ,                             এ                    জন্য                 । 

এ                       /                                এ                        ।    

  এ                                     - 

     : ৩.১১           এ                       

     

    
                                            

 ১ ২ . ১.২ ২                                      

                                 

               ২ ২১                   । 

       ২ ২১                       

                               

        -                      । 

 ২ ১৭. ৭.২ ১৯ ৩১. ৭.২ ১৯                           

                                    

             ।                   

                                  

                                    

                      ,                

        । 

                            

                                  

                    ।  

 ৩ ১৭. ৪.২ ১৬                                   

         /                         ৩     

                                        

    ।                       এ       

                                       

             ।  

                                  

         /                         ৩ 

                                  

              । 

 ৪ ১৪.১২.২  ৫ ১৯৯৫-১৯৯৬    -                 ৫৯.৯২ 

                               ।      

                  ৫৯.৯২               

                               এ   

                                       

                     । 

১৯৯৫-১৯৯৬    -                    

৫৯.৯২                              

                                    । 

                            । 

             ফ  এ            
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৩.১২ প্রকশল্পয রগশেভ ম তাশরাচনা  ধফশেলণ 

ক্রিঃ

নং 

প্রকশল্পয উশেশ্য আউটপুশটয রক্ষযভাত্রা  অজতন আউটকাভ ভতাভত/ভন্তব্য 

১ স্বল্প ধযভাণ 

জধভশত 

ধযকধল্পতবাশফ 

তীব্র আফান 

ভস্যায ভাধান 

কযা; 

রক্ষযভাত্রা: ৫.৫১ একয জধভশত ১৫টি 

১৬ তরা ধফধষ্ট ধফধডং ধনভ তাণ কযা 

এফং ১০০০ ফগ তপৄশটয ৫৪০টি, ৮০০ 

ফগ তপৄশটয ৩৬০টি ফ তশভাট ৯০০টি 

আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ কযা।  

অজতন:  এিন ম তন্ত ৪টি বফশনয ধনভ তাণ 

কাজ ম্পন্ন শয়শছ অথ তাৎ ২৪০টি 

ফ্ল্যাট ধনভ তাণ ম্পন্ন শয়শছ এফং ফাকী 

১১টি বফশনয কাজ চরভান যশয়শছ 

এফং চরভান কাশজয গশড় ডবৌত 

অগ্রগধত ৭৭.২৭%। 

এ ম তন্ত ৬১টি ফ্ল্যাশটয 

ফাস্তফ দির স্তান্তয কযা 

শয়শছ এফং প্রায় ৭০০ এয 

অধধক ফযাে ডদয়া 

শয়শছ।   

ভীক্ষায় ডদিা মায় ডম, ২/২.৫ কাঠায 

প্লশট ভাত্র একটি ধযফায ফফা 

কযশত াযশতা অথ তাৎ (২০ কাঠা= ১ 

ধফঘা  ৩ ধফঘা= ১ একয) ৫.৫১ 

একয জধভশত ভাত্র             

৩০০ এয শয ধক  ধযফায 

ফফা কযায সুশমাগ ডত। ধকন্তু 

ফততভাশন একই ধযভাণ জধভশত 

৯০০টি ধযফাশযয আফান ব্যফস্থা 

ধনধিত শয়শছ। এ কাযশণ ফরা মায় 

ডম প্রকশল্পয উশেশ্য অজতন ম্ভফ 

শয়শছ। 

২ নাগধযক সুধফধা 

প্রদান কযা  

রক্ষযভাত্রা: ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট 

ধনভ তাণ কশয ীধভত আশয়য ডরাকশদয 

ধনকট উযুক্ত  স্বাস্থয ম্মত নাগধযক 

সুধফধা প্রদান কযা।  
 

অজতন:              এ        

         ।  

ধনভ তাণ কাশজয ধীযগধত 

এফং ধনভ তাণ কাজ ডল না 

য়ায কাযশণ      

             

        এ        

                      

                   

                     । 

         -এফ-          

                    

        ,   /    ,           

       এ                   

            -                

   ।                        

     এ                   

                       

                        

      । 

৩ াশ্রয়ী মূল্য স্থায়ী 

বাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য 

জন্য জনগণশক 

সুশমাগ প্রদান কযা। 

 

রক্ষযভাত্রা:  ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট 

ধনভ তাণ কশয াশ্রয়ী মূল্য স্থায়ী বাশফ 

ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য ীধভত আশয়য 

ডরাকশদয সুশমাগ প্রদান কযা। 

অজতন:  এ ম তন্ত ২৪০টি ফ্ল্যাট ধনভ তাশণয 

কাজ ম্পন্ন শয়শছ এফং ৬১টি 

ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির স্তান্তয কযা 

শয়শছ এফং ফাকী ৬৬০টি ফ্ল্যাট 

ধনভ তাশণয কাজ চরভান যশয়শছ। 

ফ্ল্যাটশয ফততভান মূল্য পূশফ তয 

তুরনায় প্রায় ৭৫% বৃধদ্ধ 

ায়ায কাযশণ প্রকশল্পয 

আতায় মাযা ফযাে 

ডশয়শছন ধকন্তু ফ্ল্যাট বুশঝ 

ানধন তাযা ডফধযবাগ 

(৭০০ উশয)  ভাভান্য 

াই ডকাশট ত ধযট-ধটিন 

কশযশছন এফং ভাভরা 

চরভান যশয়শছ। 

প্রকল্প ফাস্তফায়শন ৩৫০% ভয় বৃধদ্ধ 

 যফতীশত প্রায় ৭৫% ফ্ল্যাশটয 

মূল্য বৃধদ্ধয কাযশণ ীধভত আশয়য 

জনগশণয ফ্ল্যাট ক্রয় ক্ষভতা, আগ্র  

আস্থা কশভ ডমশত াশয এফং প্রকশল্পয 

উশেশ্য াশ্রয়ী মূশল্য স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট 

ক্রশয়য জন্য জনগণশক সুশমাগ প্রদান 

কযায উশেশ্যটি ব্যাত শে ফশর 

ধাযণা কযা মায়। 

 

৩.১৩ অবযন্তযীণ অধডট ম তাশরাচনা 

                                                          ।                       ,       

        -    ২ ১১-২ ১২      ২ ১৮-২ ১৯           ৫                        । এ     ২  

                 এ   ৩                  এ               ।              -৩.১৩ এ      

    -
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      ৩.১৩               

ক্রঃ

নং 

 

থ ব-ফছয দ্বডট অদ্বত্তয দ্বশ্লযানাভ দ্বডট ংদ্বেষ্ট শ্লথ বয দ্বযভান 
গৃীত ব্যফস্থা 

 

দ্বডট 

দ্বনস্পদ্বত্তয 

ম বায় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ২০১৮-২ ১৯ ম্যাট এয এধযয়া অশক্ষা অধতধযক্ত ম্যাট 

কাধস্টং কাশজয ধযভা প্রদ তন কশয 

ঠিকাদাযশক মূল্য  ধযশাধ ডদধিশয় 

যকাশযয আধথ তক ক্ষধত াধন। 

৩,৬৭,০৫০/-  

(ধতন রক্ষ াত াজায ঞ্চা) 

টাকা। 

নধথত্র ম তাশরাচনা কশয যফতীশত ধনষ্পধিমূরক জফাফ প্রদান কযা শফ। 

(ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য়ধন। 

২ ২০১৬-২০১৭ 

 ২০১৮ 

দযত্র আইশটশভয ধপ্র-কাস্ট াইর  

ড্রাইধবং কাজশক নন-ডটন্ডায আইশটশভয 

অধত উচ্চ মূশল্যয ডবধযশয়শনয ভাধ্যশভ 

১৬,১৭,৫৮৩/- টাকা মূল্য ধযশাধ। ধপ্র-

কাম্ট াইর ড্রাইফ কযা শত্ব উক্ত াইর 

পুন:ডফাধযং কাশজয ডযকড ত ডদধিশয় 

১৬,৫৮,৩৯৪/- টাকা অধতধযক্ত মূল্য 

ধযশাধ। 

৩২,৭৫,৯৭৭/- (ফধত্র রক্ষ 

পঁচািয াজায নয়ত াতািয) 

টাকা। 

ধনফ তাী প্রশকৌরী অধডট আধিয জফাশফ জানান, ফাস্তশফ ৩০০ ধভধভ x 

৩০০ ধভধভ াইশজয ডকান াইর কাধস্টং-ই কযা য়ধন। ৩৫০ ধভধভ x ৩৫০ 

ধভধভ াইশজয াইশরয ডকান আইশটভ অনুশভাধদত দযশত্র না থাকায় 

যফতীশত ৩০০ ধভধভ x ৩০০ ধভধভ াইশজয াইর ফাদ ধদশয় অথ তাৎ 

কাধস্টং এয ধযভাণ শূন্য ডদধিশয় ম্পাধদত কাজ ডভাতাশফক ৩৫০ ধভধভ x 

৩৫০ ধভধভ াইশজয াইশরয ডবধযশয়ন   অনুশভাধদত য়। অনুশভাদন 

ডবধযশয়ন অনুমায়ী ঠিকাদাযশক ডকাশটড  ডযইশটয ধযফশতত নন-ডটন্ডায 

আইশটভ ধশশফ ধধডউর ডযইট প্রদান কযা শয়শছ। এশত অশথ তয ডকান 

অচয় কযা য়ধন 

ধনষ্পধি 

শয়শছ। 

৩ ২০১৫-২০১৬ ধবধি গতত িনন কাশজয আইশটশভয কাশজয 

াশথ ভাটি ধনযাদ দূরুশত্ব যাশনায দয 

ংযুক্ত থাকায য আরাদাবাশফ ভাটি 

যাশনায ধফর ঠিকাদাযশক ধযশাশধয 

ভাধ্যশভ যকাশযয আধথ তক ক্ষধত াধন। 

৮,৫০,০০০/- 

(আট রক্ষ ঞ্চা াজায) টাকা। 

ধবধি গশততয প্রায় ১০-১২ এয গবীযতায় ভাটি িনন কযা শয়শছ। এশত ধফপুর 

ধযভান প্রাপ্ত ভাটি ধনভ তাণ াইশট যািায ডকান জায়গা ধছর না। ধনভ তাণ কাশজ 

ধফঘ্ন সৃধষ্ট য়ায় তাছাড়া চুধক্তশত্রয ধধডউশর ভাটি অাযশণয আইশটভ 

অন্তভূ তূ্ক্ত ধছর। ড অনুমায়ী ভাটি াইট শত দূশয অাযণ কযা শয়শছ। 

এশক্ষশত্র ধনয়শভয ডকান ব্যতযয় ঘশটধন ধফধায় আধিটি ধনেধিয জন্য 

অনুশযাধ জানাশনা য়। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনষ্পধি 

শয়শছ। 

৪ ২০১৪-২০১৫ চুধক্তশত্র ধজধধ ৭১.১ ডভাতাশফক কাজ 

ম্পাদশন ব্যথ ত ঠিকাদাশযয ধনকট জধযভানা 

আদায় কযা য় নাই। 

 ১৩,৩৫,২৭,৩৪১/- 

(ডতয ডকাটি য়ঁধত্র রক্ষ াতা 

াজায ধতনত একচধে) টাকা। 

নধথত্র ম তাশরাচনা পূফ তক তাশত ধনেধিমূরক  জফাফ প্রদান কযা শফ। 

(ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য়ধন। 

৫ ২০১১-২০১২  আধি-১ 

অপ্রশয়াজনীয় বাশফ পাউশন্ডশন ধপ্র-কাস্ট 

  ১,০৭,৪৩,০১৯/- 

(এক ডকাটি াত রক্ষ ডততাধে 

নধথ/ডযকড তত্র মাচাই কশয যফতীশত জফাফ প্রদান কযা শফ। (ধনফ তাী 

প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য়ধন। 
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ক্রঃ

নং 

 

থ ব-ফছয দ্বডট অদ্বত্তয দ্বশ্লযানাভ দ্বডট ংদ্বেষ্ট শ্লথ বয দ্বযভান 
গৃীত ব্যফস্থা 

 

দ্বডট 

দ্বনস্পদ্বত্তয 

ম বায় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

াইশরয ধযফশতত ধটু াইর স্থান কযায় 

ধফপুর ধযভান যকাধয অথ ত অচয়। 

াজায ঊধন) টাকা। 

আধি-২ 

অনাফশ্যকবাশফ ধটু াইশরয ডায়া বৃধদ্ধ 

পূফ তক ডফী ধযভা ডযকড ত ডদধিশয় 

ঠিকাদাযশক অধতধযক্ত অথ ত ধযশাধ। 

   ৩৯,৩১,৯১০/-(ঊনচধে রক্ষ 

একধত্র াজায নয়ত দ) 

টাকা। 

ন  /ডযকড তত্র মাচাই কশয যফতীশত জফাফ প্রদান কযা শফ। (ধনফ তাী 

প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য়ধন। 

 

 

৩.১৪  পূতত অধডট ম তাশরাচনা 

                                           /                       ।                       ,                 ৬                    । এ      

১                            ।                                                   ,        ফ                    ,  নধথত্র  ম তাশরাচনা  কশয       

আধি  উত্থান  কযা  শয়শছ এফং  দায়  এড়াশনা  জফাফ  ডদয়া   শয়শছ।  কাশজই   জফাফ শন্তালজনক  নয়।              -৩.১৪ এ          - 

      ৩.১৪           

ক্রঃ

নং 

 

দ্বডট 

ম্পাদশ্লনয 

তাদ্বযখ 

দ্বডট অদ্বত্তয দ্বশ্লযানাভ দ্বডট ংদ্বেষ্ট শ্লথ বয দ্বযভান 
গৃীত ব্যফস্থা 

 

দ্বডট 

দ্বনস্পদ্বত্তয 

ম বায় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ 

 

০৪.০২.১৩- 

১১.০২.২০১৩ 

 

ডযজা কন্সোকন এয ধনকট শত অফধষ্ঠ Assessed 

cost এয ১০% টাকা অনাদায়ী যশয়শছ। 

২৮৫,৩৫,৭৭৫/- 

(দুই ডকাটি পঁচাধ রক্ষ পঁয়ধত্র াজায 

াতত পঁচািয) টাকা। 

নধথ/ডযকড তত্র মাচাই কশয যফতীশত জফাফ প্রদান 

কযা শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য়ধন। 

ধফধধ ডভাতাশফক ঠিকাদাশযয ধফর শত উৎশ আয়কয কভ 

কততন কযায় যকাশযয যাজস্ব ক্ষধত। 

৮৪,২০৮/- 

(চুযাধ াজায দুইত আট) টাকা। 

আধিকয কভ কততনকৃত টাকা কততন/ভন্বয় কশয 

যফতীশত অধডটশক অফধত কযা শফ। (ধনফ তাী 

প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য়ধন। 

২ 

 

১০.০২.২০১৫-

১৭.০২.২০১৫ 

ধনভ তাণ কাজ ম্পাদশনয ব্যথ ততায কাযশন ঠিকাচুধক্ত ফাধতর 

কযা শর অফধষ্ট কাশজয (Assessed cost) ১০% 

টাকা অনাদায়ী। 

৫৫৬,৬৯,৪৪৩/- 

(াঁচ ডকাটি ছাপ্পান্ন রক্ষ ঊনিয াজায 

চাযত ডেঁতাধে) টাকা 

নধথত্র ম তাশরাচনা পূফ তক যফতীশত ধনষ্পধিমূরক 

জফাফ প্রদান কযা শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য়ধন। 
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ক্রঃ

নং 

 

দ্বডট 

ম্পাদশ্লনয 

তাদ্বযখ 

দ্বডট অদ্বত্তয দ্বশ্লযানাভ দ্বডট ংদ্বেষ্ট শ্লথ বয দ্বযভান 
গৃীত ব্যফস্থা 

 

দ্বডট 

দ্বনস্পদ্বত্তয 

ম বায় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

পুনিঃদযত্র আফান না কশয ফাজায দয মাচাই ব্যধতশযশক 

াধফ তকবাশফ ৮.২১% গ্যা রাইন  অবযন্তযীন তফদুযধতক 

কাশজ মথাক্রশভ ১৭.৪৩%  ২৩.০৩% অস্বাবাধফক 

ঊর্ধ্তদশয দযত্র গ্রণ কযায় অধতধযক্ত ব্যয়। 

১৮৯,২৯,৮২৬/- 

(এক ডকাটি উন নব্বই রক্ষ উনধত্র াজায 

আটত ছাধব্ব) টাকা। 

নধথত্র ম তাশরাচনা কশয আধিয ধনষ্পধিমূরক 

জফাফ প্রদান কযা শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য় 

নাই। 

৩ ২৬.০৭.২০১৫

-

০২.০৮.২০১৫ 

ড্রইং ধডজাইন ডকান ধযফততন না শর এফং আযধধ 

কাশজয ধযভান বৃধদ্ধ না ডশর এভ এ যশডয ব্যফায 

ডফধ ডদধিশয় ঠিকাদাযশক অধতধযক্ত অথ ত ধযশাশধ ক্ষধত। 

১,৬১,৩৪,৫৬৫/- 

(এক ডকাটি একলধে রক্ষ ডচৌধত্র াজায 

াঁচত পঁয়লধে) টাকা। 

নধথত্র ম তাশরাচনা কশয যফতীশত জফাফ প্রদান কযা 

শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য় 

নাই। 

ধধআয-২০০৮ এফং দযত্র তত উশক্ষা কশয 

ঠিকাদাযগণ কর্ততক ফীভা না কযাশত ফীভায ধপ্রধভয়াভ  

বযাট ফাফদ যকাশযয আধথ তক ক্ষধত। 

৭৪,০০,৭৮৫/- 

(চুািয রক্ষ াতত পঁচাধ) টাকা। 

আধিশত উশেধিত ঠিকাদাযশক ফীভা কযায জন্য ত্র 

ডদয়া শয়শছ। ঠিকাদায কর্ততক ফীভা কশয অধডটশক 

অফধত কযা শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য় 

নাই। 

একই আইটিশভয ধফযীশত ম্পাধদত কাশম তয চূড়ান্ত 

ধযভাণ, মূর ডটন্ডাশযয ধফর তায ডকায়াধন্টটিয ধযভাণ 

অশক্ষা ২৫% এয অধধক শর মূর দযত্র 

অনুশভাদনকাযীয অনুশভাদন না ধনশয় ঠিকাদাযশক 

অধনয়ধভত অথ ত ধযশাধ। 

৪,৪৯,৯৭,৭৪৫/- 

(চায ডকাটি উনঞ্চা রক্ষ াতানব্বই 

াজায াতত পঁয়তাধে) টাকা। 

নধথত্র ম তাশরাচনা কশয যফতীশত জফাফ প্রদান কযা 

শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য় 

নাই। 

৪ ২৬.০৭.২০১৫

- 

০২.০৮.২০১৫ 

ডযকড ত   এভ ধফ –ডত  যশডয   ডযকড ত  অন্তভূ তক্ত  না  থাকায়   

এফং   ডটস্ট  ধযশাট ত  অধডশটয   ধনকট  উস্থান   না  

কযায়   ফাস্তশফ  যশডয  ব্যফায ,   ধযভাণ   গুণগত  

ভান  ম্পশকত  অধডট  অধনধিত। 

২৯,৪৫,০৯,৬৬ /-  (ঊনধত্র ডকাটি 

য়ঁতাধে রক্ষ নয়ত ডছলধি টাকা) 

নধথত্র ম তাশরাচনা কশয যফতীশত জফাফ প্রদান কযা 

শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য় 

নাই। 

৫ ২৬.০৭.২০১৫

- 

০২.০৮.২০১৫ 

কাম তম্পাদশন  ব্যথ ত   ঠিকাদাশযয  াযপযশভন্স  

ধধকউধযটি   ফাফদ   আদায়  না  কযায়   ংস্থায  আধথ তক  

ক্ষধত। 

৪,৩৮,৪৬,৪৮৫ /-  (চায  ডকাটি  আটধত্র 

রক্ষ ডছচধে  াজায  চাযত  চাঁধ ) 

    । 

নধথত্র ম তাশরাচনা কশয যফতীশত জফাফ প্রদান কযা 

শফ। (ধনফ তাী প্রশকৌরীয জফাফ) 

ধনেধি য় 

নাই। 
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ভাঠ ম বাশ্লয় দ্বযদ বন এফং ক্ষস্পদ্বদ্বপশ্লকন ক্ষভাতাশ্লফক দ্বনভ বাণ কাশ্লজয 

 দ্বযভাণ ও গুণগতভান ম বশ্লফেণ 

৩.১৫                               
 

গৃায়ন ও গণপূতব ভন্ত্রণারয় এয অওতাধীন জাতীয় গৃায়ন কতৃবে কতৃবক ফাস্তফায়নাধীন “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  

ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকশল্পয 

আতায় প্রধান প্রধান কাজগুশরা ভীক্ষা টীভ যজধভশন ম তশফক্ষণ কশযন। ধনভ তাণ কাশজ ধফএনধফধ ডকাড অনুযণ, 

ফকাঠাশ্লভায ক্ষবৌত ফস্থা ও দ্বডজাআন ম বাশ্লরাচনা দ্বফদ্ববন্ন শ্লেয যজদ্বভশ্লন দ্বযভা (করাভ, ফীভ, বফশ্লনয প্লীন্থ 

এদ্বযয়া আতযাদ্বদ), আট, াথয, দ্বশ্লভন্ট, যড, াআ/দ্বপটিং, দ্বি-দ্বনফ বাফক ফস্থা, ফাউন্ডাযী ওয়ার আতযাদ্বদ 

কভ বকান্ড ম বশ্লফেণ কযা শ্লয়শ্লছ। ক্ষবৌত ফস্থা দ্বযদ বন ও ম বশ্লফেশ্লণয দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা দ্বনশ্লম্ন উশ্লেখ কযা শ্লরা- 

 

৩.১৫.১                        ফ  ফ      

                    , ১৫টি ১৬ তরা ধফধষ্ট বফনগুশরাশত ৯০০ ধযফাশযয জন্য ডকাথা ডকান র রুশভয ব্যফস্থা 

যািা য়ধন। এ      ৪                            ।                        ,            , 

 ফ         ,                     ,          ,                                         

এ           এ  ফ  ফ                   - 

                    , ৪                                                                          

         এ                                               । এ           ফ              

              (      - ১,  ২)। 
 

          - ১                                                                     - ২                               

                   , ৩, ৪ এ   ৫                          ,            এ                    

এ         - ২ এ                                        (      - ৩)।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - ৩                    
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                                    , ১, ২, ৩, ৪  ৫                                       

    ।                                          ,      এ                            । (      -

 ৪)। 

      - ৪             
 

        ৪                        ফ  এ                                            ,       

               এ                                                           (      - ৫)। 

এ                                   । 

      - ৫                   
 

                   ,       - ২ এ               / ফ    এ                            । 

 ফ    এ                                         (      - ৬)। 
 

                   ,       - ২ এ               / ফ    এ                            । 

 ফ    এ                                         (      - ৬)।      -  ৬     / ফ    এ      

       

      -  ৬     / ফ    এ             
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                                 ,           ২      ১২              ফ                  

১        ফ                ।            ,   ফ  এ                            এ     ফ        

         (      - ৭)। এ                         -                                      

(      - ৮) 
 

      -০৭                       -০৮    -                      

 

          ১৫                                           ।                     ,                

     এ                           । (      - ৯)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -০৯                 

৩.১৫.২                          ফ  ফ       

                                 ,   ,     ,      ,   ,   ফ                                

        এ                                                 ।                    ,       

                              ফ                                         এ             । 

এ              ফ                                              । (      -১ )  

        -১০                       
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                                            ,                              (      -৬, ৭, ৮) 

                            ।                      ৬                               

                             (      -১১)। 

      - ১১                      
 

                                     ,                       -    (      -৬, ৭, ৮  ১২) এ   

                              । এ                                  এ                   

              । (      -১২) 

      - ১২              

                                                              ।                          

এ        (                               )                                                   

                                        ।       -১১ এ                                    

                         এ                 । এ      -                                      

           এ                                      /     ।                        এ   

                        এ                                        (      -১৩)। 

      - ১৩                         
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                                       ,   -এ       এ        এ                            

     (      - ৬  ১২)             -এ       এ                              এ   এ          

        এ                  (      - ১৪  ১৫)। এ                                       

                     (      -৬, ৭,  ১২) (      -১৬) এ                                      

                                        (      -১৭) (      -১২) 

       – ১৪     এ         এ                     -১৫                      

 

      -১৬                              -১৭                              
 

                    এ         এ                                     (                     

             )। (      -১৮  ১৯)।  

       – ১৮                               -১৯       এ                   
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                                                               ।        ,     ,       

                          । (      - ২১) 

       – ২১                         
 

 

৩.১৬  ক্রয় কাম তক্রভ  ধফশেলণ  ম তাশরাচনা 

ধনধফড় ধযফীক্ষণ ভীক্ষাকারীন প্রকশল্পয আতায় প্রকৃত ক্রয় ধযকল্পনা মথামথবাশফ ম তাশরাচনা কযা শয়শছ। ক্রয় 

ধযকল্পনায় তফাদৃশশ্যয কাযণ ফা ব্যতযয়গুশরা পুংিানুপুংিবাশফ ম তাশরাচনা কযা শয়শছ। উশেখ্য ডম, ক্রয় ধযকল্পনা 

ধধএ-২০০৬ এফং ধধআয-২০০৮ অনুাশয ক্রয় কাম তক্রভ ম্পাধদত শয়ধছর ধক-না তা’ ভীক্ষাকারীন প্রধতটি 

প্যাশকশজয জন্য আরাদা আরাদা ডচকধর  প্রণয়শনয ভাধ্যশভ মাচাই কযা শয়শছ এফং ংধেষ্ট ক্রয় ংক্রান্ত 

দধরর/কাগজত্র ম তাশরাচনা কযা শয়শছ। ক্রয় কাম তক্রভ ম তাশরাচনায় ডদিা মায় ডম, ণ্য  কাজ ক্রয় 

ধডধধ/আযধডধধ এফং যকাধয ক্রয় আইন/নীধতভারা (ধধএ-২০০৬  ধধআয-২০০৮) অনুমায়ী ম্পন্ন কযা 

শে/শয়শছ তশফ কাজ ক্রশয়য ডক্ষশত্র দযত্র আফান, কাম তাশদকৃত তাধযি এফং চুধক্ত স্বাক্ষশযয ভধ্য ধক  ডক্ষশত্র 

ব্যতযয় ধযরধক্ষত শয়শছ। ক্রয় প্রধক্রয়ায় কাজ ক্রশয়য ডক্ষশত্র টিএভ (শন ডটন্ডায ডভশথাড) এফং ই-ধজধ দ্ধধত 

অনুযণ কযা শয়শছ এফং ণ্য ক্রশয়য ডক্ষশত্র ধডধএভ এফং টিএভ উবয় দ্ধধত অনুযণ কযা শয়শছ। প্রধতটি 

দযত্র ইংশযধজ  ফাংরা ধত্রকা উবয় ভাধ্যশভ এফং ধধটিইউ এয শয়ফ াইশট প্রকা কযা শয়শছ। দযত্র 

মূল্যায়শনয ভয় মূল্যায়ন কধভটিয কশরই উধস্থত ধছশরন। ধফস্তাধযত াযধণ-৩.১৬.১  ৩.১৬.২-এ প্রকশল্পয 

চুধক্তফদ্ধ মূর ণ্য এফং কাজ ক্রয় কাম তক্রশভয                         । 
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৩.১৬.১ প্রকশ্লেয ণ্য ক্রয় ম বাশ্লরাচনা   

প্রকশ্লেয অওতায় ণ্য ক্রয় ম বাশ্লরাচনায় ক্ষদখা মায় ক্ষম, প্রকশ্লেয ণ্য ক্রয়                   কতৃবক ম্পাদন কযা শ্লয়শ্লছ। অযদ্বডদ্বদ্ব’ক্ষত উদ্বেদ্বখত ক্রয় দ্বযকেনায় প্রকশ্লেয 

অওতায় ণ্য ক্রশ্লয়য ক্ষভাট ৪টি প্যাশ্লকজ দ্বছর এয ভশ্লধ্য ফগুশ্লরাআ দ্বনদ্বদ বষ্ট ভশ্লয়য ভশ্লধ্য ক্রয় কাজ ম্পন্ন কযা শ্লয়শ্লছ।               খ         ,                           

               ‘    ’                             । ‘    ’                                                          ,                   

                                     । ‘                               ’                                                                । 

দ্বফস্তাদ্বযত াযদ্বণ-৩.১৬.১ এ ক্ষদওয়া শ্লয়শ্লছ। 

াযধণ-৩.১৬.১  ণ্য ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদ 

উৎিঃ আযধডধধ  প্রকল্প অধপ 

 

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

দ্বদ্ব (PP) / টিদ্বদ্ব (TPP) নুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

দ্বযভাণ  
প্রাক্কদ্বরত ব্যয় 

(রে  টাকা) 

 

চুদ্বি মূল্য (রে 

টাকা) 

প্রাক্কদ্বরত ব্যয় 

ক্ষথশ্লক চুদ্বি মূল্য  

কভ / ক্ষফদ্ব (%) 

 

ম বায় 

 

দ্ধদ্বত  
দযে অফান চুদ্বি স্বােয কাজ ম্পন্ন 

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

GD-1 Jeep (pajero) ১.০০ ৫২.৮০ ৫২.৮০ 0.00 

প্রাক্কদ্বরত 

DPM 
01-02-2012 01-04-2012 01-06-2012 

ভয়  ৬০     ৬০     

প্রকৃত 

DPM 
01-02-2012 01-04-2012 01-06-2012 

ভয়  ৬০     ৬০     

GD-2 

 

Motor Cycle 

 
২.০০ ২.৮৯ ২.৮৯ 0.00 

প্রাক্কদ্বরত 

DPM 
01-02-2013 01-04-2013 01-06-2013 

ভয়  ৬০     ৬০     

প্রকৃত 

DPM 
01-02-2013 01-04-2013 01-06-2013 

ভয়  ৬০     ৬০     

GD-3 

 

Lift (10 Passengers, 800 kg) 

 
৩০.০০ ২৫১৭.০২ ২৫১৭.০২ 0.00 

প্রাক্কদ্বরত 

OTM 
01-06-2017 01-08-2017 01-12-2017 

ভয় 
 ৬০     ১২০     

প্রকৃত 

OTM 
01-06-2017 01-08-2017 01-12-2017 

ভয় 
 ৬০     ১২০     

GD-4 Electric Generator (100 KVA) ১৫.০০ ৪৫৮.৭২ ৪৫৮.৭২ 0.00 

প্রাক্কদ্বরত 

OTM 
01-06-2017 01-08-2017 01-12-2017 

ভয়  ৬০     ১২০     

প্রকৃত 

OTM 

01-06-2017 01-08-2017 01-12-2017 

ভয় 
 ৬০     ১২০     
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৩.১৬.২ প্রকশ্লেয পূতব কাজ ক্রয় ম বাশ্লরাচনা    

অযদ্বডদ্বদ্ব’ক্ষত উদ্বেদ্বখত ক্রয় দ্বযকেনায় প্রকশ্লেয পূতব কাজ ক্রয়                   কতৃবক ম্পাদন কযা শ্লয়শ্লছ।          10টি প্যাশ্লকশ্লজয অওতায়         31টি াফ-    

কাজ ক্রয়     কযা শ্লয়শ্লছ। এয ভধ্য 2টি প্যাশ্লকশ্লজয (WD-2)        ৪   ৫    ক্রয় কাম বক্র     খ                                                          

         ২৯                                                                 ।                                               (     , 

           )                                           উ              উ                                                               

                                     ।                   ১৫     -                    (      ৩.১৬.২)            ।    

াযধণ: ৩.১৬.২  পূতত কাজ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাধদ  

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

 

 

দ্বদ্ব (PP) / টিদ্বদ্ব (TPP) নুমায়ী কাজ 

ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

দ্বযভাণ 

প্রাক্কদ্বরত 

মূল্য (রে  

টাকা) 

 

চুদ্বি মূল্য (রে 

টাকা) 

প্রাক্কদ্বরত 

মূল্য ক্ষথশ্লক 

চুদ্বি মূল্য 

কভ/ ক্ষফদ্ব 

(%) 

 

ম বায় 

 

দ্ধদ্বত 

দযে 

অফান 

 

 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বযখ 

চুদ্বি স্বােয কাজ ম্পন্ন     

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

WD-1 Construction of Building no-01, 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

7747.80 

ফগ ত ধভিঃ 

 

2,৯33.42 ২,৯৩০.৩১ 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য ২৮৬৩.৬৫ 

 

০.1১% কভ 

 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন 

মূল্য 

2.43% কভ 

প্রাক্কদ্বরত OTM 21.10.2012 ৩০-০১-২০১৪ 27.02.2014 26.08.2016              

         

                  

(     ,      

      )         

          

                

        উ  

            উ   

     । 

ভয় -- 28     ২৮     

প্রকৃত OTM 21.10.2012 27.02.2014 30.05.2018 

ভয় -- 28     ৫১     

Construction of Building no-02. 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

2825.21 2,821.76 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য 

2,762.40 

০.12% কভ 

 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন 

মূল্য 

2.27% কভ 

প্রাক্কদ্বরত OTM 21.10.2012 27.02.2014 26.08.2016 

ভয়  28     ২৮     

প্রকৃত OTM 21.10.2012 27.02.2014 30.05.2018 

ভয়  28     ৫১     

Construction of Building no-03. 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

2919.10 2,915.64 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য 

2,822.02 

০.12% কভ 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন 

মূল্য 

3.44% কভ 

প্রাক্কদ্বরত OTM 21.10.2012 27.02.2014 26.08.2016 

ভয়  28     ২৮     

প্রকৃত OTM 21.10.2012 27.02.2014 ২১.০৬.২০২১ 

ভয়  ২৮     ৮৮     

WD-2 Construction of Building no-04. 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

7747.80 

ফগ ত ধভিঃ 

 

২৫২২.১৫ 

(মূর) 

১৭২.১৮ (১ভ) 

২৪৫৯.১৫ 

(২য়) 

1ভ-১৭২.১৮ 

২য়-২,৪৬৭.৬৬ 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

২য়-২,৫৩৫.৫৫ 

১ভ-০.০০ 

২য়- ০.৩৪% 

ক্ষফদ্ব 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন 

মূল্য 

২য়- ৩.০১% 

প্রাক্কদ্বরত OTM 21.09.2014 ০৪.১২.২০১৪ 

 

15.12.2014  ১৫.০৫.২০১৭                

              

              

                  

                 

         । 
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প্যাশ্লকজ 

নং 

 

 

 

দ্বদ্ব (PP) / টিদ্বদ্ব (TPP) 

নুমায়ী কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

দ্বযভাণ 

প্রাক্কদ্বরত 

মূল্য (রে  

টাকা) 

 

চুদ্বি মূল্য (রে 

টাকা) 

প্রাক্কদ্বরত মূল্য 

ক্ষথশ্লক চুদ্বি মূল্য 

কভ/ ক্ষফদ্ব (%) 

 

ম বায় 

 

দ্ধদ্বত 

দযে 

অফান 

 

 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বযখ 

চুদ্বি স্বােয কাজ ম্পন্ন     

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

      ভয়    ১১      ৩০      

প্রকৃত OTM 21.09.2014 ১৫.১২.২০১৪ ২১.০৬.২০২১  

ভয়  ১১     ৭৮     

Construction of Building no-

05. (including land 

development, internal 

electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage 

& gas work) 

2459.14 

(মূর) 

১৫৫.৭১ (১ভ) 

২,৪৫৯.১৫ 

(২য়) 

1ভ- ১৫৫.৭১ 

২য়- ২,৪৫৯.১৫ 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

২য়- ২,৪৫৯.১৫ 

১ভ-০.০০ 

২য়- ০.০১% ক্ষফদ্ব 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন মূল্য 
 

২য়- ০.০১ ক্ষফদ্ব 

প্রাক্কদ্বরত OTM 21.09.2014 15.12.2014 15.05.2017 

ভয় -- ১১      ৩০     

প্রকৃত OTM ২১.০৯.২০১৪ 15.12.2014 

৩০.০৫.২০১৯ 

১৫.০৫.২০১৭ 

৩১.১২.২০১৮ 

ভয় -- 11     ৩০     

৪৮     

WD-3 Construction of Building no-

07. (including land 

development, internal 

electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage 

& gas work) 

7747.80 ফগ ত 

ধভিঃ 

 

2400.00  

 

1ভ- ১৫১৫.৯৭ 

২য়- ১,১৫৬.০০ 

 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

২য়- ১,৮০৯.৯৭ 

  

১ভ-৫৮.৩১% কভ 

২য়- ৩১.৩১% 

কভ 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন মূল্য 

২য়- ৩২.৫৯% 

কভ 

প্রাক্কদ্বরত OTM 01.07.2009 

২৪.০১.২০১০ 

 

 

18.02.2010 ১৮.০২.২০১৩ 

 

               

              

              

                  

                 

         । 

ভয়  ২৫     ৩৬     

৭২     

প্রকৃত OTM ০১.০৭.২০০৯ ১৮.০২.২০১০ 

 

২১.১২.২০১৯ 

৩০.০৬.২০১৫ 

২৭.০২.২০১৬ 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়  ২৫     

 

৬২     

১৩৬     

Construction of Building no-

08. (including land 

development, internal 

electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage 

& gas work) 

2400.00  

 

1ভ- ১৫১৭.১৭ 

২য়- ১৩০৪.৩৭ 

 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

৩য়- ১,৮০৬.৮৭ 

১ভ-৫৮.১৮%কভ 

২য়- ৮৩.৯৯% কভ 
 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন মূল্য 

৩য়- ৩২.৮৩% 

কভ 

প্রাক্কদ্বরত OTM 01.07.2009 18.02.2010 ১৮.০২.২০১৩ 

 

ভয়  ২৫ দ্বদন ৩৬     

প্রকৃত OTM ০১.০৭.২০০৯ ১৮.০২.২০১০ 

 

২১.১২.২০১৯ 

১৮.০২.২০১৩ 

২৭.০২.২০১৬ 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়  ২৫     ৩৬     

৭২     

১৮     
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প্যাশ্লকজ 

নং 

 

 

 

দ্বদ্ব (PP) / টিদ্বদ্ব (TPP) 

নুমায়ী কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

দ্বযভাণ 

প্রাক্কদ্বরত 

মূল্য (রে  

টাকা) 

 

চুদ্বি মূল্য (রে 

টাকা) 

প্রাক্কদ্বরত মূল্য 

ক্ষথশ্লক চুদ্বি মূল্য 

কভ/ ক্ষফদ্ব (%) 

 

ম বায় 

 

দ্ধদ্বত 

দযে 

অফান 

 

 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বযখ 

চুদ্বি স্বােয কাজ ম্পন্ন     

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

WD-4 Construction of Building no-

13. (including land 

development, internal 

electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage 

& gas work) 

6633 ফগ ত 

ধভিঃ 

 

2248.17 ১৪১০.৭৯ 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

১৭৭১.৯৯ 

৫৯.৩৫% কভ 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন মূল্য 

২৬.৮৭%  কভ 

প্রাক্কদ্বরত OTM 01.07.2009 

২৪.০১.২০১০ 

16.02.2010 ১৯.০৪.২০১৩                

              

              

                  

                 

         । 

ভয়  ২৫     ৩৮     

প্রকৃত OTM ০১.০৭.২০০৯ ১৬.০২.২০১০ 

৩০.০৫.২০১৯ 

১৯.০৪.২০১৩ 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়  ২৫     ৩৮     

২৫     

Construction of Building no-

14. (including land 

development, internal 

electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage 

& gas work) 

2262.59 ১৪১২.৯৮ 

 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

১৭৮০.০২ 

৬০.১২%  কভ 

 

ক্ষবদ্বযশ্লয়ন মূল্য 

২৭.১১% কভ 

 

প্রাক্কদ্বরত OTM 01.07.2009 16.02.2010 ১৯.০৪.২০১৩ 

ভয়  ২৫     ৩৮     

প্রকৃত  OTM ০১.০৭.২০০৯ ১৬.০২.২০১০ 

৩০.০৫.২০১৯ 

১৯.০৪.২০১৩ 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়  ২৫     ৩৮     

২৫     

WD-5 Construction of Building no-

06. (including land 

development, internal 

electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage 

& gas work) 

7747.80 

ফগ ত ধভিঃ 

 

১ভ- ২২৯.৬৮ 

২য়-

2566.10 

1ভ- ২২৯.৬৮ 

২য়- ২০৩৭.৩৪ 

৩য়-১৬৯৮.৯৩ 
 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

১ভ- ২২৯.৬৮ 

২য়- ২২৬৬.৫২ 

1ভ- ০.০০ 

২য়- ২৫.৯৫% 

কভ 

৩য়-৫১.০৪% কভ 
 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য 

১ভ- ০০ 

২য়- ১৩.২১% কভ 

প্রাক্কদ্বরত  01.09.2015 ২২.০2.২০১৭ 01.12.2015 30.12.2017              

         

                  

(     ,      

      )         

          

                

        উ  

            উ   

     । 

ভয়  ৯০     24     

প্রকৃত  ০১.০৯.২০১৫ ২১.০৩.২০১৭ 

২১.১০.২০১৯ 

২১.০৯.২০১৯ 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়  ৩০     ২৪     

২০     

Construction of Building no-

12. (including land 

development, internal 

electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage 

& gas work) 

6633 

ফগ ত ধভিঃ 

 

১ভ- ২০০.২৯ 

২য়-

২২৬৮.৩২ 

1ভ- ২০০.২৯ 

২য়- ১৭৮৮.২১ 

 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

২য়- ২০৫৩.৭২ 

৩য়- ১৮৪৭.২৬ 

1ভ- ০.০০ 

২য়- ২৬.৮৫% 

কভ 
 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য 

২য়- ১০.৪৫% কভ 

৩য়- ২২.৭৯% 

কভ 

প্রাক্কদ্বরত  01.09.2015 ২২.০২.২০১৭ 01.12.2015 30.12.2017 

 

ভয়  ৯০     ২৪     

প্রকৃত  ০১.০৯.২০১৫ ২১.০৩.২০১৭ 

২১.১০.২০১৯ 

30.12.2017 

২১.০৯.২০১৯ 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়  ৩০     ২৪     

৪৪     

২০     
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উৎিঃ আযধডধধ  প্রকল্প অধপ

প্যাশ্লকজ 

নং 

 

 

 

দ্বদ্ব (PP) / টিদ্বদ্ব (TPP) নুমায়ী 

কাজ ক্রয় প্যাশ্লকশ্লজয ফণ বনা 

 

দ্বযভাণ 
প্রাক্কদ্বরত মূল্য 

(রে  টাকা) 

 

চুদ্বি মূল্য 

(রে টাকা) 

প্রাক্কদ্বরত 

মূল্য ক্ষথশ্লক 

চুদ্বি মূল্য 

কভ/ ক্ষফদ্ব 

(%) 

 

ম বায় 

 

দ্ধদ্বত 

দযে 

অফান 

 

 

 

কাম বাশ্লদকৃত 

তাদ্বযখ 

চুদ্বি স্বােয কাজ ম্পন্ন     

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

WD-6 Construction of Building no-09. 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

7747.80 

ফগ ত ধভিঃ 

 

১ভ- 237.89 

২য়-2591.17 

1ভ- 237.89 

২য়- 2280.02 

 

 

1ভ- ০.০০ 

২য়- 13.64 

কভ 

 

প্রাক্কদ্বরত  01.09.2015 31.12.2017 01.12.2015 30.12.2017              

         

                  

(     ,      

      )         

          

                

        উ  

            উ   

     । 

ভয়   ৯০     ২৪     

প্রকৃত  ০১.০৯.২০১৫ 28.01.2018 28.07.2019 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়   ২৮     ১৮     

৪২     

Construction of Building no-10. 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

6633 ফগ ত 

ধভিঃ 

 

১ভ- 140.19 

২য়-2416.42 

1ভ- 140.19 

২য়- 2117.90 

 

 

1ভ- ০.০০ 

২য়- 14.09% 

কভ 

 

প্রাক্কদ্বরত  01.09.2015 31.12.2017 01.12.2015 30.12.2017 

ভয়   ৯০     ২৪     

প্রকৃত  ০১.০৯.২০১৫ 28.01.2018 28.07.2019 

২১.০৬.২০২১ 

ভয়   ২৮     ১৮     

৪২     

Construction of Building no-11. 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

2244.15 1968.18 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

2117.90 

 

 

14.02% কভ 

 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন 

চুদ্বি মূল্য 

5.96%  কভ 

প্রাক্কদ্বরত  01.09.2015 31.12.2017 01.12.2015 30.12.2017 

ভয়   ৯০     ২৪      

প্রকৃত  ০১.০৯.২০১৫ 28.01.2018 28.07.2019 

২১.০৬.২০২১               
ভয়   ২৮     ১৮     

৪২     

Construction of Building no-15. 

(including land development, 

internal electrification, sanitary & 

water supply system, sewerage & 

gas work) 

2206.94 ১৮৫৩.৮৩ 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন চুদ্বি 

মূল্য  

১৯৩৫.৪০ 

১৯.০৫% কভ 

 

দ্ববদ্বযশ্লয়ন 

চুদ্বি মূল্য 

১৪.০৩%  

কভ 

প্রাক্কদ্বরত  01.09.2015 ০৮.০১.২০১৭ 01.12.2015 30.12.2017 

ভয়   ৯০     ২৪     

প্রকৃত  ০১.০৯.২০১৫ ২৮.০১.২০১৭ ৩০.০৬.২০১৯ 

ভয়   ২০     ৩০     
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৩.১৭  প্রকশল্পয আতায় উকাযশবাগীশদয জধযশয পরাপর ম তাশরাচনা  ধফশেলণ 

৩.১৭.১  আথ ত-াভাধজক তথ্যাধদ 

গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারশয়য আতাধীন জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  

ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)”             

                                                 ২ (দুূ্ই) ধযশনয         ২৯     উিযদাতা মথা; 

প্রকশল্পয আতায় ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ডশয়শছন (৪০ জন) এফং প্রকশল্পয আতায় ফ্ল্যাট ফযাে ডশয়শছন ধকন্তু 

ফ্ল্যাট বুশঝ ানধন (২৫০ জন) তাশদয ডথশক তথ্য/উাি ংগ্র এফং তথ্য/উাি ধফশেল        । আথ ত-াভাধজক 

অফস্থায পরাপরমূ ধনশে উস্থান কযা শরা- 

৩.১:                                       

                                            এ                                        

        ২৯                                                                   ।    - ১ 

                   ,                                                        ৭ .  %         

            ৩ .  %              /  এ এ      । এ                                          

                                ,             ৬৪.৮ %                   , ২৭.৬ %      /  এ   , 

৪.৪ % এ  এ   /     , ২.৪ % এ এ   /এ       এ              .৮ %           এ    ।         

            - ১’এ          । 

 

      - ১               

 

৩.২:                               

      ৩.১ এ                    ,                                                      

            ৬৭.৫ %                                       ৪-৫   , ১৫.  %                

                              ২-৩     ৬                এ             ২.৫ %         

                                  ২   । এ                                                

                               ৬৮.৪ %                                       ৪-৫   , 

১৯.২%                                   ৬               , ১২%               ২-৩    এ   

           .৪%                                           ২   ।                    ৩.১ এ 

         - 
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      -৩.১                              

         

 

 

              

                                                            

                              

           

(%) 

      

(%) 

      

(%) 

           

(%) 

      

(%) 

      

(%) 

              

২ জন  ১  ২.৫০  ১৫.০০  ৬০.০০ ১ ০.৪০ ০.৪০ ২.০০ 

২-৩  জন   ৬  ১৫.০০  ৮২.৫০  ৩৭.৫০ ৩০ ১২.০০ ৯৮.৮০ ৯৭.৬০ 

৪-৫ জন ২৭ ৬৭.৫০  ২.৫০ ২.৫০ ১৭১ ৬৮.৪০ ০.৮০ ০.৪০ 

৬ জন ফা এয ডফী ৬  ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৮ ১৯.২০ ০.০০ ০.০০ 

     ৪  ১  .   ১  .   ১  .    ২৫  ১  .   ১  .   ১  .   
 

৩.৩:                                       

   - ২                    ,                                                             

     ৭৭.৫ %                                               ২    এ   ২২.৫ %               

                                   ১  । এ                                               

                            ৬৩.৬ %                                       ২   , ৩৩.৬ % 

      ১   , ২.৪%       ৩    এ              .৪ %                             ৪      এ       

                     ।                    - ২’            - 

 

      -  ২                          

 

৩.১৭.২  ফ্ল্যাট বুশঝ ায়া ংক্রান্ত তথ্যাধদ 

৩.৪:                                           

“ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় 

ংশাধধত)”                                                                              

                              ৭৫.  %                       /                   এ   

২৫.  %                      -    /    -                             । এ           

                                          এ                   ৯৬.৮ %                    

   /                   এ   ৩.২ %                      -    /    -                

             ।                     - ৩’            - 



    53 

 

 

      -  ৩                        

৩.৫:                                                    

      ৩.২                    ,          -এফ-    ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি 

আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)”                                  (২৯    )       (       

                                                     ) ১৯৯৮      (      ২ ১ )      (  ) 

                    ।                    ৩.২ এ          - 

      -৩.২   আশফদশনয ার 

                       

                                                           

           (%)            (%) 

ফ্ল্যাশটয জন্য আশফদশনয ার 

১৯৯৮            ২ ১ )  ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

     ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

 

৩.৬:                                              

      ৩.৩                    ,                           (                             

                               )        (১  %)              ৩ ,    (         )          

   ।  

                   ৩.৩ এ          - 

      -৩.৩  আশফদশনয াশথ জভাকৃত অশথ তয ধযভাণ  

                      

                                                           

           (%)            (%) 

জভাকৃত অশথ তয ধযভাণ 

৩০,০০০ টাকা  ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

     ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

 

৩.৭:                                   

      ৩.৪                    ,                                             এ             

                                          (১  %)                                ৩,৫        

   ।                    ৩.৪ এ          - 
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      -৩.৪   প্রধত ফগ তপৄশট ফ্ল্যাশটয মূল্য  

                      

                                                           

           (%)            (%) 

প্রধত ফগ তপৄশট ফ্ল্যাশটয মূল্য 

৩৫০০ টাকা  ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

     ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

 

৩.৮:                                                       

      ৩.৫                    ,                                             এ             

                                          (১  %)                                   । 

                   ৩.৬ এ          - 

      -৩.৫   ফ্ল্যাশটয মূল্য বৃধদ্ধ ডশয়শছ ধক না? 

                      

                                                           

যাঁ না ডভাট যাঁ না ডভাট 

ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % 

ফ্ল্যাশটয মূল্য বৃধদ্ধ ডশয়শছ ধক না? 

        ৪  ১         ৪  ১   ২৫  ১         ২৫  ১   

     ৪  ১         ৪  ১   ২৫  ১         ২৫  ১   

 

৩.৯ :        ,                   ?  এ              
 

                                            এ                                        

                (১  %)                                    ২৬   (             )          

      ।                    ৩.৬ এ          - 

      -৩.৬                      

                      

                                                           

           (%)            (%) 

বৃধদ্ধ প্রাপ্ত টাকা 

২৬০০ টাকা  ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

     ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

 

৩.১  :                                         
 

      ৩.৭                    ,                                  এ                              

                         (১  %)                       ২ ১                   ।         

           ৩.৭ এ          - 

      -৩.৭ ডম াশর ফ্ল্যাট ফযাে ডশয়শছন 

                      

                                                           

           (%)            (%) 

ফযাশেয ফছয 

২০১০ ার  ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

     ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 
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৩.১১:                                                       
 

      ৩.৮                    ,                                             এ             

                                          (১  %)                                          

            ।                    ৩.৮ এ          -  

     -৩.৮   ফ্ল্যাট ক্রয় কযশত ডম ধযশনয দ্ধধত অফরম্বন কশযশছন 

                      

                                                           

           (%)            (%) 

ফ্ল্যাট ক্রশয়য দ্ধধত 

এককারীন             

            ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

     ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 
 

৩.১২ :                                          
 

            - ৪                    ,                                                     

       (১  %)                                                   । এ                       

                                  (১  %)                                                

                 ।                    ৩.১২ এ          -    

                      

                                                           

           (%)            (%) 

ডমবাশফ ধকধস্ত ধযশাধ কশযন 

াপ্তাধক             

      ৪  ১         

  -                  

   -       ০০    ২৫০ ১০০ 

     ৪০ ১০০ ২৫০ ১০০ 

      - ৪                                 

 

৩.১৩:                                             

      ৩.৯                    ,                                             এ             

                                          (১  %)                                  । 

                   ৩.৯ এ          - 

      ৩.৯                             ? 

                      

                                                            

যাঁ না ডভাট যাঁ না ডভাট 

ং

খ্যা 

% ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % 

ফ্ল্যাশটয মূল্য বৃধদ্ধ ডশয়শছ ধক না? 

        ৪  ১         ৪  ১   ২৫  ১         ২৫  ১   

     ৪  ১         ৪  ১   ২৫  ১         ২৫  ১   
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৩.১৪:    %                                      

      ৩.১                     ,                                             এ             

                                          (১  %)                                  । 

                   ৩.১  এ          - 

      ৩.১      %                    ? 

         

 

 

              

                                                            

          

           (%)            (%) 

               

১১%>         ৪  ১  ২৫  ১   

১১%<                     

     ৪  ১    ২৫  ১   

 

৩.১৭.৩                                       এ                    

                                                 এ                          (২৫    )      

                          /              ।      ফ  ফ                    -  

৩.১৫ :                    %                                      
 

                                                                         (১  %)       

                                 এ           ৫ %                                           । 

                   ৩.১১ এ          -  

      ৩ ১১              তকযা        ধধত অথ ত   

                   (%) 

৫ % <   ০ ০ 

৫ % >  ২৫০ ১০০ 

ডভাট ২৫০ ১০০ 
 

 

৩ ১৬ :           এ                                          

      ৩.১২                    ,                                                           

               (১  %)                              ফ                এ                 । 

                   ৩.১২ এ          - 

      ৩.১২                           

                   (%) 

                    ০ ০ 

                       ফ    ২৫০.০ ১০০ 

     ২৫০.০ ১০০ 

 

৩ ১৭ :                                                                

      - ৫ এ                     ,                                                           

               (১  %)       এ                                                        । 

                   - ৫’            - 
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      -  ৫                                                ? 

 

৩ ১৮:                                                         এ         ) 
 

                                                                         (১  %) এ      

                                  এ            /                                ।         

           ৩.১৩ এ          - 

 াধযণ ৩.১৩   গৃীত  দশক্ষমূ (একাধধক উিয) 

                   (%) 

ভাভরা কযা শয়শছ ২৫০.০ ১০০ 

ধরধিতবাশফ জানাশনা শয়শছ  /ধচঠি ডদয়া 

শয়শছ 

২৫০.০ ১০০ 

 

৩ ১৯:                                                                                

      
 

                                                                      ৯৬.৮ %         

                                                                         এ           

      ৩ ২ %                                             ।                    - ৬’        

    - 

 

      - ৬                                                        /                 

 

 



    58 

 

৩.২ :                               /                            

      ৩.১৪                     ,                                                           

২৪২ (৯৬.৮%)                   - ৬    এ                                             / 

            এ                /                              ,                             

                                  ।                    ৩.১৪ এ          - 

       ৩.১৪                                            

                    (%) 

ফ্ল্যাট বুশঝ না ডশর ধশয ডনয়া শফ 

ফ্ল্যাট বুধঝশয় ডদয়া  শয়শছ 

২৪২ ১   

         

     ২৪২ ১   
 

৩.২১:                                    /                                           

      ৩ ১৫                                                                                

            ৯৬.৮ %                            /                  এ                  

    ৩.২ %               ।                    ৩.১৫ এ          - 

        ৩ ১৫                                                                   

        ংখ্যা       (%) 

    ৮ ৩ ২  

   ২৪২ ৯৬ ৮  

     ২৫    ১   
 

৩.২২ :           /   ’                                 (এ         ) 

                                                             (১  %)                

    /                              এ                              ৯৬.৪ %               

           এ                      , ৮৪.৮ %                             এ             

৩৪.৮ %                                 ধচঠি তাযা ায় উক্ত ধচঠি ায়ায য ডথশক ফযাে প্রাপ্তশদয 

নাশভ ধনয়ধভত ধফদুযৎ ধফর আশছ।                    ৩.১৬ এ          - 

      ৩.১৬ ন্তুষ্ট না   য কাযণ (একাধধক উিয) 

                   (%) 

ঠিক ধদ্ধান্ত ধছর না ২১২ ৮৪.৮  

এিশনা ফ্ল্যাট বুশঝ াইধন ২৪১ ৯৬.৪০ 

উক্ত ধরধিত ধচঠি ায়ায য ধনয়ধভত 

ধফদুযৎ ধফর আশছ 

৮৭ ৩৪.৮০ 

 

৩ ২৩ :                                                                                    

                

                                                                                       

                                      এ                                   ১  %)       

                                   ।                    ৩.১৭ এ          - 

       ৩ ১৭                                                                                       

         ংখ্যা       (%) 

          

   ২৫  ১   

     ২৫  ১   
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৩.২৪:                      ফ                                 এ              
 

      ৩ ১৮                      ফ্ল্যাট বুশঝ ডশত ধফরশম্বয পশর কতিাধন আধথ তক ক্ষধতয ম্মুধিন 

শয়শছ /শেন ফশর ভশন কশযন প্রশশ্নয জফাশফ                                  এ              

                     ১  %)                                ।                    ৩.১৮ এ 

         - 

       ৩.১৮   ফ্ল্যাট বুশঝ ডশত ধফরশম্বয পশর কতিাধন আধথ তক ক্ষধতয মু্মধিন শয়শছ/শে 

                     (%) 

              

     ২৫  ১   

     ২৫  ১   

 

৩.২৫:                      ফ                                   এ              
 

      ৩ ১৯                      ফ্ল্যাট বুশঝ ডশত ধফরশম্বয পশর কতিাধন াভাধজক ক্ষধতয ম্মুধিন 

শয়শছ /শেন ফশর ভশন কশযন প্রশশ্নয জফাশফ                                  এ              

            ৯৯ ৬ %                                           এ                 ৪% 

                                             ।                    ৩.১৯ এ          - 

       ৩.১৯ ফ্ল্যাট বুশঝ ডশত ধফরশম্বয পশর কতিাধন াভাধজক ক্ষধতয মু্মধিন শয়শছন/শেন 

                   (%) 

        ১  .৪ 

     ২৪৯ ৯৯ ৬ 

     ২৫  ১   

 

৩.১৭.৪                                              

                                                                  (৪    )                

           /              ।      ফ  ফ                    -  

৩.২৬:                      (   )                 

   - ৭ এ                     ,                                                      

            ৮৭.৫ %                    ২ ১৯                                  এ   ১২.৫ % 

           ২ ২                                  ।                  -  ৭’            - 

 

      -  ৭                      (   ) 
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৩.২৭:                                                                

                                                                                       

                                                            ?                            

৯২.৫ % (৩৭   )                            /                এ               ৭.৫ % (৩   ) 

                                                   ।                  -  ৮’            - 

 

      -০৮                                                         
 

৩.২৮:                                                          উ     

                                                          (৭.৫%)                           

                                              ।                    ৩.২  এ          - 

       ৩.২০  যাঁ শ্লর ক্ষকান ম বাশ্লয় ক্ষফদ্ব শ্লমাদ্বগতা ক্ষশ্লয়শ্লছন          উ    

                   (%) 

                    

                        

                    ৩ ৭.৫% 

               

 

৩ ২৯:                                                           এ         ) 

                                                          (৯২.৫%)                     

                                                     ।                    ৩.২২ এ      

    - 

      ৩ ২২  ডম ম তাশয় ডফধ অশমাধগতা ডশয়শছন   এ         ) 

                   (%) 

                    

                        

                    ৩৭ ৯২.৫% 

               

 

৩.১৭.৫                                    

                                                                 (৪    )                

                                     /                ।       ফ  ফ                   

    - 
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৩.৩১:                                                

                                                                 ৭২.৫%               

                            এ                ২৭.৫%                                  

           ।                     - ৩.২৪ এ          - 

      ৩.২৪                               ? 

        ংখ্যা       (%) 

    ১১ ২৭ ৫ 

   ২৯ ৭২ ৫ 

     ৪  ১   
 

 

৩.৩২:                                           (এ         ) 

      - ৮ এ                     ,                                                  এ      

            (১  %)                                         , ৩১. ৩%                

                          এ               ৩.৪৪%                                        

     ।                       -৮ এ          - 

 

      –  ৮                           (এ         ) 

৩.৩৩:                                    /          /                             

      ৩.২৫                    ,                                                       

            ৯৭.৫ %                                  /              /       এ               

২.৫ %                          /              /     ।                    ৩.২৫ এ          - 

      ৩.২৫                                                              

                    (%) 

    ৩৯ ৯৭.৫০   

   ১ ২.৫০  

     ৪  ১০০ 

 

৩.৩৪:            /              /                       (এ         ) 

                                                                  ৮৭.৫%               

          ফ                          , ৬৭.৫%                                 এ             

     ৩৭.৫%                             ।                    - ৯’            - 
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      - ০৯                        খ                   উ    
 

৩ ৩৫:                                                                          

      ৩ ২৬                               ৯৭ ৫ %                                            

                   এ               ২ ৫ %                                          । 

                   - ৩.২৬ এ          -   

      ৩ ২৬                                                               

                   (%) 

    ৩৯ ৯৭.৫০ 

   ১ ২.৫০ 

     ৪  ১০০ 
 

৩.৩৬:                                       

      ৩ ২৭                                          ১  %)                                

                                   ।                    - ৩.২৭ এ          - 

      ৩ ২৭   ডম ধযশনয দশক্ষ ধনশয়শছন (একাধধক উিয) 

                   (%) 

                                  ৩৯  ৯৭.৫  

                               

৩.৩৬:                            উ                             

                                                                  ৯৫%               

                                 এ               ৫%                                  

                ।                     - ১  এ          - 

 

      - ১০                    উ              
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৩.৩৭:                                                          

      ৩.২৮           খ                                        খ                        

 ২    উ                ১০০                                                ।               

      ৩.২৮             - 

      ৩ ২৮                                      এ         ) 

                   (%) 

াধন ডঘারাশট       

াধনশত ভয়রা/আফজতনা       

াধন দুগ তন্ধযুক্ত       

াধনশত আয়যশনয ধযভান ডফধ ২ ৫ 

 

৩.৩৮:                                                           

                                              উ                                  খ  

                          ১০০                                            ।               

      ৩.২৯            - 

       ৩ ২৯  বফশনয তফদুযধতক কাজ ঠিকবাশফ ম্পন্ন শয়শছ ধক না? 

        ংখ্যা       (%) 

    ৪  ১০০ 

      ০০ 

     ৪  ১০০ 
 

৩.৩৯:                                                               

      ৩.৩০           খ                                        খ                           

 ১০০                                           ।                     ৩.৩০             - 

       ৩ ৩  বফশন                                     ? 

        ংখ্যা       (%) 

          

   ৪  ১০০ 

     ৪  ১০০ 
 

৩.৪০:                                                       

      ৩.৩১           খ                                        খ                            

 ১০০                                   ।                     ৩.৩১             - 

       ৩ ৩১                           এ         ) 

                   (%) 

গ্যা ংশমাগ ডদয়া য়ধন ৪  ১   

গ্যা ঠিকবাশফ ায়া মায়ধন       

     ৪  ১   

 

৩.৪১:                            /                            

                                                          ১  %)                          

            ।                     ৩ ৩২ এ          - 
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      ৩.৩২  বফশন                       /           ? 

        ংখ্যা       (%) 

          

   ৪  ১০০ 

     ৪  ১০০ 
 

৩.৪২:                                                                   

      ৩.৩৩           খ                                        খ                            

 ১০০                 উ                                               ।                     

৩.৩৩             - 

      ৩ ৩৩                                                     

                   (%) 

ধনভ তাণ কাজ ডল শর কযশফ       

কর্ততশক্ষয উদাধনতা ৪  ১   

            ফ          

     ৪  ১   
 

৩.৪৩:             (Arboriculture)                                                        

      -১১ এ                                                                             

            ৮৭ ৫ %  ৩৫   )                                    এ                ৫   ) 

১২ ৫ %                                    ।                     - ১১‘            - 

 

       -১১              (Arboriculture)                 

 

৩.৪৪:                      (Arboriculture)                                            

                                                 এ                              ১  % 

                                        এ   ২৮ ৫৭%                                        

   ।                     ৩ ৩৪ এ          - 

      ৩.৩৪ না শর, ডকন             (Arboriculture)                                ? (এ         ) 

                   (%) 

                  

                       ১  ২৮.৫৭ 

                 ৩৫ ১   

         এ       ২৫ ৭১.৪৩ 
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৩.৪৫:                                                                               

      ৩ ৩৫                                                                          

         ১  %)                                                             ।         

           - ৩ ৩৫ এ        - 

      ৩.৩৫                                                          ? 

        ংখ্যা       (%) 

          

   ৪  ১০০ 

     ৪  ১০০ 
 

৩.৪৬:                                                        

      - ১২ এ                                                                         

         ১  %)                                  ৮৭ ৫ %                                   

৬২ ৫ %                         এ             ৩৭ ৫ %                                 

     ।                     -১২’            - 

 

      -১২                                        

৩.৪৭:                                                                 

      ৩ ৩৬                                                                          

         ১  %)                                               ।                    - ৩ ৩৬ এ 

         - 

      ৩.৩৬                                                 ? 

        ংখ্যা       (%) 

          

   ৪  ১০০ 

     ৪  ১০০ 

৩.৪৮:                                                              

      ৩ ৩৭                                                                                

 ১  %)                                              এ            এ      ।               

      ৩ ৩৭ এ          - 

      ৩.৩৭  না শর, ডকন                                         ?  

                   (%) 

            ফ          

                          

                 ৪  ১   

         এ       ৪  ১   
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৩.৪৯: Solid Waste Management (    -           )                                 

      ৩ ৩৮                                                                          

         ১  %)       Solid Waste Management (                )                 । 

                   - ৩ ৩৮ এ          - 

      ৩.৩৮                  (Solid Waste Management)                        ? 

        ংখ্যা       (%) 

          

   ৪  ১০০ 

     ৪  ১০০ 
 

৩.৫ :              -            (Solid Waste Management)                          

                                                                  ৮৭ ৫ %               

    -            (Solid Waste Management)                   এ        এ              এ   

১২.৫ %                         এ                       ।                     -১৩’         

    - 

 

      -১৩                   (Solid Waste Management) 
 

৩.৫১:                                              

                             এ                                                       

                      ৭৫   %                                 ২    %               এ   

             ৫   %                       ।                     - ১৪’          -   

                                                                                                                                      
      -১৪                          
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স্থানীয় ম তাশয় ভতধফধনভয় কভ তারায পরাপর ম তাশরাচনা 

৩.১৮ স্থানীয় ম তাশয় ভতধফধনভয় কভ তারায কাম তধফফযণীিঃ 

গত ১৮/০৩/২০২০ তাধযি ডযাজ বুধফায ধফকার ৩.০০ ঘটিকায় প্রকশল্পয আতায় ডভাাম্মদপুয-এপ-ব্লশকয ১৫ নম্বয 

বফশনয নীচ তরায় স্থানীয় ম তাশয় ভতধফধনভয় কভ তারা অনুধষ্ঠত য়। কভ তারায় বাধতত্ব কশযন জনাফ ডভািঃ 

যধপকুর আরভ, ধযচারক (উ-ধচফ), ডক্টয-৭,  আইএভইধড, ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।                   

           ,   ফ    .  ফ         ,               , “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  ীধভত আশয়য 

ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্প। এছাড়া উক্ত বায় 

উধস্থত ধছশরন, ধযচারক (২), ডক্টয-৭, আইএভইধড, ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, জনাফ ভয ডভািঃ ইভরুর ভধন, 

ধযচারক, ডক্টয-৭, আইএভইধড, ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, জনাফ ডভািঃ পূফন আিতায, কাধয ধযচারক, ডক্টয-৭, 

আইএভইধড, ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, প্রকল্প ধযচারক, “ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক  ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট 

ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)” ীল তক প্রকল্প, ধনফ তাী প্রশকৌরী,             

        -               ,                  ,                                         

                  ,                                             এ                

                          ।      

বাধত ভশাদশয়য স্বাগত ফক্তশব্যয ভাধ্যশভ কভ তারায কাম তক্রভ শুরু য়। বায শুরুশত যাভ তক ংস্থা এভ এ 

ডডশবরশভন্ট এশাধশয়টস্ ধরিঃ এয টিভ ধরডায প্রশপয ড. আপজার আশভদ প্রকল্প ম্পশকত একটি ংধক্ষপ্ত ধাযণা 

ডদন এফং যাভ তক ংস্থা কর্ততক এমাফৎকৃত ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাম তক্রশভয উয      ধফধবন্ন কাম তাফরী        ডদন। 

আইএভইধডয, ডক্টয-৭ এয ডডস্ক অধপায, জনাফ পূফণ আক্তায ধনধফড় ধযফীক্ষশণয উশেশ্য  কাম তধযধধ ম্পশকত 

ধফস্তাধযত আশরাচনা কশযন। যফতীশত বাধত ভশাদশয়য অনুভধতক্রশভ কভ তারায় উধস্থত দস্যবৃশন্দয কাছ ডথশক 

প্রকল্প ংধেষ্ট ভতাভত  প্রশ্ন আফান কযা য় এফং উক্ত কভ তারা ডথশক প্রাপ্ত ভতাভশতয ধবধিশত ধনশোক্ত 

পরাপরমূ তুশর ধযা শরািঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ফ  ফ      

                                        এ                              , ১৯৯৮ াশর 

ধত্রকায ভাধ্যশভ ডভাাম্মদপুয-এপ ব্লশক স্বল্প  ভধ্যভ আশয়য ডরাকশদয জন্য াইট এন্ড াধব তশ আফাধক 

উন্নয়ন প্রকল্প ম্পশকত জাশনন এফং ডিাশন জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ২/২.৫ কাঠা প্লট ফযাশেয কথা উশেি 

কযা শয়ধছর। ১৯৯৮ াশর ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা জাভানত জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয ধনকট  ২/২.৫ কাঠা 

প্লট ফযাশেয জন্য আশফদন কশযন। দীঘ ত ১৩ ফছয য ২০১০ াশর জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয প্রকল্প ংধেষ্ট 

কভ তকততাগণ তাশদযশক জানায় প্লশটয ধযফশতত ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ফযাে ডদয়া শফ এফং এয জন্য পুনযায় 

দযিাস্ত দাধির কযশত শফ। ফযােপ্রাপ্তগণ ড অনুমায়ী ফ্ল্যাশটয জন্য পুনযায় আশফদন কশযন এফং জাতীয় গৃায়ন 

কর্ততক্ষ ২০১০ াশর রটাধযয ভাধ্যশভ ৯০০ জনশক ফ্ল্যাট ফযাে প্রদান কশয।  

 বায়                                           জানান, উক্ত ফ্ল্যাট ফযাে ডদয়ায জন্য জাতীয় গৃায়ন 

কর্ততক্ষ কর্ততক ডম প্রশক্টা ডদয়া শয়ধছর ডই প্রশক্টাশ ৮০০ ফগ তপৄট একটি ফ্ল্যাশটয (ধধড়, রধফ  ধরপট 

ফাশদ) প্যাশকজ মূল্য ৩০,০০,০০০ (ধত্র রক্ষ) টাকা  ১০০০ ফগ তপৄট একটি ফ্ল্যাশটয (ধধড়, রধফ  ধরপট ফাশদ) 
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প্যাশকজ মূল্য ৩৫,০০,০০০ (পঁয়ধত্র রক্ষ) টাকা ধনধ তাযণ কযা ধছর। ধকন্তু যফতীশত অধতধযক্ত প্রায় ৭৫% 

       মূল্য বৃধদ্ধ     এ   তাঁযা ডভশন না ধনশয় ভাভান্য াই ডকাশট ত ধযট ধটিন দাধির কশযন মায ডকই নং-

১০৮২৭/১৮ এফং ভাভান্য াইশকাট ত ধনশদ ত ডদয় ডম, মতধদন ম তন্ত ভাভরা ধনষ্পধি না শফ ততধদন ম তন্ত মূল্য 

বৃধদ্ধ স্থধগত থাকশফ। উক্ত ভাভরাটি এনএক্স-৬নং ডকাশট ত ধফচাযাধীন। 

 বায় উধস্থত দস্যগণ মাযা ফযাে ডশয়শছন ধকন্তু এিন ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ায়ধন তাযা ভতাভত 

প্রকা কশযন ডম, গত ডভ ২০১৯ তাধযি ডথশক ধডধধডধ কর্ততক ফ্ল্যাট ফযােপ্রাপ্তগশণয নাশভ ধনয়ধভত ধফদুযৎ ধফর 

আশছ।  

 মাযা ফযাে ডশয়শছন ধকন্তু এিন ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ায়ধন তাঁযা ভতাভত প্রকা কশযন ডম, ভাভরায 

যায় শত মধদ ধফরম্ব য় তাশর ধফশল ধফশফচনায় ফ্ল্যাটগুশরা স্তান্তয য়া জরুযী এফং ভাভান্য াইশকাট ত ডম 

দয ধনধ তাযণ কযশফ ফা ডম ধনশদ ত প্রদান কযশফ তা ফযােপ্রাপ্তগণ ডভশন ধনশত ফাধ্য থাকশফ। কাযণ অশনশকই 

প্রধপশডন্ট পাশন্ডয ডরান, ডনন শত প্রাপ্ত অথ ত, ডকউ ব্যাংক ডরান ফা জায়গা জধভ ধফধক্র কশয ধকধস্তয টাকা তথা 

ফ্ল্যাশটয অশধ তক মূল্য ধযশাধ কশযশছন। ফততভাশন তাঁযা আধথ তকবাশফ অশনক ক্ষধতগ্রস্থ শে/শয়শছ ফশর বায় 

ভতাভত প্রকা কশযন। 

 বায় উধস্থত প্রকশল্পয আতায় মাযা ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ডশয়শছন তাযা জানান, ধনভ তাণ কাশজ ধক  

ডক্ষশত্র ত্রুটি/ধফচুযধত ধযরধক্ষত য়, ডড্রশনয কাজ বার কশয কযা য়ধন মায জন্য াধন/আফজতনা আটশক থাশক, 

টাইরস্ ফা ডভাজাইশকয কাজ বার কশয ম্পন্ন কযা য়ধন, আযফধযকারচায বার কশয কযা য়ধন, বফশন বৃধষ্টয 

াধন ংযক্ষণাগাশড়য ব্যফস্থা কযা য়ধন এছাড়া প্রকশল্পয ীভানা প্রাচীয ধনচু য়াশত ীভানা প্রাচীয টশক 

ফাধয ডথশক ডরাক প্রশফ কযশত াশয মায জন্য ধনশজশদয ধনযািা হুভকীস্বরু ফশর ভতাভত প্রকা কশযন।  

                             ,                                                 

        । এ     ৩                                                                

                    ।                                                     ,       

                                             । এ           /                       

                           এ                                                               

               ।  

                                                                                     

                            । 

 

৩.১৯  ডকআইআই/ধনধফড় আশরাচনা শত প্রাপ্ত তথ্য  পরাপর ধফশেলণ 

জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয প্রকল্প ংধেষ্ট ধফধবন্ন কভ তকততাশদয ডথশক (প্রকল্প ধযচারক, উ-প্রকল্প ধযচারক, 

তত্ত্বাফধায়ক প্রশকৌরী, ধনফ তাী প্রশকৌরী, উ-ধফবাগীয় প্রশকৌরী, ধযচারক (ভূধভ  ম্পধি ব্যফস্থানা ািা), 

দস্য (প্রশকৌর  ভন্বয় ািা), ক্রয় ধফশলজ্ঞ এফং অন্যান্য প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাশদয াশথ আধা-কাঠাশভাগত 

প্রশ্নভারায ভাধ্যশভ ১০টি KII ফা ধনধফড়   ক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়। ধনধফড় াক্ষাৎকায ডথশক প্রাপ্ত তথ্যগুশরা ধনশে 

ংশক্ষশ তুশর ধযা শরা- 

 

ধচত্রিঃ প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাশদয াশথ ধনধফড় আশরাচনা 
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ফ  ফ       

 ীধভত আয় ফরশত ডকান ডশ্রণীয ডরাকশদয বুঝাশনা শয়শছ জানশত চায়া শর প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান, 

তাশদয প্রশক্টা অনুমায়ী মাশদয ফাৎধযক আয় নুন্যতভ ২,০০,০০০/- রক্ষ টাকা মূরত তাশদযশকই বুঝাশনা 

শয়শছ। 

 ধনধফড় াক্ষাৎকাশয প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা ভতাভত প্রকা কশযন ডম, ণ্য  কাজ ক্রয় ধডধধ/আযধডধধ 

এফং যকাধয ক্রয় আইন/নীধতভারা (ধধএ-২০০৬  ধধআয-২০০৮) অনুমায়ী ম্পন্ন কযা শে/শয়শছ। ক্রয় 

প্রধক্রয়ায় কাজ ক্রশয়য ডক্ষশত্র টিএভ (শন ডটন্ডায ডভশথাড) এফং ই-ধজধ দ্ধধত অনুযণ কযা শয়শছ এফং 

ণ্য ক্রশয়য ডক্ষশত্র ধডধএভ দ্ধধত অনুযণ কযা শয়শছ। 

 কভ ত ততাগণ জানান ডম, ২০০৮-২০০৯ অথ ত ফছশয জুরাই ভা শত ধডশম্বয ভাশয ভশধ্য ধফধবন্ন ভশয় প্রকশল্পয 

অ   ক্ত ১৫টি বফশনয দযত্র আফান কযা য়। ধফধবন্ন ম তাশয়য প্রধক্রয়াকযশণয ভধ্য ধদশয় ২০১০ াশরয এধপ্রর 

ভাশয ভশধ্য ফকটি বফশনয NOA প্রদান কযা য়। প্রকল্প এরাকাটি অনফধ দিরদাযশদয কফরমুক্ত কশয 

ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠানমূশক াইট স্তান্তশয প্রায় ২ ফছয ধফরম্ব য়। াইট স্তান্তশয অস্বাবাধফক ধফরশম্বয কাযশণ 

বফন নং-১, ২  ৩ এয ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠানশক তাশদয আশফদশনয ডপ্রধক্ষশত বফন ধনভ তাণ চুধক্ত শত অব্যাধত 

প্রদান কযা য় এফং যফতীশত পুনিঃ দযত্র আফাশনয ভাধ্যশভ ২০১৪ াশর নতুন ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠানশক 

কাম তাশদ ডদয়া য়। একই কাযশণ বফন নং-৬  ১২ এয পুনিঃ দযত্র আফান কশয ২২/০২/২০১৭ তাধযশি 

কাম তাশদ ডদয়া শয়শছ এফং বফন নং-৯, ১০  ১১ ধনশয় ংধেষ্ট ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠাশনয াশথ আযধফশেন ভাভরা 

ডল শয় ২০১৮ াশরয শুরুয ধদশক ভন্ত্রণারশয়য সুাধযশয ধবধিশত পূনিঃ চুধক্ত ম্পাদন কযা য়। প্রকল্প 

ধযচারক জানান, বফশনয ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠানগুশরা াইট গ্রশণয য প্রায় একশমাশগ বফনমূশয ধবত এ 

াইধরং এয কাজ শুরু কযশর াইর ড্রাইধবং শত সৃষ্ট কম্পশনয কাযশণ এরাকায চতুতধদশক ফফাকাযী 

জনশগাষ্ঠীয ভশধ্য অশন্তাশলয সৃধষ্ট য় এফং তাশদয প্রচন্ড ফাঁধায কাযশণ এক ম তাশয় ২৪-১০-২০১০ তাধযশি 

প্রকশল্পয কাজ ফন্ধ শয় মায়। যফতীশত উদূ্ভত ধযধস্থধতশত গৃায়ন  গণপূতত ভন্ত্রণারয় কর্ততক ফাংরাশদ 

প্রশকৌর ধফশ্বধফযারশয়য ধফশলজ্ঞশদয ভন্বশয় উচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন কধভটি গঠন কযা য় এফং ভন্ত্রণারয়, বুশয়ট  

জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয কভ তকততাশদয ভন্বশয় গঠিত ধফশলজ্ঞ কধভটি কর্ততক যফতীশত pre-cast pile এয 

ধযফশতত cast in situ pile দ্ধধতশত াইধরং কাজ ম্পাদশনয ধদ্ধান্ত প্রদান কযা য়। গঠিত কধভটি 

শযজধভশন ধযদ তন কশয ধক  ধক  বফশন ধফকল্প পাউশন্ডশনয প্রস্তাফ ডদয়। ধফকল্প উাশয় াইর ড্রাইশবয প্রদি 

ধদ্ধান্ত ডভাতাশফক কাজ কযায জন্য চুধক্ত দধরর ফধভূ তত কধতয় কাম ত ম্পাদশনয প্রশয়াজনীয়তা ডদিা ধদশর 

ঠিকাদাযগশণয আশফদশনয ডপ্রধক্ষশত ধবধযশয়ন অড তাশযয উদ্ভফ য়, মা ধফধবন্ন ম তাশয় প্রধক্রয়াকযশণয ভাধ্যশভ 

যকাধয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রী বা কধভটি কর্ততক ধফগত ০৯.১০.২০১১ তাধযশি অনুশভাধদত য় এফং এযই 

ধাযাফাধকতায় ১২টি বফশনয ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠান অশক্টাফয/২০১১ এয ডশলয ধদশক মূরত বফশনয কাজ শুরু কশয। 

কভ তকততাগণ জানান ডম, কাম তাশদ প্রদাশনয য ফধস্ত উশেদ কশয াইট স্তান্তয ধফরম্ব, াইর ড্রাইশব 

জনাধাযশণয ফাঁধায কাযশণ প্রায় ২ ফছয কাজ ফন্ধ থাকা, স্ট্রাকচাযার ড্রইং  নকা প্রাধপ্তশত ডদধয, ডবধযশয়ন 

অড তায অনুশভাদশন ধফরম্ব এফং শফ তাধয ধনভ তাণ াভগ্রীয অস্বাবাধফক মূল্য বৃধদ্ধয কাযণ ডদধিশয় ঠিকাদাযী 

প্রধতষ্ঠান ক্ষধতপূযণ দাফী কশয ফশর ধধআয-২০০৮ এয ধফধধ-ধফধাশনয আশরাশক ধফশযাধ ধনষ্পধি কশযন। 

কভ তকততাগণ ফশরন, উধেধিত কাযশণ ফাস্তধফক অশথ ত প্রধতটি বফশনই কাম তাশদ প্রদাশনয প্রায় ২/৩ ফছয অধতফাধত 

য়ায য কাজ শুরু য়। কভ তকততাগণ আয জানান ডম, াইট স্তান্তশযয য দীঘ ত ভয় অধতফাধত শর 

কাশজয ডতভন ডকান অগ্রগধত ধযরধক্ষত না য়ায় ধফগত ২২/০৪/২০১৯  ১৭/০৭/২০১৯ তাধযশি প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কধভটিয সুাধযশয ডপ্রধক্ষশত বফন নং-৬, ৭, ৮  ১২ এয ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠান ধফ. আরভ ব্রাদা ত 

প্রাইশবট ধরধভশটশডয াশথ চুধক্ত ফাধতর কযা য়। চুধক্ত ফাধতর কশয ১২/০৯/২০১৯ তাধযশি ই-ধজধয ভাধ্যশভ 

নতুনবাশফ দযত্র আফান কযা শয়শছ। কভ তকততাগণ ফশরন, ফধণ তত ৪টি বফন প্রকশল্পয অন্যান্য বফন  

আনু  ধঙ্গক কাজ ম্পাদশনয জন্য অধতধযক্ত প্রায় ২ ফছয ভশয়য প্রশয়াজন শফ এফং এ জন্য ভন্ত্রণারশয় ব্যয় 

বৃধদ্ধ ব্যধতশযশক ভয় বৃধদ্ধ কযায জন্য প্রস্তাফ কযা শয়শছ।  
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 কভ তকততাগণ জানান, এ ম তন্ত ফযােপ্রাপ্তশদয ডথশক ৬১টি জন ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ডশয়শছন এফং মাযা ফযাে 

ডশয়শছন ধকন্তু ফ্ল্যাট বুশঝ ানধন তাযা খুফ ীঘ্রই ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ াশফন। ফাধক ১৩৯টিয ভশতা ফ্ল্যাট 

ডমগুশরা ফযােপ্রাপ্তগণ ধনশফনা ফশর জাধনশয়শছ ডগুশরাশত পুনিঃ প্রশক্টা ধদশয় অধত ীঘ্রই ফযাে ডদয়া শফ। 

 প্রকশল্পয ভাভরা ংক্রান্ত ধফলশয় প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাযা জানান ডম, ফযােপ্রাপ্তগণ ডফধযবাগ ডই ভয় ১৯৯৮ 

াশর প্লশটয জন্য আশফদন কশযন। ২০১০ াশর ফ্ল্যাশটয জন্য তাঁযা পুনযায় আশফদন কশযন এফং আশফদনকাযীয 

ধযভাণ ডফধ য়াশত রটাযীয ভাধ্যশভ তাশদযশক ফযাে ডদয়া য়। প্রশক্টা অনুমায়ী ২০১৪ াশর 

ফযােপ্রাপ্তশদয ধনকট ফ্ল্যাট বুধঝশয় ডদয়ায কথা থাকশর যফতীশত প্রকশল্পয ধনভ তাণ কাজ দীঘ তাধয়ত য়ায় 

ধফধবন্ন অংশগয ডযট ধধডউশর ব্যাক ধযফততন য় (হ্রা/বৃধদ্ধ), পূশফ তয তুরনায় ফ্ল্যাশটয আয়তন বৃধদ্ধ ায় এফং 

যফতীশত বফশনয অন্যান্য আনুলাধঙ্গক সুশমাগ-সুধফধা বৃধদ্ধ কযা য়। সুশমাগ-সুধফধা বৃধদ্ধ, ফ্ল্যাশটয আয়তন বৃধদ্ধ 

এফং ডযট ধধডউশর ধযফততন য়াশত ফততভান ফাজায দশযয াশথ াভিস্য ডযশি ফ্ল্যাশটয মূল্য বৃধদ্ধ কযা য়। 

মূল্য বৃধদ্ধয পশর ধক  ফযােপ্রাপ্তগণ াইশকাশট ত ভাভরা/ধযট ধটিন কশযন মা এিন চরভান এফং অশনশক 

ভাভরা ডথশক শয এশ ফ্ল্যাট বুশঝ ধনশয়শছন। এছাড়া ডম ফযােপ্রাপ্তগণ ফ্ল্যাট ধনশফনা ফশর জাধনশয়শছন তাশদয 

ডথশক ২% াশয টাকা ডযশি ফাধক টাকা ডপযত প্রদান কযা শে/শয়শছ। 

 কভ তকততাগণ প্রকশল্পয ধনভ তাণ কাশজয গুণগতভাশনয ব্যাাশয ভতাভত প্রকা কশযন ডম, ধনভ তাণ কাশজয গুণগতভান 

তদাযধকয জন্য প্রধতটি বফশনয জন্য আরাদা আরাদা প্রশকৌরী যশয়শছ। তাযা াফ তক্ষধণক ঠিকাদাশযয কাশজয 

ভান তদাযধক কশয থাশকন এফং ডকান       কাধযগধয ভস্যায ম্মুিীন শর উযস্থ প্রকল্প ংধেষ্ট 

কভ তকততাগণশক অফধত কশযন। এছাড়া প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাগণ ধনয়ধভত ধনভ তাণ কাজ তদাযধক কশয থাশকন। 

ফততভাশন প্রকশল্পয ধনভ তাণ কাশজয অগ্রগধত শন্তালজনক ফশর জানাশনা য়। 

৩.২০  দরীয় আশরাচনা শত প্রাপ্ত তশথ্যয পরাপর ধফশেলণ 

“ডভাাম্মদপুয -এপ- ব্লশক ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় 

ংশাধধত)” ীল তক প্রকশল্পয ধনধফড় ধযফীক্ষশণয ভীক্ষা দর কর্ততক প্রকল্প এরাকায় ৩টি এপধজধড/আশরাচনা বা 

ধযচাধরত য়। দরীয় আশরাচনায় প্রকশল্পয আতায় ধনধভ তত বফশন ফফাকাযী, ফযােপ্রাপ্তগণ মাযা এিন ফাস্তফ 

দির বুশঝ ায়ধন, স্থানীয় ভাজ ডফক, ধক্ষাধফদ এফং গণ্যভান্য ব্যধক্তফগ ত দরীয় আশরাচনায় অংগ্রণ কশযন। 

দরীয় আশরাচনায পরাপর ধনশে ডদয়া র- 

 

ধচত্রিঃ দরীয় আশরাচনা 

ফযাে প্রাধপ্ত এফং ফ্ল্যাট বুশঝ ায়া ম্পধকতত  

 দরীয় আশরাচনা/বায় উধস্থত ফযােপ্রাপ্তগণ এফং মাযা ফ্ল্যাশটয দির বুশঝ ডশয়শছন তাযা বায় জানান ডম, 

১৯৯৮ াশর ধত্রকায ভাধ্যশভ ডভাাম্মদপুয-এপ ব্লশক স্বল্প  ভধ্যভ আশয়য ডরাকশদয জন্য াইট এন্ড াধব তশ 

আফাধক উন্নয়ন প্রকল্প ম্পশকত জাশনন এফং ডিাশন জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ২/২.৫ কাঠা প্লট ফযাশেয 

কথা উশেি কযা শয়ধছর।  
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 উধস্থত দস্যগণ জানান, ১৯৯৮ াশর ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা জাভানত জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয ধনকট  

২/২.৫ কাঠা প্লট ফযাশেয জন্য আশফদন কশযন। দীঘ ত ১৩ ফছয য ২০১০ াশর জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয প্রকল্প 

ংধেষ্ট কভ তকততাগণ তাশদযশক জানায় প্লশটয ধযফশতত ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ফযাে ডদয়া শফ এফং এয জন্য 

পুনযায় দযিাস্ত দাধির কযশত শফ। ফযােপ্রাপ্তগণ ড অনুমায়ী ফ্ল্যাশটয জন্য পুনযায় আশফদন কশযন এফং জাতীয় 

গৃায়ন কর্ততক্ষ ২০১০ াশর রটাধযয ভাধ্যশভ ৯০০ জনশক ফ্ল্যাট ফযাে প্রদান কশয।  

 বায় অংগ্রণকাযী প্রকশল্পয আতায় ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দিরকাযীযা জানান, তাঁযা ডফধযবাগ নশবম্বয/ধডশম্বয 

২০১৯ তাধযশি ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ডশয়শছন এফং ধক  ফ্ল্যাট ভাধরকগণ দির বুশঝ ডশয়শছন জানুয়াধয 

২০২০ তাধযশি। উধস্থত দস্যগণ আয জনান, অশনশক ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ায়ায শয ধনভ তাণ কাজ 

পুশযাপুধযবাশফ ডল না য়ায় এফং অন্যান্য কায   ফ্ল্যাশট ফফা কযশত াযশছ না। 

 বায় উধস্থত দস্যযা জানান, উক্ত ফ্ল্যাট ফযাে ডদয়ায জন্য জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক ডম প্রশক্টা ডদয়া 

শয়ধছর ডই প্রশক্টাশ ৮০০ ফগ তপৄট একটি ফ্ল্যাশটয (ধধড়, রধফ  ধরপট ফাশদ) প্যাশকজ মূল্য ৩০,০০,০০০ 

(ধত্র রক্ষ) টাকা  ১০০০ ফগ তপৄট একটি ফ্ল্যাশটয (ধ  , রধফ  ধরপট ফাশদ) প্যাশকজ মূল্য ৩৫,০০,০০০ 

(পঁয়ধত্র রক্ষ) টাকা ধনধ তাযণ কযা ধছর।  

 বায় উধস্থত দস্যযা জানান, প্রশক্টা অনুমায়ী ফ্ল্যাটগুশরা ২০১৪ াশর স্তান্তশযয কথা ধছর। যফতীশত ০৭ 

(াত) ফছয অধতফাধত য়ায য ১৫/১০/২০১৭ তাধযশি জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ একটি ধফজ্ঞধপ্তয ভাধ্যশভ 

তাশদযশক জানায় ডম, ১নং শত ৫নং বফশনয কাজ অধত ীঘ্রই ডল শফ, ড অনুমায়ী ৩০ ধদশনয ভশধ্য ফশকয়া 

ধকধস্তয টাকা ধযশাধ কযশত শফ এফং দির স্তান্তয ম্পন্ন কযা শফ। ফযােপ্রাগণ জানান ধফজ্ঞধপ্তয ধনশদ তনা 

অনুমায়ী তাঁযা ফশকয়া ধকধস্তয টাকা ধনধদ তষ্ট ভশয়য ভশধ্য ধযশাধ কশযন ধকন্তু ভয়ভশতা ধকধস্তয টাকা ধযশাধ 

কযায য         দির স্তান্তয না কশয ০৭/০৫/২০১৮ তাধযশি জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক একটি 

ংশা  ত ফযােত্র ইসুয কশয ডিাশন তাশদযশক জানায় ডম, একটি ৮০০ ফগ তপৄশট ফ্ল্যাশটয মূল্য ৫২,৩৬,০০০ 

(ফায়ান্ন রক্ষ ছধত্র াজায) টাকা এফং ১০০০ ফগ তপৄট একটি ফ্ল্যাশটয মূল্য ৬১,১৬,০০০ (একলধে রক্ষ ডলার 

াজায) টাকা। 

 বায় উধস্থত ফযােপ্রাপ্তগণ ফশরন, এই অধতধযক্ত প্রায় ৭৫% মূল্য বৃধদ্ধ তাঁযা ডভশন না ধনশয় ভাভান্য াই ডকাশট ত 

ধযট ধটিন দাধির কশযন মায ডকই নং-১০৮২৭/১৮ এফং ভাভান্য াইশকাট ত ধনশদ ত ডদয় ডম, মতধদন ম তন্ত 

ভাভরা ধনষ্পধি না শফ ততধদন ম তন্ত মূল্য বৃধদ্ধ স্থধগত থাকশফ। উক্ত ভাভরাটি এনএক্স-৬নং ডকাশট ত ধফচাযাধীন। 

 বায় উধস্থত দস্যযা ভতাভত প্রকা কশযন ডম, জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ ঢাকা ধডধবন-২ এয ধনফ তাী 

প্রশকৌরী ঠাৎ কশয ধফগত ২১/০৭/২০১৯ তাধযশিয একটি ধচঠিশত তাশদযশক ৩১ড জুরাই ২০১৯ তাধযশিয ভশধ্য 

ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির স্তান্তশযয ধনশদ ত ডদন এফং ফ্ল্যাট দিশর ব্যথ ত শর ধশয ডনয়া শফ উক্ত তাধযশিই দির 

স্তান্তয ম্পন্ন শয়শছ। ধচঠিয ধযশপ্রধক্ষশত ফযােপ্রাপ্তগণ ২ফায জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয কভ তকততাশদয াশথ 

আশরাচনা কশযন এফং অনুশযাধ কশযন ফ্ল্যাশটয চাধফ স্তান্তশযয জন্য। ধকন্তু জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ কর্ততক 

তাশদযশক ফ্ল্যাশটয চাধফ অশযফধধ স্তান্তয কযা য়ধন। 

 বায় উধস্থত দস্যগণ মাযা ফযাে ডশয়শছন ধকন্তু এিন ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ায়ধন তাঁযা ভতাভত 

প্রকা কশযন ডম, গত ডভ ২০১৯ তাধযি ডথশক ধডধধডধ কর্ততক ফ্ল্যাট ফযােপ্রাপ্তগশণয নাশভ ধনয়ধভত ধফদুযৎ ধফর 

আশছ। 

 মাযা ফযাে ডশয়শছন ধকন্তু এিন ফ্ল্যাশটয ফাস্তফ দির বুশঝ ায়ধন তাযা ভতাভত প্রকা কশযন ডম, ভাভরায 

যায় শত মধদ ধফরম্ব য় তাশর ধফশল ধফশফচনায় ফ্ল্যাটগুশরা স্তান্তয য়া জরু   এফং ভাভান্য াইশকাট ত ডম 

দয ধনধ তাযণ কযশফ ফা ডম ধনশদ ত প্রদান কযশফ তা ফযােপ্রাপ্তগণ ডভশন ধনশত ফাধ্য থাকশফ। কাযণ অশনশকই 

প্রধপশডন্ট পাশন্ডয ডরান, ডনন শত প্রাপ্ত অথ ত, ডকউ ব্যাংক ডরান ফা জায়গা জধভ ধফধক্র কশয ধকধস্তয টাকা তথা 

ফ্ল্যাশটয অশধ তক মূল্য ধযশাধ কশযশছন। ফততভাশন তাঁযা আধথ তকবাশফ অশনক ক্ষধতগ্রস্থ শে/শয়শছ ফশর বায় 

ভতাভত প্রকা কশযন। 
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ধনভ তাণ কাজ ম্পধকতত  

 বায় অংগ্রণকাযী স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যধক্তফগ ত জানান, তাশদয ধনজস্ব অধবজ্ঞতায আশরাশক ধনভ তাণ কাশজ 

ব্যফহৃত ধনভ তাণ াভগ্রী ধনে ভাশনয ধছর এফং শ্রধভকশদয ধনযািায (গামু্বট, যারশভট, গ্লাফ,ভাস্ক ইতযাধদ) খুফ 

বার ডকান ব্যফস্থা ডনই। 

 বায় অংগ্রণকাযী স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যাধক্তফশগ তয ধনকট াভরায ব্যাাশয জানশত চায়া শর তাযা জানান, 

মিন ৫নং বফশনয াইধরং এয কাজ শুরু কযা য় তিন ৫নং বফশনয ধনকটফতী একটি ধং ভর ধছর মা 

াইধরং এয কশম্পকশনয কাযশণ উক্ত বফনটি ডেঁশ উশঠ এফং ঝুঁধকপূণ ত ভশন য়। এভতাফস্থায় স্থানীয় ডরাকজন 

জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষশক জানায় এফং াইধরং এয অন্য দ্ধধত অফরম্বন কশয কাজ ম্পন্ন কযশত ফরা য়।  

 প্রকশল্পয আতায় বফশন অফস্থানকাযীগণ জানান, তাশদয ডদিায় ধনভ তাণ কাশজ ধক  ডক্ষশত্র ত্রুটি/ধফচুযধত 

ধযরধক্ষত য় এফং জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষশক এ ব্যাাশয তাঁযা অফধত কশয ডকান প্রধতকায ায়ধন। 

 বফশন অফস্থানকাযীগণ আয জানান, ধনধভ তত বফশন গ্যা ংশমাশগয ব্যাফস্থা যািা য়ধন এফং বৃধষ্টয াধন 

ংযক্ষণাগাশযয ডকান ব্যফস্থা ডনই। 

 বফশন অফস্থানকাযীগণ ভতাভত প্রকা কশযন ডম, য়িঃধনষ্কাশনয জন্য ডড্রন  সুয়াশযশজয কাজ ঠিকবাশফ কযা 

য়ধন মায জন্য ডড্রশন াধন/আফজতনা জশভ থাশক। এছাড়া আয জানান, ধনধভ তত বফশন দযজায কাশঠয ভান খুফ 

বার নয় এফং প্লাস্টাশযয কাজ বার কশয কযা য়ধন মায জন্য এিধন ধক  ধক  জায়গায় প্লাস্টায িশ িশ 

শয। 

 বায় অংগ্রণকাযীযা জানান, প্রকশল্পয আতায় ধনযািা ব্যফস্থা শন্তালজনক নয়। 
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চতুথ ত অধ্যায় 

প্রকশল্পয SWOT ধফশেলণ 
 

যাভ তক দর কর্ততক প্রকশল্পয ফাস্তফ ম তশফক্ষণ,                      , প্রকল্প ংধেষ্ট                  

             , এফ     এ                                                       ,         

                       ।               (Strength),          (Weakness),       

(Opportunity) এ             (Threat)                          - 

        (Strength)  
 

1) প্রকল্প ফাস্তফায়শনয জন্য ধডধধ/আযধডধধ’ডত প্রশয়াজনীয় অশথ তয ংস্থান; 

2) এধডধ/আযএধডধ’ডত প্রশয়াজনীয় অথ ত-ফযাে  মথাভশয় অথ ত-ছাড়; 

3) স্বল্প ধযভাণ জধভশত ঢাকা শযয প্রাণ ডকশে ধযকধল্পতবাশফ তীব্র আফান ভস্যা ভাধাশনয উশযাগ;  

4) প্রকল্পটি শযয প্রাণশকশে অফধস্থত ফশর নাগধযক সুধফধা ফফাকাযীশদয াশতয মুশঠায় থাকা; 

 

         (Weakness)  
 

1) মথাভশয় ভূধভ উন্নয়ন এফং ভূধভ দির কাজ ম্পন্ন কযশত না াযা; 

2) প্রকশল্পয ডফইজরাইন াশব ত  প্রকশল্পয              না কযা; 

3) প্রকশল্পয ধযশফগত ছাড়ত্র (IEE and EIA) না থাকা; 

4)                                                                                    

                      ; 

5)                               এ               এ                          ; 

6)              -                                         এ                    এ    

                        ; 

7) প্রকশল্পয ডভয়াদ ধনধ তাযণ কযায জন্য CPM/PERT অথফা অন্য ডকান দ্ধধত অনুযণ না কযা; 

8) ডিরাধ ধনভ তাণকাযী প্রধতষ্ঠানগুশরায কাশজয আশদ ডদয়ায আশগ অক্ষভতা ধফচায কযশত না াযা এফং ডিরাধ 

ঠিকাদাশযয কাছ ডথশক াযপযম্যান্স সুযক্ষায অথ ত না ডনয়া;  

9)                       ফ-                                    ;  

 

      (Opportunity)  
 

1)                 “২ ৩  এ    ” – ১১ “         ,       ,               এ             

                 ”                      ; 

2)                                                                                    ; 

3) াশ্রয়ী মূশল্য স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য ধনে  ভধ্যভ আশয়য জনগশণয সুশমাগ যশয়শছ; 

4) মথামথ আযশফাধযকারচায এয ভাধ্যশভ বুজ  ডটকই ধযশফ ততধয কযায সুশমাগ যশয়শছ;  

5) ধযশফফান্ধফ  ডটকই ফজতয                                                           ;  

6) ীধভত আশয়য ডরাকশদয উন্নত াভাধজক ধযশফ ধনধিত কযায সুশমাগ যশয়শছ; 
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     (Threat)  

  

1.            ৯                                                                        

                            ;  

2.                                                           ,   ফ                    

  /                    ; 

3.            ৯             ফ                 (FSM)        এ                  

    ;  

4.                  ভূগবতস্থ জরাধায খুফ গবীয, মা ধযষ্কায কযা কঠিন এফং বধফষ্যশত ংযধক্ষত াধন 

দূলশণয ম্ভাফনা যশয়শছ এফং উক্ত াধন ব্যফাশযয অনুশমাগী শয় ডমশত াশয। 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

ম তশফক্ষণ  

৫.১ ভীক্ষারব্দ ম তশফক্ষণ 

                                                                                  

         । এ                                ,      /                    , 

                          ,                                       ,                     

          ,                              ,                /                            

                                                   ,                                       । 

                         ফ  ফ                       - 

৫.১.১  ধডধধ/আযধডধধ         

1. প্রকশল্পয ডভয়াদ  প্রাক্করন ডথশক প্রধতয়ভান য় ধডধধ’ডত ডভয়াদ  প্রাক্করন মথাথ ত ধছর না। 

2.  প্রকল্পটি ডনয়ায ভয় ডফজরাইন াশবত  ধপধজধফধরটি স্টাধড কযা য়ধন। এ কাযশণ প্রকল্প গ্রশণয ডমৌধক্তকতা  

প্রকল্প গ্রণকারীন আফান  নগযায়শনয অফস্থা ডকভন ধছর তা জানা মায়ধন। 

3.  প্রকশল্পয আযধডধধ’ডত ংযুক্ত Log-Frame এ Narrative Summary, Objectively Verifiable 

Indicator, Means of Verification, Important Assumptions এ ংযুক্ত তথ্যগুশরা মথামথ য়ধন। 

৫.১.২  প্রকশল্পয কভ ত-ধযকল্পনা ম তশফক্ষণ 

1) প্রকশল্পয আতায় অনুশভাধদত অঙ্গগুশরায ফছয-ধবধিক কভ তধযকল্পনা ধডধধ/আযধডধধ’ডত থাকশর ধফগত 

অথ ত-ফছযগুশরাশত ভয়ধবধিক কভ তধযকল্পনা প্রণয়নপূফ তক অথ ত-ফছশযয শুরুশত ভন্ত্রণারয় শত অনুশভাদন ডনয়া 

য়ধন। 

2)  প্রকশল্পয অথ ত-ফছয ধবধিক কভ ত ধযকল্পনা ধডধধ/আযধডধধ অনুমায়ী কযা য়ধন এ            -

                                           -                । 

৫.১.৩  প্রকশল্পয উশেশ্য ফাস্তফায়ন/     ংক্রান্ত ম তশফক্ষণ 

1. প্রকশল্পয মূর উশেশ্যগুশরায ভশধ্য অন্যতভ উশেশ্য শরা স্বল্প ধযভাণ জধভশত ধযকধল্পতবাশফ তীব্র আফান 

ভস্যায ভাধান কযা। ভীক্ষায় ডদিা মায় ডম, ঐ     ২/২.৫ কাঠায প্লশট ভাত্র একটি ধযফায ফফা কযশত 

াযশতা অথ তাৎ (২০ কাঠা= ১ ধফঘা  ৩ ধফঘা= ১ একয) ৫.৫১ একয জধভশত     ৩০০           শয ধক  

ধযফায ফফা কযায সুশমাগ ডত। ধকন্তু ফততভাশন একই ধযভাণ জধভশত ৯০০টি ধযফাশযয আফান ব্যফস্থা 

ধনধিত শয়শছ। এ কাযশণ ফরা মায় ডম প্রকশল্পয ১ভ উশেশ্য অজতন ম্ভফ শয়শছ।  

2.                                          ।                     ,          -এফ-    

                    -             ,   /    ,                       -              

          ।                             এ                               

                                          ।  

3. প্রকশল্পয অন্যতভ উশেশ্য শে াশ্রয়ী মূল্য স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য জনগণশক সুশমাগ প্রদান কযা। এ     

         একটি ৮০০ ফগ তপৄশটয ফ্ল্যাশটয মূল্য ৫২,৩৬,০০০ (ফায়ান্ন রক্ষ ছধত্র াজায) টাকা এফং ১০০০ ফগ তপৄট 

একটি ফ্ল্যাশটয মূল্য ৬১,১৬,০০০ (একলধে রক্ষ ডলার াজায) টাকা।    পূফ ত মূল্য ডথশক প্রায় ৭৫%     । প্রকল্প 

ফাস্তফায়শন ভয়  ব্যয় বৃধদ্ধয াশথ াশথ ীধভত আশয়য জনগশণয ফ্ল্যাট ক্রয় ক্ষভতা, আগ্র  আস্থা কশভ ডমশত 

াশয এফং প্রকশল্পয উশেশ্য াশ্রয়ী মূশল্য স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য জনগণশক সুশমাগ প্রদান কযায উশেশ্যটি 

ব্যাত শে ফশর ধাযণা কযা মায়। 

৫.১.৪  প্রকশল্পয ডবৌত অফকাঠাশভা ম তশফক্ষণ 

1.                         এ        (                               )                      

                                                 (      -১১)                     । 
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2.                                           , এ      ৪                             এ   ১১  

                     ।  

3.                                     ফ                                         এ   

          । এ              ফ                                              । 

4.                       -                  (      -৬, ৭, ৮  ১২) এ                      

                        । এ                                  এ                   

              ।  

5.   -এ       এ        এ                                 (      - ৬  ১২)           

                                   এ   এ                  এ                 ।  

6.                                                        (      -৬, ৭,  ১২) এ          

                                  ।  

7.                                                                ।        ,     ,       

                          ।  

8.        ৪                                                 এ                               

                 । এ           ফ                           ।  

9.        ৩, ৪ এ   ৫                          ,            এ                    এ         -

 ২ এ                                       ।   

10.        ১, ২, ৩, ৪  ৫                                          এ         - ২ এ           

    / ফ    এ                            ।  ফ    এ                                     

                                             ,      এ                            ।  

11.        ৪                        ফ  এ                                            ,       

               এ                                                          । এ     

                              ।  

12.           ২      ১২              ফ                  ১        ফ                । 

   ,   ফ  এ                                 এ     ফ                । এ            

             -                                     । 

13.  ৯                                                      । 

৫.১.৫ আইএভইধড’য ধযদ তন প্রধতশফদন ম তশফক্ষণ  

1. ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) কর্ততক গত ১৭/০৬/২০১৯ তাধযশি ফ তশল প্রকল্পটি যজধভশন 

ধযদ তন কযা শয়শছ (স্বাযক নং- ২১.০০.০০০০.৫০৪.১৪.০২৯.১৭-১৮৬)। চরধত ২০১৯-২০ অথ ত-ফছশযয 

ভয়ধবধিক কভ ত  ক্রয় ধযকল্পনা প্রণয়নপূফ তক অথ ত-ফছশযয শুরুশত ভন্ত্রণারয় শত অনুশভাদন ডনয়ায জন্য 

সুাধয কযা শর ধকন্তু তা ফাস্তফায়ন কযা য়ধন।  

2. প্রকশল্পয ৩নং উশেশ্য (াশ্রয়ী মূশল্য স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য জনগণশক সুশমাগ প্রদান কযা) এ  ব্যাত 

শে। 

3. ধনভ তাণ কাজ চরাকারীন        এড়াশনায জন্য প্রশয়াজনীয় তকততামূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযায প্রশয়াজন ভশভ ত 

প্রধতশফদশন সুাধয কযা শর তা ফাস্তফায়ন কযা য়ধন।  

4. প্রকশল্পয ধডধধ অনুাশয ধনয়ধভতবাশফ ধআইধ  ধএধ বা আশয়াজন কযায জন্য প্রধতশফদশন সুাধয 

কযা শর যফতীশত তা ফাস্তফায়ন কযা য়ধন।  

৫.১.৬  ধনধ তাধযত ভশয় ফ্ল্যাট বুশঝ না ায়ায় আধথ তক ক্ষধত ধফলশয় ম তশফক্ষণ 

1.                                  এ                    এ                            

                   ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা জাভানত প্রকশল্পয আতায় ২/২.৫ কাঠায প্লশটয জন্য ১৯৯৮ 

াশর আশফদন কশযন।               ২ ১                           । 



    77 

 

2. জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয প্রশক্টাশ ফ্ল্যাশটয ডম মূল্য ধনধ তাযণ কযা ধছর যফতীশত ফ্ল্যাশটয মূল্য পূশফ তয তুরনায় 

প্রায় ৭৫% বৃধদ্ধ    । গত ডভ ২০১৯ তাধযি ডথশক ধডধধডধ কর্ততক ফ্ল্যাট ফযােপ্রাপ্তগশণয নাশভ ধনয়ধভত ধফদুযৎ 

ধফর আশছ। এ        অশনশকই প্রধপশডন্ট পাশন্ডয ডরান, ডনন শত প্রাপ্ত অথ ত, ডকউ ব্যাংক ডরান ফা   য়গা 

জধভ ধফধক্র কশয ধকধস্তয টাকা তথা ফ্ল্যাশটয অশধ তক মূল্য ধযশাধ কশযশছন।                           

এ             এ                                                     আধথ তকবাশফ এফং 

াভাধজকবাশফ অশনক ক্ষধতগ্রস্থ শে/শয়শছ ফশর ধাযণা কযা মায়। 

৫.১.৭  প্রকশল্পয ফাধল তক ক্রয় ধযকল্পনা ম তশফক্ষণ 

1.       ফ                      ’              ,       /        ’                    

                                             । এ                            ,              

                                           ।  

 

৫.১.৮  প্রকশল্পয ক্রয় ম্পধকতত প্যাশকজ/রটমূ ম তশফক্ষণ 

1. ণ্য  কাজ ক্রয় ধডধধ/আযধডধধ এফং যকাধয ক্রয় আইন/নীধতভারা (ধধএ-২০০৬  ধধআয-২০০৮) 

অনুমায়ী ম্পন্ন কযা শে/শয়শছ তশফ ধক  ডক্ষশত্র ব্যতযয় ধযরধক্ষত শয়শছ।  

2. অযদ্বডদ্বদ্ব’ক্ষত উদ্বেদ্বখত ক্রয় দ্বযকেনায় প্রকশ্লেয পূতব কাজ ক্রয়                   কতৃবক ম্পাদন কযা 

শ্লয়শ্লছ।  

3.                       কাজ ক্রশ্লয়য ক্ষেশ্লে 10টি প্যাশ্লকশ্লজয অওতায়         31টি াফ-রশ্লট কাজ ক্রয় 

কযা শ্লয়শ্লছ। এয ভধ্য 2টি    -     ক্রয় কাম বক্রভ                                           

                   ২৯     -                                                       

     ।  

4.                                                       ‘    ’                        

                                                      ।                         

                          । 

5.                            খ                                               ।  

6.                                               (     ,            )                   

                                                                                  

                                               । 

৫.১.৯                                         

১.               -    ২ ১১-২ ১২      ২ ১৮-২ ১৯           ৫                        । এ  

   ২                        এ   ৩                  এ            ।  

2.            এ           ৬                    ।                               । 

৫.১.১                                       

১ প্রকল্প ফাস্তফায়শন ধফরশম্বয কাযণমূশয ভধ্য অন্যতভ শে ধনধ তাধযত ভশয় ভূধভ অধধগ্রণ  দির কাম তক্রভ 

ম্পন্ন না য়া; ভূভ অধধগ্রণ এফং ঠিকাদাযশক াইট স্তান্তশয ২ ফছয ভয় ধফরম্ব য়া, ধবধযশয়ন অড তায 

এ                                                        , ধনভ তাণ াভগ্রীয অস্বাবাধফক মূল্য 

বৃধদ্ধয কাযণ ডদধিশয় ঠিকাদাযী প্রধতষ্ঠান এয ক্ষধতপূযণ দাফী এফং ধফশযাধ ধনষ্পধিশত ভয় ধফরম্ব য়া, াইর 

ড্রাইশবয ভয় স্থানীয় জনাধাযশণয ফাঁধায কাযশণ প্রায় ২ ফছয কাজ ফন্ধ থাকা,              এ      

             ,      এ   জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয কভ তকততাশদয ভন্বশয় গঠিত ধফশলজ্ঞ          

    এ                              , স্ট্রাকচাযার ড্রইং  নকা প্রাধপ্তশত ডদধয এ   ডবধযশয়ন অড তায 

অনুশভাদশন ধফরম্ব য়া।   

২ এ       ১১                         এ               এ                            

                                  ।  
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৫.১.১১  SWOT          

            (Strength)                              এধডধ/আযএধডধ’ডত প্রশয়াজনীয় অথ ত-ফযাে 

 মথাভশয় অথ ত-ছাড় এ   প্রকল্প ফাস্তফায়শনয জন্য ধডধধ/আযধডধধ’ডত প্রশয়াজনীয় অশথ তয ংস্থান। াশ্রয়ী মূশল্য 

স্থায়ীবাশফ ফ্ল্যাট ক্রশয়য জন্য ধনে  ভধ্যভ আশয়য জনগণশক সুশমাগ প্রদান কযা। 

              (Weakness)         , প্রকশল্পয ধযশফগত ছাড়ত্র (IEE and EIA)          । প্রকশল্পয 

ডফইজরাইন াশব ত  প্রকশল্পয                      ।                                      

                                                                 । প্রকশল্পয ডভয়াদ ধনধ তাযণ কযায 

জন্য CPM/PERT অথফা অন্য ডকান দ্ধধত অনুযণ         । ডিরাধ ধনভ তাণকাযী ংস্থাগুধরয কাশজয আশদ 

ডদয়ায আশগ অক্ষভতা ধফচায কযশত না াযা এফং ডিরাধ ঠিকাদাশযয কাছ ডথশক াযপযম্যান্স সুযক্ষায অথ ত      

    ।              -                                           এ                  

  এ                        ।  

             (Opportunity)         ,                  “২ ৩  এ    ”- ১১ “         , 

      ,               এ                              ”। ধযকধল্পত আফান                

এ                              ।                                                      

         । 

          (Threat)      , ৯               ১৫                এ                             

                                          । ৯              ফ                  (FSM) 

       এ                       এ                                       ৭৫%           

                                                                   ।  
 

৫.১.১২                                 

1.                                                                                

      । এ                                                                   ।  

2.           /                                                                             

     এ       এ                             । 

3.                                                                                    । 

এ                                               ।  

4.                                                  ।                               

           এ      এ                                     ।  
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লষ্ঠ অধ্যায় 

সুাধযভারা  উংায  

৬.১  সুাধযভারা 

                 

1.                   ২ ২১                                                         

                                -                 ,     -   

 .                                                                                  

                                        এ               ।            এ   

                          -                                                  

           ;     

 .                                                 এ                    (  -     ) 

                               ;   

 .                                       Covid-19                                 

                     ;  

 .              এ      ১১                             ।                   ২ ২১ 

                                                   এ                          

    ; 

ঙ.                                       এ                                     

    ।  

2.                                    -                                                

                                                                ; 

3.                                                                             এ   

                                                                               

                ;  

4.                                                                                      

                                  । এ                                       ;  

5.                                                           এ                         

                                           ;   

6.             /                                 এ                    এ   এ        

                                                   ; 

7.                                                          ফ                     

                                           :    

8.   এ    ’                                                     এ   এ                   

                                          ; 

9.        Project Management Information System (PMIS) এ                         

           ; 

10.                                                                  । 

             - 

1. দ্বফরশ্লম্ব ক্ষখরাদ্ব দ্বনভ বাণকাযী প্রদ্বতষ্ঠাগুশ্লরায কাছ ক্ষথশ্লক াযপযম্যান্স সুযোয থ ব অদায় কযশ্লত শ্লফ। এখন 

ম বন্ত ক্ষকন তা অদায় কযা য়দ্বন তা খদ্বতশ্লয় ক্ষদখশ্লত শ্লফ।    
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2.        ফজবয                                                     খ               

উ    /               ; 

3.            ফজবয                                                                       

                    ।                                                           ;  

4.                                অযশ্লফাদ্বযকারচাশ্লযয ভাধ্যশ্লভ                                   

      /                                                        ;  

5.                                                                            ;  

6.                                                                        -           

   ;  

7.                                                                                         

                         ;    

8.                                           ক্ষাগত স্বাস্থয ও দ্বনযাত্তা                     

                                                                  ; 

9.                                                           ।   

            - 

1.                          খ   ২-৩                উ                                     

                                                                                    ; 

2.                                   ২০৮.৩৩% ব্যয় এফং ৩৫০% ভয় বৃদ্বদ্ধ ক্ষশ্লয়শ্লছ     ভন্ত্রণারয় ও 

    ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায যফতী দ্বডদ্বদ্ব প্রণয়শ্লনয ভয় প্রকশ্লেয ক্ষভয়াদ ও প্রাক্করন মথামথবাশ্লফ কযশ্লত 

শ্লফ ক্ষমন বদ্বফষ্যৎ প্রকশ্লেয ক্ষভয়াদ ও ব্যায় বৃদ্বদ্ধ না ায়; 

3.                                                                          খ        

            ;  

4.               ৎ               প্রকল্প এরাকায় ধকংফা প্রকশল্পয আতায় বফশন একটি কমুযধনটি 

ডন্টায ধনভ তাণ কযায জন্য দশক্ষ গ্রণ কযশত শফ;    

5.   এ    ’                                                     এ   এ                   

                                          ; 

6. প্রকেটি ক্ষনয়ায ভয় ক্ষফআজরাআন াশ্লব ব                  প্রদ্বতশ্লফদন বতদ্বয কযা য়দ্বন     বদ্বফষ্যৎ প্রকে 

গ্রশ্লণয ভয় উশ্লেদ্বখত প্রদ্বতশ্লফদন বতদ্বয কশ্লয ক্ষগুশ্লরা দ্বডদ্বদ্বয াশ্লথ ংযুি কযা;    

7. প্রকেটি ক্ষনয়ায ভয় IEE and EIA প্রদ্বতশ্লফদন বতদ্বয কযা য়দ্বন মা প্রকশ্লেয দ্বযশ্লফ ছাড়শ্লেয জন্য 

ফাধ্যতামূরক। বদ্বফষ্যৎ প্রকে গ্রশ্লণয ভয় উশ্লেদ্বখত প্রদ্বতশ্লফদন বতদ্বয কশ্লয ক্ষগুশ্লরা দ্বডদ্বদ্ব'য াশ্লথ ংযুি 

কযা। 

৬.২          

গৃায়ন  গণপূতত          জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ                  “ডভাাম্মদপুয ‘এপ’ ব্লশক ীধভত আশয়য 

ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় ংশাধধত)                             

          ২ ২১ (      )                          ।                  , স্বল্প ধযভাণ জধভশত 

ধযকধল্পতবাশফ তীব্র আফান ভস্যা ভাধান                 “২ ৩  এ    ” – ১১ “         , 

      ,               এ                              ”                      । এ     

                                                                                 শযয প্রাণ 

ডকশে প্রকল্পটি অফধস্থত ফশর ভস্ত ধযশণয নাগধযক সুধফধা ফফাকাযীশদয াশতয মুশঠায় থাকশফ। 
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  ফ         

             /        । 

   এ    ’                 । 

        ফ   ফ     (ToR),                              (  এ    ),               । 

 PPA-2006- Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the 

Peoples Republic of Bangladesh. 

 PPR-2008- Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and 

Perlamentary Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. 

 Bangladesh Bureau of the Statistic-2017, Government of the Peoples Republic of 

Bangladesh. 

              /  । 

        /    । 
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        -১  
 

“          -  -                                       900                      

(2          )”             ধনধফড় ধযফীক্ষণ        

           (                    ) নমুনা জধয প্রশ্নভারা 
 

ম্মধত ত্র 
 

ধযধচধত  ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাশজয উশেশ্য ফণ তনা 

আোরামু আরাইকুভ/নভস্কায। 

 

আধভ............................. ঢাকায় অফধস্থত এভএ ডডশবরশভন্ট এশাধশয়টস্ ধরিঃ  নাভক একটি যাভ তক প্রধতষ্ঠান ডথশক 

এশধছ। যকাশযয ধফধবন্ন ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ এফং ধফধবন্ন ডফযকাযী প্রধতষ্ঠান ডদশয আথ ত-াভাধজক অফস্থায উন্নয়শন ধফধবন্ন যকভ 

কভ তসূচী ফাস্তফায়ন কশয আশছ।আভযা ঐ ফ কাশজয গশফলণায/জধযশয কাজ কশয থাধক। ফততভাশন আভযা “          -  - 

                                      900                     (২          )”             ধনধফড় 

ধযফীক্ষণ ভীক্ষায জন্য ধযকল্পনা ভন্ত্রণারশয়য ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ এয শক্ষ আনাশদয আথ ত-াভাধজক 

আফস্থায জধয কাশজয তথ্য ংগ্র কযশত এশধছ। আনায কাছ ডথশক প্রাপ্ত তথ্য এই জধয কাজ ছাড়া অন্য ডকাথা ব্যফায কযা 

শফ না। আধভ আনাশক ম্পূণ ত ধনধিত কযধছ ডম আধন মা ফরশফন আভযা অফশ্যই তা ডগান যািশফা। আভযা আা কযশফা 

আধন ঠিক তথ্য ধদশয় ায়তা কযশফন। আনায ঠিক তশথ্যয উয ধনব তয কযশছ আভাশদয কাশজয পরতা এই াক্ষাশত 

আনুভাধনক ৩০ ধভধনট ভয় ব্যয় শফ। আনায ধক এই জধয ম্পশকত ডকান প্রশ্ন আশছ? আভযা ধক শুরু কযশত াধয? 

 

                                                                   ডভাফাইর নম্বযিঃ                      

াক্ষাত প্রদানকাযীয স্বাক্ষয                   

 

 াক্ষাৎকায গ্রশণয তাধযিিঃ 

 

           

        

ধদন ভা ফছয 

০১ উিয দাতায নাভিঃ ধতা/ স্বাভীয নাভিঃ           

০২ উিযদাতায ধরঙ্গিঃ- 
    --------------------------------------------১ 

ভধরা ------------------------------------------২ 

  

০৩ উিযদাতায ডািঃ- 

চাকুধয ------------------------------------------১ 

ব্যফা ------------------------------------------২ 

প্রফাী-------------------------------------------৩ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------- --------------৯৯ 

 

০৪ য়াড ত/ইউধনয়নিঃ- থানা/উশজরািঃ-  

০৫ ডজরািঃ- ধফবাগিঃ- 
 

০৬ াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয নাভিঃ- তদাযককাযীয নাভিঃ- 
 

০৭ স্বাক্ষযিঃ- স্বাক্ষযিঃ- 
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ক্রদ্বভক 

নং 
প্রশ্ন উিয ডকাড ধনশদ তনা 

 ডকন-১   আথ ত-াভাধজক তথ্যাধদ  
01 আধন ডকা  ডশ্রধণ ম তন্ত ডরিাড়া কশযশছন? ৫ -৮      --------------------------------------১ 

এ এ       -------------------------------------২ 

এ  এ   /     --------------------------------৩ 

     /  এ   ------------------------------------৪ 

          ---------------------------------------৫ 

  এ    -----------------------------------------৬ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)-------------- ------------৯৯ 

 

 

 

 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)---------------------------৯৯ 

 

০২                             ?    ……     ……      …  …   

03                                       ১   ---------------------------------------------১ 

২   ----------------------------------------------২ 

৩   ---------------------------------------------৩ 

৩ এ      ---------------------------------------৪ 

 

04 ফততভাশন আনায ধযফাশয ভাধক আয় কত?  

 (এিাশন কশরয আয় একাশথ ডমাগ শফ) 

 

< ১০,০০০ টাকা ----------------------------------১ 

১০,০০১- ২৫,০০০টাকা ---------------------------২ 

২৫,০০১- ৫০,০০০টাকা ---------------------------৩ 

৫০,০০১- ১০০,০০০টাকা --------------------------৪ 

> ১০০,০০০টাকা ---------------------------------৫ 

 

05 ফততভাশন আনায ধযফাশযয ভাধক ব্যয় কত?  

(এিাশন কশরয ব্যয় একাশথ ডমাগ শফ) 

 

< ১০,০০০ টাকা ----------------------------------১ 

১০,০০১- ২৫,০০০টাকা ----------------------------২ 

২৫,০০১- ৫০,০০০টাকা ---------------------------৩ 

৫০,০০১- ১০০,০০০টাকা --------------------------৪ 

> ১০০,০০০টাকা ---------------------------------৫ 

 

      -২                            

01            -  -     900              

           ধকবাশফ ডজশনশছন? 

  

টিদ্বব/ দ্বেকায় ক্ষদশ্লখ-------------------------------১ 

ওশ্লয়ফ াআড ক্ষদশ্লখ----------------------------------২ 

ফন্ধু-ফান্ধফ/অত্নীয়-স্বজন----------------------------3 

প্রকে ংদ্বেষ্ট কভ বকতবায ভাধ্যশ্লভ--------------------4 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

02      ফ্ল্যাশ্লটয জন্য কখন অশ্লফদন কশ্লযদ্বছশ্লরন? 
………  …    

 

০৩ অশ্লফদশ্লনয াশ্লথ জভাকৃত শ্লথ বয দ্বযভাণ          

…………..     

 

০৪ প্রদ্বত ফগ বপৄশ্লট ফ্ল্যাশ্লটয মূল্য কত    ? 
…………..     

 

05                                      যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

০৬ যাঁ শর, কত      বৃধদ্ধ ডশয়শছ? (পূশফ তয তুরনায়) ………………      

০৭                        ? …………       

০৮                ফ্ল্যাট বুশ্লঝ ক্ষশ্লয়শ্লছন?  
……  ……    

 

০৯       ফ্ল্যাটটি ঠিকবাশফ বুশঝ ডশয়শছন ধক না? যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১০       ,                    ? 

 

                    ------------------------১  
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(এ         )                             --------------২ 

                  ----------------------------৩ 

                ------------------------------৪ 

                -------------------------------৫ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

১১ ফ্ল্যাট ক্রয় কযশত আধন ডকান ধযশণয দ্ধধত 

অফরম্বন কশযশছন? 

এককারীন-----------------------------------------১ 

ধকধস্তয ভাধ্যশভ------------------------------------২ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১২                                           াপ্তাধক-------------------------------------------১ 

ভাধক---------------------------------------------২ 

তত্র-ভাধক-----------------------------------------৩ 

ফছয-ধবধিক---------------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১৩                               যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১৪ যাঁ শর                                  

     

৫ %-----------------------------------------------১ 

১  %---------------------------------------------২ 

১৫% ---------------------------------------------৩ 

২  %---------------------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১৫ ফ্ল্যাট ক্রশ্লয়য অশ্লফদন প্রদ্বক্রয়া শ্লত শুরু কশ্লয ফ্ল্যাট 

স্তান্তয ম্পন্ন ওয়া ম বন্ত জাতীয় গৃায়ন কতৃবে 

কতৃবক ক্ষকান শ্লমাদ্বগতা ক্ষশ্লয়শ্লছন দ্বক না? 

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১৬ যাঁ শ্লর ক্ষকান ম বাশ্লয় ক্ষফদ্ব শ্লমাদ্বগতা ক্ষশ্লয়শ্লছন?            -----------------------------------১ 

                 ----------------------------২ 

                   ----------------------------৩ 

        ----------------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১৭ না শ্লর ক্ষকান ম বাশ্লয় ক্ষফদ্ব শ্লমাদ্বগতায মু্মখীন 

শ্লয়শ্লছন? 

           -----------------------------------১ 

                 ----------------------------২ 

                   ----------------------------৩ 

        ----------------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১৮ ফ্ল্যাট প্রাদ্বপ্তয        পশ্লর       কতখাদ্বন 

              েদ্বতয/      মু্মদ্বখন শ্লয়শ্লছ/শ্লে 

ফশ্লর অদ্বন ভশ্লন কশ্লযন?   

     -------------------------------------------১ 

       ----------------------------------------২ 

    ---------------------------------------------৩ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

      -৩                                      

০১                                        

                      

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

  

 

০২ যাঁ শর ধক ডদশিশছন/শুশনশছন?   
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০৩                                      

                               

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

০৪ যাঁ শর, ধক ধযশণয দশক্ষ ধনশয়শছন? -----------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 

০৫ বফশন যফযাকৃত াধন ব্যফাশযয উশমাগী ধক? যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

০৬ না শর, ডকন উশমাগী নয়? 

(এ         ) 

            --------------------------------------১ 

           /       ---------------------------২ 

           ------------------------------------৩ 

                         ------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

০৭                                     

  ? 

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

০৮       ,                 ? 

(এ         ) 

                        ------------------১ 

   -            --------------------------------২ 

                 ফ              -----------৩ 

            ----------------------------------৪ 

                   --------------------------৫ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

০৯ বফশন                                  ? যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১০       ,                 ? (এ         ) -----------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

১১ বফশন                       /           ? যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 
 

১২       ,                          ? (এ      

   ) 

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
 

১৩             (Arboriculture)            

                        ? 

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২  

১৪ না শর, ডকন             (Arboriculture) 

                               ? 

           -------------------------------------১ 

                   ----------------------------২ 

         এ      ---------------------------৩ 

                -------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১৫                                       

               /        ? 

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২  

১৬   ,                     ? 

(এ         ) 

         /               -------------------১ 

                     -----------------------২ 

                 ----------------------------৩ 

                   -------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১৭                                      

           ? 

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২  
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১৮       ,             ?             ফ   ------------------------------১ 

                       --------------------২ 

         এ      ---------------------------৩ 

                -------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১৯ Solid Waste Management (            

    )                     ? 

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২  

২০   ,                     ? -----------------------------------------------------

----------------------------------------------- 
 

২৫                                  

              

   -----------------------------------------------১ 

       -----------------------------------------২ 

        ----------------------------------------৩ 

           -----------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

  

 

 

াক্ষাৎকায গ্রণকাযী: 

প্রশ্ন-ত্রটি পুনযায় যীক্ষা করুন। ডকান প্রশশ্নয উিয ফাদ ধগশয় থাকশর উিযদাতাশক আফায ধজজ্ঞাা করুন 

এফং উিযমূ ঠিকবাশফ এশশছ ধকনা ড ব্যাাশয ধনধিত ডান। ধযশশল াক্ষাৎকায গ্রশণ মূল্যফান ভয় 

ডদয়ায জন্য উিযদাতাশক আফায ধন্যফাদ জানান। 
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        -২  
 

“          -  -                                       900                      

(2          )”             ধনধফড় ধযফীক্ষণ ভীক্ষায 

           (                                   ) নমুনা জধয প্রশ্নভারা 
 

ম্মধত ত্র 
 

ধযধচধত  ধনধফড় ধযফীক্ষণ কাশজয উশেশ্য ফণ তনা 

আোরামু আরাইকুভ/নভস্কায। 

 

আধভ............................. ঢাকায় অফধস্থত এভএ ডডশবরশভন্ট এশাধশয়টস্ ধরিঃ  নাভক একটি যাভ তক প্রধতষ্ঠান ডথশক 

এশধছ। যকাশযয ধফধবন্ন ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ এফং ধফধবন্ন ডফযকাযী প্রধতষ্ঠান ডদশয আথ ত-াভাধজক অফস্থায উন্নয়শন ধফধবন্ন যকভ 

কভ তসূচী ফাস্তফায়ন কশয আশছ।আভযা ঐ ফ কাশজয গশফলণায/জধযশয কাজ কশয থাধক। ফততভাশন আভযা “          -  - 

                                      900                     (২          )”             ধনধফড় 

ধযফীক্ষণ        জন্য ধযকল্পনা ভন্ত্রণারশয়য ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ধফবাগ এয শক্ষ আনাশদয আথ ত-াভাধজক 

আফস্থায জধয কাশজয তথ্য ংগ্র কযশত এশধছ। আনায কাছ ডথশক প্রাপ্ত তথ্য এই জধয কাজ ছাড়া অন্য ডকাথা ব্যফায কযা 

শফ না। আধভ আনাশক ম্পূণ ত ধনধিত কযধছ ডম আধন মা ফরশফন আভযা অফশ্যই তা ডগান যািশফা। আভযা আা কযশফা 

আধন ঠিক তথ্য ধদশয় ায়তা কযশফন। আনায ঠিক তশথ্যয উয ধনব তয কযশছ আভাশদয কাশজয পরতা এই াক্ষাশত 

আনুভাধনক ৩০ ধভধনট ভয় ব্যয় শফ। আনায ধক এই জধয ম্পশকত ডকান প্রশ্ন আশছ? আভযা ধক শুরু কযশত াধয? 

 

                                                                   ডভাফাইর নম্বযিঃ                      

াক্ষাত প্রদানকাযীয স্বাক্ষয                   

 

 াক্ষাৎকায গ্রশণয তাধযিিঃ 

 

           

        

ধদন ভা ফছয 

০১ উিয দাতায নাভিঃ ধতা/ স্বাভীয নাভিঃ           

০২ উিযদাতায ধরঙ্গিঃ- 
    --------------------------------------------১ 

ভধরা ------------------------------------------২ 

  

০৩ উিযদাতায ডািঃ- 

চাকুধয ------------------------------------------১ 

ব্যফা ------------------------------------------২ 

প্রফাী-------------------------------------------৩ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------- --------------৯৯ 

 

০৪ য়াড ত/ইউধনয়নিঃ- থানা/উশজরািঃ-  

০৫ ডজরািঃ- ধফবাগিঃ- 
 

০৬ াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয নাভিঃ- তদাযককাযীয নাভিঃ- 
 

০৭ স্বাক্ষযিঃ- স্বাক্ষযিঃ- 
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ডকন-০১-আথ ত-াভাধজক তথ্যাধদ: 

01 আধন ডকা  ডশ্রধণ ম তন্ত ডরিাড়া কশযশছন? ৫ -৮      --------------------------------------১ 

এ এ       -------------------------------------২ 

এ  এ   /     --------------------------------৩ 

     /  এ   ------------------------------------৪ 

          ---------------------------------------৫ 

  এ    -----------------------------------------৬ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)-------------- ------------৯৯ 

 

 

 

 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)---------------------------৯৯ 

 

০২                              ?    ……     ……      …  …   

03                                        ১   ---------------------------------------------১ 

২   ----------------------------------------------২ 

৩   ---------------------------------------------৩ 

৩ এ      ---------------------------------------৪ 

 

     -০২-                                 

01            -  -     900              

           ধকবাশফ ডজশনশছন? 

টিদ্বব/ দ্বেকায় ক্ষদশ্লখ-------------------------------১ 

ওশ্লয়ফ াআট ক্ষদশ্লখ----------------------------------২ 

ফন্ধু-ফান্ধফ/অত্নীয়-স্বজন----------------------------3 

প্রকে ংদ্বেষ্ট কভ বকতবায ভাধ্যশ্লভ--------------------4 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

02      ফ্ল্যাশ্লটয জন্য কখন অশ্লফদন কশ্লযদ্বছশ্লরন? 
………  …    

 

০৩ অশ্লফদশ্লনয াশ্লথ জভাকৃত শ্লথ বয দ্বযভাণ          

…………..     

 

০৪ প্রদ্বত ফগ বপৄশ্লট ফ্ল্যাশ্লটয মূল্য কত    ? 
…………..     

 

05                                      যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

০৬ যাঁ শর, কত টাকা বৃধদ্ধ ডশয়শছ? (পূশফ তয তুরনায়) …………        

০৭               ক্ষশ্লয়শ্লছন?  
……  ……    

 

০৮ ফ্ল্যাট ক্রয় কযশত আধন ডকান ধযশণয দ্ধধত 

অফরম্বন কশযশছন? 

এককারীন-----------------------------------------১ 

ধকধস্তয ভাধ্যশভ------------------------------------২ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

০৯                                           াপ্তাধক-------------------------------------------১ 

ভাধক---------------------------------------------২ 

তত্র-ভাধক-----------------------------------------৩ 

ফছয-ধবধিক---------------------------------------৪ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

১০                                         ১ -২ %----------------------------------------১ 

২ -৩ %----------------------------------------২ 

৩ -৪ %----------------------------------------৩ 

৪ -৫ %----------------------------------------৪ 

৫ % এ     ---------------------------------৫ 

 

১১          এ                            

    ? 

ধনভ তাণ কাজ ম্পন্ন য়ধন--------------------------১ 

জাতীয় গৃায়ন কর্ততশক্ষয গাধপরধত--------------২ 
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ক্রদ্বভক 

নং 
প্রশ্ন উিয ডকাড ধনশদ তনা 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

১২ ফ্ল্যাট বুশঝ না ায়ায় আধন ডকান ধযশণয দশক্ষ 

ধনশয়শছন ধক? 

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১৩ যাঁ শর, ধক ধযশণয দশক্ষ ধনশয়শছন?  

 

 

 

 

১৪                                         

             খ                   

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১৫ যাঁ শর, ধক ধযশণয    খ  দুিয ডশয়শছন?   

১৬                             খ       

                          

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১৭ না শর, ডকন ন্তুষ্ট নয়?  

 

 

 

 

১৮                                        

                                  খ   

    

যাঁ-------------------------------------------------১ 

না -------------------------------------------------২ 

 

১৯ যাঁ শর, ধকবাশফ ক্ষধত পূযণ ধদশয় থাশকন?  

 

 

 

 

২০ ফ্ল্যাট বুশ্লঝ ক্ষশ্লত        পশ্লর       কতখাদ্বন 

      েদ্বতয/      মু্মদ্বখন শ্লয়শ্লছ/শ্লে ফশ্লর 

অদ্বন ভশ্লন কশ্লযন?   

     --------------------------------------------১ 

       ------------------------------------------২ 

    ---------------------------------------------৩ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

২১ ফ্ল্যাট বুশ্লঝ ক্ষশ্লত        পশ্লর       কতখাদ্বন 

        েদ্বতয/      মু্মদ্বখন শ্লয়শ্লছ/শ্লে ফশ্লর 

অদ্বন ভশ্লন কশ্লযন?   

     --------------------------------------------১ 

       ------------------------------------------২ 

    ---------------------------------------------৩ 

অন্যান্য (ধনধদ তষ্ট করুন)----------------------------৯৯ 

 

 

াক্ষাৎকায গ্রণকাযী: 

প্রশ্ন-ত্রটি পুনযায় যীক্ষা করুন। ডকান প্রশশ্নয উিয ফাদ ধগশয় থাকশর উিযদাতাশক আফায ধজজ্ঞাা করুন 

এফং উিযমূ ঠিকবাশফ এশশছ ধকনা ড ব্যাাশয ধনধিত ডান। ধযশশল াক্ষাৎকায গ্রশণ মূল্যফান ভয় 

ডদয়ায জন্য উিযদাতাশক আফায ধন্যফাদ জানান। 
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        -৩  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

        ধযফী ণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) 

“          -  -                                       900                      

 (২য় ংশ্লাদ্বধত)”           এয দ্বনদ্বফড় দ্বযফীেণ         (KII) গাইডরাইন:  

(প্রকল্প ধযচারক  প্রকল্প ংধেষ্ট কভ তকততাগশণয ভন্বশয়)  

 

নাভ------------------------------------- দদ্বফ------------------------াখা----------------------------------- 

 

দপ্তয-------------------------- ক্ষপান/শ্লভাফাআর-----------------------------তাদ্বযখ------------------------------ 

1।                                         ?                             । 

২।                              /                                       ?        । 

৩।                                এ                                                           

   । 

৪।                                       এ                    কী                ?            । 

৫।                                                         ।  

৬। ণ্য, কাম ব, ও ক্ষফা ংগ্রশ্লয ক্ষেশ্লে ক্রয় অআন ও দ্বফদ্বধভারা (দ্বদ্বএ-২০০৬ ও দ্বদ্বঅয-২০০৮) কী উাশ্লয় প্রদ্বতারন 

কযা শ্লয়শ্লছ? ব্যাখ্যা করুন।  

৭। ণ্য, কাম ব ও ক্ষফা ংগ্রশ্লয ক্ষেশ্লে Rate Schedule                                              । 

৮। প্রকশ্লেয অওতায় দ্বনভ বাণ কাম বক্রভমূশ্লয গুণগতভান                                 ? 

৯।  প্রকে ফাস্তফায়শ্লনয পশ্লর ীদ্বভত অশ্লয়য ক্ষরাকশ্লদয অফান       সুশ্লমাগ-সুদ্বফধা বৃদ্বদ্ধশ্লত কতটুকু ভূদ্বভকা যাখশ্লফ ফশ্লর 

অদ্বন ভশ্লন কশ্লযন?  

১০। প্রকে ফাস্তফায়শ্লন ফাস্তফ ম্মত েদ্ববদ্বত্তক কভ ব দ্বযকেনা (Work Plan) অশ্লছ দ্বক না? ব্যাখ্যা করুন।  

১১।                                                           ?         ।  

১২। মথাভশ্লয় প্রকে ফাস্তফায়ন কযশ্লত না াযা ফা দ্বফরশ্লম্বয                  ।  

1৩। প্রকশ্লে অওতায় প্রশ্লয়াজনীয় জনফর (শ্লটকআ দ্বযকেনা) অনুলাদ্বেক দ্বফলশ্লয় ক্ষকান ধযশ্লণয দশ্লে ক্ষনয়া শ্লয়শ্লছ 

দ্বক না? দ্বফস্তাদ্বযত ফলুন।  

1৪।                                                                          ? 

১৫।                   PIC                                        ? 

১৬।                                                 ৎ Contract Management               ? 

১৭।                              ?                                                       

        ফণ বনা করুন। 

১৮। ফ্ল্যাশ্লটয প্রদ্বত ফগ বপৄশ্লট ধাম বকৃত মূল্যায কত দ্বছর? যফতীশ্লত মূল্য বৃদ্বদ্ধ ক্ষশ্লয় থাকশ্লর দ্বফস্তাদ্বযত ফণ বনা করুন। 

১৯। এককারীন ফ্ল্যাট ক্রশ্লয় ক্ষকান ধযশ্লণয সুশ্লমাগ-সুদ্বফধা দ্বছর দ্বক?  

২০।                           খ                                                             

            ? 

২১।  দ্বযশ্লফ ফান্ধফ ও ক্ষটকআ দ্বযশ্লফ সৃদ্বষ্টয রশ্লেয ক্ষকান ধযশ্লণয কাম বক্রভ ক্ষনয়া শ্লয়শ্লছ দ্বক না?  

 

তথ্য ংগ্র কাযীয নাভ              

                                                                       

 ক্ষভাফাআর নম্বযঃ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

ধযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

        ধযফী ণ  মূল্যায়ন ধফবাগ (আইএভইধড) 

“          -  -                                       900                      

 (২য় ংশ্লাদ্বধত)”             ধনধফড় ধযফীক্ষণ ভীক্ষায জন্য 

 FGD Guideline 

(জাতীয় গৃায়ন কর্ততক্ষ/ঠিকাদায প্রধতষ্ঠান/ সুধফধাশবাগী/স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যধক্তফশগ তয ম্বনশয়)  

  

        ----------------------------------------------------------------------------    খ----------------------------- 

উশ্লজরা----------------------ক্ষজরা-----------------------------দ্বফবাগ------------------------------------------------- 

অংগ্রণকাযীশদয নাভ অংগ্রণকাযীশদয 

ডা 

অংগ্রণকাযীশদয ঠিকানা অংগ্রণকাযীশদয 

ডভাফাইর নং 

     

১.     

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.     

১০.     

 

১। প্রকে ফাস্তফায়শ্লনয পশ্লর ীদ্বভত অশ্লয়য ক্ষরাকশ্লদয অফান ভস্যায ফদ্বধ বত চাদ্বদা পূযশ্লণ কতটুকু েভ শ্লফ ফশ্লর 

অনাযা ভশ্লন কশ্লযন? এ ম্পশ্লকব অনাশ্লদয ভতাভত ব্যি করুন। 

২। প্রকশ্লেয অওতায় দ্বনভ বাণ কাম বক্রভমূশ্লয গুণগত ভান ফজায় থাকশ্লছ দ্বক না? এ ম্পশ্লকব অনাশ্লদয ভতাভত ব্যি 

করুন। 

৩।  প্রকশ্লেয অওতায় দ্বনভ বাণ কাম বক্রভমূশ্লয গুণগত ভান ফজায় থাকশ্লছ দ্বক না? এ ম্পশ্লকব অনাশ্লদয ভতাভত ব্যি 

করুন। 

৪।   প্রকশ্লেয অওতায় দ্বফদ্যযতায়ন, গ্যা যফযা ও াদ্বন যফাশ্ল অফাদ্বক ফ্ল্যাটমূশ্ল ক্ষকান ধযশ্লণয ভস্যা শ্লে/শ্লয়শ্লছ 

দ্বক না? এ ম্পশ্লকব দ্বকছু ফলুন। 

৫।                                               ?                                           

           ধক না? এ ম্পশকত ধক  ফলুন।    

৬। প্রকে ফাস্তফায়শ্লন দ্বফরশ্লম্বয পশ্লর স্থানীয় জনগণ ক্ষকান ধযশ্লণয েদ্বতয/      মু্মদ্বখন শ্লে/শ্লয়শ্লছ ফশ্লর ভশ্লন কশ্লযন 

দ্বকনা? এ ম্পশ্লকব অনাশ্লদয ভতাভত ব্যি করুন। 

 ৭।   প্রকে এরাকায় জরাফদ্ধতা সৃদ্বষ্ট য় দ্বক না এ ম্পশ্লকব অনাযা দ্বকছু ফলুন। 

৮।                                                   এ ম্পশ্লকব অনাশ্লদয ভতাভত ব্যি করুন। 

৯। দ্বযশ্লফ ফান্ধফ ও ক্ষটকআ দ্বযশ্লফ সৃদ্বষ্টয রশ্লেয ক্ষকান ধযশ্লণয কাম বক্রভ ক্ষনয়া শ্লয়শ্লছ দ্বকনা? এ ম্পশ্লকব দ্বকছু ফলুন। 

১০।                                                           
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“ডভাাম্মদপুয ‘এপ’ ব্লশক ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ (২য় 

ংশাধধত)” ীল তক প্রকশল্প ধনফধড় ধযফীক্ষশণয জন্য 

ফকাঠাশ্লভা (বফন) দ্বযদ বন ও দ্বযফীেণ ক্ষচকদ্বরস্ট  

প্যাশ্লকজ নম্বয / দ্বযদ্বচদ্বত : 

দ্বযফীেশ্লণয কাশ্লজয ফস্থান:  

    খ: 

কাজ অযশ্লিয তাদ্বযখ ম্পাদশ্লনয দ্বযকদ্বেত তাদ্বযখ ম্পাদশ্লনয প্রকৃত তাদ্বযখ কাশ্লজয ফতবভান গ্রগদ্বত 

    

 

(১) ধনভ তাণ কাজ তত্ত্বাফধান এফং যীক্ষায জন্য ঠিকাদাশযয ঠিক ব্যধক্ত/ ডমাগ্য প্রশকৌরী  যশয়শছ ধকনা?  

(ক) যাঁ (ি) না (গ) জাধন না  

(২) ধডজাইন/নকা অনুাশয ধফধডং ডর-আউট স্থান কযা শয়শছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (ি) না (গ) জাধন না  

(৩) ঠিকাদায কংদ্বক্রট/ ঢারাআ দ্বভাশ্লনায ভয় Slump test কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) কখনও কখনও (ঘ) জাদ্বন না 

(৪) ঠিকাদায কংদ্বক্রট/ ঢারাআ দ্বভাশ্লনায ভয় দ্বদ্বরন্ডায ক্ষটশ্লস্টয জন্য ল্যাফ ক্ষটশ্লস্ট াঠিশ্লয়দ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) কখনও কখনও (ঘ) জাদ্বন না 

(৫) কংদ্বক্রট ক্ষটশ্লস্ট ক্ষকান ধযশ্লণয ত্রুটি/দ্বফচুযদ্বত ক্ষদখা দ্বদশ্লয়দ্বছর দ্বকনা এফং ঠিকাদায ত্রুটি/দ্বফচুযদ্বত ংশ্লাধন 

কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) কখনও কখনও (ঘ) জাদ্বন না 

(৬) দ্বনভ বাণ কাজ তত্বাফধান ও ম বশ্লফেশ্লণয জন্য ঠিকাদায ক্ষকান টিভ/দ্বশ্লস্টভ গঠন কশ্লযশ্লছ দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (ি) না (গ) জাধন না  

(৭) দ্বনভ বাণ কাশ্লজ ব্যফহৃত ভারাভাশ্লরয গুণগত ভান ক্ষকভন ? 

(ক) শ্লন্তালজনক  (খ) শ্লন্তালজনক নয় (গ) জাদ্বন না  

(৮) ধফধডং নকায় াধন যফযা এফং স্যাধনশটন অন্তভু তক্ত শয়শছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(৯) ধফধডং নকায় অধিধনফ তাক সুধফধা অন্তভু তক্ত শয়শছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(১০) ধনভ তাণ কাজ শুরু কযায আশগ ধনভ তাণ াভগ্রী (ধশভন্ট,ফাধর,ইট, াথয, যড ইতযাধদ)  যাভ তক িাযা 

অনুশভাধদত শয়শছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(১১) টাইর এফং ডভাজাইশকয কাজ ঠিকবাশফ ম্পন্ন শয়শছ ধকনা? 
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(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(১২) তফদুযধতক কাজ ড্রইং ডেধধপশকন অনুমায়ী ম্পন্ন শয়শছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৩) প্লাস্টাদ্বযং ফা ধপধনধং কাজ ঠিকবাশফ ম্পন্ন শয়শছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৪) দযজা  জানারায কাজ ঠিকবাশফ ম্পন্ন শয়শছ ধকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৫)                               ? 

(ক) বার (খ) বার না (গ) জাদ্বন না  

(১৬) ঠিকাদায কংদ্বক্রট দ্বভাশ্লনায কাশ্লজ দ্বভক্সায ক্ষভদ্বন ব্যফায কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) কখনও কখনও (ঘ) জাদ্বন না 

(১৭) ঠিকাদায ঢারাআ কাশ্লজ বাআশ্লেটয ক্ষভদ্বন ব্যফায কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) কখনও কখনও (ঘ) জাদ্বন না 

(১৮)                                                  ? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(১৯) বফশ্লনয ক্ষভশ্লঝ, ফাযান্দা এফং ফাথরুশ্লভয ক্ষকাথাও াদ্বন জশ্লভ থাশ্লক দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) কখনও কখনও (ঘ) জাদ্বন না 

(২০)                                       ? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(২১) ঠিকাদায কতৃবক ঢারাআ মথামথবাশ্লফ দ্বকউদ্বযং কশ্লযদ্বছর দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(২২) ঠিকাদায প্রকে স্থশ্লর মথামথ দ্বনযাত্তা ব্যফস্থা গ্রণ কশ্লযশ্লছ দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(২৩) ঠিকাদায শ্রদ্বভকশ্লদয জন্য  দ্বনযাত্তা দ্বযভা যিাভ (গাভশ্লফাট, ক্ষরশ্লভট, গ্লাব, ভাস্ক আতযাদ্বদ) যফযা 

এফং ব্যফায দ্বনদ্বিত কশ্লযশ্লছ দ্বকনা ? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  

(২৪) ঠিকাদায  প্রকশ্লেয কাজ ম্পন্ন কযশ্লত ওয়াকব প্লযান নুযণ কশ্লযক্ষছ দ্বকনা? 

(ক) যাঁ (খ) না (গ) জাদ্বন না  
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        -৬  

                        

               

                             
 

“ডভাাম্মদপুয ‘এপ’ ব্লশক ীধভত আশয়য ডরাকশদয ধনকট ধফক্রশয়য জন্য ৯০০টি আফাধক ফ্ল্যাট ধনভ তাণ 

 (২য় ংশাধধত)”        প্রকশল্পয ধনধফড় ধযফীক্ষণ         

 

                 

(                                                 ) 

 

ক্রধভক 

নং 

ধফলয় উিয/ভন্তব্য ধরখুন 

 

১             

২ ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ  

৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   

৪ দযত্র অনুমায়ী কাশজয নাভ  রট/প্যাশকজ নং 

(ক্রধভক অনুাশয) 

  

 

৫ ক্রয় দ্ধধত্ব  

৬ ক্রয় প্রধক্রয়ায ধযণ  ১)   -      ২)  ফ-     

 

৭ 

 

দযত্র ফা প্রস্তাফ প্রত্ততিতকযশণয ডক্ষশত্র ধধআয 

২০০৮ অনুযণ কযা শয়ধছর ধকনা? 

     

     

৮ 

 

ধফধনশদ ত   প্রস্তুতকযশণ ধধআয ২০০৮ অনুযণ 

কযা শয়ধছর ধকনা?  

     

     

৯  দযত্র প্রকাশয ভাধ্যভ (জাতীয়/আন্তজতাধতক)   

(                                 এ   

        ’এ     )  

১।            (     )-------------------------      ---------------

২।            (      )-------------------------      ------------- 

৩।                  ---------------------      ----------------- 

১০ দযত্র ধফক্রয় শুরু এফং ডশলয তাধযি  ভয়   ---------------------------   ------------------------------       

         

১১         দযশত্রয ংখ্যা   --------------------  

১২ প্রাপ্ত দযশত্রয ংখ্যা   -------------------  

১৩  এ  ততধযয তাধযি   

১৪ দযত্র ডিারায তাধযি  ভয়        

      

১৫ দযত্র ডিারায ভয় উধস্থত দস্য ংখ্যা   -------------------------------   

১৬ টিএ কধভটিয দস্যবৃশন্দয স্বাক্ষয আশছ ধক না?  

১৭ দযত্র মূল্যায়ন কধভটিয বায তাধযি           /                /  

১৮ মূল্যায়ন কধভটিয দস্য ংখ্যা --------------------------   ,              ---------------   

১৯ উধস্থত দস্য ংখ্যা --------------------------   ,              ---------------     

২  দযশত্রয জাভানত জভা শয়ধছর ধক না? (ব্যাংক 

ড-অড তায, চারান ইতযাধদ) 

     

    

২১ ডযনধব দযশত্রয ংখ্যা ------------------   

২২ নন-ডযনধব দযশত্রয ংখ্যা ------------------    

২৩ মূল্যায়ন প্রধতশফদন অনুশভাদশনয তাধযি  

২৪ Notification of Award প্রদাশনয তাধযি --------------------------       
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২৫ প্রস্তাফকৃত মূল্য (ধডধধ/আযধডধধ) ----------------------------     

২৬ চুধক্ত মূল্য ----------------------------     

২৭ কাম তাশদ প্রাপ্ত প্রধতষ্ঠাশনয নাভ   

২৮ চুধক্ত স্বাক্ষশযয তাধযি  

২৯ ধডধধ/আযধডধধ অনুমায়ী কাজ ডল কযায 

তাধযি  

 

৩০ কাম তাশদ/চুধক্ত অনুমায়ী কাজ শুরুয তাধযি   

৩১ চুধক্ত অনুমায়ী কাজ ডল কযায তাধযি  

৩২  প্রকৃত কাজ ডশলয তাধযি  

     ৩৩  ভয় বৃধদ্ধ কযা শয়শছ ধক? 

  শর কতধদন বৃদ্ধ ; এফং 

 বৃধদ্ধয কাযণ; 

 

 

৩৪ 

যফযাকৃত ণ্য/ভারাভাশরয য়াশযধন্ট ধছর ধক ?       

    

৩৫ ক্রশয়য ডক্ষশত্র ধধআয ২০০৮ এয ডকান ব্যতযয় 

শয়ধছর ধক না ? 

     

    

৩৬ মধদ শয় থাশক তশফ তায কাযণ উশেি করুণ  

৩৭ ক্রয় ংক্রান্ত ডযকডত্র ংযধক্ষত আশছ ধক না ?      

    

৩৮                          

৩৯                                   ?       

    

৪০                           ?      

    

৪১                              এ   

              ? 

          --------------  

           -------------  

৪২                                     ? ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 
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এ এ            এ              

    -৫৪৭ (     ১/এ),        

     -২,     -১২১৬ 

  -      msdassociates17@gmail.com   

 ফ  : +৮৮  ২৫৫ ৭৭৬৮ ,  ১৫৩১-৯৪৭৪৮৪  

 

mailto:msdassociates17@gmail.com

