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িনবাহী সার-সংে প 
 

িচলমারী এবং উিল র উপেজলায়  নেদর ভা ‡নর ‡cÖw ‡Z ইনি উট অব ওয়াটার মেডিলং (আইডি উএম) 
ক ক ২০০৬ সােল এক  স তা সমী ায় অন র এলাকার ১ িক.িম. এবং িচলমারী এলাকার ৫ িক.িম. নদীর তীর 
সংর েণর পািরশ করা হয়। অিত িঁক ণ িবেবচনায় মা  িচলমারী উপেজলার কাচেকাল এলাকায় ৩.০৪ িক.িম. 
নদীর তীর “ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর 
ভা ন হেত র া (১ম পযায়)” শীষক এক  ক‡ i gva¨‡g সংর Y করা হয়। cieZ©x‡Z, িচলমারী উপেজলায় ৫ 
িক.িম. এবং উিল র উপেজলার অন ের ১ িক.িম. নদীর তীর সংর েণর জ  ১৯২.৩৬০৩ কা  টাকা া িলত েয় 
“ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন 
হেত র া (২য় পযায়)” শীষক eZ©gvb ক  হণ করা হয়। ১ম সংেশাধনীর মা েম ২৫৬.৯১৭৯ কা  টাকায় ক  
নেভ র, ২০১২ থেক ন, ২০১৭ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমাদন করা হয়। এ কে র বা বায়ন কাজ বতমােন 
চলমান রেয়েছ। ক  কমকা  পিরক না অ যায়ী বা বািয়ত হে  িকনা এবং বা বায়েন কে র উে স হ অিজত 
হে  িকনা স লে  পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ ক ক চলমান কে র এক  িনিবড় 
পিরবী ণ সমী া পিরচালনা করা হয়। 

িনিবড় পিরবী ণ সমী ার মা েম কে র ল উে  অিজত হেয়েছ িকনা বা ক  েরা ির বা বািয়ত হেল 
কে র ল উে  কমেতা অিজত হেব িকনা তা যাচাই করার জ  িড় াম জলার িচলমারী উপেজলার কে র 

কাচেকাল অংেশ ৪  াম ও রমনা অংেশ ৬  াম এবং উিল র উপেজলার অন র অংেশ ৪  ামসহ মাট ১৪  াম 
হেত মাট ৭৭০ জন উপকারেভাগী এলাকাবাসীর িনকট হেত াবিলর মা েম ত  সং হ করা হয়। এছাড়াও ক  
বা বায়েনর েব  নদ ক  এলাকায় নদী-তীর ভা েনর মা েম িক ধরেনর িত করেতা, ক  হেণর ফেল 
নদী-তীর ভা ন রাধসহ অ া  য সকল ফল পাওয়া যাে  বা ক  স  হওয়ার পর যসকল ফল পাওয়া যােব 
স সব িবষেয় মতামত জানার জ  সংি  এলাকার ১৪  ােমর উপকারেভাগীেদর িনেয় ১৪  দলীয় আেলাচনা করা হয়। 

এছাড়াও এসব িবষেয় মতামত জানার জ  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ সদ েদর সা াৎকার হণ করা হয়। 
সং হীত ত েলােক িবে ষণ কের বতমান িনিবড় পিরবী ণ সমী া িতেবদন  ণয়ন করা হয়। 

চলমান ক  মাট িতন  এলাকায় িবভ । কে র ল মা া ও বা বায়ন অ গিত পযেব েণ দখা যায় য, িচলমারী 
উপেজলার কাচেকাল অংেশর নদী-তীর িতর া লক কােজর জ  মাট ১9  ােকেজর মে  ১৫ এি ল, ২০১৭ পয  
মা  ৪  ােকেজর কাজ সমা  হেয়েছ। ১৪  ােকেজর কাজ বতমােন চলমান আেছ । 1wU c¨v‡K‡Ri (†WªwRs) KvR 

ïiæ Kiv m¤¢e nqwb । সমা  ােকজস েহর অ  নদী-তীর িতর া অবকাঠােমাস হ বতমােন কাযকর অব ায় 
আেছ এবং নদী-তীর ভা ন রােধ এসকল অবকাঠােমা কাযকর িমকা রাখেছ। িচলমারী উপেজলার রমনা অংেশর নদী-
তীর িতর া লক কােজর মাট ১৪  ােকেজর মে  ১২  ােকেজর কাজ ২৭/০৩/২০১৬ তািরেখর মে  সমা  
হেয়েছ। বাকী ২  ােকেজর কাজ বতমােন চলমান রেয়েছ। এ ােকজস েহর অ  নদী-তীর িতর া 
অবকাঠােমাস হ বতমােন কাযকর অব ায় আেছ এবং নদী-তীর ভা ন রােধ এসকল অবকাঠােমা কাযকর িমকা 
রাখেছ। কাদার িত ােনর কােজর গিত অ সাের িনধািরত সমেয়র মে  (৩০ ন, ২০১৭) চলমান কাজ সমা  হেব 
বেল সমী া দেলর পযেব েণ তীয়মান হেয়েছ। উিল র উপেজলার অন র অংেশ কে র ােকেজর সং া মাট 
৬ ; এর মে  ১৮ ম, ২০১৭ পয  ৫  ােকেজর কাজ সমা  হেয়েছ এবং ১  ােকেজর কাজ বতমােন চলমান 
রেয়েছ। নদী-তীর সংর েণর বা বািয়ত কাজস হ বতমােন কাযকর অব ায় আেছ এবং নদী-তীর ভা ন রােধ এসকল 
অবকাঠােমা কাযকর িমকা রাখেছ। cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx, 31 †g, 2017 ch©šÍ cÖK‡íi 

mvwe©K AMÖMwZ n‡q‡Q 95% 

। 

২০১৫-১৬ অথবছর থেক েকে র িবিভ  য় ােকজস হ সরকােরর ক ীয় য় ি য়া ও কািরগির ইউিনট 
(CPTU) ক ক পিরচািলত জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ ওেয়বসাইট 
(www.eprocure.gov.bd)-এর মা েম স াদন করা হে । তেব ২০১৪-১৫ অথবছর এবং তৎ েবর 14wU ােকজ 
সাধারণ য় ি য়া িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কের স াদন করা হেয়েছ । কে র ২৫  ােকেজর য় ি য়া 
িপিপআর ২০০৮ অ সরণ বক জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (www.eprocure.gov.bd)-এর মা েম স  করা হেয়েছ, 
যা কে র য় ি য়ার িবষয় েক  কেরেছ। 

ক  এলাকার সংি  জন িতিনিধেদর মেত, উিল র উপেজলার হািতয়া ইউিনয়েনর অন র অংেশ ক  হেণর 
েবর ১০-১৫ বছের ায় ১০০০  বসত বাড়ী, ২০  পাড়া/ াম ও Ab¨vb¨ ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbv নদী ভা েনর কারেণ নদী 

গেভ িবলীন হেয় গেছ। িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ ক  হেণর েবর ১০ বছের ায় ১২০০  বসত-বাড়ী, 

http://www.eprocure.gov.bd)-
http://www.eprocure.gov.bd
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১৫  পাড়া/ াম ও Ab¨vb¨ ’̄vcbv নদী ভা েনর কারেণ নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ। রাণীগ  ইউিনয়েনর মাট ৯  
ওয়ােডর মে  ৩  ওয়াড েরা ির ও ৩  ওয়ােডর আংিশক নদী ভা েনর কারেণ নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ। রমনা 
অংেশ ক  হেণর েবর ১০ বছের ২০  পাড়া/ ােমর ায় ১২০০  বসত-বাড়ী ও Ab¨vb¨ ’̄vcbv নদী ভা েনর কারেণ 
নদী গেভ িবলীন হেয়েছ। ক  বা বায়েনর কারেণ উিল র উপেজলার হািতয়া ইউিনয়েনর অন র অংেশ ায় ৮০০  
বসত-বাড়ী, ১৫  াম/পাড়া ও Ab¨vb¨ ¯’vcbv নদী ভা ন হেত েরা ির র া পেয়েছ। িচলমারী উপেজলার রাণীগ  
ইউিনয়েনর কাচেকাল অংেশ ২০  পাড়া/ াম-এর া য় ২০০০  বাড়ীঘর ও Ab¨vb¨ ¯’vcbv নদী ভা ন হেত েরা ির 
র া পেয়েছ। ক  স ণ বা বািয়ত হেল িচলমারী উপেজলার রমনা ইউিনয়েনর রমনা অংেশ ১০  পাড়া/ াম-এর 

ায় ২০০০  বাড়ীঘর ও Ab¨vb¨ ¯’vcbv নদী ভা ন হেত েরা ির র া পােব। ত‡e, িবশাল ও অিনয়ি ত  নেদর 
বািহ ক গড়েনর পিরবতেনর ফেল গিতপেথর যেকান কার পিরবতেনর ফেল  িঁকর স বনা সবসময়ই িব মান। 

িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় অংশ হণকারী উপেজলা চয়ার ান ও সংি  এলাকার ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ানগণ 
অবিহত কেরন য, ক  পিরক না ও হেণর েব বাপাউেবা ক ক িবিভ  সমেয় পিরচািলত সমী ার সময় এলাকার 
জন িতিনিধেদর সে  িবিভ  পযােয় আলাপ-আেলাচনা হেয়েছ, অথাৎ ক  হেণ এলাকার জন িতিনিধেদর মতামত 

িতফিলত হেয়েছ। িবেশষ টা েফােসর মা েম ক  কায ম বা বায়ন তদারিক করায় ক  কায েমর পিরমাণ 
স ক এবং ণগতমান ভাল হেয়েছ। 

সমী ায় অংশ হণকারী উপকারেভাগী ৯৬% উ রদাতার মেত ক  হণ ও বা বায়ন কায েমর ফেল ক  
এলাকায় িন  আেয়র মা েষর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। কে র ায় িত  ােকেজ এলাকার িনমাণ 

িমকগণ কােজর েযাগ পেয়েছ। তাছাড়া ক  কমকাে  িনমাণ িমক িহেসেব মিহলা িমকেদর অংশ হণ 
সে াষজনক (20%), যা নারীর কমসং ােনর উে খেযা  িতফলন। ক  বা বায়েনর কারেণ ইেতামে ই নদী 
তীরবত  বশিক  বসা িত ান ািপত হেয়েছ ও এখনও হে  এবং ঘাট বসায় জিড়ত িমকেদর কমসং ােনর 

েযাগ ি  হেয়েছ। নদী-তীর র া কায েমর ফেল ক  এলাকার অন র এবং কাচেকাল অ েল ন ন চর জেগ 
আবািদ জিম ি  হেয়েছ। চেরর মা  উবর হওয়ায় এ জিমেত বতমােন বােরা ধানসহ অ া  ফসল যমন মাসকলাই, 

া ইত ািদ চাষ হে । সংি  এলাকার উপকারেভাগী এবং ইউিনয়ন পিরষেদর চমার ান/ সদ গণ অবিহত কেরন য, 
ক  বা বায়েনর ফেল নদীর তীর ভা ন রাধ হওয়ায় এলাকায় অেনক ন ন ন ন ায়ী অবকাঠােমা িনিমত হে । এ 

জ  তােদর এলাকার জায়গা-জিমর দাম েবর লনায় ই-িতন ণ ি  পেয়েছ। 

িক  বা হারা পিরবার নদী তীের অ ায়ী বি  ঘর তির কের বসবাস করেছ। তােদর কউ কউ িরেভ েম  এবং নদী 
তীেরর টপাথ থেক কনি ট ক উ েয় িনেয় িবিভ  কােজ বহার করেছ। আবার কউ কউ নদী-তীর র াকারী 
বািলভিত িজও াগ কেট খািল কের অ  কােজ বহার করেছ। এ সকল অসেচতন লক কােজর জে  ঐ সকল ােনর 
নদী-তীর ভা েনর িক  িঁক থেক যাে । এজে  ক  এলাকায় বসবাসকারী জনগণেক কে  ব ত িজও াগ ও 
কনি ট েকর ে র াপাের সেচতনতা ি র লে  সংি  এলাকাবাসীেক িনেয় কমশালার আেয়াজন করা যেত 
পাের। মােঝ মােঝ মাইিকং কেরও কে র অবকাঠােমা েলার ে র কথা চার করা যেত পাের। িনিমত 
অবকাঠােমা েলার মরামত ও র ণােব ণ কােজ ানীয় জনগণ ও জন িতিনিধেদর স ৃ  করা যেত পাের। সেবাপির, 
িনিমত অবকাঠােমা েলা টকসই র ার জ  বাংলােদশ পািন উ য়ন বাডসহ সংি  ম ণালেয়র িবেশষ  েমর 
মা েম িনয়িমত পিরদশন করা যেত পাের এবং কাথাও কান ধরেনর িত হেল সােথ সােথই তা মরামেতর ব া 
করা যেত পাের। যসকল কাদার িত ান িসিস ক িনমােণ ণগতমান িনি ত করেত পােরিন তােদর িব ে  িবিধ 
মাতােবক েয়াজনীয় শাি র ব া হণ করা যেত পাের। 

এছাড়াও অবকাঠােমা েলার টকসই রাখার জ  নদীর গিতপথ পিরবতেনর িবষয়  িনয়িমত পযেব েণ রেখ সময়মত 
সমী ার মা েম েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। কে র অবকাঠােমা েলার মরামত ও র ণােব েণর জ  

েয়াজনীয় অথ বরাে র ব া করা েয়াজন। ভিব ৎ কে র জ  ক  বা বায়নাধীন সমেয় আইএমইিড ছাড়াও 
ানীয় জন িতিনিধ ও বাপাউেবা-এর সম েয় এ টানাল মিনটিরং কিম  গঠন করা যেত পাের। ভা ন বণ নদী েলার 

নদী-তীর ভা ন িতেরাধ কে  এেদর মরেফালিজক াল ািড স াদন কের ক ািপটাল িজং-এর মা েম নদী েলার 
না তা িনি ত করা যেত পাের। বাপাউেবা ক ক কান ক  বা বায়নাধীন সমেয় কে র কাজ চা েপ স াদেনর 
লে  একই ি েক একািধক কে র ক  পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ না দওয়ার িবষয়  িবেবচনায় রাখা যেত 
পাের। 
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থম অ ায় 
 

িমকা ও কে র িববরণ 
 

১.১.   কে র পট িম  
 

বাংলােদেশর উ র-পি মা েল অবি ত িড় াম জলার িচলমারী উপেজলার রমনা হাট ও কাচেকাল এবং উিল র 
উপেজলার অন র নামক ােন ক  এলাকা অবি ত।  নেদর অি িতশীল পিল িম অ েল ক  এলাকা 
অবি ত, যখােন নদীর গিত বাহ পিরবতেনর মা েম িতিনয়ত িমর ভা ন হেয় থােক। পািন বাহ এবং পিল 
বহেনর িদক থেক  নদ আ জািতক নদী েলার মে  অ তম। কলাশ পবেতর মানস সেরাবর হেত উৎপি  
লােভর পর  নদ ৫৮৩০০০ বগিকেলািমটার এলাকার ম  িদেয় বািহত হেয়েছ। এর মে  ৪৭০০০ 
বগিকেলািমটার এলাকা বাংলােদেশ অবি ত।  নদ িড় াম জলার উ র- ব িদক িদেয় বাংলােদেশ েবশ 
কেরেছ। বাংলােদশ সীমানায়  নেদর দঘ  ২৪০ িক:িম:। বষা মৗ েম এ নেদ বড় ধরেনর ব া সংঘ ত হয়। 
এ সময় িব ল পিরমাণ পািনর সােথ র পিলও এ নদ বহন কের আেন।  নেদর ডান তীের িড় াম জলার 
বরাগীর হাট/অন র ও িচলমারী ব র অবি ত। ধরলা ও  নেদর সংেযাগ েলর ভা েত অন র অবি ত। 

িচলমারী ব র দেশর উ র ােলর এক  ণ বািণিজ ক ক । এ  িত া,  য না ও  নেদর িমিলত 
বােহর উজােন অবি ত। পাট, তামাক ইত ািদ জলপেথ পিরবহেণর ে  িচলমারী ব র ণ িমকা পালন 

কের। গত কেয়ক দশক ধের িচলমারী এবং অন র এলাকায়  নেদর ডান তীেরর ভা ন ভয়াবহ আকার ধারন 
কের। ফেল এ  এলাকা িঁক ণ ভা ন বণ এলাকা িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ। ১৯৯৯ এবং ২০০৫ সােলর 

াংক লাইন লনা করেল দখা যায় য, বরাগীর হাট/ অন র এলাকার ৭৭০ িমটার এবং িচলমারী এলাকার নদী-
তীর ভে  াংক লাইন ৬০০ িমটার িভতের েক পেড়। 
 

অন র এলাকায় ১৯৯৯ থেক ২০০২ সাল সময়কােল বািষক ভা েনর হার ৯০ িমটার। ২০০২ থেক ২০০৪ 
ময়াদকােল বািষক ভা েনর হার বেড় দাড়ায় ২২০ িমটার। িচলমারী এলাকায় ১৯৯৯ থেক ২০০০ সােল বািষক 

ভা েনর হার ৮০ িমটার এবং ২০০৪ থেক ২০০৫ সােল ১১০ িমটার। অথাৎ ভা েনর হার েমই বাড়েত থােক। 
িসইিজআইএস (CEGIS) এর এক সমী া থেক তীয়মান হয় য, গত কেয়ক দশেক  নেদর উভয় তীর 
ভা েনর মা েম শ  হে । 
 

আইডি উএম (IWM) ক ক ২০০৬ সােল নদী-তীর সংর েণর ওপর এক  স তা সমী া করা হয়। সমী ায় 
অন র এলাকার ১ িক:িম: এবং থানাহাট-িচলমারী এলাকার ৫ িক:িম: নদী-তীর সংর েণর পািরশ করা হয়। স 
অ যায়ী নদী-তীর সংর েণর জ  পািন স দ ম ণালয় “ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন 
বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া (১ম পযায়)” শীষক ক  াব 

পিরক না কিমশেন রণ কের। পিরক না কিমশেন ১৮/০৯/২০০৬ তািরেখ অ ি ত াক ায়ন সভায় নদী-তীর 
সংর েণর জ  অিত িঁক ণ অংেশর দঘ  িচি ত করার জ  এক  কািরগির কিম  গঠন করা হয়। কািরগির 
কিম  ১ম পযােয় চইেনজ ৬০.৮০ িক:িম: থেক ভা র িদেক ২.৫ িক:িম: এবং ২য় পযােয় িচলমারীেত ২.৫ িক:িম: 
ও অন ের ১ িক:িম: নদীরতীর সংর েণর পািরশ কের। কািরগির কিম  ও সমী া িতেবদেনর পািরশ 
অ যায়ী  িচলমারীেত নদী-তীর সংর েণর জ  ৯৩.৬৮ কা  টাকা া িলত েয় লাই ২০০৭ থেক ন 
২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  “ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র 

 নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া (১য় পযায়)” শীষক ক  ৩১/১২/২০০৭ তািরেখ একেনক ক ক 
অ েমািদত হয়। পরবত েত ক র ১ম সংেশাধনীর মা েম ৩.০৪ িক.িম.নদীর তীর সংর ণ করা হয়। ১ম পযােয় 
বা বািয়ত কে র উজান ও ভা েত ৫ িক.িম.নদীর তীর সংর ণ কাজ বা বায়েনর জ  ১৯২.৩৬০৩ কা  টাকায় 

ক র ২য় পযায় হণ করা হয়। 
 

এ ি েত কে র উে েলা কত  বা বািয়ত হে  তা পযােলাচনা ও পযেব ণ; কে র উে  অজেনর 
পেথ অ গিত পযেব ণ ও পযােলাচনা এবং ফল  করার জ  হীত কাযাবলী কে র উে ে র পেথ সাম ণ 
িকনা তা পযােলাচনা ও মতামত দান; কে র আওতায় সং হীত/সং হীত  িবিভ  প , কায ও সবা েয়র 
(Procurement)  ে  চিলত আইন ও িবিধমালা, িপিপআর ২০০৮ এর িনেদশনা যথাযথভােব িতপালন করা 
হে  িকনা স িবষেয় পযেব ণ ও পযােলাচনা, কে র আওতায় স ািদত ল কায মস েহর কাযকািরতা ও 
উপেযািগতা িবে ষণ িবষেয় আেলাকপাত করার জ  িনিবড় পিরবী ণ সমী া  হণ করা হেয়েছ। িনিবড় 
পিরবী ণ সমী া  বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর িষ ও পািন স দ স র ক ক বা বািয়ত হে । এ 
পিরবী ণ কাজ পিরচালনার জ  আউটেসািসং এর মা েম পরামশক িত ান িডিপিস পেক িনেয়াগ দওয়া 
হেয়েছ।   
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িচ  ১:- বাংলােদেশর মানিচে  ক  এলাকার অব ান 
 

 
  

Ulipur• 
 

Map of Bangladesh 

 

 



cvZv-11
 

1.2 cÖK‡íi mswÿß weeiY  
 

‡Uwej 1.1t GK bR‡i cÖKí GjvKv, e¨q I ev¯ÍevqbKv‡ji mvi-ms‡ÿc cÖK‡íi mswÿß weeiY 

 

1| cÖK‡íi bvg : িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও 
িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া (২য় পযায়) 
(১ম সংেশািধত) ক  

2| (K) gš¿Yvjq : cvwb m¤ú` gš¿Yvjq 

3| (L) ev¯ÍevqbKvix ms¯’v : evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 

4| cÖKí GjvKv 

 K) wefvM ; iscyi 

L) †Rjv : KzwoMÖvg 

M) Dc‡Rjv : 1. wPjgvix 

2. Dwjcyi 

5. cÖKí e¨qt (‡KvwU UvKv) : g~j e¨q (‡KvwU UvKv) me©‡kl ms‡kvwaZ (‡KvwU UvKv) 

K) †gvU : 191.3603 256.9179 

L) wRIwe (100%)  : 191.3603 256.9179 

6. cÖKí ev Í̄evqb Kvh©Kvj : cÖKí ïiæi ZvwiL cÖKí mgvwßi ZvwiL 
K) g~j : b‡f¤̂i, 2012 Ryb, 2016 
L) 1g ms‡kvwaZ  : b‡f¤̂i, 2012 Ryb, 2017 
7 cÖKí e¨q I mgq nªvm/e„w× :  
 K. cÖKí e¨q nªvm/e„w× : g~j wWwcwci Zzjbvq cÖKí e¨q 34.26% e„w× †c‡q‡Q 
   L. cÖK‡íi mgq nªvm/e„w× : g~j wWwcwci Zzjbvq cÖK‡íi mgq 1 (GK) eQi (27.3%) e„w× 

†c‡q‡Q 
Z_¨m~Î: AviwWwcwc (&GwcÖj, 2016) 

 

১.৩. কে র উে  
 

নদী-তীর সংর েণর মা েম  নেদর ডান তীেরর ভা ন িতেরাধ কের িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র 
উপেজলার বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র এবং অ া  ণ াপনা যমনঃ ল, কেলজ, মসিজদ, মা াসা, 

িলশ শন ইত ািদসহ াবর/অ াবর স দ র া করাই কে র ল উে । 
 

১.৪ কে র অ েমাদন ও সংেশাধন 
 

পিরচালন ও র ণােব ণ (পওর) িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম এর অধীেন এক  ব া িনয় ণ ব ধ ১৯৭৫ হেত ১৯৭৮ 
সােল িনিমত হয়।  নেদর ডান তীেরর িড় াম জলার িচলমারী উপেজলার িচলমারী ব র এবং উিল র 
উপেজলাধীন বরাগীর হাট/অন র এলাকা উ  ব া িনয় ণ ব েধর িক.িম.৫১.৮২৫ হেত িক.িম.৭১.৮৮০ এর মে  
অবি ত। িবগত কেয়ক দশক ধের নদীর মরেফালিজক াল পিরবতেনর কারেণ বরাগীর হাট/অন র হেত িচলমারী 
ব র ও তৎসংল  ভা  এলাকায়  নেদর ডানতীের ভা ন ভয়াবহ আকার ধারন কের। Brahmaputra 
River Training Study (BRTS) এর মা েম এলাকা িলেক িঁক ণ ভা ন বণ এলাকা িহেসেব িচি ত করা 
হয়। তৎে ি েত পািন উ য়ন বাড আইডি উএম এর মা েম ২০০৫-২০০৬ সােল Morphological Study I 

Mathematical Modelling এর মা েম “  নেদর ডান তীেরর িড় াম জলার িচলমারী উপেজলার 
িচলমারী ব র এবং উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট/অন র এলাকা উ  ব া িনয় ণ”শীষক কে র 
স া তা সমী া স  কের। 
২০০৬ সােল আইডি উএম এর পািরেশর আেলােক িচলমারী অংেশর মাট ৫.০০ (২.৫০+২.৫০) িক.িম. এবং 
অন েরর ১.০০ িক.িম.সহ মাট ৬.০০ িক.িম.নদী-তীর সংর েণর জ  িডিপিপ ণয়ন করা হয়। িক  ক  য় 
াস করার জ  উ  ৬.০০ িক.িম.এর েল  িচলমারী উপেজলায় ৩.০৪০ িক.িম.তীর সংর ণ কােজর িডিপিপ 

অ েমািদত হয় এবং উ  তীর সংর ণ কাজ ১ম পযায় কে র মা েম ২০১০ সােলর ন মােস সমা  করা হয়। 
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পরবত েত আইডি উএম-এর পািরেশর আেলােক অন র, কাচেকাল এবং রমনা এলাকায় সবেমাট ৫.০০ 
িক.িম. কে র ফজ-২ এ িডিপিপেত অ  করা হয়। ক  ন ২০১৬ সােল সমা  হওয়ার ল মা া থাকেলও 
পরবত েত ৫.০০ িক.িম. এর েল মাট ৬.৪৫০ িক.িম. তীর সংর ণ, ব া িনয় ণ ব ধ ও এক  সবার মরামত 
এবং িজং কােজর আরিডিপিপ এি ল ২০১৬- ত সংেশাধন করা হয় এবং কে র ময়াদ ন ২০১৭ পয  ি  
করা হয়। কে র কাজ বা বায়ন বতমােন চলমান রেয়েছ।  
 

ক র কাচেকাল অংেশ চলমান কােজর অ িহত উজােন কাচেকাল ও কালীর ড়া এলাকায়  নেদর ডানতীর 
ব ািনয় ণ ব েধর ায় ২.০০০ িক.িম. (িক.িম. ৫৭.৮২০ হেত িক.িম. ৫৯.৮২০ পয ) অংশ ২০১৪ সােলর ব ার 
সময় মারা ক ভা ন কবিলত হয়, যা  জ রী কাজ বা বায়েনর মা েম র া করা হয়। ব েধর উ  িঁক ণ ােন 
িবক  ব ধ িনমাণ করাও স ব িছল না, কারণ (১) এ ােন ১  ১- ভ  ও ১  ২- ভ  িবিশ  র েলটর িব মান, (২) 
ব েধর এ অংেশর প ােত মা ড়ার িবল এর অব ান এবং এ ােন িবেলর মা  হেত ব েধর গড় উ তা ায় ৮ 
িমটার। ফেল এ ােন ব ধ  ভে  গেল  নেদর ১  ােতর িবেলর িভতর েক িব মান র েলটর ২  সহ 
ভা র িদেক আরও ৩  র েলটর এবং বতমােন ২য় পযায়  বা বায়নাধীন তীর সংর ণ কাজসহ ১ম পযায়  
তীর সংর ণ কাজ মারা ক মকীেত পড়ার আশংকা িছল। এেত ক র উে ই অকাযকর হওয়ার সংশয় িছল। 
এমতাব ায়, কে র স তা ািড অ যায়ী ভা ন কবিলত ােনর নদী-তীর সংর ণ কাজ ফজ-৩ এ 
বা বায়েনর পািরশ থাকেলও ব েধর উ  িঁক ণ ২.০০০ িক.িম.অংশসহ ৫৭.৩২৭ িক.িম.এ অবি ত মা র 

সবার  মরামেতর েয়াজনীয়তা দখা দয় এবং সংেশািধত আরিডিপিপ- ত তা অ  করা হয়। 
 

িচ  ২:- িড় াম শহের ক  এলাকার অব ান 
 

 
 

‡Uwej 1.2t KzwoMÖvg †Rjvq b`xi Zxi msiÿY Kv‡Ri Ae ’̄vb 

 

Ae¯’vb g~j wWwcwc AviwWwcwc 

(1g ms‡kvwaZ) 
nªvm/e„w× 

Dc‡Rjv GjvKv 

Dwjcyi AbšÍcyi 1.500 wK.wg. 1.000 wK.wg. (-) 0.500 wK.wg. 

wPjgvix KvP‡Kvj 1.500 wK.wg. 3.450 wK.wg. 1.950 wK.wg. 

wPjgvix e›`i (igbv _vbv) 2.000 wK.wg. 2.000 wK.wg. - 
me©‡gvU 5.000 wK.wg. 6.450 wK.wg. 1.450 wK.wg. 

Z_¨m~Î: AviwWwcwc (GwcÖj, 2016) 

 

Anantapur under Ulipur 
Kaskol under Chilmari 
 
 
Chilmari Bandar 
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1.5. কে র ধান ধান অংগস হ 
 

 নদী-তীর সংর ণ 
 জ রী ব ধ মরামত 
 নদী িজং 
 সবার নবাসন 
 অ া  আ ষি ক কাজ 

 

‡Uwej 1.3t wWwcwc I AviwWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi ‡fŠZ Kv‡Ri (Zxi msiÿY KvR, Riæix euva †givgZ, b`x 

†WªwRs I µmevi cybev©mb) wewfbœ Dcv`vb, e¨wß I e¨‡qi Zzjbvg~jK weeiY 

 

Dcv`v‡bi eY©bv ‰`N©̈  (wK.wg.) me©‡gvU e¨q (‡KvwU UvKv) cv_©K¨ (e¨q e„w×) 

wWwcwc AviwWwcwc wWwcwc AviwWwcwc ‡KvwU UvKv % 

2 3 4 5 6 7 8 

K) eªþcyÎ b‡`i Wvb Zx‡ii 

wi‡fU‡g›U KvR (6450 wg) 

(wK.wg. 52.000 †_‡K wK.wg. 

53.000= 1000 wg., wK.wg. 

57.820 †_‡K wK.wg. 

61.320=3450 wg. Ges wK.wg. 

64.390 †_‡K wK.wg.  

66.390=2000 wg.) 

5.300 6.450 188.9478 223.4697 34.5219 18.27 

L) KvP‡Kvj GjvKvq eªþcyÎ b‡` 

Riæix euva  †givgZ (wK.wg. 

57.820 n‡Z wK.wg. 59.820) 

- 2.000 - 14.5017 14.5017 100 

M) KvP‡Kvj GjvKvq eªþcyÎ b‡` 

†WªwRs (wK.wg. 60.770 n‡Z wK.wg. 

61.500) (cwigvY: 1,75,000 Nb 

wgUvi) 

- 0.500 - 2.6964 2.6964 100 

N) µmevi cybev©mb-01 (57.327 

wK.wg. G)   

- 1 - 14.0694 14.0694 100 

me©‡gvU 188.9478 254.7372 65.7894 34.82 

 

ত : আরিডিপিপ (এি ল, ২০১৬) 
 
১.৬. পরামশেকর কাযপিরিধ (ToR) 
 

1. কে র পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধন, ক  য়, বা বায়নকাল, িডিপিপ অ যায়ী বছরিভি ক 
বরা , বরা  অ যায়ী য়সহ াসি ক সকল ত  পযেব ণ ও পযােলাচনা; 

2. কে র অংগিভি ক বা বায়ন অ গিতর বা ব ও আিথক ত  সং হ, সারিণ/ লখিচে র মা েম উপ াপন 
ও িবে ষণ; 

3. কে র উে  অজেনর পেথ অ গিত পযেব ণ ও পযােলাচনা এবং ফল  করার জ  হীত কাযাবলী 
কে র উে ে র পেথ সাম ণ িকনা তা পযােলাচনা ও মতামত দান; 
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4. কে র আওতায় স ািদত/চলমান িবিভ  প , কায ও সবা সং েহর (Procurement) ে  চিলত 
সং হ আইন ও িবিধমালা (িপিপআর, উ য়ন সহেযাগী গাইডলাইন ইত ািদ) িতপালন করা হেয়েছ/ হে  
িকনা স িবষেয় পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

5. কে র আওতায় সং হীত/ সং হীত  প , কায ও সবা পিরচালনার জ  েয়াজনীয় জনবলসহ 
আ ষি ক িবষয়ািদ পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

6. কে র বা বায়ন স িকত িবিভ  সম াবলী যমন: অথায়েন িবল , প , কায ও সবা য়/ সং েহর 
ে  িবল , ক  ব াপনার মান এবং কে র ময়াদ ও য় ি সহ িবিভ  িদক িবে ষণ, পযেব ণ 

ও পযােলাচনা; 
7. কে র আওতায় স ািদত ল কায মস েহর কাযকািরতা ও উপেযািগতা িবে ষণ এবং িবেশষ সফলতা 

(Success stories, যিদ থােক) িবষেয় আেলাকপাত; 
8. উে িখত া  িবিভ  পযেব েণর িভি েত সািবক পযােলাচনা; 

9. কে র সবলিদক, বলিদক, েযাগ ও িঁক (SWOT) িবে ষণ এবং বলতা ও চ ােল  মাকােবলায় 
যেথাপ  পািরশ দান; 

10. কে র স া  exit plan স েক পযােলাচনা ও মতামত দান; 
11. এ কে র কায েমর সােথ অ  কে র কায েমর ততার িবষয়  করণ; 
12. অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী কে র অ েল স ািদত িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী কােজর 

ণগতমান ও পিরমাণ ক আেছ িকনা যাচাইকরণ; 
13. একই নদীেত ও একই এলাকায় সমজাতীয় অ  কে র লনা; 
14. কে র আওতায় স ািদত ািড পযােলাচনা; 
15. একই নােম সমা  ১ম পযােয়র ওপর আেলাকপাত; 
16. পযেব েণর আেলােক পািরশ ণয়ন; এবং 
17. য়কারী সং া (আইএমইিড) ক ক িনধািরত ক  সংি  অ া  িবষয়ািদ। 
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ি তীয় অ ায় 
 

সমী া প িত 
 

২.১. িনিবড় পিরবী ণ সমী ার প িত 
 

িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় ক  এলাকার সকল ধরেনর উ রদাতার অংশ হণ লক (Participatory Rural 
Appraisal) প িত অ সরণ করা হেয়েছ, যখােন ক  এলাকার উপকারেভাগীেদর মে  য কান ি  সমী া 
কায েম অংশ হণ করার জ  সমানভােব েযাগ পেয়েছন। এ প িত  “ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র 
উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া-২য় পযায় (১ম 
সংেশািধত)” শীষক ক  বা বায়েনর বতমান অব া পিরবী ণ; নদীর তীর ভা ন রাধ; দাির  িবেমাচন এবং 
ব া  ও িনরাপদ পিরেবশ তিরেত কে র ভাব সং া  িবষেয় মাঠ পযায় থেক ত  সং হ এবং িবিভ  
সেক াির মাণপ  পযােলাচনার কােজ সংি  সকল মহলেক স ৃ  কেরেছ। পিরবী ণ সমী ায় আ ািনক ও 

অনা ািনক সা াৎকার যথা- াবিলর মা েম মাঠ সমী া, ফাকাস প িডসকাশন, াথিমক ও সেক াির ত  
সং হ, িরেপাট পযােলাচনা এবং ক  এলাকা পিরদশন ও বা ব অব া পযেব ণ ইত ািদ কায ম পিরচালনা করা 
হেয়েছ। এছাড়া, কে র আওতায় য় ােকজস হ (মালামাল, িনমাণ কাজ ও সবাস হ) যথাযথ য় ি য়া 
(দরপ  আহবান দরপ  ায়ন, য় প িত অ েমাদন, ি নামা স াদন িত) অ সরণ কের করা হেয়েছ িকনা 
তা পরী া করা হেয়েছ। 
 

2.2. ািবত সমী া িডজাইন 
 

বতমান িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় ত  সং েহর জ  ই ধরেনর ন না সং হ প িত যথা-সং াগত 
(Quantitative) ও ণগত (Qualitative) িবে ষণ প িত ব ত হেয়েছ, যা িনে  িব ািরত উে খ করা হেলাঃ 
 

ক) সং াগত িবে ষণ 
 

২.২.১. সরাসির সা াৎকার সমী া 
 

সং াগত ত  িবে ষণ প িতেত ক  এলাকায় বসবাসরত ক  উপকারেভাগী (program group) 

উ রদাতােদর িনকট হেত কে র কায ম ও এর ভাব স িকত ত ািদ সরাসির সা াৎকােরর মা েম সং হ 
করা হেয়েছ। এখােন ক  উপকারেভাগী (program group) উ রদাতা বলেত ক  িবধােভাগী উ রদাতােক 
ঝায়, যখােন কে র কমকা  পিরচািলত হে । 

 

২.২.২. উপকারেভাগী উ রদাতার ন না সং া িনধারণ 
 

সমী া দল, সময় ও বােজট িবেবচনা কের সমী ার কাজ ব িন ভােব স  করার জ  ন না সং া িনধারণ 
কেরেছ। এ লে  ক  এলাকার জ  েযাজ  িনে  উে িখত পিরসং ােনর Proportionate to Population 
Size (PPS) ন না সং হ প িত (Daniel, 19991

) বহার করা হেয়েছ; কারণ এ ফ লা  হৎ আকােরর 
প েলশন হেত ন না সং া িনধারণ করার জ  উপেযাগী: 

bgybv msL¨v, n = effectDesign
e

qpZ
e

ppZ






2

2

2

2 )1(  

GLv‡b, Z= bigvj f¨vwi‡qU, hvi gvb 5% wmMwbwd‡K›U †j‡fj Ges 95% Kbwd‡WÝ B›Uvi‡fj-G 1.96 

p n‡jv AbywgZ AbycvZ jÿ¨gvÎv, cÖKíwU ev Í̄evqbvaxb _vKvq Abygvb Kiv †h‡Z cv‡i †h, GLb ch©šÍ 

GjvKvi Kgc‡ÿ 50% RbMY DcK„Z n‡”Q, A_©vr G †ÿ‡Î p = 0.5 

q = 1-p = 1-0.50 = 0.50  
e = fz‡ji mxgv‡iLv, hvi gvb 5% aiv n‡q‡Q. A_©vr e = 0.05| K¬v÷vi bgybv c×wZ‡Z fz‡ji cwigvY †ewk 

nIqvi m¤¢vebv _v‡K e‡j e-Gi gvb 5% aiv n‡q‡Q| 

                                                        
1 Daniel, W.W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in Health Sciences. 7th edn. New York, 

John Wiley & Sons 
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wWRvBb B‡d±-Gi gvb 2 aiv n‡q‡Q  

 

2
)05.0(

50.050.0)96.1(
2

2




n
 

 

bgybv msL¨v n = [(3.84160.25)/0.0025] 2 = 768.32 

 

myZivs, c~Y©v½ bgybv msL¨vq n =7 68.32 ≈ 770 Rb †cÖvMÖvg MÖæc/cÖKí DcKvi‡fvMx DËi`vZv| 

 

2.2.3. bgybv DËi`vZv wbe©vPb c×wZ I weZiY 

 

ক  উপকারেভাগী ন না সং া ৭৭০ জনেক ২  ক  উপেজলায় অবি ত ক  মহ া/ ােমর খানাসং ার 
আ পািতক হােরর িভি েত ক  ােম িবতরণ করা হয়। ন না িনধারেণর থম ধােপ িত  উপেজলা হেত 

ক  ইউিনয়ন েলা িনবাচন করা হয়। ি তীয় ধােপ িনবািচত িত  ইউিনয়ন হেত াসটার ন না সং হ 
প িতেত ক  এলাকায় অবি ত াম/মহ া েলােক িনবাচন করা হয় এবং িবিবএস ২০১৫ এর ত  অ যায়ী িত  
ােমর খানা সং ার আ পািতক হাের াম/মহ া িত ন না সং া িনধারণ করা হয়। তীয় ধােপ াম িত 

উ রদাতােদর দব ম (Random) ন না সং হ প িতেত ন না খানা হেত িচি ত করা হয় এবং িত  ক  
ইউিনয়ন ও উপেজলার জ  সমি ত ন না সং া িনধারণ করা হয়। িনে  ক  উপকারেভাগী উ রদাতােদর ন না 
িনবাচন ও িবতরেণর সার-সংে প দ  হেলা: 
 

‡Uwej-2.1: cÖKí Dc‡jRjv I MÖvg/gnjøv Abyhvqx bgybv DcKvi‡fvMx DËi`vZvi msL¨v wbe©vPb I weZiY 

 

Dc‡Rjv BDwbqb MÖvg Mªv‡gi Lvbv 

msL¨v 

MÖvg cÖwZ 

AvbycvwZK 

Lvbv msL¨v 

MÖvg cÖwZ 

bgybv msL¨v 

Dc‡Rjv 

cÖwZ 

†gvU 

bgybv 

msL¨v 

1. wPjgvix 1. igbv 1. igbv 730 130 130 547 

2. ‡RvoMvQ 168 30 30 

3. e¨vsgviv NvU 259 46 46 

4. igbv evRvi 115 20 20 

5. ejviwfUv 262 47 47 

6. PicvÎLvZv 175 31 31 

2. _vbvnvU 7. cywUgvix 807 143 143 

8. KvP‡Kvj 282 50 50 

9. dwK‡ii nvU 113 20 20 

10. KvwjiKzov 169 30 30 

2. Dwjcyi 3. nvwZqv 11. AbšÍcyi 725 129 129 223 

12. bqv `vi 120 21 21 

13. bqvem 140 25 25 

14. ejviPi 266 47 47 

‡gvU 3 14 4331 770 770  770 

Z_¨m~Î: BBS (February 2015). Population and housing Census 2011: Community Report, 
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the Peoples 
Repuplic of Bangladesh 

 



cvZv-17
 

খ) ণগত িবে ষণ 
 

এ সমী া কায েম ণগত ত  সং হ ও িবে ষেণর জ  িবিভ  ধরেনর প িত অ সরণ করা হেয়েছ, যা িনে  
আেলাচনা করা হেলা:  
 

সেক াির ড েম  পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 

 সেক াির ড েম  থেক েয়াজনীয় ত  সং হ করা হেয়েছ। পরামশক বা বায়নকারী সং ার সােথ যমন 
BWDB, IMED এবং অ া  িত ােনর এবং িবিভ  কমকতার সহেযািগতার মা েম এসব কায 
স াদন কেরেছ। 

 পরামশক কে র বা িবক এবং আিথক অজনস হ পযােলাচনা কেরেছ।  
 কে র িবিভ  উ য়ন লক কায ম যথা-নদীর তীর সংর ণ, জ রী ব া ব ধ মরামত, নদী িজং ও 

সবার নবাসন পযােলাচনা করা হেয়েছ। 
 মালামাল, িনমাণ সাম ী ও সবা য় ি য়া পযােলাচনা করা হেয়েছ। 
 য় সং া  িদক েলা পযােলাচনা করা হেয়েছ। 

 

ফাকাস প িডসকাশন (FGD): ণগত িবে ষেণর জ  ই  ক  উপেজলার জ  িনবািচত ১৪  ােমর িত  
ােম ১  কের মাট ১৪  এফিজিড (FGD) করা হেয়েছ। েত ক FGD- ত নতম ১০ জন অংশ হণকারী 

উপি ত িছেলন। িত  এফিজিডেত ক  এলাকার িবিভ  েরর লাকজন যমন- ানীয় ন , সমােজর 
গ মা  লাকজন, িশ ক, ছা , ানীয় ইউিনয়ন পিরষেদর িতিনিধ ও ি বগ অংশ হণ করার মা েম তােদর 
কাছ থেক কে র কমকা  ও এর ভাব সংি  িবিভ  ণগত ত  সং হ করা হেয়েছ। িত  FGD ক  
এলাকার এমন এক  জায়গায় করা হেয়েছ যােত সকল ধরেনর অংশ হণকারী উ  ােন সহেজ আসেত পাের এবং 
অবােধ মতামত দান করেত পাের। সবেমাট ১৪  FGD করার ফেল ১৪০ জন অংশ হণকারীর মতামত নওয়া 
হেয়েছ। এফিজিড েলা এফিজিড গাইডলাইন (পিরিশ -২) অ সাের পিরচািলত করা হয়। 
 

কী ইনফরেম  ইনটারিভউ ( কআইআই): কআইআই পিরচালনা করা হেয়েছ কে র সােথ স ৃ   ি বগ 
তথা ক  পিরচালক, সংি  জলা পযােয় বাপাউেবা-এর পিরচালন ও র ণােব ণ িবভােগর সংি  েকৗশলী, 
এবং ক  সংি  কমকতার সম েয়। ক  উপেজলার িত েত ১  কের সবেমাট ২  KII স  করা হেয়েছ। 

কে র সােথ স ৃ   ি বগ তথা ক  পিরচালক, ত াবধায়ক েকৗশলী ও বাপাউেবা-এর সংি  
পিরচালন ও র ণােব ণ িবভােগর িনবাহী েকৗশলীর সােথ ৪  KII স  করা হেয়েছ (পিরিশ -৩)। এছাড়া ক  
এলাকার সংি  ৩  ইউিনয়ন পিরষেদর িতিনিধেদর সােথ আেরা ৩  KII স  করা হেয়েছ (পিরিশ -৪)। 
এভােব মাট ৮  KII স  করা হেয়েছ। কে র  ি বেগর সােথ KII পিরচালনা করার জ  এক  KII 
checklist (পিরিশ -৩ ও ৪) বহার করা হেয়েছ। KII েলােত অংশ হণকারীেদর সা াৎকার হণকােল িনে া  
িবষয় েলা াধা  পায়ঃ 
 

ক) কে র ধারণা, পিরক না ও উে  
 

 ক  ক  এলাকার েয়াজনীয়তার সােথ াসি ক িছল িকনা; 
 কে র পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধন এবং আিথক অব া ইত ািদর সংি তা; 
 কে ােন  অ সাের চলমান কে র সকল কাজ ণভােব বা বায়ন স ব হে /হেব িকনা; 
 িডিপিপ/আরিডিপিপ (DPP/RDPP) অ সাের কে র উে  অিজত হেয়েছ/হেব িকনা; 
 কে র ধান ধান কমকা েলার বতমান অব া।  

 

খ) ক  ব াপনা ও বা বায়ন 
 

 মাঠ পযােয় কে র সািবক ব াপনা ও বা বায়েনর দািয়  কান অিফস/কােদর ওপর  আেছ এবং 
তারা ক মেতা দািয়  পালন করেছ িকনা; 
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 মাঠ পযােয় ক  বা বায়ন কায ম মিনটিরং-এর দািয়  কান অিফস/কােদর ওপর  আেছ এবং তারা 
ক মেতা দািয়  পালন করেছ িকনা; 

 মাঠ পযােয় কে র িনমাণ সাম ীর ণগতমান িনয় ণ, ব াপনা, পিরমাণ িনি তকরণ ও সময় িনয় েণর 
দািয়  কােদর ওপর  আেছ এবং তারা ক মেতা দািয়  পালন করেছ িকনা; 

 ণগতমান িনয় ণ ও টকিনক াল িসিফেকশন অ সাের কাদার বা বা বায়নকারী িত ান ক ক 
িনমাণ সাম ীর ণা ণ পরী া করা হেয়েছ িকনা এবং কান রকম ত য় পাওয়া গেল িক ব া নওয়া 
হেয়েছ বা িকভােব সমাধান করা হেয়েছ; 

 মাঠ পযােয় মিনটিরং িরেপাট িবে ষেণর দািয়  কার ওপর  আেছ; 
 মিনটিরং িরেপােট কাদােরর কান কার ি র বরেখলাপ (non-compliance) হেয়েছ িকনা: 
 ক  বা বায়েন ধান ধান ব ধা েলা িক িক এবং স েলা িকভােব সমাধান করা হে ; 
 েয়াজনীয় া াড (standard requirement) িহসােব নদী-তীর সংর ণ কাজ, নদী ভা ন ও ব া 

িনয় ণ ব ার দীঘ ায়ী  (longevity) িবেবচনা করা হেয়েছ িকনা। 
 

গ) কে র আওতায় স ািদত সমী া স িকত ত ািদ 
 

 এ কে র আওতায় িক িক সমী া স াদন করা হেয়েছ; 
 এ সকল সমী ার উে  িক িছল; 
 এ সকল সমী ার ফলাফল িক িছল। 

 

ঘ) কে র স া  Exit Plan স িকত ত ািদ 
 

 কে র বা বায়ন কাজ শষ হেল িবিভ  অবকাঠােমার ািয়  র ায় কান িত ান দািয়  পালন করেব; 
 কে র িবিভ  অবকাঠােমার ািয়  র ায় িক ধরেনর মিনটিরং ব া থাকা েয়াজন; 
 ভিব েত কে র িবিভ  অবকাঠােমার ািয়  র ায় িক ধরেনর র ণােব ণ ও মরামত কােজর েয়াজন 

হেত পাের; 
 কে র বা বায়ন কাজ শষ হেল র ণােব ণ ও মরামত কােজর জ  কে  কান ব া আেছ িকনা, 

থাকেল িকভােব ব া করা যেত পাের; 
 ভিব েত কে র িবিভ  অংেগর স ক ও িনয়িমত র ণােব ণ ও মরামত কােজর জ  পরামশ দান 

করা।  
ঙ) সমজাতীয় ক  স িকত ত ািদ 
 একই এলাকায় বতমােন/অতীেত সমজাতীয় কান ক  হণ করা হেয়েছ/হেয়িছল িকনা? হেয় থাকেল 

স েলা িক িক; 
 ঐ সকল কে র আওতায় িক িক কমকা  স  হেয়িছল; 
 এ িশেরানােমর কে র ১ম পযােয় িক িক কমকা  বা বািয়ত হেয়িছল; 
 বতমান ক  (২ পযায়)-এর সােথ ১ম পযােয়র কে র কমকাে র সােথ িক িক সা  রেয়েছ; 
 বতমান ক  (২ পযায়)-এর সােথ ১ম পযােয়র কে র কমকাে র সােথ িক িক বসা  রেয়েছ; 
 নদী-তীর সংর ণ ও ব া িনয় ণ সং া  অ  কান কে র সােথ এ কে র সা েলা িক িক; 
 নদী-তীর সংর ণ ও ব া িনয় ণ সং া  অ  কান কে র সােথ এ কে র বসা েলা িক িক। 

চ) য় ি য়া ও আিথক য় 
 কে র দরপে র জ  টকিনক াল িসিফেকশন তিরর দািয়  কান অিফস/কােদর ওপর  িছল 

এবং তা কমেতা করা হেয়িছল িকনা; 
 মালামাল, িনমাণ সাম ী ও সবাস হ য় ি য়ার জ  িনধািরত সরকারী য় নীিতমালা (PPR 2008) 

অ সরণ করা হেয়েছ িকনা এবং কমেতা অ সরণ না করা হেয় থাকেল িক ধরেনর ত য় হেয়িছল 
মালামাল ও কাদার িনবাচেনর ে  মানদ  িক িছল এবং তা অ সরণ করা হেয়েছ িকনা; 
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 ি  অ যায়ী সব কাজ টকিনক াল িসিফেকশন অ সাের স াদন হেয়েছ িকনা; 
 ক  বা বায়েন কান কার আিথক বােজট বরা  ও ব াপনা স িকত সম ার স ুখীন হেত হেয়েছ 

িকনা; হেয় থাকেল িকভােব তা সমাধান করা হেয়িছল; 
 কে র ভৗত ল  মা া এ পয  শতকরা কতভাগ অিজত হেয়েছ? িনধািরত সমেয় সকল কাজ স  করা 

স ব হেব িকনা, স ব না হেল তার কারণ িক; 
 বরা ত তহিবল এ পয  শতকরা কতভাগ বহার করা হেয়েছ; িনধািরত সমেয় সকল অথ য় করা স ব 

হেব িকনা, স ব না হেল তার কারণ িক। 
 

ছ) কে র সবল, বল, েযাগ ও িঁক িবে ষণ 
 ক  বা বায়ন, ব াপনা এবং নদীর তীর ভা ন রােধ িনমাণ কােজর সবল (strength) িদক েলা; 
 ক  বা বায়ন, ব াপনা এবং নদীর তীর ভা ন রােধ িনমাণ কােজর বল (weakness) িদক েলা; 
 ক  বা বায়ন, ব াপনা এবং নদীর তীর ভা ন রােধ বতমান িনমাণ কাজ উ য়েনর আেরা কান েযাগ 

(opportunity) আেছ িকনা; 
 ক  বা বায়নাধীন অব ায় বতমােন কান ধরেনর িঁক (threat) আেছ িকনা। 

জ) ক  উ য়েন পািরশমালা 
 কে র ভাব উ য়েন িনিদ  মতামত; 
 কে র সবেচেয় ভাল িদক েলা অ া  কে র ে  অ সরণ করার পরামশ দান। 

টিবল-২.২: িনিবড় পিরবী ণ কে র সংি  ন না সং া 
 

‡Rjv/Awdm 

 

wbe©vwPZ Dc‡Rjv 
(100%) 

msL¨vMZ mgxÿv ¸YMZ mgxÿv 

bgybv DËi`vZvi msL¨v 

DcKvi‡fvMx FGD KII 
KzwoMÖvg wPjvgvix  547 

10×10 1 

Dwjcyi  223 

4×10 

1 

evcvD‡ev-(wcGgBD) - - - 3 

cÖKí GjvKvi mswkøó 3wU BDwbqb 

cwil‡`i cÖwZwbwa 

- - - 3 

‡gvU 2 770 140 8 

 
কস ািড: উপকারেভাগীেদর জীবনযা ার ওপর কে র কারেণ  ফল ও িতকর িদক স িকত ত  

সং েহর জ  ক  এলাকায় মাট ৬  কস ািডজ (পিরিশ -৫) করা হেয়েছ।  
 

পযেব ণ ও পিরদশেনর চকিল : পযেব ণ চকিল  (পিরিশ -৬) অ যায়ী পরামশক ও মাঠকম  ক  কায ম 
ও বতমান অব া সরাসির পিরদশন ও পযেব ণ কেরেছন। 
 

সকল কার কেহা ারেদর উপি িতেত মাঠ পযােয় কমশালা: ক  এলাকার িঁক, কে র কাজ-এর পিরিধ 
এবং িবধােভাগীেদর সং া বিশ িত িবষয় িবেবচনা বক ানীয় পযােয় িড় াম জলার িচলমারী উপেজলায় 
এক  কমশালা আেয়াজন করা হয়। কেহা ারেদর মে  উপি ত িছেলন ক  এলাকা ও শহের বসবাসকারী সব 
ধরেনর উপকারেভাগী জনগণ (মিহলা ও ষ) যমন ানীয় ন , িশ ক, ছা , জন িতিনিধ ইত ািদসহ সংি  
জলা পযােয়র বাপাউেবা-এর সংি  েকৗশলী, ানীয় জন িতিনিধ এবং সংি  ি বগ।  

 

কেহা ারেদর সােথ যসব িবষয়ব  িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ স েলা িনে  উপ াপন করা হেলা:  
 

 ক  ণয়েন ানীয় জন িতিনিধ বা জনগেণর মতামত িতফিলত হেয়েছ িকনা; 
 কে র আওতায় ধান ধান কমকা েলার বতমােন কাযকর অব া; 
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 নদীর তীর সংর ণ, ব া  ব ধ মরামত, নদী িজং ও সবার ণবাসন কায েমর ফেল অিজত 
িবধাস হ; 

 সরকারী ও বসরকারী স ি  যমন ল, কেলজ, মসিজদ, মা াসা, িলশ শন ইত ািদ ও া িতক স দ 
র া; 

 দাির  িবেমাচেন নদীর তীর সংর ণ ও ব া িনয় েণ কে র িমকা; 
 নদীর তীর সংর েণর ফেল কে র িচলমারী ব র এলাকায় প  আমদািন ও র ানীেত িমকা; 
 ক  কমকাে র মা েম ক  এলাকায় কমসং ােনর িবধা ি ; 
 একই এলাকায় অ প (১ম পযায়) ক  স েক ধারণা ও সা - বসা স হ; 
 অ  এলাকায় একই রকম আেরা উ ত কে র জ  পািরশ; 
 কে র  ু ব াপনা ও র ণােব েণর জ  উে খেযা  মতামত দান; 
 কে র সবল, বল িদক,  েযাগস হ ও িঁক ণ িদকস হ 

 

২.২.৪. ন না সং ার সংি  িববরণ 
 
টিবল-২.৩: সংে েপ উ রদাতােদর সং া এবং ধরন 

 
কায ম অংশ হণকারী/ 

উ রদাতা 
উ রদাতার 

সং া 
উ রদাতার ধরন 

ক. সং াগত সমী া  
K-1.  

উপকারেভাগী  
( াবিল বহার 
কের সরাসির 
সা াৎকার)  
 

 
উপকারেভাগী  

 

770 

ক  এলাকায় বসবাসকারী সব ধরেনর উপকারেভাগী 
জনগণ (মিহলা ও ষ) যমন ানীয় ন  ও 

িতিনিধ, িশ ক, ষক,  বসায়ী, ভ ান চালক, 
িরকশা চালক, ফরীওয়ালা ইত ািদ। উপকারেভাগী 
উ রদাতােদর মে  কমপে  ২০% মিহলা অ  
রাখা হয়।  

খ. ণগত সমী া 
L-1: Gd wR wW মাট ১৪  এফিজিড,  

িত  এফিজিড ত 
১০ জন অংশ হণকারী 

140 

 

 

সব ধরেনর উপকারেভাগী অথাৎ ানীয় ন  ও 
জন িতিনিধ, িশ ক, ষক,  বসায়ী, ভ ান 
চালক, িরকশা চালক, ফরীওয়ালাসহ সকল পশাজীবী 
এবং নবািসত জনসাধারন। 

L-2: gyL¨ e¨w³e‡M©i 

mvÿvrKvi 

ক  বা বায়ন ও 
ব াপনার সােথ 

স ৃ   কমকতা 

6 ক  পিরচালক, সংি  জলা/উপেজলা পযােয় 
বাপাউেবা-এর সংি  েকৗশলী 

L-3: BDwbqb 

cwil` cÖwZwbwai 

mv‡_ mvÿvrKvi 

ক  এলাকার সংি  
৩  ইউিনয়ন 
পিরষেদর িতিনিধ 

3 ক র বা বায়েনর েব িবগত ১০ বছের কত  
ল, কেলজ, মা াসা ইত ািদ নদীগেভ িবলীন হেয়েছ 

এবং ক  বা বায়েনর ফেল কত  ল, কেলজ, 
মসিজদ, মা াসা, িলশ শন ইত ািদসহ 

াবর/অ াবর স দ র া করা স ব হেয়েছ -এ 
স িকত ত  ইউিনয়ন পিরষদ থেক সং হ করা 
হেয়েছ; 

L-3: †Km ÷vwW ক  এলাকার 
উপকারেভাগী 

06 উপকারেভাগীেদর জীবনযা ার ওপর কে র কারেণ 
 ফল ও িতকর িদক স িকত ত  সং েহর 

জ  ক  এলাকায় মাট ৫  কস ািডজ করা 
হেয়েছ।  
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কায ম অংশ হণকারী/ 
উ রদাতা 

উ রদাতার 
সং া 

উ রদাতার ধরন 

mgxÿvi †gvU bgybv 924 - 
ev Í̄weK Ae¯’v 

ch©‡eÿY 

Zxi msiÿY KvR 6.450 

wK.wg. 
নদীর তীর সংর ণ কাজ ও সংি  িনমাণ কাজ যমন 

স বার, িজং ইত ািদ কায ম পিরদশন ও 
পযেব ণ করা হেয়েছ। 

1. _vbvnvU BDwbqb  3.45 

wK.wg.  

িচলমারী উপেজলাধীন থানাহাট ইউিনয়ন এলাকার 
সংি  িনমাণ কাজ পিরদশন ও পযেব ণ করা 
হেয়েছ। 

2. igbv BDwbqb 2.00 

wK.wg. 

িচলমারী উপেজলাধীন রমনা ইউিনয়ন এলাকার 
সংি  িনমাণ কাজ পিরদশন ও পযেব ণ করা 
হেয়েছ। 

3. nvwZqv BDwbqb 1.00 

wK.wg. 

উিল র উপেজলাধীন হািতয়া ইউিনয়ন এলাকার 
সংি  িনমাণ কাজ পিরদশন ও পযেব ণ করা 
হেয়েছ। 

 
২.৩. সমী া কােজ ব ত িনেদশক/ চকস হ 
 

িনিবড় পিরবী ণ সমী া কােজর উে  অজেনর জ  িবিভ  চক বা িনেদশক বহার করা হেয়েছ যা িনে  দ  
হেলা: 
 

টিবল-২.৪: িনিবড় পিরবী ণ সমী া কােজ ব ত িনেদশক/ চক 
 

‡kªYxweb¨vm wbweo cwiexÿY mgxÿvi wb‡ ©̀kK (Indicator) 
ডেমা ািফক 
বিশ স হ 

নাম, িল , ধম, ববািহক অব া, পশা, িশ া ও বয়স। 
 

নদীর তীর 
সংর ণ কােজর 

ফল ও 
উপকািরতা 

 কে র মা েম নদীর তীর ভা ন হেত িচলমারী ব র ও বরাগীর হাট এলাকােক র া;  
 সরকাির ও বসরকাির স ি  যমন ল, কেলজ, মসিজদ, মা াসা, িলশ শন ইত ািদসহ 

া িতক স দ র া;  
 তীর ভা ন িনয় ণ অবকাঠােমা িনমােণর ফেল অিজত িবধাস হ; 

ব া বাধ 
মরামেতর 
ফল ও উপকার 

 কে র মা েম ব ার কবল হেত এলাকােক র া; 
 সরকাির ও বসরকাির স ি  ও া িতক স দ র া; 
 ব া িনয় ণ অবকাঠােমা িনমােণর/ মরামেতর ফেল অিজত িবধাস হ; 

কমসং ান ি  
ও দাির  
িবেমাচন সং া  

 ব া ব ধ মরামেতর ফেল এলাকায় কমসং ান ি ; 
 ক  কমকা  বা বায়েনর ফেল এলাকায় দাির  িবেমাচন; 

অথৈনিতক 
কমকা  সং া  

 ক  কমকাে র ফেল অথৈনিতক কমকা  ি ; 
 ক  কমকাে র ফেল জায়গা-জিমর  ি ; 

কে র সবল ও 
বল িদকস হ 

 কে র সবল িদকস হ িচি ত করা; 
 কে র বল িদকস হ িচি ত করা; 
 কে র কারেণ িক ধরেনর েযাগ ি  হে  বা হেত পাের; 
 কে র িঁক ণ িদকস হ; 

পরামশস হ  কে র ভাব উ য়েন িনিদ  মতামত; 
 কে র সবেচেয় ভাল িদক েলা অ া  কে র ে  অ সরণ করার পরামশ দান। 
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তীয় অ ায় 
 

কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা 

 
৩.১. ক  বা বায়েনর অব া  

িতেবদেনর এ অ ােয় ক  হেণর পর এর সংেশাধনীর কারণ, য় ও সময় ি র কারণসহ কে র অ  
িবিভ  অংগস েহর ল মা া অ যায়ী বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হেয়েছ। 
 

৩.১.১. ক র সংেশাধনীর কারণ 
 

৫ ফ য়াির, ২০১৩ তািরেখ একেনক সভায় “ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও 
িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া (২য় পযায়)” ক  অ েমািদত হয়। অ েমািদত 
িডিপিপ অ যায়ী  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত িড় াম জলার উিল র উপেজলার অন র এলাকায় ১৫০০ 
িমটার এবং িচলমারী উপেজলার কাচেকাল এলাকায় ১৫০০ িমটার ও িচলমারী ব র (রমনা ঘাট) এলাকায় ২০০০ 
িমটার, মাট ৫.০০ িকঃ িমঃ তীর সংর ণ কাজ বা বায়ন অ  িছল। িডিপিপর পিরক না অ যায়ী ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অথবছের অন র এলাকায় ৭৪০ িমটার, কাচেকাল এলাকায় ১৫০০ িমটার এবং রমনা 
এলাকায় ২০০০ িমটার তীর সংর ণ কােজর দরপ  আ ান ও কাযােদশ দান করা হয়। 
 

২০১৪ সােলর ব ায় ক র কাচেকাল এলাকায় চলমান/ ক  কােজর অ বিহত উজােন কািলর ড়া ও 
কাচেকাল অংেশ  নেদর ডানতীর ব া িনয় ণ ব েধর ৫৭.৮২ িকঃ িমঃ হেত ৫৯.৮২ িকঃিমঃ পয  ২.০০ িকঃ 
িমঃ দেঘ  মারা ক নদী ভা ন  হয়। উ  ােন নদী তীেরর  রে  এক  সমা রাল চেরর ি  হয় এবং 
নেদর বাহ ব েধর কাল েষ হেত থােক। ২০১৪ সােলর ব ার সময় বিণত ােন ব ধ  িঁক ণ হেয় উঠেল বািল 
ভিত িজও- াগ ডাি ং কের জ রী কাজ বা বায়েনর মা েম ব ধ  কান রকেম িবি  হওয়ার কবল হেত র া 
করা হয়। ত ও ব েধর নদ েলর াপসহ ে র িক  অংশ নদীেত েস (Washed out) যায়। ফেল বিণত ভা ন 
কবিলত ান র ভা েত চলমান কাজ, ১ম পযায় বা বািয়ত ৩.০৪০ িকঃ িমঃ তীর সংর ণ কাজ, ১  ১- ভ  ও 
১  ২- ভ  র েলটরসহ ব া িনয় ণ ব ধ  মারা ক িঁকেত পিতত হয় এবং িচলমারী উপেজলা শহরসহ িচলমারী 
ব র ও সংি  সকল সরকারী- বসরকারী অবকাঠােমা/ স দসহ সংি  এলাকাবাসীর জানমােলর মিকর ি  
হয়। এ পিরি িতেত আেলাচ  ২.০০ িকঃ িমঃ দেঘ  ায়ী তীর সংর ণ কাজ বা বায়ন অপিরহায হেয় পেড়। ফেল 
উ  ােন তীর সংর ণ কাজ বা বায়েনর িনিমে  ক  সংেশাধেনর েয়াজন হেয়িছল। 
 

৩.১.২. কে র সময় ও য় ি র কারণ 
 

িড় াম জলার িচলমারী উপেজলার কাচেকাল এলাকায় কািলর ড়া নামক ােন ভয়াবহ ভা ন বণ ২.০০ িক.িম. 
(িক.িম. ৫৭.৮২০ হেত িক.িম. ৫৯.৮২০ পয ) নদী তীর সংর ণ কাজ, ব া িনয় ণ ব ধ মরামত, নদী িজং কাজ 
এবং সবার নং-১ এর নবাসন চলমান কে র সােথ অ  করার কারেণ ক র সময় ি  পায় এক বছর 
(২৭.৩%) এবং য় ি  পায় ৩৪.২৬%। 
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৩.২. কে র ল মা া ও বা বায়ন অ গিত 
 

৩.২.১. িডিপিপ ও আরিডিপিপ অ যায়ী কে র ল মা া ও য় 
 

‡Uwej 3.1t A_©‰bwZK m~PK Abyhvqx Aby‡gvw`Z wWwcwc Ges AviwWwcwc Gi g‡a¨ e¨‡qi Zzjbv 

(j¶ UvKv) 

‡KvW/mve †KvW eY©bv Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx AviwWwcwc Abyhvqx Zzjbv 

cwigvY/GKK e¨q cwigvY/GKK e¨q cwigvY/GKK e¨q 

wRIwe ‡gvU wRIwe ‡gvU wRIwe ‡gvU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(K)  ivR¯̂ K‡¤úv‡b›U - - - - - - - - - 

mieivn I †mevmg~n - - - - - - - - - 

‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U 1 5.00 5.00 1 10.00 10.00 1 5.00  

wcªw›Us I cvewj‡Kkb 1 2.00 2.00 1 3.00 3.00 1 1.00 1.00 

‡÷kbvix, wmj I ó¨v¤ú 1 2.00 2.00 1 3.00 3.00 1 1.00 1.00 

wewfbœ KwgwUi m¤gvbbv/ wd eve` 1 0.00 0.00 1 5.00 5.00 1 5.00 5.00 

ga¨eZx© wbixÿ‡Yi Rb¨ m¤§vbx (weWweøDwWwe, 

cvwb m¤ú` gš¿Yvjq, cwiKíbv KwgwU I 

AvBGgBwW) 

1 5.00 5.00 1 10.00 10.00 1 5.00 5.00 

Rwic I ch©‡eÿY 1 4.00 4.00 1 5.00 5.00 1 1.00 1.00 

‡givgZ, iÿYv‡eÿY I c~Ye©vmb          

eZ©gvb hvbevn‡bi †givgZ I iÿYv‡eÿY 

(Rxc 4wU Ges †gvUi mvB‡Kj 6wU) 

1 5.00 5.00 1 8.00 8.00 1 3.00 3.00 

KzwoMÖv‡gi cwi`k©b evs‡jv Ges †Rvbvj 

j¨ve‡iUwi, weWweøDwWwemn iscyi j¨ve‡iUwii 

Rb¨ †Kvi KvUvi I Ab¨vb¨ cixÿvi hš¿cvwZ 

‡givgZ 

- 0.00 0.00 1 50.00 50.00 1 50.00 50.00 

(K) me©‡gvU (ivR¯̂) - 23.00 23.00 - 94.00 94.00 - 71.00 71.00 

(L) g~jab Gi Dcv`vb - - - - - - - - - 

m¤c‡`i AwahvPb - - - - - - - - - 



cvZv-24
 

‡KvW/mve †KvW eY©bv Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx AviwWwcwc Abyhvqx Zzjbv 

cwigvY/GKK e¨q cwigvY/GKK e¨q cwigvY/GKK e¨q 

wRIwe ‡gvU wRIwe ‡gvU wRIwe ‡gvU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Rxc µq (2350 wmwm)  1wU 65.00 65.00 1wU 70.82 70.82 - 5.82 5.82 

‡j‡fwjs hš¿cvwZ (2wU) 2wU 1.50 1.50 2 bm 1.50 1.50 - 0.00 0.00 

hš¿cvwZmnKv‡i gvwëwgwWqv (1 †mU) 1wU 1.00 1.00 1wU 1.00 1.00 - 0.00 0.00 

eªvÛ Kw¤úDUvimn Avbylvw½K DcKiY (1wU 

j¨vcUc I 1wU ‡jRvi wcÖ›Uvi ) 

2wU 0.75 0.75 2 bm 0.75 0.75 - 0.00 0.00 

eªþcyÎ b‡`i WvbZx‡ii wi‡fU‡g‡›Ui KvR 

(6450 wgt) (wK.wg. 52.00 n‡Z wK.wg. 

53.00 = 1.00 wK.wg., wK.wg. 57.870 n‡Z 

wK.wg. 61.320 = 3.450 wK.wg. Ges wK.wg. 

64.390 n‡Z wK.wg. 66.390 = 2.00 wK.wg.) 

5000 wgt 18894.78 18894.78 6450 wgt 22346.97 22346.97 1450  wgt 3452.19 3452.19 

KvP‡Kvj GjvKvq eªþcyÎ b‡`i Riæix Zxi 

msiÿY KvR wK.wg. 57.82 n‡Z wK.wg. 59.82  

- 0.00 0.00 2000  wgt 1450.17 1450.17 2000  wgt 1450.17 1450.17 

KvP‡Kvj GjvKvq eªþcyÎ b‡`i †WªwRs KvR 

wK.wg. 60.770 n‡Z wK.wg. 61.500 (500 

wgt) (cwigvY: 175000 Nb wgUvi) 

- 0.00 0.00 500  wgt 269.64 269.64 500  wgt 269.64 269.64 

KvwjiKziv µmev‡ii  cybe©vmb - 0.00 0.00 1wU 1406.94 1406.94 - 1406.94 1406.94 

wbg©v‡Yi mgq O & M 

1 50.00 50.00 1 50.00 50.00 - 0.00 0.00 

L) Dc‡gvU (m¤ú`)  19013.03 19013.03  25597.79 25597.79 - 6584.76 6584.76 

M) †fŠZ Kw›Ub&‡RwÝ (jv¤ú mvg) 1wU 50.00 50.00 1wU 0.00 0.00 - -50.00 -50.0 

N) g~j¨ Kw›Ub&‡RwÝ (jv¤ú mvg) 1wU 50.00 50.00 1wU 0.00 0.00 - -50.0 -50.0 

me©†gvU (K+L+M+N) - 19136.03 19136.03 - 25691.79 25691.79 - 6555.76 6555.76 

Z_¨m~Î: AviwWwcwc (GwcÖj 2016) 
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3.2.2. cÖK‡í A_©vq‡bi Ae¯’v 

 

ক  বা বায়েনর থম ৩ বছেরর (২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫) জ  েয়াজনীয় অেথর বরা  পাওয়া যায়িন। 
এর ফেল কে র বা বায়ন ি য়ােক ধীরগিত কের িদেয়িছল। এছাড়া মােঝমে ই বরা ত অেথর যাগান ি য়া 
সময়সােপ  াপার হওয়ার ফেল কাদারেদর িবল পিরেশােধও িবল  হেতা। এেত কের কাদারগণ তােদর 
কাজকমও ধীরগিতেত করত। ফেল ক  বা বায়ন িবল  হে । 
 

 

K) cÖK‡íi eQiwfwËK A_©vqb 

‡Uwej 3.2t cªK‡íi eQiwfwËK A_©vqb 

(‡KvwU UvKvq) 
A_© eQi Aby‡gvw`Z/cÖv°wjZ e¨q eQi wfwËK cÖKí eivÏ e¨q Aby‡gvw`Z e¨q mv‡c‡ÿ 

eivÏK…Z A‡_©i e¨q (%) 

eiv‡Ïi cwigvY % e¨q 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2012-2013 1.9990 1.9990 100 100 

2013-2014 33.9198 33.9198 100 100 

2014-2015 32.5210 32.5210 100 100 

2015-2016 65.0000 55.9893 100 86.14 

2016-2017 129.5000 129.5000 100 100 

me©‡gvU 256.9179 253.929 100 98.84 

Z_¨m~Î: KywoMÖvg cIi wefvM, evcvD‡ev, KywoMÖvg 

 

L) cÖK‡íi Avw_©K eivÏ I e¨q AMÖMwZ 

‡Uwej 3.3t cªK‡íi AvbygvwbK e¨q 

(‡KvwU UvKv) 

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

(%) 

01. 1) g~j 191.3603 - 

2) ms‡kvwaZ 256.9179 100.00% 

02. mvgwóK AMÖMwZ (Ryb/16) 124.4291 51.88% 

03. eivÏ (2016-2017) Ges ev Í̄e AR©b (ms‡kvwaZ) 129.5000 48.12% 

04.  gvP© (2017) gv‡m AMÖMwZ - 4.39% 

05. gvP© (2017) gvm ch©šÍ G eQ‡i AMÖMwZ 49.1300 32.55% 

06. gvP© (2017) gvm ch©šÍ A_© mieivn 49.3750 38.13% 

Z_¨m~Î: gvwmK AMÖMwZ wi‡cvU© gvP©, 2017 

 

3.2.3. cÖKí Kvh©µ‡gi Avw_©K I ev¯Íe AMªMwZ  

 

‡Uwej 3.4 Kvh©µ‡gi Avw_©K I ev Í̄e AMªMwZ gvP©, 2017 ch©šÍ 

(jÿ UvKv) 
µwg

K bs 

Kv‡Ri Dcv`vb wWwcwc 

Abyhvqx (msL¨vmn) 

 

AvbygvwbK 

e¨q 

Ryb, 2016 ch©šÍ AR©b PjwZ eQi (2016-2017 

mv‡j) jÿ¨gvÎv 

AMÖMwZ (gvP©, 2017) 

ch©šÍ 

Avw_©K  

 

‡fŠZ (% 

Dcv`vb) 

Avw_©K 

 

‡fŠZ (% 

Dcv`vb) 

Avw_©K 

(%) 

‡fŠZ (% 

Dcv`vb) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ivR¯̂ K‡¤úv‡b›U        

mieivn I †mevmg~n        

01 ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U 10.00 5.00 50.00%  5.00 50.00% 3.75 40.00% 

02 wcªw›Us Ges cvewj‡Kkb 3.00 1.99 66.33%  - 33.67%  - - 
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µwg

K bs 

Kv‡Ri Dcv`vb wWwcwc 

Abyhvqx (msL¨vmn) 

 

AvbygvwbK 

e¨q 

Ryb, 2016 ch©šÍ AR©b PjwZ eQi (2016-2017 

mv‡j) jÿ¨gvÎv 

AMÖMwZ (gvP©, 2017) 

ch©šÍ 

Avw_©K  

 

‡fŠZ (% 

Dcv`vb) 

Avw_©K 

 

‡fŠZ (% 

Dcv`vb) 

Avw_©K 

(%) 

‡fŠZ (% 

Dcv`vb) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

03 ‡÷kbvix, wmj Ges 

÷v¤ú 

3.00 2.00 66.67%  1.00 33.33% 0.75 33.33% 

04 wewfbœ KwgwUi m¤§vwb/ 

wd eve` 

5.00 0.00 - 3.00 60.00%  - 40.00% 

05 m¤§vwb (ga¨eZx 

g~j¨vqb) 

10.00 3.93 39.30% 4.50 45.00%  - 45.00% 

06 Rwic I ch©‡eÿY 5.00 3.99  79.80%  1.00 20.00%  - 20.00% 

07 eZ©gvb hvbevn‡bi 

†givgZ I iÿYv‡eÿY 

8.00 5.00 62.50%  3.00 37.50% 2.00 30.00% 

08 ms¯‹vi I †givgZ 

KzwoMÖvg evs‡jv (wWwfkb 

I †Rvbvj j¨ve‡iUix 

weWweøDwWwe, iscyi) 

50.00 - - 32.50 65.00%  - 5.00% 

(K)me©‡gvU (ivR¯̂) 94.00 21.91 23.31%  50.00 53.19% 6.50 17.45 % 

m¤ú` 

09 Rxc µq (2300) 70.82 65.00 100% 5.82 - 4.26 - 

10 ‡j‡fwjs hš¿cvwZ (2wU) 1.50 1.50 100% - - - - 

11 gvwë wgwWqv (1 †mU) 1.00 1.00 100% - - - - 

12 eªvÛ Kw¤úDUvimn 

Avbylw½K DcKiY (1wU 

j¨vcUc I 1wU ‡jRvi 

wcÖ›Uvi ) 

0.75 0.75 100% - - - - 

wbg©vY KvR    

13 Zxi wi‡fU‡g›U KvR 

(6.450 wK.wg.) 

22346.97 

10984.7

7 

53.65% 11197.14 46.35% 4173.11 32.80% 

14 Riæix euva msiÿY KvR 

(2.0 wK.wg.) 

1450.17 1364.23 100% 58.49 - 58.49 - 

15 eªþcyÎ b` †WªwRs 500 

wg. (175000 

NbwgUvi) 

269.64 - - 294.20 100% - - 

16 µmevi cybe©vmb 1406.94 - - 1275.10 100/% 670.74 67.00% 

17 

wbg©v‡Yi mgq O & M 

50.00 3.75 7.50% 46.25 92.50% - 20.00 % 

(L) me©‡gvU (m¤ú`) 

25597.79

12421.0

0 

51.89% 

12900.0

0 

48.11% 4906.60 32.60% 

me©‡gvU (K+L) 

25691.79 

12442.9

1 

51.88% 

12950.0

0 

48.12% 4913.10 32.55% 

Z_¨m~Î: gvwmK AMÖMwZ wi‡cvU© gvP©, 2017 

 

৩.২.৪. কে র ােকজ অ সাের আিথক ও বা ব অ গিত 
 

িড় াম জলার উিল র ও িচলমারী উপেজলায়  নেদর ডানতীর ভা ন র া ক  মাট িতন  অংেশ 
িবভ ।  
 

ক) উিল র উপেজলার অন র অংশ; 

খ) িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংশ এবং 

গ) িচলমারী উপেজলার রমনা অংশ। 
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িনে  কে র িতন  অংেশর ল মা া ও বা বায়ন অ গিত উপ াপন করা হেলা: 
 

ক) উিল র উপেজলার অন র অংশ: এ অংেশর মাট দঘ  ১০০০ িমটার, ােকেজর সং া মাট ৬ , যার মে  
১৮ ম, ২০১৭ পয  মাট ৫  ােকেজর কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ এবং ১  ােকেজর কাজ বতমােন 
চলমান রেয়েছ। এছাড়া  ১০০০ িমটার-এর মে  ৮৭০ িমটার কােজর িপিচং সমা  হেয়েছ এবং অবিশ  ১৩০ িমটার 
িপিচং কাজ বতমােন চলমান আেছ  ( টিবল ৩.৫)। কাদার িত ােনর কােজর গিত অ সাের িনধািরত সমেয়র 
মে  (৩০ ন, ২০১৭) চলমান কাজ সমা  হেব সমী া দেলর পযেব েণ তীয়মান হেয়েছ। 
 
খ) িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংশ: এ অংেশর মাট দঘ  ৩৪৫০ িমটার ( েবর ১৫০০ িমটার + ন ন ১৯৫০ 
িমটার), ােকেজর সং া মাট ১৮  ( েবর ৯  + ন ন ৮  + সবার ১ ), যার মে  ১৮ ম, ২০১৭ পয  
মাট ৪  ােকেজর কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ এবং ১৪  ােকেজর কাজ বতমােন চলমান রেয়েছ। 

এছাড়া  ৩৪৫০ িমটার-এর মে  ১৭৫০ িমটার কােজর িপিচং সমা  হেয়েছ এবং অবিশ  ১৭০০ িমটার িপিচং কাজ 
বতমােন চলমান আেছ ( টিবল ৩.৬)। কাদার িত ােনর কােজর গিত অ সাের িনধািরত সমেয়র মে  (৩০ ন, 
২০১৭) চলমান কাজ সমা  হেব সমী া দেলর পযেব েণ তীয়মান হেয়েছ। 
 

গ) িচলমারী উপেজলার রমনা অংশ: এ অংেশর মাট দঘ  ২০০০ িমটার, ােকেজর সং া মাট ১৪ , যার মে  
১৮ ম, ২০১৭ পয  মাট ১২  ােকেজর কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ এবং ২  ােকেজর কাজ 
বতমােন চলমান রেয়েছ। এছাড়া ২০০০ িমটার-এর মে  ২০০০ িমটার কােজর িপিচং সমা  হেয়েছ ( টিবল ৩.৭)। 

কাদার িত ােনর কােজর গিত অ সাের িনধািরত সমেয়র মে  (৩০ ন, ২০১৭) চলমান কাজ সমা  হেব সমী া 
দেলর পযেব েণ তীয়মান হেয়েছ। 
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‡Uwej 3.5t cÖK‡íi Dwjcyi Dc‡Rjvi AbšÍcyi As‡ki c¨v‡KR Abymv‡i jÿ¨gvÎv I ev Í̄evqb AMÖMwZ 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg 

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k 

cÖ̀ v‡bi ZvwiL 

( §̄viK bs mn) 

2015-

2016 A_© 

erm‡ii 

ev‡RU eivÏ  

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K AMÖMwZ 

(18/05/2017 ch©šÍ) 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL/ 

ewa©Z mgq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

Dwjcyi Dc‡Rjaxb AbšÍcyi bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 52.00 n‡Z 

wK.wg. 52.120 ch©šÍ  (GÛ-Uviwg‡bkbmn) 

’̄vqx cÖwZi¶vg~jK  KvR  (c¨v‡KR bs/jU bs 

-Kzwo-WweøD-01 jU bs 01/03| 

0.120 1162.90 1124.56 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/18, 

Zvs-02/01/14 

12950.00 

1/2/2014 

30/06/15 

(01-06-

2016) 

978.61 

ev Í̄e AMÖMwZ 90%,  

KvRwU mgvß 

(Substantially) 

2 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

Dwjcyi Dc‡Rjaxb AbšÍcyi bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg.52.120 n‡Z 

wK.wg. 52.285 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR 

(c¨v‡KR bs/jU bs -Kzwo-WweøD-01 jU bs 

02/03| 

0.165 566.42 523.21 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/19, 

Zvs-02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15(

12/02/17) 

479.67 

ev Í̄e AMÖMwZ 

98.30%,  

KvRwU mgvß 

(Substantially) 

3 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

Dwjcyi Dc‡Rjaxb AbšÍcyi bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 52.285 n‡Z 

wK.wg. 52.450 ch©šÍ ’̄vqx  cÖwZi¶vg~jK 

KvR (c¨v‡KR bs/jU bs -Kzwo-WweøD-01 jU  

bs 03/03| 

0.165 566.42 482.66 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/20, 

Zvs-02/01/14 

1/2/2014 30/06/15 392.05 

ev Í̄e AMÖMwZ 83% 

KvRwU mgvß 

(Substantially) 

4 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

Dwjcyi Dc‡Rjaxb AbšÍcyi bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 52.450 n‡Z 

wK.wg. 52.595 ch©šÍ ’̄vqx  cÖwZi¶vg~jK 

KvR (c¨v‡KR bs/jU  bs -Kzwo-WweøD-02 jU 

bs 01/02| 

0.145 497.76 459.99 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/21, 

Zvs-02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(26/06/16

) 

442.35 

ev Í̄e AMÖMwZ 

98.48%, 

KvRwU mgvß 

(Substantiallyy) 

5 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

Dwjcyi Dc‡Rjaxb AbšÍcyi bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 52.595 n‡Z 

wK.wg. 52.740 ch©šÍ ’̄vqx  cÖwZi¶vg~jK 

0.145 497.76 472.58 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/22, 

Zvs-02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(26/02/17

) 

462.86 

ev Í̄e AMÖMwZ 95%, 

KvRwU mgvß 

(Substantially) 
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KvR (c¨v‡KR bs/jU bs -Kzwo-WweøD-02 jU 

bs 02/02| 

6 

2015-16 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

Dwjcyi Dc‡Rjaxb AbšÍcyi bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 52.740 n‡Z 

wK.wg. 53.000 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR 

(c¨v‡KR bs -Kzwo-WweøD-08 AvBwW bs-

29761. 

260.000 843.22 824.73 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1304, 

Zvs-04/12/15 

04/12/15 

30/06/16  

25/06/17 

621.74 

ev Í̄e AMÖMwZ 

86.21%|  KvRwU 

Pjgvb| 

 

‡Uwej 3.6t cÖK‡íi wPjgvix Dc‡Rjvi KvP‡Kvj As‡ki c¨v‡KR Abymv‡i jÿ¨gvÎv I ev Í̄evqb AMÖMwZ 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg  

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/ RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

2015-

2016 

A_© 

erm‡ii 

ev‡RU 

eivÏ  

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k cÖ̀ v‡bi 

ZvwiL (¯§viK bs 

mn) 

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K 

AMÖMwZ 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL / ewa©Z 

mgq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

7 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 61.320 n‡Z 

wK.wg. 61.112 ch©šÍ (GÛ Uviwg‡bkb mn) 

’̄vqx  cÖwZi¶vg~jK KvR (c¨v‡KR bs/jU  bs -

Kzwo-WweøD-03 jU  bs 01/02| 

0.208 789.62 

711.32 

(730.70) 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/2369, 

Zvs-26/06/13 

26/06/13 

25-09-14 

20/06/15 

(01/06/16) 

(01/03/17) 

638.70 

ev Í̄e AMÖMwZ 

96.48% 

KvRwU mgvß 

(Substantial
ly) 

8 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 61.112 n‡Z 

wK.wg. 60.940 ch©šÍ  ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(c¨v‡KR bs/jU  bs -Kzwo-WweøD-03 jU  bs 

02/02| 

0.172 582.82 

544.01 

(643.66) 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/2370, 

Zvs-26/06/13 

26/06/13 

25-09-14 

20/06/15 

(25/06/16) 

562.94 

ev Í̄e AMÖMwZ 

96.37%, 

KvRwU Pjgvb| 

9 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 60.940 n‡Z 

wK.wg. 60.795 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK  KvR  

(c¨v‡KR bs/jU bs-Kzwo-WweøD-04 jU  bs 

0.145 491.33 

467.29 

(594.04) 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/2367, 

Zvs-26/06/13 

26/06/13 

25-09-14 

20/06/15 

(14/06/17) 

512.64 

ev Í̄e  AMÖMwZ 

95.88%, 

KvRwU mgvß 

(Substantial
ly)|  



cvZv-30
 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg  

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/ RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

2015-

2016 

A_© 

erm‡ii 

ev‡RU 

eivÏ  

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k cÖ̀ v‡bi 

ZvwiL (¯§viK bs 

mn) 

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K 

AMÖMwZ 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL / ewa©Z 

mgq 

01/02| 

10 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 60.795 n‡Z 

wK.wg. 60.650 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(c¨v‡KR bs/jU bs-Kzwo-WweøD-04 jU  bs 

02/02| 

0.145 491.33 

465.61 

(598.01) 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/2368, 

Zvs-26/06/13 

26/06/13 

25-09-14 

20/06/15 

(14/06/17) 

530.88 

ev Í̄e  AMÖMwZ 

92.50%, 

KvRwU Pjgvb|  

11 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 59.570 n‡Z 

wK.wg. 59.940 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW bs - 18049, c¨v‡KR bs/jU  bs -

Kzwo-WweøD-13, jU  bs 01/03| 

0.120 

(0.370) 

1163.17 

1069.18 

(1186.98) 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1010, 

Zvs-21/04/15 

26/04/15 

06/20/16 

25/06/17 

1047.99 

ev Í̄e AMÖMwZ 

99.13%|  

KvRwU Pjgvb|  

12 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 59.940 n‡Z 

wK.wg. 60.120 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW bs - 18051c¨v‡KR bs/jU bs -Kzwo-

WweøD-13, jU  bs 02/03| 

180.00 604.81 

505.41 

(573.87) 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1011, 

Zvs-21/04/15 

26/04/15 

20/06/16  

25/06/17 

564.90 

ev Í̄e AMÖMwZ 

99.89%, 

KvRwU mgvß 

(Substantial
ly) 

13 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 60.120 n‡Z 

wK.wg. 60.300 ch©šÍ  ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW bs - 18056 c¨v‡KR bs/ jU  bs Kzwo-

WweøD-13, jU  bs 03/03| 

180.00 606.70 547.52 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1221, 

Zvs-06/05/15 

11/05/15 20/06/16 402.76 

ev Í̄e AMÖMwZ 

92.07%, 

KvRwU Pjgvb|   

14 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 60.300 n‡Z 

wK.wg. 60.475 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

175.00 592.75 

534.26 

(606.20) 

 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1219, 

Zvs-06/05/15 

11/05/15 

20/06/16 

(14-06-17) 

536.40 

ev Í̄e AMÖMwZ 

98%, KvRwU 

mgvß 

(Substantial
ly) 



cvZv-31
 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg  

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/ RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

2015-

2016 

A_© 

erm‡ii 

ev‡RU 

eivÏ  

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k cÖ̀ v‡bi 

ZvwiL (¯§viK bs 

mn) 

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K 

AMÖMwZ 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL / ewa©Z 

mgq 

(AvBwW bs- 18039 c¨v‡KR bs/ jU bs Kzwo-

WweøD-9, jU  bs 01/02| 

15 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 60.475 n‡Z 

wK.wg. 60.650 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW bs - 18041 c¨v‡KR bs/ jU bs Kzwo-

WweøD-9, jU  bs 02/02| 

175.00 592.26 

533.8 

(601.22) 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1220, 

Zvs-06/05/15 

11/05/15 

20/06/16 

25.06.17) 

489.12 

ev Í̄e AMÖMwZ 

98.47% 

KvRwU Pjgvb|  

16 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 57.870 n‡Z 

wK.wg. 58.110 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW bs- 61103 c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-21 

240.00 860.11 882.50 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1119, 

Zvs-16/10/16 

11/14/2016 6/25/2017 743.19 

ev Í̄e AMÖMwZ 

96.51%| 

KvRwU Pjgvb|  

17 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 58.110 n‡Z 

wK.wg. 58.350 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR 

(AvBwW bs- 61105 c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-22 

240.00 859.99 814.61 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1120, 

Zvs-16/10/16 

11/16/2016 6/25/2017 717.87 

ev Í̄e AMÖMwZ 

97.63%| 

KvRwU Pjgvb|   

18 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 58.350 n‡Z 

wK.wg. 58.590 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR 

(AvBwW bs - 61106 c¨v‡KR bs/ jU bs Kzwo-

WweøD-23 

240.00 859.99 860.89 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1121, 

Zvs-16/10/16 

11/3/2016 6/25/2017 586.00 

ev Í̄e AMÖMwZ 

81%|  KvRwU 

Pjgvb|  

19 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 58.590 n‡Z 

wK.wg. 58.810 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR 

(AvBwW bs - 61107 c¨v‡KR  bs Kzwo-WweøD-

220.00 788.67 825.54 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1122, 

Zvs-16/10/16 

11/6/2016 6/25/2017 330.81 

ev Í̄e AMÖMwZ 

70.15%|  

KvRwU Pjgvb|  



cvZv-32
 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg  

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/ RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

2015-

2016 

A_© 

erm‡ii 

ev‡RU 

eivÏ  

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k cÖ̀ v‡bi 

ZvwiL (¯§viK bs 

mn) 

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K 

AMÖMwZ 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL / ewa©Z 

mgq 

24 

20 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 58.810 n‡Z 

wK.wg. 59.030 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW bs - 61098 c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-

16 

220.00 764.31 797.94 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1115, 

Zvs-16/10/16 

11/1/2016 6/25/2017 278.19 

ev Í̄e AMÖMwZ 

65%| 

  KvRwU 

Pjgvb|  

21 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 59.030 n‡Z 

wK.wg. 59.250 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR 

(AvBwW- 61099 c¨v‡KR  bs Kzwo-WweøD-17 

220.00 750.23 782.23 

  

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1116, 

Zvs-16/10/16 

11/3/2016 6/25/2017 396.46 

ev Í̄e AMÖMwZ 

71.45% 

22 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 59.250 n‡Z 

wK.wg. 59.410 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW- 61100 c¨v‡KR  bs Kzwo-WweøD-18 

160.00 592.36 619.01 

 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1117, 

Zvs-16/10/16 

11/7/2016 6/25/2017 466.49 

ev Í̄e AMÖMwZ 

91.2%|  

KvRwU Pjgvb|  

23 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb KvP‡Kvj bvgK ’̄v‡b 

eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 59.410 n‡Z 

wK.wg. 59.570 ch©šÍ ’̄vqx cÖwZi¶vg~jK KvR  

(AvBwW- 61101 c¨v‡KR  bs Kzwo-WweøD-19 

160.00 592.36 620.27 

 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1118, 

Zvs-16/10/16 

11/6/2016 6/25/2017 418.22 

ev Í̄e AMÖMwZ 

81.26%|  

KvRwU Pjgvb|  

24 

2016-17 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix Dc‡Rjvaxb ivbxMÄ BDwbq‡bi eª¶cyÎ 

b‡`i WvbZxi ’̄ wK.wg. 57.327 G Aew ’̄Z 

KvwjiKzov µmevi bs-1 †givgZ/ c~be©vmb KvR 

(AvBwW- 59595 c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-20 

160.00 1377.61 1349.31 

 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/1287, 

Zvs-30/10/16 

11/3/2016 6/25/2017 1063.27 

ev Í̄e AMÖMwZ 

94.45%|  

KvRwU Pjgvb|  

 

 



cvZv-33
 

‡Uwej 3.7t cÖK‡íi wPjgvix Dc‡Rjvi igbv As‡ki c¨v‡KR Abymv‡i jÿ¨gvÎv I ev Í̄evqb AMÖMwZ 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg  

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/ RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

2015-

2016 

A_© 

erm‡ii 

ev‡RU 

eivÏ  

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k 

cÖ̀ v‡bi ZvwiL 

( §̄viK bs 

mn) 

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K AMÖMwZ 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL / ewa©Z 

mgq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

25 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i Wvb Zxi ’̄ 

wK.wg. 64.390 n‡Z wK.wg. 64.530 ch©šÍ  ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK  KvR (c¨v‡KR bs/jU bs -Kzwo-WweøD-05 

jU bs 01/02| 

0.140 483.53 415.43 

 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/12, 

Zvs-

02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(02/06/16) 

393.88 

ev Í̄e  AMÖMwZ 97% 

KvRwU mgvß 

(Substantially) 

26 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 64.530 n‡Z wK.wg. 64.665 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK KvR (c¨v‡KR bs/jU  bs -Kzwo-WweøD-05 

jU bs 02/02| 

0.135 463.23 398.99 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/13, 

Zvs-

02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(02/06/16) 

(02/03/17) 

353.22 

ev Í̄e AMÖMwZ 

100%|   

27 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 64.665 n‡Z wK.wg. 64.805 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK KvR (c¨v‡KR bs/jU  bs-Kzwo-WweøD-06 jU  

bs 01/02| 

0.140 483.53 410.75 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/14, 

Zvs-

02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(02/06/16) 

380.16 

ev Í̄e  AMÖMwZ 97% 

KvRwU mgvß 

(Substantially) 

28 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 64.805 n‡Z wK.wg. 64.940 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK KvR (c¨v‡KR bs/jU  bs -Kzwo-WweøD-06 

jU bs 02/02| 

0.135 463.23 426.51 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/15, 

Zvs-

02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(25/06/16) 

(02/03/17) 

416.94 

ev Í̄e  AMÖMwZ 

100% (mgvß)|  

29 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 64.940 n‡Z wK.wg. 65.080 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK KvR (c¨v‡KR bs/jU  bs -Kzwo-WweøD-07 

jU bs 01/02| 

0.140 483.53 449.58 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/16, 

Zvs-

02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(29/02/16) 

429.19 

ev Í̄e  AMÖMwZ 

100% (mgvß)|  



cvZv-34
 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg  

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/ RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

2015-

2016 

A_© 

erm‡ii 

ev‡RU 

eivÏ  

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k 

cÖ̀ v‡bi ZvwiL 

( §̄viK bs 

mn) 

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K AMÖMwZ 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL / ewa©Z 

mgq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

30 

2012-13 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 65.080 n‡Z wK.wg. 65.215 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK KvR (c¨v‡KR bs/jU  bs -Kzwo-WweøD-07 

jU bs 02/02| 

0.135 466.23 433.49 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-7/17, 

Zvs-

02/01/14 

1/2/2014 

30/06/15 

(24/05/16) 

413.26 

ev Í̄e  AMÖMwZ 

100% (mgvß)|  

31 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 65.215 n‡Z wK.wg. 65.355 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK  KvR  (AvBwW bs - 18059 c¨v‡KR bs/ jU  

bs Kzwo-WweøD-10, jU  bs 01/02| 

140.00 486.77 446.22 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1222, 

Zvs-

07/05/15 

11/05/15 

20/06/16 

(17.03.17) 

430.07 

ev Í̄e AMÖMwZ 99%  

mgvß  |  

32 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 65.355 n‡Z wK.wg. 65.490 ch©šÍ  ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK  KvR (AvBwW bs - 18063 c¨v‡KR bs/ jU  

bs Kzwo-WweøD-10, jU  bs 02/02| 

135.00 463.23 425.43 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1121, Zvs-

26/04/15 

30/04/15 

20/06/16 

24/03/17 

407.61 

ev Í̄e AMÖMwZ 

98%| 

 KvRwU mgvß 

(Substantially)   

33 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 65.490 n‡Z wK.wg. 65.630 ch©šÍ  ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK  KvR (AvBwW bs - 18064 c¨v‡KR bs/ jU  

bs Kzwo-WweøD-11, jU  bs 01/02| 

140.00 483.24 448.68 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1223, 

Zvs-

07/05/15 

11/05/15 

20/06/16 

(27.03.17) 

407.41 

ev Í̄e AMÖMwZ 100 

%| KvRwU mgvß 

(Substantially) 

34 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 65.630 n‡Z wK.wg. 65.765 ch©šÍ  ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK  KvR (AvBwW bs - 18065 c¨v‡KR bs/ jU  

bs Kzwo-WweøD-11, jU  bs 02/02| 

135.00 466.64 433.22 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1224, 

Zvs-

07/05/15 

11/05/15 

20/06/16 

(27.03.17) 

418.48 

ev Í̄e AMÖMwZ 

100% (mgvß)|   

35 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 65.765 n‡Z wK.wg. 65.905 ch©šÍ  ’̄vqx  

140.00 483.24 421.92 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1225, 

11/05/15 

20/06/16 

(23.06.17) 

416.43 

ev Í̄e AMÖMwZ 

99%|  KvRwU mgvß 

(Substantially) 
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µwgK 

bs 

Kv‡Ri bvg  

(evua/Lvj/cÖwZi¶v/ RjKvVv‡gv BZ¨vw`) 

‰`N©̈  

(wWK.wg.) 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Pzw³g~j¨/ 

(ms‡kvwaZ 

Pzw³g~j¨) 

2015-

2016 

A_© 

erm‡ii 

ev‡RU 

eivÏ  

we Í̄vwiZ 

Kvh©v‡`k 

cÖ̀ v‡bi ZvwiL 

( §̄viK bs 

mn) 

we Í̄vvwiZ Kvh©v‡`k Abyhvqx 

µgcywÄZ 

Avw_©K 

AMÖMwZ 

gšÍe¨/mvwe©K AMÖMwZ 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

ZvwiL / ewa©Z 

mgq 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

cÖwZi¶vg~jK  KvR  (AvBwW bs - 18066 c¨v‡KR bs/ jU  

bs Kzwo-WweøD-14, jU  bs 01/02| 

Zvs-

07/05/15 

36 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 65.905 n‡Z wK.wg. 66.040 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK KvR (AvBwW bs - 18068 c¨v‡KR bs/ jU  

bs Kzwo-WweøD-14, jU  bs 02/02| 

135.00 466.58 428.40 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1122, Zvs-

26/04/15 

30/04/15 

20/06/16 

24/03/17 

410.94 

ev Í̄e AMÖMwZ 

100%| KvRwU 

mgvß 

(Substantially) 

37 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 66.040 n‡Z wK.wg. 66.240 ch©šÍ ’̄vqx  

cÖwZi¶vg~jK KvR (AvBwW bs - 18071 c¨v‡KR bs/ jU 

bs Kzwo-WweøD-15, jU bs 01/02| 

200.00 684.89 579.57 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1203, 

Zvs-

04/05/15 

07/05/15 

20/06/16 

(25.06.17) 

470.17 

ev Í̄e AMÖMwZ 

85.44%| KvRwU 

Pjgvb|  

38 

2014-15 Bs A_© eQ‡i KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix 

Dc‡Rjvaxb wPjgvix bvgK ’̄v‡b eª¶cyÎ b‡`i WvbZxi ’̄ 

wK.wg. 66.240 n‡Z wK.wg. 66.390 ch©šÍ (GÛ 

Uviwg‡bkbmn) ’̄vqx  cÖwZi¶vg~jK  KvR  (AvBwW bs - 

18072 c¨v‡KR bs/ jU bs Kzwo-WweøD-15, jU  bs 

02/02| 

150.00 706.81 

596.53 

(646.52) 

Kzwo/cIiwe/ 

WweøD-

7/1204, 

Zvs-

04/05/15 

07/05/15 

20/06/16 

(25.06.17) 

516.57 

ev Í̄e AMÖMwZ 

92.47%| KvRwU 

Pjgvb|  
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৩.৩. নদী িজং কােজর অ গিত 
 

Ò িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন 
হেত র া (২য় পযায়)” শীষক ক র ১ম সংেশাধনী ২৮-০৬-২০১৬ ইং তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয়।  
এেত ৫০০ িমটার  (িক.িম. ৬০.৭৭০ হেত িক.িম. ৬১.৫০০)  নেদর িজং কাজ (১,৭৫,০০০ ঘন িমটার) 
অ  করা হয়। কাজ র া িলত য় ধরা হয় ২.৬৯৬৪ কা  টাকা। পরবত েত িজং কােজর দর ভ ং বক 
গত ২৭-০২-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  আ ান করা হয় এবং ২৭-০৩-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  উ ু করেণর পর 
এক  মা  দরপ  জমা পের এবং তা নন- র নিসভ হওয়ায় ১২-০৪-২০১৭  ইং তািরেখ কাজ র নঃ দরপ  
আ ান করা হয়। এ দফায় দরপ  উ ু করেণর আেগ কান Tender Document িবি  না হওয়ায় নরায় ৪ িদন 
সময় বিধত কের দরপ  উ ু করণ গত ০৪-০৫-২০১৭ ইং তািরখ নঃ িনধারণ করা হেলও িনধািরত িদেন কান 
দরপ  পাওয়া যায় িন। এমতাব ায় ক  বতমান অথ বছের সমাি র জ  িনধািরত এবং  নেদর পািন 
সমতল এবং ব া পিরি িত িবেবচনায় চলিত অথবছেরর অবিশ  সমেয় কাজ  করা স ব হেব না মেম ারক নং 

িড়/পওরিব/িড-১৩/১১৫৯ ও তািরখঃ ১১/০৫/২০১৭ ি ঃ মাতােবক বাপাউেবা-এর িড় াম পওর িবভােগর িনবাহী 
েকৗশলীর দ র হেত ধান েকৗশলী, উ রা ল, বাপাউেবা, রং র- ক অবিহত করা হয়। সংি  িনবাহী 
েকৗশলীর মেত লত: িজং কাজ র পিরমাণ ব কম হওয়ায় িজং এ কাদারগণ আ হ দখাে  না মেম 
তীয়মান হয় এবং িজং কাজ  স  না হেল ক র ল উে  অজেন কান সম া হেব না। এছাড়া এ 

িবভােগর আওতায় ািবত িচলমারী ( ফজ-৩) কে  ২০ িকঃিমঃ  িজং কাজ অ  কের এক  কে র 
িডিপিপ ণয়েনর কাজ চলেছ যােত এ ৫০০ িমটার িজং কাজ-এর এলাকাও  অ  থাকেব।  

নদী িজং ও মা  িডসেপাসাল: ভিব ৎ কে র আওতায় নদী িজং অ  হেল িজং ত মা  নদী তীরবত  
এলাকায় না ফেল রবত  নী  এলাকায় ফলেত হেব, যােত কের িজং ত মা  ি র পািনর মা েম নরায় 
নদীেত আসেত না পাের বা এলাকায় জলাব তার ি  না করেত পাের। 

নদী ভা ন িতেরােধ `xN© ময়াদী পিরক না হণ: ভা ন বণ নদী েলার নদী-তীর ভা ন িতেরাধ কে  এেদর 
মরেফালিজক াল ািড স াদন কের ক ািপটাল িজং-এর মা েম নদী েলার না তা িনি ত করা যেত পাের। 

৩.৪. স ািদত কােজর ণগতমান ও পিরমাণ 
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড (বাপাউেবা), উ র অ ল, রং র “ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন 
বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত)” ক  

বা বায়েনর জে  দািয় া  উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলী এবং ধান েকৗশলী এ 
ক র কায ম েলা বা বায়ন তদারিক করেছন। কে র িডজাইন অ যায়ী ক  কােজর ণগত ও পিরমাণগত 

মান িনি ত কের সময়মত ক  বা বায়ন করাই তােদর ধান দািয় । এজ  উপ-িবভাগীয় েকৗশলী িনয়িমত 
কে র িবিভ  কায েমর মাঠ পযােয় তদারিক ও পিরদশন কেরন। তাছাড়া অ া  েকৗশলীগণও সময়মত এবং 
েয়াজনমত কে র িবিভ  কায ম তদারিক ও পিরদশন কেরন। এছাড়া কে র িবিভ  কায েমর আশা প 
ণগত ও পিরমাণগত মান িনি ত করার লে  এক  াধীন টা  ফাস গঠন করা হেয়েছ, যারা িনয়িমত তদারিকর 

মা েম িবিভ  কােজর ণগত ও পিরমাণগত মান িনি ত কেরন। এ টা  ফােসর ধান িহেসেব দািয় রত আেছন 
কাজী তাফােয়ল হােসন, ত াবধায়ক েকৗশলী, িডজাইন সােকল-২ বাপাউেবা, ঢাকা।  
 

কে র িবিভ  ােকজ েলার মে  সবেচেয় ণ কাজ েলা হে  কনি ট ক তির করা ও ড াি ং করা 
এবং িজও াগ বািল ারা ভিত করা ও স কভােব সি েবশ করা। িডজাইন সাইজ অ যায়ী, কনি ট েকর আকার 
হে  ৪০ ও ৪৫ স.িম. িকউব এবং িজও ােগর ধারন মতা হে  ২৫০ কিজ। বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, 
উ রা ল, রং েরর সেয়ল এ  কনি ট াবেরটিরেত কনি ট ক তিরেত ব ত িসেম , বািল ও পাথেরর 
করার ণগতমান পরী া করা হয়। তির করার ৩ িদন ও ৭ িদন পর 2 22 িকউব আকােরর িসেম  কার 

এর কমে িসভ  িনণয় করা হয়। িসভ এনালাইিসেসর মা েম বািল ও পাথেরর করার ণগতমান পরী া করা 
হয়। পরী ায় া  ফলাফেলর ওপর িভি  কের উপাদানস হ (িসেম , বািল এবং পাথেরর করা) ক বাছাই করা 
হয়। কনি ট ক গণনা করার সময় ােকজ নং, লট নং, িমক নং এবং তিরর তািরখ েকর ওপর ায়ীভােব 
িলেখ রাখা হয়। পিরপ  ক েলােক ২ সািরেত এমন ভােব সািজেয় রাখা হয় যন সনা করণ িচ  বাইেরর িদেক 



cvZv-69 

 

থােক এবং ক গণনা করা সহজ হয়। ক েলার ণগতমান িনণয় করার জে  ক েলা থেক দব েম সাধারনত 
3.76.6 সাইেজর কার কেট নওয়া হয় এবং কমে িসভ  পরী ার জে  েয়েটর িসিভল ইি িনয়ািরং 
িবভােগ পাঠােনা হয়। কে র সােথ সংি  কমকতাগনও িজও াগ ভিত করার সময় িনিবড় তদারিক কেরন। 
িবিভ  সমেয় তারা বচয়ন প িতেত বািল ভিত িজও ােগর ওজন িনেয় থােকন। কান িব িত পেল স েলা 
বািতল করা হয় এবং পরবত েত স েলােত স কভােব নরায় বািল ভিত করা হয়। টা  ফাস (িবনা না েশ) ক  
এলাকা পিরদশন কের থােকন। তারা কে র সকল ােকেজর তির ত ক ও বািল ভিত িজও াগ গণনা কেরন। 
েয়ট হেত া  েকর কমে িসভ  পরী ার ফলাফল এবং িজও ােগর িডজাইন ক াপািস র ওপর িভি  কের 

টা  ফাস এ কে র জে  ব ত ক ও িজও াগ বািতল বা বহােরর পািরশ কেরন। অেনক ে ই কনি ট 
েকর মান আদশ মান অেপ া কম হওয়ায় স েলা বািতল বেল গ  করা হয়। এ কে র আওতায় িবিভ  
ােকেজ বািতল ত কনি ট েকর সং া িনেচর টিবেল দখােনা হেয়েছ। এ কে র আওতায় এখন পয  িজও 
াগ বািতল করা েয়াজন হয়িন। 

 

টিবল-৩.৮: বা বায়নাধীন নদী-তীর সংর ণ কােজর ণগতমান ও পিরমাণ পিরবী ণ ও যাচাই িতেবদন 
(টা েফাস ক ক দ  িতেবদন) 

 

µwgK bs c¨v‡KR bs jU/AvBwW bs eøK MYbvi 

ZvwiL 

evwZjK…Z KbwµU eø‡Ki msL¨v 

45 †mwg.wKDe 40 †mwg.wKDe me©‡gvU 

1 Kzwo WweøD-1 1 22/12/15 4093 5694 9787 

2 H 2 21/10/15 721 2270 2991 

3 H 3 14/2/15 841 1192 2033 

4 Kzwo WweøD -2 1 16/6/16 1670 0 1670 

5 H 2 21/10/15 1645 3328 4973 

6 Kzwo WweøD -3 1 17/5/16 1245 2731 3976 

7 H 2 16/6/16 581 1004 1585 

8 Kzwo WweøD -4 1 17/6/16 901 2139 3040 

9 H 2 26/5/16 184 494 678 

10 Kzwo WweøD -5 1 30/5/16 891 1654 2545 

11 H 2 27/5/16 682 581 1263 

12 Kzwo WweøD -6 1 15/5/16 343 778 1121 

13 H 2 27/4/16 284 1005 1289 

14 Kzwo WweøD -7 1 23/2/16 842 1190 2032 

15 H 2 20/5/16 371 2264 2635 

16 Kzwo WweøD -8 29761 - - - - 

17 Kzwo WweøD -9 1/18039 26/5/16 515 908 1423 

18 Kzwo WweøD -9 2/18041 28/3/16 - - - 

19 Kzwo WweøD -10 1 23/4/16 0 0 0 

20 H 2 15/6/16 145 158 303 

21 Kzwo WweøD -11 1 14/6/16 0 0 0 

22 H 2 15/6/16 374 733 1107 

23 Kzwo WweøD -13 1 22/2/16 0 0 0 

24 H 2 26/5/16 0 0 0 

25 H 3 31/5/16 0 0 0 

26 Kzwo WweøD -14 1 25/4/16 - - - 

27 H 2 31/5/16 749 1321 2070 

28 Kzwo WweøD -15 1 27/5/16 0 0 0 

29 H 2 24/1/16 0 0 0 

30 

Kzwo WweøD -8/2012-13 

 9/6/16 63 441 504 
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µwgK bs c¨v‡KR bs jU/AvBwW bs eøK MYbvi 

ZvwiL 

evwZjK…Z KbwµU eø‡Ki msL¨v 

45 †mwg.wKDe 40 †mwg.wKDe me©‡gvU 

31 

Kzwo WweøD -12/2012-13 

 28/6/15 1595 1024 2619 

32 

Kzwo WweøD -13/2012-13 

 28/6/15 1065 1765 2830 

33 

Kzwo WweøD -14/2012-13 

 28/6/15 1050 1050 2100 

34 5733  13/1/15 1200 200 1400 

35 5734  28/6/15 2125 2625 4750 

36 5759  23/12/15 887 1375 2262 

37 5799  28/5/15 2772 2260 5032 

38 5800  13/1/15 2000 2000 4000 

39 5801  23/12/15 2100 2600 4700 

40 5802  28/6/15 2135 1730 3865 

41 5805  23/12/15 625 1125 1750 

42 5806  28/6/15 1065 830 1895 

43 5807  28/5/15 200 250 450 

me©‡gvU 84678 

 
৩.৫. বািতল িসিস েকর ব াপনা 

টা েফাস ক ক বািতল ত িব ল পিরমান িসিস ক কাদারগণ ক  এলাকায় ানীয় জনগেণর জিমেত ফেল 
রেখ যাে ন। এেত উ  জিমর মািলকগণ তােদর জিমেত বািতল ত িসিস ক েলা রেখ যাওয়ার জ  
কাদারেদর িনকট হেত জিমর জ  অিতির  ভাড়া দাবী করেছন। ফেল কাদার ও জিমর মািলেকর মােঝ 

িত তার ি  হে । ক  সংি  কমকতােদর মেত কান কান ে  কাদারগণ তােদর ােকেজর কাজ সমা  
হওয়ায় বািলত ত িসিস ক েলা ানীয় জনগেণর জিম হেত সিরেয় ক  এলাকায় নদী তীের অিতির  িহেসেব 
ডাি ং কের িদে । এমতাব ায়, সমী কগণ মেন কেরন, সংি  ােকেজর কাজ শেষ বািতল ত িসিস ক েলা 

ানীয় জনগেণর জিম হেত সরােনার জ  ক  ক প  ক ক সংি  কাদারেক বা  করার েয়াজনীয় ব া 
হণ করা যেত পাের। অ থায় সংি  কাদােরর িব ে  িবিধ মাতােবক শাি র ব া হণ করা যেত পাের। 

 

৩.৬. ক  হণ ও িডজাইন অ সরণ 

৩.৬.১. IWM এর  স া তা সমী ায় ক  িডজাইন  

IWM নদী-তীর সংর ণ ও সবার িনমােণর কান িডজাইন ণয়ন কেরিন। এ কে র আওতাধীন কাচেকাল 
এলাকায় বতমােন চলমান মরামত ত সবার  েবই িনিমত িছল। ২০০৬ সােল IWM স া তা সমী ার 
মা েম অন র এলাকায় ১.০ িক.িম. এবং থানাহাট-িচলমারী এলাকায় ৫.০ িক.িম. ( মাট ৬.০ িক.িম.) নদী-
তীরেক অিত িঁক ্  ভা ন বণ এলাকা িহেসেব িচি ত কের। এছাড়া িচলমারী এলাকার আেরা ৭.০ িক.িম. 
এলাকােক সাধারন িঁক ্  ভা ন বণ এলাকা িহেসেব িচি ত কের। সময় অিতবািহত হওয়ার সােথ সােথ সাধারন 

িঁক ্  ভা ন বণ এলাকা অিত িঁক ্  ভা ন বণ এলাকায় পিরনত হয়। উপেরা , আেরা ন ন ন ন এলাকায় 
ভা ন  হওয়ায় নদী-তীর সংর ণ কােজর পিরমান সমেয়র সােথ সােথ বাড়েত থােক। কে র আওতায় 
স ািদত কায মস হ িডিপিপেত উে িখত িডজাইন ও িসিফেকশন অ সরণ কের বা বায়ন করা হেয়েছ। 

৩.৬.২. ক  বা বায়েন িডজাইন ও িসিফেকশন অ সরণ 

২০০৬ সােল IWM স া তা সমী ায় ৬.০ িক.িম.  নদী-তীর অিত িঁক ্ , ৭.০ িক.িম. নদী-তীর িঁক ্  এবং 
আেরা িক  এলাকার নদী-তীর কম িঁক ্  ভা ন বণ এলাকা িহেসেব িচি ত কের। িক  কে র থম পযােয় 

মা  ৩.০ িক.িম. নদী-তীর সংর ণ কাজ স াদন করা হয়। ইেতামে  িঁক ্  ভা ন বণ এলাকা অিত 
িঁক ্  এলাকায় পিরণত হেত থােক। উপেরা  ২০১৪ সােলর ব ার সময় ন ন এলাকায় (কাচেকাল) ভা ন  হয় 

এবং অেনক আেগর িনিমত ব া িনয় ণ ব েধর ২.০ িক.িম. এবং ১  সবার িত  হয়। এসেবর ি েত 
কে র ি তীয় পযােয় ৬.৪৫ িক.িম. নদী-তীর সংর ণ ও ২.০ িক.িম. ব া িনয় ণ ব ধ এবং ১  সবার মরামত 

কাজ স  করার জ  অ  করা হয়। উে  য, কে র কায েমর িডজাইেন কান িব িতর হয়িন। িক  
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নদীর মরেফালিজক াল পিরবতেনর জ  কম িঁক ্  ভা ন বণ এলাকা অিত িঁক ্  ভা ন বণ এলাকায় 
পিরবিতত হেয়েছ এবং িক  ন ন এলাকায় নদী ভা ন হেয়েছ। এর ফেল নদী তীর সংর ণ কােজর পিরমান ি  
পেয়েছ। তেব কে র আওতায় স ািদত কায মস হ িডিপিপেত উে িখত িডজাইন ও িসিফেকশন অ সরণ 

কের বা বায়ন করা হেয়েছ। সমী ক দল ক ক সেরজিমন পিরদশেনর মা েম া  তে র িভি েত নদীর তীর 
র া কােজর িত  ােকেজর দঘ সহ অ া  ত ািদ টিবল ৩.৫, ৩.৬ ও ৩.৭ এর মা েম উপ াপন করা 
হেয়েছ। কে র আরিডিপিপেত উে িখত নদী তীর সংর ণ, ব ধ মরামত কাজসহ সবােরর দঘ  (১৬০ িম.) সহ 
অ া  িসিফেকশেনর কান িব িত নই।  

সবার মরামেত িসিফেকশন অ সরণ: ch©‡e ‡Y µm evi †givg‡Zi wb¤œewY©Z Z_¨mg~n cwijw Z n‡q‡Q: 

 Kªmev‡ii Dfq cv‡k¦©i Xvjy 1:3; 

 Kªmev‡ii †µ‡÷ (3wg. PIov) এK ¯Íi wmwm eøK emv‡bv n‡q‡Q; 

 Kªmev‡ii Dfq Xvjy cv‡k¦© এK ¯Íi wmwm eøK emv‡bv n‡q‡Q; 

 Dfq cv‡k¦©i Xvjyi ci 1 wg. cyiæZ¡ wewkó 2 ¯Íi wmwm eøK emv‡bv n‡q‡Q; 

 Kªmev‡ii †kl cÖv‡šÍ/‡ej gvD‡_ cÖvq 30 wg. ch©šÍ b`xZj 1 wg. cyiæZ¡ wewkó 2 ¯Íi wmwm eøK emv‡bv 

n‡q‡Q এes এi wb‡P evwj fwZ© wRI e¨vM cwijw Z n‡q‡Q

।
 

myZivs µm eviwU cȪ ÍvweZ wWRvBb Abyhvqx †givgZ Kivi n‡q‡Q e‡j ch©‡e ‡Y cÖZxqgvb n‡q‡Q 

। 

৩.৭. ক  বা বায়ন স িকত সম াবলী 
 

কে র সে  সংি  িবিভ  ি  ও সমী ায় অংশ হণকারী িবিভ  পযােয়র উ রদাতােদর সােথ সা াৎকার ও 
িবিভ  কার ত  উপা  পযেলাচনা ও িবে ষণ কের ক  বা বায়েন িবিভ  সম া িচি ত করা হয়। ক  
বা বায়েনর সময় যসকল সম াবলীর স ুখীন হেত হেয়িছল তা িন পঃ 
 

(১) কে র জ  িনিমত কনি ট েকর ণগতমান পরী া ও তা িনি ত করার ে  মােঝ মােঝ কনি ট েকর 
পরী ার ফলাফল েয়ট থেক পেত  দীঘ সময় লাগত, যা অেনক ধরেনর সম ার ি  করেতা। েয়েটর ণগত 
পরী ার িতেবদন ছাড়া টা েফাস ক েলার ণগতমান িনি ত করেত পারেতন না, আবার স েলােক বাদ 
দওয়ার িনেদশও িদেত পারেতন না। কাদারগণ ানীয় লাকেদর কাছ থেক ক তির ও সংর ণ করার জ  
ক  এলাকায় জিম ভাড়া িনত। ফেল িনিদ  সমেয়র মে  আেরা ক তির করেত না পের তারা পযেব েণর 

ফলাফেলর জ  অেপ া করত। দীঘ িদন পর েয়েটর ণগতমান পরী ার ফলাফেলর িভি েত কান েকর লট 
বািতল করা হেল কাদার িত ান তা আর তির করেত চাইেতা না। এেত বাপাউেবা- ক উভয় সংকেট পরেত 
হেয়েছ। 

(২) ক  বা বায়েনর থম ৩ বছেরর (২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫) জ  েয়াজনীয় অেথর বরা  পাওয়া 
যায়িন। এর ফেল কে র বা বায়ন ি য়ােক ধীরগিত কের িদেয়িছল। এছাড়া মােঝমে ই বরা ত অেথর 
যাগান ি য়া সময়সােপ  াপার হওয়ার ফেল কাদারেদর িবল পিরেশােধও িবল  হেতা। এেত কের 
কাদারগণ তােদর কাজকমও ধীরগিতেত করত। ফেল ক  বা বায়ন িবল  হে । 

(৩) ২০১৪ সােল হঠাৎ কের অত  তী  ব ায় নদী-তীর ভা েনর ফেল এলাকার ব া িনয় ণকারী কািলর ড়া ব ধ 
িঁকর স ুখীন হেয় পের। তখন চলমান কে র কাজ বাদ িদেয় এ এলাকার ২.০ িক.িম. ব ধ ভা েনর হাত হেত 

 সমেয়র মে  র া করা অত  ক ন হেয় পেরিছল। 
(৪) ক  এলাকায় িক  িক  জায়গায়, িক  ানীয় বপেরায়া লাক নদীতীর র ায় ব ত বািল ভিত িজও াগ 

কেট বািল বর কের িদেয় িজও াগ েলা ির কের িনেয় যায় এবং স েলা বাড়ীর চারপােশ বড়া িহেসেব, 
নৗকার ছই িহেসেব, বি  ঘেরর ছাউিন িহেসেব বহার করেছ। যার ফেল নদী-তীর সংর ণ কাজ সমা  হওয়ার 

আেগই ঐসকল ােন তার ায়ী  ন  হে । 
(৫) িক  িমহীন লাক রা ার পােশ, ব া িনয় ণকারী ব েধর ওপর এবং ভা েনর হাত থেক র া া  নদীর তীের 

বসবাস করেছ। তারা ায়ই নদীর তীর হেত কনি েটর ক েল িনেয় যাে , ফেল স সব ােন নদী-তীর 
ভা েনর িঁক তির হে । তারা এ সকল ক বাড়ীর িভি  ও ঘেরর মেঝ, বসার জায়গা এবং বাসায় চলাচেলর 
রা া তিরেত বহার করেছ। 
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চ থ অ ায় 
 

ক  কমকাে র কাযকািরতা, উপেযািগতা ও িবেশষ সফলতা িবে ষণ 
 

৪.১. ক  কায মস েহর কাযকািরতা  
 

 নেদর ডান তীর ভা ন িতর া ক  (২য় পযায়) িড় াম জলার উিল র উপেজলার অন র অংেশ এবং 
িচলমারী উপেজলার কাচেকাল ও রমনা অংেশ বা বািয়ত হে । ক  পািন স দ ম ণালেয়র বাংলােদশ পািন 
উ য়ন বাড (বাপাউেবা)-এর িড় াম পিরচালন ও র ণােব ণ (পওর) িবভাগ ২০১২-১৩ হেত ২০১৬-২০১৭ 
অথবছর ময়ােদ বা বায়ন করেছ। ল মা া অ সাের চলমান ক  আগামী ন ২০১৭ তািরেখর মে  শষ 
হওয়ার কথা। িনে  চলমান ক র িবিভ  কায মস েহর কাযকািরতা িব ািরত উপ াপন করা হেলা: 
 

৪.৪.১. উিল র উপেজলার অন র অংশ 
 

কে র অন র অংেশ নদী-তীর িতর া লক কােজর মাট দঘ  ১০০০ িমটার এবং ােকেজর সং া মাট 
৬ , যার মে  ১৫ এি ল, ২০১৭ পয  মাট ৫  ােকেজর কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ এবং ১  

ােকেজর কাজ বতমােন চলমান রেয়েছ। এছাড়া,  ১০০০ িমটার-এর মে  ৮৭০ িমটার কােজর িপিচং সমা  হেয়েছ 
এবং অবিশ  ১৩০ িমটার িপিচং কাজ বতমােন চলমান আেছ  ( টিবল ৩.৫)। কােজর গিত অ সাের িনধািরত 
সমেয়র মে  (৩০ ন, ২০১৭) চলমান কাজ সমা  হেব বেল সমী া দেলর পযেব েণ তীয়মান হেয়েছ। কে র 
অন র অংেশর িবিভ  কায মস েহর কাযকািরতা িনে  েল ধরা হেলা: 
 

সমা  কায েমর কাযকািরতা: িড় াম জলার উিল র উপেজলাধীন অন র নামক ােন ( কে র অন র 
অংেশ)  নেদর ডানতীর  িক.িম. ৫২.০০ হেত িক.িম. ৫৩.০০ পয  (এ -টারিমেনশনসহ) ায়ী  

িতর া লক  কােজর মাট ৬  ােকেজর মে  ২০১২-১৩ ইং অথ বছের ৫  ােকজ যথা- ােকজ নং িড়-
ডি উ-০১ লট নং ০১/০৩, ০২/০৩ ও ০৩/০৩; ােকজ নং িড়-ডি উ-০২ লট নং ০১/০২ ও ০২/০২ স হ 
০১/০২/২০১৪ তািরখ হেত  হেয় ২৬/০২/২০১৭ সমেয়র মে  সমা  হয়। এ ােকজস েহর অ  নদী-তীর 

িতর া কাজস হ বতমােন কাযকর অব ায় আেছ এবং নদী-তীর ভা ন রােধ এসকল অবকাঠােমাস হ কাযকর 
িমকা রাখেছ। তেব থম িদেকর বা বািয়ত কান কান ােনর সামা  মরামতসহ র ণােব ণ েয়াজন। 

 

 

wPÎ 3: AbšÍcyyi GjvKvq 52.00 wK.wg. As‡k (k¨vgcyi 

MÖvg) b`x-Zxi fv½b †iv‡a KbwµK eøK-Gi Wvw¤ús 

(c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-01 jU 01/03) 

 wPÎ 4: AbšÍcyi As‡k b`x-Zxi fv½b cÖwZiÿv KvRmg~n 

(c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-01 n‡Z Kzwo-WweøD-02 ) 

 

চলমান কায েমর কাযকািরতা: িড় াম জলার উিল র উপেজলধীন অন র নামক ােন ( কে র অন র 
অংেশ)  নেদর ডানতীর  িক.িম. ৫২.৭৪০ হেত িক.িম. ৫৩.০০ পয   (এ -টারিমেনশন সহ) ২৬০ িমটার 
দেঘ র ায়ী িতর া লক  কাজ ( ােকজ নং - িড়-ডি উ-০৮ আইিড নং-২৯৭৬১) ২০১৫-১৬ ইং অথ বছেরর 

০৪/১২/২০১৫ তািরখ হেত  হেয় ৩০ ন, ২০১৬ তািরেখ সমা  হওয়ার ল মা া িনধািরত থাকেলও বতমােন 
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কাজ চলমান আেছ। এ ােকেজর কায ম সমাি র বিধত সময় আগামী ২৫/০৬/২০১৭ তািরখ পয । এ ােকেজর 
কায েমর অ গিত সে াষজনক এবং সকল কাজ স ািদত হেল নদী-তীর ভা ন রােধ অবকাঠােমাস হ কাযকর 

িমকা রাখেব বেল আশা করা যায়। 
 

 

wPÎ 5: AbšÍcyyi GjvKvq c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-08, 

AvBwW bs-29761 As‡k KbwµU eø‡Ki wcwPs Kvh©µg 

 wPÎ 6: AbšÍcyyi GjvKvq c¨v‡KR bs Kzwo-WweøD-08, 

AvBwW bs-29761 As‡k KbwµU eø‡Ki wcwPs Kvh©µg 

 
৪.১.২. িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংশ 
 

 নদী-তীর র া কে র িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ নদী-তীর িতর া লক কােজর মাট দঘ  
৩৪৫০ িমটার ( ল ১৫০০ িমটার ও ন ন ১৯৫০ িমটার) এবং এ অংেশ তীর র া কায েমর মাট ােকেজর সং া 
১৮  ( ল ৯ , ন ন ৮  ও সবার ১ )। মাট ১৮  ােকেজর মে  ১৫ এি ল, ২০১৭ পয  মাট ৪  ােকেজর 
কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ এবং বতমােন ১৪  ােকেজর কাজ চলমান রেয়েছ। এছাড়া, ৩৪৫০ িমটার-
এর মে  ১৭৫০ িমটার কােজর িপিচং সমা  হেয়েছ এবং অবিশ  ১৭০০ িমটার িপিচং কাজ বতমােন চলমান আেছ  
( টিবল ৩.৬)। কােজর গিত অ সাের িনধািরত সমেয়র মে  (৩০ ন, ২০১৭) চলমান কাজ সমা  হেব বেল সমী া 
দেলর পযেব েণ তীয়মান হেয়েছ। কে র এ অংেশর িবিভ  কায মস েহর কাযকািরতা িনে  বণনা করা হেলা: 
 

কাচেকাল অংেশর কায ম হ 
 

িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ কে র িবিভ  অংেগর কায ম বা বািয়ত হে । এর মে  উে খেযা  
কায ম েলা হেলা: 
 

ক) নদী-তীর ভা ন িতর া কাজ 

খ) সবার নবাসন কাজ ও  

গ) কািলর ড়া ব া িনয় ণ ব ধ মরামত কাজ 
 

সমা  কায েমর কাযকািরতা: কে র কাচেকাল অংেশ  নেদর ডানতীর  িক.িম. ৫৭.৮২০ হেত িক.িম. 
৬১.৩২০ পয  (এ -টারিমেনশনসহ) ায়ী িতর া লক  কােজর মাট ১৮  ােকেজর মে  ২০১২-১৩ অথ 
বছের ৪  ােকজ, ২০১৪-১৫ অথবছের ৫  এবং ২০১৬-১৭ অথ বছের বাকী ৯  ােকেজর কাজ  হেলও 
ইেতামে  মা  ৪  ােকেজর কাজ সমা  (substantially) হেয়েছ। বাকী ১৪  ােকেজর কাজ বতমােন 
চলমান আেছ। সমা  ােকজস েহর অ  নদী-তীর িতর া কাজস হ বতমােন কাযকর অব ায় আেছ এবং 
নদী-তীর ভা ন রােধ এসকল অবকাঠােমাস হ কাযকর িমকা রাখেছ।  
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িচ  ৭: কাচেকাল এলাকায় ৫৯.৯৪০ িক.িম. হেত ৬০.১২০ িক.িম. অংেশ (কাচেকাল বাজার সংল ) নদী-তীর ভা ন 
িতর া সমা  কাজ ( ােকজ নং িড়-ডি উ-১৩ লট ০২/০৩) 

 
চলমান কায েমর কাযকািরতা: িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন কাচেকাল অংেশ সবার মরামত, 
কািলর ড়া ব া িনয় ণ ব ধ নবাসন ও নদী-তীর ভা ন িতর া কােজর ১৪  ােকেজর কায ম বতমােন 
চলমান আেছ। এ ােকজস েহর ৩  ােকেজর ( িড়-ডি উ-০৩ লট নং ০২/০২, িড়-ডি উ-০৪ লট নং ০১/০২ 
এবং িড়-ডি উ-০৪ লট নং ০২/০২) কায ম ২০১২-২০১৩ অথবছের  হেলও কায মস েহর সমাি র বিধত 
সময় আগামী ১৪/০৬/২০১৭ তািরখ পয । এছাড়া ৩  ােকেজর ( িড়-ডি উ-১৩ লট নং ০১/০৩, িড়-ডি উ-১৩ 
লট নং ০৩/০৩ এবং িড়-ডি উ-০৯ লট নং ০২/০২) কায ম ২০১৪-২০১৫ অথবছের  হেলও কায মস েহর 
সমাি র বিধত সময় আগামী ২৫/০৬/২০১৭ তািরখ পয । বাকী ৯  ােকেজর ( িড়-ডি উ-১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, 
২১, ২২, ২৩ ও ২৪) কায ম ২০১৬-২০১৭ অথবছের  হেয়েছ এবং কায মস েহর সমাি র ময়াদ আগামী 
২৫/০৬/২০১৭ পয । এ ােকেজর কায েমর অ গিত সে াষজনক এবং সকল কাজ স ািদত হেল নদী-তীর 
ভা ন রােধ অবকাঠােমাস হ কাযকর িমকা রাখেব বেল আশা করা যায়।  
  

 

 

িচ  -৮: কাচেকাল এলাকায় রাণীগ  ইউিনয়েনর  নেদর ডান তীর  ৫৭.৩২৭ িক.িম.-এ অবি ত কািলর ড়া 
সবার নং ১-এর চলমান মরামত/ নবাসন কায ম ( ােকজ নং িড়-ডি উ-২০, আইিড নং-৫৯৫৯৫) 
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িচ  ৯: কাচেকাল এলাকায় ৫৭.৮৭০ িক.িম. হেত 
৫৮.১১০ িক.িম. অংেশ কািলর ড়া জ রী ব ধ 

নবাসন-এর চলমান কায ম ( ােকজ নং িড়-
ডি উ-২১, আইিড নং ৬১১০৩) 

 িচ  ১০: কাচেকাল এলাকায় ৫৮.১১০ িক.িম. হেত 
৫৮.৩৫০ িক.িম. অংেশ কািলর ড়া জ রী ব ধ 

নবাসন-এর চলমান কায ম ( ােকজ নং িড়-
ডি উ-২২, আইিড নং ৬১১০৫) 
 

 

িচ  ১১: কাচেকাল এলাকায় ৬০.৪৭৫ িক.িম. হেত 
৬০.৬৫০ িক.িম. অংেশ নদী-তীর র ার চলমান 
কায ম ( ােকজ নং িড়-ডি উ-৯, লট নং ০২/০২, 
আইিড নং ১৮০৪১)  

 িচ  ১২: কাচেকাল এলাকায় ৬০.৯৪০ িক.িম. হেত 
৬১.১১২ িক.িম. অংেশ নদী-তীর ভা ন িতর া লক 
চলমান কায ম ( ােকজ নং িড়-ডি উ-৩, লট নং 
০২/০২) 

 

৪.১.৩. িচলমারী উপেজলার রমনা অংশ 
 

কে র িচলমারী উপেজলাধীন রমনা অংেশ নদী-তীর িতর া লক কােজর মাট দঘ  ২০০০ িমটার এবং 
ােকেজর সং া মাট ১৪ , যার মে  ১৫ এি ল, ২০১৭ পয  মাট ১২  ােকেজর কাজ সমা  

(Substantially) হেয়েছ এবং ২  ােকেজর কাজ বতমােন চলমান রেয়েছ। এছাড়া, ২০০০ িমটার-এর মে  
২০০০ িমটার কােজরই িপিচং সমা  হেয়েছ, িক  ২  ােকেজর কনি ট েকর ডাি ং কাজ চলমান আেছ  
( টিবল ৩.৭)। কােজর গিত অ সাের িনধািরত সমেয়র মে  (৩০ ন, ২০১৭) চলমান কাজ সমা  হেব বেল সমী া 
দেলর পযেব েণ তীয়মান হেয়েছ। কে র রমনা অংেশর িবিভ  কায মস েহর কাযকািরতা িনে  বণনা করা 
হেলা: 
 

সমা  কায েমর কাযকািরতা: কে র রমনা অংেশ  নেদর ডানতীর  িক.িম. ৬৪.৩৯০ হেত িক.িম. 
৬৬.৩৯০ পয  (এ -টারিমেনশনসহ) ায়ী িতর া লক কােজর সমা  মাট ১২  ােকেজর মে  ২০১২-১৩ অথ 
বছের ৬  ােকেজর ০১/০২/২০১৪ তািরখ হেত  হেয় ০২ মাচ ২০১৭ সমেয়র মে  সমা  হয়। বাকী সমা  ৬  

ােকেজর কায ম ২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর ১১/০৫/২০১৫ তািরখ হেত  হেয় ২৭/০৩/২০১৬ তািরেখর মে  
সমা  হয়। এ ােকজস েহর অ  নদী-তীর িতর া কাজস হ বতমােন কাযকর অব ায় আেছ এবং নদী-তীর 
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ভা ন রােধ এসকল অবকাঠােমাস হ কাযকর িমকা রাখেছ। তেব সমা  কায মস েহর স ক র ণােব ণ 
েয়াজন। 

  

 

িচ  ১৩:িচলমারী উপেজলাধীন রমনা এলাকায় িক.িম. 
৬৪.৯৪০ হেত িক.িম. ৬৫.০৮০ অংেশ নদী-তীর ভা ন 

িতর া লক সমা  কায ম ( ােকজ নং িড়-
ডি উ-০৭ লট ০১/০২) 

 

 

িচ  ১৪:রমনা এলাকায় িক.িম. ৬৫.২১৫ হেত িক.িম. 
৬৫.৩৫৫ অংেশ নদী-তীর ভা ন িতর া লক সমা  
কায ম ( ােকজ নং িড়-ডি উ-১০ লট ০১/০২, 
আইিড নং ১৮০৫৯) 
 

 

িচ  ১৫:রমনা এলাকায় িক.িম. ৬৬.৬৩০ হেত িক.িম. 
৬৫.৭৬৫ অংেশ নদী-তীর ভা ন িতর া লক সমা  
কায ম ( ােকজ নং িড়-ডি উ-১১ লট ০২/০২, 
আইিড নং ১৮০৬৫) 

 িচ  ১৬:রমনা এলাকায় িক.িম. ৬৫.৯০৫ হেত িক.িম. 
৬৬.০৪০ অংেশ নদী-তীর ভা ন িতর া লক সমা  
কায ম ( ােকজ নং িড়-ডি উ-১৪ লট ০২/০২, 
আইিড নং ১৮০৬৮) 

  

চলমান কায েমর কাযকািরতা: িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন রমনা নামক ােন  নেদর ডানতীর  
িক.িম. ৬৬.০৪০ হেত িক.িম. ৬৬.৩৯০ পয  (এ -টারিমেনশন সহ) মাট ৩৫০ িমটার দঘ ের ায়ী িতর া লক 
কাজ ( ােকজ নং- িড়-ডি উ-১৫ লট নং ০১/০২, আইিড নং-১৮০৭১ এবং িড়-ডি উ-১৫ লট নং ০২/০২, আইিড 
নং-১৮০৭২) ২০১৪-১৫ অথ বছেরর ০৭/০৫/২০১৫ তািরখ হেত  হেয় ২০ ন, ২০১৬ তািরেখ সমা  হওয়ার 
ল মা া িনধািরত থাকেলও বতমােন ােকজ ২ র কনি ট েকর যথা েম ডাি ং ও িপিচং কায ম চলমান 
আেছ। এ ােকেজর কায ম সমাি র বিধত সময় আগামী ২৫/০৬/২০১৭ তািরখ পয । এ ােকেজর কায েমর 
অ গিত সে াষজনক এবং সকল কাজ স ািদত হেল নদী-তীর ভা ন রােধ অবকাঠােমাস হ কাযকর িমকা 
রাখেব বেল আশা করা যায়।  
    
  
 



cvZv-77 

 

 

িচ  ১৭: রমনা এলাকায় িক.িম. ৬৬.০৪০ হেত িক.িম. 
৬৬.২৪০ অংেশ নদী-তীর র া কােজর অংশ িহেসেব 
নদীেত কনি ট েকর চলমান ডাি ং কায ম 
( ােকজ নং িড়-ডি উ-১৫ লট ০১/০২, আইিড নং 
১৮০৭১) 

 িচ  ১৮: রমনা এলাকায় িক.িম. ৬৬.২৪০ হেত িক.িম. 
৬৬.৩৯০ ( কে র শষ া ) পয  নদী-তীর র া 
কােজর অংশ িহেসেব কনি ট েকর চলমান িপিচং 
কায ম ( ােকজ নং িড়-ডি উ-১৫ লট ০২/০২, 
আইিড নং ১৮০৭২) 

 
৪.২. কে র স া  এি ট ান  
 

“ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন 
হেত র া (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত)” ক  বাপাউেবা-এর িড় াম পওর িবভাগ ক ক বা বায়ন করা হে । 

ক  পিরচালক ও ধান েকৗশলী, উ রা ল, রং র এবং িনবাহী েকৗশলী, িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, 
িড় াম ও কে র সােথ সংি  অ া  কমকতােদর সােথ মত িবিনমেয়র মা েম কে র আওতায় িনিমত 

অবকাঠােমার ভিব ৎ মরামত ও র ণােব ণ এবং ক র স া  Exit Plan স েক ত  সং হ করা হয়। 
ক র স া  Exit Plan িবষয়ক ত ািদ িনে  দ  হেলা: 

 

(ক) ক  সমাি র পর ভিব ৎ মরামত ও র ণােব েণর দািয়  াভািবক িনয়েমই বাপাউেবা-এর িড় াম 
পওর িবভােগর িনকট হ া িরত হেব। 

(খ) িনবাহী েকৗশলী, িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম আেলাচ  ক  সমাি র পর এর মরামত ও 
র ণােব ণ কােজর দািয়  পালন করেবন।  

(গ) ানীয় শাসন ও জন িতিনিধেদরেক র ণােব েণর জ  অ  করা যেত পাের। 
(ঘ) নদী-তীর সংর েণ বা বািয়ত অবকাঠােমা েলার ে র াপাের জনসেচতনতা ি র লে  সংি  

এলাকাবাসীেক িনেয় কমশালার আেয়াজন করা যেত পাের। 
(ঙ) অবকাঠােমার িতসাধন ব করণঃ িজও াগ ও কনি ট ক েল িনেয় যাওয়া রাধসহ নদী-তীর েষ নদীর 

তলা থেক বািল উে ালন রােধ এলাকাবাসীর মােঝ সেচতনতা ি  করা যেত পাের। 
(চ) ক  কাজ সমাি র পর যােত কের েয়াজনীয় মরামত ও র ণােব ণ কাজ করা যায়, সজ  কে র 

া িলত মাট েয়র কমপে  ৫% িডিপিপেত অ  করা যেত পাের। 
(ছ) েয়াজনীয় তদারিক, র ণােব ণ ও মরামত কাজ পিরচালনার জ   পেদ জনবল িনেয়াগ দওয়া যেত 

পাের। 
 

৪.৩. ক  এলাকার িবপরীত িদেক নদী ভা েনর অব া 

সমী া দেলর সেরজিমেন ক  এলাকা cwi`k©b, ক  সংি  কমকতা এবং এলাকার জন িতিনিধ ও জনগেণর 
সােথ মতিবিনমেয়র মা েম তীয়মান হয় য, আপাতত ক  এলাকার িবপরীত িদেক কান নদী ভা ন হে  না। 
তেব কে র কাচেকাল অংেশ এক  হৎ সবার িনিমত হওয়ায় কে র এ অংেশ বষা মৗ েম নদীর ােতর 
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গিতপথ পিরবতন হওয়ার স াবনা রেয়েছ। এর ফেল ভিব েত সবােরর িবপরীত িদেক নদী ভা ন দখা িদেত 
পাের। এে ে  নদীর গিতপথ পিরবতেনর িবষয়  িনয়িমত পযেব েণ রেখ সময়মত সমী ার মা েম েয়াজনীয় 

ব া হণ করা যেত পাের। 
 

৪.৪. সমজাতীয় অ া  ক  ও লনা 
 

৪.৪.১. অ  কে র কায েমর সােথ এ কে র কায েমর ততার িবষয় 
 

এ কে র সােথ ক  এলাকায় বা বািয়ত (২০১০ সােল) একই নােমর ১ম পযােয়র কে র সােথ ’  িবষেয় 
িভ তা রেয়েছ। ১ম পযােয়র কে  নদী-তীর সংর েণর জ   িরেভ েমে র কাজ করা হয়। প া ের এ কে  
িরেভ েম  ছাড়াও ব া িনয় ণ ব ধ মরামত, সবার মরামত ও নদী িজং কাজ অ  রেয়েছ। িত িমটার 
নদী-তীর সংর েণর খরেচর ে ও  কে র মে  পাথক  রেয়েছ। ১ম পযােয়র কে  িত িমটােরর খরচ 
িছল ৩.২৭ ল  টাকা। িক  বতমান কে  িত িমটাের খরচ িনধারণ করা হেয়েছ ৩.৭৮ ল  টাকা। িত িমটাের 
খরেচর এ িভ তার কারণ হল ১ম পযােয়র কে র খরচ িনধারণ করা হেয়িছল লাই, ২০০৬ সােলর িসিডউল রট 
অ যায়ী। প া ের, বতমান কে র খরচ িনধারণ করা হেয়েছ লাই, ২০১২ সােলর িসিডউল অ যায়ী। ২০০৬ 
সােলর লনায় ২০১২ সােলর িসিডউল রট বিশ িছল। বতমান কে র সােথ য না নদীর সাঘাটা নামক ােন ২০১২ 
সােল বা বািয়ত অ প এক  কে র অংগ এবং খরচ িবষয়ক একই রকম পাথক  রেয়েছ। 

‡Uwej 4.1. mgRvZxq Ab¨vb¨ cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi I Pjgvb cÖK‡íi Zzjbvg~jK e¨q 

µwgK 

bs 

cÖK‡íi bvg mgvwßi 

ZvwiL 

cÖavb 

A½mg~‡ni 

bvg 

GKK e¨q 

(jÿ UvKv) 

1 2 3 4 5 

01 eZ©gv‡b Pjgvb cÖKí: 

 KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix I Dwjcyi Dc‡Rjvaxb ‰eivMxi 

nvU I wPjgvix e›`i eªþcyÎ b‡`i Wvb Zx‡ii fv½b 

n‡Z iÿv (2q chv©q) cÖKí (1g ms‡kvwaZ) 

 ‡gvU ˆ`N©̈  6450 wgUvi b`x-Zxi fv½b cÖwZiÿv Kv‡Ri 

Rb¨ 40,15,831wU wmwm eøK wbg©vY I mieivn   

g~j Ryb 

2016 

ms‡kvwaZ 

Ryb 2017 

6450 wgUvi 

b`x-Zxi 

cÖwZiÿv KvR 

3.78 jÿ 

UvKv/wgUvi 

02 mgRvZxq mgvß cÖKít 

 KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix I Dwjcyi Dc‡Rjvaxb ‰eivMxi 

nvU I wPjgvix e›`i eªþcyÎ b‡`i Wvb Zx‡ii fv½b 

n‡Z iÿv cÖKí (1g chv©q) 

Ryb 2010 3040 wgUvi 

b`x-Zxi 

cÖwZiÿv KvR 

3.27 jÿ 

UvKv/wgUvi 

03 mgRvZxq Ab¨vb¨ cÖKít 

 mvNvUvq hgybv b`xi wK.wg. 87.40 n‡Z wK.wg. 92.90 

ch©šÍ Zxi iÿv cÖKí  

 b`x-Zxi fv½b cÖwZiÿv Kv‡Ri †gvU ‰`N©̈  5500 wgUvi 

Ryb 2012 5500 wgUvi 

b`x-Zxi 

cÖwZiÿv KvR 

2.48 jÿ 

UvKv/wgUvi 

 
৪.৪.২. একই নদীেত এবং একই এলাকায় সমজাতীয় অ  কে র লনা  
 

িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম এর অধীন ব া িনয় ণ ব ধ ১৯৭৫ হেত ১৯৭৮ সােল িনিমত হয়।  
নেদর ডান তীেরর িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীরহাট ও িচলমারী ব র এলাকা উ  
ব া িনয় ণ ব েধর িক.িম. ৫১.৮২৫ হেত িক.িম. ৭১.৮৮০ এর মে  অবি ত। িবগত কেয়ক দশক ধের নদীর 
মরেফালিজক াল পিরবতেনর কারেণ বরাগীরহাট হেত িচলমারী ব র ও তৎসংল  ভা  এলাকায়  নেদর 
ডানতীের ভা ন ভয়াবহ আকার ধারন কের। Brahmaputra River Training Study (BRTS) এর মা েম 
এলাকা েলােক িঁক ণ ভা ন বণ এলাকা িহেসেব িচি ত করা হয়। তৎে ি েত বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
আইডি উএম এর মা েম ২০০৫-২০০৬ সােল Morphological Study, এবং Mathematical Modelling এর 
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মা েম “ িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান 
তীেরর ভা ন হেত র া ক ”শীষক কে র স া তা সমী া স  কের। 
২০০৬ সােল আইডি উএম এর পািরেশর আেলােক িচলমারী অংেশর (২.৫০+২.৫০)= ৫.০০ িক.িম. এবং 
অন েরর ১.০০ িক.িম. সহ মাট ৬.০০ িক.িম. নদী-তীর সংর েণর জ  িডিপিপ ণয়ন করা হয়। িক  ক  য় 
াস করার জ  উ  ৬.০০ িক.িম. এর েল ৩.০৪০ িক.িম. তীর সংর ণ কােজর িডিপিপ অ েমািদত হয় এবং উ  

তীর সংর ণ কাজ ১ম পযায় কে র মা েম ২০১০ সােলর ন মােস সমা  করা হয়। পরবত েত আইডি উএম এর 
পািরেশর আেলােক অন র, কাচেকাল এবং রমনা এলাকায় সবেমাট ৫.০০ িক.িম. (৬.৪৫০ িক.িম. আরিডিপিপ) 
ফজ-২ এ িডিপিপেত অ  করা হয় এবং কে র কাজ বা বায়ন বতমােন চলমান রেয়েছ।  

 

ক র কাচেকাল অংেশ চলমান কােজর অ িহত উজােন কাচেকাল ও কািলর ড়া এলাকায়  নেদর 
ডানতীেরর ব া িনয় ণ ব েধর ায় ২.০০০ িক.িম. (িক.িম. ৫৭.৮২০ হেত িক.িম. ৫৯.৮২০ পয ) অংশ ২০১৪ 
সােলর ব ায় মারা ক ভা ন কবিলত হয়, যা জ রী কাজ বা বায়েনর মা েম র া করা হয়। এমতাব ায়, 

কে র স তা ািড অ যায়ী উ  কাজ ফজ-৩ এ বা বায়েনর পািরশ থাকেলও ব েধর উ  িঁক ণ ২.০০০ 
িক.িম. অংশসহ িক.িম. ৫৭.৩২৭ এ অবি ত মা র সবার  ায়ী ােয়ন িহেসেব বা বায়েনর েয়াজনীয়তা দখা 
দয়। 

 

৪.৪.৩. কে র আওতায় স ািদত সমী া ও ফলাফল 
 

ক  ণয়ন করার েব আইডি উএম ২০০৬ সােল এক  স তা সমী া কের ড়া  িতেবদন ণয়ন কের। 
উ  িতেবদেন নদী-তীর ভা েনর িঁকেক িতন ভােগ ণীিব াস করা হয় যমন:- বিশ িঁক, ম ম িঁক, এবং 
অ  িঁক ণ নদী-তীর। আইডি উএম বিশ িঁক ণ ৫ িক.িম.এবং ম ম িঁক ণ ৭.৮ িক.িম.নদী-তীর  তম 
সমেয় সংর েণর জ  পািরশ কের। অ  িঁক ণ তীর সংর েণর জ  কান পািরশ করা হয়িন। 
 

৪.৫. ক  কায েমর িবেশষ সফলতা 
 

 নেদর ডান তীর র া কে র িবিভ  কায েমর িবেশষ সফলতা (success stories) পযােলাচনা করার 
জ  কে র উিল র উপেজলার অন র অংেশ ২ , িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ ২  এবং িচলমারী 
উপেজলার রমনা অংেশ ২  সহ মাট ৬  কস ািড করা হয়। কস ািডেত ক  এলাকায় যসকল ি েদর 
জীবন-যা ার ওপর কে র ফল িবেশষভােব িতফিলত হেয়েছ তােদর কাছ থেক কে র সফলতা স েক ত  
সং হ করা হেয়েছ। এছাড়া ক  হেণর েব  নেদর তীর ভা েনর কারেণ কস ািডর আওতাধীন ি গণ 
িক ধরেনর িতর স ুিখন হেয়িছেলন এবং এ কে র কায ম স সকল িত থেক িকভােব তােদরেক র া 
কেরেছ বা করেছ তা এ সকল কস ািডর মা েম েল আনা হেয়েছ। িনে  ৬  কস ািডর সফলতা লক ত ািদ 
উপ াপন করা হেলা: 
 

কস ািড # ০১- খােদজা খা ন এর িবেশষ সফলতা 
 

খােদজা খা ন (বয়স ৬০ বছর), ামী তেমর 
উি ন, িপতা ত খিবর উি ন এবং মাতা ত 
জেবদা বগম এর স ান। িতিন িড় াম 
জলার িচলমারী উপেজলার রাণীগ  

ইউিনয়েনর কাচেকাল ন ন ােমর বািস া। 
িতিন ায় ৭ বছর েব নদী ভা েনর জ  এ 
এলাকায় ানা িরত হেয় এেসেছন। পশায় 
িতিন একজন কাচেকাল বাজােরর খাবার 
হােটল বসায়ী। ামীসহ পিরবােরর সদ রা 

িমেল হােটল  পিরচালনা কেরন। ক  
হেণর েব তার এ হােটল বসা তমন ভাল 

িছলনা। কননা তখন তার হােটল  িছল ছাট 
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এবং এলাকার লাকজেনর আিথক অব াও িছল খারাপ। এ বসার পাশাপািশ তার ামী িষকাজও করেতন। 
এরপরও তার পিরবাের তখন অভাব-অনটন লেগই িছল। ক  হেণর েব তার পিরবােরর মািসক আয় িছল ায় 
১২,০০০ টাকা। নদী ভা েনর ফেল তার বসতবাড়ীসহ হােটেলর অেনক িত সািধত হেয়েছ। ক  হেণর েব নদী 
ভা েনর কারেণ বসতবাড়ী ভে  যাওয়ার ফেল তােক ৪ বার বসতবাড়ী ানা র করেত হেয়েছ, সই সােথ 
হােটেলরও। এছাড়াও, নদী ভা েনর ফেল এলাকার অ া  লাকেদর াপক িত হওয়ায় তার বসায় ম াভাব 

চলিছল। ায় ৭ বছর ধের এসেবর পাশাপািশ বারবার বসতবাড়ী ানা েরর ফেল িতিন বশ আিথক সংকেট 
পেড়িছেলন। বতমােন িতিন এ এলাকায় বসবাস করেছন। ক  হেণর ফেল এলাকায় নদী ভা ন বণতা রাধ 
হওয়ার পাশাপািশ িষজ উৎপাদন ি , যাগােযাগ ব ার উ য়ন, বসতবাড়ীর সং া ি  হওয়ায় এবং কে র 

িমকেদর খাবােরর যাগান দওয়ার মা েম তার আয় অেনক বেড় গেছ। এছাড়াও তার ামীর বতমােন কে  
িমক িহেসেব কমসং ােনর েযাগ ঘেট। যার ফেল বতমােন তার পিরবােরর মািসক আয় বেড় ায় ৩০,০০০ টাকা 

হেয়েছ। যা ক  র েবর আেয়র ি ন-এরও বিশ। যার ফেল বতমােন িতিন তার খাবােরর হােটলেক 
স সািরত করেত পেরেছন। সইসােথ এলাকায় জনসং া ি র পাশাপািশ কে র িমকেদর খাবার যাগান িদেয় 
তার হােটল বসা অেনক বেড় গেছ। বতমােন িতিন তার পিরবােরর ভরণেপাষেণর পাশাপািশ স ানেদরেক 
িব ালেয় পাঠােত পারেছন। সই সােথ িতিন তার আিথক সংকটও কা েয় উঠেত স ম হেয়েছন। তেব িতিন মেন 
কেরন য, ক  আেরা েয়াজনীয় ােন স সারণ করেল, ব েধর উ তা সব জায়গায় সমান হেল এবং এলাকার 
পািন িন াশেনর ব া েয়াজনমত থাকেল ক র উপকািরতা তারা দীঘিদন পয  ভাগ করেত পারেবন। 
 

কস ািড # ০২- মাঃ কেয়জাল হক এর িবেশষ সফলতা 
 

মাঃ কেয়জাল হক (বয়স ৬৭ বছর), িপতা মাঃ 
কািছর উি ন এবং মাতা মাছাঃ সানাবান এর 
স ান, িড় াম জলার িচলমারী উপেজলার 
রমনা ইউিনয়েনর াংমারা ােমর বািস া। 
িতিন এ ােমর একজন ায়ী বািস া। 

ব েষর মেতা িতিনও এখােন িষকাজ কের 
জীিবকা িনবাহ করেতন। িক   নেদর 
ভা ন তার মেতা অসং  মা েষর াভািবক 
জীবন যা ায় ঘাত ঘটায়। ভা েনর েব তার 
লবণ ও কেরািসন তল ছাড়া আর িক ই 
িকনেত হেতা না। সবিক ই আবাদ হেতা তার 
জিমেত। এমনিক তার একটা িনজ  রও িছল 
মাছ চােষর জ । িক  ২০০০ সােলর পর থেক 
নদী ভা ন সবনাশা প ধারন করেল তার াভািবক জীবনযাপন িবপয  হেয় পেড়। ভা েনর ফেল তার ায় ৪০-৪৫ 
একর পি ক জিম নদী গেভ িবলীন হেয় যায়। তার মেতা এলাকার আেরা অেনক মা ষ তােদর জীিবকার উৎস 
হািরেয় ফেল। আবািদ জিম হািরেয় তার আেয়র উৎস ব  হেয় যায়। িতন স ােনর বাবা কায়জাল হক যন অৈথ 
স ে  পেড় তার পিরবার িনেয়। এক পযােয় িতিন বা  হেয় চ াম শহের িগেয় রাজিম ীর কাজ করা  কেরন। 
রাজিম ীর কাজ কের িতিন মােস ায় ১৫,০০০ টাকা আয় করেতন। এ টাকা িদেয় তার িনেজর খরচ িম েয় বাসায় 
পা েয় পিরবােরর খরচ মটােনা তার জ  বই ক সা  হেয় পড়েতা। এভােব ায় ৪-৫ বছর কাজ কেরন িতিন। 
িক  বয়স বাড়ার ফেল তার শািররীক পির ম করার শি  কেম যাওয়ায় তার পে  আর রাজিম ীর কাজ করা ব 
ক ন হেয় পেড়। এর মে  কে র কাজ  হওয়ায় তার এলাকায় নদী ভা ন ব  হেয় যায়। যার ফেল এলাকায় 
লাকজেনর সমাগমসহ তােদর কমসং ােনর েযাগ ি  হয়। তখন কেয়জাল হক নরায় িনজ ােম িফের এেস 

এলাকার ঘােটর কােছ ব েধর ওপর চােয়র দাকান দন। এর পাশাপািশ িতিন িষকাজও করেত পারেছন এখােন। 
কে র কােজর ফেল এলাকায় লাকসমাগম বেড় গেছ, যার ফেল ঘােট তার চােয়র দাকােনর বসা বশ ভাল 

হে । পাশাপািশ কে র ফেল জিমর ভা ন ব  হওয়ায় ও ন ন চর জেগ ওঠার ফেল এলাকায় িষকােজর েযাগ 
ি  হেয়েছ। বতমােন সব িমিলেয় তার মািসক আয় বেড় হেয়েছ ায় ৩০,০০০ টাকা। এখন িতিন বশ ভাল ভােবই 

তার পিরবােরর ভরণেপাষণ করেত পারেছন। বতমােন িতিন তার বসতবাড়ীর সং ার কেরেছন। ছেল- মেয়রা তােদর 
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পড়ােশানা কমত চািলেয় যেত পারেছ। কেয়জাল হক মেন কেরন য, মরামত ত ব া িনয় ণ ব ধ র যথাযথ 
র ণােব ণ করেত পারেল তারা দীঘিদন পয  কে র উপকািরতা ভাগ করেত পারেবন। 
কস ািড # ০৩- মাঃ জয়নাল আেবিদন এর িবেশষ সফলতা 

 

মাঃ জয়নাল আেবিদন (বয়স ৫৫ বছর), িপতা 
ত নঈম উি ন ও মাতা ত কিছরন বা , 
িড় াম জলার উিল র উপেজলার হািতয়া 

ইউিনয়েনর াম র ােমর বািস া। িতিন 
এখানকার ায়ী বািস া। ক  হেণর েব 
তার িষজ ও মৎ  চােষর বসা িছল। সখান 
থেক িতিন মােস ায় ১২,০০০ টাকা আয় 

করেতন। তার বসতবাড়ীর আেশপােশ বশ িক  
ফলজ ও বনজ গাছ, ব শবাগান ও র িছল। 
তখন তার পািরবািরক অব া তমন ভাল িছল 
না। পিরবােরর সদ েদর ভরণেপাষণ করেত 
তােক িহমিশম খেত হত। তখন িতিন তার 
ছেল- মেয়েদর েল পাঠােত পারেতন না। 

এছাড়া নদী ভা েনর ফেল তার মাছ চােষর 
রসহ বসতবাড়ীর আেশপােশর গাছপালা, 

ব শবাগান, ফসিল জিম িত  হেয়েছ। নদী ভা েনর ফেল িতিন ায় সবসা  হেত বেসিছেলন। িক  ক  
হেণর ফেল নদী ভা ন ব  হওয়ায় তার বসতবাড়ীসহ িক  জিম র া পায়। ক  এলাকায় নদী ভা ন বণতা 

কেম যাওয়ায় িতিন তার বসতবাড়ী সংল  জায়গায় ন ন কের িক  ঘর তির কের দাকান ও দাম ঘর িহেসেব 
ভাড়া দন। এেত তার মািসক আয় বেড় ায় ৩৫,০০০ টাকা হেয়েছ। ক  হেণর ফেল এলাকায় িষজ উৎপাদন 
িবেশষ কের ম র, গম, মটর, িচনাবাদাম ইত ািদর উৎপাদন বেড় গেছ। যার ফেল িতিন এসব িষজ প  চরা ল 
থেক িকেন দামজাত কের দেশর িবিভ  ােন িবি  কেরও লাভবান হে ন। বতমােন িতিন তার বসতবাড়ী 

সং ারসহ ন ন িক  জিম য় কেরন। এর ফেল তার পািরবািরক স লতা িফের এেসেছ। বতমােন তার স ােনরা 
তােদর লখাপড়া চািলেয় যেত পারেছ। তেব, ব া িনয় ণ বা  আর এক   হেল তােদর বসা-বািণজ  ও 
কাজকম আেরক  িনরাপদ হত বেল িতিন মেন কেরন। 
 
কস ািড # ০৪- মাঃ নাজ ল হােসন এর িবেশষ সফলতা 

 

মাঃ নাজ ল হােসন (বয়স ৬৪ বছর), িপতা মাঃ ফজল 
উি ন াপারী এবং মাতা ফয় ে সা, িড় াম জলার 
িচলমারী উপেজলার রমনা ইউিনয়েনর বলার িভটা ােমর 
বািস া। িতিন একজন অবসর া  সিনক। ১৯৮৯ সােল 
অবসর হেণর পর িতিন ােম িফের িপকআপ ভ ান 
চালােনার পাশাপািশ িষকাজও করেতন। এসময় তার 
পি ক অেনক জায়গা-জিম িছল। তার সংসার চলিছল 

ভাল। িক িদন পর িতিন িপকআপ ভ ান চালােনা বাদ 
িদেয় িদ দাকােনর বসা  করেলন। তখনও তার 
সংসার বশ ভালই চলিছল। ২০০০ সােলর িদেক  
নেদর ভা ন াপক আকার ধারন করেল তার জায়গা 
জিমর অেনকাংশই নদীর গেভ িবলীন হেয় যায়। নদী ভা েনর ফেল তার িদ দাকানও িত বছর ানা েরর 

েয়াজনীয়তা দখা দয়। এর ফেল তার আেয়ও ম াভাব চেল আেস। যার ফেল িতিন তার স ানেদরেক কমত 
লখাপড়া চািলেয় যেত পারিছেলন না। পিরবােরর ভরণেপাষণ করাটা তার পে  বই ক  সা  হেয় পেড়। িক  
ক  হেণর পর তােদর এলাকার ভা ন ব  হয়। এরপর িতিন এখােন খাবার হােটেলর বসা  কেরন। নদী তীর 

র া হওয়ার ফেল এলাকায় লাকসমাগম বেড় গেছ। এছাড়াও কে  িমকেদর কােজর েযাগ ি  হওয়ায় তার 
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খাবার হােটেলর বসাও বেড় গেছ। বতমােন িতিন ও তার বড় ছেল িমেল এ হােটল বসা দখােশানা করেছন। 
এখন তার মািসক আয় অেনক বেড় গেছ। বতমােন তার এক ছেল ও এক মেয় ল ও কেলেজ লখাপড়া চািলেয় 
যাে । ক  হেণর ফেল তার মত আরও অেনেক এলাকায় বসা বািণজ  িনি ে  করেত পারেছ বেল িতিন মেন 
কেরন। 
 

কস ািড # ০৫- মাঃ শাহজামাল আক  এর িবেশষ সফলতা  
 

মাঃ শাহজামাল আক  (বয়স ৬৩ বছর), িপতা ত আনসার আলী এবং মাতা ত ছােয়রা খা ন এর স ান, 
িড় াম জলার িচলমারী উপেজলার থানাহাট ইউিনয়েনর মারী ােমর বািস া। পশায় িতিন একজন ষক। 

এলাকায় তার ায় ১২০ একর আবািদ জিম িছল। এ সকল জিমেত িষকাজ কের ভাল ভােবই তার পিরবােরর 
ভরণেপাষণ করা স ব হেতা। িক   নেদর ভা ন তী  হেল এলাকার অ া েদর মত তারও াপক িত 
সািধত হয়। তার ায় ১০০ একর জিম নদী গেভ িবলীন হেয় যায়। সই সােথ তার বসত বাড়ীও নদী ভা েন িত  
হয়। এর ফেল পিরবােরর সদ েদর িনেয় তার জীবন যাপন অত  ক ন হেয় পেড়। িতিন সপিরবাের আ য়েকে  
আ য় হণ কেরন। তার বাসার হপািলত প -পািখ এবং বাড়ীর আেশপােশর গাছপালাও নদী গেভ িবলীন হেয় যায়। 
ফল িতেত িতিন এক কােরর মানেবতর জীবন যাপন করেতন। ক র মা েম নদী তীর র া কায েমর ফেল 
এলাকায় ভা ন রাধ হয়। যার ফেল এলাকােত লােকর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। বতমােন িতিন নরায় 

িষকাজ  কেরেছন। িষকােজর পাশাপািশ হপািলত প -পািখও পালন করেছন। আর এভােবই তার আয় 
বতমােন বেড় গেছ। বতমােন িতিন তার পিরবার িনেয় িনজ বসত বাড়ীেত থাকেছন। ক  হেণর ব থেক 
বতমােন তার পািরবািরক অব া বশ ভাল। এখন তার আবািদ জিমর পিরমাণও বেড় গেছ। তার ছেল- মেয়রা 
বতমােন তােদর লখাপড়া চািলেয় যাে । এখন িতিন বশ িখ। 
 

কস ািড # ০৬-মলয় মার ভ াচায (বা ী) এর িবেশষ সফলতা 
 

মলয় মার ভ াচায (বা ী) (বয়স ৩৭ বছর), িপতা ত 
লেকশ, িড় াম জলার উিল র উপেজলার হািতয়া 

ইউিনয়েনর মািলপাড়া ােমর ানীয় বািস া। পশায় 
িতিন অন র বাজােরর একজন দাকান বসায়ী। 
২০০০ সােলর আেগ তার পািরবািরক অব া ভাল িছল। 
তখন তার পি ক জিম িছল ায় ৪ একেরর মত। তার 
এ জিমেত বসত বাড়ী, ফসিল জিম, ব শ ঝাড় ইত ািদ 
িছল। তার এ সকল জিম িছল  নেদর তীর েষ। 
সই সময় িতিন দাকান থেক আয় করেতন ায় 

১৫,০০০ টাকা। এভােবই তার িদনকাল ভালই কাটিছল। 
২০০১-২০০৩ সােলর িদেক  নেদর তীর ভা ন 

াপক আকার ধারন করেল তার ায় ৩ একর জিম নদী 
গেভ িবলীন হেয় যায়। তার বসত বাড়ীরও াপক িত সািধত হয়। নদী ভা েনর ফেল অন র বাজারও িবলীন 
হেয় যাওয়ার উপ ম হয়। এসময় নদীর ভা েনর ভেয় এলাকা থেক লাকজন অ  ানা িরত হেত থােক। ফেল 
তখন তার বসায়ও ম া ভাব চলিছল। এসময় তার আয় হত ায় ১০,০০০ টাকা, যা িদেয় তার পিরবােরর 
ভরণেপাষণ করা অত  ক  সা  হেয় পেড়িছল। এক পযােয় িতিনও তার পিরবার পিরজন িনেয় ানা েরর িচ া 
করেত থােকন। ইেতামে  কে র মা েম িরেভটেম  িনমােণর ফেল তােদর এলাকায় নদী ভা ন ব  হেয় যায়। 
এেত কের এলাকার পাশাপািশ অন র বাজারও নদী ভা েনর হাত থেক র া পায়। ফল িতেত, এলাকায় 
লাকসমাগম হেত  কের। বাজারও বশ জমজমাট হেয় ওেঠ। এসেবর পাশাপািশ তার বসাও বশ চা া হেয় 

ওেঠ। বতমােন তার দাকােনর ভাড়া বেড় হেয়েছ ৫,০০০ টাকা। িতিন বতমােন দাকােন ায় ১,৫০,০০০ টাকার 
মালামাল উে ালন কেরেছন। তার আয়ও বেড় হেয়েছ ায় ৪০,০০০ টাকা। এখন তার পািরবািরক অব া বশ ভাল। 
বতমােন িতিন বসতবাড়ী মরামেতর পাশাপািশ পিরকি তভােব ব শ বাগান ও মাছ চােষর জ  র তির করেছন। 

কে র ফেল তােদর এলাকায় অ া  লাকজনও অন র বাজাের িনি ে  বসা বািণজ  কের তােদর আথ-
সামািজক অব ার উ িত করেছন।    
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প ম অ ায় 
 

য় ি য়া বা বায়ন ও ব াপনা 
 
৫.১. কে র য় ি য়া পযােলাচনা 
 

এ েকে র িবিভ  য় ােকজস হ সরকােরর ক ীয় য় ি য়া ও কািরগির ইউিনট (CPTU) ক ক 
পিরচািলত জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট (www.eprocure.gov.bd) এর 
মা েম স াদন করা হেয়েছ/ হে । তেব ২০১৪-১৫ অথ-বছর বা তৎ েবর িক  ােকজ ( যমন- িড়-ডি উ-০১ 
লট নং ০১-০৩, িড়-ডি উ-০২ লট নং ০১-০২, িড়-ডি উ-০৩ লট নং ০১-০২, িড়-ডি উ-০৪ লট নং ০১-০২, 

িড়-ডি উ-০৫ লট নং ০১-০২, িড়-ডি উ-০৬ লট নং ০১-০২ ও িড়-ডি উ-০৭ লট নং ০১-০২) িপিপআর-২০০৮ 
অ যায়ী েবর সাধারন য় ি য়া অ সরণ কের স াদন করা হেয়েছ। িনে  িক  ােকেজর য় ি য়ার ত  
উপ াপন করা হেলা: 
 

৫.১.১. উিল র উপেজলার অন র অংশ  
 

এ কে র অধীেন উিল র উপেজলার অন র অংেশ নদীর তীর সংর ণ লক মাট ৬  ােকেজর কায ম 
বতমান। যার মে  ৫  ােকেজর কাজ ইেতামে  সমা  (Substantially) হেয়েছ এবং ১  ােকেজর কাজ 
বতমােন চলমান রেয়েছ। স ািদত ােকজস হ ( যমন: িড়-ডি উ-০১ লট নং ০১-০৩ এবং িড়-ডি উ-০২ লট 
নং ০১-০২) এর য় ি য়া সাধারন য় ি য়া িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কের স াদন করা হেয়েছ। বতমােন 
চলমান ােকজ ( িড়-ডি উ-০৮ আইিড নং-২৯৭৬১) এর য় ি য়া  সরকােরর ক ীয় য় ি য়া ও কািরগির 
ইউিনট (CPTU) ক ক পিরচািলত জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট 
(www.eprocure.gov.bd) এর মা েম স াদন করা হেয়েছ। িনে  বতমােন চলমান ােকজ ( িড়-ডি উ-০৮ 
আইিড নং-২৯৭৬১) ও ১  সমা  ােকজ ( িড়-ডি উ-০১ লট  নং ০১/০৩) এর য় ি য়ার িবিভ  ত  
উপ াপন করা হেলা: 
 

১) কােজর নাম: ২০১৫-১৬ ইং অথ বছের িড় াম জলার উিল র উপেজলাধীন অন র নামক ােন  নেদর 
ডানতীর  িক.িম. ৫২.৭৪০ হেত িক.িম. ৫৩.০০০ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: ােকজ নং -

িড়-ডি উ-০৮, ােকজ আইিড নং-২৯৭৬১ 
 

জাতীয় ই-িজিপ পাটাল ওেয়বসাইট-এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন িনবাহী েকৗশলী িড় াম পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ িছল ২৩/০৮/২০১৫ এবং 
িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ০৪/১০/২০১৫, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ তািরখ ও সময় িছল 
০৫/১০/২০১৫, সকাল ১১.০০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ০৫/১০/২০১৫, সকাল ১১.৩০ টা। 

ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র জামানেতর 
পিরমাণ িছল ২০,০০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ৩  যার মে  রসপনিসভ দরপে র সং া িছল 
২  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ১ । ােকজ র মাট ি   িছল ৮,২৪,৭৩,০৮৩.৫৩৫ টাকার 
এবং Notification of Award  দােনর তািরখ িছল ১১/১১/২০১৫। “ মসাস তা ল ইসলাম”এ ােকজ র 

কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল ০৩/১১/২০১৫। 
িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ৪/১২/২০১৫ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র তািরখ িছল 
যথা েম ৪/১২/২০১৫ ও ৩০/০৬/২০১৬। িক  িডজাইেনর পিরবতন এবং আগাম ব ার কারেণ ােকজ র কাজ 
সমাি র তািরখ ১ বছর ি  করা হয়। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক ৪,১১,৭৭,০০০.০০ টাকা িবল 
পিরেশাধ করা হেয়েছ। বতমােন এ ােকজ র কাজ চলমান রেয়েছ। 
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২) কােজর নাম: ২০১২-১৩ ইং অথ বছের িড় াম জলার উিল র উপেজলাধীন অন র নামক ােন  নেদর 
ডানতীর  িক.িম. ৫২.০০ হেত িক.িম. ৫২.১২০ পয  (এ -টারিমেনশন সহ) ায়ী িতর া লক 
কাজ: ােকজ নং- িড়-ডি উ-০১ লট নং ০১/০৩ 

  

দিনক জনতা এবং িনউ এজ পি কার মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন িনবাহী েকৗশলী িড় াম পওর 
িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ িছল ০৭/০৩/২০১৩ এবং 
িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ০৪/০৫/২০১৩, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ তািরখ ও সময় িছল 
০৫/০৫/২০১৩, সকাল ১১.০০টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ০৫/০৫/২০১৩, সকাল ১১.৩০ টা। 

ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র জামানেতর 
পিরমাণ িছল ২০,০০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ৩  যার মে  রসপনিসভ দরপে র সং া িছল 
২  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ১ । ােকজ র মাট ি   িছল ১১২৪.৫৬ ল  টাকার এবং 
Notification of Award দােনর তািরখ িছল ১১/১১/২০১৩। “আরিবএল- এম ( জিভ)” এ ােকজ র কাদার 

িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল ০১/০১/২০১৪। িব ািরত 
কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ০২/০১/২০১৪ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র তািরখ িছল যথা েম 
০১/০২/২০১৪ ও ৩০/০৬/২০১৫। যিদও িডজাইেনর পিরবতন এবং আগাম ব ার কারেণ ােকজ র কাজ সমাি র 
তািরখ ১ বছর ি  করা হয়। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক ৯৭৮.৬১ ল  টাকা িবল পিরেশাধ করা 
হেয়েছ। এ ােকজ র কাজ ০১/০৬/২০১৬ তািরেখ সমা  (Substantially) হেয়েছ। 
৫.১.২. িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংশ   
এ কে র অধীেন িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ মাট ১৮  ( েবর ৯  + ন ন ৮ + সবার ১ ) নদীর 
তীর সংর ণ লক ােকেজর কায ম বতমান। যার মে  ৪  ােকেজর কাজ ইেতামে  সমা  (Substantially) 
হেয়েছ এবং ১৪  ােকেজর কাজ বতমােন চলমান রেয়েছ। যার মে  ােকজস হ ( যমন: িড়-ডি উ-০৩ লট 
নং ০১-০২ও িড়-ডি উ-০৪ লট নং ০১-০২) এর য় ি য়া সাধারন য় ি য়া িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কের 
স াদন করা হেয়েছ এবং বাকী ােকজস হ ( িড়-ডি উ-১৩, লট নং ০১-০৩, ােকজ নং/ লট নং িড়-ডি উ-
৯, লট নং ০১-০২, িড়-ডি উ-২১, িড়-ডি উ-২২, িড়-ডি উ-২৩, িড়-ডি উ-২৪, িড়-ডি উ-১৬, িড়-ডি উ-
১৭, িড়-ডি উ-১৮, িড়-ডি উ-১৯ ও িড়-ডি উ-২০) এর য় ি য়া  সরকােরর ক ীয় য় ি য়া ও কািরগির 
ইউিনট (CPTU) ক ক পিরচািলত জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট 
(www.eprocure.gov.bd) এর মা েম স াদন করা হেয়েছ। িনে  বতমােন ৩  চলমান ােকজ ( িড়-ডি উ-
২০ আইিড নং- ৫৯৫৯৫, িড়-ডি উ-১৭ আইিড নং- ৬১০৯৯ এবং িড়-ডি উ-২২ আইিড নং- ৬১১০৫) এবং ২  
সমা  (Substantially) ােকজ  ( িড়-ডি উ-১৩, লট  নং ০২/০৩ আইিড নং- ১৮০৫১ এবং িড়-ডি উ-৯, লট  
নং ০১/০২ আইিড নং- ১৮০৩৯)এর য় ি য়ার িবিভ  ত  উপ াপন করা হেলা: 
 

৩) কােজর নাম: ২০১৬-১৭ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলধীন রানীগ  ইউিনয়েনর  নেদর 
ডানতীর  িক.িম. ৫৭.৩২৭ এ অবি ত কািলর ড়া সবার নং-১ মরামত/ নবাসন কাজ: 

ােকজ নং িড়-ডি উ-২০, ােকজ আইিড নং ৫৯৫৯৫ 
জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন 
িনবাহী েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ 
িছল ১৬/০৬/২০১৬ এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ১৯/০৭/২০১৬, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ 
তািরখ ও সময় িছল ২০/০৭/২০১৬, র ১২.০০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২০/০৭/২০১৬, র 
১২.৩০ টা। ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র 
জামানেতর পিরমাণ িছল ৩২০০০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ৬  যার মে  রসপনিসভ দরপে র 
সং া িছল ৩  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৩ । ােকজ র মাট ি   িছল ১৩৪৯৩০৬৫৯.০০৮ 
টাকার এবং Notification of Award  দােনর তািরখ িছল ২০/১০/২০১৬। “ মসাস খ কার সািহন আহে দ” এ 

ােকজ র কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল 
২৭/১০/২০১৬। িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ৩০/১০/২০১৬ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র 
তািরখ িছল যথা েম ৩১/০৭/২০১৬ ও ২৮/০৬/২০১৭। এছাড়া ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক 
৪,০৬,৮০,০০০.০০ টাকা িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। বতমােন এ ােকজ র কাজ চলমান রেয়েছ। 
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৪) কােজর নাম: ২০১৬-১৭ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলধীন কাচেকাল নামক ােন  
নেদর ডানতীর  িক.িম. ৫৯.০৩০ হেত িক.িম. ৫৯.২৫০ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: ােকজ 
নং িড়-ডি উ-১৭ আইিড নং ৬১০৯৯ 

 

জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন িনবাহী 
েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ িছল ২৯/০৬/২০১৬ 

এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৭/০৭/২০১৬, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ তািরখ ও সময় িছল ২৮/০৭/২০১৬, 
সকাল ১১.১৫ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৮/০৭/২০১৬, সকাল ১১.৩০ টা । ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ 
টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র জামানেতর পিরমাণ িছল ১৮,০০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র 
সং া িছল ৩  যার মে  রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ১  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ২ । ােকজ র মাট 
ি   িছল ৭৮২২২৮৬২.৭৮৪ টাকার এবং Notification of Award  দােনর তািরখ িছল ১৬/১০/২০১৬। “ আই-এসিব 

( জিভ)” এ ােকজ র কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল 
২৭/১০/২০১৬। িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ১৬/১০/২০১৬ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র তািরখ িছল 
যথা েম ১০/০৮/২০১৬ ও ২৮/০৬/২০১৭। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক ২,৪২,১২,০০০.০০ টাকা িবল পিরেশাধ করা 
হেয়েছ। বতমােন এ ােকজ র কাজ চলমান রেয়েছ। 
 
৫) কােজর নাম: ২০১৬-১৭ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলধীন কাচেকাল নামক ােন  নেদর ডানতীর  

িক.িম. ৫৮.১১০ হেত িক.িম. ৫৮.৩৫০ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: ােকজ নং িড়-ডি উ-২২ আইিড নং 
৬১১০৫ 

 
জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন িনবাহী 

েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ িছল ২৯/০৬/২০১৬ 
এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৭/০৭/২০১৬, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ তািরখ ও সময় িছল ২৮/০৭/২০১৬, 

র ১.০০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৮/০৭/২০১৬, র ১.৩০ টা। ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা 
যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র জামানেতর পিরমাণ িছল ১৮,০০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া 
িছল ৫  যার মে  রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৫  ও কান নন রসপনিসভ দরপ  িছল না। ােকজ র মাট ি   িছল 
৮১৪৬১১২৩.১৩১ টাকার এবং Notification of Award  দােনর তািরখ িছল ১৬/১০/২০১৬। “ মসাস এমএ ই ার াইজ 
মসাস ফারজান খান” এ ােকজ র কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর 

তািরখ িছল ০৯/১১/২০১৬। িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ০৯/১১/২০১৬ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র 
তািরখ িছল যথা েম ১০/০৮/২০১৬ ও ২৮/০৬/২০১৭। এছাড়া ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক ৩,২৮,১২,০০০.০০ টাকা 
িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। বতমােন এ ােকজ র কাজ চলমান রেয়েছ। 
 
৬) কােজর নাম: ২০১৪-১৫ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলধীন কাচেকাল নামক ােন  নেদর ডানতীর  

িক.িম. ৫৯.৯৪০ হেত িক.িম. ৬০.১২০ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: ােকজ নং িড়-ডি উ-১৩, লট নং 
০২/০৩ আইিড নং ১৮০৫১ 

 
জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন িনবাহী 

েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ িছল ২১/০১/২০১৫ 
এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৪/০২/২০১৫, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, 

র ৩.৩০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, িবকাল ৪.০০ টা। ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ 
টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র জামানেতর পিরমাণ িছল ১২,৮০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র 
সং া িছল ৯  যার মে  রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৩  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৬ । ােকজ র মাট 
ি   িছল ৫,০৫,৪১,৩৩২.১৬৪ টাকার এবং Notification of Award দােনর তািরখ িছল ১২/০৪/২০১৫। “ মসাস 

খ কার সািহন আহে দ”এ ােকজ র কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর 
তািরখ িছল ১৯/০৪/২০১৫। িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ২১/০৪/২০১৫ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র 
তািরখ িছল যথা েম ২৬/০৪/২০১৫ ও ২০/০৬/২০১৬। যিদও িডজাইেনর পিরবতন, আগাম ব ার কারেণ ােকজ র কাজ সমাি র 
তািরখ ১ বছর ি  করা হয়। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক ৪,৫৫,৭৪,০০০.০০ টাকা িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। এ 

ােকজ র কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ। 
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৭) কােজর নাম: ২০১৪-১৫ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলধীন কাচেকাল নামক ােন  
নেদর ডানতীর  িক.িম. ৬০.৩০০ হেত িক.িম. ৬০.৪৭৫ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: ােকজ 
নং িড়-ডি উ-৯, লট নং ০১/০২ আইিড নং ১৮০৩৯ 

 

জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট-এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন 
িনবাহী েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ 
িছল ২১/০১/২০১৫ এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৪/০২/২০১৫, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ 
তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, সকাল ৯.৫০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, 
সকাল ১০.০০ টা। ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত 
দরপে র জামানেতর পিরমাণ িছল ১২,৫০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ৬ ; যার মে  রসপনিসভ 
দরপে র সং া িছল ১  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৫ । ােকজ র মাট ি   িছল 
৫,৩৪,২৬,২৯৫.৭৭৭ টাকার, যিদও পের ি   সংেশাধেনর েয়াজন হয় এবং সংেশািধত ি   িছল 
৬,০৬,২০,০০০.০০ এবং Notification of Award  দােনর তািরখ িছল ১৬/০৪/২০১৫। “ মসাস পা র ( জিভ)” 
এ ােকজ র কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল 
০৪/০৫/২০১৫। িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ০৬/০৫/২০১৫ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র 
তািরখ িছল যথা েম ১১/০৫/২০১৫ ও ২০/০৬/২০১৬। যিদও িডজাইেনর পিরবতন, আগাম ব ার কারেণ 

ােকজ র কাজ সমাি র তািরখ ১ বছর ি  করা হয়। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক 
৫,৩৬,৪০,০০০.০০ টাকা িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। এ ােকজ র কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ। 
 

৫.১.৩. িচলমারী উপেজলার রমনা অংশ  

এ কে র অধীেন িচলমারী উপেজলার রমনা অংেশ নদীর তীর সংর ণ লক মাট ১৪  ােকেজর কায ম হণ 
করা হয়। যার মে  ১২  ােকেজর কাজ ইেতামে  সমা  (Substantially) হেয়েছ এবং ২  ােকেজর কাজ 
বতমােন চলমান রেয়েছ। যার মে  ােকজস হ ( যমন: িড়-ডি উ-০৫ লট নং ০১-০২, িড়-ডি উ-০৬ লট নং 
০১-০২ ও িড়-ডি উ-০৭ লট নং ০১-০২) এর য় ি য়া  সাধারন য় ি য়া িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কের 
স াদন করা হেয়েছ এবং বাকী ােকজস হ ( িড়-ডি উ-১০, লট নং ০১-০২, িড়-ডি উ-১১, লট নং ০১-০২, 

িড়-ডি উ-১৪, লট নং ০১-০২ ও িড়-ডি উ-১৫, লট নং ০১-০২) এর য় ি য়া  সরকােরর ক ীয় য় ি য়া 
ও কািরগির ইউিনট (CPTU) ক ক পিরচািলত জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট 
(www.eprocure.gov.bd) এর মা েম স াদন করা হেয়েছ। িনে  বতমােন ২  চলমান ােকজ ( িড়-ডি উ-
১৫, লট নং ০১/০২ আইিড নং- ১৮০৭১ এবং িড়-ডি উ-১৫, লট নং ০২/০২ আইিড নং- ১৮০৭২) এবং ২  সমা  
(Substantially) ােকজ ( িড়-ডি উ-১০, লট নং ০১/০২ আইিড নং- ১৮০৫৯ এবং িড়-ডি উ-১৪, লট নং 
০২/০২ আইিড নং- ১৮০৬৮) এর য় ি য়ার িবিভ  ত  উপ াপন করা হেযেছ। 
 

৮) কােজর নাম: ২০১৪-১৫ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন িচলমারী নামক ােন  
নেদর ডানতীর  িক.িম. ৬৫.২১৫ হেত িক.িম. ৬৫.৩৫৫ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: ােকজ 
নং িড়-ডি উ-১০, লট নং ০১/০২ আইিড নং ১৮০৫৯ 

 

জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট-এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন 
িনবাহী েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ 
িছল ২১/০১/২০১৫ এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৪/০২/২০১৫, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ 
তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, সকাল ১০.৩০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, 
সকাল ১০.৩০ টা। ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত 
দরপে র জামানেতর পিরমাণ িছল ১০,৩০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ১১ ; যার মে  রসপনিসভ 
দরপে র সং া িছল ২  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৯ । ােকজ র মাট ি   িছল 
৪,৪৬,২২,৮৪১.৫৫৭ টাকার এবং Notification of Award দােনর তািরখ িছল ১৩/০৪/২০১৫। “ মসাস পা র 
( জিভ)” এ ােকজ র কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর 
তািরখ িছল ০৪/০৫/২০১৫। িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ০৭/০৫/২০১৫ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  
ও সমাি র তািরখ িছল যথা েম ১১/০৫/২০১৫ ও ২০/০৬/২০১৬। যিদও িডজাইেনর পিরবতন, আগাম ব ার কারেণ 
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ােকজ র কাজ সমাি র তািরখ ৯ মাস ি  করা হয়। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক 
৪,৩০,০৭,০০০.০০ টাকা িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। এ ােকজ র কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ। 
 

৯) কােজর নাম: ২০১৪-১৫ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন িচলমারী নামক ােন  
নেদর ডানতীর  িক.িম. ৬৫.৯০৫ হেত িক.িম. ৬৬.০৪০ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: ােকজ 
নং িড়-ডি উ-১৪, লট নং ০২/০২ আইিড নং ১৮০৬৮ 

 
 

জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট-এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন 
িনবাহী েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ 
িছল ২১/০১/২০১৫ এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৪/০২/২০১৫, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ 
তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, র ১.০০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, র 
১.৩০ টা। ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র 
জামানেতর পিরমাণ িছল ৯,৯০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ৫ ; যার মে  রসপনিসভ দরপে র 
সং া িছল ১  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৪ । ােকজ র মাট ি   িছল ৪,২৮,৪০,২৯৫.২৩৯ 
টাকার এবং Notification of Award দােনর তািরখ িছল ১৩/০৪/২০১৫। “ মসাস আরাধনা”এ ােকজ র 

কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল ২৩/০৪/২০১৫। 
িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ২৬/০৪/২০১৫ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র তািরখ িছল 
যথা েম ৩০/০৪/২০১৫ ও ২০/০৬/২০১৬। যিদও িডজাইেনর পিরবতন, আগাম ব ার কারেণ ােকজ র কাজ 
সমাি র তািরখ ৯ মাস ি  করা হয়। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক ৩,৮৯,০৬,০০০.০০ টাকা িবল 
পিরেশাধ করা হেয়েছ। এ ােকজ র কাজ সমা  (Substantially) হেয়েছ। 
 

১০) কােজর নাম: ২০১৪-১৫ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন িচলমারী নামক ােন  
নেদর ডানতীর  িক.িম. ৬৬.০৪০ হেত িক.িম. ৬৬.২৪০ পয  ায়ী িতর া লক কাজ: 

ােকজ নং িড়-ডি উ-১৫, লট নং ০১/০২ আইিড নং ১৮০৭১ 
জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট-এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন 
িনবাহী েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ 
িছল ২১/০১/২০১৫ এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৪/০২/২০১৫, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ 
তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, র ১.৩০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, র 
২.০০ টা। ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র 
জামানেতর পিরমাণ িছল ১৪,৫০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ১১ ; যার মে  রসপনিসভ দরপে র 
সং া িছল ৩  ও নন রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৮ । ােকজ র মাট ি   িছল ৫,৭৯,৫৭,০৮১.৬৫৭ 
টাকার এবং Notification of Award দােনর তািরখ িছল ০৫/০৪/২০১৫। “িবিনময় কন াকশন কাঃ ( জিভ)” এ 

ােকজ র কাদার িত ান িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল 
৩০/০৪/২০১৫। িব ািরত কাযােদশ দােনর তািরখ িছল ০৪/০৫/২০১৫ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র 
তািরখ িছল যথা েম ০৭/০৫/২০১৫ ও ২০/০৬/২০১৬। যিদও িডজাইেনর পিরবতন, আগাম ব ার কারেণ 

ােকজ র কাজ সমাি র তািরখ ১ বছর ি  করা হয়। ১৫/০৪/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক 
৪,১৫,৬৪,০০০.০০ টাকা িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। বতমােন এ ােকজ র কাজ চলমান রেয়েছ। 
 

১১) কােজর নাম: ২০১৪-১৫ ইং অথ বছের িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন িচলমারী নামক ােন  
নেদর ডানতীর  িক.িম. ৬৬.২৪০ হেত িক.িম. ৬৬.৩৯০ পয  (ই ারিমেনশনসহ) ায়ী 

িতর া লক কাজ: ােকজ নং িড়-ডি উ-১৫, লট নং ০২/০২ আইিড নং ১৮০৭২ 
জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)ওেয়বসাইট-এর মা েম এ ােকেজর দরপ  তৎকালীন িনবাহী 

েকৗশলী িড় াম পওর িবভাগ, বাপাউেবা, িড় াম ক ক আ ান করা হয়। দরপ  িব েয়র র তািরখ িছল 
২১/০১/২০১৫ এবং িব েয়র শষ তািরখ ও সময় িছল ২৪/০২/২০১৫, িবকাল ৫.০০ টা। দরপ  হেণর শষ তািরখ ও 
সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, র ২.০০ টা এবং দরপ  খালার তািরখ ও সময় িছল ২৫/০২/২০১৫, র ২.৩০ টা। 

ািবত দরপে র  িছল ৪০০০ টাকা যা াংেকর মা েম পিরেশাধ করা হয়। ািবত দরপে র জামানেতর পিরমাণ 
িছল ১৪,৯০,০০০ টাকা। া  মাট দরপে র সং া িছল ১১ ; যার মে  রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৩  ও নন 
রসপনিসভ দরপে র সং া িছল ৮ । ােকজ র মাট ি   িছল ৫,৯৬,৫২,৮১৫.০১৩ টাকার এবং Notification 

of Award দােনর তািরখ িছল ০৫/০৪/২০১৫। “ টকিনক কন াকশন ( জিভ)” এ ােকজ র কাদার িত ান 
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িহেসেব ি ব  হন এবং কাদার িত ােনর সােথ ি  া েরর তািরখ িছল ৩০/০৪/২০১৫। িব ািরত কাযােদশ 
দােনর তািরখ িছল ০৪/০৫/২০১৫ এবং কাযােদশ অ যায়ী কাজ  ও সমাি র তািরখ িছল যথা েম ০৭/০৫/২০১৫ ও 

২০/০৬/২০১৬। যিদও িডজাইেনর পিরবতন, আগাম ব ার কারেণ ােকজ র কাজ সমাি র তািরখ ১ বছর ি  করা 
হয়। ২৩/০৩/২০১৭ তািরখ পয  উ  কাদারেক ৩,৬৬,৬১,০০০.০০ টাকা িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। বতমােন এ 

ােকজ র কাজ চলমান রেয়েছ। 
 

৫.২. কে র অিধক সং ক ােকেজর অ েমাদন ও যৗি কতা  
 

িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন 
হেত র া (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) ক - ত মাট ৩৯  য় ােকজ অ । কে র ল িডিপিপ  
০৫/০২/২০১৩ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয় যখােন ২৫  য় ােকজ অ  িছল। পরবত েত কে র 
কাচেকাল অংেশ কািলর ড়া বড়ী ব ধ মরামেতর জ  আেরা ন ন ৮  ােকজ, ১  সবার ন:বাসন ও ৫০০ 
িম. িজং কাজ সহ মাট ১৪  ােকজ কে র আরিডিপিপেত ন নভােব অ  কের ৩৯  ােকজসহ 
সংেশািধত িডিপিপ  ১৮/০৪/২০১৬ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয়।  

ক  পিরচালক ও ক  সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা ও িপিপআর ২০০৮ পযােলাচনা কের অিধক সং ক 
য় ােকেজর যৗি কতা ও িবধাস হ পযেব ণ ও িবে ষণ করা হয় যা িনে  উপ াপন করা হেলা: 
 িপিপআর ২০০৮ এর ১৭-এ উ তম ক পে র অ েমাদেনর দীঘ ি তা/জ লতা এিড়েয় চলার উে ে  কান ক  

কমকা েক ছাট ছাট ােকেজ িবভ  করােক স ণভােব িন ৎসািহত করা হেয়েছ। তেব কে র ভৗেগািলক 
অব ান এবং ানীয় বাজােরর সাম  িবেবচনায় ছাট ছাট ােকজ িবভি র েযাগ রাখা হেয়েছ। ফেল িপিপআর 
২০০৮ এর ধারা ১৭-এর আেলােক কে র ভৗেগািলক অব ান ও ানীয় বাজােরর সাম  িবেবচনা কের উ  

কে র কমকা েক ছাট ছাট ােকজ ও লেট ভাগ করা হেয়েছ। 
 ২০১৪ সােল ব ায় হঠাৎ ভা েনর সময় কািলর ড়া এলাকায় ব া িনয় ণ ব ধ র ার জ  তম সমেয় জ ির 

কােজর জ  ছাট ছাট ােকজ অিধক কাযকরী িছল। সলে  ক  পিরচালক এবং ধান েকৗশলী, উ রা ল 
বাপাউেবা, রং র এর ারক নং এন-২/১২৫৬ ও তািরখ: ১১/০৫/২০১৫ ইং মাতােবক কে র ৪থ ি য়ািরং 
কিম র সভার িস া  মাতােবক কাচেকাল অংেশর উজান সংল  কাচেকাল ও কািলর ড়া এলাকার  নেদর 
ডান তীেরর ব া িনয় ণ ব েধর ২.০০ িক.িম. (িক.িম. ৫৭.৮২০ হেত িক.িম. ৫৯.৮২০) ভা ন কবিলত না ক ও 

িঁক ণ অংেশর কাজ পরবত  ব ার েব বা বায়ন করার লে  ১৪  ছাট ছাট ােকেজ িবভ  করার পািরশ 
আরিডিপিপেত অ  করা হেল তা ১৮/০৪/২০১৬ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয়। 

 এছাড়া ছাট ছাট ােকজ ও লেট ভাগ করার কারেণ বড় কাদারেদর িসি েকটেক এড়ােনা স ব হেয়েছ। 
 ছাট ছাট য় ােকেজর মা েম ানীয় পযােয় ছাট কাদারেদর দ তা ও সাম  ি েত ক  ণ িমকা 

রাখেছ। 
 য় ােকজ বড় হেল বড় কাদার িত ান তােদর িনমাণ কােজ বহােরর জ  ভারী সর ামািদ এ কে র 

িরেমাট এলাকায় আনেত পারেতা না। ফেল ক  বা বায়ন কােজ জ লতা ি  হেতা। িক  য় ােকজ ছাট 
হওয়ায় এ ধরেনর কান সম ার ি  হে  না।  

 য় ােকজ বড় হেল বড় কাদার িত ান িনমাণ কােজ য়ংি য় য পািত বহার করেতা, যার ফেল ক  
বা বায়ন কােজ এলাকার িনমাণ িমকেদর জিড়ত হওয়ার েযাগ কেম যত বা থাকেতা না। িক  য় ােকজ 
ছাট হওয়ােত িনমাণ কােজ এলাকার িনমাণ িমকেদর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ।  

 

৫.৩. ক  ব াপনা ও জনবল 
 

িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন 
হেত র া (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) ক  বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড (বাপাউেবা) এর িড় াম পওর িবভাগ 
ক ক বা বায়ন করা হে । ক  পিরচালক িহেসেব সািবক ব াপনার দািয়  পালন করেছন বাপাউেবা-এর ধান 

েকৗশলী, উ রা ল, রং র। বাপাউেবা-এর িড় াম পওর িবভাগ-এ ৩ জন উপ-িবভাগীয় েকৗশলীর পদ থাকেলও 
বতমােন মা  ১জন উপ-িবভাগীয় েকৗশলী কমরত থাকায় চলমান ক  বা বায়ন কাজ পিরচালনা ও তদারিক 
কােজ অ িবধার ি  হে । 
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ষ  অ ায় 
 

কে র উে  অজন ও পযােলাচনা  
 

 নেদর ডান তীর ভা ন র া কে র ল উে  িছল নদী-তীর সংর েণর মা েম  নেদর ডান 
তীেরর ভা ন িতেরাধ কের িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলার বরাগীর হাট/অন র ও িচলমারী 
ব র এবং অ া  ণ াপনা যমনঃ ল, কেলজ, মসিজদ, মা াসা, িলশ শন ইত ািদসহ াবর/অ াবর 
স দ র া করা। 
 

িনিবড় পিরবী ণ সমী ার মা েম কে র ল উে  অিজত হেয়েছ িকনা বা ক  েরা ির বা বািয়ত হেল 
কে র ল উে  কমেতা অিজত হেব িকনা তা যাচাই করার জ  িড় াম জলার উিল র উপেজলার কে র 

অন র অংেশ ৪  াম, িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ ৪  াম এবং িচলমারী উপেজলার রমনা অংেশ ৬  
ামসহ মাট ১৪  াম হেত মাট ৭৭০ জন উপকারেভাগী এলাকাবাসীর িনকট হেত াবিলর মা েম ত  সং হ 

করা হয়। মাট ৭৭০ জন উপকারেভাগীেদর মে  ৫৭০ জন িছেলন ষ (৭৪%) এবং ২০০ জন িছেলন মিহলা। 
এছাড়াও ক  বা বায়েনর েব  নদ এ এলাকায় নদী-তীর ভা েনর মা েম িক ধরেনর িত করেতা, 

ক  হেণর ফেল নদী-তীর ভা ন রাধসহ অ া  য সকল ফল পাওয়া যাে  বা ক  স  হওয়ার পর 
যসকল ফল পাওয়া যােব স সকল মতামত জানার জ  সংি  এলাকার ১৪  ােমর উপকারেভাগীেদর িনেয় 

১৪  দলীয় আেলাচনা এবং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ইউিপ সদ েদর সােথ সা াৎকার হণ করা হেয়িছল। 
উপকারেভাগীসহ অ া  ি েদর সােথ সা াৎকাের া  ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা: 
 

 

 
৬.১. ক  হেণর েব নদী-তীর ভা ন ও িতকর ভাব 

 

৬.১.১.  নেদর ডানতীর র া ক  স েক ধারণা 
 

সমী ায় অংশ হণকারী ক  এলাকার ৭৭০ জন উপকারেভাগী জনগেণর মে  শতভাগ (১০০%) উ রদাতার িনকট 
 নেদর তীর িতর া কে র িবিভ  কায ম স েক ধারণা আেছ। 

570, (74%)

200, (26%) 

‡jLwPÎ 1: mgxÿvq AskMÖnYKvix cyiæl I gwnjv DcKvi‡fvMx‡`i AvbycvwZK nvi

cyiæl gwnjv
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৬.১.২. ক  হেণর েব নদী-তীর ভা ন 
 

ক  এলাকার সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারেভাগী জনগেণর ৯৬.৪% জনগণ (৭৪২ জন) মেন কেরন 
 নেদর ডান তীর র া ক  হেণর েব (২০১২ সােল) এলাকায় নদী ভা ন িছল। তেব সমী ায় 

পিরচািলত এফিজিড, ইউিপ চয়ার ান/সদ েদর সােথ সা াৎকার ও সমী া দল ক ক ক  এলাকা সেরজিমন 
পিরদশেনর মা েম তীয়মান হেয়েছ য ক  হেণর কারেণ এলাকায় নদী ভা ন রাধ পেয়েছ। 
 

 

 

৬.১.৩. ক  হেণর েব নদী-তীর ভা েন িত  িত ান/স েদর পিরমান 
 

সমী ায় অংশ হণকারী ক  এলাকার উপকারেভাগী জনগণ ক  হেণর েব িবগত দশ বৎসের (২০০২ হেত 
২০১২) নদী-তীরবত  এলাকায় য সকল িত ান/স দ নদী ভা েন িত  হেয়িছল স স েক মতামত দান 
কেরন ( টিবল ৬.১)। সমী ায় অংশ হণকারী ৯৯% উপকারেভাগী জনগণ মেন কেরন ক  হেনর েব গত ১০ 
বছের (২০০২ হেত ২০১২) রা াঘাট সবেচেয় বিশ িত  হেয়েছ। এছাড়া ৯১.৪% উপকারেভাগীর মেত ল, 
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‡jLwPÎ 2: eªþcyÎ b‡`i Wvb Zxi cÖwZiÿv cÖK‡íi Kvh©µg m¤ú‡K© aviYv Av‡Q wKbv Zvi Ici 

GjvKvevmxi gZvgZ

DËi`vZv (%)

96.4
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‡jLwPÎ 3: cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© GjvKvq b`x fv½b n‡Zv wKbv Zvi Ici DcKvi‡fvMx‡`i 

gZvgZ

DËi`vZv (%)
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৮৯.৫% উ রদাতার মেত বাড়ীঘর, ৭০.০% উ রদাতার মেত মসিজদ, ৬০.০% উ রদাতার মেত দাকানপাট, 
৫২.৫% উ রদাতার মেত ফসিল জিম এবং ৪২.৭% উ রদাতার মেত মা াসা নদী ভা েন িত  হেয়িছল। ক  

হেণর েব গত ১০ বছের আেরা যসব িত ান/স দ িত  হেয়িছল তা হেলা িচলমারী নদী ব র ও ঘাট, 
কেলজ, মি র, ীজ/কালভাট, হাট/বাজার, ব া িনয় ণ ব ধ ইত ািদ। 
 

‡Uwej 6.1t cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© MZ `k erm‡i (2002-12) GjvKvq b`x fv½‡b ÿwZMȪ Í cÖwZôvb/m¤ú`mg~n 

cÖwZôvb/m¤ú‡`i bvg DËi`vZvi msL¨v [†gvU=770] % DËi`vZv 

iv¯ÍvNvU 763 99.1 

¯‹yj 703 91.4 

K‡jR 107 13.9 

gmwR` 538 70.0 

gv ª̀vmv 328 42.7 

b`x e›`i I NvU 87 11.3 

evoxNi 688 89.5 

‡`vKvbcvU 462 60.1 

dmwj Rwg 404 52.5 

Ab¨vb¨ †hgb gw›`i, eªxR/KvjfvU©, nvU/evRvi, eb¨v wbqš¿Y evua 

BZ¨vw` 

44 5.7 

GKB e¨w³ GKvwaK cQ‡›`i DËi K‡i‡Qb 

 

৬.১.৪. ক  হেণর ফেল নদী ভা ন হেত র া পাওয়া িত ান/স েদর পিরমান  
 

সমী ায় অংশ হণকারী ক  এলাকার উপকারেভাগী জনগণ ক  হেণর কারেণ নদী-তীরবত  এলাকায় বতমােন 
য সকল িত ান/স দ নদী ভা ন হেত র া পেয়েছ স স েক মতামত দান কেরন ( টিবল ৬.২)। mgxÿvq 

AskMÖnYKvix 96.49% DcKvi‡fvMx RbMY g‡b K‡ib cÖKí MÖn‡Yi d‡j b`x fv½b n‡Z me‡P‡q †ewk iÿv 

†c‡q‡Q eb¨v wbqš¿Y evua| GQvov 88.31% DcKvi‡fvMx‡`i g‡Z b`x fv½b n‡Z iÿv †c‡q‡Q b`x-ZxieZx© 

evoxNi, 87.10% DËi`vZvi g‡Z ¯‹zj, 83.50% DËi`vZvi g‡Z iv¯ÍvNvU Ges 64.50% DËi`vZvi g‡Z 

gmwR`| cÖKí MÖn‡Yi d‡j †hme cÖwZôvb/m¤ú` ÿwZ n‡Z iÿv †c‡q‡Q Zv n‡jv gmwR`, gv ª̀vmv, K‡jR, 

gw›`i, evRvi, †`vKvbcvU, cywjk †÷kb, Av‡iv A‡bK miKvix Awdm| 

 

‡Uwej 6.2t cÖKí MÖn‡Yi d‡j †h mKj m¤ú`/cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q 

 

m¤ú` I cÖwZôv‡bi bvg DËi`vZvi msL¨v  [†gvU=770) kZKiv DËi`vZv 

iv¯ÍvNvU 643 83.50 

¯‹yj 668 87.10 

K‡jR 283 36.90 

gmwR` 495 64.50 

gv ª̀vmv 341 44.50 

cywjk †÷kb 72 9.40 

evoxNi 680 88.31 

‡`vKvbcvU 337 43.90 

dmwj Rwg 340 44.30 

‡eox evua 743 96.49 

Ab¨vb¨ †hgb evRvi, gw›`i, miKvix Awdm 

BZ¨vw  ̀

47 6.10 

GKB e¨w³ GKvwaK cQ‡›`i DËi K‡i‡Qb 
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৬.১.৫. অন র অংেশ ক  হেণর েব নদী-তীর ভা েন িত  এবং ক  বা বায়েনর কারেণ ভা ন হেত 
র া পাওয়া িত ান/স েদর পিরমাণ 

 

উিল র উপেজলায়  নেদর ডান তীর র া কে র অন র অংেশ সমী ায় অংশ হণকারী এ এলাকার 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ইউিপ সদ  ও এলাকার গ মা  ি েদর মতামেতর আেলােক ক  হেণর 

েবর িবগত ১০ বছের (২০০২ হেত ২০১২) য পিরমাণ সরকারী- বসরকারী স দ বা িত ান নদী ভা েনর কারেণ 
িত  হেয়েছ বা নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ এবং ক  বা বায়েনর কারেণ য সকল স ি / িত ান নদী ভা ন 

হেত র া পেয়েছ সমী ার মা েম তার তািলকা ণয়ন করা হেয়েছ।  
 

নদী-তীর ভা েন িত  িত ান/স েদর পিরমাণ: সমী ায় দখা যায় য, উিল র উপেজলার হািতয়া 
ইউিনয়েনর অন র অংেশ ক  হেণর েবর িবগত ১০-১৫ বছের নদী ভা েনর কারেণ ায় ১০০০  বসত বাড়ী 
ও ায় ২০  পাড়া/ াম নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ। নদী ভা েনর কারেণ এ এলাকার ৬  াথিমক িব ালয়, ১২  
মসিজদ, ১  মা াসা, ৩  মি র, ৪  ঈদগাহ মাঠসহ বতমান অন র বাজার হেত ব িদেক ায় ৫ িক.িম. এবং 
উ র-দি েণ ায় ৬ িক.িম. ফসিল জিম, বাড়ীঘর ও রা াঘাট স ণ েপ নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ।  
 

ক  হণ ও বা বায়েনর কারেণ ভা ন হেত র া পাওয়া িত ান/স েদর পিরমাণ: সমী ায় দখা যায় য 
র নেদর ডান তীর র া কে র (২য় পযায়) বা বায়েনর কারেণ উিল র উপেজলার হািতয়া ইউিনয়েনর 

অন র অংেশ ায় ৮০০  বসত বাড়ীঘর এবং ায় ১৫  াম/পাড়া ( যমন অন র, মািঝপাড়া, কামারপাড়া, 
নীলক , মারপাড়া, ডাবারপাড়া, ভা াম, কদমতলা, ম লপাড়া, খরবাড়ী, সানারীপাড়া, াম র, বলারচর, 
নয়ারদার, নয়ারবস ইত ািদ) নদী ভা ন হেত েরা ির র া পেয়েছ। নদী ভা ন হেত আেরা য সকল িত ান বা 
স ি  র া পেয়েছ তা হেলা ৫  াথিমক িব ালয় (বা য়া সরকারী াথিমক িব ালয়, হািতয়া সরকারী াথিমক 
িব ালয়, নয়ারদার সরকারী াথিমক িব ালয়, ঘ দালা সরকারী াথিমক িব ালয়, াম র সরকারী াথিমক 
িব ালয় ইত ািদ), ২  উ  িব ালয় ( যমন বা য়া-অন র হাই ল ও হািতয়া বািলকা উ  িব ালয়), ১  কেলজ 
(বা য়া-অন র ল এ  কেলজ), ৫  মসিজদ, ১  মা াসা (হািতয়া দািখল মা াসা), ২  মি র ( যমন- অন র 
বাজার সাবজিনন গা মি র ও অন র বাজার কািল মি র), ১  ঈদগাহ মাঠ (অন র ঈদগাহ মাঠ), হািতয়া-
ভেবশ ব া আ য় ক , হািতয়া ব া িনয় ণ ব ধ, অন র বাজার, আ মািনক ১০ িক.িম. রা াঘাট ইত ািদ স দ 
ও িত ান নদী ভা ন হেত র া পেয়েছ। এছাড়া নদী-তীর র া কােজর ফেল হািতয়া ইউিনয়ন পিরষদ ভবন, 
ইউিপ া  কমে , ইউিপ িম অিফস নদী-তীর র া কায েমর ফেল েরা িরভােব র া পেয়েছ। অ িদেক 
সেরজিমেন দখা যায় য, নদী-তীর র া কায েমর ফেল উিল র উপেজলার অন র অংেশ নদীর তীর েষ উ র-
দি েণ ায় ৩ িক.িম. এবং ব-পি েম ায় ৪ িক.িম. উবর মা র চর জেগ উেঠেছ। অন র অংেশ ক  
এলাকার উপকারেভাগীেদর সােথ আেলাচনার মা েম জানা যায় য, ন নভােব জেগ উঠা চেরর মা  উবর হওয়ায় এ 
জিমেত বতমােন বােরা ধানসহ অ া  ফসল যমন মাসকলাই, বাদাম, া, আ , চীনা-কাউন ইত ািদ চাষ হে ।  
 

 

 

 

wPÎ 24: AbšÍcyyi GjvKvq b`x-Zxi ‡Nu‡l †R‡M DVv bZzb 

Pi (Zxi iÿv Kv‡Ri ev‡g) 

 wPÎ 25: AbšÍcyi As‡k b`x fv½b n‡Z iÿv 

cvIqv k¨vgcyi cÖv_wgK we`¨vjq 



cvZv-93 

 

‡Uwej 6.3t Dwjcyi Dc‡Rjvi nvwZqv BDwbq‡bi AbšÍcyi As‡k cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© weMZ 10 eQ‡i (2002-

2012) †h mKj cÖwZôvb/m¤ú` ÿwZMȪ Í n‡qwQj Ges cÖKí MÖn‡Yi Kvi‡Y b`x fv½b n‡Z iÿv 

†c‡q‡Q Zvi cwigvY msµvšÍ Z_¨vw` 

ÿwZMȪ Í 

cÖwZôvb/m¤úwËi 

bvg 

GKK ÿwZMȪ Í ev b`x M‡f© wejxb n‡q hvIqv 

m¤ú`/cÖwZôv‡bi cwigvY 

cÖK‡íi Kvi‡Y b`x fv½b n‡Z iÿv 

cvIqv m¤ú`/cÖwZôv‡bi cwigvY 

emZ evwoNi msL¨v cÖvq 1000 cÖvq 800 

cvov/MÖvg msL¨v 20 15 

cÖv_wgK we`¨vjq msL¨v 6 5 

D”P we`¨vjq msL¨v - 2 

K‡jR msL¨v - 1 

gmwR` msL¨v 12 5 

gv`ªvmv msL¨v 1 - 

miKvix Awdm msL¨v - BDwc feb, ¯̂v¯’̈  Awdm, f~wg Awdm 

cywjk †÷kb msL¨v - - 

e›`i msL¨v - - 

NvU msL¨v - - 

evRvi msL¨v - AbšÍcyi evRvi 

iv¯ÍvNvU wK.wg. cwigvc Kiv nqwb AvbygvwbK 10 wK.wg. 

‡eox evua wK.wg. - nvwZqv eb¨v wbqš¿Y evua 

gw›`i msL¨v 3 2 

e× f~wg msL¨v 1 - 

C`Mvn gvV msL¨v 4 AbšÍcyi C`Mvn gvV 

eb¨v AvkÖq †K› ª̀ msL¨v - 1wU 

dmwj Rwg - AbšÍcyi evRvi n‡Z c~e© w`‡K cÖvq 5 

wK.wg. Ges DËi- ẁÿ‡Y cÖvq 6 wK.wg. 

b`x‡Z wejxb n‡q †M‡Q 

AbšÍcyi GjvKvq b`x‡Z bZzb Pi †R‡M 

D‡V‡Q 

Z_¨m~Î: nvwZqv BDwbq‡bi RbcÖwZwbwa‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq cÖvß 

 

৬.১.৬. িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ ক  হেণর েব নদী-তীর ভা েন িত  এবং ক  বা বায়েনর 
কারেণ ভা ন হেত র া পাওয়া িত ান/স েদর পিরমাণ 

 

িচলমারী উপেজলায়  নেদর ডান তীর র া কে র কাচেকাল অংেশ সমী ায় অংশ হণকারী এ এলাকার 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ইউিপ সদ  ও এলাকার গ মা  ি েদর মতামেতর আেলােক ক  হেণর েব 
িবগত ১০ বছের (২০০২ হেত ২০১২) য পিরমাণ সরকারী- বসরকারী স দ বা িত ান নদী ভা েনর কারেণ 

িত  হেয়েছ বা নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ এবং ক  বা বায়েনর কারেণ য সকল স ি / িত ান নদী 
ভা ন হেত র া পেয়েছ সমী ার মা েম তার তািলকা ণয়ন করা হেয়েছ।   
 

নদী-তীর ভা েন িত  িত ান/স েদর পিরমাণ: সমী ায় দখা যায় য, িচলমারী উপেজলার কাচেকাল অংেশ 
ক  হেণর েব িবগত ১০ বছের (২০০২ হেত ২০১২) ায় ১২০০  বসত ঘরবাড়ী এবং ায় ১৫  পাড়া/ াম 

( যমন বন াম, মািঝপাড়া, চরপা খাতা, বামনার হাট, ব , দ ােমর িভটা, ক াবাড়ী াম, রিবর িভটা, চ াম, 
বরাগীর িভটা, প চ াম, জকিবটারী (৪/৫ অংশ), খা য়ারপাড়া (৩/৪ অংশ), ত লকাি  ইত ািদ) নদী ভা েনর 

কারেণ নদীগেভ িবলীন হেয় গেছ। নদী ভা েনর কারেণ এ এলাকার ায় ৭  াথিমক িব ালয়, ১  উ  িব ালয়, 
ায় ১৫  মসিজদ, ১  মা াসা, ১  ঘাট  (বন াম ঘাট), ৪  বাজার নদী ভা েন িত  হেয়েছ তার মে  ২  

বাজার যমন নয়ার হাট ও বামনার হাট স ণ েপ নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ এবং ২  বাজার যমন-ফিকেরর হাট 
ও কাচেকাল বাজােরর অিধকাংশ িত  হেয়েছ ও িকয়দাংশ এখেনা িব মান আেছ। নদী ভা েনর কারেণ 
কািলর ড়া ব া িনয় ণ ব ধ িত  হেয়েছ এবং বতমােন এ কে র অধীন সং ার কাজ চলমান আেছ। রাণীগ  
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ইউিনয়েনর বতমান চয়ার ান ও ইউিপ সদ েদর ত মেত রাণীগ  ইউিনয়েনর ৯  ওয়ােডর মে  ৩  ওয়াড 
েরা ির ও ৩  ওয়ােডর আংিশক নদী ভা েনর কারেণ নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ এবং বাকী ৩  ওয়াড নদী 

ভা ন হেত েরা ির অ ত আেছ।  
 

ক  বা বায়েনর কারেণ ভা ন হেত র া পাওয়া িত ান/স েদর পিরমাণ: সমী ায় দখা যায় য, র 
নেদর ডান তীর র া ক  (২য় পযায়) হণ ও বা বায়েনর কারেণ িচলমারী উপেজলার রাণীগ  ইউিনয়েনর 
কাচেকাল অংেশ ায় ২০  পাড়া/ াম-এর ায় ২০০০  বাড়ীঘর নদী ভা ন হেত েরা ির র া পেয়েছ। নদী 
ভা ন হেত আেরা য সকল িত ান বা স ি  র া পেয়েছ তা হেলা ১২  াথিমক িব ালয়, ২  উ  িব ালয়, 
১৭  মসিজদ, ৯  মি র, রাণীগ -কাচেকাল ব া িনয় ণ ব ধ, ২  বাজার যমন-ফিকেরর হাট (আংিশক), 
কাচেকাল বাজার (আংিশক), আ মািনক ১৫ িক.িম. রা াঘাট ইত ািদ স দ ও িত ান নদী ভা ন হেত র া 
পেয়েছ। এ কে র কািল ড়া ব া িনয় ণ ব ধ নবাসন, কাচেকাল সবার সং ার ও নদী-তীর সংর ণ কাজ 

বা বায়েনর ফেল আংিশক িত  ৩  ওয়ােডর ামসহ অ ত ৩  ওয়ােডর সব এলাকাই নদী ভা ন হেত 
েরা ির র া পােব বেল জন িতিনিধসহ এলাকাবাসী মেন কেরন। 

 

‡Uwej 6.4t wPjgvix Dc‡Rjvi ivYxMÄ BDwbq‡bi cÖK‡íi KvP‡Kvj As‡k cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© weMZ 10 eQ‡i 

(2002-2012) †h mKj cÖwZôvb/m¤ú` ÿwZMȪ Í n‡qwQj Ges cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j b`x fv½b n‡Z iÿv 

†c‡q‡Q Zvi cwigvY msµvšÍ Z_¨vw  ̀

ÿwZMȪ Í cÖwZôvb/ 

m¤úwËi bvg 

GKK ÿwZMȪ Í ev b`x M‡f© wejxb n‡q hvIqv 

m¤ú`/cÖwZôv‡bi cwigvY 

cÖK‡íi Kvi‡Y b`x fv½b n‡Z iÿv 

cvIqv m¤ú`/cÖwZôv‡bi cwigvY 

emZ evwoNi msL¨v cÖvq 1200 cÖvq 500 

cvov/MÖvg msL¨v 15 20 

cÖv_wgK we`¨vjq msL¨v 7 12 

D”P we`¨vjq msL¨v 1 2 

gmwR` msL¨v 15 17 

gv ª̀vmv msL¨v 1 - 

NvU msL¨v ebMÖvg NvU - 

evRvi msL¨v 4  2 

gw›`i msL¨v 4 9 

iv¯ÍvNvU wK.wg. cwigvc Kiv nqwb AvbygvwbK 15 wK.wg. 

‡eox evua wK.wg. KvwjiKzov eb¨v wbqš¿Y evua (AvswkK 

ÿwZMȪ Í) 

KvP‡Kvj eb¨v wbqš¿Y evua 

dmwj Rwg - ivYxMÄ BDwbq‡bi †gvU 9wU Iqv‡W©i 

g‡a¨ 3wU IqvW© b`x M‡f© cy‡ivcywi 

wejxb n‡q †M‡Q| GQvov 3wU Iqv‡W©i 

AvswkK ÿwZMȪ Í Ges evKx 3wU IqvW© 

†KejgvÎ cy‡ivcywi AÿZ| 

b`x-Zxi iÿv cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y 

AvswkK ÿwZMȪ Í 3wU IqvW©mn AÿZ 

3wU IqvW©I b`x fv½b n‡Z cy‡ivcywi 

iÿv cv‡e e‡j GjvKvevmx g‡b K‡ib| 

Z_¨m~Î: ivYxMÄ BDwbq‡bi RbcÖwZwbwa‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq cÖvß 

 

৬.১.৭. িচলমারী উপেজলার রমনা অংেশ ক  হেণর েব নদী-তীর ভা েন িত  এবং ক  বা বায়েনর 
কারেণ ভা ন হেত র া পাওয়া িত ান/স েদর পিরমাণ 

 

িচলমারী উপেজলায়  নেদর ডান তীর র া কে র রমনা অংেশ সমী ায় অংশ হণকারী এ এলাকার 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ইউিপ সদ  ও এলাকার গ মা  ি েদর মতামেতর আেলােক ক  হেণর 

েবর িবগত ১০ বছের (২০০২ হেত ২০১২) য পিরমাণ সরকারী- বসরকারী স দ বা িত ান নদী ভা েনর কারেণ 
িত  হেয়েছ বা নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ এবং ক  বা বায়েনর কারেণ য সকল স ি / িত ান নদী 

ভা ন হেত র া পেয়েছ সমী ার মা েম তার তািলকা ণয়ন করা হেয়েছ।  
 



cvZv-95 

 

নদী-তীর ভা েন িত  িত ান/স েদর পিরমাণ: সমী ায় দখা যায় য, িচলমারী উপেজলার রমনা 
ইউিনয়েনর রমনা অংেশ ক  হেণর েবর ১০ বছের (২০০২ হেত ২০১২) ায় ২০  পাড়া/ ােমর ায় ৩৫০০ 
হেত ৪০০০ ঘরবাড়ী ও ১২০০  বসত ঘরবাড়ী নদী ভা েনর কারেণ নদীগেভ িবলীন হেয় গেছ। নদী ভা েন যসব 
পাড়া/ াম নদীেত িবলীন হেয় গেছ তা হেলা: রমনা রািতপাড়া, াংগমারা (৪/৫ অংশ), উ র রমনা, রমনা 
সরদারবাড়ী, বপারীপাড়া, রমনা খামারপাড়া, িহ পাড়া, ঝােলারপাড়া, উদাবতথানা, নয়াবালাজানপাড়া, ম লপাড়া, 
ভ াম (৪/৫ অংশ) ইত ািদ। নদী ভা েনর কারেণ এ এলাকার ায় ৪  াথিমক িব ালয়, ৯  মসিজদ, ৪  
মি র, ২  ঘাট ( যমন রমনা ফেলাঘাট ও জারগাছ বাজার ঘাট), ১  বাজার ( জারগাছ বাজার), ৫  ঈদগাহ মাঠ 
নদী ভা েন স ণ েপ নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ। রমনা ইউিনয়েনর বতমান চয়ার ান ও ইউিপ সদ েদর 
ত মেত রমনা ইউিনয়েনর  নেদর তীর েষ উ র-দি েণ ায় ৪ িক.িম. এবং ব-পি েম ায় ১.৫ িক.িম. 
ফসিল জিম বাড়ীঘরসহ নদীেত িবলীন হেয় গেছ ।  
 

ক  বা বায়েনর কারেণ ভা ন হেত র া পাওয়া িত ান/স েদর পিরমাণ: সমী ায় দখা যায় য, র 
নেদর ডান তীর র া ক  (২য় পযায়) হণ ও বা বায়েনর কারেণ িচলমারী উপেজলার রমনা ইউিনয়েনর রমনা 
অংেশ ায় ১০  পাড়া/ াম-এর ায় ২০০০  বাড়ীঘর নদী ভা ন হেত েরা ির র া পােব। যসব পাড়া/ াম নদী 
ভা ন হেত র া পেয়েছ বা পােব তা হেলা: রমনা সরকারপাড়া, এনােয়ত সরকােরর াম, বানারীপাড়া, রমনা, 
িমি পাড়া, শিরেফর হাট, মা ারপাড়া ইত ািদ। নদী ভা ন হেত আেরা য সকল িত ান বা স ি  র া পােব তা 
হেলা ৫  াথিমক িব ালয় ( যমন রমনা ১ নং সরকারী াথিমক িব ালয়, রমনা বাজার াথিমক িব ালয়, আ র 
আলী াথিমক িব ালয়, ব ািদয়ারখাতা াথিমক িব ালয়, ম লপাড়া াথিমক িব ালয়), ১  উ  িব ালয় 
(িচলমারী হাই ল), ৭  মসিজদ, ৫  ঈদগাহ মাঠ (ন ন), ১  ঘাট (রমনা ঘাট), ২  বাজার যমন জারগাছ ন ন 
বাজার, রমনা ব েধর মাড় বাজার; রমনা ব া িনয় ণ ব ধ, আ মািনক ২০ িক.িম. রা াঘাট ইত ািদ। 
 

‡Uwej 6.5t wPjgvix Dc‡Rjvi ivYxMÄ BDwbq‡bi cÖK‡íi igbv As‡k cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© weMZ 10 eQ‡i 

(2002-2012) †h mKj cÖwZôvb/m¤úwË ÿwZMȪ Í n‡q‡Q Ges cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j b`x 

fv½b n‡Z iÿv †c‡q‡Q Zvi cwigvY msµvšÍ Z_¨vw` 

 

cÖwZôvb/m¤úwËi 

bvg 

GKK ÿwZMȪ Í ev b`x M‡f© wejxb n‡q hvIqv 

m¤ú`/cÖwZôv‡bi cwigvY 

cÖK‡íi Kvi‡Y b`x fv½b n‡Z iÿv 

cvIqv m¤ú`/cÖwZôv‡bi cwigvY 

emZ evwoNi msL¨v cÖvq 3500- 4000 cÖvq 1500 - 2000 

cvov/MÖvg msL¨v 20 10 

cÖv_wgK we`¨vjq msL¨v 4 5 

D”P we`¨vjq msL¨v - 1 

gmwR` msL¨v 2 7 

NvU msL¨v 2 1 

evRvi msL¨v 1  2 

gw›`i msL¨v 4 - 

C`Mvn msL¨v 5 5 

iv¯ÍvNvU wK.wg. cwigvc Kiv nqwb AvbygvwbK 20 wK.wg. 

‡eox evua wK.wg. - igbv eb¨v wbqš¿Y evua 

dmwj Rwg - igbv GjvKvq b`xi Zxi ‡Nu‡l DËi-`wÿ‡Y cÖvq 

4 wK.wg. Ges c~e©-cwð‡g cÖvq 1.5 wK.wg. 

dmwj Rwg evoxNimn b`x‡Z wejxb n‡q †M‡Q 

- 

Z_¨m~Î: igbv BDwbq‡bi RbcÖwZwbwa‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq cÖvß 

 

৬.১.৮. কে র আওতায়  নদীেত িজং সং া  মতামত 

সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারকারেভাগীর মে  শতভাগ (১০০%) উ রদাতার মেত এ কে র আওতায় 
 নেদ কান কার িজং কাজ করা হয়িন। বাপাউেবা-এর এ কে র ক  পিরচালক এবং িড় াম পওর 
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িবভােগর িনবাহী েকৗশলীর মেত কে র আওতাধীন িজং কাজ  ি য়াধীন আেছ। তেব ধান েকৗশলী, 
উ রা ল, বাপাউেবা, রং র ক ক দািখল ত ২০১৬-২০১৭ আিথক বৎসেরর এিডিপ  “ িড় াম জলার িচলমারী 
ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া-২য় পযায়” 

কে র আইএমইিড-০৫/২০০৩ (সংেশািধত) ছেক মাচ/২০১৭ মােসর মািসক অ গিতর িতেবদন অ সাের  
নদীেত িজং কােজর িনিমে  ২০১৬-১০১৭ অথবছের ২.৬৯৬৪ কা  টাকার ল মা া ি র করা হেলও মাচ, 
২০১৭ পয  উ  ল মা ার বা িবক কান অ গিত (আিথক ও ভৗত) হয়িন। 

 

৬.২. ক  বা বায়েনর পর ভিব েত ভাব 

৬.২.১. ক  বা বায়েনর পর ভিব েত সরকাির- বসরকাির স দ ও িত ান েরা ির র ােথ ভাব 

সমী ায় অংশ হণকারী ক  এলাকার উপকারেভাগীেদর মে  ৯১% জনগণ মেন কেরন  নেদর ডান তীর 
র া ক  বা বায়েনর পর তীরবত  এলাকায় সকল সরকারী- বসরকারী স দ ও িত ান নদী ভা ন হেত 

েরা ির র া পােব। অ িদেক মা  ৯% জনগণ মেন কেরন সকল সরকারী- বসরকারী স দ ও িত ান নদী 
ভা ন হেত েরা ির র া পােব না। সমী ার সময় এফিজিডেত অংশ হণকারী জনগণ ও ানীয় জন িতিনিধেদর 
সােথ আলাপকােল জানা যায় য, িব মান ব া িনয় ণ ব ধ  েয়াজেনর লনায় নী  হওয়ার কারেণ িত বছর 
নদী-তীর েব যায়, যার ফেল ব ায় িতর ভয় সব সময়ই থেক যায়। তােদর মেত ব া িনয় ণ ব ধ  আেরা  
করা হেল ব াসহ অ া  িত হেত এলাকাবাসী েরা ির র া পােব।  
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‡jLwPÎ 4: cÖK‡íi AvIZvq eªþcyÎ b`x‡Z †WªwRs Kiv n‡q‡Q wKbv Zvi Ici GjvKvevmxi gZvgZ

DËi`vZv (%)

91%

9%

‡jLwPÎ 5: cÖKí ev¯Íevq‡bi ci fwel¨‡Z GjvKvi miKvix-‡emiKvix m¤úwË I cÖwZôvb b`x 

fv½b n‡Z cy‡ivcywi iÿv cv‡e wKbv Zvi Ici DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ

cy‡ivcywi iÿv cv‡e (%) cy‡ivcywi iÿv cv‡e bv (%)
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৬.২.২. নদী-তীর র া কােজর দঘ  েয়াজেনর লনায় যেথ  িকনা 
 

সমী ায় অংশ হণকারী অিধকাংশ উপকারেভাগী উ রদাতার (৬৯.৬%) মেত বতমান কে র আওতাধীন নদী-তীর 
র া কােজর দঘ  েয়াজেনর লনায় যেথ  নয়। অপরিদেক ৩০.৪% উ রদাতা মেন কের নদী-তীর র া কােজর 
দঘ  েয়াজেনর লনায় যেথ ।  

 

 

৬.২.৩. ক  হেণ এলাকাবাসীর মতামেতর িতফলন 

চলমান কে র িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারেভাগীর মে  ৪৬% উ রদাতার মেত 
 নেদর ডান তীর ভা ন র া ক  হেণ এলাকাবাসীর মতামত িতফিলত হেয়েছ। অপরিদেক বাকী ৫৪% 

উ রদাতার মেত ক  হেণ এলাকাবাসীর মতামত িতফিলত হয়িন। সমী ায় অংশ হণকারী উপেজলা চয়ার ান 
ও সংি  এলাকার ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ানেদর সােথ আলাপকােল জানা যায় ক  পিরক না ও হেণর েব 
বাপাউেবা ক ক িবিভ  সমেয় পিরচািলত সমী ার সময় এলাকার জন িতিনিধেদর সে  িবিভ  পযােয় আলাপ-
আেলাচনা হেয়েছ, অথাৎ ক  হেণ এলাকার জন িতিনিধেদর মতামত িতফিলত হেয়েছ। তেব তােদর মেত ক  
বিহ ত নদী ভা ন বণ এলাকায় অিত জ ির িভি েত নদী-তীর ভা ন িতর া ক  হণ করা উিচত। 
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‡jLwPÎ 6: cÖK‡íi AvIZvaxb b`x Zxi iÿv Kv‡Ri ‰`N©¨ cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq h‡_ó wKbv Zvi 

Ici DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ

357, (46%)

413,(54%)

‡jLwPÎ 7: eªþcyÎ  b‡`i Zxi cÖwZiÿv cÖKí MÖn‡Y GjvKvevmxi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q 

wKbv Zvi Ici DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ

n¨vu bv
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৬.২.৪. ভিব ৎ ক  কায ম স সারেণর েয়াজনীয়তা 

ক  কায ম স সারেণর েয়াজনীয়তা স েক সমী ার মা েম ত  সং হ করা হয়। সমী ায় অংশ হণকারী 
এলাকার জনগণ ও ানীয় জন িতিনিধ এবং বাপাউেবা-এর ানীয় কমকতােদর সােথ আলাপকােল জানা যায় য, 

 নদীর নেদর ডান তীর র ার কাজ ভিব ৎ কে র মা েম আেরা স সািরত করা েয়াজন। য সব 
এলাকায় নদী-তীর র া কাজ করা েয়াজন তার মে  অ তম হেলা: (১) উিল র উপেজলার হািতয়া ইউিনয়েনর 
গা রজন াম হেত নদীর ডান তীেরর উজােন অথাৎ উ রিদেক ড়া িড় ইউিনয়েনর ড়া িড় বাজার হেয় কািলগ  
পয  ায় ৬.০ িক.িম. নদী-তীর অত  ভা ন বণ হওয়ায় এসব এলাকায় নদী-তীর র া কাজ হণ করা েয়াজন; 
(২) িচলমারী উপেজলার রাণীগ  ইউিনয়েনর কািলর ড়া সরকারপাড়া হেত নদীর ডান তীেরর উজােন অথাৎ 
উ রিদেক রাণীগে র নয়ারবস াম পয  ভা ন বণ ায় ৩.০ িক.িম. নদী-তীর র া কাজ হণ করা েয়াজন। 
বতমােন এসব এলাকায় বািল ভিত িজও াগ ডাি ং-এর মা েম জ রী িভি েত নদী-তীর র া কাজ চলমান 
আেছ; এবং (৩) িচলমারী উপেজলার রমনা ইউিনয়েনর মা ারপাড়ার শষ া  হেত নদীর তীেরর ভা েত অথাৎ 
দি ণিদেক জারগাছ হেয় ভ পাড়া পয  ায় ৩.০ িক.িম. নদী-তীর বল ভা ন বণ হওয়ায় এ এলাকায় নদী-তীর 
র া কাজ হণ করা েয়াজন। বতমােন এসব এলাকায় বািল ভিত িজও াগ ডাি ং-এর মা েম জ রী িভি েত 
নদী-তীর র া কাজ চলমান আেছ। 

৬.২.৫. কে র কারেণ এলাকায় কমসং ােনর েযাগ  

সমী ায় অংশ হণকারী মাট ৭৭০ জেনর মে  ৯৬% উপকারেভাগী উ রদাতােদর মেত  নেদর ডান তীর 
র া ক  (২য় পযায়) হণ ও বা বায়ন কায েমর ফেল এলাকায় িন  আেয়র মা েষর কমসং ােনর েযাগ ি  
হেয়েছ। অপরিদেক মা  ৪% উ রদাতার মেত এ ক  হেণর ফেল এলাকায় কান কমসং ান ি  হয়িন। 

৬.২.৬. কে র কারেণ  কমসং ােনর েযাগ/ধরন 
 

ক  হণ ও বা বায়েনর কারেণ এলাকায় কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ বেল যসব উ রদাতা (৭৩৬) মতামত 
িদেয়েছন তােদর মে  ৯৯.১৮% উ রদাতার মেত িনমাণ িমেকর কমসং ান এবং ৯৭.২৮% উ রদাতার মেত 
পিরবহন িমেকর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। এছাড়া এ ক  বা বায়েনর কারেণ ৮৯.৮১% উ রদাতার 
মেত নদী-তীরবত  এলাকায় বসা িত ান ািপত হেয়েছ/হে , ৭৮.২৬% উ রদাতার মেত ঘাট বসায় জিড়ত 

িমেকর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। সমী ায় পিরচািলত দলীয় আেলাচনা এবং সমী া দল ক ক ক  
এলাকা পিরদশনকােল কাদার িত ােনর কমকতা ও িনমাণ িমকেদর সােথ আলাপকােল তীয়মান হয় য, এ 

ক  কায েম অংশ হণকারী িনমাণ িমেকর অিধকাংশই ক  এলাকার বািস া। সমী া দল ক ক ক  
এলাকা পিরদশনকােল আেরা তীয়মান হয় য, ক  কমকাে  িনমাণ িমক িহেসেব মিহলা িমেকর অংশ হণ 
সে াষজনক, যা নারীর কমসং ােনর/ মতায়েনর িতফলন।  

টিবল ৬.৬: ক  হণ ও বা বায়েনর কারেণ এলাকায়  কমসং ােনর েযাগ/ধরনস হ 

Kg©ms¯’v‡bi aib DËi`vZvi msL¨v  [†gvU=736] kZKiv DËi`vZv 

wbg©vY kÖwgK 730 99.18 

cwienb kÖwgK 716 97.28 

b`x-ZxieZ©x GjvKvq e¨emv cÖwZôvb ’̄vwcZ n‡q‡Q/n‡”Q 661 89.81 

NvU e¨emv 576 78.26 

w`b gRyi‡`i KvR †e‡o‡Q 162 22.01 

wiKkv/f¨vb kÖwgK‡`i Kv‡Ri my‡hvM †e‡o‡Q 19 2.58 
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wPÎ 26: Dwjcyi Dc‡Rjvi AbšÍcyyi GjvKvq cÖKí 

Kg©Kv‡Û wbg©vY kÖwgK‡`i AskMÖnY 

 

 

wPÎ 27: Dwjcyi Dc‡Rjvi AbšÍcyyi GjvKvq cÖKí 

Kg©Kv‡Û gwnjv wbg©vY kÖwgK‡`i AskMÖnY 

 

 

wPÎ 28: wPjgvix Dc‡Rjvi igbv NvU GjvKvq NvU e¨emvi 

Kv‡R wb‡qvwRZ ‡bŠKvi mvwi 

 

wPÎ 29: AbšÍcyi As‡k k¨vgbMi MÖv‡g b`xi Zx‡i 

wbwg©Z  gyw` †`vKvb 

 

৬.৩. এলাকার উ য়ন, অথৈনিতক কমকা  ি  ও দাির  িবেমাচেন কে র িমকা 

৬.৩.১. নদী-তীর সংর ণ কােজর ফেল এলাকাবাসীর মােঝ বসবােসর িনরাপ ার িন য়তা 

সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জেনর মে  ৯১% উপকারেভাগী উ রদাতার মেত কে র অধীেন তীর র া কাজ 
বা বায়েনর কারেণ নদীর তীর ভা ন রাধ পাওয়ায় এলাকাবাসীর মােঝ বসবােসর িনরাপ া িনি ত হেয়েছ। 
অ িদেক মা  ৯% উ রদাতার মেত বসবােসর িনরাপ া েরা ির িনি ত হয়িন। এফিজিড- ত অংশ হণকারীেদর 
সােথ আেলাচনাকােল জানা যায় য, তীর সংর ণ কােজ নদীর তীর ভা ন রাধ হেলও এলাকায় িব মান ওয়াপদা 
ব া িনয় ণ ব ধ িন  হওয়ায় বষাকােল সবসময় ব ায় িতর ভয় থেক যাে । 
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৬.৩.২. নদী-তীর র া কােজর ফেল ায়ী অবকাঠােমা উ য়েন এলাকাবাসীর মােঝ আ হ 

সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারেভাগীর মে  ৯৬% উ রদাতার মেত কে র অধীেন তীর র া কাজ হণ 
ও বা বায়েনর ফেল নদীর তীর ভা ন রাধ পাওয়ায় ায়ী অবকাঠােমা উ য়েন এলাকাবাসীর মােঝ আ হ ি  
পেয়েছ। অ িদেক মা  ৪% উ রদাতার মেত ায়ী অবকাঠােমা উ য়েন এলাকাবাসীর মােঝ আ হ বােড়িন। 

এফিজিড- ত অংশ হণকারী উপকারেভাগী ও সংি  এলাকার ইউিনয়ন পিরষেদর চমার ান/ইউিপ সদ েদর সােথ 
আেলাচনার মা েম জানা যায় য, তীর সংর ণ কােজ নদীর তীর ভা ন রাধ পাওয়ায় এলাকায় অেনক ন ন ন ন 

ায়ী অবকাঠােমা িনিমত হে , যমন রাণীগ  ইউিনয়েনর কাচেকাল অংেশ ক  কমকা  বা বায়েনর কারেণ এ 
এলাকায় ায় ১০০  িবি ং, ১  ৩লা মসিজদ, ৩  পাকা মি র ও ২  ক চা মি র, ২  ন ন বাজার, এবং ায় 
১০ িক.িম. রা া িনিমত হেয়েছ। এছাড়া নদী ভা েনর কারেণ ানা িরত হওয়া ায় ৩০০ পিরবার িবিভ  জলা ও 
অ  এলাকা হেত নদী-তীরবত  ব া িনয় ণ ব ধ সংল  এলাকায় ঘরবাড়ী তির কের ন নভােব বসবাস  কেরেছ। 

 

৬.৩.৩. ক  কায েমর ফেল এলাকায় অথৈনিতক কমকা  ি  

িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারেভাগীর মে  ৯৯% উ রদাতার মেত কে র অধীেন 
নদীর তীর র া কাজ হণ ও বা বায়েনর ফেল এলাকায় অথৈনিতক কমকা  ি  পেয়েছ এবং ক  েরা ির 
বা বািয়ত হেল এলাকায় অথৈনিতক কমকা  আেরা ি  পােব। অ িদেক মা  ১% উ রদাতার মেত এলাকায় 
কান অথৈনিতক কমকা  ি  পায়িন। এফিজিড- ত অংশ হণকারী উপকারেভাগী উ রদাতােদর মেত তীর সংর ণ 

কােজ নদীর তীর ভা ন রাধ িনি ত হওয়ায় এলাকায় বসা বািণেজ র সার ঘটেছ, মা েষর মােঝ বসা 
বািণেজ  িবিনেয়াগ ি  পাে  ইত ািদ। 

703, (91%)

67, (9%)

‡jLwPÎ 9: b`x Zxi msiÿY Kvh©µ‡gi d‡j cÖKí GjvKvi gvby‡li gv‡S emev‡mi wbivcËv wbwðZ 

n‡q‡Q wKbv Zvi Ici DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ
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‡jLwPÎ 10: b`x Zxi msiÿY Kv‡Ri d‡j ’̄vqx AeKvVv‡gv Dbœq‡b GjvKvevwmi gv‡Si AvMÖn ‡e‡o‡Q 

wKbv Zvi Ici DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ

DËi`vZv (%)
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৬.৩.৪. ক  কায েমর ফেল এলাকায় বসা বািণেজ র েযাগ ি  
 

উপকারেভাগী ৯৭% উ রদাতার মেত নদীর তীর সংর ণ কােজর ফেল এলাকায় বসা বািণেজ র েযাগ ি  
পেয়েছ এবং ক  েরা ির বা বািয়ত হেল এলাকায় বসা-বািণজ  আেরা ি  পােব। অ িদেক মা  ৩% 

উ রদাতার মেত ক  কমকাে র ফেল এলাকায় বসা-বািণেজ র কান েযাগ ি  পায়িন।

 

  

762, (99%)

8, (1%)

‡jLwPÎ 11: cÖKí MÖn‡Yi d‡j GjvKvq A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× †c‡q‡Q/cv‡e wKbv Zvi Ici 

DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ
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‡jLwPÎ 12: cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y GjvKvq e¨emv-evwYR¨ ‡e‡o‡Q/fwel¨‡Z evo‡e 

wKbv Zvi Ici GjvKvevmxi gZvgZ
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৬.৩.৫. ক  কায েমর ফেল এলাকার জায়গা-জিমর  ি  

সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারেভাগীর মে  ৯৯% উ রদাতার মেত কে র অধীেন নদীর তীর র া 
কাজ হণ ও বা বায়েনর ফেল এলাকার জায়গা-জিমর  ি  পেয়েছ। অ িদেক মা  ১% উ রদাতার মেত 
এলাকায় ক  বা বায়েনর কারেণ এলাকার জায়গা-জিমর  ি  পায়িন। এফিজিড- ত অংশ হণকারী 
উপকারেভাগী উ রদাতােদর মেত তীর সংর ণ কােজ নদীর তীর ভা ন রাধ িনি ত হওয়ায় এলাকার জায়গা-
জিমর  েব লনায় অেনক বেড়েছ, যমন উিল র উপেজলাধীন হািতয়া ইউিনয়েনর অন র বাজােরর এক 

বসায়ী জানান ২০১২ সােল এলাকায় ১ শতাংশ জায়গার  িছল মা  ৩ থেক ৫ হাজার টাকা। িক  নদীর তীর 
র া ক  হণ ও তা বা বায়েনর কারেণ সই একই জিমর  ি  পেয় বতমান  দ িড়েয়েছ শতাংশ িত 

ায় ২৫ থেক ৩০ হাজার টাকা। এলাকায় বসবােসর িনরাপ া িনি ত হওয়ার কারেণই জায়গা-জিমর এ প  
ি  পেয়েছ এবং ক  েরা ির বা বািয়ত হেল জায়গা-জিমর  আেরা ি  পােব বেল তার মেতা আেরা 

অেনেকই মেন কেরন।  

 

 

৬.৩.৬. ক  বা বায়েনর ফেল ভিব েত এলাকায় দির তা াস 
 

সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারেভাগীর মে  ৯৯% উ রদাতার মেত ক  কমকাে র ফেল এলাকার 
মা েষর দির তা ভিব েত  াস পােব। তেব মা  ১% উ রদাতার মেত এলাকার মা েষর দির তা াস পােব না।  

 

762, (99%)

8, (1%)

‡jLwPÎ 13: cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j GjvKvi RvqMv-Rwgi g~j¨ e„w× †c‡q‡Q/cv‡e wKbv Zvi 

Ici DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ
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‡jLwPÎ 14: cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z GjvKvi gvby‡li `vwi ª̀Zv n«vm cv‡e wKbv 

Zvi Ici GjvKvevmxi gZvgZ
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৬.৩.৭. এলাকায় দির তা ােসর উপায়স হ 

ক  বা বায়িত হেল এলাকার দির তা  াস পােব বেল যসব উ রদাতা (৭৩৬) মতামত িদেয়েছন, তােদর মে  
৯৫.৯৩% উ রদাতার মেত িমকেদর কমসং ান ি  হওয়ার মা েম এলাকার মা েষর দির তা াস পােব, 
৯৩.৯৬% উ রদাতার মেত ক  এলাকায় বসা-বািণজ  ি র মা েম দির তা াস পােব। এছাড়া ৭৬.২৫% 
উ রদাতার মেত নদী ভা ন রাধ পাওয়ায় এলাকার যাগােযাগ ব ার উ িত হে  যার ফেল পিরবহন বসা ি র 
মা েম এবং ১০.২৪% উ রদাতার মেত ঘাট বসা ি র মা েম এলাকার মা েষর দির তা াস পােব বেল আশা 
করা যায়। 
 

‡Uwej 6.7t cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g GjvKvq `wi ª̀Zv n«v‡mi Dcvqmg~n 

 

`wi ª̀Zv n«v‡mi Dcvq DËi`vZvi msL¨v 

[‡gvU=762] 

kZKiv 

DËi`vZv 

kÖwgK‡`i Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g 731 95.93 

e¨emv-evwYR¨ e„w×i gva¨‡g 716 93.96 

†hvMv‡hvM e¨e ’̄vi DbœwZi Kvi‡Y cwienb e¨emv e„w×i gva¨‡g 581 76.25 

NvU e¨emv e„w×i gva¨‡g 78 10.24 

GKB e¨w³ GKvwaK cQ‡›`i DËi K‡i‡Qb 

 

৬.৩.৮. ক  কায েমর ফেল নদী ভা ন হেত িষ জিম র া 
 

সমী ায় অংশ হণকারী ৭৭০ জন উপকারেভাগীর মে  ৯৮% উ রদাতার মেত কে র অধীেন নদীর তীর র া 
কাজ হণ ও বা বায়েনর ফেল নদী ভা ন হেত এলাকার িষ জিম র া পেয়েছ। অ িদেক মা  ২% উ রদাতার 
মেত এলাকায় ক  বা বায়েনর কারেণ নদী ভা ন হেত এলাকার িষ জিম র া পায়িন।  
 

 

 

 

 

753, (98%)

17, (2%)

‡jLwPÎ 15: b`x Zxi fv½b cÖwZiÿv Kv‡Ri d‡j cÖKí GjvKvi K…wl Rwg b`x fv½Y n‡Z iÿv 

†c‡q‡Q/cv‡e wKbv Zvi Ici DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ

n¨vu bv
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স ম অ ায় 
 

SWOT ANALYSIS 

 
ক র সবল ও বলিদক, েযাগ এবং িঁক (SWOT) স েক িব ািরত ধারণা পাওয়ার লে  াবলীর মা েম 

উপকারেভাগী উ রদাতােদর সরাসির সা াৎকার হণ,  উ রদাতােদর সা াৎকার, ফাকাস প আেলাচনা সভায় 
অংশ হণকারীেদর মতামত এবং মাঠ পযােয় শরীের পযেব ণ ইত ািদর মা েম া  ফলাফল েলােক িব ািরত 

ায়ন ও িবে ষণ করা হয়। এছাড়া, কে র ল ল  যথা-নদী-তীর সংর েণর মা েম  নেদর ডান 
তীেরর ভা ন িতেরাধ কের িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলার বরািগর হাট/অন র ও িচলমারী 
ব র এবং অ া  ণ াপনা যমনঃ ল, কেলজ, মসিজদ, মা াসা, িলশ শন ইত ািদসহ াবর/অ াবর 
স দ র া করা -এ ল  অজেন কে র কমকা স হ স কভােব কাযকরী িকনা স স েক স ক ধারণা নয়ার 
জ  কে র SWOT Analysis করা হেয়েছ যা িনে  উে খ করা হেলাঃ 
 

৭.১. কে র সবল িদকস হ 
 

(ক) ক  এলাকা নদী ভা ন হেত র া: ক  এলাকার িচলমারী উপেজলার রমনা হাট, কািলর রা ও কাচেকাল 
এবং উিল র উপেজলার অন র অ েলর যসব ােন ইেতামে  িরেভ েম  িনমাণ ও িজও াগ াপন করা 
হেয়েছ স ান েলা নদী ভা ন থেক র া পেয়েছ। ক  স ণ বা বািয়ত হেল আেরা এলাকা নদী ভা ন 
থেক র া পােব। 

 

(খ) সরকারী ও বসরকারী িত ান ও স দ নদী ভা ন হেত র া: িরেভ েম  ও িজও ােগর মা েম নদী-তীর 
সংর েণর ফেল ানীয় পযােয় অেনক ঘরবাড়ী, ল, মসিজদ, মা াসা, মি র, হাট-বাজার এবং সরকারী ও 
বসরকারী অিফস ও িত ান নদী ভা ন হেত র া পেয়েছ। 

 

(গ) সবার মরামেতর মা েম নদীর গিতপথ পিরবতেনর মা েম ভা ন বণ এলাকা র া: কাচেকাল অ েল 
এক  িত  সবার মরামেতর ফেল উ  ােনর নদী-তীর সংল  ােতর গিত বােহর িদক পিরবতন হেয় 
নদীর কে র িদেক যাওয়ায় এ এলাকার এক  উে খেযা  অংশ নদী ভা ন হেত র া পােব। 

 

(ঘ) ভা ন কবিলত কািলর ড়া বড়ী ব ধ মরামেতর মা েম এলাকার ফসিল জিম ও বাড়ীঘর র া: িচলমারী 
উপেজলার কািলর ড়া অ েলর িত  ব া িনয় ণ ব ধ  মরামত করায় ব েধর অভ েরর িব ীণ এলাকার 
ফসিল জিম ও বাড়ীঘর ব ার িত হেত র া পেয়েছ। এ ব ধ  মরামেতর ফেল িচলমারী উপেজলার ায় 
অেধক অ ল  নদীগেভ িবলীন হওয়ার িঁক থেক র া পেয়েছ। 

 

(ঙ) টা েফােসর মা েম কে র ণগতমান িনি তকরণ: িবেশষ টা েফােসর মা েম ক  কায ম বা বায়ন 
তদারিক করায় ক  কায েমর পিরমাণ স ক এবং ণগতমান ভাল হেয়েছ। 

 

(চ) ক  বা বায়েনর মা েম এলাকাবাসীর মােঝ নদী ভা ন-জিনত িতর আশংকা রীকরণ: িরেভ েম  াপন, 
সবার ও ব া িনয় ণ ব ধ মরামেতর ফেল নদী-তীর সংল  এলাকার জনগেণর মােঝ নদী ভা ন-জিনত 
িতর আশংকা কেম গেছ। এ কারেণ এসব এলাকায় ায়ী াপনা িনমাণ সং া  উ য়ন কমকা  ি  পেয়েছ। 

 

(ছ)  ক  বা বায়েনর মা েম এলাকায় বসা বািণেজ র সার: ক  বা বায়েনর ফেল ইেতামে ই বশ িক  
ছাট আকােরর বসা িত ান গেড় উঠেত  কেরেছ। এলাকাবািস অিভমত কাশ কেরন য, ক  স ণ 

বা বািয়ত হেল মা েয় আেরা বসা িত ান গেড় উঠেব। ইেতামে ই ঘাট বসারও বশ সার ঘেটেছ। 
(জ)  ক  বা বায়েনর মা েম এলাকায় িবেনাদেনর পিরেবশ ি : িরেভ েম  ও টপাথ িনিমত হওয়ায় নদী 

তীেরর জনগেণর জ  াতঃ ও বকািলক মেণর র পিরেবশ ি  হেয়েছ। এছাড়া, নদী-তীর এলাকা 
জনগেণর জ  িবেনাদন ক  িহেসেব ব ত হে । 
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(ঝ) জাতীয় ই-িজিপ পাটাল বহােরর মা েম কে র য় ি য়ায় তা: কে র ৩৯  ােকেজর মে  ২৫  
ােকেজর য় ি য়া িপিপআর ২০০৮ অ সরণ বক জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (www.eprocure.gov.bd)-

এর মা েম স  করা হেয়েছ, যা কে র য় ি য়ার িবষয় েক  কেরেছ। 
৭.২. বল িদকস হ 
 

(ক) ক  এলাকায় ভা ন বণ আেরা এলাকা কে র আওতায় না নয়া: আিথক সীমাব তার কারেণ ক  
উপেজলা র ভা ন বণ স ণ নদী-তীর ক  না করায় আেরা ায় ৫-৬ িক.িম. বা আেরা বিশ নদী-
তীর ভা েনর িঁকর মে  রেয়েছ। 

(খ) বাপাউেবা-এর জনবেলর অ লতা: বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর নদান জান অিফেস অ েমািদত জনবেলর 
লনায় বতমােন কম জনবল থাকায় ক  কােজর তদারিক যথাযথভােব স  করা হে  না। 

(গ) কে র েয়াজনীয় অথ বরা  সময়মেতা না পাওয়া: কে র থম িতন বছর েয়াজনীয় অেথর বরা  না 
পাওয়ায় কে র বা বায়ন অ গিত িবলি ত হেয়েছ। এছাড়া, কখনও কখনও অথ বরা  িবলে র কারেণ িবল 
পিরেশােধ দরী হওয়ায় কাদার পরবত  লেটর কায ম  করেত িবল  করার কারেণ কে র অ গিত 
িবলি ত হয়। 

(ঙ) কাদার ক ক িন  মােনর িসিস ক তরী: কে র িবিভ  ােকেজর জ  িনেয়ািজত কান কান কাদার 
িত ান ক ক িনিমত িসিস ক েলার মে   মাট ৮৪৬৭৮  িসিস ক িন  মােনর িনিমত হওয়ায় িবেশষ 

টা েফাস ক ক স েলা বািতল করা হেয়েছ। 
 

৭.৩. েযাগস হ 
 

(ক) ক  এলাকার অন র এবং কাচেকাল অ েল ন ন চর জেগ আবািদ জিম ি র স বনা রেয়েছ। 
(খ) ক  এলাকায় উ য়ন কমকা  ি র েযাগ ি  হেয়েছ। 
(গ) বসার সার ও কমসং ান ি র েযাগ ি  হেয়েছ। 
(ঘ) ক  র ণােব ণ ও মরামত কােজর সময় এলাকাবাসীর কমসং ােনর েযাগ রেয়েছ। 
(ঙ) িরেভটেম  ারা রি ত নদীর তীের এবং সবােরর ওপর েরাপেণর মা েম সৗ বধন ও িবেনাদেনর 

েযাগ ি র েযাগ রেয়েছ। 
(চ) নদী-তীর িনরাপদ হওয়ায় ায়ী অবকাঠােমা তিরর েযাগ রেয়েছ। 
(ছ) জায়গা জিমর  ি র েযাগ ি  হেয়েছ। 
(জ) ইিত েব নদী ভা েন বা হারা মা েষর ক  এলাকায় ায়ীভােব বসবােসর িনরাপ া িনি ত হেয়েছ। 
 

৭.৪. িঁকস হ 
 

(ক) িক  বা হারা পিরবার নদী তীের অ ায়ী বি  ঘর তির কের বসবাস করেছ। তারা কখনও কখনও 
িরেভ েম  এবং নদী তীেরর টপাথ থেক কনি ট ক উ েয় নওয়ায় ঐসকল ােন নদী-তীর ভা েনর 

িঁক রেয়েছ। 
(খ) িক  লাক নদী-তীর র াকারী বািলভিত িজও াগ কেট খািল কের অ  কােজ বহােরর জ  িনেয় যাওয়ায়             

ঐসব ােন নদী ভা েনর িঁক রেয়েছ। 
(গ) ক  এলাকায়, িবেশষ কের অন র অ েল, িব মান ব া িনয় ণ ব েধর উ তা কম থাকায় বিশ ব ায় 

ব েধর ওপর িদেয় পািন লাকালেয় েবেশর িঁক রেয়েছ। 
(ঘ) ক  এলাকার বািল বসায়ীরা নদী-তীেরর ব কাছ থেক বািল উে ালন করার ফেল ঐ সকল ােনর নদী-তীর 

র া িরেভ েম  নদীেত েস পড়ার িঁক রেয়েছ। 
(ঙ) িবশাল ও অিনয়ি ত  নেদর বািহ ক গড়েনর পিরবতেনর ফেল গিতপেথর যেকান কার পিরবতেনর ফেল 

 িঁকর স বনা সবসময়ই িব মান। 
  

http://www.eprocure.gov.bd
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অ ম অ ায় 
 

পািরশস হ 
 
 

৮.১.  ময়াদী 
 
(ক) অবকাঠােমার িতসাধন ব করণঃ িজও াগ ও কনি ট ক েল িনেয় যাওয়া এবং নদী-তীর েষ নদীর 

তলা থেক বািল উে ালন রােধ এলাকাবাসীর মােঝ সেচতনতা ি  করা যেত পাের। 

(খ) বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ক ক িনয়িমত পিরদশনঃ িনিমত অবকাঠােমা েলা টকসই রাখার লে  
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাডসহ সরকােরর সংি  ম ণালেয়র িবেশষ  েমর মা েম ক  অংগস হ 
িনয়িমত পিরদশন করা যেত পাের। 

(গ) িনয়িমত পিরদশন ও অবকাঠােমার মরামতকরণঃ বাপাউেবা-এর সংি  কমকতারেদর মা েম িনিমত 
অবকাঠােমা েলার িনয়িমত পিরদশেনর মা েম কাথাও কান ধরেনর িত হেল সােথ সােথই তা মরামেতর 

ব া করা যেত পাের। 

(ঘ) উপকারেভাগীেদর স ৃ করণঃ িনিমত অবকাঠামা েলার মরামত ও র ণােব ণ কােজ ানীয় জনগণ ও 
জন িতিনিধেদর ( যমন-ইউিনয়ন ও উপেজলা পিরষেদর িতিনিধ ) স ৃ  করা যেত পাের। 

(ঙ) জনসেচতনতা ি করণঃ নদীতীর সংর েণ বা বািয়ত অবকাঠােমা েলার ে র াপাের জনসেচতনতা ি র 
লে  সংি  এলাকাবাসীেক িনেয় কমশালার আেয়াজন করা েয়াজন। মােঝ মােঝ মাইিকং কেরও 
অবকাঠােমা েলার ে র কথা চার করা যেত পাের। 

(চ) কে র অ  িজং কাজ  বািতলকরণ: কে র আওতাধীন ৫০০ িমটার নদী িজং কাজ র ইবার 
দরপ  আ ান কেরও কান দরপ  না পাওয়ায় এবং িজং কাজ  না করেল কে র উে  অজেন কান 

াঘাত ঘটেব না িবধায় িজং কাজ  বািতল করা যেত পাের।    

(ছ) বািতল িসিস েকর ব াপনা: সংি  ােকেজর কাজ শেষ বািতল ত িসিস ক েলা ানীয় জনগেণর জিম 
হেত সরােনার জ  ক  ক প  ক ক সংি  কাদারেক বা  করার েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত 
পাের। অ থায় সংি  কাদােরর িব ে  শাি র জ  িবিধ মাতােবক ব া হণ করা যেত পাের। 

 

৮.২. দীঘ ময়াদী 
 

(ক) মরামত ও র ণােব েণর জ  অথ সং ানঃ কে র অবকাঠােমা েলার মরামত ও র ণােব েণর জ  
েয়াজনীয় অথ বরাে র ব া করা েয়াজন। এে ে  বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ক ক বা বািয়ত সকল 
কে র মরামত ও র ণােব েণর জ  অ  এক  ক  ণয়ন করা যেত পাের। 

(খ) নদীর গিতপথ পযেব ণঃ নদীর গিতপথ পিরবতেনর িবষয়  িনয়িমত পযেব েণ রেখ সময়মত সমী ার 
মা েম েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 

(গ) েয়াজনীয় জনবল িনি তকরণঃ বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড-এর ানীয় পযােয় েকৗশলীেদর কােজর 
গিতশীলতা আনয়ন ও সমা  কে র েয়াজনীয় মরামত ও র ণােব ণ কাজ েলা দ তার সােথ সময়মত 
স  করার জ   পেদ িনেয়াগ িদেয় দ  জনবল ি  করা যেত পাের। 

(ঘ) বাপাউেবা-এর িব মান বড়ী ব ধ উ করণঃ ভিব ৎ কে র মা েম িব মান বাপাউেবা-এর বড়ী ব ধ েলােক 
আেরা  ও শ  কের ব া র া ও ানীয় জনগেণর জ  রা ায় পিরণত করা যেত পাের। 

(ঙ) ক  এলাকায় বনায়ন: ক  এলাকায় নদী তীরবত  ব েধর পােশ গভীর ল িবিশ   রাপন করা যেত 
পাের। 
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(চ) যসকল কাদার িত ান িসিস ক িনমােণ ণগতমান িনি ত করেত পােরিন তােদর িব ে  িবিধ মাতােবক 
েয়াজনীয় শাি র ব া হণ করা যেত পাের। 

৮.৩. ভিব ৎ কে র জ  পািরশ 
 
(ক) নদী-তীর সংর ণ কােজর স সারণঃ ক  এলাকায় িব মান িঁক ণ ভা ন বণ এলাকার নদী-তীর 

সংর েণর জ  ন ন ক  ণয়ন ও বা বায়ন করা যেত পাের। 

(খ)  জলাব তা রীকরেণর জ  িনয় ণেযা  আউটেলট িনমাণঃ জলাব তা িনরসনকে  পািন িন াশেনর িনিমে  
ভিব ৎ কে র জ  েয়াজনীয় সমী ার মা েম কাি  সাইড হেত নদীর িদেক েয়াজনীয় সং ক 
িনয় ণেযা  আউটেলট িনমাণ করা যেত পাের। 

(গ)  জাতীয় ই-িজিপ পাটােলর মাধেম য় ি য়া স : ভিব ৎ কে র য় ি য়ায় তা িনি ত করার 
লে  িপিপআর ২০০৮-এর আওতায় জাতীয় ই-িজিপ পাটাল (National e-GP portal)/ওেয়বসাইট 
(www.eprocure.gov.bd)-এর মা েম সকল য় ি য়া স  করা যেত পাের।  

(ঘ)  েকৗশলীেদর িশ ণ দানঃ বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ক ক ভিব েত অ প ক  আেরা ভালভােব 
বা বায়নকে  বাপাউেবা এর সংি  েকৗশলীগণেক ক  অবকাঠােমার সবা িনক িডজাইন, িনমাণ ও 
বা বায়ন িবষেয় িশ েণর ব া করা যেত পাের। 

(ঙ) নদী িজং ও মা  ব াপনা/িডসেপাজাল: ভিব ৎ কে র আওতায় নদী িজং অ  হেল িজং ত 
মা  নদী তীরবত  এলাকায় না ফেল রবত  নী  এলাকায় ফলেত হেব, যােত কের িজং ত মা  ি র 
পািনর মা েম নরায় নদীেত আসেত না পাের বা এলাকায় জলাব তার ি  না করেত পাের। 

(চ) এ টানাল মিনটিরং কিম  গঠন: ক  বা বায়নাধীন সমেয় আইএমইিড ছাড়াও ানীয় জন িতিনিধ ও 
বাপাউেবা-এর সম েয় এ টানাল মিনটিরং কিম  গঠন করা যেত পাের।  

(জ) নদী ভা ন িতেরােধ `xN© ময়াদী পিরক না হন: ভা ন বণ নদী েলার নদী-তীর ভা ন িতেরাধ কে  
এেদর মরেফালিজক াল ািড স াদন কের ক ািপটাল িজং-এর মা েম নদী েলার না তা িনি ত করা 
যেত পাের। 

(ঝ) একই ি েক একািধক কে র ক  পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ না দওয়া: বাপাউেবা ক ক কান ক  
বা বায়নাধীন সমেয় কে র কাজ চা েপ স াদেনর লে  একই ি েক একািধক কে র ক  
পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ না দয়ার িবষয়  িবেবচনায় রাখা যেত পাের।  
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 cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj 

 

 MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 

িড় াম জলার িচলমারী ও উিলপুর উপেজলাধীন বরাগীরহাট ও িচলমারী ব র পু  নেদর ডান তীেরর fv½b হেত র া 
(২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv 

 

DËi`vZvi ‡KvW bs: 

 

================================================== 

wbweo cwiexÿY mgxÿvi D‡Ïk¨ 

KzwoMÖvg †Rjvi eb¨v wbqš¿‡Yi Rb¨ evsjv‡`k miKvi  Ò িড় াম জলার িচলমারী ও উিলপুর উপেজলাধীন বরাগীরহাট ও 
িচলমারী ব র পু  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) cÖKíÓ MÖnb K‡i| G cÖKí evsjv‡`k cvwb 

Dbœqb †evW© Aax‡b 2012 mvj ‡_‡K ïiæ nq  Ges 2016 mv‡ji g‡a¨ mgvß Kivi Rb¨ D‡jøL Av‡Q| cwiKíbv 

gš¿Yvjqvaxb ev¯Íevqb, cwiexÿY I g~j¨vqb wefv‡Mi K…wl, cjøx Dbœqb I M‡elYv †m±i KZ…©K cÖK‡íi wbweo cwiexÿY 

mgxÿvwU cwiPvwjZ n‡”Q| D³ cÖKíwUi wewfbœ Kvh©µg h_v Zxi msiÿY KvR, Riywi euva msiÿY KvR, সবার পুনবাসন, 

নদী িজং BZ¨vw`i d‡j b`x Zxi msiÿ‡Yi gva¨‡g eªþcyÎ b‡`i Wvb Zx‡ii fv½b cÖwZ‡iva K‡i KzwoMÖvg †Rjvi 

wPjgvix I Dwjcyi Dc‡Rjvi ‰eivMxi nvU I wPjgvix e›`i Ges Ab¨vb¨ ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcbv †hgbt ¯‹zj, K‡jR, gmwR`, 

gv`ªvmv, cywjk †÷kb BZ¨vw`mn ’̄vei/A¯’vei m¤ú` iÿvmn `vwi ª̀̈  we‡gvPb I A_©‰bwZK Dbœq‡b wK ai‡Yi cÖfve 

we¯Ívi Ki‡e Zv wbweo cwiexÿ‡Yi Rb¨ eZ©gvb mgxÿvwU cwiPvwjZ n‡”Q|  

================================================== 

DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 

 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t 

 

1.1. DËi`vZvi bvg:1.2. DËi`vZvi †gvevBj: 

 

1.3. MÖvg/gnjøv:                1.4.BDwbq‡bi bvg: 

 

1.5. Dc‡Rjv:                         1.6. ‡Rjv: 

 

1.7. DËi`vZvi wj½:  [‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv] 

 

1.8. ‡ckv: [‡KvW: 1=e¨emvqx, 2=PvKwiRxex, 3=kÖwgK, 4=K„lK, 5=‡dwiIqvjv, 6=wi·vIqvjv, 7=wk¶K, 

8=QvÎ, 9=M„wnbx, 10=Ab¨vb¨ ................................. (D‡jøL Kiæb)]| 

 

1.9. ‰eevwnK Ae¯’v: [‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=wecwZœK, 4=weaev, 5=Ab¨vb¨...............(D‡jøL Kiæb)]| 

2.0 b`x fv½b I eb¨vmsµvšÍ Z_¨vw`t 

 

2.1. cÖKíwU MÖn‡bi c~‡e© (2012) Avcbvi GjvKvq b`x fv½b nZ wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

2.2. cÖKíwU MÖn‡bi c~‡e© MZ `k erm‡i (2002-12) Avcbvi GjvKvq wK wK cÖwZôvb b`x fv½‡b ÿwZMȪ Í n‡q‡Q?  

[‡KvW: 1= iv Í̄vNvU, 2=¯‹yj, 3=K‡jR, 4=gmwR`, 5=gv ª̀vmv, 6=cywjk †÷kb, 7=b`x e›`i I NvU, 8=evoxNi, 

9=‡`vKvbcvU, 10=dmwj Rwg, 11=Ab¨vb¨------------------- (D‡jøL Kiæb)] [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

 

2.3. cÖKí MÖn‡bi d‡j wK wK m¤ú` I cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1= iv Í̄vNvU, 2=¯‹yj, 3=K‡jR, 4=gmwR`, 5=gv ª̀vmv, 6=cywjk †÷kb, 7=b`x e›`i I NvU, 8=evoxNi, 

9=‡`vKvbcvU, 10=dmwj Rwg, 11=Ab¨vb¨------------------- (D‡jøL Kiæb)] 

 

2.4. cÖKíwU cy‡ivcywi ev¯ÍevwqZ n‡j fwel¨‡Z miKvwi-‡emiKvwi m¤úwË I cÖwZôvb cy‡ivcywi iÿv cv‡e wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

2.5. cÖKíwU MÖn‡bi c~‡e© Avcbvi GjvKvq eb¨v n‡Zv wK? [‡KvW: 1=n v̈u, 2=bv] 
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2.6. eb¨vi Kvi‡Y Avcbvi GjvKvq wK ai‡bi ÿwZ n‡Zv?           [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1=GjvKv eb¨vi cvwb‡Z Wz‡e †hZ, 2=dm‡ji ÿwZ n‡Zv, 3=iv Í̄vNvU cvwb‡Z Wz‡e †hZ, 4=cvwb evwnZ †iv‡Mi 

cÖv`yf©ve †`Lv w`Z, 5=eb¨v cieZx© Rjve×Zv †`Lv w`Z, 6=weky× cvwbi Afve †`Lv w`Z, 7=Ab¨vb¨-----------------

(D‡jøL Kiæb)] 

2.7. cÖKíwU cy‡ivcywi ev¯ÍevwqZ n‡j b`x fv½b I eb¨v RwbZ ÿwZ n‡Z GjvKvevwm cy‡ivcywi iÿv cv‡e wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

3.0. b`xi Zxi msiÿY evua wbg©vY msµvšÍ Z_¨vw`t  

 

3.1. পু নেদরডানতীেররfv½biÿvi Rb¨ ‡h cÖKí MÖnb Kiv n‡q‡Q Zv m¤ú‡K© Avcbvi aviYv Av‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

3.2. cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi GjvKv b`x fv½b I eb¨vi Kej †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q/cv‡e wK? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

3.3. b`xi Zxi iÿv evuawUi ‰`N©̈  cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó wK?   

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

3.4. cÖKí MÖn‡b GjvKvevwmi gZvgZ MÖnb Kiv n‡q‡Q wK?   

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

3.5. b`xi Zxi iÿv evuawUi D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó wK?    

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

4.0. b`xi†WªwRsmsµvšÍ Z_¨vw`t 

 

4.1. G cÖK‡íi AvIZvq eªþcyÎ b`x‡Z †Kvb †WªwRs Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

4.2. cÖK‡íi AvIZvq b`x‡Z  †WªwRs-Gi d‡j †Kvb DcKvi cv‡”Qb wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

4.3. cÖK‡íi AvIZvq b`x‡Z  †WªwRs-Gi d‡j †Kvb Amyweavi m„wó n‡q‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

4.4. DËi n üv n‡j, wK ai‡Yi Amyweavi m„wó n‡”Q?       [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1=‡WªwRs GjvKvq b`x fv½b †e‡o‡Q, 2=evwj Rgv n‡q Avevw` Rwg bó n‡q †M‡Q, 3=el©v cieZx© RjväZv m„wó 

n‡”Q, 4=Ab v̈b¨---------------- (D‡jøL Kiæb)] 

5.0. Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó msµvšÍ Z_¨vw`t 

5.1. cÖKí MÖn‡bi d‡j cÖKí GjvKvq wb¤œAv‡qi gvby‡li Rb¨ Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q wK? 

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

5.2. hw` DËi nu¨v nq, Zvn‡j cÖKí GjvKvq wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q? [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1=wbg©vb kÖwgK, 2=cwienb, 3=evua GjvKvq e¨em&v cÖwZôvb ’̄vwcZ n‡q‡Q/n‡”Q, 5=NvU e¨emv, 

6=w`bgRyi‡`i KvR †e‡o‡Q, 7=wi·v/f v̈b kÖwgK‡`i Kv‡Ri my‡hvM †e‡o‡Q, 8=Ab¨vb¨ ------------] 

 

 

5.3. cÖK‡íi Kvi‡Y b`x fv½b †iva nIqvq GjvKvevmxi gv‡S emev‡mi wbivcËv wbwðZ n‡q‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

5.4. b`x fv½b †iva nIqvq ¯’vqx AeKvVv‡gv Dbœq‡b GjvKvevwmi gv‡S AvMÖn †e‡o‡Q wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

5.5. b`x fv½b †iva nIqvq GjvKvq e¨emv evwb‡R¨i my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

6.0. A_©‰bwZK Kg©KvÛ I `wi`ªªZv n«vm msµvšÍt 

 

6.1. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z AÎ GjvKvq A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× cv‡e wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

6.2. cÖKí MÖn‡bi d‡j AÎ GjvKvq RvqMv-Rwgi g~j¨ e„w× †c‡q‡Q/cv‡e wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

6.3. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j fwel¨‡Z Avcbvi GjvKvi `wi ª̀Zv n«vm cv‡e wK?  

[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv] 

 

6.4. DËi n üv n‡j wKfv‡e `wi ª̀Zv  n«vm cv‡e?       [GKvwaK DËi Kiv hv‡e] 

[‡KvW: 1=kÖwgK‡`i Kg©ms ’̄vb m„wói gva¨‡g, 2=e¨emv evwRb¨ e„w×i gva¨‡g, 3=cwienb e¨emv e„w×i gva¨‡g, 
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4=e›`i/Nv‡U wb¤œ Av‡qi gvbyl‡`i Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g, 5=Ab¨vb¨ ------------------| 

7.0. cÖKí Kvh©µg I K…wl msµvšÍ Z_¨vw`: 

 

7.1. cÖKí Kvh©µ‡gi d‡j AÎ GjvKvi K…wl Rwg b`x fv½b n‡Z iÿv ‡c‡q‡Q/cv‡e wK? 

[‡KvW:1=n¨vu, 2=bv] 

8.0 cÖK‡íi ỳe©j I mej w`Kmg~n: 

 

8.1 ev¯ÍevqbiZ cÖKíwUi wZbwU mej/kw³kvjx w`K D‡jøL Kiæb: 

1.  
2.  
3.  

 

8.2 ev¯ÍevqbiZ cÖKíwUi wZbwU ỳe©j w`K D‡jøL Kiæb: 

1.  

2.  
3.  

 

8.3. cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j wK wK my‡hvM m„wó n‡Z cv‡i? D‡jøL Kiæb: 

1.  
2.  
3.  

 

8.4. cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j wK ai‡Yi SuywK m„wó n‡Z cv‡i? D‡jøL Kiæb: 

1.  

2.  
3.  

 

 

Z_¨msMÖnKvixi bvgt --------------------------------------------------- ¯̂vÿit ------------------------------------ 

mycvifvBRv‡ii bvgt --------------------------------------------------- ¯̂vÿit ----------------------------------- 

ZvwiLt ------------------------------------ 
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cwiwkó-2: FGD  MvBWjvBb 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 

 

িড় াম জলার িচলমারী ও উিলপুর উপেজলাধীন বরাগীরহাট ও িচলমারী ব র পু নেদর ডান তীেরর fv½b হেত র া 
(২য় পযায়) (১ মসংেশািধত) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv 

============================================================= 

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) MvBWjvBb 

FGD-Gi MÖvg: ----------------------------------------------------------------------- 

ZvwiL  : -------------------------------------------------------------- 

[AskÖMÖnbKvix : cÖKí GjvKvi mKj DcKvi‡fvMx h_v e¨emvqx, ¯’vbxq †bZ…e„›`, RbcÖwZwbwa, K…lK, wkÿK, QvÎ, 

wi·v/f¨vb PvjK, †`vKvb`vi †dixIqvjv BZ¨vw`] 

===================================================================================================================================== 

1.0 b`x fv½b I eb¨v msµvšÍ Z_¨vw`t 

 

1.1. cÖKíwU MÖn‡bi c~‡e© (2012) Avcbvi GjvKvq b`x fv½b nZ wK? b`x fv½‡bi Kvi‡Y mvaviYZ Avcbvi 

GjvKvq wK wK ai‡bi ÿwZ n‡Zv? 

 

1.2. cÖKíwU MÖn‡bi c~‡e© MZ `k erm‡i (2002-2012) Avcbvi GjvKvq wK wK cÖwZôvb b`x fv½‡b ÿwZMȪ Í 

n‡q‡Q? 

 

1.3 cÖKí MÖn‡bi d‡j miKvwi I †emiKvwi wK wK m¤ú` I cÖwZôvb iÿv †c‡q‡Q? 

 

1.4. cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j fwel¨‡Z wK wK m¤úwË I cÖwZôvb iÿv cv‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

2.0. b`xi Zxi iÿv evua msµvšÍ Z_¨vw`t  

 

2.1. b`xi Zxi iÿv cÖK‡íi Aax‡b wK wK KvR n‡q‡Q ev n‡”Q? D‡jøL Kiæb: 

2.2. cÖKíwU cy‡ivcywi ev¯ÍevwqZ n‡j Avcbviv wKfv‡e DcK…Z n‡eb? 

 

2.3. cÖKí MÖn‡b GjvKvevwmi/&GjvKvi RbcÖwZwbwai gZvgZ mwVKfv‡e MÖnb Kiv n‡q‡Q wK? bv n‡q _vK‡j Zvi 

KviY wK? 

 

2.4. b`xi Zxi iÿv evuawUi ‰`N©̈ /D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjvbvq h‡_ó wKv? h‡_ó bv n‡j Av‡iv †Kvb GjvKv‡K 

fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ AšÍf©~³ Kiv †h‡Z cv‡i? 

 

3.0. b`xi †WªwRs msµvšÍ Z_¨vw`t 

 

3.1. eZ©gv‡b eþcyÎ b`x‡Z †Kvb †WªwRs Kiv n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wK ai‡Yi DcKvi n‡”Q e‡j g‡b K‡ib? 

 

3.2. b`x‡Z  †WªwRs d‡j †Kvb Amyweavi m„wó n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wK ai‡Yi Amyweavi m„wó n‡q‡Q/n‡”Q? 

 

4.0. Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó msµvšÍ Z_¨vw`t 

 

4.1. cÖKíwUi Kvi‡Y Avcbv‡`i GjvKvq †Kvb Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q wK?n‡j _vK‡j wK ai‡bi 

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? 

 

5.0. A_©‰bwZK Kg©KvÛ I `wi ª̀ªZv n«vm msµvšÍt 

 

5.1. cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j fwel¨‡Z AÎ GjvKvq wK ai‡Yi A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× cv‡e e‡j g‡b K‡ib? 
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5.2. cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j fwel¨‡Z Avcbvi GjvKvi `wi ª̀Zv n«vm cv‡e wK? n«vm †c‡j wKfv‡e? 

 

6.0. 

mgRvZxq cÖKí m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

 

6.1. 

GKB GjvKvq eZ©gv‡b/AZx‡Z mgRvZxq †Kvb cÖKí MÖnb Kiv n‡q‡Q/n‡qwQj wK? n‡q _vK‡j 

‡m¸‡jv wK wK? 

 

 

6.2. 

H mKj cÖK‡íi AvIZvq wK wK Kg©KvÛ m¤úbœ n‡qwQj? 

 

6.3. 

GB cÖK‡íi 1g ch©v‡q wK wK Kg©KvÛ ev Í̄evwqZ n‡qwQj? 

 

 

6.4. 

eZ©gvb cÖKí (2 ch©vq)-Gi mv‡_ 1g ch©v‡qi cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK wgj Av‡Q? 

 

 

6.5. 

eZ©gvb cÖKí (2 ch©vq)-Gi mv‡_ 1g ch©v‡qi cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK Awgj Av‡Q? 

 

 

7.0 cÖK‡íi mej I ỳe©j w`K mbv³KiY:  

7.1 ev¯ÍevqbiZ cÖKíwUiwZbwU mejw`K D‡jøL Kiæb: 

1| 

2| 

3| 

 

7.2 ev¯ÍevqbiZ cÖKíwUi wZbwU ỳe©j w`K D‡jøL Kiæb: 

1| 

2| 

3| 

 

7.3. cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j wK wK my‡hvM m„wó n‡Z cv‡i? D‡jøL Kiæb: 

1| 

2| 

3| 

 

7.4. cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j wK ai‡Yi SuywK m„wó n‡Z cv‡i? D‡jøL Kiæb: 

1| 

2| 

3| 

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (Gd.wR.wW.)-G AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 

bs bvg ‡ckv ‡gvevBj ¯v̂ÿi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

GdwRwW cwiPvjbvKvixi bvgt----------------------------------------------------------------------------- | 

¯v̂ÿi I ZvwiL: ------------------------------, ‡gvevBj b¤̂i:---------------------------------------------- 
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 cwiwkó-3: cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ ‡K.AvB.AvB †PKwj÷ 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207  

িড় াম জলার িচলমারী ও উিলপুর উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র পু  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া 

(২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv 

 

cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t   

 

1.1. DËi`vZvi bvg:  

 

1.2. c`ex: 

 

1.3. Awdm wVKvbv: 

 

1.4. Dc‡Rjv:                               1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

 

  

 

1.0. cÖK‡íi aviYv, cwiKíbv I D‡Ïk¨ 

1.1. K‡¤úv‡b›U Abymv‡i cÖK‡íi mKj KvR c~Y©fv‡e ev¯Íevqb m¤¢e n‡”Q wK? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? 

 

1.2. wWwcwc Abymv‡i cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡”Q ev n‡e wKbv; bv n‡j Zvi KviY wK? 

 

1.3. g~j wWwcwc Abyhvqx cÖKíwU b‡f¤̂i, 2012 ïiæ n‡q Ryb 2016 mv‡j ‡kl nIqvi K_v _vK‡jI †Kb GwcÖj 2016 

mv‡j cÖKíwUi ms‡kvabxi cÖ‡qvRb n‡jv,KviY D‡jøL Kiæb? 

 

2.0 cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z mgxÿv m¤úwK©Z Z_¨vw` 

2.1. GB cÖK‡íi AvIZvq wK wK mgxÿv m¤úv`b Kiv n‡q‡Q? 

 

2.2. GB mKj mgxÿvi D‡Ïk¨ wK wQj? 

 

2.3. GB mKj mgxÿvi djvdj wK wQj? 

 

3.0 cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb 

3.1. ‡nW †KvqvU©vi †j‡f‡j †Kvb Awdm cÖK‡íi mvwe©K e¨e¯’vcbvi `vwq‡Z¡ Av‡Q; 

 

3.2. gvV ch©v‡q cÖK‡íi mvwe©K e¨e¯’vcbv I ev¯Íevq‡bi `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨v¯Í Av‡Q Ges Zviv 

mwVKfv‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z cvi‡Qb wKbv? bv cvi‡j Zvi KviY wK? 

 

 

3.3. gvV ch©v‡q cÖKí wbg©vY mvgMÖxi ¸YMZ gvb wbqš¿Y, e¨e¯’vcbv, cwigvY wbwðZKiY I mgq wbqš¿‡Yi `vwqZ¡ 

Kv‡`i Dci b¨¯Í Av‡Q Ges Zviv wVK g‡Zv `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q  wK bv? ¸bMZ gvb cixÿv Kiv n‡q _vK‡j bgybv 

djvdj cÖ̀ k©b Kiæb: 

3.4. gvV ch©v‡q cÖKí ev¯Íevqb Kvh©µg gwbUwis-Gi `vwqZ¡ ‡Kvb Awdm/Kv‡`i Dci b¨¯Í Av‡Q Ges Zviv wVK g‡Zv 

`vwqZ¡ cvjb Ki‡Q  wK bv? 

 

3.5. gwbUwis wi‡cv‡U© wVKv`v‡ii †Kvb cÖKvi Pzw³i ei‡Ljvc n‡q‡Q wK bv? wVKv`v‡ii Pzw³i ei‡Ljvc ‡_‡K _vK‡j 

gwbUwis wi‡cv‡U© GgbwU KZevi cvIqv ‡M‡Q Ges wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q; 
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3.6. cÖKí ev Í̄evq‡b Rb¨ cÖavb cÖavb cÖwZeÜKZv¸‡jv wK wK Ges †m¸‡jv wKfv‡e mgvavb Kiv hv‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

3.7. কে র আওতায় নদীেত ক াপেনর ে  eø‡Ki সংখ া ও েকর মান িকভােব িনি ত করা হে ? (তা সমী ার 
মাধ েম তুেল আনেত হেব); 

 

3.8. কে র কম-পিরক না অনুসাের জুন, ২০১৭ এর মেধ  সকল কাজ স  করা যােব িক না? না পারেল তার কারণ উে খ 

ক ন: 
 

3.9. কে র কম-পিরক না অনুসাের নেভ র ২০১২ হেত জুন ২০১৭ পয  বছর িভি ক ল  মা া ও অ গিতর িব ািরত 
তথ  উে খ ক ন: 

 

3.10. মা  ৬.৪৫০ িক.িম. দেঘ র কােজর জন  ৩৯  প ােকেজর যৗি কতা,  অিধক সংখ ক য় প ােকেজর কারেণ 

কায ম িবলি ত হেয়েছ িক না? 
 

4.0. cÖK‡íi m¤¢ve¨ Exit Plan m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

4.1. cÖK‡íi ev¯Íevqb KvR †kl n‡j wewfbœ AeKvVv‡gi ¯’vwqZ¡ iÿvq ‡Kvb cÖwZôvb `vwqZ¡ cvjb Ki‡e? 

 

4.2. cÖK‡íi wewfbœ AeKvVv‡gvi ¯’vwqZ¡ iÿvq wK ai‡Yi gwbUwis e¨e¯’v _vKv cÖ‡qvRb? 

 

4.3. fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ AeKvVv‡gv ’̄vwqZ¡ iÿvq wK ai‡bi iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i? 

 

4.4. cÖK‡íi ev¯Íevqb KvR †kl n‡j iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ cÖK‡í †Kvb e¨e¯’v Av‡Q wK Ges  bv _vK‡j 

wKfv‡e e¨e¯’v Kiv †h‡Z cv‡i? 

 

4.5. fwel¨‡Z cÖK‡íi wewfbœ As‡Mi mwVK I wbqwgZ iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri Rb¨ Avcbvi †Kvb civgk© 

_vK‡j D‡jøL Kiæb: 

 

5.0. mgRvZxq cÖKí m¤úwK©Z Z_¨vw`: 

5.1. GKB GjvKvq eZ©gv‡b/AZx‡Z mgRvZxq †Kvb cÖKí MÖnb Kiv n‡q‡Q/n‡qwQj? n‡q _vK‡j ‡m¸‡jv wK wK? 

 

5.2. HmKj cÖK‡íi AvIZvq wK wK Kg©KvÛ m¤úbœ n‡qwQj? 

 

5.3. GB cÖK‡íi 1g ch©v‡q wK wK Kg©KvÛ ev Í̄evwqZ n‡qwQj? 

 

5.4. eZ©gvb cÖKí (2 ch©vq)-Gi mv‡_ 1g ch©v‡qi cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK mv „̀k¨ i‡q‡Q? 

 

5.5. eZ©gvb cÖKí (2 ch©vq)-Gi mv‡_ 1g ch©v‡qi cÖK‡íi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ wK wK ˆemv „̀k¨ i‡q‡Q? 

 

5.6. b`x Zxi msiÿY I eb¨v wbqš¿Y msµvšÍ Ab¨ †Kvb cÖK‡íi mv‡_ GB cÖK‡íi mv „̀k¨¸‡jv wK wK? 

 

5.7. b`x Zxi msiÿY I eb¨v wbqš¿Y msµvšÍ Ab¨ †Kvb cÖK‡íi mv‡_ GB cÖK‡íi ‰emv „̀k¨¸‡jv wK wK? 

 

6.0. K‡¤úv‡b›U Abymv‡i cÖK‡íi ev Í̄evqb I eZ©gvb Ae¯’v 

6.1. cÖK‡íi Aax‡b b`xi Zxi iÿvKvix evua, Riæix euva msiÿY KvR, b`x †WªwRs, µmevi cybev©mbmn Ab¨vb¨  wbg©vY 

Kv‡Ri KZ kZvsk KvR m¤úbœ n‡q‡Q? 

 

6.2. cÖK‡íi Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Aewkó KvR¸‡jv m¤úbœ Kiv m¤¢e n‡e wK? bv n‡j Zvi KviY I cÖwZKvi wK? 
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6.3. cÖK‡íi Aax‡b b`xi Zxi iÿvKvix evua, Riæix euva msiÿY KvR, b`x †WªwRs, µmevi cybev©mbmn Ab¨vb¨  wbg©vY 

Kv‡Ri eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v †Kgb? 

 

 

7.0. cÖK‡íi Rbkw³ I Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY  

7.1. cÖKí ev Í̄evq‡bi Rb¨ ch©vß msL¨K I `ÿ Rbkw³ wb‡qvwRZ Av‡Q wK? bv _vK‡j Zvi KviY I cÖwZKvi wK? 

 

 

7.2. cÖK‡íi Kv‡R wb‡qvwRZ †Kvb Kg©KZ©v cÖKí msµvšÍ †Kvb cÖwkÿY wb‡q‡Qb wK? cÖwkÿY wb‡q _vK‡j AwR©Z Ávb 

cÖKí ev Í̄evq‡bi mv‡_ mswkøó wKbv? 

 

8.0. cÖwKDi‡g›U cÖwµqv I Avw_©K e¨q 

8.1. G ch©šÍ m¤úvw`Z gvjvgvj, wbg©vY mvgMÖx I †mevmg~n µq cÖwµqvi Rb¨ wba©vwiZ miKvix µq bxwZgvjv (PPR 

2008) AbymiY Kiv n‡q‡Q wKbv Ges wVKg‡Zv AbymiY bv Kiv n‡q _vK‡j wK ai‡Yi e¨Z¨q n‡q‡Q; 

 

8.2.Kv‡Ri Pzw³i g~j¨gvb wmwWDj g~‡j¨i mv‡_ mvgÄm¨ Av‡Q wK; hw` bv _v‡K, †Kb Ges wKfv‡e Zv mgvavb Kiv 

n‡q‡Q; 

 

8.3. Pzw³ Abyhvqx me KvR †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i m¤úv`b n‡”Q wKbv;hw` cy‡ivcywi m¤úbœ bv n‡q _v‡K 

Gi weiæ‡× wK e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q; 

 

8.4. eivÏK…Z Znwe‡ji kZKiv KZfvM G ch©šÍ Qvo Kiv n‡q‡Q Ges Gi kZKiv KZfvM e¨q Kiv m¤¢e n‡q‡Q;  

 

8.5. cÖK‡íi Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ cÖK‡íi Rb¨ eivÏK…Z mKj A_© e¨q Kiv m¤¢e n‡e wK? bv n‡j Zvi KviY 

wK? 

 

9.0. cÖK‡íi mej, ỳe©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

9.1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strengths) w`K¸‡jv wK wK? 

 

9.2. cÖKí ev Í̄evq‡b ỳe©j (weaknesses) w`K¸‡jv wK wK? 

 

9.3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunities) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

9.4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threats) w`K¸‡jv wK wK? 

 

10. cÖKí Dbœq‡b mycvwikgvjv 

10.1. Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ̀ vb Kiæb: 

 

 

mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev` 
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cwiwkó-4: &BDwbqb cwil` m`m¨‡`i  Rb¨ ‡K.AvB.AvB †PKwj÷ 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া 
(২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv  

 

BDwbqb cwil` m`m¨‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   
1.2. BDwbqb cwil‡` c`ex:  
1.3. BDwbqb cwil‡`i bvg:                                                     1.4. IqvW© bs:  
1.5. Dc‡Rjv:                               1.6. ‡Rjv:                        1.7. ‡gvevBj bs:  

 

2.0.  cÖKí m¤úwK…Z aviYv I cwiKíbv 

2.1. Dc‡iv³ wk‡ivbvg m¤úwK©Z cÖKíwU m¤ú‡K Avcbvi aviYv Av‡Q wK? aviYv _vK‡j G cÖK‡íi AvIZvq wK wK 

KvR n‡”Q? 

 

 

2.2. GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ mvgÄm¨v eRvq †i‡L cÖKíwU MÖnb Kiv n‡q‡Q wK? mvgÄm¨v eRvq bv _vK‡j wK 

ai‡Yi e¨Z¨q n‡q‡Q D‡jøL Kiæb: 

 

 

 

2.3. cÖKí cwiKíbvq GjvKvi RbgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q wK? bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? 

 

 

 

4.0. cÖK‡íi ev Í̄evqb I eZ©gvb Ae¯’v 

4.1. cÖK‡íi Aax‡b b`xi Zxi iÿvKvix evua, Riæix euva msiÿY KvR, b`x †WªwRs, µmevi cybev©mbmn Ab¨vb¨  wbg©vY 

Kv‡Ri eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v †Kgb? 

 

 

5.0. cÖK‡íi mej, ỳe©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

5.1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

5.2. cÖKí ev Í̄evq‡b ỳe©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

5.3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

5.4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 
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6. ÿqÿwZ msµvšÍ Z_¨vw` 

6.1. cÖKí MÖn‡bi c~‡e© GjvKvi miKvwi-‡emiKvwi m¤úwËi ÿqÿwZ I cÖKí MÖn‡bi gva¨‡g ÿwZ †iva 

msµvšÍ Z_¨vw` wb¤œwjwLZ QK Abymv‡i cÖ̀ vb Kiæb: 

m¤úwËi bvg GKK 

MZ 10 eQ‡i (2002-2012) ÿwZMȪ Í/b`x 

M‡f© wejxb m¤úwË ev ’̄vcbv 

cÖK‡íi 

Kvi‡Y ÿwZ 

n‡Z iÿv 

cÖKí MÖn‡bi 

Kvi‡Y bZzb 

¯’vcbv ‰Zix 

m¤ú~Y© ÿwZMȪ Í AvswkK ÿwZMȪ Í 

emZ evwoNi msL¨v     

¯‹yj msL¨v     

K‡jR msL¨v     

gmwR` msL¨v     

gv ª̀vmv msL¨v     

miKvix Awdm msL¨v     

cywjk †÷kb msL¨v     

e›`i msL¨v     

NvU msL¨v     

evRvi msL¨v     

KvuPv iv¯Ív wKwg     

cvKv iv Í̄v wKwg     

Ab¨vb¨ ----------      

 

mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev` 
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cwiwkó-5: ‡Km ÷vwWi Rb¨ cÖkœvewj 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা½b হেত র া 
(২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv  

 

 

================================================== 

‡Km ÷vwWi Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 

 
কস ািড: উপকারেভাগীেদর জীবনযা ার উপর কে র কারেণ  ফল ও িতকর িদক স িকত ত  সং েহর জ  

ক  এলাকায় 14  bgybv MÖv‡g  মাট 14wU কস ািডজ  করা হেব। এর মে  ষ ও মিহলা উভয়ই অ  থাকেব যারা 
কে র মা েম সরাসির উপ ত হেয়েছন বা িত  হেয়েছন। 

============================================================== 
1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t  
1.1. 

1.2. 

DËi `vZvi bvg: 

wcZvi bvg:                               1.3. gvZvi bvg:                         1.4. ¯v̂gx/¯¿xi bvg: 
1.2. cvov/gnjøv/MÖvg:                                  1.3.  ‡cŠimfv/BDwbq‡bi bvg:  
1.4. Dc‡Rjv:                                          1.5. ‡Rjv:  
1.6. eqm:                                               1.7. DËi`vZvi †gvevBj:   
1.8. DËi`vZvi wj½:  [‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv]  
1.9. ‡ckv: [‡KvW: 1=e¨emvqx, 2=PvKwiRxex, 3=kÖwgK, 4=K„lK, 5=‡dwiIqvjv, 6=wi·vIqvjv, 7=wk¶K, 

8=QvÎ, 9=M„wnbx, 10=Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb .................................]| 

 

1.10. &Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib?  

K) ’̄vqxevwm›`v, L) ¯’vbvšÍwiZ -------------- eQi (c~Y© ermi D‡jøL Kiæb) 

 

 

cÖK‡íi mdjZv 

K) cÖKíwU MÖn‡bi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v (gvwmK Avqmn) †Kgb wQj? 

 

 

L) cÖK‡íi Kvi‡Y Avw_©K Ae¯’vb †Kvb cwieZ©b n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wK wK cwieZ©b n‡q‡Q ev jvfevb n‡q‡Qb? 

eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb? 

 

M) cÖKíwU MÖn‡bi c~‡e© Avcwb b`x fv½b Øviv †Kvb fv‡e ÿwZMȪ Í n‡qwQ‡jb wK bv? n‡q _vK‡j wKfv‡e ÿwZMȪ Í 

n‡qwQ‡jb? 

 

 

N) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? 

 

 

O) Avcbvi †ckvi DbœwZ‡Z cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

 

কে র িমকা 
K) GB cÖKíwU ev Í̄evq‡bi ci Avcbvi GjvKvwU b`x fv½b I eb¨v n‡Z iÿv cv‡e e‡j g‡b K‡ib wK? iÿv †c‡j 

wKfv‡e? 

 

L) এই কে র অধীেন িক িক অথৈনিতক কমকা  গেড় উেঠেছ ev DV‡e e‡j g‡b K‡ib? এেত কে র অবদান কত  
বেল আপিন মেন করেছন? 
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M) এলাকাq Kg©ms¯’vb m„wó‡Z GB cÖK‡íi †Kvb f‚wgKv Av‡Q e‡j g‡b K‡ib wK? _vK‡j wKfv‡e?  
 

 

 

N) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl‡ÿ‡Î wK wK f‚wgKv ivL‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

O) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq grm¨Pv‡l wK wK f‚wgKv ivL‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

 

P) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwb‡R¨ wK wK cÖfve †d‡j‡Q ev †dj‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

কে র সবল ও বল িদকস হ 

ক) আপনার মেত এই কে র সবল িদকস হ িক িক? (we. ª̀: য িবষয়স েহর ফেল ক  কাযকির হেব বেল DËi`vZv 

মেন করেছন তা েল আনেত হেব)  
 
 
খ) আপনার মেত এই কে র বল িদকস হ িক িক? (we. ª̀: য িবষয়স েহর ফেল ক  স কভােব কাযকির n‡”Q bv বা 
হেব bv বেল DËi`vZv মেন করেছন তা েল আনেত হেব) 
 
 
গ) কে র কােজর সময় আপনারা িক কান সম ার েখ পড়েছন কখনও? কী কী সম ার স খুীন হেয়েছন/হে ন? 
িকভােব এই সম া েলার সমাধান কেরেছন? 
 
 
ঘ) এই ক  স েক আপনার মতামত ও পািরশস হ িক িক? িব ািরত ব ন দয়া কের।  
 
 
 

 

we. ª̀. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mvdj¨Zvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

 
 
ত  সং হকারীর নামঃ                                                      া রঃ 
 
মাবাইল ন রঃ                                                                 তািরখঃ 
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cwiwkó-৬: µq msµvšÍ ‡PKwjó 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া 
(২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv 

 

wcwcAvi-2008 Abyhvqx µq msµvšÍ Z_¨vewj 

 

(cÖwZwU µq c¨v‡K‡Ri Rb¨ Avjv`v ‡PKwjó e¨envi Ki‡Z n‡e) 

 

µq c¨v‡KR-Gi bvg:  

 

১ 
gš¿ণvjq / wefvM 

:  

2 ev¯ÍevqbKvix ms¯’v :  

3 cÖK‡íi bvg :  

4 `icÎ  Abyhvqx কােজর bvg :  

 

5 `icÎ  weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq /Av R©vwZK) :  

 

6 `icÎ  weµq ïiæi ZvwiL :  

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  

8 `icÎ  MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq :  

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v :  

10 `icÎ  †Lvjvi ZvwiL I mgq :  

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

13 `icÎ  g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL :  

14 Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi  ZvwiL :  

15 wm Gm ˆZwii ZvwiL :  

16 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

17 Notification of Award cÖ̀ v‡bi ZvwiL  :  

18 †gvU Pzw³ g~j¨ :  

19 Pzw³ ¯v̂¶‡ii  ZvwiL :  

20 কাযােদশ cÖ̀ v‡bi ZvwiL :  

২১  কাযােদশ অ যায়ী কাজ র তািরখ  :  
২২  সময় ি  থাকেল, কতিদেনর এবং িক কারেণ  :  
২৩  কাযােদশ অ যায়ী কাজ সমাি র তািরখ  :  
২৪  ড়া  িবল জমাদােনর তািরখ ও িবেলর পিরমাণ  :  
২৫  ড়া  িবল পিরেশােধর তািরখ ও পিরমাণ  :  
২৬  েয়র ে  সরকাির য়নীিতমালা অ সরণ করা হেয়িছল 

িকনা  
:  

২৭  না হেল কন হয়িন?  :  
 

২৮  গাড়ী েলার ণগত মােনর ে  কান িব িত ঘেটিছল ?  :  
২৯  হেয় থাকেল কন ?  :  
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৩০  দরপে  উে িখত  অেপ া অিধক য় হেয়িছল িকনা ?  :  
৩১  হেয় থাকেল কন ? :  

 
৩২  য় ত গাড়ীর ওয়ােরি  িছল িক?   :  
৩৩  থাকেল কত িদন?  :  
৩৪  ওয়ােরি  সমেয়র মে  গাড়ী েলার কান  ধরা পেরিছল 

িক না?  
:  

৩৫   হেয় থাকেল সবা মান কমন িছল?  :  
 

 

 

Z_¨ cÖ̀ vbKvix Kg©KZ©vi bvg I ¯v̂ÿi (Awdm mxjmn) 

 

 

Z_¨ cÖ̀ vbKvix Kg©KZ©vi †gvevBj †dvb bs:  

 

ZvwiL: 
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Appendix-7: Observation Checklist 
 

Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) 
 

Protect of Brahmaputra River Right Bank at Bairagirhat and Chilmari Bandar area of Chilmari & Ulipur 
Upazila in  Kurigram District (Phase-2) 

 
Package 

No. 
Description of procurement package as per 

DPP WORKS 
Unit  

(No./km) 
Works 

completed or 
ongoing or not 

Progress of 
physical works 

(%) 

Functional 
Status 

Repair & 
Maintenance 

Needed or not 

Remarks 

 FY: 2012-2013       
Kuri-W1 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 

from Km 52.000 to Km 52.450 (with U/S end 
termination) at Anantapur in Ulipur Upazilla 

450m      

Kuri-W2 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 52.450 to Km 52.740 at Anantapur in 
Ulipur Upazilla 

290m      

Kuri-W3 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 61.320 to Km 60.940 (with D/S end 
termination) at Kaskol in Chilmari Upazilla 

380m      

Kuri-W4 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 60.940 to Km 60.650 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

290m      

Kuri-W5 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 64.390 to Km 64.665 at Chilmari in 
Chilmari Upazilla 

275m      

Kuri-W6 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 64.665 to Km 64.940 at Chilmari in 
Chilmari Upazilla 

275m      

Kuri-W7 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 64.940 to Km 65.215 at Chilmari in 
Chilmari Upazilla 

275m      
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Package 
No. 

Description of procurement package as per 
DPP WORKS 

Unit  
(No./km) 

Works 
completed or 

ongoing or not 

Progress of 
physical works 

(%) 

Functional 
Status 

Repair & 
Maintenance 

Needed or not 

Remarks 

 FY: 2014-2015       
Kuri-W9 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 

from Km 60.300 to Km 60.650 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

350m      

Kuri-W10 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 65.215 to Km 65.490 at Chilmari in 
Chilmari Upazilla 

275m      

Kuri-W11 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 65.490 to Km 65.765 at Chilmari in 
Chilmari Upazilla 

275m      

Kuri-W13 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 59.570 to Km 60.300 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

730m      

Kuri-W14 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 65.765 to Km 66.040 at Chilmari in 
Chilmari Upazilla 

275m      

Kuri-W15 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 66.040 to Km 66.390 (with D/S end 
termination) at Chilmari in Chilmari Upazilla 

350m 
 

     

 FY: 2015-2016       

Kuri-W8 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 52.740 to Km 53.000 at Anantapur in 
Ulipur Upazilla 

260m      

Kuri-W16 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 58.810 to Km 59.030 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

220m      

Kuri-W17 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 59.030 to Km 59.250 at Kaskol in Chilmari 

220m      
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Package 
No. 

Description of procurement package as per 
DPP WORKS 

Unit  
(No./km) 

Works 
completed or 

ongoing or not 

Progress of 
physical works 

(%) 

Functional 
Status 

Repair & 
Maintenance 

Needed or not 

Remarks 

Upazilla 
Kuri-W18 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 

from Km 59.250 to Km 59.410 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

160m      

Kuri-W19 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 59.410 to Km 59.570 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

160m      

Kuri-W20 Rehabilitation of Kalirkura X-bar No-1 at Km 57.327 
on Right bank of Brahmaputra river, at Kaskol in 
Chilmari Upazilla 

1No.      

 FY: 2016-2017       
Kuri-W21 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 

from Km 57.870 to Km 58.110 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

240m      

Kuri-W22 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 58.110 to Km 58.350 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

240m      

Kuri-W23 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 58.350 to Km 58.590 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

240m      

Kuri-W24 Bank revetment work in Brahmaputra Right bank 
from Km 58.590 to Km 58.810 at Kaskol in Chilmari 
Upazilla 

220m      

Kuri-W25 Dredging of Brahmaputra River (500 meter) in 
between Km 60.900 to Km 61.500 at Kaskol area. 
(EW: 1,75,000 cum) 

600m      

 FY: 2015-2016       
Kaskol-01 
(Eme.)/2014-

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 57.820 to Km 57.970 = 150 

150m      
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Package 
No. 

Description of procurement package as per 
DPP WORKS 

Unit  
(No./km) 

Works 
completed or 

ongoing or not 

Progress of 
physical works 

(%) 

Functional 
Status 

Repair & 
Maintenance 

Needed or not 

Remarks 

15 m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

Kaskol-02 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 57.970 to Km 58.110 = 140 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

140m      

Kaskol-03 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 58.110 to Km 58.250 = 140 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

140m      

Kaskol-04 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 58.250 to Km 58.400 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

150m      

Kaskol-05 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 58.400 to Km 58.550 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

150m      

Kaskol-06 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 58.550 to Km 58.700 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

150m      

Kaskol-07 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 58.700 to Km 58.850 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

150m      

Kaskol-08 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 58.850 to Km 59.000 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 

150m      
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Package 
No. 

Description of procurement package as per 
DPP WORKS 

Unit  
(No./km) 

Works 
completed or 

ongoing or not 

Progress of 
physical works 

(%) 

Functional 
Status 

Repair & 
Maintenance 

Needed or not 

Remarks 

of Kurigram district. 
Kaskol-09 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 59.000 to Km 59.120 = 120 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

120m      

Kaskol-10 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 59.120 to Km 59.240 = 120 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

120m      

Kaskol-11 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 59.240 to Km 59.370 = 130 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

130m      

Kaskol-12 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 59.370 to Km 59.520 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

150m      

Kaskol-13 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 59.520 to Km 59.670 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

150m      

Kaskol-14 
(Eme.)/2014-
15 

Emergency protective work on the river 
Brahmaputra from Km 59.670 to Km 59.820 = 150 
m for protection of Kaskol area in Chilmari Upazilla 
of Kurigram district. 

150m      
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পিরিশ -৮: Terms of References 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B-evsjvbMi, XvKv 1207 

www.imed.gov.bd 
 

wbweo cwiexÿ‡Yi Rb¨ wbe©vwPZ cÖK‡íi weeiYx I civgk©K cÖwZôv‡bi Kvh©cwiwa (ToR): 

 

K. cÖK‡íi weeiYxt 

 

1. cÖK‡íi bvg : িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলাধীন বরাগীর হাট ও িচলমারী 
ব র  নেদর ডান তীেরর ভা ন হেত র া (২য় পযায়) (১ম 
সংেশািধত) ক  

2. D‡`¨vMx gš¿Yvjq/ wefvM : cvwb m¤ú` gš¿Yvjq 

3. ev¯ÍevqbKvix ms¯’v : evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 

4. cÖK‡íi Ae¯’vb 

 K) wefvM : রscyi 

L) †Rjv : KzwoM«vg 

M) Dc‡Rjv : 1. wPjgvix 

2. Dwjcyi 

 

 5. Aby‡gvw`Z ev Í̄evqbKvj I e¨q (jÿ UvKv)t 

 

Aby‡gv`‡bi ch©vq ‡gqv` Aby‡gvw`Z e¨q 

‡gvU: 

wRIwe: 

wcG: 

wbR¯̂ A_©vqb: 

n«vm/e„w× (%) 

g~j wWwcwci Zzjbvq me©‡kl ms‡kvwaZ 

wWwcwcÕi Zzjbvq 

g~j Aby‡gvw`Z b‡f¤̂i, 2012 n‡Z 

Ryb, 2016 

25691.79 

25691.79 

- 

- 

- - 

1g ms‡kvab b‡f¤̂i, 2012 n‡Z 

Ryb, 2017 

25691.79 

25691.79 

- 

- 

- - 

e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K 

e„w× 

- - ‡gqv` e„w× 1 eQi 

(25%) 

- 

6. µgcywÄZ AMÖMwZ Ryb, 2016: Avw_©K 12442.91 jÿ UvKv (48.43%) 

7. cÖK‡íi D‡Ïk¨t নদী-তীর সংর েণর মা েম  নেদর ডান তীেরর ভা ন িতেরাধ কের িড় াম জলার িচলমারী 
ও উিল র উপেজলার বরাগীর হাট ও িচলমারী ব র এবং অ া  ণ াপনা যমনঃ ল, কেলজ, মসিজদ, মা াসা, 

িলশ শন ইত ািদসহ াবর/অ াবর স দ র া করাই কে র ল উে । 

8. cÖK‡íi cÖavb cÖavb A½t  

8.1  নদী-তীর সংর ণ 

8.2  জ রী বাঁ ধ মরামত 

http://www.imed.gov.bd
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8.3 নদী িজং 

8.4 সবার পুনবাসন 

8.5 অন ান  আনুষি ক কাজ 

9. পরামশেকর কাযপিরিধ (ToR) 
9.1 কে র পটভূিম, উে শ , অনুেমাদন/সংেশাধন, ক  ব য়, বা বায়নকাল, িডিপিপ অনুযায়ী বছরিভি ক বরা , বরা  অনুযায়ী 

ব য়সহ াসি ক সকল তথ  পযেব ণ ও পযােলাচনা; 
9.2 কে র অংগিভি ক বা বায়ন অ গিতর বা ব ও আিথক তথ  সং হ, সারিণ/ লখিচে র মাধ েম উপ াপন ও িবে ষণ; 
9.3 কে র উে শ  অজেনর পেথ অ গিত পযেব ণ ও পযােলাচনা এবং ফল সূ করার জন  গৃহীত কাযাবলী কে র উে েশ র 

পেথ সাম স পূণ িকনা তা পযােলাচনা ও মতামত দান; 

9.4 কে র আওতায় স ািদত/চলমান িবিভ  পণ , কায ও সবা সং েহর (Procurement) ে  চিলত সং হ আইন ও 
িবিধমালা (িপিপআর, উ য়ন সহেযাগী গাইডলাইন ইত ািদ) িতপালন করা হেয়েছ/ হে  িকনা স িবষেয় পযােলাচনা ও 
পযেব ণ; 

9.5 কে র আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব  পণ , কায ও সবা পিরচালনার জন  েয়াজনীয় জনবলসহ আনুষি ক িবষয়ািদ 
পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

9.6 কে র বা বায়ন স িকত িবিভ  সমস াবলী যমন: অথায়েন িবল , পণ , কায ও সবা য়/ সং েহর ে  িবল , ক  
ব ব াপনার মান এবং কে র ময়াদ ও ব য় বৃি সহ িবিভ  িদক িবে ষণ, পযেব ণ ও পযােলাচনা; 

9.7 কে র আওতায় স ািদত মূল কায মসমূেহর কাযকািরতা ও উপেযািগতা িবে ষণ এবং িবেশষ সফলতা (Success 
stories, যিদ থােক) িবষেয় আেলাকপাত; 

9.8 উে িখত া  িবিভ  পযেব েণর িভি েত সািবক পযােলাচনা; 

9.9 কে র সবলিদক, বলিদক, সুেযাগ ও ঝঁুিক (SWOT) িবে ষণ এবং বলতা ও চ ােল  মাকােবলায় যেথাপযু  সুপািরশ 
দান; 

9.10 কে র স াব  exit plan স েক পযােলাচনা ও মতামত দান; 
9.11 এ কে র কায েমর সােথ অন  কে র কায েমর ততার িবষয়  সু করণ; 
9.12 অনুেমািদত িডিপিপ অনুযায়ী কে র অনু েল স ািদত িডজাইন ও িসিফেকশন অনুযায়ী কােজর ণগতমান  ও পিরমাণ 

ক আেছ িকনা যাচাইকরণ; 
9.13 একই নদীেত ও একই এলাকায় সমজাতীয় অন  কে র তুলনা; 
9.14 কে র আওতায় স ািদত ািড পযােলাচনা; 
9.15 একই নােম সমা  ১ম পযােয়র ওপর আেলাকপাত; 
9.16 পযেব েণর আেলােক সুপািরশ ণয়ন; এবং 
9.17 য়কারী সং া (আইএমইিড) কতৃক িনধািরত ক  সংি  অন ান  িবষয়ািদ। 
10. civgk©K cÖwZôvb I civgk©‡Ki cÖK…wZ I †hvM¨Zvt 

 

µwgK civgk©K cÖwZôvb I 

civgk©K cÖwZôv‡bi 

civgk©K 

wkÿvMZ †hvM¨Zv AwfÁZv 

1) civgk©K cÖwZôvb  M‡elYv Ges cwiexÿY I g~j¨vqb msµvšÍ ÷vwW 

cwiPvjbvq b~¨bZg 03 (wZb) eQ‡ii AwfÁZv| 

2)  K) wUg wjWvi- ¯x̂K…Z wekv̂e`¨vjq †_‡K 

wmwfj/cvwb m¤ú` 

BwÄwbqvwis-G œ̄vZK 

wWMÖxmn mswkøó wel‡q 

gv÷vm©/ D”PZi wWMÖx 

_vK‡j AMÖvwaKvi cÖ̀ vb 

Kiv n‡e| 

 cvwb m¤ú` mswkøó Kv‡R Kgc‡ÿ 10 (`k) 

eQ‡ii AwfÁZv; 

 wUg wjWvi wn‡m‡e KvR AvwfÁZv; 

 cvwb m¤ú` ÷ªvKPvivj wWRvBb mswkøó Kv‡R 

AwfÁZv; 

 Kw¤úDUvi wel‡q e¨envwiK Ávb Ges 

 cÖwZ‡e`b Dc¯’vbvq we‡kl `ÿZv| 
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 L) wgW-‡j‡fj BwÄwbqvi ¯x̂K…Z wekv̂e`¨vjq †_‡K 

wmwfj/cvwb m¤ú` 

BwÄwbqvwis-G ¯œvZK wWMÖx 

 cvwb m¤ú` mswkøó Kv‡R 05 (cvuP) eQ‡ii 

AwfÁZv| 

 M) Av_©-mvgvwRK 

we‡klÁ 

¯x̂K…Z wekv̂e`¨vjq †_‡K 

mgvRveÁvb/ A_©bxwZ/ 

†Wfjc‡g›U ÷vwWR/ 

cwimsL¨vb/ mgvRKj¨vY/ 

mgvRKg© wel‡q ¯œvZ‡KvËi 

wWMÖxavix 

 Av_©-mvgvwRK M‡elYv/ wbweo cwiexÿY mswkøó 

Kv‡R 05 (cvuP) eQ‡ii AwfÁZv| 

 N) cwimsL¨vbwe` ¯x̂K…Z wekv̂e`¨vjq †_‡K 

cwimsL¨vb/ dwjZ 

cwimsL¨vb wel‡q 

¯œvZ‡KvËi wWMÖx 

 Z_¨ msMÖn, e¨e¯’vcbv I we‡køl‡Y 03 (wZb) 

eQ‡ii ev¯Íe AwfÁZv; 

 cÖwZ‡e`b cÖYqb I Dc¯’vcbvq `ÿZv; Ges 

 Kw¤úDUvi wel‡q e¨envwiK Ávb| 

 

11. wb¤œwjwLZ cÖwZ‡e`bmg~n `vwLj Ki‡Z n‡et 

 

µwgK bs cÖwZ‡e`‡bi bvg `vwL‡ji mgq 

1. Bb‡mckb wi‡cvU© Pzw³ m¤úv`‡bi 15 w`‡bi g‡a¨ 

2. 1g Lmov cÖwZ‡e`b Pzw³ m¤úv`‡bi 75 w`‡bi g‡a¨ 

3. 2q Lmov cÖwZ‡e`b Pzw³ m¤úv`‡bi 90 w`‡bi g‡a¨ 

4. P~ovšÍ cÖwZ‡e`b (evsjvq 40 Kwc I 

Bs‡iwR‡Z 20 Kwc) 

Pzw³ m¤úv`‡bi 100 w`‡bi g‡a¨ 

 

12. K¬v‡q›U KZ…©K cÖ‡`qt 

 cÖKí `wjj I cÖKí mswkøó wewfbœ cÖwZ‡e`b (†hgb: AvBGgBwW-05 cÖwZ‡e`b); 

wewfbœ †÷K‡nvìv‡ii mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ̀ vb| 
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wWwcwm MÖæc অব কনসালেট স 

   evox bs-17(4_© Zjv, Apt-E-1), ‡ivW-17/G, eøK-B, ebvbx, XvKv-1213|  

‡dvb: + 880 2 9820733, 01755568342,  

B‡gBj: dpcgroup@gmail.com, I‡qemvBU: www. dpcgroupbd.org 
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