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Glossary  
 

BNBC: বাংলােদশ সরকার ভবন ও অ�া� পূতর্কােজর জ� বাংলােদশ �াশনাল িবি�ং েকাড নােম একিট বই ��ত কেরেছ, 
যা িবেবচনা কের পূতর্কাজ করেত হয় । 
 
R-C-C: িরইনেফাস র্ড িসেম� কনি�ট অথ র্াৎ এমএস রড ও িসেম� কনি�ট িদেয় েয কাঠােমা ৈতরী হয়, তােক আর. িস. িস 
বেল । 
 
Concrete: িসেম�, বালু, েখায়া অথবা ে�ান ও পািনর িম�েণর ফেল েয �� ৈতরী হয় তােক কনি�ট বেল।  
 
Architectural Design: �াপতয্ নকশা অথ র্াৎ ভবেনর �ান। চতুিদ র্েক েদখেত েকমন (এিলিভশন), মাঝখােন ভাগ 
করেল েকমন (েসকশন) ইতয্ািদ । 
 
Structural Design: কাঠােমাগত ন�া অথ র্াৎ ভবেনর িভি�, িপলার, বীম, ছাদ, িসঁিড় ইতয্ািদ িকভােব এবং কত মােপ, 
রড, কনি�েটর গভীরতা ও কত শি�শালী করেত হেব।  
 
Specification: িবিভ� কােজর িক িক মােনর মালামাল, িক িক গুণাবলী, কত পিরমােপর িম�ণ, কত Strength এ 
করেত হেব ইতয্ািদ বণ র্না করা । 
 
Households (খানা): একই চুলায় রা�ায় এক বা একািধক �ি� যিদ খাওয়া দাওয়া কের এবং একই ঘের /বািড়েত বসবাস 
কের তখন তােক খানা (Households) বলা হয় । একই বািড়েত বসবাস কের িক� রা�ার চুলা যিদ িভ� হয়, তখন 
�েতয্কিটেক আলাদা খানা িবেবচনা করা হয় ।  
 
Stakeholders:  েকান একিট �কে�র সােথ সংি�� িকংবা �কে�র �ারা �িত�� জনগণ, �কে�র �ব�া, সরকারী 
সং�া, েবসরকারী সং�া, দাতা সং�া ও অ�া� সকল প� �ারা �ভািবত বা এেত আ�হী। 
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i 
 

িনব র্াহী সার সংে�প 
২০০৭ সােলর ১৫ নেভ�র সুপার সাইে�ান (িসডর) বাংলােদেশর দি�ণ পি�মাংেশ আঘাত হানার পর ২০০৮ 
সােল জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনুঃরু�ার ও পুনব র্াসন শীষ র্ক (এলিজইিড অংশ) �ক�িট িব��াংেকর অথ র্ায়েন 
�হণ করা হয়। �ক�িট ২০০৮ সাল েথেক শুরু হেয় এখনও চলমান আেছ। �ক�িট িডেস�র ২০১৭ েত সমাি�র 
জ� িনধ র্ািরত রেয়েছ। �ক�িট বা�বায়ন হওয়ার পর �ক� এলাকার মানুেষর জীবন মান উ�ত হেয়েছ।  

ঘূিণ র্ঝড়, জেলা�াস /�াকৃিতক দুেয র্ােগর সময় মানুেষর জান মাল র�া, তােদর গৃহপািলত জীবজ� িনরাপদ 
আ�য় �ােন রাখা এবং সংি�� আ�য় �ােন িশ�া কায র্�ম, ইিপআই কম র্সূিচসহ অ�া� কায র্�ম পিরচালনা 
করা এই �কে�র মূল উে��। 

 

�া�য্ ত�ানুযায়ী, ৩৬০ নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র মে� এ পয র্� ২২৯ িটর িনম র্াণ কাজ স�� হেয়েছ। 
একইভােব, িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সং�ােরর ৪৫৭ িটর মে� ৪৪২ িটর কায র্�ম সমা� হেয়েছ। ৩০িট 
িক�ার মে� ১৫িট এবং সংেযাগ সড়ক ৩৬০ িকঃিমঃ এর মে� ২৩৩ িকঃিমঃ সমা� হেয়েছ। এ িহসাব অনুযায়ী 
�কে�র এ পয র্� অ�গিত ৭০%। �ক�িটর েমাট অনুেমািদত �য় ১৯৫১৭০.০০ ল� টাকা, ত�ে� িজওিব 
৭৯৫.০০ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ১৯৪৩৭৫.০০ টাকা। �কে�র শুরু েথেক মাচ র্ ২০১৭ পয র্� �মপুি� �য় 
১৩৫৪২০.৭৮ ল� টাকা যা �কে�র অনুেমািদত �েয়র ৭০%। �ক�িট িডেস�র ২০১৭ েত সমাি�র জ� 
িনধ র্ািরত রেয়েছ। 

 

46িনিবড় পিরবী�েণর উে�ে� �ক� সংি�� িবিভ� উৎস, েযমন সুিবধােভাগী �েপর সা�াৎকার �হণ, অবকাঠােমার 
�েকৗশলগত পয র্েব�ণ, �কে�র �য় কায র্�েম িপিপআর/িব��াংক গাইডলাইন এর িবিধসমূহ অনুসরণ এবং �য় 
সং�া� চুি� পয র্ােলাচনা, �ানীয় গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সা�াৎকার �হণ, মু� আেলাচনা সভার মা�েম  �ক�ভু� ৯িট 
েজলা েথেক �েয়াজনীয় ত�-উপা� সং�হ করা হয়। এছাড়াও বিরশাল ও খুলনা অ�েল ২িট আ�িলক কম র্শালা 
আেয়াজন করা হয়। কম র্শালায় �েলর িশ�ক, ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ার�ান, এলিজইিডর কম র্কতর্া ও পরামশ র্দাতা, 
�ানীয় �িতিনিধ এবং পিরবী�ণ কােজর টীম িলডার উপি�ত িছেলন।  

46�া� ত� িবে�ষেণ েদখা যায় েয �কে�র মা�েম নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ এবং িব�মান আ�য়েকে�র  
সং�ােরর ফেল ঘূিণ র্ঝেড়র �ংসা�ক �িত েথেক জনগেণর জান-মাল ও গৃহপািলত জীবজ�র জীবন র�া পাে�। 
আ�য়েকে� িবদুয্ৎ সরবরাহ ও েসৗর িবদুয্ৎ �ব�া িনি�ত হেয়েছ। বৃি�র পািন সংর�েণর �ব�া করা হেয়েছ। 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূহ �ল িহেসেব �বহার হওয়ায় ছা�-ছা�ীেদর েলখাপড়ার সুেযাগ সৃি� হে�। িশ�া�হেণ আ�হী 
বয়� জনগণ সহেজ িশ�া�হণ করেত স�ম হে�ন।46 আ�য়েক� িচিকৎসা েক� িহসােব �বহার হওয়ায় জনগণ 
িচিকৎসা েসবা পাে� এবং আ�য়েকে�র মা�েম �াণ সাম�ী িবতরেণ সুিবধা হে�। এছাড়াও �ানীয় জনগেণর 
�েয়াজেন আ�য়েক�িট সামািজক উ�য়নমূলক কােজ �বহার করা যাে�। ঘূিন র্ঝড় আ�য়েকে�র পাশাপািশ রা�াঘাট 
ও কালভাট র্ ৈতির হওয়ার ফেল যাতায়াত �ব�া ও পিরেবেশর উ�য়ন হেয়েছ। এর ফেল কৃিষ প� �ানীয় বাজাের 
েনওয়ার সুেযাগ সৃি� হওয়ায় কৃষকরা তােদর পে�র �া� মূ� পাে�ন এবং দির� জনগেণর কম র্সং�ােনর সুেযাগ 
সৃি� হেয়েছ। রা�াঘাট পাকা হওয়ার কারেণ যানবাহন চািলেয় অেনেকই জীিবকা িনব র্াহ করেছ এবং িবেশষ কের বষ র্া 
েমৗসুেম জনগেণর চলাচেলর দুেভর্াগ লাঘব হেয়েছ। 

46�কে�র �েকৗশল কায র্�ম সেরজিমন পিরদশ র্েন েদখা েগেছ েয অিধকাংশ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র িনম র্াণ কাজ 
মানস��।  সংগত কারেণই  িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র  তুলনায় নতুন িনিম র্ত ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে� কম �িট 
পিরলি�ত হেয়েছ।  পিরদশ র্নকৃত ২৬২ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র  মে�  ৪২ িট আ�য়েকে� (৮ িট নতুন ও ৩৪ িট িব�মান) 
িকছু �িট পাওয়া েগেছ। �ােমর সেচতন জনেগা�ী েযমন-�েলর িশ�ক, কিমিটর সদ�বৃ� এবং উপেদ�া ফাম র্ ও 



ii 
 

এলিজইিড-র �েকৗশলীেদর তদারিকেত িনম র্াণ কােজর গুনগত মান ভাল মেন হেয়েছ। তেব িকছু িকছু ে�ে� বািল, 
িসেম�, েখায়া, পাথর এবং রড এর মান িন� মেন হেয়েছ। এছাড়া অিধকাংশ নলকূপ েদাতলায় অবি�ত এবং েকানটােত 
পয র্া� পিরমােণ পািন উেঠ না। েয সকল �ােন িবদুয্ৎ সরবরােহর �ব�া আেছ েসখােন িডপিটউবওেয়েলর মা�েম 
নীেচর �াংেক অথবা জলাধাের পািন সংর�ণ করা হয় যা পরবত�েত ১ হস র্ পাওয়ার পাে�র মা�েম ছােদর �াংেক 
উঠােনা হয়। তেব কেয়কিট  ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� পািন সরবরাহ/ উঠােনার জ� িডপ িটউবওেয়েলর �ব�া রাখা হয়িন। 
টয়েলট গুিলেত পািন সরবরােহর সম�ার কারেণ িঠকমত �বহার করা যাে� না। পির��তার কাজ িঠকভােব করা হয় 
না। ফেল েয গুিলেত পািন সরবরাহ আেছ েস গুিলও িঠকভােব �বহৃত হে� না। 

 

46কেয়কিট ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� বা �েল সংেযাগ সড়ক না থাকার কারেণ জনগণ চরম েভাগাি�র স�ুখীন হে�। 
িচেলেকাঠার ছােদ উঠার �ব�া না থাকায় েসালার �ােনল পির�ার করা স�ব হে� না। তাছাড়া পািন বািহর হওয়ার 
পেথ (পাইেপর মুেখ) গােছর পাতা বা অ� ময়লা আবজর্না জেম থাকায়  িচেলেকাঠার ছাদ ও ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 
ছােদ বৃি�র পািন জেম ছােদর �িত হে�। ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�  বা �েল ে�ণীক� সং�া কম হওয়ার ফেল পা� 
কায র্�ম �াহত হে�। েকান েকান েকে� র য্া� ও িসঁিড়র মােঝ কলাপিসবল েগট না থাকায় দুঘ র্টনা ঘটার স�াবনা 
রেয়েছ। আ�য়েক� সিঠকভােব র�ণােব�ণ ও েদখাশুনা করা হয় না। িনয়িমত র�ণােব�েণর অভােব বতর্মােন 
অিধকাংশ আ�য়েকে� নলকূপ, েসালার  �ােনল, েশৗচাগার, জলছাদ, জানালা, িবদুয্ৎ লাইন েবাড র্, ইতয্ািদ ন� হওয়ার 
পেথ।  

 

আ�য়েকে�র বাউ�াির েদওয়াল না থাকার কারেণ �ায়শই িনরাপ�ায় �াঘাত ঘেট। েযসব এলাকা নদী-ভা�ন �বন 
ও ঘূিণ র্ঝড় েবশী হয় েসসব এলাকায় জনসং�ার অনুপােত পয র্া� সং�ক আ�য়েক� নাই। এছাড়া বতর্মান 
আ�য়েক�গুিলর ধারণ �মতাও কম। ফেল েকান দুেয র্ােগ সবাই আ�য়েকে� আ�য় িনেত পাের না। উে�� 
আ�য়েকে� েলখাপড়ার সুেযাগ সৃি� এবং সরকারী সহেযািগতায় �া�য্ েসবা �দান ও িটকা �দােনর �ব�া করা হেলও 
অেনক ে�ে� দাির�য্তার কারেণ িশশুরা উপাজর্েনর উে�ে� মােঠর কােজ েযেত বা� িবধায় িনয়িমত �েল উপি�ত 
থাকেত পাের না। 

 

�কে�র �য় কায র্�ম পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয, িবিভ� �ােকেজর দরপ� িশিডউল িব�য় হেয়িছল (১০-৩০ িট 
পয র্�)।  িক� িব�য়কৃত দরপে�র অেধ র্ক বা তার েচেয়ও কম সং�ক দরপ� জমা পেড়। এই �ি�য়ায় ১িট েথেক ৩িট 
ৈবধ দরপ� পাওয়া েগেছ।  �া� ত� িবে�ষণ কের েদখা েগেছ েয, ৪৫ িট �ীেমর দরপেএর মে� ১৩ িটেত ১িট কের 
ৈবধ দরপ� পাওয়া েগেছ। এখােন উে�� েয, �িত �েপ ৩/৪ িট কের ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র কাজ করা হেয়েছ যার �য় 
১০ েথেক ১৫ েকািট টাকা। দরপ� �ব�াপনায় িবিভ��ােন দরপ� িবি� ও জমা েনওয়া দরকার যােত েবশী সং�ক 
দরপ�দাতা েট�ার কায র্�েম অংশ�হণ করেত পাের। 

 

�কে�র আওতায় িনিম র্ত ও সং�ারকৃত 46ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�গুেলার িব�মান অব�া পয র্ােলাচনা �িতেবদেন িকছু 
সুপািরশ �দান করা হেয়েছ। আ�য়েক�গুিলেত পািন সরবরাহ িনি�ত করার জ� কায র্কর �ব�া �হণ করা �েয়াজন। 
ভবনগুিলেত �াস রুেমর সং�া অপয র্া�। ভবেনর উ46�র্মুখী স�সারণ কের �াস রুেমর সং�া বৃি� করা েযেত 
পাের। 46ভবেনর সামেন 46মািট ভরাট কের মাঠ ৈতরী করা েযেত পাের। েযসকল �ােন ভবেনর পােশ �� সড়ক 
র46েয়েছ েসখােন বাউ�ারী ওয়াল িনম র্াণ করা �েয়াজন। ভবেন র য্া� ও 46িসঁিড়র46 পােশ কলাপিসবল েগট থাকা �েয়াজন 
এবং 46িচেলেকাঠার ছােদ উঠার জ� িসঁিড়র �ব�া 46�েয়াজন। িনিম র্ত ভবনগুেলার 46র�ণােব�ণ46 খুবই দুব র্ল। 
46র�ণােব�েণর জ� এলিজইিড-েক দািয়� �দান করা েযেত পাের। একােজর জ� অথ র্ সং�ান বােজট অনুযায়ী 
বরা� রাখার িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব। 
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�থম অ�ায় 
�কে�র সংি�� িববরণ 

 
১.০১ �কে�র পটভূিম 

২০০৭ সােলর ১৫ ই নেভ�র সুপার সাইে�ান (িসডর) বাংলােদেশর দি�ণ পি�মা�েল সমু� উপকূলবত� অ�েল ৩০ 
িট েজলায় আঘাত হােন। এেত ৯িট েজলা েবশী �িত�� হয়। উ� ঘূিণ র্ঝেড় জান মােলর �াপক �িতসাধন হয়। ে�েতর 
ফসল, িচংিড় েঘর, রা�া, কালভাট র্, বাঁধ, ইতয্ািদর �াপক �য় �িত হয়। �াথিমক পয র্ােয় বাংলােদশ সরকার িনজ� 
স�দ িদেয় �াণ িবতরেণর মা�েম এই দুেয র্াগ কািঠেয় উেঠ। তাছাড়া িবিভ� সাহা� সং�া �দ� অেথ র্র মা�েম 
অবকাঠােমা পুনব র্াসেনর জ� এিগেয় আেস। বাংলােদশ সরকার �িত�� রা�া ঘাট ও বাঁধ পুনব র্াসন, জনসাধারেণর 
জ� আ�য়েক� িনম র্াণ, পুরাতন আ�য়েক� েমরামত, িক�া িনম র্াণ, ইতয্ািদর অথ র্ায়েনর জ� িব��াংকসহ অ�া� 
দাতাসং�ােক অনুেরাধ কের। িব��াংক ও অ�া� দাতা সং�া, েযমন BCCRF, GFDRR, KFW বাংলােদেশ 
“জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন �ক�” নােম একিট �কে� অথ র্ায়েন এিগেয় আেস। এই �ক� বা�বায়েন 
এলিজইিডসহ অ�া� সং�া (BWDB, DAE, Fisheries & Livestock Department, ইতয্ািদ) েক দািয়� 
েদয়া হয়। ২০০৮ সােল �কে� িব��াংক ১০৯ িমিলয়ন ডলার, KFW ৩.৮০ িমিলয়ন ইউেরা, GFDRR ৯২.৫০ 
িবিলয়ন টাকা,  BCCRF ২৫ িমিলয়ন ডলার �দােন স�ত হয়। উে�িখত সং�াসমূেহর অথ র্ায়েন ৭৫৫,৫১৯.৮০ ল� 
টাকা �য় বা�বায়েনর জ� �ক�িট একেনক কতৃর্ক ২০০৮ সােল অনুেমািদত হয়। এেত এলিজিড অংেশ ২৮,৯৫৯.২৫ 
ল� টাকা �য় ধরা হয়। 

�কে�র মূল ধারণাই িছল িসডর এ �িত�� অব�ার পুনরু�ার অথ র্াৎ আেগর অব�া িফের আনা (Build Back)। এই 
ধারণায় এলিজিড অংেশ ৯িট েজলার ৬৫িট উপেজলায় ৫০িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ, ৪৫৭ িট পুরাতন 
আ�য়েক� েমরামত ও উ�য়ন, ি�জ-কালভাট র্সহ ১১০ িকেলািমটার রা�া িনম র্াণ, ৩০িট িক�া িনম র্াণ করার পিরক�না 
করা হয়। িনিম র্ত ও উ�য়নকৃত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� ঘূিণ র্ঝেড়র সময় আ�য় �হণ ছাড়াও ভবনগুেলােত �াথিমক িশ�া 
কায র্�ম, স�সািরত িটকাদান কম র্সূিচ ইতয্ািদ বহুিবধ কায র্�ম বা�বায়েনর পিরক�না করা হয় যােত �ামীণ 
জনেগা�ীর আথ র্-সামািজক উ�য়ন হয়। �কে�র �ারি�ক েময়াদ িছল আগ� ২০০৮ েথেক জুন ২০১৩ পয র্�। ২০০৯ 
সােল �কে�র  অংেশর কাজ শুরু হয়। 

এই �ক� অেনক কােয র্াপেযাগী হওয়ায় িব��াংক উপকূলীয় অ�েল আরও ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ, িব�মান 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� উ�য়ন এবং রা�া ঘাট িনম র্ােণর উে�ে� উপকূলীয় অ�েল একিট সমী�া কের। উ� সমী�ার 
উপর িভি� কের এলিজিড অংেশর জ� সব র্েমাট ১২১.৮০ িমিলয়ন ডলার �দােন স�ত হয়। অিতির� অথ র্ �দােনর 
ফেল অিতির� ১৩০ িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, ১৩০  িকেলািমটার রা�া ও ৫৫০ িমটার ি�জ/কালভাট র্ িনম র্ােণর 
িস�া� হয়। এজে� ২০১১ সােল �কে�র ১ম সংেশািধত িডিপিপ েত ১৫৮,১২৬.৭৯ ল� টাকা �য় অনুেমািদত হয়। 
এেত এলিজিড অংেশ ৮৯,৫২৯.৮২ ল� টাকা বরা� রাখা হয়। �কে�র েময়াদ আরও ১ বছর বৃি� করা হয়। এখােন 
উে�� েয, িক�া িনম র্ােণর জ� পয র্া� যায়গার অভােব আ�য়েকে�র ২য় তলায় গৃহ পািলত জীব জ� রাখার �ব�া 
রাখা হয় এবং ৩য় তলায় �ল িহসােব �বহােরর িডজাইন করা হয়। ৩য় তলায় দুেয র্ােগর সময় জনগেণর আ�েয়র 
�ব�া করা হয়। 

এক �কে� জনগেণর জীবন মােনর উ�িত হওয়ায় এবং ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� / �েলর �চুর চািহদা থাকায় িব��াংক 
আিথ র্ক সহেযািগতা বৃি� কের সব র্েমাট ২৫০ িমিলয়ন ডলার �দান স�ত হয়। িব��াংেকর অিতির� অথ র্ায়েনর ফেল 
অিতির� ১৩০ িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, ১২০ িকঃিমঃ রা�া, ৬৫০ িমটার ি�জ/কালভাট র্ এবং ৫৭িট অিতির� 
টয়েলট িনম র্ােণর জ� এলিজিড অংেশ ১৯৫,০৬৭ ল� টাকা বরা� েরেখ  ২০১৩ সােল িডিপিপ-র ২য় সংেশাধন করা 
হয়। এ সংেশাধেন �কে�র েময়াদ ২০১৭ সােলর িডেস�র পয র্� বৃি� করা হয়। 

২য় সংেশািধত িডিপিপ অনুযায়ী ৩৬০ িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, ৪৫৭ িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� উ�য়ন, ৩৬০ 
িকিম সংেযাগ সড়ক, ১২০০ িমটার ি�জ/কালভাট র্, ৫৭ িট নতুন অিতির� টয়েলট িনম র্ােণর পিরক�না করা হয়। 
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বতর্মােন িব��াংক হেত �িত�ত ২৫০ িমিলয়ন ডলােরর পিরবেতর্ ২০৫ িমিলয়ন ডলার পাওয়া যােব। তাছাড়া  িব�মান 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� উ�য়েনর আওতায় গৃহীত ৪৫৭ িটর এর পিরবেতর্ িব��াংক এর শতর্ানুযায়ী ৪৬০িট েক� উ�য়েনর 
িনেদ র্শনা থাকায় বা�েব ৪৫৯ িটর কাজ হােত েনওয়া হেয়েছ। ৪৬ িমিলয়ন ডলার কম পাওয়ার কারেণ এলিজইিড 
৩৬০িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ, ৩৬০  িকিম সংেযাগ সড়েকর পিরবেতর্ ৩৪৩.৫ িকিম রা�ার কাজ হােত 
িনেয়েছ। তাছাড়া জিম ��তার জ� ৩০িটর পিরবেতর্ ১৫িট িক�া িনম র্াণ করা হেয়েছ। 

১.০২ �কে�র নাম:   জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন �ক�। 

১.০৩ উে�া�া ম�ণালয়:   �ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়। 

১.০৪ বা�বায়নকারী সং�া: �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র। 

১.০৫ �কে�র অব�ান:               �ক�িট বিরশাল ও খুলনা িবভােগর েমাট ৯িট েজলার ৬৫ িট উপেজলায় িব�ত।  

সারণী ১.১-�ক�ভু� েজলা ও উপেজলা 

িবভাগ েজলা উপেজলা 
বিরশাল 

 
বরগুনা  ১) আমতলী, ২) বামনা, ৩) বরগুনা সদর, ৪) েবতাগী, ৫) তালতলী, ৬) পাথরঘাটা 
িপেরাজপুর  ১) ভা�ািরয়া, ২) কাউখালী, ৩) মঠবািড়য়া ৫) িজয়ানগর, ৬) িপেরাজপুর সদর, ৭) েনছারাবাদ, ৮) নািজরপুর  
পটুয়াখািল  ১) পটুয়াখালী সদর, ২) দুমিক, ৩) িমজর্াগ�, ৪) দশিমনা, ৫) বাউফল, ৬) কলাপাড়া, ৭) গলািচপা, ৮)রা�াবালী 
েভালা  ১) েভালা সদর, ২) তজুমুি�ন, ৩) মনপুরা, ৪) েবারহানউি�ন, ৫) লালেমাহন, ৬) েদৗলতখান, ৭) চরফয্াশন 
ঝালকািঠ  ১) ঝালকাঠী সদর, ২) কাঁঠািলয়া, ৩) নলিছিট, ৪) রাজাপুর 
বিরশাল  ১)আৈগলঝড়া, ২) বাবুগ�, ৩) বিরশাল সদর, ৪) বােকরগ�, ৫) েগৗরনদী, ৬) েমেহ�ীগ�, ৭) িহজলা,  

৮) মুলাদী, ৯) উিজরপুর 
খুলনা বােগরহাট  ১) বােগরহাট সদর, ২) ফিকরহাট, ৩) েমা�াহাট, ৪) কচুয়া, ৫) িচতলমারী, ৬) েমােড়লগ�, ৭) রামপাল,  

৮) েমাংলা, ৯) শরণেখালা 
সাত�ীরা  ১) সাত�ীরা সদর, ২) কলােরায়া, ৩) তালা, ৪) আশাশুিন, ৫) েদবহাটা, ৬) কািলগ�, ৭) �ামনগর 
খুলনা  ১) েতেরাখাদা, ২) দােকাপ, ৩) বিটয়াঘাটা, ৪) ডুমুিরয়া, ৫) পাইকগাছা, ৬) ফুলেতালা, ৭) দীঘিলয়া, ৮) রূপসা 

 

১.০৬ �কে�র মূল উে��  

(১) সুপার সাইে�ান (িসডর)-এর �ায় �াকৃিতক দুেয র্াগ ও জেলা�ােসর সময় স�দসহ গৃহপািলত জীব-জ� ও 
জনগেণর জ� িনরাপদ আ�য় �দান করা; 
 

(২) �াথিমক িশ�ার সুিবধা সৃি�র মা�েম সকেলর জ� িশ�ার সুেযাগ �দান করা; 
 

(৩) েভৗত অবকাঠােমা িনম র্াণ এবং আ�য় েক� �বহােরর মা�েম �তয্� ও পেরা� ভােব কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� 
করা; 
(৪) িবিভ� সামািজক এবং সরকাির কম র্সূিচ েযমন- স�সািরত িটকাদান কম র্সূিচর (ইিপআই), এনিজও-েদর �িশ�ণ 
কায র্�ম ইতয্ািদর জ� সুেযাগ সৃি� করা। 

১.০৭  �কে�র �ধান অ�সমূহ 

�কে�র �ধান �ধান অ�সমূহ সং�া/পিরমান 
(ক) নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�িনম র্াণ ৩৬০ িট 
(খ) িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� উ�য়ন ৪৫৭ িট 
(গ) রা�া িনম র্াণ/ পুনঃিনম র্াণ ৩৬০ িকঃিমঃ 
(ঘ) ি�জ/কালভর্াট িনম র্াণ ১২০০ িমঃ 
(ঙ)িক�া িনম র্াণ ৩০ িট 
(চ) টয়েলট িনম র্াণ ৫৭ িট 
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১.০৮ �কে�র অথ র্ায়ন ও অনুেমাদন পয র্ায় 

�ক�িট িব��াংক ও বাংলােদশ সরকােরর অথ র্ায়েন হেয়েছ। িনে�র ছেক �ক� �য় েদখােনা হল:  
                                  (ল� টাকায়) 
িডিপিপ �ক� সমাি�র 

তািরখ 
িব��াংক 
 (আরিপএ) 

বাংলােদশ সরকার 
(িজওিব) 

েমাট মূল এর উপর শতকরা 
বৃি�  

মূল জুন ২০১৩ ২৮৮২৬.০০ ১৩৩.২৫ ২৮৯৫৯.২৫ - 
১ম সংেশািধত জুন ২০১৪ ৮৯১৫৭.৬০ ৩৭২.২২ ৮৯৫২৯.৮২ ২০৯.১৬% 
২য় সংেশািধত িডেস�র ২০১৭ ১৯৪৩৭৫.০০ ৭৯৫.০০ ১৯৫১৭০.০০ ৫৭৩.৯৫% 

 
 

 
 উপেরর �াফ ও সারণী হেত  েদখা যায় �কে�র মূল  িডিপিপেত িজওিব অংশ িছল ১৩৩.২৫ ল� টাকা (েমাট �ক� 

�েয়র ০.৪৬%), ১ম সংেশািধত িডিপিপেত, িজওিব  অংশ ৩৭২.২২ ল� টাকা (েমাট �ক�র �েয়র ০.৪১৫%) 
এবং ২য় সংেশািধত িডিপিপেড  সব র্েমাট ৭৯৫ ল� টাকা (েমাট �ক� �েয়র ০.৪০৭%) 

 িব��াংেকর সােথ স�ািদত চুি� অনুযায়ী �কে�র ে�ষেণ কম র্রত কম র্কতর্া ও কম র্চারীেদর েবতন ভাতািদ বাংলােদশ 
সরকার বহন করেব । বাকী সব কােজর �য় িব� �াংক বহন করেব। 

১.০৯ �কে�র আিথ র্ক অ�গিত 

�কে�র শুরু েথেক মাচ র্ ২০১৭ পয র্� �মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিত ৭০%। �কে�র েময়াদ কাল িডেস�র ২০১৭ পয র্�।  
অথ র্াৎ আগামী ৯ মােসর মে� অবিশ� ৩০% আিথ র্ক অ�গিত স�� করা অতীব কিঠন বেল �তীয়মান হয়। 

  

২৮৮২৬.

৮৯১৫৭.৬

১৯৪৩৭৫.

১৩৩.২৫

৩৭২.২২

৭৯৫.

মূল ১ম সংেশািধত ২য় সংেশািধত

িব��াংক ও বাংলােদশ সরকােরর অথ র্ায়ন (ল� টাকায়)

িব��াংক
(আরিপএ)

বাংলােদশ সরকার
(িজওিব)
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১.১০ �কে�র সংি�� অ�িভি�ক িববরণ 

 �কে�র �ধান �ধান অংেগর মাচ র্ ২০১৭ পয র্�  অ�গিত িনে�র ছেক েদখােনা হেলা: 

46�ধান অ� 46সং�া 46সমা� 46চলমান 46ম�� 
46নতুন ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েক�   

46৩৬০ িট 46২২৯ িট 46১২৩ িট 46২/৩ িটর চলমান কােজর অ�গিত 
সে�াষজনক না। বািক ৮ িট কাজ �হণ করা 
হয় নাই। 

46িব�মান নতুন ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েক�   

46৪৫৭ িট 46৪৪২ িট 46১৭ িট   

46িক�া  46৩০ িট  46১৫ িট - 46জিমর অিধ�হেণর সম�া হওয়ার জ� 
বািক ১৫ িটর কাজ েনওয়া হয়িন। 

সংেযাগ সড়ক 46৩৬০ িক: িম  46২২৩ িক: িম 46১২০.৫০ িক: িম 46বািক ১৬.৫ িক: িম �হণ করা হয়িন। 

46৫৭িট নতুন টয়েলেটর কাজ ইিতমে� েশষ হেয়েছ। ২য় িডিপিপ েত ১২০০ িমটার ি�জ/কালভাট র্ িনম র্াণ অ�ভু র্� িছল। িক� সমা� ও চলমান 
৩৪৩.৫০ িকিম সংেযাগ সড়েকর জ� �েয়াজন থাকায় বা�েব ১৪৬৯ িমটার ি�জ/কালভাট র্  িনম র্ােণর কাজ হােত েনয়া হয়। ত�ে� 
আনুমািনক ১৩৩৯ িমটােরর কাজ সমা� হেয়েছ যা িডিপিপ’র বরাে�র মে�ই িনম র্াণ করা হেয়েছ।  

46মাচ র্ ২০১৭ পয র্� আিথ র্ক অ�গিত ৭০%। িডেস�র-২০১৭ মে� �কে�র অবিশ� কাজ েশষ করা কিঠন বেল �তীয়মান হয়।  
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ি�তীয় অ�ায় 
িনিবড় পিরবী�ণ কায র্�েমর কায র্প�িত (Methodology) 

২.০১ পরামশ র্ক �িত�ােনর দািয়� (TOR)  

ক �কে�র িববরণ (�কে�র নাম, উে�াগী ম�ণালয়, বা�বায়নকারী সং�া, বা�বায়নকাল, �া�িলত �য়, 
বছরিভি�ক �য় �া�লন, �কে�র উে��, অনুেমাদন/সংেশাধন, অথ র্ায়ন, �কে�র পটভূিম ইতয্ািদ সংি�� 
সকল ত� পয র্ােলাচনা) 

খ �কে�র সািব র্ক এবং িব�ািরত অ�িভি�ক বা�বায়ন অ�গিতর (বা�ব ও আিথ র্ক) ত� সং�হ, সি�েবশন, 
িবে�ষণ, সারণী/েলখিচে�র মা�েম উপ�াপন ও পয র্ােলাচনা; 

গ �কে�র উে�ে�র িবপরীেত অিজর্ত অ�গিত িবে�ষণ ও প র্যােলাচনা; 

ঘ �কে�র আওতায় স�ািদত/চলমান িবিভ� প�, কায র্ ও েসবা সং�েহর (Procurement) ে�ে� িব�মান 
আইন ও িবিধমালা (িপিপআর, উ�য়ন সহেযাগীর গাইড লাইনস্ ইতয্ািদ) �িতপালন করা হেয়েছ/হে� িক না 
তা পয র্েব�ণ ও পয র্ােলাচনা (এে�ে� দরপ� �ি�য়াকরণ ও মূ�ায়ন পয র্ােলাচনা করা বা�নীয়; িডিপিপেত 
বিণ র্ত �য় কায র্ �েমর �াকেজসমূহ ভা�া হেয়েছ িকনা ভা�া হেল তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ 
কতৃর্পে�র অনুেমাদন �েম হেয়েছ িকনা তা পরী�া করা �েয়াজন); 

ঙ �কে�র আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীত� প�, কায র্ ও েসবা পিরচালনা এবং র�ণােব�েণর জ� �েয়াজনীয় 
জনবলসহ আনুষি�ক িবষয়ািদ িনেয় পয র্েব�ণ ও পয র্ােলাচনা; 

চ �কে�র আওতায় সংগৃহীত/সং�েহর �ি�য়াধীন প�, কায র্ ও েসবা সংি�� �য়চুি�েত িনধ র্ািরত BoQ 
অনুযায়ী পিরমাণ সং�হ এবং ে�িসিফেকশন অনুযায়ী গুণগত মান িনি�ত করা হে� িকনা তা পয র্েব�ণ 
ও পয র্ােলাচনা (ে�িসিফেকশন অনুযায়ী গুণগতমান িনি�ত করা হে� িকনা তা মাঠ পয র্ায় হেত নমুনা সং�হ 
ও গেবষণাগাের পরী�ার মা�েম যাচাই করা বা�নীয়। এছাড়া মাঠ পয র্ায় হেত সেরজিমন পিরদশ র্ন 
Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group 
Discussion) এর মা�েম  ত� সং�হ করেত হেব); 

ছ িডিপিপ-েত বছর িভি�ক কম র্ পিরক�না ও অথ র্ চািহদার �া�লন েযৗি�কতা এবং �কে�র শুরু হেত কম র্ 
পিরক�না অনুযায়ী �ক� বা�বায়ন করা হেয়েছ/হে� িকনা তা পরী�া করা; পিরক�নার সােথ �তয্য় ঘটেল 
তা িচি�ত কের  �িতকােরর পরামশ র্ এবং ভিব�েতর জ� সুপািরশ �দান; 

জ �কে�র বা�বায়ন স�িকর্ত িবিভ� সম�া েযমন ভূিম অিধ�হণ, ইউিটিলিট �ানা�র, অথ র্ায়েন িবল�, �ক� 
বা�বায়ন অথ র্াৎ প�, কায র্ ও েসবা �য়/সং�েহর ে�ে� িবল�, �ব�াপনায় দুব র্লতা, �কে�র েময়াদ ও �য় 
বৃি� ইতয্ািদ কারণসহ অ�া� িদক িবে�ষণ, পয র্েব�ণ ও পয র্ােলাচনা; 

ঝ �কে�র স�া� exit plan স�েকর্ পয র্ােলাচনা ও মতামত �দান; 

ঞ �কে�র SWOT িবে�ষণ; এে�ে� সািব র্কভােব িচি�ত সবলতা অনুসরণ এবং �িট, দুব র্লতা বা অস�িত 
উ�রেণর লে�য্ �েয়াজনীয় সুপািরশ �ণয়ন; 

ট আথ র্-সামািজক ে��াপট িবেবচনায় �ক�িট �হেণর েযৗি�কতা যাচাই; 

ঠ �ক� সংি�� �া� িবিভ� পয র্েব�েণর িভি�েত সািব র্ক পয র্ােলাচনা; 

ড �য়কারী সং�া (আইএমইিড) কতৃর্ক িনধ র্ািরত �ক� সংি�� অ�া� িবষয়ািদ। 

২.০২ িনিবড় পিরবী�েণর উে�� 

  এই �কে�র পিরবী�ণ সমী�ার কম র্-পিরিধ (TOR) অনুযায়ী এর �ধান �ধান উে��সমূহ িন�রূপঃ 

ক) এই �কে�র িবিভ� আইেটেমর কােজর আিথ র্ক ও েভৗত ল�য্মা�া এবং অিজর্ত অ�গিত পয র্ােলাচনা করা এবং 
েকানরূপ িবচুয্িত হেল এর কারণসমূহ িনণ র্য় করা।  

খ) বা�বািয়ত কাজসমূেহর গুণগত মান পয র্ােলাচনা করা এবং েকানরূপ িবচুয্িত হেল এর কারণসমূহ িচি�ত করা। 

গ) �কে�র �ধান �ধান কাজসমূহ (যথা- ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ, িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র উ�য়ন, 
সংেযাগ সড়ক, ি�জ /কালভাট র্ িনম র্াণ ইতয্ািদ) বতর্মান অব�া পয র্েব�ণ এবং বতর্মান কায র্কািরতা স�েকর্ 
ম�� �দান।  
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ঘ) �ক�িটর মা�েম সুিবধােভাগীেদর কম র্সং�ান সৃি�, কিমউিনিট �া�য্ েসবা, িশশু িশ�া, বয়� িশ�া, ইতয্ািদ 
সুিবধািদ  পিরবী�ণ করা।  

২.০৩ কম র্-পিরক�না (Work Plan) 

ক) িনে� �বাহ-িচে�র সাহাে� কম র্-পিরক�নার �ধান �ধান কায র্�ম েদখােনা হল- 
 

িচ� ২.১-কায র্�েমর �বাহ-িচ� 
 

ধাপ সমূহ কায র্�ম তািরখ 
পিরবী�ণ কায র্�েমর 
সূচনা 
 
 

 

• আইএমইিডর েযাগােযাগ ও �ানীয় সরকার েস�েরর কম র্কতর্ােদর সােথ 
�ারি�ক সভা করা।  

• আইএমইিডর দািয়��া� কম র্কতর্ার িনকট হেত �কে�র ডকুয্েম�সমূহ সং�হ 
করা। 

• �ক� কম র্কতর্ােদর সােথ আেলাচনামূলক সভা করা।  
 

েফ�য়াির ২-৭, 
২০১৭ 

 
 

�ারি�ক �িতেবদন 
 
 
 
 
 
 
 

• ত�-উপা� সং�েহর প�া  (DCI) িনব র্াচন করা। 
• নমুনা খানা জিরেপর জ� িবিধব� ��মালা (Structured 

Questionnaire) ৈতরী করা। 
• মু� দলীয় আেলাচনা (েফাকাস �প আেলাচনা) এর জ� ��মালা ৈতরী করা। 
• গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সা�াৎকার (KII) �হেণর জ� িনেদ র্শনামূলক 

(Guideline) ��মালা �ণয়ন করা। 
• �ারি�ক �িতেবদন (খসড়া) ৈতরী করা 
• �ারি�ক �িতেবদন (খসড়া) েটকিনকয্াল কিমিটেত উপ�াপন এবং অনুেমাদন 

�হণ করা।  
• েটকিনকয্াল কিমিটেত গৃহীত �ারি�ক �িতেবদন (খসড়া) ি�য়ািরং কিমিটেত 

উপ�াপন করা।  

• েটকিনকয্াল কিমিটর িনেদ র্শনা অনুযায়ী �ারি�ক �িতেবদন (চূড়া�) দািখল 
করা। 

 
েফ�য়াির ৮-২৩, 

২০১৭ 
 
 
 

খসড়া চূড়া�  
�িতেবদন 

 
 

• মাঠ-পয র্ােয় ত�/উপা� সং�হ করা। 
• ডাটা েকািডং করা। 
• কি�উটাের ডাটা এি�, ডাটা �ি�য়াকরণ এবং এসিপএসএস (SPSS) 

কি�উটার ে�া�ােমর মা�েম ডাটা িবে�ষণ করা। 
• খসড়া �িতেবদন ��ত করা। 

• খসড়া �িতেবদন েটকিনকয্াল কিমিটেত উপ�াপন করা। 

েফ�য়াির ২৪-েম ২১, 
২০১৭ 

 
 

খসড়া চূড়া�  
�িতেবদন 

 
 
 
 

• ি�য়ািরং কিমিটর িনেদ র্শনা অনুযায়ী খসড়া চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন করা।  

• খসড়া চূড়া� �িতেবদন অবিহতকরণ (Dissemination) কম র্শালায় 
উপ�াপন করা। 

েম ২২- জুন ১০, 
২০১৭ 

চূড়া� �িতেবদন • অবিহতকরণ কম র্শালার সুপািরশ অনুযায়ী চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন এবং দািখল 
করা। 

জুন ২৯, ২০১৭ 

 



�ণয়েনঃ মাইডাস                                                                                                                                                     পৃ�া-7 
 

খ) িনিবড় পিরবী�ণ �িতেবদন কায র্�ম চার মােসর মে� সমাি�র লে�য্ সময়-িভি�ক কম র্সূিচ বার-চােট র্র মা�েম েদখােনা হল: 

িচ� ২.২-বারচােট র্ কম র্-পিরক�না 

�ম 
নং 

কায র্�ম 
 

তািরখ িভি�ক কম র্সূিচ (বার-চােট র্) 

েফ�য়াির ২০১৭ মাচ র্ ২০১৭ এি�ল ২০১৭ েম ২০১৭ জুন ২০১৭ 

২-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-২

৮ 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-৩

১ 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-৩

০ 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২১
৪-

৩১
 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-২

৯ 

১ �কে�র ডকুয্েম�সমূহ সং�হ করা, আইএমইিড ও �ক� 
কম র্কতর্ােদর সােথ আেলাচনা  

                    

২ ��মালাসহ �ারি�ক �িতেবদন �ণয়ন এবং েটকিনকয্াল কিমিটেত 
উপ�াপন  

                    

৩ েটকিনকয্াল কিমিটর িস�া� অনু্যায়ী �ারি�ক �িতেবদন 
সংেশাধন করতঃ ি�য়ািরং কিমিটেত উপ�াপন এবং চূড়া� 
অনুেমাদন 

                    

৪ ত�-উপা� সং�হঃ মাঠ পয র্ােয় সং�াগত খানা জিরেপর মা�েম 
উপা� সং�হ  

                    

৫ গুণগত ত�-উপা� সং�হ  
 

                    

৬ সংগৃহীত ডাটা েকািডং, কি�উটাের এি� এবং িবে�ষণ                      

৭ খসড়া �িতেবদন �ণয়ন                      

৮ খসড়া চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন 
 

                    

৯ খসড়া চূড়া� �িতেবদন অবিহতকরণ ওয়াকর্শেপ উপ�াপন                      

১০ চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন                     
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গ)  সমী�া কায র্�ম সমাি�র লে�য্ িনিদ র্� তািরখ িভি�ক কম র্সূচী সারণী ২.১ এ উে�খ করা হল। 

সারণী ২.১-তািরখ িভি�ক কম র্- পিরক�না  
 

� নং �িতেবদেনর নাম দািখেলর সময় তািরখ 

১) �ারি�ক �িতেবদন চুি� স�াদেনর ১৫ িদেনর মে� ১৭/০২/২০১৭ 

২) ১ম খসড়া �িতেবদন চুি� স�াদেনর ৭৫ িদেনর মে� ১৭/০৪/২০১৭ 

৩) ২য় খসড়া �িতেবদন চুি� স�াদেনর ৯০ িদেনর মে� ০২/০৫/২০১৭ 

৪) চূড়া� �িতেবদন (বাংলায় ৪০ কিপ  ও ইংেরজীেত ২০ 
কিপ) 

চুি� স�াদেনর ১০০ িদেনর মে� ২০/০৫/২০১৭ 

২.০৪ িনিবড় পিরবী�ণ কম র্-প�িত (Methodology) 

(ক) �কে�র কােজর ধরন ও অব�ানঃ বাংলােদেশর দি�ণ পি�মাংেশ ২০০৭ সােল ঘূিণ র্ঝেড় েয �য়�িত হয় তার 
পুনব র্াসেনর জ� িব��াংক ও বাংলােদশ সরকােরর সহেযািগতায় ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ, িব�মান ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েক� উ�য়ন, সংেযাগ সড়ক ও ি�জ-কালভাট র্ িনম র্াণ, গৃহপািলত পশুর জ� িক�া িনম র্াণ, টয়েলট িনম র্াণ করা 
হেয়েছ। ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�গুিল ঘূিণ র্ঝেড়র সময় আ�য় ছাড়াওিশশু িশ�া, বয়� িশ�া, স�সািরত িটকাদান কম র্সূচী 
(ইিপআই), ইতয্ািদ কােজ �বহৃত হেব। এই �কে�র ফেল মানুেষর জান মাল র�া এবং আথ র্-সামািজক কােজ �কে�র 
অ�সমূহ �বহার করার মা�েম �ক� এলাকাসমূেহ আথ র্-সামািজক উ�য়ন স�বপর হেব। বিরশাল ও খুলনা িবভােগর 
৯িট েজলার ৬৫িট উপেজলায় এই �কে�র কাজ িব�ত। 

(খ)  �কে�র সুিবধােভাগী: �ােমর অবেহিলত জনেগা�ীর জীবনমােনর িনরাপ�া ও আথ র্-সামািজক উ�য়েনর জ� এই 
�ক� বা�বায়ন করা হে�। তাই এই িনিবড় পিরবী�েণর মা�েম যথাস�ব সিঠক িচ� পাওয়ার জ� িন�-বিণ র্ত 
সং�াগত (Quantitative) এবং গুণগত (Qualitative) ৫িট ত�-সং�েহর প�া(DCI)�বহার করা হয়। 

  (গ) ত�-উপা� সং�েহর প�াসমূহ (DCI): 

১) �কে�র অ�গিতর িনিবড় পিরবী�েণর তথা কম র্-সং�ান সৃি�, দুঃ� মিহলােদর কম র্-সং�ান, আ� কম র্-সং�ান, 
কৃিষ উৎপাদন বৃি�, �বসা বািণিজয্ক �সার, পিরেবশ উ�য়ন, এলাকার আথ র্-সামািজক উ�য়ন, দাির�য্ �াস ইতয্ািদ 
িবষেয় সেরজিমেন ত�-উপা� সং�েহর জে� কাঠােমাগত ��মালার (Structured Questionnaire)মা�েম 
সং�াগত খানা জিরপ (Quantitative Household Survey) (সংযুি�-১) পিরচালনা করা হয়। 

২) �কে�র নমুনা িহেসেব িনব র্ািচত ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�, সংেযাগ সড়ক, ি�জ, কালভাট র্, ইতয্ািদর বতর্মান অব�া 
সেরজিমন পিরদশ র্েনর মা�েম পয র্েব�ণ করা এবং এর কায র্কািরতা স�েকর্ ম�� �দােনর জে� ‘ইি�িনয়ািরং 
অবকাঠােমা েচকিল� (সংযুি�-২) অনুযায়ী ত� সং�হ করা হয়। 

৩) �কে�র িবিভ� আইেটেমর কােজর ল�য্মা�া ও অিজর্ত অ�গিত পয র্ােলাচনা, বা�বািয়ত কাজসমূেহর গুণগত মান 
পয র্ােলাচনা, ভূিম হুকুমদখল �ি�য়া, �য় �ি�য়ায় িপিপআর অনুসরণ করা হেয়েছ িকনা ইতয্ািদ পরী�া করার জে� 
�কে�র সংি�� ডকুয্েম�সমূহ পয র্ােলাচনা করা হয়। �য়-�ি�য়া পরী�া করার জে� েচক িল� (সংযুি�-৩) অনুযায়ী 
ত� সং�হ করা হয়। 

৪) �কে�র অ�গিতর িনিবড় পিরবী�েণর জে� অনুেমািদত গাইড-লাইন অনুযায়ী �কে�র সােথ সংি�� কম র্কতর্া, 
গণ �িতিনিধ, িশ�ক ও উপকার েভাগী তথা �ক� স�েকর্ �াত গুরু�পূণ র্ ত� �দানকারীর সা�াৎকার (KII) �হণ 
করা হয়। এজে� গুরু�পূণ র্ ত� �দানকারীর সা�াৎকার ��মালা (সংযুি�- ৪) অনুযায়ী ত� সং�হ করা হেয়েছ। 

৫) �কে�র অ�গিতর িনিবড় পিরবী�েণর জে� �কে�র সােথ সংি�� �ানীয় �শাসেনর কম র্কতর্া, গণ �িতিনিধ, 
িশ�কসহ উপকার েভাগীেদর িনেয় দলীয় মু� আেলাচনা (FGD)পিরচালনা এবং উ�ু� দলীয় আেলাচনা িনেদ র্িশকা 
(সংযুি�-৫) অনুযায়ী ত� সং�হ করা হয়।  

(ঘ) �ক� এলাকা িনব র্াচন েকৗশল: 
 
বতর্মান সমী�ার অ�তম উে�� হেলা কােজর িবিভ� অে�র আিথ র্ক ও েভৗত অ�গিত, কােজর গুণগত অব�া যাচাই 
এবং স�ািদত কােজর কায র্কািরতা িনরূপণ করা। �ক� অবকাঠােমাগত উ�য়েনর �ভাব িনরূপেণর লে�য্ �ক� 
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এলাকার ম� েথেক �ক� ভু� ৯িট েজলার �েতয্ক েজলায় িকছু ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� িনব র্াচন করা হয় যার আওতায় 
সংেযাগ সড়ক, ি�জ-কালভাট র্ িনম র্ােণর মা�েম উ�য়নকায র্ স�ািদত  হেয়েছ। ল�য্মা�া অনুযায়ী সং�ায় এবং গুণগত 
মান অনুযায়ী অবকাঠােমার অব�া মাঠ পয র্ােয় বা�েব যাচাই করা হয়।  

(ঙ) নমুনা িডজাইেনর েকৗশল:  

গুণগত এবং পিরমাণগত িনিবড় অনুস�ান উভয় লে�য্ নমুনায়ন করা হয়। পিরমাণগত জিরেপর মা�েম �ক� 
বা�বায়েনর ফেল উপকার েভাগী পয র্ােয় েয �ভাব পেড়েছ তা িনরূপণ করা হয়। আর গুণগত অনুস�ােনর �ারা �কে�র 
বতর্মান অব�া ও েভৗত কাঠােমাসমূেহর কায র্কািরতা যাচাই করা হয়  এবং সেচতন �ি�বগ র্ ও �কে�র সােথ সংি�� 
কম র্কতর্ােদর িনকট হেত �ক� স�িকর্ত ত� ও মতামত �হণ করা হয়। 

২.০৫ সমী�ার চলক িনধ র্ারণ 

��মালাসমূহ �ণয়েনর জ� পরামশ র্ক কতৃর্ক িনে� বিণ র্ত চলকসমূহ িবেবচনায় েনয়া হেয়েছ 
• জনসং�াতাি�ক: বয়স, ৈববািহক অব�া, িল� 
• সামািজক: েপশা/জীিবকা, েযাগােযাগ, িশ�া, িচিকৎসা, িনরাপ�া ইতয্ািদ 
• অথ র্ৈনিতক: আয়, �য় 
• �ক� স�িকর্তঃ 

 �কে�র দরপ� �ি�য়ার মূ�ায়ন 
 �কে�র উপাদানসমূেহর বা�বায়ন অব�া পয র্ােলাচনা 
 �কে�র সবল ও দুব র্ল িদকসমূহ পয র্ােলাচনা 

২.০৬ ত� সং�েহর উপকরণ �ণয়ন (��মালা) 
 

সমী�ার উে��, কম র্ পিরিধ, ��ািবত কম র্প�িতর আেলােক �েয়াজনীয় ও �াসি�ক ��মালা ও েচকিল� �ণয়ন 
করা হেয়েছ। ��মালা ও েচকিল�সমূহ যা ি�য়ািরং কিমিটর সভায় আেলাচনার আেলােক সংেশাধন �েম চূড়া� করা 
হয়। ত�-উপা� সং�েহর উপকরণসমূহ িন�রূপ: 
• সুিবধােভাগী �েপর সা�াৎকােরর (Beneficiary Household Survey) জ� ��মালা; 
• অবকাঠােমার ইি�িনয়ািরং পয র্েব�ণ (Engineering Observation) েচকিল�; 
• �কে�র �য় কায র্�েম িপিপআর/িব��াংক গাইডলাইন এর িবিধসমূহ অনুসরণ সং�া�-�য় চুি� পয র্ােলাচনা 

েচকিল�; 
• �ানীয় গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সা�াৎকােরর ��মালা (KII); 
• মু� আেলাচনা সভা (FGD) পিরচালনার জ� িনেদ র্িশকা; 

২.০৭ সমী�ার নমুনা আকার িনধ র্ারণ ও িব�াস 
 

�কে�র �ভাব মূ�ায়ন সমী�ার ত�ািদর িবে�ষণ দুইিট প�িতেত করা হয় যথা: পিরমাণগত (Quantitative) ও 
গুণগত (Qualitative)। পিরমাণগত ও গুণগত প�িতর নমুনার আকার ও িব�াস িন�রূপ: 
 

পিরমাণগত প�িত 
 

সুিবধােভাগী জরীপ: ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� িনম র্ােণর ফেল এলাকার েযসব পিরবার সরাসির উপকৃত হেয়েছন তােদর ম� 
েথেক ৈদব চয়েনর মা�েম সুিবধােভাগী উ�রদাতা বাছাই করা হয়। খানা িনব র্াচেনর সময় ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র আেশ 
পােশর এবং এক িকেলািমটােরর িভতের খানাগুেলা ৈদব চয়ন িভি�েত িনব র্াচন করা হয়।  
 
নমুনা আকার: �ক� ভু� ৯িট েজলােতই সমী�া চালান হয়।  নতুন ও িব�মান সহ �ক� ভু� ৯িট েজলার েমাট 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সং�া ৮১৭ িট (নতুন ৩৬০ িট+ িব�মান ৪৫৭িট), এর মে� ৫ িট েজলায় ৩০ িট ঘূিণ র্ঝড় আ�য় 
েকে� িক�া আেছ।   
 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র নমুনা সং�া িনধ র্ারণ করার জে� কি�উটার িভি�ক কয্ালকুেলটের িনেচর সূ� �বহার করা 
হেয়েছ। 
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সূ�ঃ 
 
n = N x/((N-1)E2 + x); 
x = Z(c/100)2r(100-r);                 
E =  Sqrt[(N - n)x/n(N-1)] 
 
েযখােনঃ 
n: কাংিখত নমুনা আকার;   
E: মািজর্ন অফ এররঃ ৫%;   
N: পপুেলশন সাইজঃ ৮১৭;   
c: কনিফেড� েলেভলঃ ৯৫%;  
Z(c/100): ি�িটকাল ভয্ালু;   
r: েরসপ� িডি�িবউশনঃ ৫০% 
 
উপের �দ� িবিভ� মান �বহার কের কি�উটাের নমুনা আকার n = ২৬২ িট ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পাওয়া যায়। 
 
নমুনা আকার িনধ র্ারণ করার পর ৈদব চয়ন িভি�েত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনব র্াচন করা হয়। পরবত�েত েজলার ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েকে�র সং�ার িভি�েত আনুপািতক হাের েজলার নমুনার আকার িনধ র্ারণ করা হয় যােত নতুন এবং িব�মান 
েক� অ�ভু র্�। েযেহতু েক� িভি�ক সুিবধােভাগীর সং�া পাওয়া যায় নাই, তাই সমী�া পিরচালনার জ� �িতিট 
িনব র্ািচত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র ১৬িট কের ৯িট েজলায় েমাট  ৪১৯৩ িট সুিবধােভাগী পিরবার িনব র্াচন করা হয়। 

�েকৗশলগত পয র্েব�ণ ও েকস �ািড:  ৯িট েজলায় ৈদব চয়ন িভি�েত নমুনা িহসােব িনব র্ািচত ২৬২ িট ঘূিণ র্ঝড় আ�য় 
েকে�র বা�ব অব�া সেরজিমন পিরদশ র্েনর মা�েম �িতিটর �েকৗশলগত পয র্েব�ণ করা হয়। উে�� অিধকাংশ  
ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র কাজ সমা� হেয়েছ, অ� িকছু চলমান আেছ। সমা� কােজর পাশাপািশ চলমান কাজও নমুনায় 
অ�ভু র্� িছল। দুিট িভ� এলাকায় অবি�ত ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র উপর েকস �ািড ৈতির করা হেয়েছ। এছাড়াও মাঠ 
পয র্ােয় িকছু নমুনা সং�হ কের পরী�াগাের পরী�া করা হয়। 

�য় চুি� পয র্ােলাচনা: �ক�ভু� ৯িট েজলায় ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�, িক�া, সংেযাগ সড়ক, ি�জ, কালভাট র্, ইতয্ািদর 
িনম র্াণ কায র্�ম িবিভ� �ােকেজর আওতায় �য় চুি�র মা�েম স�ািদত হেয়েছ। ৯িট েজলায় েমাট �ােকজ �য় 
চুি�র সং�া ১৪৮িট। ১৪৮িট �য় চুি�র ৩০% অথ র্াৎ েমাট ৪৫িট নমুনা পয র্ােলাচনা করা হয়। িব�ািরত সারণী ২.২ এ 
েদখান হল: 

সারণী ২.২-েজলা িভি�ক নমুনা �য়চুি� পয র্ােলাচনা সং�া 
 

েজলা �য়চুি� পয র্ােলাচনা সং�া 
নতুন 

ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েক� 

(১) 

িব�মান 
ঘূিণ র্ঝড় 

আ�য়েক� 
(২) 

সংেযাগ 
সড়ক 

 
(৩) 

িক�া 
 
 

(৪) 

েমাট 
 
 

(৫)=(১+২+৩+৪) 

নমুনা �য়চুি� 
পয র্ােলাচনা 

 
(৬) 

বরগুনা ৭ ৬ ৬ ২ ২১ ৫ 
িপেরাজপুর ৯ ৩ ৬ ২ ২০ ৫ 
পটুয়াখািল ৯ ৭ ৫ ০ ২১ ৫ 
েভালা ৩ ৯ ১ ২ ১৫ ৫ 
ঝালকািঠ ৪ ৩ ২ ২ ১১ ৫ 
বিরশাল ৬ ৫ ৬ ০ ১৭ ৫ 
বােগরহাট ৮ ২ ৬ ০ ১৬ ৫ 
সাত�ীরা ৭ ৪ ৬ ০ ১৭ ৫ 
খুলনা ৩ ৪ ৩ ০ ১০ ৫ 
েমাট ৫৬ ৪৩ ৪১ ৮ ১৪৮ ৪৫ 
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নমুনা িব�াস: উপের আেলািচত নমুনা আকােরর িভি�েত �ক�ভু� ৯িট েজলায় সামি�ক নমুনার িব�াস িন�রূপ 

সারণী ২.৩-েজলা িভি�ক সামি�ক নমুনা িব�াস 
 

েজলা নতুন 
ঘূিণ র্ঝড় 

আ�য়েক� 
সং�া 

 
 

(১) 

িব�মান 
ঘূিণ র্ঝড় 

আ�য়েক� 
সং�া 

 
 

(২) 

িক�া 
 

সং�া 
 
 
 

(৩) 

েমাট 
সং�া 

 
 
 
 

(৪)=(১+২) 

শতকরা 
 
 
 
 
 

(৫) 

নমুনা সং�া 
ঘূিণ র্ঝড় 

আ�য়েক� 
 (েমাট) 

 
 

(৬) 

সুিবধােভাগী
* 
 
 
 

(৭) 

ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েক� 
�েকৗশলগত 
পয র্েব�ণ 

** 
 (৮) 

�য়চুি� 
পয র্ােলাচনা 

*** 
 
 

(৯) 

েমাট  
 
 
 

(১০)= 
(৭)+(৮)+(৯) 

বরগুনা ৪৯ ৬০ ৬ ১০৯ ১৩.৩৪% ৩৫ ৫৬১ ৩৫ ৫ ৬০১ 
িপেরাজপুর ৪০ ৩০ ৬ ৭০ ৮.৫৭ ২২ ৩৫২ ২২ ৫ ৩৭৯ 
পটুয়াখািল ৫১ ৭০ ০ ১২১ ১৪.৮১% ৩৯ ৬২৪ ৩৯ ৫ ৬৬৮ 
েভালা ২৫ ৮০ ৬ ১০৫ ১২.৮৫% ৩৪ ৫৪৪ ৩৪ ৫ ৫৮৩ 
ঝালকািঠ ২৯ ৩০ ০ ৫৯ ৭.২২% ১৯ ৩০৪ ১৯ ৫ ৩২৮ 
বিরশাল ৩৪ ৭৪ ৬ ১০৮ ১৩.২২% ৩৫ ৫৬০ ৩৫ ৫ ৬০০ 
বােগরহাট ৩৪ ৩৭ ৬ ৭১ ৮.৬৯% ২৩ ৩৬৮ ২৩ ৫ ৩৯৬ 
সাত�ীরা ৪৬ ৩৬ ০ ৮২ ১০.০৪% ২৬ ৪১৬ ২৬ ৫ ৪৪৭ 
খুলনা ৫২ ৪০ ০ ৯২ ১১.২৬% ২৯ ৪৬৪ ২৯ ৫ ৪৯৮ 
েমাট ৩৬০ ৪৫৭ ৩০ ৮১৭ ১০০% ২৬২ ৪১৯৩ ২৬২ ৪৫ ৪৫০০ 

*   �িত িনব র্ািচত আ�য়েকে�র ১৬ জন সুিবধােভাগী 
** �িত িনব র্ািচত আ�য়েক�  
*** সারণী ২.২ অনুযায়ী 
 

গুণগত প�িত 

গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সা�াৎকার �হণ (Key Informants Interview): �কে�র গুরু� ও �ভাব পয র্ােলাচনার জ� 
�ানীয় গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সােথ  সা�াৎকার ��মালার মা�েম সা�াৎকার �হণ করা হয়। �ক� ভু� ৯িট েজলার 
�িতিটেত �ক� বা�বায়েনর সােথ সংি�� কম র্কতর্া, উপেজলা �শাসেনর কম র্কতর্া, জন�িতিনিধ, িশ�কসহ উপকার 
েভাগীেদর ম� হেত ২০ জেনর সা�াৎকার েনয়া হয়।  িব�ািরত িনেচর সারণী েদয়া হল:  

সারণী ২.৪-েজলা িভি�ক গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সা�াৎকার এর সং�া 

েজলা ৈদবচয়ন িভি�েত 
িনব র্ািচত উপেজলা 

গুরু�পূণ র্ �ি�েদর 
সা�াৎকার সং�া 

সা�াৎকার �দানকারী 

বরগুনা আমতলী ২০  
�ক� বা�বায়েনর সােথ সংি�� কম র্কতর্া ও উপেজলা �শাসেনর 
কম র্কতর্া-৫জন 
সুিবধােভাগী-৫ জন  
জন�িতিনিধ-৫ জন 
িশ�ক/�ানীয় গুণীজন, ইতয্ািদ-৫জন 
 
�িতিটেত েমাট ২০ জন 

 

িপেরাজপুর ভা�ািরয়া ২০ 
পটুয়াখািল কলাপাড়া ২০ 
েভালা েবারহানউি�ন ২০ 
ঝালকািঠ রাজাপুর ২০ 
বিরশাল বােকরগ� ২০ 
বােগরহাট রামপাল ২০ 
সাত�ীরা কলােরায়া ২০ 
খুলনা ফুলেতালা ২০ 

েমাট ১৮০ 

 
মু� দলীয় আেলাচনা (েফাকাস �প আেলাচনা-এফিজিড): �ক� এলাকায় �িত েজলায় ১িট কের েমাট ৯িট এফিজিড 
করা হেয়েছ। এফিজিড পিরচালনা করার সময় �ক� বা�বায়েনর সােথ সংি�� কম র্কতর্া, উপেজলা �শাসেনর কম র্কতর্া, 
জন�িতিনিধ, িশ�কসহ উপকারেভাগীেদর ম� হেত ১০-১৫ জেনর সােথ আেলাচনা করা হয়। �ক� ভু� ৯িট েজলার 
�িতিটেত ৈদব চয়েনর মা�েম িনব র্ািচত একিট উপেজলার এলিজিড অথবা উপেজলা পিরষদ কায র্ালেয় মু� দলীয় 
আেলাচনা আেয়াজন করা হয়। িব�ািরত িনেচর সারণীেত েদয়া হল: 
 

  



�ণয়েনঃ মাইডাস                                                                                                                                                     পৃ�া-12 
 

সারণী ২.৫-েজলা িভি�ক মু� দলীয় আেলাচনা’র সং�া 
 

েজলা মু� দলীয় আেলাচনা’র �ান 
(উপেজলা) 

মু� দলীয় আেলাচনা’র 
সং�া 

সময় ও �ান অংশ�হণকারী 

বরগুনা আমতলী ১ সময়ঃ সকাল ১০ 
ঘিটকা 
 
�ানঃ এলিজিড/ 
উপেজলা পিরষদ 
কায র্ালয় 

• �ক� বা�বায়েনর সােথ সংি�� 
কম র্কতর্া ও উপেজলা �শাসেনর 
কম র্কতর্া 

• সুিবধােভাগী  
• জন�িতিনিধ 
• িশ�ক 
• �ানীয় গুণীজন, ইতয্ািদ 
�িতিটেত েমাট ১০-১৫ জন  

 

িপেরাজপুর ভা�ািরয়া ১ 
পটুয়াখািল কলাপাড়া ১ 
েভালা েবারহানউি�ন ১ 
ঝালকািঠ রাজাপুর ১ 
বিরশাল বােকরগ� ১ 
বােগরহাট রামপাল ১ 
সাত�ীরা কলােরায়া ১ 
খুলনা ফুলেতালা ১ 

েমাট ৯ 

 
২.০৮ ত� সং�হ কায র্�ম পিরচালনা 

ত� সং�হকারী িনেয়াগ-মাঠ পয র্ায় েথেক পিরমাণগত ত� সং�হ করার জ� পরামশ র্ক কতৃর্ক ২০-৩০ জন ত� 
সং�হকারী িনেয়াগ েদয়া হয়। 

ত� সং�হকারীগণেক �িশ�ণ �দান-ত� সং�হকারী িনেয়ােগর পর তাঁেদর জ� ২ (দুই) িদেনর �িশ�ণ কম র্সূচীর 
�ব�া করা হয়। পরামশ র্ক আইএমইিডর দ�েরর সংি�� কম র্কতর্াগেণর সহেযািগতায় ত� সং�হকারীেদরেক �িশ�ণ 
�দান কেরন।  

মাঠ পয র্ােয় ত�/উপা� সং�হ পিরচালনা-কম র্ পিরক�না অনুযায়ী ত�-উপা� সং�েহর কাজ পিরচালনা করা হয়।  
ত� সং�েহর কােজ িনেয়ািজত ত� সং�হকারীেদর দািয়� িছল িন�রূপ: 

• উ�রদাতার সরাসির সা�াৎকার �হণ; 
• ��প� অনুসাের সিঠক েকােড িটক িচ� �দান; 
• সিঠক উ�র িনি�ত কের ��মালা পূরণ; 
• সংগৃহীত তে�র েগাপনীয়তা ও িনরাপ�া র�া করা এবং 
• সংগৃহীত ত� পরামশ র্েকর কােছ �দান করা। 

২.০৯ �ানীয় পয র্ােয়র কম র্শালা 

ত� সং�হ চলাকালীন সমেয় পরামশ র্ক �ানীয় পয র্ােয় খুলনা ও বিরশােল দুইিট কম র্শালার আেয়াজন কেরন। 
আনুমািনক ২০ েথেক ২৫ জন �ানীয় িবিভ� েপশার জনগণ, �ানীয় �শাসন, জন�িতিনিধ, �ক� কম র্কতর্াবৃ�, ইতয্ািদ 
এই কম র্শালায় অংশ�হণ কেরন। কম র্শালায় উ�ু� আেলাচনার মা�েম মূ�ায়ন সমী�ার �েয়াজনীয় ত�ািদ সং�হ 
করা হয়। 

২.১০ ত� স�াদনা ও েকািডং 
পূরণ কৃত ��মালা পরামশ র্ক কতৃর্ক েকািডং ও স�াদনা কের সংগৃহীত উপা� এসিপএসএস ে�া�ােম (SPSS) এি� 
করা হয়। 

২.১১ ত� িবে�ষণ 
সংগৃহীত ত�  এসিপএসএস সফটওয়য্ােরর মা�েম পিরসং�ান গত িবে�ষণ করা হয়। �েয়াজনীয় িচ�, �াফ, 
ইতয্ািদর মা�েম িবে�ষণেক �া�ল করা হয়। 

২.১২  �িতেবদন �ণয়ন 
পূেব র্ আেলািচত ত� সং�হ উপকরেণর মা�েম সংগৃহীত ত� যাচাই-বাছাই ও িবে�ষণ েশেষ তা �িতেবদন �ণয়েন 
�বহার করা হয়। 

 
 
 



�ণয়েনঃ মাইডাস                                                                                                                                                     পৃ�া-13 
 

তৃতীয় অ�ায় 

�কে�র সািব র্ক ও অ�িভি�ক অ�গিত (বা�ব ও আিথ র্ক) পয র্ােলাচনা  

৩.০১  ভূিমকা: জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন �ক�িট ২০০৮ সােল শুরু হেয় এখনও চলমান আেছ। �কে�র ২য় 
সংেশািধত িডিপিপ অনুসাের ২০১৭ সােলর িডেস�র মােস �কে�র েময়াদ েশষ হেয় যােব। িনিবড় পিরবী�েণর উে�� 
হল �কে�র ল�য্মা�া অনুযায়ী অ�গিত পয র্ােলাচনা এবং িবচুয্িত ও �িতব�কতার কারণসমূহ িচি�ত করা। এই উে�ে� 
�কে�র িডিপিপ এর িবিভ� অংেগর অ�গিতর বা�ব অব�া এবং িব��াংক কতৃর্ক �কািশত �িতেবদন ইতয্ািদর 
পয র্ােলাচনা করা হয়। 

৩.০২   �ক� পিরচালক, ইিসআরআরিপ হেত মাচ র্ ২০১৭ পয র্� �কে�র আিথ র্ক ও েভৗত কােজর অ�গিতর �িতেবদন সং�হ 
করা হয়। �কে�র শুরু হেত মাচ র্ ২০১৭ পয র্� অ� িভি�ক বা�বায়ন অ�গিত িনে�র সারণীেত েদয়া হেলা: 

সারণী ৩.১-�কে�র আিথ র্ক ও েভৗত কােজর পিরমাণ ও অ�গিত 
 (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িডিপিপ অনুযায়ী �া�লন �মপুি�ত অ�গিত 
মাচ র্-২০১৭ পয র্� 

 অ� পিরমাণ �য় বা�ব �য় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 রাজ� �য়ঃ     
১ েবতন ভাতািদ ও অ�া� েথাক ৭৯৫.০০ েথাক ৪৭৯.৭০ 
 েভৗত কাজঃ     
 
 
২ 

সাইে�ান েস�ার িনম র্াণ ৩৬০ িট ১০৭,১৬২.৯২ ৩৫২ িট ত�ে� ২২৯ িট 
সমা� 

৮৫,০৬১.১১ 

সাইে�ান েস�ার পুনব র্াসন ৪৫৭ িট ১৬,৮৭৯.৪৫ ৪৫৯ িট ত�ে� ৪৪২ িট 
সমা� 

১৫,৮৪১.১৪ 

সাইে�ান েস�ার সংেযাগকারী সড়ক 
(ি�জ/কালভাট র্সহ) 

৩৬০ 
িকঃিমঃ/১২০০ িম 

৩৩,৯৪৫.০৪ ৩৪৩.৫০ ত�ে� ২২৩ 
িকঃিমঃ সমা� 

২৩,৯০৭.১৯ 

িক�া িনম র্াণ ৩০ িট ১,৩৪৮.৯৮ ১৫ িট মে� ১৫ িট সমা� ৬৪৫.২৬ 
অিতির� টয়েলট িনম র্াণ ৫৭ িট ৩০৫.৮৬ ৫৭ িট ৩০৯.৭৬ 

৩ যানবাহন ৯৭ িট ৮৬০.৭৫ ৯৭ িট ৮৬১.৪১ 
৪ অিফস ইকুইপেম� েথাক ১৯৩.৭১ েথাক ১৫২.৭৪ 
৫ জিম অিধ�হণ ১২ েহ�র ৯০০.০০ - - 
৬ েসবা ও সরবরাহ েথাক ৯৩৮.০৪ েথাক ৫৬৫.৮৪ 
৭ েমরামত সংর�ণ ও পুনব র্াসন েথাক ৫০০.০০ েথাক ১১৮.৩৭ 
 পরামশ র্ েসবাঃ     
 

৮ 
িডজাইন এবং সুপারিভশন কনসালেট�স ১০০ মাস ৬,২৭১.৭১ ৯৬ মােসর মে� ৮৭ মাস ৫,৭৭৫.৩১ 
�ক� �ণয়ন পরামশ র্ক ২৮ মাস ১,৫৫৫.০১ ২৮ মাস ৮৮০.৩৬ 
�ি� পরামশ র্ক ৪৮ জন মাস ২০৪.২৭ ৩৯ জন মাস  ৩১.১২ 
Staff Outsourcing পরামশ র্ক ৮২ জন মাস ৯০০.০০ ৫৮ মােসর মে� ৪৯ মাস  ৭৯১.৪৬ 

 কি�েজি�ঃ     
৯ িফিজকয্াল এবং �াইস কি�েজি�  ২২,৪০৯.২৬ - - 
 সব র্েমাট=  ১৯৫,১৭০.০০  ১৩৫,৪২০.৭৮ 

�মপুি�ত েভৗত অ�গিতঃ ৮১% 
�মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিতঃ ৭০%;          
সূ�ঃ �ক� অিফস 

৩.০৩  উপেরা� সারণীেত েদখা যাে� মাচ র্ ২০১৭ পয র্� ��ািবত ৩৬০িট �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র মে� ৩৫২ িটর কাজ 
হােত েনওয়া হেয়িছল। ত�ে� ২২৯িটর কাজ েশষ  হেয়েছ এবং ১২৩ িটর কাজ চলমান রেয়েছ। অবিশ� ৮িটর কাজ এখেনা 
আর� করা  হয় নাই। ভিব�েতও হেব না। কারণ এগুিলর িনম র্ােণ িডিপিপেত েয অথ র্ বরা� আেছ তা পয র্া� নয়।  িডেস�র 
২০১৭ মােসর মে� �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র কাজ েশষ করেত হেব। মাচ র্ ২০১৭ পয র্�  এ খােত ৮৫,০৬১.১১ ল� 
টাকা �য় হেয়েছ যা শতকরা ৭৯.৩৭ ভাগ। ��ািবত ৪৬০ িট িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র উ�য়ন কােজর মে� ৪৫৯ 
িটর কাজ হােত েনয়া হেয়েছ এবং ৪৪২ িটর কাজ েশষ হেয়েছ। ২িট েবশী কাজ েনওয়ার কারণ হল িব� �াংক ৪৬০ িট 
করার জ� চুি� কেরেছ িক� িডিপিপেত ভুলবশত ৪৫৭ িটর কথা উে�খ িছল।  এেত �য় হেয়েছ ১৫,৮৪১.১৪ ল� টাকা 
যা িডিপিপেত ��ািবত �েয়র ৯৪.০৮%। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র ��ািবত ৩৬০ িকঃিমঃ সংেযাগ সড়ক ও ১২০০িমটার 
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ি�জ কালভােট র্র  মে� মাচ র্ ২০১৭ পয র্� ৩৪৩.০০ িকঃিমঃ সড়েকর কাজ হােত েনয়া হেয়েছ, ত�ে� ২২৩ িকঃিমঃ সমা� 
হেয়েছ। অবিশ� কাজ চলমান আেছ যা িডেস�র ২০১৭ মে� সমা� করেত হেব। উে�িখত সংেযাগ সড়ক ও ি�জ /কালভাট র্ 
খােত মাচ র্ ২০১৭ পয র্� �য় হেয়েছ ২৩,৯০৭.১৯ ল� টাকা যা িডিপিপেত বরা� ৩৩৯৪৫.০৪ ল� টাকার শতকরা ৭০.৪২ 
ভাগ। ২য় সংেশািধত িডিপিপেত ৩০ িট িক�া িনম র্াণ ধরা আেছ। ১৫িট িক�া িনম র্ােণর কাজ হােত েনয়া হেয়িছল। হােত 
েনয়া েসই ১৫ িটর কাজ েশষ হেয় েগেছ। িডিপিপেত েক�া িনম র্ােণর জ� বরা� আেছ ১৩৪৮.৯৮ ল� টাকা। ১৫ িটর 
িনম র্ােণ �য় হেয়েছ ৬৪৫.২৬ ল� টাকা, যা িডিডিপেত বরা�কৃত �য় এর শতকরা ৪৭.৮৩ ভাগ। বাকী ১৫ িট জিম না 
পাওয়ার কারেণ এখনও কাজ হােত েনয়া স�ব হয় নাই। 

�কে�র বরা� ও �মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিত (মাচ র্ ২০১৭ পয র্�)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২য়  সংেশািধত িডিপিপেত ৫৭ িট অিতির� টয়েলট িনম র্াণ করার কথা। এ কায র্�েমর �য় ধরা আেছ ৩০৫.৮৬ল� টাকা। 
৫৭ িট অিতির� টয়েলেটর কাজ হােত েনওয়া হেয়েছ এবং েশষ হেয়েছ। উে�িখত কােজ সব র্েমাট �য় হেয়েছ ৩০৯.৭৬ 
ল� টাকা যা �া�িলত �েয়র তুলনায় শতকরা ১.২৭ ভাগ েবশী। তাছাড়া ৯৭ িট যানবাহন �েয় বরা�কৃত অথ র্ হেত ১.৪১ 
ল� টাকা েবশী খরচ হেয়েছ। সাধারণত অিতির� �েয়র ে�ে� সংি�� কতৃর্পে�র অনুেমাদন সােপে� Price 
Contigency েথেক �য় করা হয়। অিফস ইকুইপ�া� বরা�কৃত অেথ র্র মে� মাচ র্ ২০১৭ পয র্� শতকরা ৭৮.৮৪ ভাগ 
খরচ হেয়েছ। ১২ েহ�র জিম অিধ�হণ বাবদ জিমর মূ� ৯০০.০০ ল� টাকা ধরা িছল। িক� মাচ র্ ২০১৭ পয র্� �ল কাম 
সাইে�ান েশ�ার িনম র্ােণ েকান জিম অিধ�হণ করা হয় নাই িবধায় এ খােত েকান অথ র্ খরচ হয় নাই। 

�মপুি�ত েভৗত অ�গিত মাচ র্ ২০১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯৫,১৭০.০০

১৩৫,৪২০.৭৮

�কে�র েমাট বরা� মাচ র্ ২০১৭ পয র্� �য়

ল� টাকায়

নতুন ঘুিণ র্ঝড় আ�য় েক� (িট)
িব�ামান নতুন ঘুিণ র্ঝড় আ�য় 

েক� (িট) 
িক�া (িট) সংেযাগ সড়ক (িকঃিমঃ)

েমাট পিরমাণ ৩৬০ ৪৫৭ ৩০ ৩৬০

সমা� ২২৯ ৪৪২ ১৫ ২২৩

চলমান ১২৩ ১৭ ০ ১২০.৫

৩৬০

৪৫৭

৩০

৩৬০

২২৯

৪৪২

১৫

২২৩

১২৩

১৭ ০

১২০.৫
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৩.০৪   �কে� িব� �াংক কািরগরী পয র্ােলাচনা িমশেনর িরেপােট র্র উপর মতামত  

১লা েফ�য়াির হেত ১২ই েফ�য়াির ২০১৬ পয র্� চার সদে�র উ� �মতাস�� িব��াংেকর �িতিনিধদল �কে�র অব�া 
জানার জ� বাংলােদশ সফর কের। �িতিনিধরা বিরশাল ও েভালায় �ক� এলাকা সেরজিমেন পিরদশ র্ন কের। তাছাড়া 
�কে�র পরামশ র্ক, সংি�� িঠকাদার, মাঠ পয র্ােয় এলিজইিডর কম র্কতর্া (িনব র্াহী �েকৗশলী, উপেজলা �েকৗশলী ও উপ 
সহকারী �েকৗশলী, ইতয্ািদ), �ল �ােনজেম� কিমিট, �ানীয় েচয়ার�ান এবং �ক� অিফেসর �ক� পিরচালক ও অ�া� 
কম র্কতর্া, সংি�� পরামশ র্কেদর িটম িলডার ও অ�া� পরামশ র্কেদর �িতিনিধদল সােথ মত িবিনময় কের।  িব��াংক 
িমশন একিট িরেপাট র্ �দান কেরন। িরেপােট র্র সার সংে�প এবং মতামত িনে� বণ র্না করা হলঃ   

 িনম র্াণাধীন �ল কাম সাইে�ান েস�ারগুেলা অতয্� দুগ র্ম এলাকায় অবি�ত হওয়ায় িনম র্াণ কাজ করা খুব কিঠন িছল। 
েস িহসােব িনম র্াণ কােজর গুণাবলী িঠক আেছ বেল �তীয়মান হয়। তাছাড়া কাজগুিল তদারিক করাও কিঠন কাজ। 

 এলিজইিডর দািয়� হল সাইে�ান েস�ার িনম র্াণ করা।  িনম র্াণ েশষ হওয়ার পর ভবনগুিলর র�ণােব�ণ িকভােব হেব 
তা এখনও িনধ র্ারণ হয় নাই। 

 িকছু িকছু েস�ার িনম র্াণ কােজ �িট েদখা েগেছ, েযমন ছােদর িকছু অংশ ফাটা (Crack)। এই �িট িন� মােনর 
কাজ বেল মেন হয়। 

 অিধকাংশ েস�াের িবেশষ কের বিরশােল পািন সরবরাহ �ব�া নাই। িবদুয্ৎ না থাকায় ইেলকি�ক মটর চালােনা 
যাে� না। নীেচ হাত িটউবওেয়েল িকছুটা পািন সরবরাহ �ব�া করা েযেত পাের। পািন সরবরােহ মটর চালােনার জ� 
েজনােরটেরর �ব�ার পে� �ল কিমিট অিভমত েদয়। 

 Rain water hervesting এর মা�েম পািন ধের েরেখ সরবরাহ একিট ভাল িদক। িক� �ল �ােনজেম� কিমিট 
িঠকভােব (Effectives) �বহার করেছ না। িকছু িকছু ভবেন Rain water hervesting কায র্কর নয় কারণ 
ছােদর Slope উে�ািদেক।  

 ৩ তলা সাইে�ান েস�াের গৃহপািলত জীবজ� র য্াে�র মা�েম েদাতলায়  উঠােনার �ব�া আেছ। �িতব�ীেদর জ� 
৩ তলা পয র্� র য্া� থাকেল ভাল হত।  

 একিট কলাপিসবল েগট ও ি�েলর  জ� �ল কিমিট  অনুেরাধ কেরন যা িডজাইেন নাই। তেব কলাপিসবল েগট ও 
ি�ল লাগােল দুেয র্ােগর সময় বাধা হেত পাের।  

 �ল কিমিট বাউ�াির েদয়াল করার জ� অিভমত েদয়, িবেশষ কের েয সকল �ােন �� সড়ক আেছ। �েলর কায র্�ম 
িহসােব বাউ�াির েদয়াল করা েযেত পাের িক� দুেয র্াগকালীন সময় েদওয়াল বাধা (obstical) হেয় যােব।  
িব��াংক �িতিনিধর কােছ দুেয র্ােগর সময় আ�য় েদওয়া মু� িক� �ানীয় জনসাধারেণর কােছ �েলর কায র্�ম �ধান 
িবষয়। 

 েবশীর ভাগ ভবেনর ঊ�র্মুখী স�সারণ �েয়াজন কারণ ভাল সংেযাগ সড়ক থাকােত �েলর ছা�-ছা�ীর সং�া িদন 
িদন বাড়েছ। তাছাড়া বাংলােদশ সরকার ৫ েথেক ৮ বছর িবনা েবতেন �াথিমক িব�ালেয়র �ব�া করায় ছা�-ছা�ীর 
সং�া বাড়েছ। এজ� আরও ক� দরকার।  

  সংেযাগ সড়েকর ৈদঘ র্য্ বাড়ােনা দরকার। তাছাড়া সড়েকর ২ িদেক েসা�ার (shoulder) থাকা দরকার। ভাল 
েযাগােযােগর জ� িকছু কাঁচা রা�া পাকা করা দরকার। িকছু অ� সং�ক পুরাতন সংেযাগ ি�জ আেছ েযগুেলার অব�া 
ভাল না। এগুিল  repair করা দরকার।  

 �িত েস�াের ১িট �ায়ী মই (ladder) ছাদ ও েসালার �ােনল পির�ােরর জ� দরকার। দুেয র্াগিবহীন সময় ভবেনর 
�াটারিনিট ক�েক �েলর বা�ােদর sick ক� করা েযেত পাের।  

 িকছু িকছু েস�াের ছােদর �ারােপট েদওয়াল আঁকা বাঁকা অথবা েসাজা (not uniform) নয় । তাছাড়া �ারােপেটর 
েদয়ােলর উ�তা কম থাকায় বা�ারা পেড় েযেত পাের। িঠকাদারেদর এলিজইিডর মাঠ পয র্ােয়র কম র্কতর্া ও 
পরামশ র্কেদর �িয়ং এ উে�িখত মাপ (Dimension) অনুসাের কাজ করেত হেব।  

 র য্াে�র সারেফস সামা� উঁচু িনচু  বা অমসৃণ (Uneven) হওয়া দরকার যােত বৃি�র সময় র য্া� িপি�ল না থােক। 
 অেনক �ল কাম সাইে�ান েস�াের মােঠ বালু িদেয় ভরাট করা হে�। এ সকল জায়গায় মািট ভরাট করা উিচৎ এবং 

উপের সবুজ ঘােসর টারিফন লাগােল ভাল হয়। িঠকাদাররা েকাথাও েকাথাও গাছ লাগাে�।  
 িকছু িকছু �ল কাম সাইে�ান েস�াের ইেটর গাঁথুিনর কাজ মানস�ত হয় নাই। বা�বায়ন কারী সং�া িঠকাদারেক 

ভাল িমি� িদেয় ভাল মােনর ইেটর গাঁথুিন করার জ� অনুেরাধ করেত পাের । িবেশষ কের দুগ র্ম সাইেটর জ� িবেশষ 
�ব�া েনয়া দরকার । 
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পািন সরবরাহ, �ািনেটশন, হাইেজিনক ও পিরেবশ িবষেয় মতামত : 
 

ক) �েলর ে�ণীকে� ভাল আেলা বাতােসর �ব�া আেছ িক� টয়েলেটও ভাল আেলা বাতােসর �ব�া করা দরকার। 
খ) একিদেকর টয়েলট পুরুষ ও অ�িদেক মিহলােদর ছিবর মা�েম েদখােনা েযেত পাের। 
গ) �েলর �ান েবশী পাওয়ার জ� একিদেকর টয়েলট বাদ িদেত পাের। তার বদেল নীেচর তলায় টয়েলট করা েযেত পাের। 

দুেয র্াগকালীন সমেয় উপের টয়েলট �বহৃত হেব। �ল কায র্�ম চলাকালীন সমেয় নীচ তলার টয়েলট �বহার করা 
েযেত পাের। 

ঘ) আ�ার�াউ� পািনর �াংক করেত অেনক খরচ হয় এবং ৩য় তলায় অেনক �ােন পািন উেঠ না। এই িবেবচনায় �াউ� 
েলেভেল পািনর �াংক করা েযেত পাের।  

 �িত েজলায় পরামশ র্দাতা ফােম র্র �েকৗশলীেদর সং�া ৫ জন এবং এলিজইিডর সদ� সং�া ২০০ জন  (�েকৗশলীর 
সং�া আনুমািনক ৩০/৩৫ জন)। ৫ জন পরামশ র্ক �েকৗশলীর পে� পুেরা েজলার কাজ তদারক করা কিঠন । তাই 
পরামশ র্দাতা ফােম র্র �েকৗশলীর সং�া বাড়ােনার ��াব যুি�যু�।  

 িব��াংেকর িরেপােট র্র উে�খেযা� কািরগির সুপািরশগুিল হল: 
১. �ল কাম সাইে�ান েস�ােরর ৫িট এি� পেয়� কমােনা েযেত পাের।  
২. �ল কাম সাইে�ান েস�ার বাংলােদেশর ে��াপেট দি�ণমুখী হেল আেলা বাতােসর সুিবধা েবশী পােব।  
৩. LIS ও LPS �াপ ও �য্ািকং এর জ� েস�ােরর ছােদ এস (s) টাইপ �ক েস�ার েলখা েযেত পাের। 

 িঠকাদারেদর সােথ আেলাচনায় জানা যায় েয �ল কাম সাইে�ান েশ�ার িনম র্ােণর পূেব র্ মালামাল পিরবহেনর জ� 
সংি�� সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ স�� করেল উ� েশ�ার মালামাল পিরবহেন আিথ র্ক ও সমেয়র অেনক সা�য় হেব, 
যা যুি�যু�। 

 �ল কিমিট, িশ�ক, �ানীয় েলাকজেনর সােথ আেলাচনায় �ল র�ণােব�ণ, �ল পিরচালনা, ভিব�ৎ র�ণােব�ণ, 
বাউ�াির েদওয়াল, সারা বছর �বহার ইতয্ািদ িনেয় আেলাচনা হয়। আেলাচনায় েসালার �ােনেলর থাকায় �ব�া 
থাকায় তারা খুব খুশী হয় এবং ভিব�ৎ র�ণােব�েণর �ব�া েনওয়ার জ� অনুেরাধ করা হয়।  

 �ল কাম সাইে�ান েস�াের �ল কায র্�ম চালােনার জ� েয সং�ক ে�ণী ক� দরকার তা না থাকায় বাইের অথবা 
েখালা আকােশ �াস করেত হয়। ে�ণীকে�র সং�া বাড়ােনার জ� পােশর নতুন ভবন অথবা স�ব হেল ঊ�র্মুখী 
স�সারণ করা েযেত পাের। 

৩.০৫    �ক� বা�বায়ন ইউিনট (িপিসএমইউ) এর মতামত 
 

জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন নামক গু� �ক�িট পিরক�না কিমশেনর কায র্�ম িবভােগর আওতায় 
PCMU এর সম�েয় ৬িট ম�ণালয়/সং�া (BWDB, LGED, DDM, Agriculture Extension, FAO, 
Fisheries & Livestock) িনেয় ৭৫৫,৫১৯.৮০ ল� টাকা �েয় ২০০৮ সােল ECNEC কতৃর্ক অনুেমািদত হয় 
এবং কায র্�ম শুরু হয়। গু� �ক� �ণয়েনর মূল ধারনাই িছল িসডের �িত�� অব�ার পুনরু�ার অথ র্াৎ আেগর অব�ায় 
িফিরেয় আনা (Build Back)। এই Build Back Concept এ LGED অংশ ৪৫৭িট পুরাতন/জরাজীণ র্ েশ�ার 
েমরামত এবং ৫০িট নতুন েশ�ার ও ৩০িট িক�া িনম র্ােণর জ� ২৮,৯৫৯.২৫ টাকা �েয় DPP ��ত, অনুেমাদন এবং 
কায র্�ম শুরু হয়।  

 
২০১০ সােল িব� �াংক এর অথ র্ায়েন উপকূলীয় অ�ল িক পিরমাণ সাইে�ান েশ�ার এর �েয়াজন হেব তা িনেয় একিট 
Study হয়। উ� Study েত েদখােনা হয় েয উপকূলীয় েজলা সমূেহ মানুেষর জানমাল র�া করেত আেরা ৯২২০িট 
েশ�ার �েয়াজন। অতঃপর িব��াংক সহ BCCRF, GFDRR এই গু� �কে� অিতির� অথ র্ায়েনর ফেল গু� 
�ক�িট ২০১১ সােল ১৫৮,১২৬.৭৯ ল� টাকা �েয় ১ম DPP অনুেমািদত হয়। েযখােন LGED অংেশর �য় ধরা হয় 
৮৯,৫২৯.৮২ ল� টাকা (১২১.৮ (িমিলয়ন ডলার)। এেত অিতির� ১৩০িট েশ�ার এবং ১৪০ িক:িম: েরাড এবং ৫৫০িম: 
�ীজ/কালভাট র্ ধরা হয়। এখােন উে�� েয, িক�া িনম র্ােণর জ� পয র্া� জায়গার অভােব Build back batter 
concept ধারণা েশ�ােরর ২য় তলা িক�া এবং ৩য় তলা �ল িহসােব Design করা হয়। েশ�াের অিতির� 
চািহদা থাকায় এবং িব��াংক অিতির� অথ র্ায়েনর ফেল আেরা ১২৩০িট েশ�ার, ১২০ িক:িম: েরাড, ৬৫০ িম: 
ি�জ/কালভাট র্ এবং ৫৭িট অিতির� টয়েলট করার জ� ১৯৫,০৬৭.০০ ল� টাকা (২৫০ িমিলয়ন ডলার) �েয় LGED 
অংেশর DPP েত ২০১৩ সােল ২য় সংেশািধত হয়।  
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অথ র্াৎ Build back concept এ LGED েমরামত েক �াধা� িদেয় ৪৫৭িট েশ�ার েমরামত, ৫০িট নতুন েশ�ার 
িনম র্াণ এবং ৩০িট িক�া িনম র্াণ কায র্�ম হােত েনয়। অতঃপর Build back better concept এ LGED ৩১০িট 
নতুন েশ�ার �িতিট েশ�াের নূ�তম ১িক:িম: কের সংেযাগ সড়ক িহসােব ৩৬০ িক:িম: সংেযাগ সড়ক এবং 
েমরামেতর আওতায় গৃহীত েয সকল েশ�াের ২য় তলায় টয়েলট নাই এমন ৫৭ িট পুরাতন েশ�াের ৫৭িট টয়েলট 
িনম র্াণ কের। এইে�ে� েয সকল �েল পয র্া� যায়গা পাওয়া েগেছ েসখােন েশ�ােরর িক�া অথবা ২য় তলায় গবাদী 
পশুর �ব�া রাখা হেয়েছ। তাছাড়া Solar Panel, Rain water Harvesting পিরেবশ এবং সামািজক 
িনরাপ�ার িবষয় অ�ভু র্� করা হয়।  

 
�কে�র কােজর গুনগত, পিরেবশ ও সামািজক িনরাপ�া িনি�ত কে� PCMU, Planning Commission এর 
আওতায় ৩য় প� িহসােব একিট Monitoring and Evaluation ফাম র্ কাজ কের থােক। বতর্মােন িব��াংক 
Commitment ২৫০ িমিলয়ন ডলার এর পিরবেতর্ ২০৪ িমিলয়ন ডলার পাওয়া যােব বেল LGED েথেক জানা যায়। 
ফেল DPP েত উে�িখত কােজর পিরমাণ কম বা�বািয়ত হে�।  

 
েমরামেতর আওতায় গৃহীত ৪৫৭িটর মে� িব� �াংক এর শতর্ানুযায়ী ৪৬০িট েশ�ার েমরামেতর িনেদ র্শনা থাকায় 
বা�েব ৪৫৯িট েশ�ােরর েমরামত করেছ। ১িট েশ�ার এতটাই ঝুিঁকপূণ র্ যা েমরামত অেযা� বেল Dropped কেরেছ। 
এখােন িবেশষভােব উে�� েয, এই েশ�ার গুেলা ৮০ দশক এর কাছাকািছ সমেয় িনিম র্ত যার মূল Structure অেনক 
ে�ে�ই দুব র্ল থাকায় েমরামতেযা� অংশসমূহ েমরামত কেরও কাংি�ত ফলাফল পাওয়া যাে� না। এ ছাড়াও 
ভবনগুেলা পির�ার পির�� রাখা যাে� না এবং ৩-৫ বছর পরপর একিট রুিটন েমরামেতর আওতায় আনা হে� না 
ফেল ভবেনর �ািয়� িদেন িদেন কেম যাে�। 

 
িব��াংক এর স�িত �া� ২৫০ িমিলয়ন ডলার এর পিরবেতর্ ২০৪ িমিলয়ন ডলার পাওয়া যাে� িবধায় RDPP েত 
৩৬০িট নতুন েশ�ার এর পিরবেতর্ ৩৫২িট এবং ৩৬০ িক:িম: সংেযাগ সড়েকর পিরবেতর্ ৩৪৩ িক:িম: সংেযাগ সড়ক 
বা�বািয়ত হে�। তাছাড়াও জিম ��তার জ� ৩০িট িক�ার পিরবেতর্ ১৫িট িক�া িনম র্াণ করা হে�। 

 
�িতিট েশ�ার িনম র্াণ/েমরামেতর পর �ল �ােনজেম� কিমিটর (SMC) িনকট বুিঝেয় েদওয়া হয়। এ ে�ে� �ল 
�ােনজেম� কিমিট েশ�ার এর পরবত� দািয়� �হণ পূব র্ক তােদর উপর অিপ র্ত দািয়� পালন করা উিচৎ। েযমনঃ 
ঝড়/বৃি�র পর ছােদ গােছর পাতা/ ময়লা আবজর্না জেম ছােদর পািন বািহের যাবার পথ ব� থাকেল ছাদ ডয্াম হয় এবং 
আে� আে� ছাদ িদেয় পািন পের। অথ র্াৎ িনয়িমত পির�ার পির�� ও টুিকটািক েমরামত করা উিচৎ। এে�ে� SMC 

েক ও �ানীয় জনগণেক সেচতনতামূলক �িশ�েণর �ব�া করা েযেত পাের।  
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চতুথ র্ অ�ায়  

�কে�র উে�� অজর্েনর অব�া পয র্ােলাচনা ও পয র্েব�ণ 
 

জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন �কে�র িনিবড় পরীিব�ণ �িতেবদন �ণয়েনর লে� ত� উপাে�র সং�াগত 
িবে�ষেণর জ� ত�-উপা� সং�েহর �ধান টুলস িহসােব �ক� এলাকার ৯িট েজলার ৬৫ িট উপেজলায় ৪১৯৩ 
সুিবধােভাগী খানা জরীপ (Beneficiary Household Survey) পিরচালনা করা হয়। িনে�র অনুে�দসমূেহ 
উে�িখত ৪১৯৩ খানার নমুনা জরীেপ �া� ত� উপা� িবে�ষণ করা হল:  

৪.০১  আথ র্সামািজক ও জনসং�া িবষয়ক :  

উ�র দাতা গেনর িল� িবভাজন সারণী ৪.১ েথেক েদখা যায় েয, জরীপকৃত এলাকায় ৭৬.৯০% উ�রদাতা পুরুষ এবং 
২৩.১০% উ�রদাতা মিহলা। িল� িবভাজেনর ছেক উ�রদাতােদর িবভাজন িনে� �দ�  হল:  

                  সারণী ৪.১-িল�েভেদ উ�রদাতােদর িবভাজন  

উ�রদাতার িল� �ক� এলাকা  
n শতকরা হার 

পুরুষ ৩২২৪ ৭৬.৯০ 
মিহলা ৯৬৯ ২৩.১০ 
েমাট ৪১৯৩ ১০০ 

   n=উ�রদাতার সং�া (respondent)  

 

উ�রদাতাগেণর বয়স: সারণী ৪.২ এ উপকারেভাগী জরীেপ সা�াৎকার �দানকারীেদর বয়স িভি�ক িবভাজন েদখােনা 
হল। সমী�া এলাকায় ৩৪.৭৬% উ�রদাতার বয়স ২৬-৩৫ বছেরর মে�, ১১.৫৬% এর বয়স ১৫-২৫ বছেরর মে� 
এবং মা� ৩.৪৮% উ�রদাতার বয়স ৬৫ বছেরর উে�র্ ।  

 
 

িশ�াগত েযা�তা: সারণী ৪.৩ েথেক �তীয়মান হয় েয �ক� এলাকায় ৯.৮% িনর�র, ৩২.৯% �াথিমক পয র্ায় পয র্�, 
২৪.৭% মা�িমক পয র্� এবং ২৪.৬% মা�িমক উ� পয র্ােয় (িড�ী) পয র্� িশ�াগত েযা�তা। উে�� েয �ক� এলাকায় 
�া�রতার হার ৯০.২% যা জাতীয় �া�রতার হােরর েচেয় ৩৯.২% েবশী (আদমশুমাির, ২০১৬ অনুযায়ী �া�রতার 
হার  ৫১%)। 

১১.৫৬%

৩৪.৭৬

২৭.৩৪

১৫.৮৪

৭.০২ ৩.৪৮%
বয়েসর ে�ণীেভেদ উ�রদাতােদর িবভাজন 

১৫-২৫ ২৬-৩৫ ৩৬-৪৫ ৪৬-৫৫ ৫৬-৬৫ ৬৫+

সারণী ৪.২-বয়েসর ে�ণীেভেদ উ�রদাতােদর িবভাজন (শতকরা হাের) 

বয়েসর ে�ণী �ক� এলাকা 

n শতকরা হার 

১৫-২৫ ৪৮৫ ১১.৫৬ 

২৬-৩৫ ১৪৫৮ ৩৪.৭৬ 

৩৬-৪৫ ১১৪৬ ২৭.৩৪ 

৪৬-৫৫ ৬৬৪ ১৫.৮৪ 

৫৬-৬৫ ২৯৪ ৭.০২ 

৬৫+ ১৪৬ ৩.৪৮ 

েমাট ৪১৯৩ ১০০ 

৭৬.৯%

২৩.১%

িল�েভেদ উ�রদাতােদর িবভাজন

পুরুষ মিহলা
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সারণী ৪.৩-িশ�াগত েযা�তার �র েভেদ উ�র িবভাজন (শতকরা হাের) 

িশ�ার �র �ক� এলাকা 
n শতকরা হার 

িনর�র ৪১১ ৯.৮ 
�াথিমক পয র্ায় পয র্� ১৩৮০ ৩২.৯ 
মা�িমক ১২০৩ ২৮.৭ 
মা�িমক /উ� পয র্ায় ১১৯৯ ২৮.৬ 
েমাট ৪১৯৩ ১০০ 

 
 

 

 

 

 

 

েপশা: সারণী ৪.৪ হেত েদখা যায় েয উ�রদাতারা িবিভ� েপশা যথা-কৃিষ, িদন মজুর/ির�া চালক/মািঝ, চাকুির, �বসা 
(বড়/মাঝাির/��) ইতয্ািদ কােজ িনেয়ািজত আেছ। �ক� এলাকায় �বসায়ীরা ও চাকুরীজীবীরা েবশী সুেযাগ েপেয়েছ। 
�ক� এলাকায় সেব র্া� ২৪.৭% ভাগ চাকুরীজীবী, ২৩.১% িবিভ� ধরেণর �বসার সােথ জিড়ত, কৃিষ কােজর সােথ 
স�ৃ� আেছ ২২.৯%, ১২.৬% গৃিহণী এবং ৫.৫% অ�া� েপশার সােথ জিড়ত। 

সারণী-৪.৪ বতর্মান েপশােভেদ উ�রদাতার িবভাজন 

েপশা �ক� এলাকা 

n শতকরা হার 

কৃিষ ৯৬০ ২২.৯ 
গৃিহণী ৫২৮ ১২.৬ 
িদনমজুর/ির�াচালক/ মািঝ ৪৭০ ১১.২ 
চাকুরী ১০৩৬ ২৪.৭ 
�বসা (বড় আকােরর) ৬০৪ ১৪.৪ 
�বসা (মাঝাির আকােরর) ২১৪ ৫.১ 
�বসা (�� আকােরর) ১৫১ ৩.৬ 
অ�া� ২৩০ ৫.৫ 
েমাট ৪১৯৩ ১০০ 

 

পিরবােরর সদ� সং�া:  সারণী ৪.৫ হেত েদখা যায় েয ১-৩ জন সদ� সং�া রেয়েছ ১৫.৩% পিরবাের, সেব র্া� 
৬৯%পিরবােরর সদ� সং�া ৪-৬ জন, ১৩.৮% পিরবােরর সদ� সং�া ৭-৯ জন এবং ১.৯% পিরবাের সদ� সং�া 
১০ জেনর ঊে�র্।  

সারণী-৪.৫ পিরবােরর সদ� সং�া 

সদ� 
সং�া  

�ক� এলাকা 

n শতকরা হার 

১-৩ ৬৪১ ১৫.৩ 
৪-৬ ২৮৯৩ ৬৯ 
৭-৯ ৫৭৯ ১৩.৮ 
১০+ ৮০ ১.৯ 
েমাট ৪১৯৩ ১০০ 

 

৯.৮%

৩২.৯%

২৮.৭%

২৮.৬%

িশ�াগত েযা�তার �র েভেদ উ�র িবভাজন 

িনর�র �াথিমক পয র্ায় পয র্� মা�িমক মা�িমক /উ� পয র্ায়

২২.৯%

১২.৬%

১১.২%২৪.৭%

১৪.৪%

৫.১%
৩.৬%৫.৫%

বতর্মান েপশােভেদ উ�রদাতার িবভাজন

কৃিষ

গৃিহণী

িদনমজুর/ির�াচালক/ 
মািঝ
চাকুরী

�বসা (বড় আকােরর)
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পিরবােরর মািসক আয়: সারণী ৪.৬ এ �ক� বা�বায়েনর আেগ উ�রদাতােদর পিরবােরর গড় মািসক আয় এবং বতর্মান 
গড় মািসক আয় েদখান হেয়েছ। েদখা যাে� েয �ক� বা�বায়েনর পের আয় এবং আেয়র পিরিধ েবেড়েছ। �কে�র 
পের পািরবািরক আয় শতকরা ১২১.৫৬ ভাগ হেয়েছ যা পূেব র্র আেয়র েচেয় শতকরা ২১.৫৬ ভাগ েবশী। 

সারণী-৪.৬ �ক� বা�বায়েনর পূেব র্র আয় এবং বতর্মােনর আেয়র ত�িচ� 

আয়  �ক� এলাকা 
গড় মািসক আয় (টাকা)  শতকরা হার 

�কে�র আেগ পিরবােরর আয় ১২,৯৪৫ ১০০ 
 �কে�র পের মািসক আয় ১৫,৭৩৬ ১২১.৫৬ 

বিধ র্ত আয় ২,৭৯১ ২১.৫৬ 
 

�ক� এলাকা গড় মািসক আয় (টাকা) 

 
 

৪.০২ �ক� সং�া� ত� 

 �কে�র সােথ জিড়ত জনবল  : সারণী ৪.৭ (ক)  উ�রদাতােদর ৫৩.৫% �কে�র িবিভ� কােজর সােথ জিড়ত িছল 
এবং  ৪৬.৫% �কে�র েকান কােজর সােথ স�ৃ� িছল না।  

সারণী-৪.৭ (ক) �কে�র সােথ জিড়ত জনবল 

 

 

 
 

 

 

 

সারণী ৪.৭ (খ) �কে�র সােথ জিড়তেদর কােজর �কারেভদ হেত েদখা যায় েয, সব র্ািধক ৬৭.৬% জন আেলাচনায় 
অংশ�হণকারী, ২৭.৩% �িমক, ১% সরবরাহকারী এবং ৪.১% অ�া� ভােব �কে�র সােথ জিড়ত আেছ। 

১২৯৪৫

১৫৭৩৬

�কে�র আেগ পিরবােরর আয় �কে�র পের মািসক আয়

�কে�র সােথ জিড়ত �ক� এলাকা 
n শতকরা হার 

হয্াঁ ২২৪৩ ৫৩.৫ 
না ১৯৫০ ৪৬.৫ 

েমাট ৪১৯৩ ১০০ 

হয্াঁ
53%

না
47%

(ক) �কে�র সােথ জিড়ত জনবল 

হয্াঁ না
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সারণী-৪.৭ (খ) �কে�র সােথ জিড়ত জনগেণর কােজর �কারেভদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সংি�� সুিবধাসমূহ:  

সারণী ৪.৮ এ েদখা যাে� জরীপকৃত এলাকায় ৯৭.৮% উ�রদাতা তােদর এলাকায় ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, ০.৫% 
উ�রদাতা িক�া, ৩০.৫% উ�রদাতা সংেযাগ সড়ক, ১১.৮% উ�রদাতা ি�জ/কালভর্াট আেছ মেম র্ মতামত িদেয়েছন।  

সারণী-৪.৮ �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সুিবধা সমূহ  

�িমক নং সুিবধাসমূহ �ক� এলাকা 
হয্াঁ n না n 

১.  �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ৯৭.৮ ৪১০১ ২.২ ৯২ 
২. িক�া ০.৫ ২১ ৯৯.৫ ৪১৭২ 
৩. সংেযাগ সড়ক ৩০.৫ ১২৭৯ ৬৯.৫ ২৯১৪ 
৪. ি�জ/ কালভর্াট ১১.৮ ৪৯৫ ৮৮.২ ৩৬৯৮ 

 

 

�িমক
২৭.৩%

সরবরাহকারী
১%আেলাচনায় 

অংশ�হণকারী
৬৭.৬%

অ�া�
৪.১%

(খ) �কে�র সােথ জিড়ত জনগেণর কােজর �কারেভদ

৪১০১

২১

১২৭৯

৪৯৫
৯২

৪১৭২

২৯১৪

৩৬৯৮

�ল কাম সাইে�ান 
েস�ার

িক�া সংেযাগ সড়ক �ীজ/ কালভর্াট

�ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সুিবধা সমূহ

হয্াঁ না

�কে�র সােথ জিড়ত �ক� এলাকা 
n শতকরা হার 

�িমক ৬১৩ ২৭.৩ 
সরবরাহকারী ২২ ১ 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী ১৫১৬ ৬৭.৬ 
অ�া� ৯২ ৪.১ 
েমাট ২২৪৩ ১০০ 
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�ক� সং�া� উ�রদাতার মতামত: �কে�র সুিবধােভাগী জনসাধারেণর িনকট হেত ��মালার মা�েম িবিভ� িদক 
িনেয় মতামত েনয়া হেয়েছ। সারণী ৪.৯ �কে�র মতামেতর িবে�ষণ েদখা েযেত পাের। এেত েদখা যাে� ৭ িট �ে�র 
মে� গেড় ৩০.৪১% মতামত হয্াঁ িদেয়েছ এবং গেড় ১৬.১৬% মতামত না িদেয়েছ। তাছাড়া গেড় ৫৪.৪% উ�রদাতার 
মতামত �েযাজয্ নয়।  

সারণী-৪.৯ �ক� সং�া� উ�রদাতার মতামত 

�ম 
নং 

িবষয় �ক� 
হয্াঁ না �ধান 

কারন (না 
হেল) 

�েযাজয্ নয় জানা নাই 

% n % n % n % n 

১ এলাকার জনসাধারণ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� 
��ে� �বহার উপেযাগী 

৮১.৮ ৩৪৩০ ৫.৮ ২৪৩  ১২.৩ ৫১৬   

২ িক�া ��ে� �বহার করা যায় ০.৩ ১৩ ০.৭ ২৯  ৯৯.০ ৪১৫১   

৩ সংেযাগ সড়ক জনসাধারেণর চলাচল 
উপেযাগী 

২৩.৩ ৯৭৭ ২.৭ ১১৩  ৭৪.০ ৩১০৩   

৪ সংেযাগ সড়েকর ি�জ/কালভর্াট 
জনসাধারেণর চলাচল উপেযাগী 

১২.৩ ৫১৬ ০.৩ ১৩  ৮৭.৪ ৩৬৬৫ ০.১ ৪ 

৫ সংেযাগ সড়েকর ি�জ/কালভর্াট এর 
মা�েম পািন �বাহ হয় 

১১.৬ ৪৮৬ ০.২ ৮  ৮৮.১ ৩৬৯৪ ০.১ ৪ 

৬ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, সংেযাগ সড়ক, 
ি�জ, কালভর্াট, েক�া, ইতয্ািদর িনয়িমত 
র�ণােব�ণ হয় 

৭৫.৫ ৩১৬৬ ৭.৬ ৩১৯  ১৫.৯ ৬৬৭ ১.১ ৪৬ 

৭ এই �কে�র জ� আপনার/পিরবােরর 
জিম অিধ�হণ হেয়েছ 

৪.১ ১৭২ ৯৫.৮ ৪০১৭  ০.১ ৪   

 

৪.০৩ কৃিষ িবষয়ক ত�  

�ক� বা�বায়েনর পর কৃিষকােজ উ�িত হেয়েছ িকনা তা েস িবষেয় ��মালার মা�েম জনসাধারেণর মতামত েনয়া 
হেয়েছ। সারণী ৪.১০ েত েদখা যায় েয ি�জ কালভাট র্ মা�েম পািন িন�াশেন সুিবধার উ�ের ৩.৯% হয্াঁ ,৩.৪% না, 
�েযাজয্ নয় ৯২.২% এবং ০.৫%জানা নাই বেল মতামত িদেয়েছন। ি�জ কালভাট র্ মা�েম কৃিষ জিমেত েসেচর সুিবধা 

৩৪৩০

১৩

৯৭৭

৫১৬ ৪৮৬

৩১৬৬

১৭২২৪৩
২৯ ১১৩ ১৩ ৮

৩১৯

৪০১৭

৫১৬

৪১৫১

৩১০৩

৩৬৬৫ ৩৬৯৪

৬৬৭

৪0 0 0 ৪ ৪ ৪৬ 0

এলাকার জনসাধারণ 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�

��ে� �বহার উপেযাগী

িক�া ��ে� �বহার 
করা যায়

সংেযাগ সড়ক 
জনসাধারেণর চলাচল 

উপেযাগী

সংেযাগ সড়েকর 
ি�জ/কালভর্াট 

জনসাধারেণর চলাচল 
উপেযাগী

সংেযাগ সড়েকর 
ি�জ/কালভর্াট এর 

মা�েম পািন �বাহ হয়

ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, 
সংেযাগ সড়ক, ি�জ, 

কালভর্াট, েক�া,
ইতয্ািদর িনয়িমত 
র�ণােব�ণ হয়

এই �কে�র জ� 
আপনার/পিরবােরর জিম

অিধ�হণ হেয়েছ

�ক� সং�া� উ�রদাতার মতামত

হয্াঁ না �ধান কারণ (না হেল) �েযাজয্ নয় জানা নাই
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হেয়েছ এর উ�ের ৬.৩% হয্াঁ ,.০৭% না, ৯২.৫% �েযাজয্ নয় এবং ০.৫%জানা নাই বেল মতামত িদেয়েছ । সড়েকর 
পােশ বৃ�েরাপণ  হেয়েছ িকনা এ �ে�র উ�ের ৮.৩% হয্াঁ, ১৫.৭%না, ৭৫.৮% �েযাজয্ নয় এবং ০.২% জানা নাই 
বেল মতামত িদেয়েছ । �ক� আরে�র পূেব র্  কৃিষ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল বছের ৬১৪৮৪.৮১ টাকা এবং �ক� 
পরবত� সমেয় কৃিষ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল বছের ৭০৬০০.০৪ টাকা। িব�ািরত সারণী ৪.১০ এ েদয়া হেয়েছ। 

সারণী-৪.১০ কৃিষ িবষয়ক ��াবলীর ত� িবে�ষণ 

�িমক 
নং 

িবষয় �ক� এলাকা 
হয্াঁ 
% 

না  
% 

�েযাজয্ 
নয় % 

জানা নাই 
% 

১ �কে�র ি�জ/ কালভর্াট এর মা�েম এলাকায় কৃিষ জিমেত পািন িন�াশন  সুিবধা হেয়েছ ৩.৯ ৩.৪ ৯২.২ ০.৫ 
২ �কে�র ি�জ/ কালভর্াট এর মা�েম এলাকায় কৃিষ জিমেত েসেচর  সুিবধা হেয়েছ ৬.৩ ০.৭ ৯২.৫ ০.৫ 
৩ সড়েকর পােশ বৃ�েরাপন হেয়েছ  ৮.৩ ১৫.৭ ৭৫.৮ ০.২ 
৪ েসেচর মা�েম পূেব র্র (২০০৫-২০০৭) তুলনায় বতর্মােন এলাকায় কৃিষ উৎপাদন েবেড়েছ  

আপনার পিরবােরর েমাট কৃিষ উৎপাদনঃ 
ক) �ক� আরে�র পূেব র্ ৬১৪৮৪.৮১ টাকা বছের 
খ) �ক� আরে�র পর ৭০৬০০.০৪ টাকা (২০১৬) 

 

 

৪.০৪ �কে�র �া�য্, িশ�া, েযাগােযাগ ও কম র্সং�ান িবষয়ক ত� 

�কে� মা�েম �া�য্, িশ�া, েযাগােযাগ ও কম র্সং�ােনর িবষেয় �ক� এলাকায় সুিবধােভাগীেদর মতামত েনয়া হেয়েছ। 
সারণী ৪.১১ হেত েদখা যায় েয �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� ২৮.৯% �ােন �া�য্ েসবা আেছ। ২৭.৯ % উ�রদাতা 
জানােলন েয, কিমউিনিট �া�য্ েসবা �ারা এবং ৫৪.৮% িটকা পিলও ইতয্ািদ েসবায় তারা উপকৃত হে�ন। ৭৯.৫% 
উ�রদাতােদর মেত  িশ�া�দান �ব�ায় তারা উপকৃত হে�ন। ১৯.৮%�ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� সরকারী এনিজও 
�দ� বৃি�মূলক �িশ�ণ �ব�া আেছ। এছাড়া ৩০.৭% জািনেয়েছন েয সংেযাগ সড়েকর ফেল যাতায়ােত সুিবধা  হে�। 
�ক� বা�বায়েনর ফেল  ১৪.৫% পিরবােরর কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ।  

  

৩.৯ ৬.৩ ৮.৩
৩.৪ ০.৭

১৫.৭

৯২.২ ৯২.৫

৭৫.৮

০.৫ ০.৫ ০.২

�কে�র ি�জ/ কালভর্াট এর মা�েম এলাকায় কৃিষ 
জিমেত পািন িন�াশন  সুিবধা হেয়েছ

�কে�র ি�জ/ কালভর্াট এর মা�েম এলাকায় কৃিষ 
জিমেত েসেচর  সুিবধা হেয়েছ

সড়েকর পােশ বৃ�েরাপন হেয়েছ

কৃিষ িবষয়ক ��াবলীর ত� িবে�ষণ

হয্াঁ (%) না (%) �েযাজয্ নয় (%) জানা নাই (%)
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সারণী ৪.১১-�কে�র �া�য্, িশ�া, েযাগােযাগ কম র্িবষয়ক তে�র িবে�ষণ 

�ম 
নং 

িবষয় �ক� এলাকা 
হয্াঁ না �েযাজয্ নয় 

% n % n % n 
১ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� কিমউিনিট �া�য্ েসবা আেছ ২৮.৯ ১২১২ ৫৪.৮ ২২৯৮ ১৬.৩ ৬৮৩ 
২ কিমউিনিট �া�য্ েসবায় আপনার উপকৃত হে�ন  ২৭.৯ ১১৭০ ৩.০ ১২৬ ৬৯.১ ২৮৯৭ 
৩ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�  িটকা, পিলও, ইতয্ািদ েদয়ার কম র্সূিচ আেছ ৫৫.৪ ২৩২৩ ২৭.০ ১১৩২ ১৭.৬ ৭৩৮ 
৪ িটকা, পিলও, ইতয্ািদ েসবায় আপনারা উপকৃত হে�ন  ৫৪.৮ ২২৯৮ ২.৭ ১১৩ ৪২.৫ ১৭৮২ 
৫ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� িশশু িশ�া �ব�া আেছ ৮০.৭ ৩৩৮৪ ২.৯ ১২২ ১৬.৪ ৬৮৭ 
৬ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� বয়� িশ�া �ব�া আেছ ২.৪ ১০১ ৭৯.৯ ৩৩৫০ ১৭.৭ ৭৪২ 
৭ িশ�া �দান �ব�ায় আপনারা উপকৃত হে�ন ৭৯.৫ ৩৩৩৩ ৩.৪ ১৪৩ ১৭.১ ৭১৭ 
৮ আপনার পিরবােরর সদ� �দ� িশ�া �হণ কেরেছন/করেছন ৫২.০ ২১৮০ ৩০.০ ১২৫৮ ১৮.০০ ৭৫৫ 
৯ সরকার/ এনিজও �দ� বৃি�মূলক �িশ�ণ �ব�া আেছ ১৯.৮ ৮৩০ ৬২.৬ ২৬২৫ ১৭.৫ ৭৩৪ 
১০ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সংেযাগ সড়েকর ফেল যাতায়ােত সুিবধা হেয়েছ ৩০.৭ ১২৮৭ ১৩.৭ ৫৭৫ ৫৫.৬ ২৩৩১ 
১১ �ক� বা�বায়েন ফেল আপনার/ পিরবােরর সদে�র কম র্সং�ােনর 

সুেযাগ সৃি� হেয়েছ 
১৪.৫ ৬০৮ ৮০.৮ ৩৩৮৮ ৪.৭ ১৯৭ 

 

 
৪.০৫ েফাকাস �প (FGD) িবে�ষণ 

জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন �কে�র আওতায় েমাট ৯িট েজলায় ৯িট এফিজিড অনুি�ত হেয়েছ। েজলা 
সমূহ হল- বরগুনা, িপেরাজপুর, পটুয়াখালী, বিরশাল, েভালা, ঝালকািঠ, খুলনা, সাত�ীরা ও বােগরহাট। �িতিট 
এফিজিডেত েমাট ১১ েথেক ১৫ জন িবিভ� েপশার েযমন- �ধান িশ�ক, সহকারী িশ�ক, ইি�িনয়ার, �বসায়ী, 
িঠকাদার, িদনমজুর, ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ার�ান, েম�ার, কিমউিনিট �া�য্ কম�, এলিজইিডর �িতিনিধবৃ� অংশ�হণ 
কেরন। এফিজিড স�ালক মূলত িনে�া� িবষেয়র উপর আেলাকপাত কেরন েযমন:- �ক� এলাকায় িক ধরেণর কাজ 
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১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০
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৪০০০

�কে�র �া�য্, িশ�া, েযাগােযাগ কম র্িবষয়ক তে�র িবে�ষণ

হয্াঁ না �েযাজয্ নয়
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স�� হেয়েছ, এর ফেল জনগেণর েকান েকান সুিবধা হে�, েকান সম�া হে� িকনা, সম�া হেল িক ধরেণর সম�া, 
িকভােব সমাধান করা যায়, �কে�র সবল িদক, দুব র্ল িদক িক এবং এর উ�য়ন এ করণীয়, ইতয্ািদ। উপি�ত 
অংশ�হণকারীেদর �তঃ�তর্ অংশ�হেণর মা�েম �া� ত� িনে� উে�খ করা হল: 

• সুিবধাসমূহ 
- দুেয র্ােগর সময় �ানীয় জনসাধারেণর িনরাপদ আ�য়  
- িশ�ার সুেযাগ বৃি� 
- গবািদ পশুেদর জে�ও আ�য় েকে� আ�েয়র �ব�া 
- �ক� চলাকালীন সমেয় কম র্সং�ান সৃি� এবং সামািজক ময র্াদা বৃি� 
- যাতায়াত �ব�ার উ�য়ন এবং রা�াঘাট, কালভাট র্ িনম র্াণ 
- পিরেবেশর উ�য়ন  

• অসুিবধা সমূহ  
সাধারণভােব �ক� কােজ েকান অসুিবধা েনই। তেব আ�য়েকে�র নীচতলায় বাউ�াির না থাকার কারেণ কখেনা 
কখেনা সম�া হেত পাের। িবেশষ কের অসামািজক কম র্কাে�র স�াবন েথেক যায়। 
 

- �েলর িশ�ক, কিমিটর সদ�বৃ�, িঠকাদার ও এলিজইিড  �েকৗশলীেদর তদারকীেত কােজর গুনগত মাণ 
িনয়�ণ হে�। তেব িকছু িকছু ে�ে� সিঠকভােব িঠকাদার িনেয়াগ/িনব র্াচন না করায় অেনক সময় উ�ত মােনর 
বািল, িসেম� েখায়া, পাথর, রড, ইতয্ািদ �বহার করা হয়িন। 

- িকছুে�ে� িঠকাদারেদর গািফলিতর কারেণ কাজ সিঠক সমেয় েশষ হয়না, আবার েকান েকান এলাকায় নদী 
ভা�েনর জ� কাজ সামিয়কভােব ব� িছল। িবল িনেয় সম�ার কারেণ কাজ খুব ধীর গিতেত হয়। 

- সাধারণত SMC, �শাসিনক কম র্কতর্া ও িশ�কেদর তদারিকর মা�েম র�ণােব�ণ করা হয়। তেব েকাথাও 
েকাথাও আ�য়েক� ও অ�া� সুিবধাসমূহ সিঠকভােব র�ণােব�ণ হয়না। িকছু SMC যথাযথ তদারিক না 
করায় বতর্মােন আ�য়েকে�র েবশীরভাগই িটউবওেয়ল, েসালার �ােনল, টয়েলট, জলছাদ, জানালা, িবদুয্ৎ 
লাইন েবাড র্ ইতয্ািদ নে�র িদেক। 

• �কে�র ভাল িদকসমূহ  
- একিট িনরাপদ আ�য়েকে� িনম র্াণ করা হেয়েছ। 
- িশ�ার মােনর উ�য়ন ঘেটেছ। 
- িবদুয্ৎ সরবরাহ ও েসৗর িবদুয্ৎ �ব�া  িনি�ত হেয়েছ। 
- বৃি�র পািন সংর�েণর �ব�া করা হেয়েছ। 
- আ�য়েক�িট পরবত�েত িশ�া �িত�ান িহসােব এবং িবিভ� সামািজক উ�য়নমূলক কােজ �বহার করা হয়। 
- �কে�র মা�েম পাকা রা�া হবার কারেন বষ র্ার সময় আর ক� করেত হয় না।  
- যাতায়ােতর সুিবধা হেয়েছ। 

 
• এ �কে�র দুব র্ল িদকসমূহ- 

- আ�য়েকে�  অেনক সময় পািনর সম�া েদখা েদয়, নলকূেপর সং�া কম হওয়ায় অেনক সময় পািনর 
সংকেট েভােগ আ�য়েকে�র অিধবাসীরা। 

- আ�য় েকে� অ�তুল �া�য্েসবা �ব�া।  
- জনসং�ার তুলনায় আ�য়েকে�র সং�া কম। 
- আ�য়েকে�র চারপােশ বাউ�াির না থাকায় িনরাপ�াহীনতা েদখা যায়। 

 
৪.০৬  গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সা�াৎকার (Key Informants Interview) এর মা�েম �া� ত� 

�কে�র গুরু� ও �ভাব পয র্ােলাচনার জ� �ানীয় গুরু�পূণ র্ �ি�েদর সােথ  সা�াৎকার ��মালার মা�েম সা�াৎকার 
�হণ করা হয়। �ক� ভু� ৯িট েজলার �িতিটেত �ক� বা�বায়েনর সােথ সংি�� কম র্কতর্া, উপেজলা �শাসেনর 
কম র্কতর্া, জন�িতিনিধ, িশ�কসহ উপকারেভাগীেদর ম� হেত ২০ জেনর সা�াৎকার েনয়া হয়। েমাট ১৮০ জেনর 
েথেক �া� ত� সারাংশ আকাের িনেচ েদয় হল- 

• 44পরামশ র্   
- আ�য় েকে�র ক� বৃি� করা �েয়াজন। 
- নতুন রা�া, কালভাট র্,  েখলার মাঠ িনম র্াণ করেত হেব। 
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- আরও েবশী আ�য়েক� ৈতির করেত হেব। 
- দ� ও সৎ িঠকাদার িনেয়াগ েদয়া উিচৎ। 
- �েল কি�উটার িবতরণ করেত হেব। 
- উ�ত পািনর পা� বসােত হেব। 
- �েলর চারপােশ বাউ�াির িনম র্াণ করেত হেব। 
- ভােলা SMC িনব র্াচন করেত হেব।  
- েবতনভূ� সুপারভাইজার রাখেত হেব। 
- সৎ ও েযা� িঠকাদার িনব র্াচন করেত হেব। 
- র�ণােব�েণর কাজ চলমান রাখেত হেব। 
- নারী পুরুষেদর জ� আলাদা টয়েলেটর �ব�া করেত হেব। 
- �িতব�ীেদর জ� র য্া� ৈতির করেত হেব। 

 
• 44�কে�র েময়াদ েশেষ ভিব�েত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সংি�� সুিবধাসমূহ চালু রাখা িবষেয় সুপািরশসমূহ  
- �ানীয় জনগণ এবং SMC এর মা�েম যথাযথ েদখাশুনা করেলই সিঠক ভােব চালু রাখা স�ব হেব। 
- নতুন কিমিট গঠন ও িনেয়াগ�া� েলােকর মা�েম পিরচালনা করা েযেত পাের।  
- সকেল িমেল দািয়� িনেত হেব। 

 

৪.০৭  স্হানীয় পয র্ােয় আ�িলক কম র্শালার �া� ত�ািদ িবে�ষণ  

আ�িলক কম র্শালায় িবিভ� উপেজলার �েলর িশ�ক, ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ার�ান ও সিচব, উপেজলা ইি�িনয়ার, 
�কে�র িডিপিড, এলিজইিডর িবিভ� কম র্কতর্াবৃ� উপি�ত িছেলন। সমী�ার কােজ িনেয়ািজত িটম িলডার আ�িলক 
কম র্শালার স�ালেকর দািয়� পালন কেরন। আ�িলক কম র্শালা আেয়াজেনর ত� িনেচ েদয়া হলঃ 

 আ�িলক কম র্শালার �ান তািরখ ও সময় 
বিরশাল আ�িলক কম র্শালা এলিজইিড অিফস সে�লন ক�, বিরশাল ১৮ এি�ল ২০১৭, সকাল ১০:৩০ ঘিটকা 
খুলনা আ�িলক কম র্শালা এলিজইিড অিফস সে�লন ক�, খুলনা ২০ এি�ল ২০১৭, সকাল ১০:৩০ ঘিটকা 

 

িচ� ৪.১-বিরশাল ও খুলনা’য় আেয়ািজত আ�িলক কম র্শালা 

  
বিরশাল আ�িলক কম র্শালা খুলনা আ�িলক কম র্শালা 

 

আ�িলক কম র্শালায় িবিভ� ��াবলীর মা�েম �কে�র কােজর মান, বতর্মান �ব�াপনা, সুিবধা ও অসুিবধা, দুব র্ল 
িদক, ভিব�ৎ র�ণােব�ণ �ব�া ইতয্ািদ িবষেয় উপি�ত �ি� বেগ র্র সােথ েখালােমলা আেলাচনা হয়। আ�িলক 
কম র্শালার িবিভ� িদেকর আেলাচনা সুপািরশ এবং মতামত িনে� েদয়া হল:  

• �কে�র ফেল জনগেণর �া� সুিবধাসমূহ 
- �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� করায় �ােমর েছেলেমেয়েদর েলখাপড়ার সুেযাগ বৃি� েপেয়েছ। 
- ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� করায় ঘূিণ র্ঝেড়র সময় জনগণ আ�য় িনে�। তাছাড়া গৃহপািলত জীবজ�রও আ�েয়র �ব�া 

আেছ। 
- সংেযাগ সড়ক থাকায় েছেল-েমেয়েদর �েল আসা যাওয়ার সুিবধা হে�, যাতায়ােতর সুিবধা হে�। তাছাড়া কৃিষ 

প� �ানীয় বাজাের আনা েনয়ার সুিবধা হে�। 
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- ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� সামািজক অনু�ান করা হে�। 
- আ�য়েক� িচিকৎসা েক� িহসােব �বহার হওয়ার জনগণ িচিকৎসা েসবা পাে�। 
- আ�য়েক� িরিলফ িবতরেণর জ� �বহার করা হয়। 
- দির� জনগেণর কম র্সং�ােনর �ব�া হে�। 
 

• এই �কে�র কােজ সম�া / অসুিবধাসমূহ 
- অেনক জায়গায় িচেলেকাঠার ছােদ উঠার �ব�া েনই। ফেল েসালার �ােনল পির�ার করা যায় না। তাছাড়া  পািন 

বািহর হওয়ার পেথ (পাইেপর মুেখ) গােছর পাতা বা অ�িকছু থাকায় িচেলেকাঠার ও ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র ছােদ 
বৃি�র পািন জেম থােক। এেত িবিভ� �ােন ছাদ িভজা থােক।  

- পািন সরবরাহ/ উে�ালেনর জ� িডপ িটউবওেয়েলর �ব�া নাই। 
- েয সকল ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ৩ তলা েসগুেলার েদাতলায় র য্াে�র মা�েম গৃহপািলত জীবজ� উঠােনার �ব�া 

আেছ। িক� েদাতলা ও র য্াে�র সংেযাগ �ের েকান দরজা বা কলাপিসবল েগট নাই। �ল চলাকালীন সমেয় 
অেনক ছা�-ছা�ী র য্া� িদেয় চলােফরা, েদৗড়ােদৗিড় করায় মােঝ মােঝই দুঘ র্টনা হয়। 

- অেনক ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� সংেযাগ সড়ক না থাকার কারেণ জনগেণর যাতায়ােতর অসুিবধা হয়। 
- টয়েলেটর আকার অেনক েছাট। 
- �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� �ল কায র্�ম ও ঘূিণ র্ঝেড় জনগেণর আ�েয়র জ� ৪িট ক� আেছ। �ল কায র্�ম 

পিরচালনার জ� ১িট ক� িশ�কেদর জ� �বহৃত হয়, বাকী ৩িট কে� �েলর পা��ম চেল যা অতয্� অ�তুল 
অথ র্াৎ �ল কায র্�েমর জ� ক� সংকট েদখা িদেয়েছ। 

- িতন তলা িবিশ� ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র ২য় তলায় (েয �ােন গৃহপািলত জীবজ� রাখার �ব�া আেছ) ৩ ফুট উঁচু 
েদওয়াল এবং ছাদ হেত ৩ ফুট েদওয়াল আেছ। বাকী অংেশ ৪ ফুট ফাঁকা আেছ। �ল কায র্�ম চলার সময় �েলর 
ছা�-ছা�ীরা েদওয়ােল উঠেত পাের অথবা িনেজেদর মে� ধা�াধাি� কের পেড় েযেত পাের। 

- দুেয র্ােগর সময় মিহলােদর জরুরী �সেবর জ� জ� একিট �সূিত ক� আেছ এবং একিট টয়েলট আেছ। তেব 
ক�িট ও টয়েলটিট অতীব েছাট। 

- �ল কায র্�েমর জ� একজন দ�রী অথবা �ল  পির�ার রাখার জ� একজন েলােকর দরকার। তাছাড়া রােত 
েকান েকান আ�য়েকে� �ানীয় বখােটরা অসামািজক কাজ কের। এসব �িতকােরর জ� একজন নাইট গােড র্র 
�েয়াজন।   

- িসঁিড়র ধাপগুিল উঁচু বেল িশশু, �িতব�ী, গভর্বতী মিহলা, বয়� মানুষেদর আ�য়েকে� উঠেত অসুিবধা হয়। 
 

• 44�কে�র গুনগত মান এবং সিঠকভােব দািয়� পালন 
- �কে�র েকান েকান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� গুনগতমান এর �াপাের সে�েহর অবকাশ আেছ। েযমন ২০১২ সােল 

িনিম র্ত উিড়য়ার চর ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র একিট েদয়ােল ফাটল েদখা িদেয়েছ। সােহবচর ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 
টয়েলেটর পাইপ িদেয় পািন িনগ র্মন হয় না।  

- েকাথাও েকাথাও লবণা� পািন �বহার করা হেয়েছ। 
- অেনক �ােন িঠকাদার সিঠক সমেয় কাজ করেত পাের না এবং একই িঠকাদার একসে� কেয়কিট �কে�র কাজ 

কের বেল কােজর গিত ম�র হে�। 
 

• 44ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র র�ণােব�ণ 
- র�ণােব�ণ কােজর জ� েকান অেথ র্র �ব�া নাই। তেব �ল কায র্�ম চালােনার জ� এবং েছাট খাট কােজর 

জ� বছের িশ�া িবভাগ েথেক েয টাকা পাওয়া যায় তা অ�তুল।  
- েকাথাও েকাথাও েসালার �ােনল পির�ার করা হয় না। তাছাড়া ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পির�ার পির�� রাখা হয় 

না, টয়েলটগুিল সিঠকভােব �বহার হয়না এবং পির�ার রাখা হয় না। 
- র�ণােব�ণ কােজর জ� েকান পাহারাদার নাই। 
- গবািদ পশুর মল-মূ� পির�ার করার জ� েলাকবল নাই। 
- েকান েকান ঘূিণ র্ঝড় েকে� দুেয র্াগকালীন সমেয় যথাসমেয় চািব না পাওয়ায় ক� েখালায় সম�া েদখা েদয়। 
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• 44র�ণােব�ণ কাজ ও েসবা �া�তার িনি�তকরণ িবষেয় পরামশ র্ 
- র�ণােব�ণ কােজর জ� �েয়াজনীয় অেথ র্র সং�ােনর �ব�া করা। 
- �ল কায র্�ম চালােনার জ� একজন ি�নার/ দ�রী ও একজন নাইট-গাড র্ িনেয়াগ ।  
- সামিয়ক ভােব বাঁেশর েবড়া িদেয় র য্া� ও েদাতলা সংেযাগ �াপন ব�। �ল কােজর ক� বাড়ােনা এবং িনরাপ�ার 

জ� েদাতলায় ফাঁকা �ােন েবড়া েদয়া। 
- �ানীয় েচয়ার�ান/ েম�ার ও িশ�কেদর মে� সম�য় কের েলাকজন িনেয় পির�ার পির��তার কাজ করা েযেত 

পাের।   
 

• 44�ক� বা�বায়েনর ফেল সুিবধােভাগী জনগেণর কম র্সং�ােনর  সুিবধাসমূহ 
- সংেযাগ সড়েকর ফেল দির� জনগণ ির�া, ইিজ-বাইক, ভয্ান চািলেয় অথ র্ উপাজর্ন স�ম হে�।  
- সংেযাগ সড়েকর ফেল কৃিষ প� পিরবহন কের কৃষকরা যথাযথ দাম পাে�। 
 
• 44�কে�র ভাল িদকসমূহ 
- �াকৃিতক দুেয র্ােগর সময় জনগেণর িনভ র্রেযা� আ�য় �ল। 
- সামািজক অনু�ান স�� করার মত সুিবধাজনক �ান।  
- েছেল ও েমেয়েদর জ� আলাদা টয়েলেটর �ব�া। 
- ই.িপ.আই কম র্সূিচ ও �া� �া�য্েক� িহসােব �বহার সুিবধা।  
- িনব র্াচেন েক� ও �াণ িবতরেণর েক� িহসােব �বহার করা যায়। 
- সংেযাগ সড়েকর কারেণ জনগেণর সহজ যাতায়াত সুিবধা। 
 

• �কে�র দুব র্লিদকসমূহ 
- �ল কায র্�েম েছেলেমেয়েদর জ� েখলার মােঠর �েয়াজন। অেনক ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� তা নাই। 
- েয সব ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র স�ুখ �ােন পাকা রা�া আেছ যা িদেয় ির�া, ইিজ-বাইক ও প�বাহী গাড়ী চলাচল 

কের েস সকল রা�ার উপর অজাে� েছেল েমেয়রা েদৗড়ােদৗিড় কের। ঐসকল রা�ায় বাউ�াির েদওয়াল বা বাউ�াির 
েফি�ং নাই, যা অতীব জরুরী। 

- অ�তুল সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ করা হেয়েছ। েকান েকান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� সংেযাগ সড়ক করা হয়িন। 
- েকাথাও েকাথাও সুেপয় পািনর �ব�া নাই। 
- পািন সরবরাহ �ব�া, টয়েলট সিঠকভােব �বহার ও পির�ার রাখা, �ল এলাকা, জীবজ� রাখার জায়গা, নীচতলার 

জায়গা ইতয্ািদ সিঠকভােব পির�ার রাখা হে� না। 
- অি� িনব র্াপেণর �ব�া না থাকা। 
 
• 44পরামশ র্ ও সুপািরশ সমূহ  
- �েলর কায র্�েমর জ� আরও কে�র �েয়াজন। তাই ভবেনর উপের ঊ�র্মুখী স�সারণ করা দরকার। 
- েকান েকান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েখলার মাঠ মািট ভরাট কের উ�য়ন করা েযেত পাের। তাছাড়া েয সকল �ােন 

েখলার মাঠ নাই তার �ব�া করা দরকার। 
- েয সকল ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র স�ুেখ রা�া আেছ েস সকল �ােন বাউ�াির েফি�ং/ বাউ�াির েদওয়াল করা 

দরকার। 
- িশ�ক সং�া আরও বাড়ােনা দরকার। তাছাড়া ১ জন ি�নার কাম দ�রী ও ১ জন নাইট গাড র্ দরকার। 
- যথাযথ সুেপয় পািনর �ব�া, পািন সরবরাহ �ব�া এবং টয়েলট �ব�াপনা করা দরকার।  
- েয সকল ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েদওয়াল েফেট েগেছ, টয়েলেটর ও ছােদর পািন িঠকমত িনগ র্মন হয় না েসগুিল 

এলিজইিডর কম র্কতর্ারা পিরদশ র্ন কের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করার জ� সুপািরশ করা হয়। 
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প�ম অ�ায় 

46�কে�র �য় চুি� পয র্ােলাচনা 
 

46৫.০১  জরুরী ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন শীষ র্ক �কে�র (এলিজইিড অংশ) আওতায় নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ, িব�মান 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র উ�য়ন, সংেযাগ সড়ক (ি�জ কালভর্াট সহ), িক�া ইতয্ািদ কােজ েমাট ১৪৮িট �য় চুি� হেয়েছ। এই 
১৪৮িট �য়-চুি�র শতকরা ৩০ ভাগ অথ র্াৎ েমাট ৪৫ িটর (�িত েজলায় ৫িট কের) িনম র্াণ কােজর �য় চুি�র িনিদ র্� ��মালার 
মা�েম ত� সং�হ করা হয়। িনে�র অনুে�দ সমূেহ উে�িখত ৪৫ িট �য়-চুি�র িবিভ� িবে�ষণ করা হল। 

46৫.০২  �কে�র শুরুর িদেক অথ র্াৎ ২০০৯ েথেক ২০১৩ সাল পয র্� Open Tendering Method (OTM) এর মা�েম �য় চুি� 
স�াদন করা হয়। এরপর হেত অথ র্াৎ ২০১৪ হেত এখন পয র্� ইিজিবর মা�েম �য় চুি� স�াদন করা হয়। েদখা যায় েয ৪৫ িট 
�য় চুি�র মে� ১৯িট  OTM (Open tendering method) এর মা�েম এবং ২৬িট ইিজিবর মা�েম �য় চুি� হেয়েছ। 
এছাড়াও, �কে�র �য় কায র্�েমর ে�ে� িব��াংেকর নীিতমালা অনুসরণ কের �য় কাজ স�াদন করা হেয়েছ। 

46৫.০৩  এলিজইিডর িনয়ম অনুসাের ৪ েকািট  টাকার ঊে�র্ কােজর িস�া� েহড েকায়াটােরর েট�ার ইভালুেয়শন কিমিট (TEC) এর 
মা�েম করা হয় । েবশীরভাগ �য় চুি� ৪ েকািট টাকার ঊে�র্ িবধায় েহড েকায়াটােরর েথেক  TEC িস�া� িনেয়েছ। তেব 
সংেযাগ সড়ক, ি�জ, কালভর্াট ইতয্ািদ ৪ েকািট টাকার নীেচ হওয়ায় সংি�� েজলায় িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�ের েট�ার ইভালুেয়শন 
কিমিট কতৃর্ক দরপ� মূ�ায়ন করা হয়। েহড েকায়াটােরর েট�ার ইভালুেয়শন কিমিটর সদ� সং�া ৮ জন। েযখােন অিতির� 
�ধান �েকৗশলী সভাপিত এবং �ক� পিরচালক সদ� সিচব িহসােব দািয়� পালন কেরন। েজলা এলিজইিড অিফেস েট�ার 
ইভালুেয়শন কিমিটর সদ� সং�া ৪ জন। এেত িনব র্াহী �েকৗশলী সভাপিত এবং সংি�� উপেজলা �েকৗশলী সদ� সিচব িহসােব 
দািয়� পালন কেরন। 

46৫.০৪   ৪৫িট �য় চুি�র সবকিটর ে�ে� (১০০%) পি�কায় িব�াপন েদয়া হেয়েছ। এর মে� ৪৩িটর ে�ে� ২ িট ৈদিনক পি�কায় এবং 
২ িটর ে�ে� ১িট পি�কায় িব�াপন �কািশত হেয়েছ। 

46৫.০৫   ৪৫ িটর িভতর ৪৪িটর ে�ে�  িসিপিটইউর ওেয়বসাইেট িব�াপন �কািশত হেয়েছ। একিট কাজ এক েকািট টাকার নীেচ হওয়ায় 
িসিপিটউর ওেয়বসাইেট �কািশত হয় নাই। 

46৫.০৬  ২০১৩-১৪ অথ র্ বছের হেত ই-েট�ািরং এর মা�েম দরপ� আহবান করা হেয়েছ। এর পূেব র্ উ�ু� দরপে�র মা�েম দরপ� আহবান 
করা হয়। 

46৫.০৭  দরপ� িব�য় সং�া� অনুস�ােন েদখা যাে� েয েবশীরভাগ �ােকেজ ৬িট েথেক ৯িট দরপ� িবি� হেয়েছ।  

46৫.০৮  কােজর দরপে�র �ােকেজর সং�া অনুযায়ী দরপ� জমার সং�ার  তুলনা: 

46�ােকজ সং�া (িট) 46৬ 46৬ 46৮ 46৩ 46৪ 46৯ 46২ 46১ 46৩ 46১ 46১ 46১ 46১ 
46দরপ�  জমার সং�া (িট) 46১ 46২ 46৩ 46৪ 46৫ 46৬ 46৭ 46৮ 46৯ 46১০ 46১১ 46১৬ 46১৯ 

 

46৫.০৯  কােজর দরপে�র �ােকেজর সং�া অনুযায়ী ৈবধ দরপে�র সং�ার  তুলনা:  

 

 

46৫.১০  �িত দরপে�র েময়াদ িছল ১২০ িদন। ৪৫ িট �েপর দরপে�র অনুেমাদন এবং চুি� �া�র যথাসমেয় স�ািদত হেয়েছ। 

46৫.১১  ১৩িট দরপে�র ে�ে� একািধক দরপে�র বদেল মা� ১িট কের দরপ� ৈবধ হওয়ার পরও কায র্ােদশ েদওয়া এবং চুি� �া�র করা 
হেয়েছ। উ� কাজগুিলর মূ� ১০ েকািট হেত ৮২ েকািট টাকার মে�। দরপ�গুিলর �া�লন �য় েবশী হওয়ায় দরপে�র িস�া� 
েনওয়ার �াপাের একািধক ৈবধ দরপ� থাকেল ভাল হত। 

 
 

46�ােকজ সং�া (িট) 46১৩ 46৯ 46৮ 46১ 46৬ 46৪ 46১ 46১ 46১ 
46ৈবধ দরপে�র সং�া (িট) 46১ 46২ 46৩ 46৪ 46৫ 46৬ 46৭ 46৮ 46৯ 
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ষ� অ�ায় 

�কে�র েভৗত কাঠােমা িনম র্াণ পয র্ােলাচনা  
 

৬.১  ঘূিণ র্ঝড় ২০০৭ পুনরু�ার ও পুনব র্াসন �কে�র ২য় সংেশািধত িডিপিপ  অনুযায়ী ৩৬০ িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, 
৪৫৭ িট িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র উ�য়ন, ৩৬০ িকঃিমঃ সংেযাগ সড়ক ১২০০ িমটার কালভাট র্, ৩০ িট িক�া ও 
৫৭ িট টয়েলট িনম র্ােণর কথা িছল িক� বা�ব অব�ায় ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র নাম উে�খ কের ৩৫২ িট নতুন, ৪৫৯িট 
পুরাতন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র উ�য়ন, ৩৪৩.৫০িকঃিমঃ রা�া, ১৫ িট িক�া ও ৫৭ টয়েলট িনম র্াণ কাজ হােত েনয়া 
হেয়েছ। এ সকল কােজর মাচ র্ ২০১৭ পয র্� েভৗত অ�গিত আনুমািনক ৮১%এবং আিথ র্ক অ�গিত ৭০%। �কে�র 
েময়াদ িডেস�র ২০১৭ েত েশষ হেয় যােব । �কে�র অবিশ� কাজ িডেস�র ২০১৭ এর মে� েশষ করা জিটল হেব বেল 
�তীয়মান হয়। 

উে�িখত ৩৬০+৪৫৭=৮১৭ িট ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� হেত ২৬২ িট ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র (সংযু�) ��মালার মা�েম 
মাঠ পয র্ায় হেত ত� উপা� সং�হ করা হয়। উে�িখত কাজ গুিলর গুনগত মান যাচাইেয়র জ� �েকৗশলগত েচকিলে�র 
মা�েম  কােজর মান যাচাই বাছাই করা হয় । িনে� যাচাই বাছাইকৃত ফলাফল িবধৃত করা হল।  

৬.২   ২৬২ িট ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র �েকৗশলগত অব�া মাঠ পয র্ােয় পয র্েব�ণ করা হেয়েছ । ত�ে� ১২২ িট নতুন (৪৬.৬%) 
এবং ১৪০িট পুরাতন (৫৩.৪%) ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র মে� ২৩৭ িটেত িসটু পাইল, ২৫ িট সাধারণ 
ফাউে�শন করা হেয়েছ। িসটু পাইল কােজর েলাড েট� করা হেয়েছ । সমুদয় কােজর িবিভ� �ের িকউব েট� করা 
হেয়েছ । শতকরা ৯৬.৩% কােজর িকউব েট� মান স�ত  পাওয়া িগয়ােছ । নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সকল কােজর 
পাথর, রড, বালু, িসেম�, ইট ইতয্ািদ পরী�া িনরী�া করা হেয়েছ,  যা এলিজইিডর েরকড র্ হেত েদখা হেয়েছ। 

৬.৩  ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� িনম র্ােণর পূেব র্ �বহৃত মালামাল যথা পাথর, রড/বার, বালু, িসেম�, ইট �ভৃিত পরী�া করা 
হেয়েছ। িনে� সারণী ৬.১ েত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র মালামােলর বণ র্না েদয়া হল।  

সারণী ৬.১-�বহৃত মালামাল 

�িমক 
নং 

�বহৃত মালামাল নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

১ পাথর ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

২ রড/বার ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

৩ বালু ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

৪ িসেম� ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

৫ ইট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

 

৬.৪  িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র (৫৭%) তুলনায় নতুন িনিম র্ত েকে� (৯৩%) ইেটর গাঁথুিনর কাজ ভাল েদখা েগেছ।  
িনে� সারণী ৬.২ েত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েদওয়ােলর মান স�ে� বণ র্না করা হল। 

সারণী ৬.২-ইেটর গাথুনীর মান 

�িমক নং িবষয় নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

১ ভাল ১১৪ ৯৩ ৮০ ৫৭ ১৯৪ ৭৪ 

২ েকাথাও ফাটা ৫ ৪ ৩৬ ২৬ ৪১ ১৬ 
৩ িন�মােনর ৩ ৩ ২৪ ১৭ ২৭ ১০  

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 
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৬.৫   ২৬২ িট �েকৗশলগত পয র্েব�ণ েচক িলে�র মা�েম জানা যায় েয, অিধকাংশ নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র (৭৬%) 
�া�ার কােজর মান ভাল। অ�িদেক  িব�মান েকে�র ভাল �া�ােরর কােজর হার ৪০% যা নতুন েকে�র তুলনায় 
অেনক কম। িনে� সারণী ৬.৩ েত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র �া�ােরর মান স�ে� িব�ািরত েদয়া হল। 

সারণী ৬.৩-�া�ার কােজর মান 

�িমক নং িবষয় নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

১ ভাল ৯২ 76 ৫৬ ৪০ ১৪৮ 56 

২ েকাথাও ফাঁটা ১৫ ১২ ৩৬ ২৬ ৫১ 20 
৩ িন�মােনর ৯ ৭ ২৪ ১৭ ৩৩ 13 
৪ ডয্াম পড়া ৬ ৫ ২৪ ১৭ ৩০ 11  

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

 

 লবণা�তার �ভাব নতুন িনিম র্ত েকে�র তুলনায় পুরাতন েকে� েবিশ েদখা েগেছ। শতকরা ৩৮ ভাগ িব�মান েকে� 
কংি�ট/�া�ার লবণা�তার কারেণ পেড় যাে� যা নতুন েকে�র জ� শতকরা ১২ ভাগ।  

সারণী ৬.৪-লবণা�তার �ভাব 

িবষয় নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

লবণা�তার কারেণ কংি�ট/�া�ার পেড় যাে� 15 12 53 38 68 26 

 

 বাংলােদেশর দি�ণ পি�মা�েল লবণা�তার �ভাব অিধক। িবেশষ কের খুলনা অ�েল েবশীরভাগ পািন লবণা�। 
তাই এসব এলাকায় ইট ও বািলেত লবণ থাকার স�াবনা েবশী। ২০০৮ েথেক ২০১৩ সাল (১ম িডিপিপ) পয র্� নতুন 
কােজ Anti Salinity Treatment করার জ� েকান �ব�া েনয়া হয় নাই। ২০১৪ সাল েথেক (২য় িডিপিপ) Anti 

Salinity Treatment শুরু হয়। এ উপা� মাঠ পয র্ােয় ত� সং�েহর সময় ও পিরদশ র্েনর সময় যাচাই করা হেয়েছ। 

৬.৬  দরজা ও জানালার অব�া পয র্েব�ণ কােল েদখা যায়, অিধকাংশ নতুন েকে� (৮৮%) এবং িব�মান েকে� (৬৬%) 
দরজা জানালা �িটমু�। 

সারণী ৬.৫- দরজা ও জানালার অব�া 

িবষয় নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

দরজা জানালা �িটমু� ১০৭ ৮৮ ৯৩ ৬৬ ২০০ ৭৬ 

দরজা জানালায় �িট আেছ ১৫ ১২ ৪৭ ৩৩ ৬২ ২৪ 

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

 

৬.৭   বতর্মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েদাষ�িট স�ে� পয র্েব�েণ েদখা েগেছ েয, েবশীরভাগ নতুন েক� (৮০%) �িটমু�।  
অ�িদেক িব�মান েকে�র মে� ৪০% েক� �িটমু� পাওয়া েগেছ। িব�ািরত সারণী ৬.৬ এ েদয়া হল। 
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সারণী ৬.৬- বতর্মােন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েদাষ �িটর অব�া 

িবষয় নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

বতর্মােন েদাষ �িটমু� ৯৭ ৮০ ৫৬ ৪০ ১৫২ ৫৮ 

�িট আেছ ২৫ ২০ ৮৪ ৬০ ১০৯ ৪২ 

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

 

৬.৮   ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র অব�া: ২৬২ িট �েকৗশলগত পয র্েব�ণ েচক িলে�র মা�েম জানা যায় েয, নতুন েকে�র 
বতর্মান অব�া িব�মান েকে�র তুলনায় ভাল। িনেচর সারণী েদখা যােছ েয, িবিভ� �ােন নতুন েকে�র  মে� সম�ার 
হার ২-১৫% যা পুরাতন েকে�র ে�ে�  ৯-৫১%। 

সারণী: ৬.৭-ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র অব�া 

ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র অব�া নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

ে�ার ফাটা ৩ 2 ৪৭ 34 ৫০ ১৯ 

ছাদ ফাটা ৩ 2 ১২ 9 ১৫ ৬ 

েদওয়াল ফাটা ১১ 9 ৫৩ 38 ৬৪ ২৪ 

�া�ার ফাটা ১৮ 15 ৭১ 51 ৮৯ ৩৪ 

দরজা আঁকাবাঁকা ২ 2 ৩১ 22 ৩৩ ১৩ 

    (n=একািধক উ�র) 

তাছাড়া ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� গুিলর েয েদাষ�িট পাওয়া েগেছ তা িনে� বণ র্না করা হল : 

�িমক 
নং 

�ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 
নাম 

ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েকে�র ধরণ 

তািরখ �িটসমূহ/ সম�া  

িব�মান নতুন কাজ শুরুর  কাজ েশেষর 
েজলাঃ বিরশাল 
০১ উ�র েসরাইল রব �াথিমক 

িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার, 
আৈগলঝারা 

ঐ  ০৬.০৩.২০১১ ২৭.০৮.২০১২ ছাদ িদেয় পািন পেড় এবং পািনর 
পাইপ ফাটা, �ারােফেটর িকছু অংশ 
ফাটা 

০২ ডুমুিরয়া মা�িমক িব�ালয় কাম 
সাইে�ান েস�ার, আৈগলঝারা 

ঐ  ০৮.১০.২০১২ ১০.`১০.`২০১৩ এক �ােন েদয়ােল ও ে�ার ফাটা, 
দরজার িকছু অংেশর েদওয়াল 
ফাকা। ছােদর উপের িকছু অংশ উেঠ 
েগেছ। েদাতলায় েরিলং পাইপ 
নড়াচড়া কের। 

০৩ লাগাদী সরকাির �াথঃ িব�ালয় 
কাম সাইে�ান েস�ার, 

ঐ  ০৮.১০.১২ ০৮.০১.১৩ েদওয়াল িভজা থােক, টয়েলেটর 
পাইপ ফাঁটা। 

০৪ ৭৫ নং বামরাইল সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার, 
উিজরপুর 

ঐ  ২১.০৮.২০১৪ ২০.০৮.২০১৫ এক �ােন ছােদর ে�ার ফাটা, ছােদর 
িনেচর �া�ার পেড় যাে�। 

০৫ পি�ম মসাগ িজিপএস কাম 
সাইে�ান েস�ার 

ঐ  ০৬.০৩.২০১১ ২৭.০৮.২০১২ িটউবেয়ল খারাপ, �ারােফট ফাটা, 
টয়েলেটর সামেনর েদওয়াল ডয্া�। 

েজলাঃ বােগরহাট 
০৬ �রাম কৃ� সরকাির �াথঃ 

িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার, 
ফিকরহাট 

ঐ  ১৫.০৫.২০১১ ২৮.০২.২০১৫ �া�ার ফাটা, েদওয়াল ডয্া�, 
ে�ােরর িসিস উেঠ েগেছ। 

০৭ েশখ েহলাল উি�ন িডি� কেলজ 
ফিকরহাট 

ঐ  ১২.০৩.২০১৩ ২১.০৭.২০১৫ �প ওয়াল ফাঁটা, নীচ তলার িসিস  
উেঠ েগেছ, �া�ার ফাঁটা 

০৮ কাপািলর মাঠ সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার 

ঐ  ৩১.০৬.২০১৪ ৫.০১.২০১৬ �প ওয়াল ফাটা, �া�ার ফাটা 
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�িমক 
নং 

�ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 
নাম 

ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েকে�র ধরণ 

তািরখ �িটসমূহ/ সম�া  

িব�মান নতুন কাজ শুরুর  কাজ েশেষর 
০৯ ৈবরাগখালী সরকাির �াথঃ 

িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার, 
মংলা 

ঐ  ৩১.০৫.২০১৪ ৫.০১.২০১৬ েকাথাও েকাথাও কলাম ও বীম 
ফাটা, েদওয়াল ফাটা,েদওয়ােরর 
�া�ার পেড় যাে�। 

১০ উ�ীপন বদর উি�ন শমসু 
সরকাির �াথঃ িব�ালয় কাম 
সাইে�ান েস�ার,  বােগরহাট 
সদর 

ঐ  ২.০৭.২০১২ ১০.১০.২০১৩ দরজার �াব বরাবর �া�ার ফাটা, 
�া�ার ডয্া�। 

১১ কাপািরর ব�র সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার, 
বােগরহাট সদর 

ঐ  ২.০৭.২০১২ ১০.১০.২০১৩ পাির্ট র্শন েদওয়াল ফাটা ও ডয্া�  

১২ ১০২ নং বড় বাঁশবািড়য়া সরকাির 
�াথঃ িব�ালয় কাম সাইে�ান 
েস�ার, বােগরহাট সদর 

ঐ  ১৮.০৭.২০১৩ ২৮.০২.২০১৫ েকাথাও েকাথাও কলাম ও বীম 
েদওয়ােরর �া�ার পেড় যাে�। 

েজলাঃ পটুয়াখালী 
১৩ হকতু�া সরকাির �াথিমক 

িব�ালয়,বদরপুর, সদর উপেজলা 
 ঐ ০৬.৬.২০১১ ৩১.১২.২০১৩ ছােদর পািন সহেজ িন�াশন হয় না, 

টয়েলেটর পািন িনেচ পেড় দুগ র্� 
সৃি� কের, 

১৪ মুরাদনগর সরকাির �াথিমক 
িব�ালয়,গলািচপা,গলািচপা 
উপেজলা 

ঐ  ১.০৯.২০১৪ ৩১.০১.২০১৬ এক �ােন ইেটর গাঁথুিন ফাটা 

১৫ ৩৮নং পূব র্ েসানাতিল সরকাির 
�াথিমক িব�ালয়, 
নীলগ�,নীলগ� উপেজলা 

ঐ  ১.০৯.২০১৪ ৩১.০১.২০১৬ এক �ােন েমেঝেত এবং এক �ােন 
ছােদ ফাটা 

১৬ ১০০ নং দঃ ধানখািল সােলহা 
েমমিরয়াল সরকাির �াথিমক 
িব�ালয়, ধানখািল, কলাপাড়া, 
উপেজলা 

 ঐ ০৪.০৪.২০১১ ৩০.০৪.২০১৩ িকছু িকছু জায়গায় ছােদর �া�ার 
পেড় যাে� 

েজলাঃ বরগুনা 
১৭ ম� কুপেদা  সরকাির �াথিমক 

িব�ালয়, কালেমঘা, 
পাথরঘাটা, উপেজলা 

 ঐ ০১.০৪.২০১২ ২২.০৬.২০১৩ িবদুয্ৎ নাই, হাত িটউবওেয়ল 
এ পািন উেঠ না, তাই পািনর সম�া 
�কট 

১৮ িময়াবািড় সরকাির �াথিমক 
িব�ালয়,রায়হানপুর, 
পাথরঘাটা, উপেজলা 

 ঐ ১.০৯.২০১৫ ১৯.১০.২০১৬ িবদুয্ৎ নাই, হাত িটউবওেয়ল 
এ পািন উেঠ না, তাই পািনর সম�া 
�কট 

১৯ হািরয়ানা সরকাির �াথিমক 
িব�ালয়, পাথরঘাটা, পাথরঘাটা, 
উপেজলা 

ঐ  ১.১১.২০১০ ২০.১০.২০১১ িবদুয্ৎ নাই, হাত িটউবওেয়ল 
এ পািন উেঠ না, তাই পািনর সম�া 
�কট 

২০ পূব র্ হািরয়ানা সরকাির �াথিমক 
িব�ালয়, পাথরঘাটা 
পাথরঘাটা, উপেজলা 

ঐ  ১০.১১.২০১০ ২০.১০.২০১১ িবদুয্ৎ নাই, হাত িটউবওেয়ল 
এ পািন উেঠ না, তাই পািনর সম�া 
�কট 

২১ চক িপ মািনকখািল সরকাির 
�াথিমক িব�ালয়, নাচনাপাড়া 

ঐ  ১০.১১.২০১০ ২০.১০.২০১১ এক �ােন ছােদ ফাটা 

েজলাঃ িপেরাজপুর 
২২ ২৪ নংদারুল হুদা েনদািরয়া 

সরকাির �াথিমক িব�ালয়, 
ভা�ািরয়া 

ঐ  ১৮.০৫.২০১৪ ১৫.১১.২০১৬ �া�ার ফাটা, লবণা�তার কারেণ 
�া�ার পেড় যাে� 

২৩ ৬০ নং ধাওয়া  সরকাির 
�াথিমক িব�ালয়,ভা�ািরয়া 

ঐ  ৭.১০.২০১০ ১৩.১১.২০১১ দু/িতন �ােন �া�ার ফাটা, 
লবণা�তার কারেন �া�ার পেড় 
যাে�, িন�মােনর কাঠ 
�বহৃত হয়, েসেনটাির পাইপ ফাটা, 
ছােদ পািন জেম থােক িবধায় ছােদর 
তলা িভজা 
থােক 
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�িমক 
নং 

�ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 
নাম 

ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েকে�র ধরণ 

তািরখ �িটসমূহ/ সম�া  

িব�মান নতুন কাজ শুরুর  কাজ েশেষর 
২৪ ৪৩ নং পি�ম পশারীবুিনয়া 

সরকাির �াথিমক িব�ালয়, 
ভা�ািরয়া 

ঐ  ৩০.০৯.২০১০ ১৩.১১.২০১১ িকছু �ােন েমেঝেত এবং ছােদ ফাটা, 
�া�ার উেঠ েগেছ 

২৫ ৫২ নংরাজপাশা আদশ র্ সরকাির 
�াথিমক িব�ালয়, ভা�ািরয়া 

ঐ  ১৫.০৯.২০১০ ১৩.১১.২০১১ িকছু �ােন েমেঝেত  এবং ছােদ 
ফাটা, �া�ার উেঠ েগেছ 
 

২৬ ৬৯ নং শ�রপাশা হক সরকাির 
�াথিমক িব�ালয়, ভা�ািরয়া 

ঐ  ১৫.০৫.২০১১ ৩০.০৪.২০১৩ ছােদ পািন জেম থােক তাই ছােদর 
তলা িভজা 
থােক  

েজলাঃ েভালা 
২৭ পি�ম জয়া সরকাির �াথঃ 

িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার, 
বরহানুি�ন 

ঐ  ২৯.১১.২০১০ ০৪.১০.২০১১ ছােদর �া�ার িভজা থােক, ছােদর 
�া�ার পেড় যাে� । 

২৮ ১২ নং দি�ণ েছাট মিনকা 
সরকাির �াথঃ িব�ালয় কাম 
সাইে�ান েস�ার, বরহানুি�ন 

ঐ  ১৮.১০.২০১২ ১৪.১২.২০১৩ েদওয়ােলর  �া�ার পেড় যাে� 

২৯ ৯ নং কতুবা সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান 
েস�ার,বরহানুি�ন 

ঐ  ১১.১.২০১৫ ১০.০৬.২০১৬ েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 

৩০ উ�র বড় মিনকা সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান 
েস�ার,বরহানুি�ন 

ঐ  ২৯.১১.২০১০ ০৪.১০.২০১১ েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 

৩১ মিনকা কিমউিনিট �ল ঐ  ২৯.১১.২০১০ ০৪.১০.২০১১ েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 
৩২ উ�র কুরিলয়া িজিপএস কাম 

িসএস সরকাির �াথঃ িব�ালয় 
কাম সাইে�ান েস�ার, 
বরহানুি�ন 

ঐ  ২৯.১১.২০১০ ০৪.১০.২০১১ েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 

৩৩ আলীগাঁও আদশ র্ সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার 

ঐ  ২৯.১১.২০১০ ০৪.১০.২০১১ েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 

৩৪ ৫২ নং হািবথ উি�ন সরকাির 
�াথঃ িব�ালয় কাম সাইে�ান 
েস�ার 

ঐ  ১১.০১.২০১৬ ১০.০৬.২০১৬ েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 

৩৫ ৩৭ নং মুনিমরহাট নািছরাবাদ 
সরকাির �াথঃ িব�ালয় কাম 
সাইে�ান েস�ার 

ঐ  ২৩.১২.২০১৫ ২৩.০২.২০১৭ ছােদর ে�ার ফাটা, ছােদর িনেচর 
�া�ার পেড় যাে� । 

৩৬ ৫১ নং দি�ণ মে�মিন সরকাির 
�াথঃ িব�ালয় কাম সাইে�ান 
েস�ার 

ঐ  ২৩.১২.২০১৫ ২৩.০৬.২০১৬ িনচতলার ে�ার ও ছােদর ে�ার 
ফাটা 

৩৭ ১৯ নং ধািরয়া সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার 

ঐ  ২৯.১১.২০১০ ০৪.১০.২০১১ ছােদর ে�ার ফাঁটা, ছােদর িনেচর 
�া�ার পেড় যাে� । 

েজলাঃ ঝালকািঠ 
৩৮ পাকমহর মিহলা মা�াসা কাম 

সাইে�ান েস�ার, সদর 
ঝালকািঠ 

 ঐ ৩০.০৯.২০১২ ২৫.০৯.২০১৩ িটউবওেয়েলর পািন আেস না, ছােদর 
ঢাল িঠক নাই, �া�ার িন�মােনর 

৩৯ মানিক সু�র িজিপএস কাম 
িসএস, রাজাপুর 

 ঐ ১০.০৮.২০১২ ২৫.০৯.২০১৩ েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 

৪০ েদউলকািঠ সরকাির �াথঃ 
িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার, 
সদর ঝালকািঠ 

 ঐ   েদওয়ােলর �া�ার পেড় যাে� 

েজলাঃ সাত�ীরা 
৪১ েহতালখারী িসএস 

উপেজলাঃ�মনাগর 
 ঐ ২১.১১.২০১২ ৩০.১১.২০১৫ েদওয়ােলর চারপােশ �া�ার পেড় 

যাে�  
৪২ চাঁদপুর সরকাির �াথঃ িব�ালয় 

কাম সাইে�ান েস�ার, েবরহাটা 
ঐ  ৭.০৫.২০১৪ ৩০.১২.২০১৫ েদওয়ােলর চারপােশ �া�ার পেড় 

যাে� 
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৬.০৯  জানালার ি�েলর রং িঠকমত হেয়েছ িকনা তা পয র্েব�ণ কের জানা যায়, অিধকাংশ নতুন েকে� (৮৯%) এবং িব�মান 
েকে� (৭৮%) িঠকমত রং করা হেয়েছ।  

সারণী ৬.৮-  ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র ি�েলর রং এর অব�া 

িবষয় নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

জানালার ি�ল রং িঠকমত হেয়েছ ১০৯ ৮৯ ১০৯ ৭৮ ২১৮ ৮৩ 

জানালার ি�ল রং িঠকমত হয় নাই ১৩ ১১ ৩১ ২২ ৪৪ ১৭ 

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

 

৬.১০  ছােদর ঢাল িঠকমত আেছ িকনা তা পয র্েব�েণ েদখা যায় েয, অিধকাংশ নতুন েকে� (৯৩%) এবং িব�মান েকে� 
(৭৪%) ছােদর ঢাল িঠক আেছ । 

সারণী ৬.৯- ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র ছােদর ঢােলর অব�া 

িবষয় নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

ছােদর ঢাল িঠকমত আেছ ১১৪ ৯৩ ১০৩ ৭৪ ২১৭ ৮৩ 

ছােদর ঢাল িঠক নাই ৮ ৭ ৩৭ ২৬ ৪৫ ১৭ 

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 
 

৬.১১  টয়েলট িবষয়ক ত�: পিরদশ র্ন কােল েদখা যায় েমাট ৭৯৬ িট টয়েলেটর মে� ৬৯৯ িট (৮৭%) �বহার উপেযাগী 
বাকী ৯৭িট (১৩%) টয়েলট �বহার উপেযাগী নয়। পৃথকভােব �বহার উপেযাগী টয়েলেটর হার নতুন ও িব�মান 
েকে�র জ� যথা�েম ৯১% ও ৮৫%। 

সারণী ৬.১০- ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র টয়েলেটর অব�া 

টয়েলেটর অব�া  নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

�বহার উপেযাগী ৩৩৮ ৯১ ৩৬১ ৮৫ ৬৯৯ ৮৭ 

�বহার উপেযাগী নয় ৩৫ ৯ ৬২ ১৫ ৯৭ ১৩ 

েমাট ৩৭৩ ১০০ ৪২৩ ১০০ ৭৯৬ ১০০ 

 
৬.১২  পািন সরবরাহ িবষয়: সারণী ৬.০৪েত পািন সরবরাহ িবষয় ত� িবে�ষণ করা হেয়েছ। এখােন উে�� েয, িটউবওেয়ল 

থাকা সে�ও পািন পাওয়া যাে� না। ২ ধরেনর �ব�ায় পািন সরবরাহ থাকার কথা। তা হল ভূগভর্� ও বৃি�র পািন 
সং�হ করার (Rain water harvest) মা�েম। হাত িটউবওেয়েলর মা�েম ২য় ও ৩য় তলায় পািন উঠা স�ব নয়। 
ইেলকি�ক পা� িবদুয্েতর মা�েম চালােনার কথা। েকাথাও িবদুয্ৎ আেছ আবার েকাথাও নাই। েসৗর িবদুয্েতর মা�েম 
পা� চালােনা স�ব নয়। পয র্েব�েণ সািব র্কভােব েদখা যায় েয, ৭১% হাত িটউবওেয়ল ও ৩২% বৃি�র পািনর মা�েম 
পািন েপেয় থােক এবং ৩% এ েকান পািন সরবরাহ �ব�া নাই। 

 

সারণী ৬.১১-পািন সরবরাহ �ব�া 

�বহৃত মালামাল নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

হাত িটউবওেয়ল ৭৫ ৬১ ১১১ ৭৯ ১৮৬ ৭১ 

বৃি�র পািন সংর�ণ ৩৮ ৩১ ৪৫ ৩২ ৮৩ ৩২ 

েকান �ব�া নাই ৩ ২ ৫ ৪ ৮ ৩ 

                                           (n=একািধক উ�র) 
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৬.১৩  তাছাড়া অিধকাংশ ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র �াম বা হাউজ বািনেয় পািন সং�েহর �ব�া আেছ। পািন সংর�েণর 
�ব�া আেছ নতুন ৮১% েকে� এবং িব�মান ৮৬% েকে�। 

সারণী ৬.১২- ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র পািন সং�েহর �ব�া 

�বহৃত মালামাল নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

�াম বা হাউজ এর মা�েম পািন সং�েহর �ব�া আেছ ৯৯ ৮১ ১২১ ৮৬ ২২০ ৮৪ 

পািন সং�েহর �ব�া আেছ নাই ২৩ ১৯ ১৯ ১৪ ৪২ ১৬ 

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 
 

৬.১৪  পয র্েব�েণ েদখা যায় েয অিধকাংশ ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�ই িবদুয্ৎ সরবরােহর �ব�া আেছ যার হার নতুন েকে�র 
জ� ৮১% এবং িব�মান েকে�র জ� ৮৬%। 

সারণী ৬.১৩- বতর্মােন ঘূিণ র্ঝড় েকে�র  িবদুয্ৎ সরবরাহ �ব�া 

�বহৃত মালামাল নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

িবদুয্ৎ সরবরাহ আেছ ৯৯ ৮১ ১২১ ৮৬ ২২০ ৮৪ 

িবদুয্ৎ সরবরাহ নাই ২৩ ১৯ ১৯ ১৪ ৪২ ১৬ 

েমাট ১২২ ১০০ ১৪০ ১০০ ২৬২ ১০০ 

৬.১৫  পিরক�না অনুযায়ী  ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�ই িনম র্াণ করা হেয়েছ িকনা তা পয র্েব�ণ কের েদখা যায় েয, ১০০% ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েকে� পিরক�না অনুযায়ী িনম র্াণ করা হেয়েছ।  

৬.১৬   ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র সংল� সড়ক, ি�জ/ কালভর্াট িবষয়ক ত�াবিল:  

�েল ছা� ছা�ী আসার জ� এবং ঘূিণ র্ঝড় সময়কালীন মানুষ আ�য়েকে� চতুিদ র্েক �াম হেত আসার জ� সড়কগুিল পাকা করার 
পিরক�না করা হেয়িছল। িনিম র্ত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সংেযাগ সড়ক ও কালভর্ােটর বা�ব অব�া জানার জ� িনিদ র্� 
��াবলীর মা�েম ত� উপা� সং�হ করা হয়। 

৬.১৭  ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র সংেযাগ সড়েকর বতর্মান অব�া:  

পিরদশ র্ন কােল েদখা যায় েয, ৪৬িট আ�য় েকে�র সড়েকর অব�া ভাল,  ৮িটর সারেফস অসমান, ১িটর সারেফেস ফাটল আেছ, 
১িটেত গতর্ আেছ , ৩িটর কােপ র্িটং উেঠ িগেয়েছ এবং ২িটর �াকাডাম উেঠ িগেয়েছ । 

৬.১৮   সংেযাগ সড়েকর ি�জ কালভর্ােটর অব�া: ২৬২ িট �েকৗশলগত পয র্েব�ণ েচক িলে�র মা�েম জানা যায় েয, ৭.৮% ি�জ 
কালভর্ােটর অব�া িঠক আেছ,  ১.১% ি�জ কালভর্ােট ফাটল আেছ এবং ১.১% ি�জ কালভর্ােট উিয়ং ওয়ােল ফাটল আেছ । 
িনে�র সারণীেত বিণ র্ত হল: 

সারণী ৬.১৪- ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র  সংেযাগ সড়ক সংল� ি�জ কালভর্ােটর অব�া 
 

সংেযাগ সড়েকর �ীজ কালভর্ােটর অব�া �ক� এলাকা 
হয্াঁ না 

n % n % 
ি�জ কালভর্ােটর অব�া িঠক আেছ ২০ ৭.৮ ৪ ১.৭ 
ি�জ কালভর্ােট ফাঁটল আেছ ৩ ১.১ ২৫ ৯.৬ 
ি�জ কালভর্ােট উিয়ং ওয়ােল ফাঁটল আেছ ৩ ১.১ ১৮ ৬.৭ 

 

৬.১৯  ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােণর সময় সংি�� �েকৗশলীরা তদারিক কেরিছেলন িকনা তা পিরবী�েণ েদখা যায়, অিধকাংেশ 
তদারিক বই িছল এবং তােত সংি�� �েকৗশলীেদর মতামত িছল। িব�ািরত িনেচর সারণীেত েদয়া হল। 
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সারণী ৬.১৫- সংি�� �েকৗশলীর তদারিক 

সংি�� �েকৗশলীর তদারিক নতুন িব�মান েমাট 

n % n % n % 

তদারিক বই িছল ১১৩  
৯৩ 

১২১  
৮৬ 

২৩৪  
৮৯ বইেয় �েকৗশলী মতামত িছল  ১১৩ ১২১ ২৩৪ 

৬.২০  ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােণর পর হ�া�র স�িকর্ত পয র্েব�েণ েদখা যায়, ৯০.৩% �ল কিমিটর কােছ, ০.৮% �ানীয় 
েচয়ার�ােনর কােছ  এবং ৯.১% অ�া�েদর কােছ হ�া�র করা হেয়েছ । সারণী ৬.১৬ এ হ�া�েরর িব�ািরত েদয়া হল 

সারণী ৬.১৬- ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র হ�া�র 

িবষয় �ক� এলাকা 
n % 

�ল কিমিট ২৩৭ ৯০.৪ 
�ানীয় েচয়ার�ান ২ ০.৮ 
অ�া� ২৩ ৮.৮ 

 
৬.২১  অবকাঠােমা পয র্েব�ণ ও মান যাচাইঃ �কে�র অধীেন িনম র্াণাধীন িবিভ� ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 

উ�য়ন, সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ ও কালভর্াট িনম র্ােণ �বহৃত িনম র্াণ সাম�ীসমূহ এবং িনম র্াণকালীন সময় কনি�ট, এস এস বার 
ইতয্ািদ এলিজইিডর িনজ� �ােব পরী�া-িনরী�া করা হেয়েছ। তাছাড়া মাইডাস এর মাঠ পয র্ােয় ডাটা সং�েহর সময় চলমান 
কােজর সরবরাহকৃত মালামাল যথা এম এস রড, ে�ান, বালু ইতয্ািদর মালামাল সং�হ কের BUET �ােব পরী�া িনরী�া করা 
হেয়েছ। 

 
৬.২২  অবকাঠােমা িনম র্াণ সাম�ীর গুনগত মান পরী�াঃ নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােণ �বহৃত িনম র্াণ সাম�ীর গুনগত মান পরী�া 

করা হেয়েছ। েসগুেলার সংি�� বণ র্না সারণী ৬.১৭  েদয়া হল । পরী�াসমূহ বুেয়েটর সংি�� �াবেরটিরেত যথা েট� অব 
�ােটিরয়াল �াবেরটির ও সংি�� �বেরটরীেত স�� করা হয় । 

সারণী-৬.১৭ নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােণ �বহৃত িনম র্াণ সাম�ীর গুন্গত মান মূ�ায়ন  

�িমক নং িনম র্াণ সাম�ী স�� েটে�র নাম �া� ফলাফল ম�� 
১. িডফম র্ড এম.এস বারস েটনশন েট� ও ইেলাে�শন ৭২০০০ িপএসআই মানস�ত 
২. িসেলট �া� িসভ এনালাইিসস, ে��া� এবং �াইেয়বল পাট র্েকলস ২.৫২ এফএম,  ০.৪৪% মানস�ত 
৩. �া� িসভ এনালাইিসস ১.৩৭ এফ.এম  মানস�ত 

 

৬.২৩ �ীল �াকচার ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ স�িকর্ত ত�  

46িব��াংেকর সুপািরেশ �কে�র আওতায় �ীল �াকচােরর মা�েম বিরশাল েজলার িনে�র সারণী ৬.১৭ েত উে�িখত ৮িট 
উপেজলায় ১০িট ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ করা হে�।  

 সারণী-৬.১৮ িনম র্াণাধীন  �ীল �াকচার ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�    

�িমক নং উপেজলা �ীল �াকচার ঘূিণ র্ঝড়  
আ�য়েকে�র সং�া   

১. বিরশাল সদর ১ িট 
২. িহজলা ২ িট 
৩. আৈগলঝড়া ২ িট 
৪. েমেহ�ীগ� ১ িট 
৫. বানাড়ীপাড়া ১ িট 
৬. বােকরগ� ১ িট 
৭. বাবুগ� ১ িট 
৮. মুলািদ ১ িট 
 েমাট ১০ িট 
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46পাইলট �ােকেজর উে��ঃ এই পাইলট �ােকজ �হণ করার উে�� হল- 

• 46�ত িনম র্াণ করা যায় 
• 46�ীল উপকরণ িনম র্াণ কের িনধ র্ািরত �ােন  �ত �াপন করা যায় 

• 46উ�ত কােজর মাণ 

• 46র�ণােব�েণর �েয়াজন কম  
 
46কািরগির িদকসমূহঃ বতর্মােন �ীল �াকচার ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূেহর িনম র্াণ কাজ চলমান আেছ। এর কািরগির িদকসমূহ 
িনে� উে�খ করা হলঃ 

• 46িডজাইেন আরিসিস িদেয় ৈতরী আ�য়েকে� েয িবষয়গুিল িবেবচনা করা হেয়িছল েসগুেলা �ীল �াকচােরর ে�ে�ও 
িবেবচনা করা হেয়েছ। 

• 46উপকূল এলাকার আবহাওয়ার সােথ সংগিত েরেখ সংর�ণমূলক রং িনব র্াচন  করা হেয়েছ 

• 46অিতির� সুর�ার জ� উল� �ীল কলামসমূহ চতুিদ র্েক আরিসিস িদেয় আব� করা হেয়েছ 
• 46১০ �ীল �াকচার ঘূণ�ঝড় আ�য়েক�ই অপশন-৩ অথ র্াৎ ৩ তলা িবিশ� 
 

46সুিবধাসমূহঃ �ীল �াকচার ঘূণ�ঝড় আ�য়েক�সমূেহর িনম র্ােণর সুিবধাসমূহ িন�রূপ- 
1. 46�ীল �াকচার ঘূণ�ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােণ তুলনামূলক কম সময় (৬ েথেক ৯ মাস) লােগ। 
2. 46েকান �ােন �ীল �াকচার ঘূণ�ঝড় আ�য়েক� নদীভাংগেন িবলীন হওয়ার স�াবনা থাকেল তা খুেল অ�� �ানা�র করা 

যায় 
46�য়ঃ উপেরা� ১০িট আ�য়েক�  িনম র্ােণর জ� একিট �ােকেজর মা�েম ৩৪৯,৭০৬,৩০৪.২৯ টাকার কায র্ােদশ �দান করা 
হেয়েছ। এেত �ীল �াকচার ঘূণ�ঝড় আ�য়েক� �িত িনম র্াণ �য় �ায় ৩৫০ ল� টাকা যা আরিসিস আ�য়েকে�র িনম র্াণ �েয়র 
�ায় সমান বা তার েথেকও কম। তেব �েকৗশলীেদর িহসাব মেত �ীল �াকচার ঘূণ�ঝড় আ�য়েক� �িত  িনম র্াণ �য় �ায় ৪২৪ 
ল� টাকা যা  আরিসিস আ�য়েকে�র িনম র্াণ �য় হেত ১০%-১২% অিধক। 

46৬.২৪ �ক� পিরদশ র্ন এবং েকস �ািড 

46�থম পিরদশ র্ন: পরামশ র্ক �িত�ােনর �েকৗশলী নুরুল আেনায়ার কাজ চলাকালীন সময় বরগুনা েজলার পাথরঘাটার একিট নতুন 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� পিরদশ র্ন কেরন। পিরদশ র্ন কােল কােজর অ�গিত, কােজর অব�া, মূ�ায়ন ও পরামশ র্ ইতয্ািদ িনে� �দ� 
হল: - 

46কােজর নামঃ ম�বাইন চি� সরকারী �াথিমক িব�ালয় কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� (অপশন-৩, িতনতলা ভবন) 

46কাজিট চুি�মূ�:          ৩,০১,৭৫,৫৮৫ /= 
46কাজিট শুরুর তািরখ:           ০১-০৯-২০১৫; কাজিট েশষ হওয়ার তািরখ:  ১৯-১০-২০১৬ 
46অিফিসয়াল সময় বৃি�:         ৩১-০৫-২০১৭ 
46কাজিটর বতর্মান অ�গিত: অভয্�রীণ রা�া, চতুিদ র্েকর এে�ান, পািন সরবরােহর �াংক �াপন, েসপিটক �াংেকর ছােদর কাজ 
�িতেরেক অ�া� সকল কাজ েশষ হেয় েগেছ। বতর্মান অ�গিত �ায় শতকরা ৯০ ভাগ। 
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46িচ� ৬.১46- বরগুনা েজলার পাথরঘাটার ম�বাইন চি� সরকারী �াথিমক িব�ালয়/ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরদশ র্ন 

 
46কাজিটর মূ�ায়ন :  
 

46১. কাজিটর মান ভাল বেল �তীয়মান হয় । 
46২. ভবনিটর স�ুেখ একিট পুরাতন ভবন ও পাে�র্ কবর�ান আেছ। নতুন ভবেন �ানা�েরর পর পুরাতন ভবন অপসারণ করা হেল 
স�ুেখ উ�ু� �ান পাওয়া যােব। এেত �েলর ছা�-ছা�ীরা েখলার জায়গা পােব। 
46৩.�েল েকান সংেযাগ সড়েকর কাজ হয় নাই। িক� স�ুেখ বড় রা�া আেছ। এই রা�ায় ইিজ বাইক, ির�া, মাল পিরবহেনর েছাট 

�াক ইতয্ািদ চলাচল কের।  এই রা�া হেত ভবেন সংেযাগ অভয্�রীণ রা�ার ৈদঘ র্য্ ২৫ িমটার যা অ�তুল বেল �তীয়মান হয়। 
46৪. স�ুখ রা�া  বরাবর বাউ�াির েফি�ং অথবা বাউ�াির েদওয়াল দরকার । 
46৫. নীেচর পািন  �াংক হেত ছােদ পািন উঠার জ� ১ হস র্ পাওয়ােরর পা� �াপন করার কথা আেছ যা কম �মতা স�� বেল 
মেন হেয়েছ। 
 

46পরামশ র্ ও সুপািরশ :  
46১. েখলার মােঠর জ� স�ুখ ভােগর পুরাতন ভবন ভা�ার �েয়াজনীয় �ব�া করা েযেত পাের। 
46২. অভয্�রীণ রা�া যতটুকু করা �েয়াজন, ততটুকু করার �ব�া করা েযেত পাের। 
46৩. রা�া বরাবর বাউ�াির েফি�ং/ বাউ�াির েদওয়াল িনম র্ােণর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা েযেত পাের। 
 
46ি�তীয় পিরদশ র্নঃ পরামশ র্ক �িত�ােনর িটম িলডার বিরশাল েজলার আৈগলঝাড়া উপেজলার একিট ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� 
পিরদশ র্ন কেরন। ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�িট বতর্মােন �ল িহসােব �বহৃত হে�। উ� ভবনিটেত smith hammer েটে�র মা�েম 
সরজিমেন কােজর Strength েট� করা হেয়েছ । পিরদশ র্ন কােল �েযাজয্ কােজর েদাষ�িট ও অ�া� িবষয় িনে� আেলাচনা 
করা হলঃ 
 
46কােজর নাম : ডুমুিরয়া মা�িমক িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার (৩ তলা ভবন অপশন-৪)  
46কাজিট শুরুর তািরখ : ০৮-১০-১২; কাজিট সমা� হওয়ার তািরখ :০৮-০১-১৪ 
46কাজিট �ল কতৃর্পে�র কােছ হ�া�র হওয়ার পর �ল িহসােব �বহৃত হে� । 

46িচ� ৬.২- বিরশাল েজলার আৈগলঝাড়া উপেজলার ডুমুিরয়া মা�িমক িব�ালয় / ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরদশ র্ন 
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smith hammer েটে�র  �িতেবদন :- 

46র য্াে�র নীেচ আড়াআিড় ভােব ে�ড বীম 
 ১ম িরবাউ� িরিডং = ৩৫   কনি�ট ে�ংথ = ৪০০০ িপএস আই 
 ২য় িরবাউ� িরিডং = ৩৬   কনি�ট ে�ংথ = ৪১০০ িপএস আই 
 ৩য় িরবাউ� িরিডং = ৩৮  কনি�ট ে�ংথ = ৪৩০০ িপএস আই 
                       গড় = ৩৬.৩৩        গড় কনি�ট ে�ংথ     = ৪১৩৩.৩৩ িপএস আই 
 
46র য্াে�র ল�ালি� ভােব ে�ড বীম 
 ১ম ির বাউ� িরিডং = ৩৫  কনি�ট ে�ংথ = ৪০০০িপএস আই 
 ২য় ির বাউ� িরিডং = ৩৫  কনি�ট ে�ংথ = ৪০০০িপএস আই 
 ৩য় ির বাউ� িরিডং = ৩৬  কনি�ট ে�ংথ = ৪১০০িপএস আই 
                     গড় =৩৫.৩৩ গড় কনি�ট ে�ংথ    = ৪০৩৩.৩৩িপএস আই 
 
46র য্াে�র তলায় ছাদ 
 ১ম ির বাউ� িরিডং = ৪০  কনি�ট ে�ংথ = ৪০০০িপএস আই 
 ২য় ির বাউ� িরিডং = ৪১  কনি�ট ে�ংথ = ৪১০০িপএস আই 
 ৩য় ির বাউ� িরিডং = ৪০  কনি�ট ে�ংথ = ৪০০০িপএস আই 
                     গড় =৪০.৩৩ গড় কনি�ট ে�ংথ     = ৪০৩৩.৩৩িপএস আই 
 

46েদখা যাে� েয, গড় ে�ংথ ৪০০০ িপএস আই এর অিধক। িক� চুি�পে� ে�ংথ  ২৫ এমিপএ অথ র্াৎ ৩৬২৫ িপএসআই 
থাকার কথা। smith hammer কনি�ট সমান সারেফেস করেত হয় । ভবেনর র য্াে�র িনেচ তা পাওয়া েগেছ । 

 

46পিরদশ র্ন কােল  িনে� উে�িখত �িট েদখা যায়: 
46১. েদাতলায় একপােশ পাইেপর হাতল নড়াচড়া কের যা কনি�ট িদেয় লাগােনা হয় নাই। 
46২. েদাতলায় ২িট হাত িটউবওেয়ল স�ণ র্ অেকেজা অব�ায় আেছ । 
46৩. েদয়াল ফাটা, ে�ার ও েদয়াল  ফাটা ও িভজা থােক। 
 
46কাজিটর মূ�ায়ন :  
46১. উে�িখত �িট �িতেরেক কােজর মান ভাল  
46২. যখনই �িট েদখা েদয় েসগুিল সংেশাধন করা জরুরী 
 

46তৃতীয় পয র্ােয় পিরদশ র্নঃ পরামশ র্ক �িত�ােনর িটম িলডার বিরশাল েজলার েগৗরনদী উপেজলার একিট নতুন �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েক� পিরদশ র্ন কেরন। হ�া�েরর পর ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�িট �ল িহসােব �বহৃত হে�। উ� ভবনিট smith hammer 
এর মা�েম সরজিমেন Strength test করা হেয়েছ । পিরদশ র্নকােল কােজর উে�খেযা� িবষয়সমূহ িনে� েদয়া হল:  
 

46কােজর নাম : পি�ম সাওরাপাড়া  সরকারী �াথিমক িব�ালয় কাম সাইে�ান েস�ার (অপশন -১ েদাতলা) 
46কাজিট শুরুর তািরখ : ০৮-১০-২০১২  কাজিট সমা� হওয়ার তািরখ: ৩০-০৮-২০১৪ 
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46িচ� ৬.৩- বিরশাল েজলার েগৗরনদী উপেজলার পি�ম সাওরাপাড়া  সরকারী �াথিমক িব�ালয় / ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরদশ র্ন 

  
 
46ভবেনর েকাথাও খািল কনি�ট পাওয়া যায় নাই । িক� পািনর �াংেকর জ� ৪িট িপলার িদেয় েয ে�ম করা হেয়েছ েসখােন খািল কনি�ট 
পাওয়া েগেছ এবং েস িহসােব েট� করা হেয়েছ। 
 

46িপলােরর উপর 
46১ম ির বাউ� িরিডং = ৩৫   কনি�ট ে�ংথ = ৪০০০ িপএস আই 

 ২য় ির বাউ� িরিডং = ৩৬   কনি�ট ে�ংথ = ৪১০০ িপএস আই 
 ৩য় ির বাউ� িরিডং = ৩৫  কনি�ট ে�ংথ = ৪০০০ িপএস আই 
                        গড় = ৩৫.৩৩                গড় কনি�ট ে�ংথ     = ৪০৩৩.৩৩ িপএস আই 
 
46পিরদশ র্ন কােল েয সকল �িট পাওয়া যায়:- 
46১. নীেচর তলায় ে�ােরর িকছু অংশ �য় হেয়েছ । 
46২. হাত িটউবওেয়ল িদেয় ২য় তলায় পািন উেঠ না, তেব মটর িদেয় �াংেক পািন উেঠ যা টয়েলেট সরবরাহ করা হয় । 
 
46পরামশ র্ ও সুপািরশ  
46১. স�ুেখ েখলার মাঠিট ভরাট করেল �েলর ছা�-ছা�ীরা েখলাধুলা করেত পারেব। 
46২. �� সড়েকর পাে�র্ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� হওয়ায় বাউ�াির েফি�ং/ বাউ�াির েদওয়াল দরকার।  
46৩. ক� ��তার কারেণ �ল কায র্�ম �হত হে�। তাই আেরকিট ে�ার ঊ�র্মুখী স�সারণ করা দরকার। 
 
46চতুথ র্ পয র্ায় পিরদশ র্নঃ পরামশ র্ক �িত�ােনর িটম িলডার বিরশাল েজলার েগৗরনদী উপেজলার একিট িব�মান ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েকে�র উ�য়ন কাজ পিরদশ র্ন কেরন। পিরদশ র্ন কােজর বতর্মান অব�ার পয র্ােলাচনা িনে� �দ� হল : 

 
46কােজর নাম : ৩৫ নং বামরাইল �ল কাম সাইে�ান েস�ার (িব�মান 46ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� উ�য়ন) 
46কাজিট েশষ হেয়েছ = ২০১৫ সােল  কাজিটেত �য় হেয়েছ = ১৭,৯১,৩৫০ টাকা 

46িচ� ৬.৪- বিরশাল েজলার েগৗরনদী উপেজলার ৩৫ নং বামরাইল �ল / ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরদশ র্ন 
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46কাজিট (ভবনিটেত) েয সকল �িট েদখা েগেছঃ  
 

 ১. িপছেন েয েডাবা আেছ তার ২িদেক �ানা সাইিডং বাঁকা হেয় েগেছ। 
 ২. একিদেক ২িট বাথরুম �বহার করা যায়। অ�িদেক পািন সরবরাহ না থাকায় �বহার করা যাে� না।  
 ৩. েদাতলায় হাত িটউবওেয়েল পািন উেঠ না তেব মটর িদেয় পািন সরবরাহ করা হে�। 
 ৪. িসঁিড়র ধােপর উ�তা েবশী বেল �তীয়মান হয়। 
 

46প�ম পয র্ােয় পিরদশ র্নঃ পরামশ র্ক �িত�ােনর িটম িলডার েভালা সদর উপেজলার িনিম র্য়মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� পিরদশ র্ন 
কেরন। পিরদশ র্ন কােল কােজর অ�গিত, কােজর অব�া, মূ�ায়ন ও পরামশ র্ ইতয্ািদ িনে� �দ� হল : 
 
46কােজর নাম : েভদুিরয়া এম েহােসন �ল কাম সাইে�ান েস�ার (অপশন:১)  
46কাজিটর চুি�মূ�: টাকা ১,৮৯,০২,৬০১.০০ 
46কাজিট শুরুর তািরখ: ২৩-১২-২০১৫; কাজিট েশষ হওয়ার তািরখ: ২২-০৩-২০১৭ 
46কাজিটর বতর্মান অ�গিত (বণ র্না সহ) : চতুিদ র্েক মািট �ারা সাইট উ�য়ন, পািন সরবরাহ লাইন (�াংেক), মটর �াপন, িসঁিড়েত 
46টাইলস লাগােনা, ২িট টয়েলেট টাইলস লাগােনা �িতেরেক অ�া� কাজ েশষ হেয়েছ। 
 
46কাজিটর মূ�ায়ন:   

46  ১. কাজিটর মান ভাল। 
46২. �েল েকান সংেযাগ সড়েকর কাজ হয় নাই। িক� স�ুেখ বড় রা�া আেছ। এই রা�া হেত ভবেন সংেযাগ অভয্�রীণ রা�া 
িনম র্ােণর েকান �ব�া নাই। 

46িচ� ৬.৫- েভালা  েজলার সদর উপেজলার িনিম র্য়মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরদশ র্ন 

 

 

 
 

46পরামশ র্ও সুপািরশ :  
46১. অভয্�রীণ রা�া পাকা করা অতীব জরুরী 

৬.২৫  �েকৗশলগত িদক ও সুিবধাসমূহ 

জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন �কে�র ৩৬০ নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� 46িনম র্াণ, ৪৬০িট িব�মান ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য় েকে�র 46উ�য়ন, ১২০০ িমটার ি�জ কালভর্াট সহ ৫৫০ িকেলািমটার সংেযাগ সড়ক উ�য়ন, ৩০িট িক�া িনম র্াণ ও 
৫৭ িট টয়েলট িনম র্াণ করার কথা। উ� �কে�র �েকৗশলগত িদক যথা িক িক িবেবচনা কের িনম র্ােণর িডজাইন করা 
হেয়েছ, িক িক সুিবধাসমূহ আেছ ইতয্ািদ িনে� বণ র্না করা হল :- 

ক) নতুন 46ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� 46িনম র্াণ : 

২০০৮ সােল �কে�র কাজ শুরু হওয়ার পর েথেক আজ পয র্� ৩/৪ রকেমর নতুন 46ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� 46িডজাইন করা হয়। 
েসগুেলা হল :- 

অপশন/িবক�-১ ২য় তলা ভবন, নীচতলা ২৯৮বগ র্িমটার (৩২০৬বগ র্ফুট), ২য় তলা ২৯৮বগ র্িমটার (৩২০৬বগ র্ফুট) 
সব র্েমাট = ৫৯৬ বগ র্িমটার (৬৪১২ বগ র্ফুট)। আ�য় েকে�র ধারণ �মতা ১৩০০ জন। ভবেনর ক� ও অ�া� সুিবধা 
হল ভবেনর নীচ তলা ফাকা রাখা হেয়েছ। ি�তীয় তলায় আসবাবপ�সহ ৩িট ে�ণী ক�, িশ�কেদর ক� ১িট, �াথিমক 
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িচিকৎসা ক� ১িট/ �সূিত ক� ১িট, ে�ার ১িট, ২িট পুরুষ েশৗচাগার, ২িট মিহলা েশৗচাগার। এছাড়াও এেত আেছ পািনর 
িফ�ার ১িট, ২িট বৃি�র পািন সংর�েণর �াংক, হাত িটউবওেয়ল ২িট, েসালার �ােনল এবং েযখােন িবদুয্ৎ �া�তা 
আেছ েসখােন পািনর পা�। উে�িখত সুিবধাসহ মূল িডিপিপ’র সময় নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 46�া�িলত �য় িছল 
�ায় ১,৮০,০০,০০০/= (১ম িডিপিপেত ২,৩৮,৩৭,৮২৫ টাকা, ২য় িডিপিপেত ২,৮৮,৮২,৪০৭ টাকা)।  

অপশন/িবক�-২  ২য় তলা ভবন , নীচতলা  ৩২৭বগ র্িমটার (৩৫১৯বগ র্ফুট), ২য় তলা ৩২৭বগ র্িমটার (৩৫১৯বগ র্ফুট) 
সব র্েমাট =৬৫৪ বগ র্িমটার, আ�য় েকে�র ধারণ �মতা ১৫০০ জন। ভবেনর ক� ও অ�া� সুিবধা হল, ভবেনর নীচ 
তলা ফাকা রাখা হেয়েছ, ি�তীয় তলায় আসবাবপ�সহ ৩িট ে�ণী ক�, িশ�কেদর ক� ১িট, �াথিমক িচিকৎসা ক� 
১িট, �সূিত ক� ১িট, ে�ার ১িট, ২িট পুরুষ েশৗচাগার, ২িট মিহলা েশৗচাগার। এছাড়াও এেত আেছ পািনর িফ�ার ২িট, 
২িট বৃি�র পািন সংর�েণর �াংক, িটউবওেয়ল ২িট, েসালার �ােনল এবং েযখােন িবদুয্ৎ �া�তা আেছ েসখােন পািনর 
পা�। উে�িখত সুিবধাসহ মূল িডিপিপ-েত নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র46 �া�িলত �য় িছল �ায় ১,৭৯,০২,৩৮০/ টাকা। 

অপশন/িবক�-৩  ৩য় তলা ভবন, নীচতলা ৩৩২ বগ র্িমটার (৩৫৭২বগ র্ফুট), ১ম তলা ৩৩২ বগ র্িমটার (৩৫৭২বগ র্ফুট), 
২য় তলা ৩২২ বগ র্িমটার (৩৪৬৫ বগ র্ফুট) সব র্েমাট =৯৮৬ বগ র্িমটার (১০৬০৯ বগ র্ফুট) আ�য় েকে�র ধারণ �মতা 
১৩০০ জন। ভবেনর ক� ও অ�া� সুিবধা হল, ভবেনর নীচ তলা ফাকা রাখা হেয়েছ, ি�তীয় তলায় র য্া� িদেয় গবািদ 
পশুর উপের উঠার জ� �ব�া রাখা হেয়েছ, যার ধারণ �মতা ২০০, তৃতীয় তলায় আসবাবপ�সহ ৩িট ে�ণী ক�, 
িশক�েদর ক� ১িট, �াথিমক িচিকৎসা ক� ১িট, �সূিত ক� ১িট, ে�ার ১িট, ২িট পুরুষ েশৗচাগার, ৩িট মিহলা 
েশৗচাগার। এছাড়াও এেত আেছ পািনর িফ�ার ২িট, ২িট বৃি�র পািন সংর�েণর �াংক, িটউবওেয়ল ২িট, েসালার 
�ােনল এবং েযখােন িবদুয্ৎ �া�তা আেছ েসখােন পািনর পা�। উে�িখত সুিবধাসহ মূল িডিপিপ সময় নতুন ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েকে�র46 �া�িলত �য় িছল �ায় ২,১৮,৯৬,৮৭১/ টাকা, ১ম িডিপিপ-েত ৩,৪৪,৯২,১২৫ টাকা, ২য় িডিপিপ-েত 
৩,৮৭,৬২,৭৭৬ টাকা। 

অপশন/িবক�-৪  ২য় তলা ভবন, নীচতলা ৩২০ বগ র্িমটার (৩৪৪৩বগ র্ফুট), ২য় তলা ৩২০ বগ র্িমটার (৩৪৪৩বগ র্ফুট), 
সব র্েমাট = ৬৪০ বগ র্িমটার (৬৮৮৬ বগ র্ফুট), আ�য় েকে�র ধারণ �মতা ১৩০০ জন। ভবেনর ক� ও অ�া� সুিবধা 
হল, ভবেনর নীচ তলা ফাকা রাখা হেয়েছ ,ি�তীয় তলায় আসবাবপ�সহ ৩িট ে�ণী ক�, িশক�েদর ক� ১িট, �াথিমক 
িচিকৎসা ক� ১িট, �সূিত ক� ১িট, ে�ার ১িট, ২িট পুরুষ েশৗচাগার, ৩িট মিহলা েশৗচাগার। এছাড়াও এেত আেছ পািনর 
িফ�ার ২িট, ২িট বৃি�র পািন সংর�েণর �াংক, িটউবওেয়ল ২িট, েসালার �ােনল এবং েযখােন িবদুয্ৎ �া�তা আেছ 
েসখােন পািনর পা�। উে�িখত সুিবধাসহ মূল িডিপিপ সময় নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র46 �া�িলত �য় িছল �ায় 
১,৬৮,০৩,৩৩৬/ টাকা, ১ম িডিপিপ-েত ২,৪১,৭৬,৬৭২ টাকা, ২য় িডিপিপ-েত ৩,২২,৮৯,৪৮৫ টাকা।  

 ভবেনর সাধারণ সুিবধাসমূহ  (Common Facilities) : 

১। েমাজাইক করা ে�ণীক�, িকছু িকছু  জায়গায় টাইলস করা। ২. টয়েলট টাইলস করা। ৩. বৃ�েরাপণ করা। ৪. ভূিম 
�বহাের পিরক�না। ৫. জানালাগুেলা থাইএলুমিনয়াম িদেয় করা। ৬. জানালা গুেলা ি�ল িদেয় েঘরা এবং এর গভীরতা 
৫ িমিম। 
 
অবকাঠােমা িডজাইেনর (Structural design): . এ িবেবচয্ িবষয়সমূহ বাংলােদশ �াশনাল িবি�ং েকাড 
(BNBC) িবেবচনা কের ভবন িডজাইন করা। 
১. �িত ঘ�ায় ২৬০ িকেলািমটার বাতােসর গিত। ২. ৭ ির�ার ে�েলর ভূিমক� িবেবচনা করা হেয়েছ। ৩. ৬০ ে�েডর 
এম এস িডফম র্ড্ বার �বহার করা। ৪. ে�ান িচপস �বহার করা। ৫. ফাউে�শেন কা� ইন িসটু পাইল করা। ৬. �ল 
কাম সাইে�ান েস�াের সংেযাগ রা�া করা। ৭. ভবনগুিল ৪/৫ তলার ফাউে�শন েদয়া যােত ভিব�েত ঊ�র্মুখী 
স�সারণ করা যায়। ৮. এ ধরেনর েস�াের (অপশন/িবক�-৩) গৃহপািলত জীবজ�র রাখার �ব�া করা (র য্াে�র 
মা�েম) আেছ। 

 
46ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র46 েয সকল সুেযাগ সুিবধা আেছ  
ক) ১. ইেলি�িসিটর �ব�া (েযখােন িবদুয্ৎ আেছ), ২. েসালার �ােনল, ৩. বৃি�র পািন সংর�েণর �ব�া, ৪. ২িট 

িটউবওেয়ল, ৫. পুরুষ ও মিহলােদর আলাদা েশৗচাগার, ৬. �সূিত ক�, ৭. ে�ার ক�, ৮. ভবেনর সােথ সংেযাগ 
ক�, ৯. ভূিম উঁচুকরণ, ১০। গাছ লাগােনা। 
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খ) িব�মান আ�য় েকে�র উ�য়ন কাজিট িবিভ� সং�া কতৃর্ক পূেব র্ েয সকল পুরাতন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র িনম র্াণ করা 
হেয়িছল তার উ�য়েন আড়াআিড় ভােব ক� স�সারণ করা হেয়েছ। এখােন উে�� েয পূেব র্ �বহৃত ঘূিণ র্ঝড় 
আ�য়েক�সমূহ  র�ণােব�েণর অভােব ন� হেয় যাি�ল। তাই পুরাতন ভবনগুিলর �া�ার, দরজা, জানালা িঠক 
করা, নতুন টয়েলট িনম র্াণ, রং করা, পািন সরবরাহ ইতয্ািদ কের ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িহসােব �বহার করা হে�। 
এখােন উে�� েয নতুন ভবেনর েয সকল সুেযাগ সুিবধার কথা বলা হেয়েছ িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�ও তা করা 
হেয়েছ।  ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র গুিলর �া�িলত �য় ১,৭৪৫,৫৭২ হেত ১৭,৭৩১,২০৬ টাকা পয র্�। 

গ) ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� িনম র্াণ করার পর জনসাধারণেক অবােধ ও আরােম চলােফরা করার জ� সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ 
/পুরাতন সড়ক থাকেল তা উ�য়ন করার কথা আেছ । উে�িখত রা�া িবটুিমনাস কােপ র্িটং করার কথা । পূেব র্র মািটর 
রা�া থাকেল ব�কািটং কের বালু ভরাট কের েরালার িদেয় কােপ র্িটং কের সাব-েবস করা, তারপর বালু ও ইেটর 
েখায়া িমশােনার পর েরালার চািলেয় কােপ র্িটং কের েবস করা, যােক এএস বলা হয়। তারপর ইেটর কনি�ট েভে� 
েরালার চালােনার  কােপ র্ট করা যা �াকাডাম বেল। এর পর িবটুিমন ও ে�ান িমিশেয় কােপ র্িটং করা হয়। পূেব র্র 
িবিস েরাড হেল তা নতুন কের কােপ র্িটং কের উ�য়ন করা। েদখা যায় েয ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র বা�বায়ন কােল ১ 
িকঃিমঃ কের এক বা একািধক সংেযাগ সড়ক উ�য়ন করা হেয়েছ।   

ঘ) উে�িখত রা�ায় িবিভ� �ােন খাল থাকায় কালভাট র্ করা হেয়েছ। পািন �বাহ ও খােলর �� িবেবচনা কের কালভােট র্র 
সাইজ িনধ র্ারণ কের থােক। 

ঙ) গৃহ পািলত জীবজ� (গরু ছাগল) উঁচু �ােন রাখার জ� িক�া িনম র্াণ করা হেয়েছ। 

চ) েয সকল ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� (পুরাতন) টয়েলট নাই েসখােন নতুন ৫৭ িট টয়েলট িনম র্াণ করা হেয়েছ।  

�কে�র িবিভ� কােজর ে�িসিফেকশন  

ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� িনম র্ােণর �ধান অ�সমূেহর িববরণ িন�রূপঃ 

 েবশীরভাগ আ�য়েকে�র ফাউে�শেন কা� ইন িসটু পাইল �বহার করা হেয়েছ। তার বণ র্না িন�রূপ :- 
৫০০ িমিম (২০ইি�)  ভায়া িবিভ� ৈদঘ র্য্ (েযখােন যা দরকার), ১:১.৫:৩ অনুপােত (িসেম�, িসেলট বালু, ২.৫ এফ 
এম) ে�ান িচপস িদেয় িম�েণর কনি�ট যা ি�ল ি�পেয়েডর মা�েম ২০ইি� গতর্ কের ঢুকােনা হয়। কনি�ট 
Strength (২৮ িদেন) ২৫ এমিপএ (৩৬২৫ িপএসআই) ধরা হেয়েছ। �িতিট পাইল েয েলাড েনয়ার কথা তা 
জানার জ� ২/১ পাইেলর েলাড েট� করা হয়। 

 ভবেনর মূল কাঠােমা কনি�ট িদেয় িনিম র্ত অথ র্াৎ ফাউে�শন, কলাম, ে�ড বীম, বীম ছাদ, ে�য়ার, আ�ার �াউ� 
িরজাভ র্ার, র য্া� ইতয্ািদ কনি�েটর বণ র্না িন�রূপ:   
১:১.৫:৩ অনুপােত  (িসেম�, িসেম� বালু এফএম ২.৫, ভা�া ে�ান িচপস) যা ২৮ িদেন stenght হেব ২৫  
এমিপএ (৩৬২৫ িপ এস আই)। ছােদর িচেলেকাঠায় ও িলনেটেলর কােজ ১:২:৪ অনুপােত কনি�ট �বহৃত হেয়েছ 
যার stenght ২০ এমিপএ। কাঠােমার মূল আেরক মালামাল হল এমএসবার (রড), উে�িখত েস�াের ৬০ ে�ড 
অথ র্াৎ ৪১৪ এমিপএ (৬০,০০০ িপ এস আই) �মতা স�� এমএস রড �বহার করা হয়। 

 ইেটর গাঁথুিনঃ  ভবেনর চতুর্িদেক ২৫০ এমএম (১০ইি�) এবং িভতর ১২৫ এমএম (০-৫ইি�) েদওয়ােল গাঁথুিনর 
কাজ করা হয়। ১০ ইি�  গাঁথুিনর েবলায় ১:৬ অনুপােত িসেম�, বালু এবং ৫ ইি� েদওয়ােলর েবলায় ১:৪ অনুপােত 
িসেম�, বালু মট র্ার �বহৃত হয়। 

 �া�ার: কনি�েটর উপর ১২ এমএম (০.৫ইি�) �া�ার ১:৪ অনুপােত, ইেটর উপর িসেম� বালু িদেয় ১৯ এমএম 
�া�াের ১:৬ অনুপােত মট র্ার �বহৃত হয়। 

 জানালােত থাই এলুিমিনয়াম এবং ১৫ িমঃিমঃ পুরূে� ি�ল �বহৃত হয়। 
 দরজার েকাথাও েকাথাও ি�েলর এে�ল ও কাঠ �বহার করা হেয়েছ। আবার েকাথাও েকাথাও কােঠর েচৗকাঠ 

এবং কােঠর পা�া �বহৃত হয়। েমহগিন কাঠ িদেয় ে�ম ও পা�া লাগােনা হয়। 
 েকান েকান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� ক� ও বাথরুম টাইলস �বহৃত হেয়েছ। আবার েকাথাও েকাথাও িসেম� েনট 

িফিনিশং এ ক� এবং টয়েলট টাইলস  লাগােনা হয়।  টাইলস গুিল েবশীরভাগ ১২”x১২”সাইেজর যা আরএেক 
অথবা সমমােনর �াে�র। 
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স�ম অ�ায় 
�ক� বা�বায়ন স�িকর্ত িবিভ� সম�া  

৭.০১ অথ র্ায়ন িবল�  
 

২০০৮ সােল মূল িডিপিপেত ১ ডলােরর িবপরীেত ৬৯ টাকা ধরা হেয়িছল যা ২য় সংেশাধনী ২০১৩-েত ৭৯ টাকায় বৃি� 
পায়। ২য় সংেশািধত িডিপিপ বা�বায়েনর সময় িব� �াংেকর ২৫০ িমিলয়ন ডলার ঋণ েদওয়ার কথা িছল। িক� 
বা�েব ২০৪ িমিলয়ন ডলার ঋণ পাওয়া িগেয়িছল। ডলােরর মূ� বৃি� এবং মু�া�ীিতর কারেণ অ� িভি�ক �য় বৃি� 
করা হেয়িছল। েযমন মূল িডিপিপ-েত ২য় তলা িবিশ� নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র �া�লন �য় িছল ১৮০ ল� টাকা। 
১ম সংেশািধত িডিপিপ-েত ২৩৮ ল� টাকা এবং ২য় সংেশািধত িডিপিপ-েত ২৮৯ ল� টাকা। িব��াংক কতৃর্ক 
৪৬িমিলয়ন ডলার অথ র্ কম ছাড় েদওয়ার কারেণ ৮ িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র কাজ হােত েনওয়া স�ব হে� 
না।িডিপিপ পর পর দুবার সংেশাধন ও অনুেমাদেনর কারেণ অথ র্ায়েন িবল� ঘেট। যার  ফল�িতেত �ক� বা�বায়েন 
িবল� ঘেট। 

 
৭.০২ প� ও েসবা সং�েহ িবল�  

 

ত� উপা� িবে�ষণ, পয র্ােলাচনা ও পয র্েব�ণ কের িনে�র কারণসমূহ প� ও েসবা সং�েহর িবলে�র অ�তম কারণ 
িহেসেব িচি�ত হেয়েছ: 
• �ানীয় ভােব �কে�র জ� �বহৃত মানস�ত িনম র্াণ সাম�ীর দু�া�তা। 
• �ক� এলাকা �তয্� অ�েল হওয়ায় িনম র্াণ সাম�ী পিরবহেন সময় েবশী লােগ। 
• িঠকাদার িনব র্াচেন দীঘ র্সূি�তা  
 

৭ .০৩  �ব�াপনায় অদ�তা 
 

ত� উপা� িবে�ষণ, পয র্ােলাচনা ও পয র্েব�ণ কের িনে�র কারণসমূহ 46�ব�াপনায় অদ�তার46 �ধান কারণ িহেসেব 
িচি�ত হেয়েছ:: 
• একজন িঠকাদােরর একই সময় একািধক কােজর সে� জিড়ত থাকায় �কে�র কােজ সময় িদেত পাের না। 
• �ানীয় ভােব দ� �িমেকর অভাব। 
• পরামশ র্ক �েকৗশলীর সং�া কম হওয়ার কারেণ যথাযথ ত�াবধান করা অেনক ে�ে� ক�কর। 
• একািধক �কে�র কােজর চাপ থাকায় এলিজইিডর সংি�� কম র্কতর্াগেণর পে� সময়মত এবং িনয়িমত তদারিক 

করা দুরূহ। 
• অেনক ে�ে� �ল �ব�াপনা কিমিটর সদ�রা  �কৃত দািয়� এবং কতর্� স�ে� অবিহত না থাকায় দ� 

�ব�াপনায় �তয্য় ঘেট। 
 

৭.০৪ �কে�র েময়াদ ও �য় বৃি� 
�কে�র বা�বায়েনর গিত পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয, এই �ক� িডেস�র ২০১৭ এর মে� সিঠক ভােব সমা� করা 
েবশ কিঠন। এই িবেবচনায় �কে�র েময়াদ বৃি�র িবষয়িট সংি�� কতৃর্প� িবেবচনা করেত পাের।  
 

৭.০৫  অ�া� সম�া 
ত� উপা� িবে�ষণ, পয র্ােলাচনা ও পয র্েব�ণ কের িনে�র কারণসমূহ 46িচি�ত করা হয় 46: 
• েযসব িচি�ত এলাকায় নদীভা�ন ও ঘূিণ র্ঝড় েবশী হয় েসসব এলাকার জনসং�ার অনুপােত আ�য়েকে�র ধারণ 

�মতা কম।  
• সংেযাগ সড়েকর অভাব। 
• বাউ�াির েদয়াল না থাকায় অসামািজক কায র্কলাপ ঘটার স�াবনা েদখা যায়। 
• েকাথাও েকাথাও পািন সরবরাহ �ব�ার জ� কায র্করী �ব�ার অভাব। 
• িব�ালেয় ে�ণীকে�র সং�া কম। 
• র য্া� ও িসঁিড়র মােঝ কলাপিসবল েগট নাই। 
• িচেলেকাঠার ছােদ উঠার জ� িসঁিড় �ব�া নাই।  
• র�ণােব�ণ ও তদারিক করার জ� �ায়ী েলাকবল নাই। 
• আ�য়েকে� েমরামেতর জ� �েয়াজনীয় অেথ র্র �ব�া নাই। 
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অ�ম অ�ায় 

SWOT িবে�ষণ 
 

৮.০১  ভূিমকা  

�ক� স�েকর্ গুরু�পূণ র্ ত� �দানকারী �ি�েদর সা�াৎকার এর মা�েম �কে�র ত� সং�হ করা হয়। �কে�র 
আওতায় ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র িনম র্াণ, িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র উ�য়ন, ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সংেযাগকারী 
সড়ক (�ীজ/কালভাট র্ সহ িনম র্াণ), পুনঃ িনম র্াণ ইতয্ািদ ত�সমূহ �ক� এলাকা েথেক সং�হ করা হয়। উপেজলা 
�েকৗশলী, ইউিপ েচয়ার�ান, েম�ার, এলিজইিডর �িতিনিধবৃ�, �বসায়ী, িঠকাদার, �েলর �ধান িশ�ক, সহকারী 
িশ�ক, চাকুরীজীবী, কৃষক ইতয্ািদ ে�ক েহা�ার গেণর কাছ েথেক �া� ত�সমূেহর িবে�ষণ িনে� বণ র্না করা হল:  

৮.০২  �কে�র সবল িদকসমূহ (STRENGTH) 

1. ঘূিণ র্ঝড় ও জেলা�ােসর সময় আ�য়েকে� জনসাধারণ ও গৃহপািলত জীবজ�র আ�েয়র �ব�া হেয়েছ। 
2. �তয্� অ�েল সুিবধা বি�ত িশশুেদর মে� ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� �ািপত িব�ালেয়র মা�েম �াথিমক িশ�ার 

�সার ঘেটেছ। 
3. �তয্� অ�েল অবেহিলত জনসাধারেণর জ� ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র মা�েম স�সািরত িটকাদান ও �া�য্ েসবা 

�দােনর সুিবধা হেয়েছ। 
4. সংেযাগ সড়ক ও �ীজ-কালভাট র্ িনম র্ােণর মা�েম �ােমর েযাগােযাগ �ব�ার উ�য়ন ঘেটেছ এবং �বসা বািণেজয্র 

কায র্�ম বৃি� েপেয়েছ। 
5. িনম র্াণ কােজ এলিজইিড’র দীঘ র্ ও সমৃ� অিভ�তার কারেণ কায র্�ম বা�বায়ন সহজতর হেয়েছ। 

৮.০৩  �কে�র দুব র্ল িদকসমূহ (WEAKNESS) 
 

1. এলাকার জনসং�া অনুপােত আ�য়েকে�র সং�া কম ও ধারণ �মতা সীিমত। 
2. অিধকাংশ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূেহ িনয়িমত র�ণােব�ণ ও পির�ার পির��তার কাজ করা হয় না। বতর্মােন 

পিরচালনা ও র�ণােব�ণ সং�া� েকান নীিতমালা নাই। 
3. িকছু ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� িবদুয্ৎ সরবরাহ নাই। নলকূেপ পািন না উঠায় সুেপয় পািনর অভাব এবং েশৗচাগাের 

পািন পাওয়া যায় না। 
4. ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র িনম র্াণ পিরক�নায় েকান সীমানা েদওয়াল অ�ভু র্� নাই। আ�য়েকে�র স�ুখভােগর রা�ায় 

�চুর যানবাহন চলাচল কের। ফেল সীমানা েদওয়াল না থাকায় �েলর িশশুরা দুঘ র্টনায় পিতত হেত পাের। 
5. এলিজইিড’র েলাকবল কম থাকায় এবং একািধক অ�া� চলমান �কে� সংি�� থাকায় এই �কে�র কাজ 

িনয়িমত তদারিক করা স�ব হয় না। 
6. িনেয়াগ�া� িঠকাদারগণ একািধক িনম র্াণ �কে� জিড়ত থাকায় �কে�র কাজ িনধ র্ািরত সমেয় েশষ করেত পাের 

না। 
7. সংেযাগ সড়েকর অ�তুলতার কারেণ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� যাতায়ােত অসুিবধা হেয় থােক। 

 

৮.০৪ �কে�র সুেযাগসমূহ (OPPORTUNITY) 

1. িবপুল সুিবধােভাগী জনসং�ার তুলনায় আ�য়েক� কম। তাই আরও ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােণর সুেযাগ 
রেয়েছ। 

2. সরকারী নীিতমালায় িশশুেদর জ� �াথিমক িশ�া িনি�ত করার িবষয় উে�খ আেছ। এছাড়া �া�য্েসবা পাওয়া 
জনগেণর অিধকার। তাই ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূেহর মা�েম �তয্� অ�েল িশ�া ও �া�য্েসবা কায র্করভােব 
�সােরর সুেযাগ রেয়েছ। 

 

৮.০৫  �কে�র হুমিকসমূহ (THREAT) 
 

1. নদীভা�েনর ফেল  ভিব�েত নদীর িনকটবত�  ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূেহর অি�� িবলীন হেত পাের। 
2. সিঠক নীিতমালা না করা হেল ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূেহর পিরচালনা ও র�ণােব�ণ �হত হেত পাের। 
 



�ণয়েনঃ মাইডাস                                                                                                                                                     পৃ�া-47 
 

নবম অ�ায় 

পয র্েব�ণ ও সুপািরশ 
 

46৯.০১   ডকুেম� হেত �া� ত�ািদ  

46�কে�র েয ২য় সংেশািধত িডিপিপ অনুযায়ী ৩৬০ িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� 46িনম র্াণ46 করার কথা। িক� ৩৫২ িটর কাজ হােত  
েনওয়া হেয়েছ এবং  মাচ র্ ২০১৭ পয র্�  ২২৯ িটর কাজ  েশষ হেয়েছ। িডেস�র ২০১৭ এর মে� বাকী কাজ েশষ করেত হেব। বাকী 
৮িট কাজ ২য় িডিপিপেত বরাে�র মে� েশষ হেব না িবধায় আর করা হেব না মেম র্ জানা যায়। ২/৩ িট নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র 
বতর্মান অ�গিত ৬০% এবং ১/২ িটর ২৫% অ�গিত হেয়েছ। িডেস�র ২০১৭ এর িভতের এই কাজ স�� করা কিঠন হেব বেল 
�তীয়মান হয়। িব�মান ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে�র উ�য়েন ৪৫৯ িটর কাজ হােত েনয়া হেয়িছল। ত�ে� মাচ র্ ২০১৭ পয র্�  ৪৪২ িটর 
কাজ  েশষ হেয়েছ। সংেযাগ সড়েকর কাজ ২২৩ িকঃিমঃ েশষ হেয়েছ। বাকী ১২০.৫ িকঃিমঃ কাজ চলমান আেছ। ৩০ িট েক�ার 
মে� ১৫িটর কাজ হােত েনয়া হেয়িছল যা ইিতমে�ই স�� হেয়েছ।  জিম না পাওয়ায় বাকী কাজ হােত েনওয়া স�ব হে� না। 
৫৭িট নতুন টয়েলেটর কাজ ইিতমে� েশষ হেয়েছ। মাচ র্ ২০১৭ পয র্� েভৗত অ�গিত ৮১% এবং আিথ র্ক অ�গিত ৭০%। িডেস�র 
২০১৭ মে� �কে�র বাকী কাজ েশষ করা কিঠন বেল �তীয়মান হয়।  

46৯.০২  খানা িভি�ক সমী�া হেত �া� ত� 

46উ�রদাতােদর মে� ৩২.৯% নূ�তম �া�র �ান স�� এবং ২৪.৭% উ�রদাতা মা�িমক ও উ�তর িডি� �া�। েবশীরভাগ 
উ�রদাতাই কৃিষ কােজ িনেয়ািজত। সেব র্া� সং�ক উ�রদাতার েপশা �বসা। অ�া� উ�রদাতােদর েপশা হে� চাকুরী, ির�া 
চালনা, হ�িশ�, কািরগির কাজ ইতয্ািদ। �ক� এলাকায় উ�রদাতােদর গড় পািরবািরক মািসক আয় বৃি� েপেয়েছ। পূেব র্ তােদর 
মািসক আয় িছল ১২,৯৪৫ টাকা এবং বতর্মােন  ১৫,৭৩৬ টাকা।  

46৯.০৩  �েকৗশল কােজর সমী�া হেত �া� ত�   

46�েকৗশল কােজর ত� উপা� পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয, নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূেহ িব�মান েক�সমূহ েথেক অেনক 
কম  �িট পাওয়া েগেছ।  সাধারণ �িটগুেলা  �ল কিমিটর কােছ �েয়াজনীয় অেথ র্র বরা� সােপে� সমাধান করা স�ব।  ৪২িট 
(৮িট নতুন ও ৩৪িট িব�মান উ�য়ন) আ�য়েকে� িন�মােনর কাজ হেয়েছ। অিধকাংশ নলকূপ েদাতলায় অবি�ত। ভূগভর্� পািনর 
�র েথেক ভবেনর ২য় তলা পয র্� উ�তা েবশী হওয়ায় পািন ওেঠনা। তাই ২য় তলা হেত নলকূপ নীচ তলায় �াপন করা হেল পািন 
পাওয়া েযেত পাের। নলকূপ ২য় তলায় �াপন করা হেল ঘূিণ র্ঝেড়র সময় পািনর উ�তা অিধক হেলও তা �বহার করা স�ব হেব। 
তাছাড়া নলকূপ সব সময় সচল রাখার জ� �ল �ব�াপনা কিমিটেক র�ণােব�ণ ও �েয়াজনীয় য�াংেশর �া�তা িনি�ত 
করেত হেব। েয সকল �ােন িবদুয্ৎ সরবরােহর �ব�া আেছ েসগুিল িডপ িটউবওেয়েলর মা�েম নীেচর �াংেক অথবা ভূ-গভর্� 
পািন সংর�ণ �ব�ার মা�েম সংর�ণ করা হয়। পরবত�েত ১ হস র্ পাওয়ার পাে�র মা�েম ছােদর �াংেক সরবরাহ করা হয়। 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েশৗচাগারগুিল িঠকমত �বহৃত হে� না। েযখােন পািন সরবরাহ নাই েসগুিলর নাজুক অব�া। েযখােন পািন 
সরবরাহ আেছ েসগুিলও িঠকভােব �বহৃত হে� না। িবেশষ কের পির�ার পির��তার কাজ িঠকভােব করা হয় না। েশৗচাগার সব 
সময় �বহার উপেযাগী রাখার জ� পািন সরবরাহ িনি�ত করা �েয়াজন। সােথ সােথ পির��তা বজায় েরেখ েশৗচাগার �বহাের 
�ল কতৃর্প�েক সেচতন হেত হেব। �েলর িশ�া কায র্�েমর জ� ঊ�র্মুখী স�সারণ অতীব জরুরী। তাছাড়া ৩ তলা ভবেনর 
র য্াে�র ি�তীয় তলার সংেযাগ �ােন একিট কলাপিসবল েগট অথবা দরজা �েয়াজন। েসালার �ােনল এবং িচেলেকাঠার ছাদ 
পির�ােরর জ� মইেয়র �ব�া করা দরকার। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সংেযাগ সড়ক ও ি�জ/ কালভর্াট �েয়াজেনর তুলনায় কম 
করা হেয়েছ। িবিভ� �ােন ১ িকঃিমঃ ৈদেঘ র্য্র সংেযাগ সড়ক করা হেয়েছ যা আরও েবশী করা উিচৎ িছল। একইভােব েকাথাও 
েকাথাও অভয্�রীণ সড়ক কম হেয়েছ (মূল সড়ক হেত ভবন পয র্�)। �েয়াজনীয় অভয্�রীণ সড়ক অব�ই করা দরকার। 

46৯.০৪  �য় কায র্�ম  হেত �া� ত� 

46�য় কায র্�ম সং�া� ত�ািদ পয র্ােলাচনা কের েথেক েদখা যায় েয, িবিভ� �ােকেজর দরপে� অেনক সং�া (১০ েথেক ৩০ 
পয র্�) দরপ� িসিডউল িব�য় হয় িক� িব�য়কৃত দরপে�র অেধ র্ক বা তারেচেয় ও কম দরপ� জমা পেড়।। তাছাড়া, ৈবধ েট�ার 
১িট েথেক ৩িট পাওয়া েগেছ। ৪৫িট েট�ােরর মে� ১৩িটেত ১িট ৈবধ দরপ� পাওয়া েগেছ। এখােন উে�� েয, �িত �েপ ৩/৪ িট 
কের নতুন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র কাজ িছল। যার �য় ১০ েথেক ১৫ েকািট টাকা। দরপ� �ব�াপনায় িবিভ��ােন দরপ� িবি� 
ও জমা েনওয়ার �ব�া থাকা দরকার যােত অিধক সং�ক দরপ�দাতা  েট�ার �ি�য়ায় অংশ�হণ করেত পাের।  
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46৯.০৫  এফিজিড েথেক �া� ত� ও মতামত 

�কে�র গুনগত মান:  �ােমর সাধারণ জনগণ, �েলর িশ�ক, �ল কিমিট, িঠকাদার ও এলিজইিড  �েকৗশলীেদর 
তদারিকেত কােজর গুনগত মাণ ভাল হে�। তেব িকছু িকছু ে�ে� িন�মােনর িনম র্াণ উপকরণ (বািল িসেম� েখায়া, 
পাথর, রড) �বহৃত হেয়েছ। 

ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র র�ণােব�ণ: সাধারণত �ল �ব�াপনা কিমিট, �শাসিনক কম র্কতর্া ও িশ�কেদর তদারিকেত 
র�ণােব�ণ করা হয়। তেব অেনক ে�ে� আ�য়েক� ও অ�া� সুিবধাসমূহ সিঠকভােব র�ণােব�ণ করা হে�না। 
সিঠক তদারিকর অভােব বতর্মােন আ�য়েকে�র অেনক িটউবওেয়ল, েসালার �ােনল, টয়েলট, জলছাদ, জানালা, িবদুয্ৎ 
লাইন েবাড র্ ইতয্ািদ ন� হেয় যাে�। 

�ক� বা�বায়েনর ফেল সুিবধােভাগী জনেগা�ীর সুেযাগ:  এলাকার জনগণ �িমক িহসােব কাজ করেত েপেরেছ। তােদর 
অথ র্সং�ান হে� ও জীবনযা�ার মােনর উ�য়ন ঘেটেছ। রা�াঘাট পাকা হওয়ার কারেণ যানবাহন চালনার সুেযাগ সৃি� 
হেয়েছ। এেত কম র্সং�ােনর সুেযাগ বৃি� েপেয়েছ। �লগুেলােত এলাকার মানুষ িশ�কতা েপশায় িনেয়ািজত েথেকেছ।  

�কে�র ভাল িদক: িশ�ার মান উ�য়ন, িবদুয্ৎ সরবরাহ ও েসৗর িবদুয্ৎ �ব�া িনি�ত হেয়েছ। বৃি�র পািন সংর�েণর 
�ব�া করা হেয়েছ। আ�য়েক�গুিল �াভািবক সমেয় িশ�া �িত�ান িহসােব এবং িবিভ� সামািজক উ�য়নমূলক কােজ 
�বহার করা হয়। �কে�র মা�েম পাকা রা�া হওয়ার কারেণ বষ র্ায় ক� করেত হয় না। যাতায়ােতর সুিবধা হেয়েছ। 

�কে�র দুব র্ল িদক: আ�য়েকে� অেনক সময় পািনর সম�া েদখা েদয়। নলকূেপর সং�া কম হওয়ায় পািনর সংকেট 
েভােগ আ�য়েকে�র অিধবাসীরা। আ�য়েকে� �া�য্েসবা অ�তুল। জনসং�ার তুলনায় আ�য়েকে�র সং�া কম। 
আ�য়েকে�র চারপােশ বাউ�াির না থাকায় কারেণ িনরাপ�াহীনতা েদখা যায়। 

�কে�র ভিব�ৎ করণীয়: আরও অিধক সং�ক আ�য়েক� িনম র্াণ, িবশু� ও পয র্া� খাবার পািন িনি�তকরণ, 
আ�য়েকে�র চারপােশ িনরাপ�া েব�নী েদয়া, বাউ�ািরর চারপােশ গাছ লাগােনা, রা�া, ঘাট, ি�জ কালভাট র্ িনম র্াণ 
করা। 

�কে�র েময়াদ েশেষ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সংি�� সুিবধাসমুহ চালু রাখার িবষেয় মতামত:  �কে�র েময়াদ েশেষ 
�ল �ব�াপনা কিমিট, �ানীয় জনগণ, ইউিপ সদ� ও এলিজইিড-র মা�েম সুিবধাসমূহ চালু রাখা েযেত পাের। ২/৩ 
বছর পর পর আ�য়েকে� েমরামেতর �ব�া রাখা েগেল আ�য়েক� ভাল থাকেব। 

46৯.০৬  েকআইআই েথেক �া� ত�ািদ ও মতামত  

�কে�র সবল িদকসমূহ: �কে�র মা�েম সরকাির ভােব আ�য়েক� �াি�, আ�য়েকে� পািন, িবদুয্ৎ এর �ব�া,  
িবি�ং এ গবািদ পশু রাখার �ব�া, চলমান িশ�া �িত�ান, ভােলা িশ�ক, �ল �ব�াপনা কিমিট, সরকারী 
সহেযািগতা, ইতয্ািদ। 
 
�কে�র দুব র্ল িদকসমূহ: জনসং�া অনুসাের পয র্া� সং�ক আ�য়েক� নাই, আ�য়েক� সিঠকভােব েদখাশুনা করা 
হয় না। �কে�র মা�েম গিঠত SMC অেনক ে�ে� সিঠকভােব কাজ কের না। আ�য়েক�গুিলর সিঠক ত�াবধায়েনর 
মানুষ েনই। আ�য় েকে�র চারিদেক ফাঁকা,  নীচতলায় বাউ�াির ওয়াল না থাকায় িনরাপ�াহীনতা রেয়েছ। �কে� এ 
সকল কম র্কাে�র সং�ান থাকা �েয়াজন।  
 
�কে�র সুেযাগসমূহ : েয েকান দুেয র্ােগ সবাই আ�য়েকে�  আ�য় িনেত পাের। আ�য়েক� কাম �েল ভােলা িশ�ক 
আেছ। েলখাপড়ার সুেযাগ আেছ, সরকারী সহেযািগতা আেছ, �া�য্েসবা ও িটকার �ব�া আেছ। 
 
�কে�র হুমিকসমূহ: এলাকােত নদী ভা�ন ও ঘূিণ র্ঝড় েবশী হয়। আ�য়েকে�র ধারণ �মতা কম। তাই েবশী েলােকর 
কারেণ েভে� পরেত পাের।  

46৯.০৭  আ�িলক ওয়াকর্শপ েথেক �া� ত�ািদ ও মতামত  

46বিরশাল ও খুলনা অ�েল ২িট আ�িলক কম র্শালা করা হয় । আ�িলক কম র্শালায় �েলর িশ�ক, ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ার�ান, 
এলিজইিডর কম র্কতর্া, পরামশ র্দাতা, পিরবী�ণ কােজর টীম িলডার ও অ�া� �ি�বগ র্ উপি�ত িছেলন। ওয়াকর্শেপর িবিভ� 
ত�ািদ িন�রূপ:- 
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�কে�র ফেল জনগেণর সুিবধা: দির� জনগেণর কম র্সং�ােনর �ব�া, ছা�- ছা�ীেদর েলখাপড়ার সুিবধা, জনগেণর 
উ�ত যাতায়াত �ব�া, কৃিষপ� �ানীয় বাজাের আনা েনয়ার সুিবধা, ঘূিণ র্ঝেড়র �ংসা�ক �িত েথেক জনগেণর জান-
মাল র�া, গৃহপািলত জীবজ�র আ�েয়র �ব�া, ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� সামািজক অনু�ান স�� করার সুেযাগ, েকান 
েকান আ�য়েক� িচিকৎসা েক� িহসােব �বহার হওয়ায় জনগণ িচিকৎসা েসবা �াি�, �সূিত েসবা, েকান েকান েকে� 
িরিলফ িবতরেণর সুিবধা, ইতয্ািদ সুেযাগ সৃ� হেয়েছ।  

�কে�র কােজ  সম�া বা অসুিবধা: অেনক ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে� সংেযাগ সড়ক না থাকায় জনগেণর যাতায়ােতর 
অসুিবধা, টয়েলেটর আকার অেনক েছাট, অেনক জায়গায় িচেলেকাঠার ছােদ উঠার �ব�া না থাকায় েসালার �ােনল 
পির�ার করা যায় না। পািন েবর হওয়ার পেথ (পাইেপর মুেখ) গােছর পাতা বা অ�িকছু থাকায় িচেলেকাঠার ছাদ ও 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র ছােদ বৃি�র পািন জেম িবিভ� �ােন ছাদ িভজা থােক ও ছােদর তলার �িত হয়। িকছু আ�য়েকে� 
পািন সরবরাহ/ উঠােনার জ� িডপ িটউবওেয়েলর �ব�া নাই। �ল কাম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� ে�ণীক� সং�া কম 
হওয়ার ফেল পাঠ কায র্�ম �াহত হয়। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� র য্া� ও িসঁিড়র মােঝ কলাপিসবল েগট না থাকায় 
দুঘ র্টনার স�াবনা। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র র�ণােব�ণ ও তদারিক করার জ� পাহারাদার থাকা �েয়াজন যা েবশীরভাগ 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েকে� নাই। �কে�র িডিপিপ-েত এসকল কােজর সং�ান থাকার �েয়াজন িছল। 
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৯.০৮ সুপািরশমালা 

�ক�িটর আওতায় িনিম র্ত অবকাঠােমাসমূেহর �ক� পরবত� র�ণােব�ণ, িডজাইন দুব র্লতা, লগ ে�ম, SWOT 
িবে�ষণ সহ িবিভ� িবষেয় �া� ত� উপা� পয র্ােলাচনার আেলােক িনে�র সুপািরশসমূহ করা হল যােত সংি�� কতৃর্প� 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত পাের।  

1. ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�সমূেহ ৩িট ে�ণীক� আেছ। ১িট ে�ণী কে� িশ�কেদর বসার ও �েলর কাগজপ� রাখার 
�ব�া আেছ। ৩িট ক� �ল কায র্�েমর জ� অ�তুল। তাই ভবনগুিলর ঊ�র্মুখী স�সারণ করা �েয়াজন।   

2. টয়েলেট পািন সরবরাহ এবং �েলর ছা�-ছা�ীর জ� সুেপয় পািনর �ব�া করা �েয়াজন। অিধকাংশ �ােন হাত 
িটউবওেয়েল পািন উেঠ না। এ �াপাের কায র্করী �ব�া �হণ করা অতীব জরুরী। 

3. টয়েলট �ব�াপনায় িশ�কেদর সেচতনতা সৃি�র জ� �েয়াজনীয় িনেদ র্শনা/ �িশ�ণ িদেত হেব। �েল ৩/৪ জন 
িশ�ক িনেয়ািজত আেছন। এেদর মে� কমপে� ১জন মিহলা িশি�কা থাকেল ভাল হয়। তােত ছা�ীেদর িবিভ� 
সম�া হেল তােদরেক সাহা� করেত পারেব।  

4. �েলর ে�ণীক�, নীচতলা, আি�না ইতয্ািদ পির�ার পির�� রাখা বা�নীয়। এ �াপাের িশ�কেদর িভতের 
সেচতনতা সৃি� করেত হেব এবং �েয়াজনীয় িনেদ র্শনা �দান করেত হেব। 

5. �িতিট আ�য়েক� িনম র্াণ/েমরামেতর পর �ল �ােনজেম� কিমিট (SMC) েক বুিঝেয় েদওয়া হয়। �ল 
�ােনজেম� কিমিট আ�য়েকে�র দািয়� �হণ পরবত� তােদর উপর েক� পিরচালনার অিপ র্ত দািয়� যথাযথ 
ভােব পালন করা উিচৎ। তােদর িনয়িমত পির�ার পির�� ও টুিকটািক েমরামেতর িদেক ল�য্ রাখেত হেব।  
এে�ে� SMC ও �ানীয় জনগণেক সেচতনতামূলক �িশ�েণর �ব�া করা েযেত পাের। এছাড়াও �ল কায র্�ম 
িঠকভােব পিরচালনা করার জ� একজন দ�রী কাম ি�নার এবং একজন নাইট গাড র্ থাকা �েয়াজন।  

6. �েলর ছা�-ছা�ীেদর জ� �ল মাঠ অতীব জরুরী এবং েয সকল মােঠ মািট নীচু েসগুেলােত মািট ভরাট করার 
�ব�া �হণ করেত হেব। 

7. েয সম� ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র স�ুেখ �� সড়ক আেছ েস সকল �ােন বাউ�াির েফি�ং অথবা বাউ�াির েদওয়াল 
িনম র্ােণর �ব�া করেত হেব। 

8. সংেযাগ সড়ক �েয়াজেনর তুলনায় অেনক কম। েয সকল স্হােন এখেনা সংেযাগ সড়ক িনম র্াণ করা হয়িন েস 
সকল �ােন �কে�র অবিশ� েময়ােদর মে� সংেযাগ সড়ক িনম র্ােণর �ব�া �হণ করেত হেব। 

9. ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� র�ণােব�েণর জ� বতর্মােন েকান নীিতমালা নাই। তাই সংি�� িতন ম�ণালয় (�ানীয় 
সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায়; দুেয র্াগ �ব�াপনা ও �াণ এবং িশ�া) এর মে� আ�ঃম�ণালয় ৈবঠেকর মা�েম 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরচালনা ও এর র�ণােব�েণর একিট নীিতমালা �ণয়ন করার উে�াগ �হণ করেত হেব। 

10. আ�য়েক�সমূহ �ক� পরবত� সিঠক ও যথাযথ র�ণােব�েণর দািয়� এলিজইিডেক �দান করা েযেত পাের। 
11. মাচ র্ ২০১৭ পয র্� �কে�র আিথ র্ক অ�গিত শতকরা ৭০ ভাগ। িডেস�র ২০১৭ �কে�র েময়াদ েশষ হওয়ার কথা। 

এই সমেয়র িভতের �কে�র েভৗত ও আিথ র্ক সকল কাজ েশষ করা একিট দুরূহ �াপার। তাই জুন ২০১৮ পয র্� 
�কে�র েময়াদ বৃি� করা েযেত পাের যােত �কে�র সকল কাজ সু�র ভােব স�� করা যায়। 
 

৯.০৯ বিহগ র্মন েকৗশল (Exit Plan) 

�ক�িট েশষ হওয়ার পর বিহগ র্মন েকৗশল অতীব জরুরী যােত উ�য়ন �ক�িট েথেক দীঘ র্েময়াদী সুফল জনগণ েপেত 
পাের। েময়াদ েশেষ �ক�িট র�ণােব�েণর কাজ েক স�াদন করেব, �েয়াজনীয় অেথ র্র �ব�া িকভােব হেব ইতয্ািদ 
পিরক�নায় উে�খ থাকা �েয়াজন। 

 েদখা যাে� েয ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ কাজ েশষ হওয়ার পর �ল �ব�াপনা কিমিটর কােছ হ�া�র করা হে� 
এবং �াথিমক �ল িহেসেব �বহৃত হে�। �বহৃত হওয়ার িকছুিদন পর �েয়াজনীয় অেথ র্র অভােব িনয়িমত র�ণােব�ণ 
হে� না। এ �াপাের কতৃর্প� িনে� বিণ র্ত িবক� গুিল িবেবচনা কের �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অনুেরাধ করা 
হে�: 

1. ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� র�ণােব�েণর জ� বতর্মােন েকান নীিতমালা নাই। তাই সংি�� িতন ম�ণালয় এর মে� 
আ�ঃম�ণালয় ৈবঠেকর মা�েম ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরচালনা ও এর র�ণােব�েণর একিট নীিতমালা �ণয়ন 
করা দরকার। নীিতমালা আেলােক েযৗথ উে�াগ �হণ কের ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক� �ব�াপনা, পরবত� উ�য়ন 
এবং র�ণােব�েণ �েয়াজনীয় িস�া� �হণ করা েযেত পাের।  

2. ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� গুিলর ভিব�ৎ উ�য়ন ও র�ণােব�েণর দািয়� এলিজইিড েক েদয়া েযেত পাের। 
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44সংযুি�-১ 

44জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন শীষ র্ক �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ 
খানা িভি�ক সুিবধােভাগী সমী�ার ��মালা 

জিরপকারী �িত�ানঃ মাইডাস 
 
১ম অংশঃ উ�রদাতার সাধারণত�াবলী 
 

১। নাম:……………………………..                       েমাবাইল নং:……………….. 

২।  িঠকানাঃ ………………………………………………………………………………  

ইউিনয়নঃ…………………… �ামঃ…………………উপেজলাঃ………………………… েজলা:………….  

৩। িল�: ক) পুরুষ           খ) মিহলা  ৪। বয়স………….. পূণ র্ বছের 

৫।  িশ�াগত েযা�তা : ক) িনর�র  খ) �াথিমক পয র্ায় পয র্� গ) মা�িমক পয র্ায় পয র্�  ঘ) মা�িমক উ� পয র্ায়   

৬। �ধান েপশা: ক) কৃিষ  খ) গৃিহণী  গ) িদনমজুর/ির�াচালক/মািঝ  ঘ) চাকুির ঙ) �বসা-বড়/মাঝাির/��  চ) অ�া� (উে�খ 
করুনঃ……) 

৭। পিরবােরর সদ� সং�াঃ.........জন                    

৮। পিরবােরর মািসক আয় কত? 
 ক) �ক� বা�বায়েনর পূেব র্ঃ............ টাকা  খ) বতর্মােনঃ ............ টাকা 

২য় অংশঃ �ক� সং�া� ত� (ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, সংেযাগ সড়ক, ি�জ, কালভর্াট, িক�া, ইতয্ািদ) 
 
১। আপনার পিরবােরর েকউ এই �ক� িনম র্ােণর সােথ জিড়ত িছল/আেছ িক?          ক) হয্াঁ           খ) না  
 
     উ�র হয্াঁ হেল িনে�র �েযাজয্ ে�� িচি�ত করুন- 

১। �িমক,  ২। সরবরাহকারী,  ৩। সভায় অংশ�হণ,  ৪। অ�া� (উে�খ করুন……………………) 
 

২। বতর্মােন এই এলাকায় ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও এর সংি�� েকান সুিবধাসমূহ (সংেযাগ সড়ক, ি�জ, কালভাট র্, ইতয্ািদ) আেছ?  
�ম নং িবষয় হয্াঁ না 
১ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�    
২ িক�া   
৩ সংেযাগ সড়ক   
৪ সংেযাগ সড়েকর ি�জ /কালভাট র্   

 
৩। �ক� সং�া� উ�রদাতার মতামতঃ 

�ম 
নং 

িবষয় হয্াঁ না �ধান কারন (না হেল) �েযাজয্ 
নয় 

জানা 
নাই 

১ এলাকার জনসাধারণ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ��ে� �বহার উপেযাগী      

২ িক�া ��ে� �বহার করা যায়      

৩ সংেযাগ সড়ক জনসাধারেণর চলাচল উপেযাগী      

৪ সংেযাগ সড়েকর ি�জ/কালভর্াট জনসাধারেণর চলাচল উপেযাগী      

৫ সংেযাগ সড়েকর ি�জ/কালভর্াট এর মা�েম পািন �বাহ হয়      

৬ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, সংেযাগ সড়ক, ি�জ, কালভর্াট, িক�া, ইতয্ািদর 
িনয়িমত র�ণােব�ণ হয় 

     

৭ এই �কে�র জ� আপনার/পিরবােরর জিম অিধ�হণ হেয়েছ    
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৩য় অংশঃ কৃিষ িবষয়ক ত�  
 

�ম 
নং 

িবষয় হয্াঁ না �েযাজয্ 
নয় 

জানা 
নাই 

১ �কে�র ি�জ/ কালভর্াট এর মা�েম এলাকায় কৃিষ জিমেত পািন িন�াশন  সুিবধা হেয়েছ     

২ �কে�র ি�জ/ কালভর্াট এর মা�েম এলাকায় কৃিষ জিমেত েসেচর  সুিবধা হেয়েছ     

৩ েসেচর মা�েম পূেব র্র (২০০৫-২০০৭) তুলনায় বতর্মােন এলাকায় কৃিষ উৎপাদন েবেড়েছ  
 
আপনার পিরবােরর েমাট কৃিষ উৎপাদনঃ 
ক) �ক� আরে�র পূেব র্____________ টাকা বছের 
খ) �ক� আরে�র পর_____________ টাকা (২০১৬) 

    

৪ সড়েকর পােশ বৃ�েরাপন হেয়েছ      
 
 
৪থ র্ অংশঃ �কে�র �া�য্, িশ�া, েযাগােযাগ ও কম র্সং�ান িবষয়ক ত� 
 

�ম 
নং 

িবষয় হয্াঁ না �েযাজয্ নয় 

১ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� কিমউিনিট �া�য্ েসবা আেছ    
২ কিমউিনিট �া�য্ েসবায় আপনার উপকৃত হে�ন (১ এর উ�র হয্াঁ হেল)    
৩ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�  িটকা, পিলও, ইতয্ািদ েদয়ার কম র্সূিচ আেছ    
৪ িটকা, পিলও, ইতয্ািদ েসবায় আপনারা উপকৃত হে�ন (৩ এর উ�র হয্াঁ হেল)    
৫ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� িশশু িশ�া �ব�া আেছ    
৬ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে� বয়� িশ�া �ব�া আেছ    
৭ িশ�া �দান �ব�ায় আপনারা উপকৃত হে�ন    
৯ আপনার পিরবােরর সদ� �দ� িশ�া �হণ কেরেছন/করেছন 

উ�র হয্া হেলঃ 
ক) িশশু িশ�ায়________জন 
খ) বয়� িশ�া ________জন 

   

৮ সরকার/ এনিজও �দ� বৃি�মূলক �িশ�ণ �ব�া আেছ    
৯ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সংেযাগ সড়েকর ফেল যাতায়ােত সুিবধা হেয়েছ    
১০ �ক� বা�বায়েন ফেল আপনার/ পিরবােরর সদে�র কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ 

উ�র হয্া হেল,_________জন 
   

 

৫ম অংশঃ  পরামশ র্ 
�কে�র উ�য়েন আপনার পরামশ র্ঃ 

১ ............................................................... 

২ ............................................................... 

৩ ............................................................... 

সা�াৎকার �হণকারীর নাম ও �া�রঃ…………………………………………….                   

তািরখঃ……………. 

 

 

 ধ�বাদ 
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44সংযুি�-২ 
44জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন শীষ র্ক �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ 

�েকৗশলগত পয র্েব�ণ েচকিল� 
কােজর নাম:…………………………………………………………………………… 

চুি� ন�র:……………………………………ইউিনয়ন:………………………………… 

উপেজলা:……………………………………. েজলা:…………………………………… 

কাজিট শুরু করার তািরখ:……………………………চুি� অনুসাের েশষ হওয়ার তািরখ……………….. 

কােজর অব�াঃ ক) সমা� খ) চলমান      

কাজিট চলমান হেল অ�গিত কত :……% কত িবল �দান করা হেয়েছঃ টাকা …………………….. 

�ম নং িবষয় িব�মান নতুন 
১ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�    
২ িক�া   
৩ সংেযাগ সড়ক/ ি�জ /কালভাট র্   

 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িবষয়ক ত�াবিল: 
১। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েলাক ধারণ �মতাঃ_______জন 
২। কত তলা ভবন………………………আয়তন �িত ে�ার…………বগ র্ফুট  
৩। কতিট ক�………িট।   ক�গুিলর আয়তনঃ সব র্িন�______ বগ র্ফুট সেব র্া� _______ বগ র্ফুট 
৪। ফাউে�শেন িসটু পাইল/িপকা� পাইল িদেয়েছ?      ক) হয্াঁ খ) না        গ) �েযাজয্ নয় 
৫। িসটু পাইল েলাড েট�/ ইনি�িগিট েট� করা হেয়েছ? ক) হয্াঁ খ) না        গ) �েযাজয্ নয় 

৬। আরিসিস কােজর িকউব েট� করা হেয়েছ? ক) হয্াঁ    খ) না 

হেয় থাকেল কতবার……………..।  সব র্িন�/ সেব র্া� কত েলােড েভে�েঁছ………………………. 

৭। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র িনম র্াণ করার পূেব র্ �বহৃত মালামাল পরী�া করা হেয়েছ িক? 

�ম নং িবষয় হয্াঁ না 
১ পাথর   
২ রড /বার   
৩ বালু   
৪ িসেম�   
৫ ইট   

৮। ক) ইেটর গাঁথুনীর মান         ক) ভাল  খ) েকাথাও ফাঁটা   গ) উঁচু িনচু               েকান জায়গায়.................................. 

    খ) ইেটর েদয়াল িভজা আেছ িকনা?              হয্াঁ          না 

৯। ক) �া�ার কােজর মান   ক) ভাল খ) েকাথাও ফাঁটা  গ) উচু িনচু     ঘ) িভজা থােক      েকান জায়গায়.................................. 

    খ) লবণা�তার কারেন  কংি�ট/ �া�ার পেড় যাে� িকনা?     হয্াঁ          না      হয্াঁ হেল েকান জায়গায়................................. 

১০। দরজা ও জানালার অব�া: ক) �িটমু�  খ)�িটযু� (উে�খ করুন:……………………………..) 
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১১। বতর্মােন ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র েদাষ �িটঃ ক) �িটমু�  খ) �িটযু� (িনেচর �েযাজয্ এক বা একািধক �িট িচি�ত করুন) 
  ১। ে�ার ফাটা  ২। ছাদ ফাটা ৩। েদওয়াল ফাটা  ৪।�া�ার ফাটা  ৫।দরজা আঁকা বাঁকা  

৬। অ�া� (উে�খ করুন:……………………………..) 

১২। জানালার ি�েলর রং িঠকমত করা হেয়েছ িকনা?           হয্াঁ          না 

১৩। ছােদর ঢাল (Slope) িঠকমত আেছ িকনা?               হয্াঁ          না              

১৪। টয়েলট িবষয়ক ত�ঃ ক) �বহার উপেযাগীঃ____ িট  খ) �বহার উপেযাগী নয়ঃ_____ িট 

১৫।ক) পািন সরবরাহ আেছঃ 

     ক) হয্াঁ (হাতিটউবওেয়ল/ ইেলি�ক পা�) খ) বৃি�র পািন জিমেয় রাখা (Rain water harvest) �ব�া খ) �ব�া নাই 

১৬। পািন সং�েহর �ব�াঃ ক) হাউজ/ �াম এর মা�েম  িকনা? 
 
১৭।  িবদুয্ৎ সরবরাহ আেছঃ ক) হয্াঁ খ) নাই     গ) হয্াঁ হেল েসৗর িবদুয্ৎ/ জাতীয় �ীড িবদুয্ৎ িকনা 
 
১৮। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� পিরক�না অনুযায়ী িনম র্াণ হেয়েছ? ক) হয্াঁ খ) না 
 
১৯। বতর্মােন িকভােব র�ণােব�ণ  হয় এবং ভিব�েত িকভােব র�ণােব�ণ  করা হেব? 
……………………………….. 
 
২০। িক�ায় পশু সহেজই উঠেত পাের? ক) হয্াঁ খ) না গ) �েযাজয্ নয় 
 
২১। িক�া অ� কােজ �বহার হয়? ক) হয্াঁ (উে�খ করুন…………………) খ) না গ) �েযাজয্ নয় 
 
ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� সংেযাগ সড়ক ও  ি�জ/কালভাট র্ িবষয়ক ত�াবিল: 
২২। ক)ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সংেযাগ সড়কঃ ক) পাকা____িট,  খ) কাঁচা____ গ)নাই. 

     খ) কত িকেলািমটার? ১)............২)..........৩)...........৪)............ 

২৩। সংেযাগ সড়ক বরাবর িসঁিড়ঃ ক) আেছ  খ) নাই  গ) �েযাজয্ নয় 

২৪।সংেযাগ সড়েকর বতর্মান অব�াঃ  
ক) ভাল    খ) সারেফস অসমান (উচু িনচু)    গ) সারেফেস ফাটল আেছ    ঘ) সারেফেস গতর্ আেছ    ঙ) কােপ র্িটং উেঠ িগেয়েছ   
চ) �াকাডাম উেঠ িগেয়েছ    ছ) �েযাজয্ নয় 

২৫। ি�জ/কালভােট র্র অব�াঃ 
-ি�জ/কালভােট র্ এে�াচ িঠক আেছ  ক) হয্াঁ খ) নাই গ) �েযাজয্ নয় 
-ি�জ/কালভােট র্  ফাটল আেছ    ক) হয্াঁ খ) নাই গ) �েযাজয্ নয় 
-ি�জ/কালভােট র্ উিয়ং ওয়ােল ফাটল আেছ               ক) হয্াঁ খ) নাই গ) �েযাজয্ নয় 

২৬। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্াণ করার সময় পিরদশ র্ন:  

১) পিরদশ র্ন বই আেছ?    ক) হয্াঁ  খ) নাই 
২) পিরদশ র্ন বই এ �েকৗশলীেদর ম�� আেছ?    ক) হয্াঁ  খ) নাই 

২৭। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােনর পর এলিজইিড কার কােছ হ�া�র কেরেছ?    ক) �ল কিমিট  খ) �ানীয় েচয়ার�ান গ) অ�া�......... 

২৮। অ�া� ম�� যিদ থােক িলিপব� করুন:-  
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

ত� সং�হকারীর নাম ও �া�রঃ…………………………………………….                   

তািরখঃ……………. 
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সংযুি�-৩ 

44জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন শীষ র্ক �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ 
�কে�র �য় কায র্�েম িপিপআর/ িব��াংক গাইডলাইন এর িবিধসমূহ অনুসরণ সং�া�-�য় চুি� পয র্ােলাচনা েচকিল� 

 

১।�ােকজ �য় চুি�র নাম:............................................................................... 

২। চুি� মূ�:.................................................................  ৩। �য় প�িত:................................. 

�িমকনং কায র্�ম (Activity) উ�র ম�� 

১ ক)পি�কায় িব�াপন �কািশত হেয়িছল িকনা? 
খ)িব�াপন �কাশ হেল পি�কার নাম-                                                                                                                              

  

২ িসিপিটইউর ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয়িছল িকনা?   

৩ কতিট দরপ� িব�য় হেয়িছল?   

৪ কতজন দরপে� অংশ�হণ কেরিছল?   

৫ দরপ� উ�ু� কিমিট (িটওিস) সদ� সং�া কতজন?   

৬ দরপ�মূ�ায়ন কিমিঠর (িটইিস) সদ� সং�া কত?   

৭ ৈবধ (Responsive) দরপে�র সং�া কতিট?   

৮ যথাসমেয় অনুেমাদন হেয়িছল িকনা?   

৯ দরপে�র মূল ৈবধতার েময়ােদ চুি�প� �া�িরত হেয়িছল িকনা? 
েময়াদ কত িদন িছল। 

  

সািব র্ক পয র্েব�ণঃ 
 
 

 

 

ত� সং�হকারীর নাম ও �া�রঃ……………………………………………                   

তািরখঃ…………… 
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44সংযুি�-৪ 
44জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন শীষ র্ক �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ 

গুরু�পূণ র্ ত� �দানকারীর সা�াৎকার ��মালা (KII Questionnaire) 
 

উ�রদাতারনামঃ-……………………………..   পদবীঃ-……………………………………. 

িঠকানাঃ................................................................................................................................................... 

েজলাঃ                                        েমাবাইলঃ 

 
১। এই �কে�র আওতায় আপনার এলাকায় িক িক কােজ হে� /হেয়েছ উে�খ করুন 

�ম নং িবষয় িনম র্াণ 
হেয়েছ 

িনম র্াণাধীন না 

১ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�     
২ িক�া    
৩ সংেযাগ সড়ক    
৪ সংেযাগ সড়েকর ি�জ /কালভাট র্    

 
২। �কে�র িনম র্াণকাজ সিঠকভােব হেয়েছ/হে� িক?  

�ম নং িবষয় সিঠকভােব িনম র্াণ 
হেয়েছ/হে� 

না �ধান কারন (না হেল) �েযাজয্ নয় 

১ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�      
২ িক�া     
৩ সংেযাগ সড়ক     
৪ সংেযাগ সড়েকর ি�জ /কালভাট র্     

 

৩। �কে�র আওতায়  িনে�র িবষেয় আপনার মতামত িদনঃ 

�ম 
নং 

িবষয় হয্াঁ না �েযাজয্ নয় 

১ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র পাকা সংেযাগ সড়ক আেছ    
২ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র িসঁিড় যথাযথ    
৩ মিহলা ও পুরুষ এর জ� আলাদা টয়েলট �ব�া আেছ    
৪ টয়েলেট পািন সরবরাহ আেছ    
৫ সুেপয় পািন সরবরাহ �ব�া আেছ    
৬ িবদুয্ৎ সরবরাহ আেছ    
৭ ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র সিঠক র�ণােব�ণ হয়    

 

৪। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েকে�র মা�েম অ�া� েকান েকান েসবা �ধান করা হয়? 

�ম 
নং 

িবষয় হয্াঁ না �েযাজয্ নয় 

১ স�সািরত িটকাদান কম র্সূিচ (িটকা, পিলও িটকা ইতয্ািদর �ব�া)    
২ িশশু িশ�া �দান    
৩ বয়� িশ�া �দান    
৪ সরকার/ এনিজও �দ� বৃি�মূলক �িশ�ণ �দান    
৫ অ�া� (উে�খ করুনঃ……)    

 



�ণয়েনঃ মাইডাস                                                                                                                                                     পৃ�া-58 
 

৫। �কে�র শি� (Strength), দুব র্লতা (Weakness), সুেযাগ (Opportunity) এবং ভীিত (Threat) সমূহ উে�খ 
করুনঃ 
 

শি� (Strength) দুব র্লতা (Weakness) 
১। 
২। 
৩। 

১। 
২। 
৩। 
 

সুেযাগ (Opportunity) হুমকী (Threat) 
১। 
২। 
৩। 

১। 
২। 
৩। 
 

 

৭। �কে�র উ�য়েন আপনার পরামশ র্ঃ 

১ ............................................................... 

২ ............................................................... 

৩ ............................................................... 

 

৮। �কে�র েময়াদ েশেষ ভিব�েত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সংি�� সুিবধাসমূহ িকভােব চালু রাখা যােব বেল আপিন মেন কেরন? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

সা�াৎকার �হণকারীর নাম ও �া�রঃ……………………………………………                   

তািরখঃ…………… 

 

 

ধ�বাদ 
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44সংযুি�-৫ 
44জরুরী ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন শীষ র্ক �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ 

উ�ু� দলীয় আেলাচনা (FGD) িনেদ র্িশকা 
 

এফিজিড�ান:………………….উপেজলা…………….েজলা………… 

 

১। আপনােদর এলাকায় �কে�র আওতায় িক িক কাজ স�� হেয়েছ বা হে�?  
 
২। এই �কে�র ফেল জনগেণর েকান ধরেণর সুিবধা হে�? 
 
৩। এই �কে�র কােজ জনগেণর েকান সম�া বা অসুিবধা হে�? 
 
৪। �ােমর সাধারণ জনেগাি� এই �কে�র সােথ জিড়ত আেছ িক? থাকেল িকভােব জিড়ত? 

৫। �কে�র গুনগত মান  িঠকভােব হেয়েছ/ হে� িকনা? যিদ না হয় তাহেল সম�া েকাথায়?  

৬। যিদ �ক�ভু� েকান ি�েমর কাজ বতর্মােন ব�/িপিছেয় থােক তেব তার কারন িক? 

৭। বা�বািয়ত �ক�িট চলাকালীন সমেয় বা�বায়নকারী সং�ার কম র্কতর্া এবং িনম র্াণকারীবৃ� যথাযথভােব দািয়� পালন   
কেরেছন িকনা? 

৮। ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সংি�� অ�া� সুিবধাসমূেহর যথাযথ র�ণােব�ণ করা হয় িকনা? হেল িকভােব? 

৯। িনম র্ান কাজ সমা� হওয়ার পর তার র�ণােব�ণ ও এর েসবা �া�তার িনি�ত করেন  পরামশ র্ 

১০। �ক� বা�বায়েনর ফেল সুিবধােভাগী জনগেণর কম র্সং�ােনর সুেযাগ েবেড়েছ েকান েকান ে�ে�? 

১১। এই �কে�র ভাল িদক িক িক? 

১২। এই �কে�র দুব র্ল িদক িক িক? 

১৩। �কে�র উ�য়েন আপনােদর পরামশ র্ িক? 

১৪। �কে�র েময়াদ েশেষ ভিব�েত ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সংি�� সুিবধাসমূেহর িকভােব চালু রাখা যােব বেল মেন কেরন? 
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সংযুি�-৬ 

গুরু�পূণ র্ ত� �দানকারীেদর তািলকা  

�িমক নং ত� �দানকারীর নাম পদবী িঠকানা েজলা েমাবাইল 
০১ েমাঃ সজল খান কায র্ সহকারী পাথরঘাটা  এল িজ ই িড বরগুনা ০১৭১৯৫৬৫০৭২ 
০২ েমাঃ আিজজুর রহমান উপেজলা �েকৗশলী পাথরঘাটা বরগুনা বরগুনা ০১৭০৮১৬১২৪১ 
০৩ খািদজা আ�ার লািক িশ�ক েবিচমাত, রাইহানপুর,  পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭২০৫২৪৫৯৭ 
০৪ নাজমুর আহসান িশ�ক পূব র্ েলমুনা, , রাইহানপুর,  

পাথরঘাটা 
বরগুনা ০১৭০৩০৯৫৪৫৪ 

০৫ হািবদুর রহমান িশ�ক রাইহানপুর, রাইহানপুর,  
পাথরঘাটা 

বরগুনা ০১৭২৮৪১৫৬০৬ 

০৬ লাইলু েবগম িশ�ক �ামঃ জা�ারা, ইউিনয়নঃ 
জাচনাপাড়া, পাথরঘাটা 

বরগুনা ০১৭৪০২৬০২১০ 

০৭ হািববুর রহমান চাকুরীজীবী উ�র জানপাড়া, জাচনাপাড়া, 
পাথরঘাটা 

বরগুনা ০১৭২৪৪৮০২১০ 

০৮ েমাঃ তািরকুল ইসলাম কাউি�লর, ৯ নং ওয়াড র্, পাথরঘাটা পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭১৭৬৬৫৯২৭ 
০৯ মাহাবুব খান কাউি�লর, ১ নং ওয়াড র্, পাথরঘাটা পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭৪০৮০৯০২৯ 
১০ েমাঃ আসাদু�ামান েচয়ার�ান,পাথরঘাটা সদর ইউ িপ �ামঃ বাদুরতলা, পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭১৮৮৬১৩০১ 
১১ েমাঃ শািকল আহেমদ সদ�, ৮ নংওয়াড র্, সদর ইউ িপ �ামঃ বাদুরতলা, পাথরঘাটা, 

বরগুনা 
বরগুনা ০১৭১৩৯৫৯৮৫৪ 

১২ েমাঃ েহমােয়ত উি�ন �ােনল েচয়ার�ান,  
নাচনাপাড়া ইউ িপ 

�ামঃ মািনকখািল, নাচনাপাড়া, 
পাথরঘাটা 

বরগুনা ০১৭২০২১৭২৭৪ 

১৩ জািকর হুসাইন িফ� েরিসেড� ইি�িনয়ার বরগুনা েজলা, এল িজ ই িড বরগুনা ০১৭১০৬৯৯৫০৫ 
১৪ ময়াে�ম েহােসন িশ�ক কাকিছড়া, পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭১৮৮৯৮৫৩০ 
১৫ িমজানুর রহমান িশ�ক কাকিছড়া, পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭২৬৪৫২৮৯২ 
১৬ আিমনুল ইসলাম ক��াকশান সুপারভাইজার পাথরঘাটা  এল িজ ই িড বরগুনা ০১৭১৯৯২৯১৭৫ 
১৭ রাহমাতুল আিশক উপ- সহকারী �েকৗশলী পাথরঘাটা  এল িজ ই িড বরগুনা ০১৭২৬৫১৮৭৫৩৩ 
১৮ েমাঃ এনােয়ত েহােসন চাকুরীজীবী িকরনপুর, কাঁঠালতিল, পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭১৯৬৩৫৫৭২ 
১৯ িজয়াউর রহমান িশ�ক কািজবািড়, কাঁঠালতিল, পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭৩১২৯৩০৩৪ 
২০ েগালাম সািগর িশ�ক বাইন চটিক, কাকিছড়া, পাথরঘাটা বরগুনা ০১৭৪৬৭৬৬২২৫ 
২১ নুরনাহার েবগম িশ�ক মুরাদনগর, গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭১৪২০৮৩৩৩ 
২২ েমাঃ আ�ল বােরক �ধান িশ�ক উ�ার পািপয়া, গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭২০৫১৯৬২৩ 
২৩ হািমদা েবগম িশ�ক পূব র্ বয়ািলয়া, গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭৮৮৯৪০৪৩৩ 
২৪ েমাঃ হুমায়ান কিবর িশ�ক উ�ার পািপয়া, গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭১৩৯৬৪৯২০ 
২৫ অপ র্না রানী সাহা  �ধান িশ�ক দি�ণ ছরখািল, গলািচপা  পটুয়াখািল ০১৭৩৩৬১৭৬০৫ 
২৬ েমাঃ জািকর েহােসন িহসাব র�ক গলািচপা উপেজলা, এল িজ ই িড পটুয়াখািল ০১৭১৬৯০৯৮৯৬ 
২৭ েমাঃ শািহদুল ইসলাম উপ- সহকারী �েকৗশলী গলািচপা উপেজলা, এল িজ ই িড পটুয়াখািল ০১৭১২১৮২৮৬২ 
২৮ েমাঃ হািববুর রহমান েচয়ার�ান, গলািচপা গলািচপা পটুয়াখািল ০১৮১৮১৭১৭৯৯ 
২৯ েমাঃ আিতকুর রহমান উপিজলা ইি�িনয়ার গলািচপা উপিজলা পটুয়াখািল ০১৭১২০৯৫০৪৩ 
৩০ েমাঃ েরজাউল কািরম িঠকাদার গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭৪০৯৭৫২৯৪ 
৩১ েদলয়ার েহােসন সদ�(গলািচপা উপিজলা) গলািচপা পটুয়াখািল ০১৯৩৫৯৫১৪৯৮ 
৩২ সেহিল সাথী িশ�ক পি�ম পিখয়া, গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭১৫৪২৪৩৮৫ 
৩৩ ঝন র্া গনপাত িশ�ক গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭২৫৩৭৭১৯৫ 
৩৪ েমাঃ কামাল েহােসন পরামশ র্ক গলািচপা উপিজলা পটুয়াখািল  
৩৫ েমাঃ রিফকুল ইসলাম সদ�(গলািচপা উপিজলা) গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭৪৫৬৭৫৮৬১ 
৩৬ আ�িল রানী রায় �ধান িশ�ক হগল বুিনয়া, ডাকুয়া, গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭২৪৮৫১৩৯৮ 
৩৭ আ�ল হাইয়ান সভাপিত( �ল কিমিট) গলািচপা, পটুয়াখািল পটুয়াখািল ০১৮৩৭৩৬৫৩৩২ 
৩৮ েমাঃ শামসু�ামান িলকন উপিজলা েচয়ার�ান পান�িত, গলািচপা, পটুয়াখািল পটুয়াখািল ০১৭৪০৮০৫৭১৭ 
৩৯ েমাঃ িরয়াজ ইি�িনয়ার বাউফল পটুয়াখািল ০১৭৩৬০৯৯৫২১ 
৪০ িসি�কুর রাহমান েমা�া সদ�(গলািচপা উপিজলা) গলািচপা পটুয়াখািল ০১৭২৮১৯৮৫৯৭ 
৪১ েমাঃ জাহা�ীর েহােসন সহকারী িশ�ক গুলুয়া দুগ র্াপুর, গুলুয়া বাজার, 

রাজাপুর 
ঝালকািঠ ০১৭৩৫৫৭০৪৩৩ 

৪২ িমজানুল হক আজাদ সুপার (গুলুয়া ইসলািময়া দািখল 
মা�াশা)  

গুলুয়া দুগ র্াপুর, গুলুয়া বাজার, 
রাজাপুর 

ঝালকািঠ ০১৭১২৭৭৬৩৬৮ 

৪৩ েমাঃ শাজাহান হাওলাদার সহকারী িশ�ক ছারাখািল, রাজাপুর,  ঝালকািঠ ০১৭২৫৮৪৯৭৩৫ 
৪৪ হািজ েমাঃ শামসুল ইসলাম  অবঃ েপা� মা�ার গালুয়া ৪ নঃ, রাজাপুর ঝালকািঠ ০১৭১৫৫৮৭১৫২ 
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�িমক নং ত� �দানকারীর নাম পদবী িঠকানা েজলা েমাবাইল 
৪৫ েমাঃ িলটু জমাে�র িশ�ক কালুদাশকািঠ, গা�ুরা, রাজাপুর, ঝালকািঠ ০১৭২২০৫৪৪১০ 
৪৬ আফেরাজা আ�ার িশ�ক পি�ম কালুদাশকািঠ, গা�ুরা, 

রাজাপুর, 
ঝালকািঠ ০১৭১২১৫৮৭৭৩ 

৪৭ েমাঃ শাহাদাত েহােসন সহকারী িশ�ক দাি�ন কালুদাশকািঠ, রাজাপুর, ঝালকািঠ ০১৭২৯৪৭৬৯৬১ 
৪৮ েমাঃ রািফকুল ইসলাম সহকারী িশ�ক কালুদাশকািঠ, গা�ুরা, রাজাপুর, ঝালকািঠ ০১৭৪৬১৯৯৫০৫ 
৪৯ েমাঃ িসি�কুর রাহমান সহকারী িশ�ক মাি� সু�র �ল ঝালকািঠ ০১৭৩১৪৮৯৩৩৪ 
৫০ েমাঃ জালাল খান সহঃ সভাপিত মাি� সু�র �ল ঝালকািঠ ০১৭৩৯০২৫৮৭৮ 
৫১ নাি�ন আ�ার �ধান িশ�ক মাি� সু�র �ল ঝালকািঠ ০১৭৬১১০১২০২ 
৫২ িরয়াজউ�া বাহাদুর উপেজলা কৃিষ কম র্কতর্া  ঝালকািঠ ০১৭৫১১৬৭৫২৪ 
৫৩ � িবজন কৃ� সহকারী �েকৗশলী রাজাপুর, ঝালকািঠ ০১৮১৩১০০৬৪৪ 
৫৪ েমাঃ মিফজুর রাহমান PIO উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম র্কতর্া ঝালকািঠ ০১৭১৯০৫৬০৮৪ 
৫৫ েমাঃ লুতফর রাহমান উপেজলা LGED ইি�িনয়ার রাজাপুর উপিজলা ঝালকািঠ ০১৭১১৬৬৭৭৭৯ 
৫৬ েমাঃ রিফকুল ইসলাম ATO রাজাপুর উপিজলা ঝালকািঠ ০১৭২১৪৬৯৬৬৮ 
৫৭ েমাঃ েদলওার েহােসন UP সদ� ৬ নঃ মঠ বািড় ইউিনয়ন পিরষদ ঝালকািঠ ০১৭১২৩৩৩০২১ 
৫৮ েমাঃ বািক িব�াহ ইমাম েচয়ার�ান বািড় জােম মসিজদ ঝালকািঠ ০১৭১৯৫৭৪৪৮৫ 
৫৯ েমাঃ মুকুর আিল খান �াম �িতিনিধ পুি�জানা ঝালকািঠ ০১৭৫৫৭৯৭২৪৩ 
৬০ েমাঃ েগালাম েমা�ফা সহকারী িশ�ক ৬৮ নঃ পুি�জানা সরকাির 

�াথিমক িব�ালয় 
ঝালকািঠ ০১৭৪৫৭১৯৮৪৭ 

৬১ িমলটন চ� িব�াস সহকারী িশ�ক দি�ণ তারা বুিনয়া রাজাপুর, ঝালকািঠ ০১৭১৭২৮৫৮৪০ 
৬২ আবুল বাশার সুিবধাবেভাগী েদউলা, েপউিল, বরহানউি�ন েভালা ০১৯১১২৯৮৮৯৬ 
৬৩ েমাঃ ইউসুফ সুিবধাবেভাগী েদউলা িশবপুর, সাচড়া, 

বরহানউি�ন  
েভালা ০১৯২৩৮৯৩৪৮৭ 

৬৪ আ�ল মােজদ সুিবধাবেভাগী েদউলা িশবপুর, সাচড়া, 
বরহানউি�ন 

েভালা ০১৯১২১৭৪০৩১ 

৬৫ শািহদুল ইসলাম সুিবধাবেভাগী েদউলা িশবপুর, সাচড়া, 
বরহানউি�ন 

েভালা ০১৯১৫৬৪৭২০২ 

৬৬ েমাঃ মিশউর রাহমান সুিবধাবেভাগী েদউলা িশবপুর, সাচড়া, েভালা ০১৯৮৩০০৬৮৮৩ 
৬৭ েমাঃ বাসার 

 
উপসহকারী �েকৗশলী উপেজলা পিরষদ 

বরহানউি�ন 
েভালা ০১৭১৯০৭২৯৮৩ 

৬৮ শািহন �ল সভাপিত বড় মািনকা বরহানউি�ন  েভালা ০১৭১৬০২৬৮২৫ 
৬৯ েমাঃ শািফউল উপেজলা সহকারী �েকৗশলী উপেজলা পিরষদ 

বরহানউি�ন 
েভালা ০১৭২৯৫৩২৬০৩ 

৭০ েমাঃ রােসল উপেজলা ভাইচ েচয়ার�ান মািনক কিমউিনিট 
�ল কাম সাইে�ান েস�ার 

েভালা ০১৭১২৭৭৪৪৩৪ 

৭১ রািফজুল হক �ল সভাপিত মািনক কিমউিনিট 
�ল কাম সাইে�ান েস�ার 

েভালা ০১৭৪৭১৫৯৪২২ 

৭২ সুরাইয়া েবগম �ধান িশ�ক মািনক কিমউিনিট 
�ল কাম সাইে�ান েস�ার 

েভালা ০১৭১৪৪৪৫০৭৯ 

৭৩ েমাঃ আজাদ 
 

�ধান িশ�ক ম�ম কািল সঃ �াঃ িব কাম 
সাইে�ান েস�ার 

েভালা ০১৭৬৮১৬৯৯৫৭ 

৭৪ রািফকুল আলম �ধান িশ�ক  েভালা ০১৭১৬৫৬৮৬৬৯ 
৭৫ রুকেসানা �ধান িশ�ক ৯ নং কুতুবা সঃ �াঃ িব কাম 

সাইে�ান েস�ার 
 
েভালা 

০১৯৬১৯৬০১৯৬ 

৭৬ েমাঃ আসাদ িনম র্ান তদারিক উপেজলা পিরষদ 
বরহানউি�ন 

েভালা ০১৭২৭৬৪৪০৭০ 

৭৭ েমাঃ বাি� ইউিনয়ন সদ� মািনকা সঃ �াঃ িব কাম সাইে�ান 
েস�ার 

েভালা ০১৭৩৫০৯০৩০ 

৭৮ তামা�া  �ধান িশ�ক ৯ নং কুতুবা সঃ �াঃ িব কাম 
সাইে�ান েস�ার 

েভালা ০১৯২২৯৮৯৮৩২ 

৭৯ েমাঃ মিনরুল ইসলাম সহকারী �েকৗশলী উপেজলা পিরষদ 
বরহানউি�ন 

েভালা ০১৭১৯৯০১১০৩ 

৮০ েমাঃ কামরুল আহসান সহকারী �েকৗশলী উপেজলা পিরষদ 
বরহানউি�ন 

েভালা ০১৭১১৩৪৭৫৭৭ 

৮১ েমাঃ ফারুক সহকারী ইি�িনয়ার উপেজলা পিরষদ 
বরহানউি�ন 

েভালা ০১৭১৬৩৬৩১৪৪ 

৮২ েমাঃ মামুনুর রািশদ উপ সহকারী �েকৗশলী বােকরগ� উপেজলা পিরষদ বিরশাল ০১৭১২৬২৯৫৮৫ 
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�িমক নং ত� �দানকারীর নাম পদবী িঠকানা েজলা েমাবাইল 
৮৩ েমাঃ ফারুক েহােসন িশ�ক হরপাসা কৃ� 

কািঠ সঃ �াঃ িব কাম সাইে�ান 
েস�ার 

বিরশাল 
 

০১৭৬৭৮৬৯৪৯৭ 

৮৪ অিলউল ইসলাম �ধান িশ�ক হরপাসা কৃ� 
কািঠ সঃ �াঃ িব কাম সাইে�ান 
েস�ার 

বিরশাল 
 

০১৭১২৯২৭৮১৪ 

৮৫ েশেখর রািফকু�া �ধান িশ�ক হরপাসা কৃ� 
কািঠ সঃ �াঃ িব কাম সাইে�ান 
েস�ার 

বিরশাল 
 

০১৭২৬৫০৬৫৪০ 

৮৬ েমাঃ আ�র রািহম েম�ার বােকরগ� উপেজলা পিরষদ বিরশাল ০১৭৫৪৭৬৮৪ 
৮৭ কৃ� ম�ল উপেজলা ইি�িনয়ার বােকরগ� উপেজলা পিরষদ বিরশাল ০১৭৫৪১২৯৯২১ 
৮৮ েমাঃ হািববুর রাহমান উপ সহকারী �েকৗশলী বােকরগ� উপেজলা পিরষদ বিরশাল ০১৭১৭২৫২৫০৫ 
৮৯ েমাঃ নজরুল ইসলাম উপ সহকারী �েকৗশলী বােকরগ� উপেজলা পিরষদ বিরশাল ০১৭১২৪৬২৫০১ 
৯০ খ�কার জািসম আহেমদ AUEO বােকরগ� উপেজলা পিরষদ বিরশাল ০১৭১৬৩১৫৯২০ 
৯১ ইউনুস আিল খান ঊপ েম�ার দুরগাপুর ৩ নং ওয়াড র্ বিরশাল ০১৭৩৬২৭২৬১৪ 
৯২ সিনয়া আ�ার িশ�ক হালতাহাট, বােকরগ� বিরশাল ০১৭৩৪৩৪৭১৫৫ 
৯৩ িসরাজুল ইসলাম ঊপ েম�ার হালতাহাট, বােকরগ� বিরশাল ০১৯১৫৭৪০১৯৫ 
৯৪ েমাঃ হািববুর রাহমান িশ�ক িজরাইন বিরশাল ০১৭২২০২৭২৮১ 
৯৫ েমাঃ েমাসেলম উি�ন �ধান িশ�ক িজরাইন সঃ �াঃ িব কাম 

সাইে�ান েস�ার 
বিরশাল 
 

০১৭৩৯২৮৩৪৮৪ 

৯৬ েমাঃ আ�াস �বসায়ী হালতাহাট, বােকরগ� বিরশাল ০১৭৩৩১২৬৫০৪ 
৯৭ এ এম েগালাম কািবর �ধান িশ�ক কামারখািল সঃ �াঃ িব কাম 

সাইে�ান েস�ার 
বিরশাল ০১৭১৯৬৫৯৯৫৫ 

৯৮ েমাঃ িযয়াউল হক �ধান িশ�ক কামারখািল সঃ �াঃ িব কাম 
সাইে�ান েস�ার 

বিরশাল ০১৭১৬২৪৪৪৮৪ 

৯৯ েমাঃ মিজবুর রাহমান সমাজেসবা হালতাহাট, বােকরগ� বিরশাল ০১৭১৮১০০৪১০ 
১০০ েমাঃ আবু জাফর �ধান িশ�ক হালতাহাট সঃ �াঃ িব কাম 

সাইে�ান েস�ার 
বিরশাল ০১৭১২৬২৫৬৯৯ 

১০১ সেরািজত কুমার  কৃিষ বলারনিয়া বিটয়াঘাট খুলনা ০১৯৬৬৯৮১৯৭৭ 
১০২ �েসন বরাগী কৃিষ ৪৫ নং বলারনিয়া সরকারী 

�থামীক িব�ালয়  
খুলনা ০১৯৪৭৬৩৫০১৪ 

১০৩ শীরপদ রায় কৃিষ ৪৫ নং বলারনিয়া সরকারী 
�থামীক িব�ালয় 

খুলনা ০১৯২৬০৪৭৫৭৫ 

১০৪ রতন বরাগী কৃিষ ৪৫ নং বলারনিয়া সরকারী 
�থামীক িব�ালয় 

খুলনা ০১৯৫৫৭৮৭৫৮২ 

১০৫ মৃদুল কাি� িব�াস কৃিষ ৪৫ নং বলারনিয়া সরকারী 
�থামীক িব�ালয় 

খুলনা ০১৯৩১০৫১৪৬৭ 

১০৬ েমা: েশায়াইর রহমান কায র্ সহকারী উপেজলা �েকৗশীিলর, এলিজইিড, 
বিটয়াঘাট  

খুলনা ০১৭২৬৮৪৩৭১৩ 

১০৭ েমা: মাহা�ুদ হাসান উপেজলা �েকৗশলী (আ:দা) উপেজলা �েকৗশলী দ�র, 
বিটয়াঘাট 

খুলনা ০১৭০৮১৬১৫১৫ 

১০৮ সুভাস চ� সাইন UP সদ� বসুরাবাদ, বিটয়াঘাট খুলনা ০১৭২৯৮৮৪৯৭৮ 
১০৯ মেনািব�ান ম�ল েচয়ার�ান বসুরাবাদ, বিটয়াঘাট খুলনা ০১৭১২৬৮৬৯০৪ 
১১০ িব�প িব�াস সহ: িশ�ক ৪৫ নং বলারনিয়া সরকারী 

�থামীক িব�ালয়, বিটয়াঘাট 
খুলনা ০১৯১৩৭২৭৬৫৮ 

১১১ িবউিট ম�ল UP সদ� বিটয়াঘাট খুলনা ০১৯৫২৪৭৬১৫৬ 
১১২ সুিচএা রায় UP সদ� জাইলমাকর্া, বিটয়াঘাট খুলনা ০১৯১৫৬৯৩৭৬৫ 
১১৩ বাসুেদব শাহা FRE এল, িজ, ইিড খুলনা ০১৯৪৪৬৭৭৯৩২ 
১১৪ মালিবকা ম�ল সহ: িশ�ক ৪৫ নং বলারনিয়া সরকারী 

�থামীক িব�ালয়, 
খুলনা ০১৯৬৬৯৪৯৭১২ 

১১৫ শহী েকরামত েহােসন কম র্ সহকারী উপেজলা �েকৗশলী, বিটয়াঘাট খুলনা ০১৭৩১৪৩৩৮০৩ 
১১৬ েগািব� বাছাড় ইউিপ সদ� বলাবুিনয়া, ডাক-বঘরভাংগা, 

বিটয়াঘাট 
খুলনা ০১৯৪৭৬৩৫০১৪ 

১১৭ ঝণ র্া রানী সরকার �ধান িশ�ক ৪৫ নং বলারিনয়া সরকারী 
�াথিমক িব�ালয় 

খুলনা ০১৭৩৬০১০৬৯৬ 



�ণয়েনঃ মাইডাস                                                                                                                                                     পৃ�া-63 
 

�িমক নং ত� �দানকারীর নাম পদবী িঠকানা েজলা েমাবাইল 
১১৮ িমনু িব�াস  সহ: িশ�কা ৪৫ নং বলারিনয়া সরকারী 

�াথিমক িব�ালয় 
খুলনা ০১৯১৭৯৫৬৬৬৪ 

১১৯ েমা: ওয়ািনদ সহ: �েকৗশলী উপেজলা �েকৗশল দ�র, 
বিটয়াঘাট 

খুলনা ০১৮১১৪১৪৬৭২ 

১০২ েমাছা: শারিমন েচৗধুরী সহকারী িশ�কা ৪৫ নং বলারিনয়া সরকারী 
�াথিমক িব�ালয় 

খুলনা ০১৭৪৪২৫১৭৫০ 

১২১ মিজবুর রহমান েম�ার িব�ারবহন,বুিড়রডাঞা, েমাংলা  বােগরহাট ০১৯৪৪২৩০৯২৩ 
১২২ বি�ম িব�াস েম�ার গািজখাল, দুকড়া, রামপাল বােগরহাট ০১৯১৫৪৩৪৬১৬৪ 
১২৩ তপন কুমার েগালদার েচয়ার�ান গািজখাল, দুকড়া, রামপাল বােগরহাট ০১৭৯৫৯৪৪৯৪৩ 
১২৪ উ�ল িমি� েম�ার চকেখালা, েভটকমারী, রামপাল বােগরহাট ০১৭৩১৯৮০০০০১ 
১২৫ েশখ মাসুম িব�াহ েম�ার সে�াষপুর, উ�কুড়, রামপাল বােগরহাট ০১৭১৪৯৩২৮৮৫ 
১২৬ তরুন ম�ল সমাজ েসবক/ �বসায়ী িব�ারবহন,বুিড়রডাঞা, েমাংলা বােগরহাট ০১৯৮৬২৪১৪৪৯ 
১২৭ েদিবকা রায় SMC সদ�/ গৃিহনী গািজখাল, দুকড়া, রামপাল বােগরহাট ০১৯৮৭৭৫০২০৮ 
১২৮ অংিকতা রানী SMC সদ�/ গৃিহনী গািজখাল, দুকড়া, রামপাল বােগরহাট ০১৯১১৮২৩৪৯৮ 
১২৯ িবধান চ� তরফদার সমাজ েসবক/ �বসায়ী চকেখালা, েভটকমারী, রামপাল বােগরহাট ০১৭৬৫৬৯৫৬৭৬ 
১৩০ েমা: রািশদুল ইসলাম SMC সদ�/ চাকুরী িজিব সে�াষপুর, উ�কুড়, রামপাল বােগরহাট ০১৭৩০১১৮২৩২ 
১৩১ েমা: মািনক েহােসন UE উপেজলা �েকৗশলী অিফস বােগরহাট ০১৭১২৬২৬০৩৯ 
১৩২ েমা:েগালজার েহােসন UE রামপাল �েকৗশলী অিফস বােগরহাট ০১৭০৮১৬১৫১৩ 
১৩৩ েমা: হাসানুল কিবর FRE LGED বােগরহাট বােগরহাট ০১৭৪০৮৫৭৬২১ 
১৩৪ েমা: িসরাজুল ইসলাম SAE LGED বােগরহাট বােগরহাট ০১৭১১৯৪২৬৫৪ 
১৩৫ েমা: আবু কালাম SR. AE LGED বােগরহাট বােগরহাট ০১৭১৩৪১৩৫৫৫ 
১৩৬ আ�ল লিতব কৃিষ �াম-কয়লা, মুরাগীকািট, 

কলােরায়া, সাত�ীরা 
সাত�ীরা ০১৭২৯৬৫৬৫৫২ 

১৩৭ আশরাফুল জামান  �াম-কয়লা, মুরাগীকািট, 
কলােরায়া, সাত�ীরা 

সাত�ীরা ০১৭৭৪২১৭৪০৫ 

১৩৮ শিফকুল ইসলাম কৃিষ �াম-কয়লা, মুরাগীকািট, 
কলােরায়া, সাত�ীরা 

সাত�ীরা ০১৯১৫৮১৫৩৫২ 

১৩৯ েমা: নরজুল ইসলাম কৃিষ �াম-কয়লা, মুরাগীকািট, 
কলােরায়া, সাত�ীরা 

সাত�ীরা ০১৭৬৮৯৪৬১৪০ 

১৪০ েরািজনা পারিভন সহ: �েকৗশলী গদ খালী, কলােরায়া,  সাত�ীরা সাত�ীরা ০১৭২৫৬৬৬৮৯১ 
১৪১ েমা: কিবরুল ইসলাম সহ: �েকৗশলী কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া সাত�ীরা ০১৭৪০৮৯৬০০৪ 
১৪২ েমা: জাহা�ীর েহােসন জন �িতিনধী  কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া সাত�ীরা ০১৭৪৭৫১৪১৭৭ 
১৪৩ েমা:সাইফু�াহ িবিশ� �ি� কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া  

সাত�ীরা 
সাত�ীরা ০১৭৭৮৩২৬২০৩ 

১৪৪ েমা: জাহা�ীর আলম �াবসা কয়লা সরকারী �াথিমক িব�ালয় 
কিমিটর সভাপিত 

সাত�ীরা ০১৭৫৭৭৪৬০৬১ 

১৪৫ িফেরাজা খাতুন সহ: িশ�ক কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া  
সাত�ীরা 

সাত�ীরা ০১৭৮৮৪১০৩০৯ 

১৪৬ েশখ: মাচছুদুর রহমান  সহকারী এল, িজ, ই, িড কলােরায়া সাত�ীরা ০১৭১৪৫০৯৫৪২ 
১৪৭ আ�লহ আল মামুন উপেজলা �েকৗশলী কলােরায়া উপেজলা পিরষদ, 

কলােরায়া সাত�ীরা 
সাত�ীরা  

০১৭২২৪২০২৭৫ 
১৪৮ সুরাইয়া খানম সহকারী িশ�ক কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া  

সাত�ীরা 
সাত�ীরা ০১৭১৮৭৭৮৬০০ 

১৪৯ েমা: নািজমুল হক উপ সহ: �েকৗশলী এলিতহ� কলােরায়া  সাত�ীরা  সাত�ীরা ০১৭১১৪৪২৬৩৬ 
১৫০ েমা: আ�ল আহাদ �ধান িশ�ক কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া  

সাত�ীরা 
সাত�ীরা ০১৭৫৬৩১৩৫৯২ 

১৫১ উি�ন ইউ,িপ, সদ� কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া  
সাত�ীরা 

সাত�ীরা ০১৭২৮৫৬৬২০৯ 

১৫২ েমা: জািকর েহােসন স র্ারিভ উপেজলা �েকৗশলীয় দ�র, 
কলােরায়া  সাত�ীরা 

সাত�ীরা ০১৭১৯৪৭৩৪৫৯ 

১৫৩ েমা: আ�ল আহাদ ইউ,িপ, সদ� কয়লা, মুরারী কািট,কলােরায়া  
সাত�ীরা 

সাত�ীরা ০১৭২৫২২৭৪৮৭ 
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�িমক নং ত� �দানকারীর নাম পদবী িঠকানা েজলা েমাবাইল 
১৫৪ েমা: শিরফুল ইসলাম �ধান িশ�ক কয়লাহাট, সরকারী �াথিমক 

িব�ালয়, রামপাল  
বােগরহাট ০১৯১৩৫৬৬৬৫০ 

১৫৫ িস�া� সংকর ন�ী সহকারী িশ�ক সে�াষপুর, উপলকুিড়, রামপাল, 
বােগরহাট 

বােগরহাট ০১৭১৪৪৪০৯৬৭ 

১৫৬ বীনা রানী কড়াই �ধান িশ�ক েগারােবলায়, সরকারী �াথিমক 
িব�ালয়, রামপাল 

বােগরহাট ০১৭৪৯৫৬২৪১৩ 

১৫৭ েদবর র্ত সরকার �ধান িশ�ক চকেগালা, সরকারী �াথিমক 
িব�ালয়, রামপাল 

বােগরহাট ০১৭২৭৬৪৮২৩৯ 

১৫৮ সািছদা অিধকারী �ধান িশ�ক দওড়া, সরকারী �াথিমক 
িব�ালয়, রামপাল 

বােগরহাট ০১৭১৪৯৩৮২৯৬ 

১৫৯ ইসবান েহােসন সহকারী িশ�ক মুরারী কািট,কলােরায়া   সাত�ীরা ০১৭১৯৪৮৬২০৬ 
১৬০ মেসায়ারা পারিভন ইউ,িপ, সদ� মুরারী কািট,কলােরায়া   সাত�ীরা ০১৭৪৫৭০১৮১৬ 
১৬১ এ, িব,এম, অিমরুল হক েম�ার পৃব র্ ভা�ািরয়া িপেরাজপুর ০১৭৮৭২৪০৩৩৪ 
১৬২ েমা: নাজমুল আলম েম�ার িভটাবাড়ীয়া িপেরাজপুর ০১৭৪৮৯৭৫১৫২ 
১৬৩ েমা: এনামুল কিরম েচয়ার�ান ১ নং িভটাবাড়ীয়া, ভা�ািরয়া িপেরাজপুর ০১৭৫৩৫৯৬৮৯৯ 
১৬৪ মাসুম িব�াহ েম�ার ৬ নং রাজপাশা, ধািনয়া, ভা�ািরয়া, 

িপেরাজপুর 
িপেরাজপুর ০১৭১৮৩১০০৬৪ 

১৬৫ েমা: হাবীবুল রহমান েম�ার ১ নং ধািনয়া, ভা�ািরয়া, িপেরাজপুর ০১৭২১৮৭৪৬২০ 
১৬৬ েমা: শাহ আলম েচৗধুরী �েকৗশলী উপেজলা  পিরষদ ভা�ািরয়া, �েকৗশলী উপেজলা 

অিফস িপেরাজপুর 
িপেরাজপুর ০১৭১৭৮৭৭৭৫৮ 

১৬৭ িশকদার েমা: েহমােয়ত 
ইসলাম 

SAE িপেরাজপুর ভা�ািরয়া, �েকৗশলী, 
কায র্লয় 

িপেরাজপুর ০১৭২০১৫৭২১১ 

১৬৮ েমা: মহাবুর রহমান SAE ভা�ািরয়া, �েকৗশলী, কায র্লয় িপেরাজপুর ০১৭২৮২২৬৯৯০ 
১৬৯ েমা: নরুল ইসলাম �েকৗশলী উপেজলা  সদর সদর িপেরাজপুর িপেরাজপুর ০১৭২৭৪৩০৭৬৮ 
১৭০  েমা: ইনামুল আেরিফন FRE িনব র্হী �েকৗশলী, অিফস িপেরাজপুর ০১৭১৯৩৬৩৪২ 
১৭১ েমা: কামাল চাকুরী পব র্ ভা�ািরয়া িপেরাজপুর ০১৭৪৭৬০৯৪৪০ 
১৭২ েমাছা: খােলদা মাসতুল গৃিহনী ৭৩ নং পব র্ ভা�ািরয়া িপেরাজপুর ০১৭৩১৯৩৬৯৬১ 
১৭৩ েমা: আেনায়ার েহােসন চাকুরী িভটাকড়ীয়া িপেরাজপুর ০১৭২০০৮৮০২১ 
১৭৪ বরকত হাওলাদার MLSS িভটাকড়ীয়া, ভা�ািরয়া িপেরাজপুর ০১৭৩৬৩২২৬৮৫ 
১৭৫ েমা: েবলায়াত েহােসন চাকুরী উ�র, িভটাকড়ীয়া িপেরাজপুর ০১৭২৮২৫২৮৮৮ 
১৭৬ েমা: আ: রা�াক সহকারী িশ�ক ৪ নং েমিদরাবাদ ১ নং স: �া: 

িব�ালয় 
িপেরাজপুর ০১৭১৬৩৭৮৪৭৬ 

১৭৭ েমা: রিফকুল ইসলাম সহকারী িশ�ক ৭ নং পি�ম িভটাকড়ীয়া স: �া: 
িব�ালয় 

িপেরাজপুর ০১৭১৮৫৭১৯৭৩ 

১৭৮ েমাছা: েফরেদৗসী আ�ার িশ�ক ৪ নং েমিদরাবাদ ১ নং স: �া: 
িব�ালয় 

িপেরাজপুর ০১৭২৭৯৭৯৭৭৯ 

১৭৯ স�া রানী িশ�ক েমিদরাবাদ ৪ নং স: �া: িব�ালয় িপেরাজপুর ০১৭৬৭৬৭৭৫৫৫ 
১৮০ েমা: ফিরদ েহােসন েমা�া �ধান িশ�ক ৩২ েমিদরাবাদ ৪ নং স: �া: 

িব�ালয় 
িপেরাজপুর ০১৭১২৫৮৬৬২৪ 
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44সংযুি�-৭ 
এফিজিড অংশ�হণকারীেদর তািলকা 

 
১) �ানঃ রামনগর জগ�াথ সঃ�াঃ িব�ালয়     উপেজলা: দােকাপ   েজলা: খুলনা    

 
�ম নাম পদবী েমাবাইল নং 

 
১ েমাঃ শািরফুল হাসান এস.এ.ই এলিজইিড ০১৭১৬৩৮৯২৩৫ 
২ মাসুদ আিজজুর রাহমান এস.এ.ই এলিজইিড     ০১৭১১৭৮৮০৮২ 
৩ পািরমল ম�ল  িশ�ক ০১৯১৭৯৪৭১৫১ 
৪ ই�াসীত রাই  িশ�ক ০১৯৩৭৫৬১০৪০ 
৫ বীিথকা রানী  িশ�ক ০১৯৩৯৪১৮০৭৭ 
৬ ইলরা রাই িস.এইচ.িস.িপ ০১৯১৮০৬০৪৩৫ 
৭ জািকরুল রহমান �বসায়ী ০১৭১৭৯১৮১৫ 
৮ সামসুরদার ম�ল �বসায়ী ০১৭৭১২১৪১৭০৩ 
৯  সাইফুল     এল.িজ.ই.িড ০১৭৩৭১২৬১৮৬ 

১০ িবধান ম�ল কৃষক ০১৭১৪২৫৩২২৮ 
১১ িদিলপ কুমার ম�ল �বসায়ী ০১৭৩৪৭৬০৭৪৫ 

 

২) �ানঃ আিময়ান সঃ�াঃ িব�ালয়  উপেজলাঃ কািলগ�, ইউিনয়নঃ তাড়ািন 
 
�ম 

নাম পদবী েমাবাইল নং 
 

১ েমাঃ জেবর আিল গাসী িশ�ক ০১৯৯২৫৮৫৫৮৪৫ 
২ সুিচ�া রািন েঘাষ �ধান িশ�ক     ০১৭৫৪৬৪৮৪৪৩ 
৩ েরজাউল কিরম িঠকাদার ০১৭১১৪৬৩৩৯৪  
৪ েগাপাল চ� েঘাষ িশ�ক ০১৭৬৬৭৭৮৭৯১ 
৫ েমাঃ মসেলম আিল িশ�ক ০১৭১৭০৪৪৮৮৬ 
৬ তহরা খাতুন িশ�ক  ০১৭৫৫৩৮৮৬০৭ 
৭ নূর আলম িদন মজুর ০১৭৮৬৫৯৭৫৪৬ 
৮ েমাঃ মজুকুল আলম এস.এ.ই ০১৭১২০৩৮৫৬৯ 
৯  েমাঃ সাহাবুল আলম ইউ.ই ০১৭৭৪৮৯১৫১৪ 
১০ শািহনুর  �বসায়ী ০১৯৭১২০১৬০৫ 
১১ রােসদুল  �বসায়ী      ০১৭৩৫৮৬০২০০ 

 

৩) �ানঃ �েকাশিল ভবন     উপেজলাঃ সদর  েজলাঃ বােগরহাট   
 

�ম নাম পদবী েমাবাইল নং 
 

১ েমাঃ হাসানুল কিবর এফ আর ই ০১৭৪০৮৫৭৬২১ 
২ েমাঃ আবু কালাম এস. আর. এ. ই     ০১৭০৮১৬১০৮৩ 
৩ েগালাম রা�ানী এ.ই ০১৭১১০৪৮৮০৪ 
৪ শহীদ আলম ভূইঁয়া এস. এ. ই ০১৭১২৭৬৮২৩৩ 
৫  আ�ল ওহাব এ. িস.িস ০১৭১২২৬৬৩৪ 
৬ েমাঃ আহসান হাবীব িস.এস ০১৭১০৫১৩৩১১ 
৭ েশখঃ আ�ল আিজজ িঠকাদার ০১৭১১৩৪৮৪৯৫ 
৮ েমাঃ ফারুক েশখ িঠকাদার ০১৭১২০৫০৬৬৮ 
৯  েমাঃ ম�ািফজুর রহমান িঠকাদার ০১৭৩১৪৪৭৪৫০ 
১০ েমাঃ আসাদু�ামান এ.ই ০১৬৭৫০৯১৮১৬ 
১১ েমাঃ েগালাম েশখ িহঃ সহঃ      ০১৭১৩৭৩১৯৬ 
১২ েমাঃ হািববুর রাহমান িঠকাদার ০১৭১১৩৫৪৬৪৮ 
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৪) �ানঃ �েকাশিল        উপেজলাঃ সদর কায র্ালয়    েজলাঃ িপেরাজপুর   
 

 
�ম 

নাম পদবী েমাবাইল নং 
 

১ েমাঃ ইমামুল আেরিফন আর.ই ০১৭১৯৩৬৩৪২১ 
২ েমাঃ খ�কার মিসউর রহমান  এ.ই     ০১৭১৯৭৪৩৭৩৬ 
৩ েগালাম রা�ানী ইউ.ই     ০১৭০৮১৬১২৩৫ 
৪ েমাঃ আবুল কালাম আজাদ এস. এ. ই ০১৭১২৭৬৮২৩৩ 
৫ সুভাস চ� মালাকার এস. এ. ই ০১৭১৫৮৮৬৫৮৮ 
৬ েমাঃ েহমােয়ত েহােসন ডাবউল. এ ০১৭১৬০০৫৭৯৬ 
৭ েমাঃ ম�রুল ইসলাম এস. ই ০১৭১৬০৬৫৭৯৬ 
৮ েমাঃ সাইফুল ইসলাম এস. এ. ই ০১৭১২২৫৩৪৭২ 
৯  নারায়ন আইচ িঠকাদার ০১৭১৬৪১২৯৫৭ 
১০ েমাঃ মা�ুর েবগম �াবসায়ী ০১৭৭২৩৩৭৯২২ 
১১ েমাঃ িব�ব েহােসন িঠকাদার       ০১৯১১৪৭৬৬৯৯   
১২ েমাঃ মিনরুল ইসলাম এ.িস.এস      ০১৮৪৯৬২৮২২৯ 
১৩ েমাঃ রােসল রানা  িঠকাদার ০১৭১০২৯৭২৯৯ 

 

৫) �ানঃ এল,িজ,ই,িড অিফস     উপেজলা: আমতলী  েজলা: বরগুনা তািরখঃ ১৩.০৪.২০১৭ 
 

�ম নাম পদবী েমাবাইল নং 
 

১ েমাঃ নজরুল ইসলাম উপেজলা ইি�িনয়ার ০১৭১১৩৬৩২১৫ 
২ েমাঃ আহেমদ আলী উপেজলা ইি�িনয়ার ০১৭১১৪৫২৪৩৩ 
৩ েশইখ েমাঃ আ�র রা�াক সহকারী  ইি�িনয়ার ০১৭১১৪৮৭৩৭২ 
৪ েমাঃ িনজাম উি�ন সহকারী  ইি�িনয়ার ০১৭১২৪৫০৯৭৮ 
৫ েমাঃ হুমায়ান ফরািজ িহসাব র�ক, ০১৭১১৯৩৯৯৮১ 
৬ েমাঃ হারুনুর রািশদ েচয়ার�ান, আপার গািচয়া ইউিনয়ন  ০১৭১২১৪৪৭২২ 
৭ েমাঃ কা��ামান ছু� েম�ার, হলািদয়া ইউিনয়ন পিরষদ ০১৭৩১৩০৮৮৮১ 
৮ েমাঃ হািলম িময়া �ধান িশ�ক, গাজীপুর সঃ �াঃ িবঃ ০১৭১২৪৪৪৫১৪ 
৯  পারুল েবগম সহকারী িশ�ক, গাজীপুর সঃ �াঃ িবঃ ০১৭১০৩৯৪০১৮ 
১০ িনলা রায় �ধান িশ�ক, গাজীপুর সঃ �াঃ িবঃ ০১৭৩৯৮৭৬৩৬৩ 
১১ �পন কাি� িশল সহকারী িশ�ক, গাজীপুর সঃ �াঃ িবঃ ০১৭১৬৪১৮২৩৮ 

 

৬) �ানঃ এল,িজ,ই,িড অিফস     উপেজলা:  কলাপাড়া  েজলা: �য়াখািল  তািরখঃ ০৫.০৪.২০১৭ 
  

�ম নাম পদবী েমাবাইল নং 
 

১ েমাঃ আ�ল মা�ান ইি�িনয়ার, কলাপাড়া 
উপেজলা(এল,িজ,ই,িড) 

০১৭৩৬৫৭০৪০ 

২ � �পন কুমার দাস 
 

িহসাব র�ক, কলাপাড়া 
উপেজলা(এল,িজ,ই,িড) 

০১৭১২০৮৮২২৬ 

৩ েমাঃ েদেলায়ার েহােসন সহকারী  ইি�িনয়ার, কলাপাড়া ০১৭১২২৮৮৩০৯ 
৪ েমাঃ আিতকুর রাহমান সহকারী  ইি�িনয়ার, কলাপাড়া ০১৭২০১৯৭৮১৩ 
৫ েমাঃ আ�ল জািলল সহকারী  ইি�িনয়ার, কলাপাড়া ০১৭১২৩৪৭১৭২ 
৬ কাজী েহমােয়ত উি�ন িহরন েচয়ার�ান, িমঠাগ� ইউিনয়ন ০১৭১২৭৬৫২৩০ 
৭ এডঃ নািছর উি�ন েচয়ার�ান,নীলগ� ইউিনয়ন ০১৭২৪৪৯৬১১৬ 
৮ � �ফু� হাওলাদার েম�ার, নীলগ� ইউিনয়ন ০১৭৪৬৩০৬৮১৪ 
৯  েমাঃ েতাফা�ল েহােসন েম�ার, নীলগ� ইউিনয়ন ০১৭৪৮৯০৭০৬৬ 
১০ েমাঃ েহমােয়ত উি�ন েম�ার, নীলগ� ইউিনয়ন ০১৭৪৭৩৫২১৮৬ 
১১ সােলহা পারিভন সহকারী িশ�ক, ম�লসুখ সঃ �াঃ িবঃ ০১৭৬২২৯২৬২১ 
১২ রািহমা েবগম সহকারী িশ�ক, ম�লসুখ সঃ �াঃ িবঃ ০১৭৭৪৭৮৫৮৬৭ 
১৩ সুরাইয়া নাসিরন সহকারী িশ�ক, ম�লসুখ সঃ �াঃ িবঃ ০১৭১৮৫৮৩১২৬ 
১৪ রােবয়া সুলতানা সহকারী িশ�ক, ম�লসুখ সঃ �াঃ িবঃ ০১৭৪২২৫২৪১০ 
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৭) �ানঃ উপেজলা �েকৗশলীর অিফস   উপেজলাঃ মুলাদী  েজলাঃ বিরশাল  তািরখঃ ১১/০৪/২০১৭ 
 

�িমক নং  নাম পদবী  েমাবাইল নং 
১ �বীর কুমার পাল  উপেজলা �েকৗশলী ০১৬৭৮৯৪৯৪৯১ 
২ েমা: কামাল েহােসন  উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭১২৫২৭৪৯৯ 
৩ েমা: ওবায়দুল হক উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৬১৫২৮৮১ 
৪ েমা: রইস উি�ন  ন�াকার (উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৮৫৮৪৫২৮ 
৫ েমা: জুবােয়র আহেমদ িঠকাদার ০১৭২৩৭২৩৭৮৩ 
৬ েমা: িমঠু হাওলাদার িঠকাদার ০১৭১৬৯০০৬৪১ 
৭ সািমমা নাসিরন মিহলা ভাইস েচয়ার�ান  ০১৭৩৫৮৬৭৮২৩ 
৮ কামরুল আহসান  েচয়ার�ান মুলাদী ০১৭১২৭৬৯৮৬৫ 
৯  েমা: মিতউর রহমান িহসাব র�ক ০১৭১৬৭৮০৬৪৬  

 
8) �ানঃ উপেজলা পিরষদ  উপেজলাঃ েভালা সদর েজলাঃ  েভালা  তািরখঃ ১৭/০৪/২০১৭ 

 
�িমক নং নাম পদবী েমাবাইল নং 
১ েমাহা�দ ইউনুস উপেজলা ভাইস েচয়ার�ান েভালা সদর ০১৭১৩৪৬০৪০৫ 
২ েমাঃ আিমনুল হক উপেজলা �েকৗশলী ০১৭৮৯৯৫৪৪৩০ 
৩ েমাঃ জাহা�ীর আলম সহকারী উপেজলা িশ�া অিফসার ০১৭১৯৬৮৮৭০৭ 
৪ েমাঃ ওয়ালীউল ইসলাম উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭১৮১৯৩৬৫৩ 
৫ েমাঃ সাইদুর রহমান উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭৫৫৫৭৭৭৩ 
৬ েমাঃ মাসুদ আলী উপ-সহকারী �েকৗশলী ০১৭১১১৭৫৩০৪ 
৭ েমাঃ আ�ল মা�ান িহসাব র�ক ০১৭১৯৭১১৮৯১৬ 
৮ েমাঃ মাইনুি�ন অিফস সহকারী ০১৭৮৯৪৯৭৬০০ 

 

৯) �ানঃ উপেজলা পিরষদ   উপেজলাঃ ঝালকাঠী সদর   েজলাঃ ঝালকাঠী   তািরখঃ ৫/৪/২০১৭ 
 

�িমক নং নাম পদবী েমাবাইল নং 
১ েমাঃ আরফুে�ৗলা উপেজলা �েকৗশলী, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী ০১৭১৮৯৪৫৪৮ 
২ এ িব এম রিফকুল ইসলাম উপেজলা িশ�া অিফসার, ঝালকাঠী সদর,  ০১৭৫৩৮৩৬৯৭৫ 
৩ শাহজাহান সরদার মুি�েযা�া, বাস�া, ঝালকাঠী সদর ০১৭৪৭৬০৯২২০ 
৪ েমাঃ আ�র রব ন�াকার উপ-সহকারী �েকৗশলী, ঝালকাঠী 

সদর 
০১৭৩৩৯৫৮৮৯২ 

৫ েমাঃ আ�র রিশদ সভাপিত, ঝালকাঠী সদর ০১৭২৫৪৯৭৭১৯ 
৬ আ ন ম মুশিফকুস সােলিহন িস. উপেজলা মৎস অিফসার, ঝালকাঠী সদর ০১৭১৫১০৭৭৮৭ 
৭ এ েক এম েমাতােলব েহােসন েজলা �িতিনিধ  ০১৭১২৫৫৮১১৯ 
৮ েরজাউল কিবর েচয়ার�ান, ১০ নং ন�ুলাবাদ ইউিপ ০১৭১২২৪৫৯৫৪ 
৯ ইসরাত জাহান ভাইস েচয়ার�ান, উপেজলা ০১৭১১২৬৮৮০৬ 
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সংযুি�-৮ 

�কে�র আওতায় িনিম র্ত আরিসিস ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�, �ীল �াকচার ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� ও সংেযাগ সড়েকর িচ� 

ক) আরিসিস ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক�  

  
�রামকৃ� সরকাির �াথিমক িব�ালয় -কাম-সাইে�ান েস�ার, ফিকর হাট, 

বােগরহাট 
কাপািলরেমঠ সরকাির �াথিমক িব�ালয় -কাম-সাইে�ান স�ার, ম�লা, বােগরহাট    

 
 

িনম র্াণাধীন গািজখািল সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, 
ম�লা, বােগরহাট 

িনম র্াণাধীন নতুন চর ভুেতরিদর সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, 
বাবুগ�, বিরশাল 

  
ভরসাকাঠী সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েশ�ার, ভরসাকাঠী, 

উিজরপুর, বিরশাল 
১১ নং টগড়া সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, টগড়া, িপেরাজপুর 

সদর, িপেরাজপুর 
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গালুয়া দুগ র্াপুর সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, রাজাপুর,  

ঝালকািঠ 
বানািতপারা আলহা� আঃ হািলম খান দািখল মা�াসা কাম সাইে�ান েস�ার, 

পটুয়াখালী 
 

খ) �ীল �াকচার ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� 

  
িনম র্াণাধীন নতুন চািষ পাতাং সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, 

বিরশাল সদর, বিরশাল 
িনম র্াণাধীন নতুন চািষ পাতাং সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, 

বিরশাল সদর, বিরশাল 

  
িনম র্াণাধীন েছাট বাশাইল সরকাির �াথিমক িব�ালয়, আৈগলঝরা, বিরশাল িনম র্াণাধীন কাজীরচর সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, মুলািদ, 

বিরশাল 
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গ) সংেযাগ সড়ক 

  
িনম র্াণাধীন সংেযাগ সড়ক, গািজখািল সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-

সাইে�ান েস�ার, ম�লা, বােগরহাট 
সংেযাগ সড়ক, বাঁশবািড়য়া সরকাির �াথিমক িব�ালয় -কাম-সাইে�ান েস�ার, 

বােঘরহাট সদর, বােগরহাট 

  
আরাকল সংেযাগ সড়ক, পটুয়াখালী দাকুয়া সংেযাগ সড়ক , বরগুনা 

  
ভাজনা িকসমত সংেযাগ সড়ক, বরগুনা িনম র্াণাধীন সংেযাগ সড়ক, মগড় সরকাির �াথিমক িব�ালয়-কাম-সাইে�ান েস�ার, 

মগড়, ঝালকািঠ 
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সংযুি�-৯ 

দািখলকৃত খসড়া চূড়া� �িতেবদেনর ওপর ০৬/০৬/২০১৭ তািরেখ অনুি�ত জাতীয় কম র্শালার সুপািরশ অনুযায়ী গৃহীত 
সংেশাধনী 

�িমক নং               সুপািরশ সমূহ        গৃহীত সংেশাধনী 

১.১ �কে� িব��াংেকর অথ র্ায়েনর িবষয়িট �িতেবদেন সু��ভােব উে�খ করেত হেব। �েয়াজনীয় সংেযাজন 
করা হেয়েছ 

১.২ �কে�র �য় কায র্�েমর ে�ে� িব��াংেকর নীিতমালা অনুসরণ কের �য়কায র্ স�াদন 
করার িবষয়িট �িতেবদেন উে�খ করেত হব। 

 উে�খ হেয়েছ 

১.৩ �কে�র আওতায় �ীল �াকচােরর ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� িনম র্ােণর ত� �িতেবদেন উে�খ 
করেত হেব 

করা হেয়েছ 

১.৪ �িতেবদেনর �িতিট েটিবল, সারণী ও ছিবর কয্াপশন িদেত হেব। �েয়াজনীয় সংেযাজন 
সংেযাজন করা হেয়েছ 

১.৫ সূিচপে� সংেযাজনীসমূেহর িব�ািরত সূিচ সংযু� করেত হেব। করা হেয়েছ 

১.৬ েটকিনকয্াল ও ি�য়ািরং কিমিটর সুপািরশসমূেহর আেলােক গৃহীত �ব�া সং�া� 
েচকিল�সমূহ �িতেবদেনর সব র্েশেষ সংেযাজনী িদেত হেব 

করা হেয়েছ  

১.৭ িনব র্াহী সার-সংে�েপ েয সকল িবষেয়র ৈ�ততা রেয়েছ তা পিরহার করেত হেব। পিরহার করা হেয়েছ  

২.১ �কে�র SWOT িব�� কািরগরী �কে�র আেলােক পুনগ র্ঠন করেত হেব। �েয়াজেন এ 
িবষেয় পিরক�না কিমশেনর �ক� বা�বায়ন ইউিনেটর সহায়তা িনেত হেব। 

�েয়াজনীয় পুনগ র্ঠন 
করা হেয়েছ  

২.২ �কে�র আওতায় িনিম র্ত িতন ধরেণর ঘূিণ র্ঝড় আ�য়েক� (�ীল �াকচারসহ), সংেযাগ 
সড়ক, িক�া ইতয্ািদর ছিব �িতেবদেন সংযু� করেত হেব। 

�েযাজয্ ছিবসমূহ 
সংেযাজনী িহেসেব 
েদওয়া হেয়েছ। 

৩.১ আ�য়েক� পিরচালনার জ� SMC-েক কায র্কর রাখার িবষেয় �িতেবদেন সুপািরশ 
থাকেত হেব। 

সুপািরেশ উে�খ করা 
হেয়েছ 

৩.২ �কে�র অবিশ� েময়ােদ সংেযাগ সড়ক িনম র্ােণর জ� �িতেবদেন সুপািরশ থাকেত হেব। সুপািরেশ উে�খ করা 
হেয়েছ 

৪.১ সুপািরশসমূহ আরও সুিনিদ র্�ভােব উে�খ করেত হেব। করা হেয়েছ 
৪.২ SMC-কখেনা ভাল কাজ কের না, িঠকাদার সবাই সৎ হয় না, সিঠক ত�াবধােন মানুষ নাই, 

ইতয্ািদ বাকয্গুিল পুনগ র্ঠন করেত হেব। 
করা হেয়েছ 

৪.৩ SWOT িবে�ষেণ �কে�র দুব র্লতা উে�খ করার িবষয়িট েজার িদেত হেব ও সুপািরশ 
সমূেহ ধারাবািহক �িমক না�ার হেব। 

�েয়াজনীয় 
পিরমাজর্ন/সংেশাধন 
করা হেয়েছ 

৫.১ �কে�র আওতায় িনিম র্ত আ�য়েক�গুেলার পরবত� র�ণােব�েণর দািয়� এলিজইিড-েক 
�দােনর িবষয়িট সুপািরেশ উে�খ করেত হেব। 

সুপািরেশ উে�খ করা 
হেয়েছ 

৬.১ �কে�র েভৗর অ�গিত উে�খ করার ে�ে� েভৗত অ�গিত িনধ র্ারেণর জ� আইএমইিড 
অনুসৃত প�িত অনুসরণ করেত হেব। েভৗত অ�গিতর যথাযথ িহসাব সি�েবশ করা স�ব না 
হেল এিট বাদ িদেত হেব। 

�েয়াজনীয় সংেশাধন করা 
হেয়েছ 

৬.২ বাকয্ গঠেনর ে�ে� উপযু� শ� চয়ন করেত হেব। �কে�র হুমিকর �ে� ‘রাজৈনিতক 
সম�া আেছ’ বাকয্িট বাদ িদেত হেব। 

করা হেয়েছ 

৭.১ �কে�র আওতায় িনিম র্ত অবকাঠােমাসমূেহর �ক� পরবত� র�ণােব�ণ, িডজাইন দূব র্লতা 
(Log Frame  সহ) ও SWOT  িবে�ষণ ইতয্ািদ উে�খপূব র্ক েসগুেলার আেলােক 
সুিনিদ র্�ভােব সুপািরশ �িতেবদেন সি�েবশ করেত হেব। 

করা হেয়েছ 
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সংযুি�-১০ 

দািখলকৃত ১ম খসড়া �িতেবদেনর এর ওপর ২৯/০৫/২০১৭ তািরেখ অনুি�ত ি�য়ািরং কিমিটর ২য় সভার সুপািরশ অনুযায়ী 
গৃহীত সংেশাধনী 

�িমক নং               সুপািরশ সমূহ        গৃহীত সংেশাধনী 

৪.১ �িতেবদেনর �ারে�ই “েযাগােযাগ ও �ানীয় সরকার েস�র” এর পিরবেতর্ 
“�ানীয় সরকার ও প�ী উ�য়ন েস�র” উে�খ করেত হেব’ 

�েয়াজনীয় সংেশাধন করা 
হেয়েছ 

৪.২ �িতেবদেনর সকল পৃ�ায় পৃ�া ন�র িদেত হেব েদয়া হেয়েছ 
৪.৩ �িতেবদেন বানান, বাকয্ গঠন ও ভাশািরিতর পাশাপািশ স�াদনা জিনত 

অ�া� �িট পিরহার করেত হেব 
করা হেয়েছ 

৪.৪ কায র্িববরণীর িস�াে�র আেলােক েচকিল� �িতেবদেন সংযু� করেত হেব সংেযাজন করা হেয়েছ 

৪.৫ নবিনিম র্ত ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�গুিল িনম র্ােণর পূেব র্ Anti Salinity Treatment 
করা হেয়িছল িকনা তা পির�া কের �িতেবদেনর েভৗত কাঠােমা িবে�ষণ 
অংেশ উে�খ করেত হেব’ 

করা হেয়েছ 

৪.৬ ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�গুিলেত �ািপত নলকূপ ও েশৗচাগারগুিল িকভােব �বহার 
উপেযাগী রাখা যায় েস িবষেয় সুিনিদ র্� িদক িনেদ র্শনা �িতেবদেনর পয র্েব�ণ ও 
সুপািরশ অংেশ উে�খ করেত হেব’ 

সংেযাজন করা হেয়েছ  

৪.৭ �িতেবদেনর Exit Plan এ ঘূিণ র্ঝড় আ�য় েক�গুিল হ�া�র পরবত� সমেয় 
িকভােব সিঠকভােব র�ণােব�ণ করা েযেত পাের তা সুিনিদ র্�ভােব উে�খ 
করেত হেব 

করা হেয়েছ  

৪.৮ �িতেবদেনর নবম অ�ােয় Exit Plan এর পর উপসংহার যু� করেত হেব সংেযাজন করা হেয়েছ  

৪.৯ “জরুির ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও পুনব র্াসন “�কে�র �ক� বা�বায়ন ইউিনট 
(িপিসএমইউ) এর Environmental Social Impact Study-র Findings িনিবড় 
পিরিব�ন �িতেবদেন �িতফিলত করেত হেব 

সংি�� দ�ের েযাগােযাগ করা 
হেয়েছ, িক� �েয়াজনীয় ত� 
পাওয়া যায় নাই। 

৪.১০ িনিবড় পিরেব�ন �িতেবদেনর িবষেয় “জরুির ২০০৭ ঘূিণ র্ঝড় পুনরু�ার ও 
পুনব র্াসন” �কে�র �ক� বা�বায়ন ইউিনট (িপিসএিমউ) এর িলিখত মতামত 
েপেল েসিটর আেলােক �িতেবদেনর সংি�� অংশ পুনগ র্ঠন করেত হেব 

িলিখত মতামত সংেযাজন 
করা হেয়েছ  

৪.১১ �কে�র Financial Analysis �িতেবদেন ঊে�খ করেত হেব  করা হেয়েছ 
৪.১২ �কে�র িতনিট ধােপ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �িতিট পয র্ােয়র িবে�ষণ 

�িতেবদেন থাকা সমীচীন হেব  
সংেযাজন করা হেয়েছ 

৪.১৩ �িতিট পয র্েব�েণর আেলােক সুপািরশমালায় সুপািরশ সমূহ সি�েবশ করেত 
হেব এবং সুপািরশ সমূহ সুিনিদ র্� হেত হেব  

করা হেয়েছ 

৪.১৪ উপযু র্� িস�াে�র আেলােক �িতেবদন পুনগ র্ঠনপূব র্ক আগামী ১ জুন ২০১৭ 
তািরেখর মে� সংেশািধত �িতেবদন আইএমইিড-েত দািখল করেত হেব 

সুপািরশসমূহ �িতপালন কের 
আইএমইিডেত েপশ করা হল 
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সংযুি�-১১ 

দািখলকৃত ১ম খসড়া �িতেবদেনর এর ওপর ২১/০৫/২০১৭ তািরেখ অনুি�ত েটকিনকয্াল কিমিটর ২য় সভার সুপািরশ অনুযায়ী 
গৃহীত সংেশাধনী 

�িমক 
নং 

সুপািরশ সমূহ গৃহীত সংেশাধনী 

২.১ �িতেবদেনর সকল অ�ােয়র সারমেম র্র আেলােক িনব র্াহী সারসংে�প পুনগ র্ঠন করেত হেব। 
িনব র্াহী সারসংে�প এমন হেত হেব েযন তা পেড় �িতেবদেন স�েকর্ পূণ র্া� ধারণা পাওয়া 
যায়; 

পুনগ র্ঠন করা হেয়েছ 

২.২ িনব র্াহী সারসংে�েপ �দ� সুপািরশমালার সারাংশ িদেত হেব; সংেযাজন করা হেয়েছ  
২.৩ �িতেবদেনর অ�ায় িব�াস ও ধারাবািহকতা আইএমইিড কতৃর্ক ১৭ আগ� ২০১৬ তািরেখ 

জারীকৃত পিরপএর ’সংেযাজনী-৬’ অনুসাের করেত হেব; 
যথাস�ব করা হেয়েছ  

২.৪ িনিবড় পরীবী�ণ কােজর কম র্-পিরিধ (TOR) অনুযায়ী �িতেবদেনর অ�ায় সমূেহ 
িবষয়িভি�ক ও সুিনিদ র্� িবে�ষণ উে�খ করেত হেব; 

�েয়াজনীয় সংেশাধন করা 
হেয়েছ  

২.৫ �কে�িট �হেণর পর েথেক পয র্ায়�েম এর আওতা বৃি� পাওয়ার কারেণ �কে�র গুণগত 
িবে�ষণ করার সময় েসটােক িবেবচনায় িনেত হেব; 

সংি�� দ�ের েযাগােযাগ 
করা হেয়েছ, িক� 
�েয়াজনীয় ত� পাওয়া 
যায় নাই। 

২.৬ পয র্েব�ণসমূেহর আেলােক সুপািরশসমূহ সুিনিদ র্� করেত হেব। পয র্েব�ণ ও সুপািরশ গু� 
আকাের উপ�াপন করেত হেব; 
 

�েয়াজনীয় 
পিরমাজর্ন/সংেযাজন করা 
হেয়েছ  

২.৭ �িতেবদেন ত� ও উপা� িবে�ষেণ ডায়া�াম, �াফ, েটিবল, পাইচাট র্ ইতয্ািদ �েয়াজন 
অনুসাের �বহার করেত হেব; 

সংেযাজন করা হেয়েছ  

২.৮ �িতেবদেন �কে�র আওতাভু� �য় �ি�য়া িপিপআর-২০০৭ এর আেলােক িবে�ষণ করেত 
হেব; 

�েয়াজনীয় 
পিরমাজর্ন/সংেযাজন করা 
হেয়েছ  

২.৯ �িতেবদেন েভৗত কােজর গুণগত িবে�ষণ থাকেত হেব; সংেযাজন করা হেয়েছ  
২.১০ �িতেবদেন নতুন ও পুরাতন সাইে�ান েস�ােরর ত� ও উপা� পৃথকভােব িবে�ষণ থাকেত 

হেব; 
�েয়াজনীয় 
পিরমাজর্ন/সংেযাজন করা 
হেয়েছ  

২.১১ �কে�িট Sustainable করার জ� Exit Plan সুিনিদ র্�ভােব িনরূপণপূব র্ক 
�িতেবদেন উে�খ করেত হেব; 

সংেযাজন করা হেয়েছ  

২.১২ চুি�র অবিশ� সমেয়র মে� িনিবড় পরীবী�ণ কাজ স�� করার লে�য্ কম র্পিরক�না 
পুনঃিনধ র্ারন করেত হেব এবং তা �িতেবদেন উে�খ করেত হেব; 

�েয়াজনীয় পুনঃিনধ র্ারন 
করা হেয়েছ  

২.১৩ কায র্িববরণীর িস�াে�র আেলােক েচকিল� �িতেবদেন সংযু� করেত হেব; 
 

সংেযাজন করা হেয়েছ 

২.১৪ �িতেবদেন স�াদনা জিনত এুিট পিরহার করেত হেব; এবং 
 

�েয়াজনীয় স�াদনা করা 
হেয়েছ  

২.১৫ উপযু র্� িস�াে�র আেলােক �িতেবদন পুনগ র্ঠনপূব র্ক আগামী ২৪ েম ২০১৭ তািরেখ মে� 
সংেশািধত �িতেবদন আইএমিড-েত দািখল করেত হেব। 
 

সুপািরশসমূহ �িতপালন 
কের আইএমইিডেত েপশ 
করা হল  

 


