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তনফ মাী ায-াংবক্ষ 

ফাাংরাবদ সযরব দীঘ ম রুবটয অন্তর্ভ মক্ত ২টি সকন বছোঃ যাজাী-সযানপুয ফড মায সভইন রাইন (৮৫.০০ 

  .  .)  আভনুযা- চাঁাইনফাফগি    রাইন (৭.০০ তক.তভ.)। বৃটি আভবর স্থাতত এ ২টি সযরবথয 

ব্যফাযজতনত ক্ষ, ক্ষততগ্রস্ত     েযাক, কাবঠয তিায, ব্যারাস্ট, embankment, সতু/কারবাট ম, 

পুযাতন সস্টন তগনার ব্যফস্থা, ইতযাতদ কাযবণ সেবনয গততবফগ হ্রা কবয ঘন্টা ২০ তকোঃতভোঃ-এয তনবচ নাতভব 

আনা তযচারন ব্য বৃতদ্ধ া। এয াবথ ক্ষততগ্রস্ত প্লাটপযভ এফাং পুযাতন সস্টনগুবরাবত ব্যফাবযয 

অনুবমাতগ টবরট  আযাভীন তফশ্রাভাগায- ফ তভবর মাত্রী দুবব মাগ চযবভ উবঠতছর। ফতণ মত সপ্রক্ষাবট উক্ত দু’টি 

সকবন  জ, তনযাদ  দ্রুতগততবত মাত্রী  ভারাভার তযফন তনতিত কযায রবক্ষয “ফাাংরাবদ সযরবয 

যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা - চাঁাইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান ” ীল মক প্রকল্পটি জুরাই 

২০০৭ সথবক জুন ২০০৯ সভাদকাবর সভাট ১৫৫.৪৭ সকাটি টাকা ফাস্তফাবনয উবেব অনুবভাতদত । প্রকবল্পয 

মূর কাম মক্রবভয আতা তছর ততনটি প্যাবকবজয (WD1, WD2   WD3)              ’        

৯২.০০   .  .                        (         ,      ,                          )        , 

   ,           ,       , embankment                    /      /            

non-interlocked                                    -       ।   

আবরাতচত প্রকল্পটি ২০০৯ বনয জুন ভাবয সবল ভাপ্ত ায কথা থাকবর ২০১৩ বনয ৩০ জুন প্রকল্পটিয 

ফাস্তফান ম্পন্ন । মূর তডতত’য তুরনা প্রকল্পটিয Cost Overrun তন; ফযাং াশ্র ববছ (৪.১৭%)। 

তবফ Time Overrun ববছ প্রা ৪ ফছয (২০০%)।  প্রকবল্পয বৃৎ ২টি প্যাবকজ (WD1   WD2)-

ক্র/াংগ্রবয সক্ষবত্র প্রতক্রাগত জটিরতা, ফাস্তফাবনয ভধ্যফতী ভব তডততবত ফতণ মত ভারাভার  াংগ্র 

প্রতক্রা তযফতমন, নতুন কাবজয অন্তভূ মতক্ত, ফায ফায প্রকল্প তযচারবকয তযফতমন ইতযাতদ কাযবণ ৩ ফায ব্য বৃতদ্ধ 

ব্যততবযবক  সভাদ বৃতদ্ধ ছাড়া সল ম মন্ত প্রকল্প াংবাধবনয প্রবাজন বড় এফাং প্রকবল্পয কাজ ৩০ জুন ২০১৩ 

ার ম মন্ত প্ররতেত । সযরব কর্তমক যফযাকৃত “ক্র কাম মক্রবভয তথ্য” ম মবফক্ষবণ প্রতীভান  সম, ফতণ মত 

ভারাভার ক্রবয সক্ষবত্র (WD1  WD2 প্যাবকজ) ততআয ২০০৮ এয প্রধান তনভাফরী অনুযণ কযা বর 

তকছু অাফধানতা  ব্যতয রক্ষয কযা সগবছ মায সপ্রতক্ষবত তকছু অতডট আতে যববছ; আতেগুবরায আাংতক 

তনষ্পতে ববছ  অফতষ্ট প্রতক্রাধীন আবছ। 

প্রকবল্পয আতা ৯০ A সগ্রবডয সযর, উচ্চ ঘনত্ব তফতষ্ট  তস্টর তিায, ব্যারাষ্ট-কুন বযাট, রাইন অধীনস্থ 

সতু/ফাঁধ পুনোঃতনভ মাণ/বভযাভত ইতযাতদ তযচারন  মাত্রীবফা উন্নবনয জন্য সস্টন বফন  প্লাটপভ মগুবরা 

তনভ মাণ/পুনোঃতনভ মাণ/াংস্কাবযয কাম মমূ ম্পাতদত ববছ। তবফ যাভ মকদর পুনফ মাতত সকন দু’টিবত 

কতত ব্যতয ফা তফচ্যযতত রক্ষয কবয, সমভনোঃ ক) তকছু তকছু ব্রীবজয উবযয কাবঠয তিাযগুবরা খাযা অফস্থা 

সদখা সগবছ খ) কতত স্থাবন সতু/কারবাট ম পুনযা সভযাভবতয প্রবাজন যববছ; গ) কতত স্থাবন ফড় াথয 

ছাড়া রাইন অবযন্তবয  সাল্ডাবয ব্যারাবষ্টয পুযত্ব সকান সকান স্থাবন কভ তযরতক্ষত ববছ; ঘ) প্রা কর 

সস্টবনয embankment সথবক াতন তনষ্কান  কভ-সফত ত্রুটি পূণ ম ইতযাতদ। 

সর আউট প্লযান  এতরতবন নকা (সযরব বত াংগৃীত) অনুমাী সস্টবনয সবৌত স্থানামূ ঠিক আবছ। 

তযদ মনকাবর আযতডতত (১ভ াংবাতধত)-সত ফতণ মত পূতম কাজমূ প্রা তবাগ ম্পন্ন ববছ  ফবর 

প্রতীভান । তবফ কতত সস্টন বফবনয অবনক কবক্ষ, ফায স্থাবন ফা তরাবয ক্রযাক  প্লাষ্টায উবঠ সমবত 

সদখা সগবছ; নাবচার সস্টবনয প্লাটপযভ-এয তকছু অাং সববে সগবছ। 

প্রকল্প ফাস্তফান পূফ মকাবর সেবনয াংখ্যা ক্রভাগত হ্রা সব ২ সজাড়া সনবভ এবতছর, সখাবন ফতমভাবন ৪ টি (২ 

সজাড়া) কমুটায সেন সভাট ১২টি মাত্রীফাী সেন  ভাব ৩০ ফায ভারগাড়ী চরবছ। তবফ মাত্রী াধাযণ আয 

সকাচ ফা ফগী াংবমাজন কবয প্রতততদন অতধকতয তযভাবণ সেন চাবছন। প্রকল্প ফাস্তফাবনয পূবফ ম সকন দুবটাবত  



    ix 

সেবনয গততবফগ ঘন্টা ১২ সথবক ২০ তকতভ তছর । ফতমভাবন সেনগুবরা চরবছ ঘন্টা  গবড় ৪৫-৫০ তকতভ সফবগ। 

তবফ কমুটায  সেনগুবরা ঘন্টা ৫০-৫৫ তকতভ সফবগ চবর। উকাযববাগীগণ এফাং এপতজতড  সরাকার াকমব 

অাংগ্রণকাযীগণ  কবরই আবযা দ্রুতগাভী সেন অতধক াংখ্যা চালুয দাফী জানান। তাবদয অবনবকই ডাফর 

রাইন/ডুবর সগজ-এয রাইন স্থাবনয যাভ ম  সদন। 

পুনফ মাতত সকন দু’টিয ১০টি সস্টবনয াংগৃীত  মাত্রী  াংখ্যা  আ উাে তফবেলবণ সদখা মা সম, তফগত ৯  

ফছবয (২০০৭-০৮ সথবক ২০১৫-১৬ ম মন্ত) মাত্রী াংখ্যা 12,53,780 হতে বৃদ্ধি পেতে 2,389,699 দাঁতড়ববছ, 

অথ মাৎ ফাৎতযক ক্রভবমাতজত বৃতদ্ধয ায (CAGR) ৮.৪%। তদ্রু  ঐ একই ভব সযবরয াতফ মক আ (মাত্রী, 

ভারাভার তযফন  তফতফধ ফাফদ) ১৫.২৪ সকাটি টাকা সথবক বৃতদ্ধ সব দাঁড়া  ৬৭.৯০ সকাটি টাকা, অথ মাৎ 

ফাৎতযক ক্রভবমাতজত আ বৃতদ্ধয ায ২৫.৫৩%। মাত্রী  ভারফাী সেবন ভারাভার (াব মর  ণ্য) তযফন 

ফাফদ সস্টনগুবরায  আ ২০০৭-০৮ এ তছর মা ১.২২ রক্ষ টাকা তা ২০১৫-১৬ সত দাতড়ববছ প্রা ৩০ সকাটি 

টাকা (CAGR=১৬৫%)।                                                  ৯             
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২০০২ সথবক ২০০৬ ম মন্ত সকন দুবটাবত ১২৫ টি দুঘ মটনা ঘবটতছর। পুনফ মাবনয বয প্রাণাংাযী ফড় সকান 

রাইন চ্যযতত ফা কতরবনয কথা জানা মাতন। তবফ ৫৮% উেয দাতা জাতনববছন সম, সযর ক্রতাং-এ ভাবঝ ভবধ্য 

ভাযাত্মক দুঘ মটনা ঘবট থাবক (বমভন সযর ক্রতাং-এ সেবনয াবথ তযক্সা  ইতজফাইবকয াংঘল ম ইতযাতদ) মা সযর 

কর্তমক্ষ অতধক  তৎয  প্রবাজনী  ব্যফস্থা তনবর এড়াবনা ম্ভফ। 

নানাতফধ সায ভানুল এই সকন দুবটায সেবন ভ্রভণ কবযন মাবদয ২৩% ব্যফা তনবাতজত, ২১% কৃতলকাজ 

কবযন, ২০% গৃস্থরী কাবজ তনবাতজত, ১২% তদন ভজুয, ৯% চাকুতয কবযন, ৮% ছাত্র/ছাত্রী, ৪% ক্ষুদ্র ব্যফায 

াবথ মৄক্ত এফাং ১% অন্যান্য সায ভানুল। সযর রাইনটি পুনফ মাবনয পবর তাংবাগ (৯৬%) উেযদাতা ফাবয 

তুরনা মাতাাত ব্য কবভবছ ফবর জাতনববছন এফাং আয বৃদাাংবয (৯৮%) উেযদাতা জাতনববছন রাইন 

পুনফ মাবনয পবর কভ খযবচ তাবদয  সস্টন াংরগ্ন এরাকায অতধফাীগবণয  মাতাাবতয সুবমাগ সুতফধা বৃতদ্ধ 

সববছ; তাযা আবযা ভবন কবযন দূবয ফড় বয তগব চাকুযীয সুবমাগ সফবড়বছ। ৭৭% উেযদাতায ভবত 

াাতার/সভতডবকর কবরজ  তফতবন্ন স্বাস্থযবকবে মাায সুবমাগ সফবড়বছ। প্রা কর (৯৭%) উেযদাতা 

ভবন কবযন াভতগ্রকবাবফ এরাকায সভববদয স্কুর এফাং কবরবজ মাতাাবতয সুতফধা ববছ; তাযা জানান 

এরাকায সভবযা এখন সজরা ম মাবয কবরবজ বজ মাতাাত কযবত াযবছ। তক্ষা  কভ মাংস্থাবনয সুতফধা 

বৃতদ্ধ াা নাযীয ক্ষভতাবনয সুবমাগ বৃতদ্ধ াবছ। 

ভীক্ষা সদখা মা ৬৭% উকাযববাগী উেযদাতায ভবত এরাকায ভানুবলয সস্টন তবতেক জীতফকা অজমবনয 

সুবমাগ পূফ ম সথবক অন্তত ২-৩ গুণ সফবড়বছ। তফবলত প্রাতন্তক আবয ভানুলজন সমভন কুতর, অততক্ষুদ্র ব্যফাী 

সমভন ঝারমুতড়, তফতড়/তগাবযট, চানাচ্যয, তফস্কুট, াটি, াখা, াংফাদত্র ইতযাতদ তফবক্রতায আ পূবফ ময তুরনা 

সফবড়বছ। অতধকাাং (৫২%) উেয দাতা ভবন কবযন প্রতযক্ষ-বযাক্ষ বাবফ তকতিত বর তাবদয দাতযদ্র হ্রাবয 

তছবন এই পুনফ মাবনয ভূতভকা আবছ। 

অতধকাাং সুতফধাববাগী উেযদাতায (৭৭%) ভবত সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম  সযর রাইন প্রকল্প পূফ মকাবরয তুরনা 

বার অফস্থা আবছ। তবফ ফড় ২-৩টি সস্টন ছাড়া টিবকট সচতকাং-এয কাম মকযী ব্যফস্থা সনই ফরবরই চবর। 

ফখাবট/তবক্ষুক/বফঘুবয/বনাগ্রস্তবদয উৎাত একই আবছ ফবর ৭৮% উেযদাতা ভত প্রকা কবযবছন। প্রা ফ 

উেযদাতাই একভত সম  প্রকল্প এরাকাধীন ফড় ২/৩টি সস্টন ছাড়া অন্যান্য সস্টবনয তফশ্রাভাগায তযষ্কায 

তযছন্নতায অবাবফ অতধকাাং ভ তারাফদ্ধ অফস্থা থাবক। তাছাড়া ভতরা  পুরুলবদয জন্য আরাদা 

তফশ্রাভাগায সনই; সছাট তশুবদয বুবকয দুধ খাাবনায জন্য সকান প্রাইববতয সনই; টবরটগুবরা বাো  সনাাংযা 

এফাং তারাফদ্ধ থাবক; ভতরাবদয জন্য আরাদা টবরবটয ব্যফস্থা সনই; তনযাদ াতনয যফযা কভ।    



    x 

সেবন ভ্রভণযত তাংবাগ (৮০%) উেযদাতা ভবন কবযন সেবনয তটগুবরা আবযা উন্নত া দযকায এফাং এগুবরা 

তযষ্কায তযছন্ন যাখা প্রবাজন।  এরু তবাগ উেযদাতাই সেবনয সবতবযয টবরটগুবরা অতযন্ত সনাাংযা থাকায 

কাযবণ ব্যফায অনুবমাগী ফবর জাতনববছন; এ জন্য তাযা ম মাপ্ত াতনয অবাফবকই দাী কবযবছন। কবরার 

গ্রুবয উেযদাতাবদয ৫৪% জাতনববছন সস্টন সথবক ফাতড়  কভ মস্থবরয দূযত্ব সফী এফাং সস্টন ম মন্ত মাা 

আায সুতফধা না থাকা তাবদয বক্ষ সযর ভ্রভণ ম্ভফ  না। আয ৪৬% জাতনববছন সম সযর সস্টন সথবক 

তাবদয ফাতড় ফা কভ মস্থাবন মাায সুবমাগ আবছ, তথাত সযর রাইন পুনফ মাবনয পবর সযবর মাতাাবতয সুবমাগ 

সুতফধা ম্পবকম তাযা সতভনবাবফ অফতত নন ফবর সযবর ভ্রভণ কবযন না। চতি নগয সস্টনটিবত মাত্রী ভাগভ 

সনই ফরবরই চবর। ঐ সস্টবনয  আ ফরবত সতভন তকছুই সনই।  

পূফ ম আবরাচনা স্পষ্ট, সম উবেশ্য প্রকল্প াবত সনা বতছর তা ফহুরাাংব অতজমত ববছ। এটা স্পষ্ট সম 

এরাকায ভানুবলয জীফনমাত্রা, জীতফকা, তক্ষা, স্বাস্থযবফা সক্ষবত্র, নাযীয ক্ষভতাবন  স্থানী অথ মনীততবত 

প্রকবল্পয প্রতযক্ষ  বযাক্ষ ইততফাচক প্রবাফ ড়বছ। এই প্রবাফ বজ তযভাবমাগ্য ন, তবফ স্পষ্টতই 

সফাধগম্য। প্রকবল্পয সম ভস্ত ত্রুটী, দুফ মরতা, অ-ক্ষভতা  ব্যফস্থানায কভতত যব সগবছ, সযরব কর্তমক্ষ 

আয বচষ্ট বর  যাভ মক দবরয তনম্ন ফতণ মত সুাতযগুবরা ফাস্তফান কযবর ভাপ্ত প্রকল্পটিয কাম মক্রভ 

আবযা জনফান্ধফ  অতধকতয প্রবাফীর ব উঠবফোঃ 

-েযাক তবস্টবভয মথামথ াতব মতাং  যক্ষণাবফক্ষণ তনতিতকযণ এফাং আদৄতনক তগনাতরাং ব্যফস্থা অতধক 

তযভাবণ সরববর ক্রতাং সগট স্থান কবয সেবনয গড় গতত আবযা বৃতদ্ধয উবযাগ সনা সমবত াবয; 

-ফতধ মষ্ণু মাত্রী চাতদা তফবফচনা/মাচাই কবয আবযা সকাচ াংবমাজন ীট বৃতদ্ধ ফা সেবনয াংখ্যা  ফাড়াবনা সমবত 

াবয;  

-তফতবন্ন সযর  সযাবডয াংবমাগ স্থবর দুঘ মটনা সযাবধয জন্য স্পট অগ্রাতধকায তবতেবত সরববর ক্রতাং সগট স্থান 

ফা োতপক তনন্ত্রণ ছাড়া মত্রতত্র সযর রাইন াযাায তনরুৎাবয জন্য স্থানী জনগবণয ভবধ্য বচতনতা বৃতদ্ধয 

উবযাগ সনা সমবত াবয; 

-মাত্রীবফা উন্নবনয  রবক্ষয সেবনয অবযন্তবয এফাং সস্টনগুবরাবত সুবমাগ-সুতফধা বৃতদ্ধয জন্য প্রবাজনী 

াংস্কায সস্টবনয তবতয-ফাতবযয াতফ মক তযবফ উন্নবনয জন্য প্রবাজনী সরাকফর বৃতদ্ধ াংতেষ্ট 

সকবনয সযরকভ মকতমা  কভ মচাযীয সাগত উৎকল মতা  ক্ষভতা বৃতদ্ধয জন্য উমৄক্ত প্রতক্ষণ প্রদান  

সভাটিবববনয ব্যফস্থা সনা সমবত াবয; 

-সকান আ নাই তফধা চতি নগয সস্টনটিবত সেন না থাভায ব্যফস্থা গ্রণ এফাং ফতমভান সপ্রক্ষাট  মাত্রীবদয 

চাতদা তফবফচনা সযবখ নাবচার সস্টন বফনটি সডবভাতর কবয ফা সববে নতুন কবয তনভ মাণ কযা সমবত াবয। 
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প্রথভ অধ্যা 

 

ভূতভকা  প্রকল্প তযতচতত 

 

১.১  ভূতভকা  প্রকল্প টভূতভ 

যকাতয ব্যফস্থানা তযচাতরত ফাাংরাবদ সযরব সদবয একটি মুখ্য তযফন াংস্থা।  রুত্বপূণ ম স্থর 

তযফন তববফ সদব্যাী মাত্রী  ণ্য তযফন সফা প্রদান কবয সমাগাবমাগ ব্যফস্থায াতফ মক উন্নতত 

াধন সদবয অথ মননততক উন্নবন সযরব গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা ারন কযবছ। সভাট ২৫,০৮৩ জন তনতভত 

কভ মচাযী সভাট ২৮৭৭.১০ তক:তভ: রুট তনব ফাাংরাবদ সযরব সদবয এক প্রান্তবক অন্য প্রাবন্তয াবথ 

াংবমাজন কবযবছ। এই দীঘ ম রুবটয অন্তর্ভ মক্ত ২টি উবেখবমাগ্য াখা বছোঃ ৮৫.০০ তক:তভ: যাজাী-সযানপুয 

ফড মায সভইন রাইন  ৭.০০ তক:তভ: আভনুযা- চাঁাইনফাফগি লু রাইন। 

মাত্রী তযফন ছাড়া ২টি সযরথ         কৃতল ণ্য, জ্বারাতন, ায  অবযন্তযীণবাবফ  উৎাতদত  

আভদানীকৃত নানাতফধ ভারাভার তফতবন্ন অিবর তযফাতত । যাজাী-সযানপুয ফড মায রুটটি সানা 

ভতজদ স্থর-ফন্দবযয ভাধ্যবভ আন্তোঃীভান্ত ফাতণজয ম্পন্ন কযবত গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা ারন কবয। ীভাবন্তয 

অয াবয বাযতী সযরবথয াংবগ যাজাী-সযানপুয ফড মায সভইন রাইবনয াংবমাগ থাকা বাযত 

সথবক আভদানীকৃত াথয ঈশ্বযদী সযরব জাংন ব পতযদপুবযয ভাধ্যবভ তনভ মাণাধীন দ্মা সতুয জন্য 

  ফন কযা বছ।  

উতেতখত ২টি সযরথই বৃটি আভবর তনতভ মত। মথামথ যক্ষণাবফক্ষণ ব্যততবযবক দীঘ মভ অততফাতত া 

রাইনগুবরায অফস্থা সাচনী তছর। সযরবথয ব্যফাযজতনত ক্ষ-ক্ষততয (wear & tear) তযভাণ তছর 

১২% আয ৭০-৭৫% কাবঠয তিায তছর অব্যফাযবমাগ্য। ঠিক ব্যারাস্ট তফীন সযররাইন আয জযাজীণ ম 

তনম্নভাবনয সতু/ফাঁধগুবরা (bridge & embankment) ঘন-ঘন দুঘ মটনায কাযণ ব দাঁতড়ব তছর। 

সকনমূবয সস্টন াংবকত ব্যফস্থা (Signaling System) তছর অতত পুযাবনা, ফতমভান প্রবাজবনয 

াবথ মা াভিস্যীন। যাজাী-সযানপুয ফড মায প্রধান রাইন  আভনুযা-চাঁাইনফাফগি লু রাইবন 

াখাতবতেক গততবফগ তস্থয কযা তছর মথাক্রবভ ঘন্টা ৬৫  ৪৫ তক:তভ: । উববক্ষবত্রই মাত্রী  ভার তযফন 

সেবনয গততবফগ হ্রা কবয ঘন্টা ২০ তকোঃতভোঃ-এ নাতভব আনা তযচারন ব্য বৃতদ্ধ  ভারাভার তযফবন 

তফরে ঘটা বে প্রাোঃ দুঘ মটনা সঠকাবনা ম্ভফ তন মূরত াংস্কাযতফীন ঝুঁতকপূণ ম সযর রাইবনয কাযবণ। 

বগ্নদা সস্টনগুবরাবত সকান আযাভদাক মাত্রী তফশ্রাভাগায তছর না এফাং অতযন্ত সনাাংযা টবরটগুবরা  তছর 

ব্যফাবযয অনুবমাতগ । উতেতখত ২টি রুবটই মাত্রী দুবব মাগ চযবভ উবঠতছর।  

ফতণ মত অফস্থায সপ্রতক্ষবত ৯০ A সগ্রবডয সযর, খাঁজমৄক্ত প্যাডবপ্লট উচ্চ ঘনত্ব (N+5) তফতষ্ট  তস্টর তিায, 

তস্থততস্থাক  সযর-তি, ঠিক তযভাবণয ব্যারাস্ট দ্বাযা বযাট, রাইন অধীনস্থ সতু/ফাঁধ  

পুনোঃতনভ মাণ/বভযাভত ইতযাতদ ৮৫.০০ তক:তভ: যাজাী-সযানপুয ফড মায  ৭.০০ তক:তভ: আভনুযা- 

চাঁাইনফাফগি লু রাইন তযপূণ মবাবফ নফান অতযাম ম ব বড়। এতদাংবগ তযচারন মাত্রীবফা 

উন্নবনয জন্য সস্টন বফন  প্লাটপভ মগুবরা তনভ মাণ/পুনোঃতনভ মাণ/াংস্কায আফশ্যক ব দাঁড়া। 

এভতাফস্থা “ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা - চাঁাইনফাফগি 

সকনমূবয পুনফ মান ” ীল মক প্রকল্পটি জুরাই ২০০৭ সথবক জুন ২০০৯ সভাদ কাবর সভাট ১৫৫.৪৭ সকাটি 
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টাকা ফাস্তফাবনয উবেব অনুবভাতদত । তবফ  প্রকল্পটি সল ম মন্ত জুরাই ২০০৭ সথবক জুন ২০১৩ 

সভাবদ সভাট ১৪৮.৯৮ সকাটি টাকা ব্য-এ ভাপ্ত । 

১.২ প্রকবল্পয উবেশ্য 

ফাাংরাবদ সযরবয তিভািবরয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা- চাঁাইনফাফগি সকবনয 

৮৫.০০ তক:তভ: সভইন রাইন এফাং ৭.০০ তক:তভ: লু রাইন পুনফ মান কবয জ, তনযাদ  দ্রুতগততবত মাত্রী 

 ভারাভার তযফন তনতিত কযাই প্রকবল্পয মূর উবেশ্য। 

১.৩  প্রকবল্পয াংতক্ষপ্ত তযতচতত  

০১. প্রকবল্পয নাভ : ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী- সযানপুয ফড মায এফাং  আভনুযা - 

চাঁাইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত) 

০২. উবযাগী ভন্ত্রণার/তফবাগ  : সযরথ ভন্ত্রণার 

০৩. ফাস্তফানকাযী াংস্থা  : ফাাংরাবদ সযর    

   ০৪. প্রকবল্পয অফস্থান  : তফবাগ সজরা উবজরা 

   যাজাী যাজাী  যাজাী দয, সগাদাগাতড় 

চাঁাইনফাফগি  চাঁাইনফাফগি দয, সযানপুয 

 

১.৪  প্রকল্প অনুবভাদন  াংবাধন 

‘ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান’ 

ীল মক প্রকল্পটি একবনক কর্তমক ২০/০৮/২০০৭ তাতযবখ ১৫৫.৪৭ সকাটি টাকা প্রাক্কতরত ব্যব অনুবভাতদত । 

মূর অনুবভাতদত ফাস্তফানকার তছর জুরাই ২০০৭ বত জুন ২০০৯ ম মন্ত। যফতীবত আইএভইতডয 

সুাতযক্রবভ প্রকল্পটিয সভাদ ব্য বৃতদ্ধ ব্যততবযবক একাতধক ফায  তযফতমন কবয ৩০/০৬/২০১৩ ম মন্ত বৃতদ্ধ 

কযা । ফাস্তফান ম মাব কতত উকযণ/অে-এয তযফতমন/াভিস্য তফধাবনয কাযবণ ব্য হ্রা-বৃতদ্ধ 

াা প্রকল্পটি াংবাধবনয প্রবাজন বড়। এরূ সপ্রক্ষাবট তডতইত-এয সুাতযক্রবভ ১৫১.৯৯ সকাটি 

টাকা প্রাক্কতরত ব্যব প্রকল্পটি ০১/০৭/২০০৭ বত ৩০/০৬/২০১৩ সভাবদ ভাননী সযর ভন্ত্রী কর্তমক 

অনুবভাতদত ।  তনবম্ন তডতত প্রণন, াংবাধন  অনুবভাদবনয তাতযখ সদা রোঃ 

তডতত  অনুবভাদবনয তাতযখ 

(ক) মূর ২০ আগস্ট ২০০৭ 

(খ) ১ভ াংবাধন  ৩০ জুন ২০১৩ 

সূত্রোঃ আযতডতত  আইএভইতডয প্রততবফদন 

 

চ্যতক্ত মূল্য ১৪৮.৬৪ সকাটি      (সভাট প্রাক্কতরত ব্যবয ৯৫.৬%)       বৃৎ ২টি প্যাবকজ (WD1   

WD2)    জন্য আফানকৃত দযত্রমূ য য ততনফায অগ্রণবমাগ্য ায য সল ম মন্ত ৪থ ম ফাবয 

যকাতয ক্র াংক্রান্ত কতভটি (CCGP) কর্তমক  গৃীত  ২০১০ বন। পবর প্রকবল্পয প্রধান কাম মকরা 

তফরবে শুরু কযা ফাস্তফান ভ দীঘ মাতত ।  ১ভ  ২ দযত্র ক্র াংক্রান্ত উবদষ্টা তযলদ কতভটিয 

বা সযস্পতন্পব তফবফতচত তন। ৩ দযত্রটিবত আন্তজমাততক দযত্র-এয জন্য জাভানত দাতখবরয 

ভীভা াংক্রান্ত ব্যতবয কাযবণ যকাযী ক্র াংক্রান্ত ভতন্ত্রতযলদ কতভটিয বা তফবফতচত তন। ৪থ ম 

ফাবয সমাগাবমাগ ভন্ত্রণারবয অনুভততক্রবভ ১৬.০৩.২০১০ তাতযবখ ঠিকাদাবযয াবথ চ্যতক্তত্র ম্পাতদত । 
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উক্ত চ্যতক্তত্র দুটিয সভাদ ১৮ ভা মা ১৫.০৯.২০১১ তাতযবখ  সল । এ তফলব অধ্যা-৪ এ তফস্তাতযত 

আবরাচনা কযা ববছ। অন্যান্য আনুলাতেক কাজ ম্পাদবনয তনতভে প্রকবল্পয সভাদ ৩০.০৬.২০১২ তাতযখ 

ম মন্ত বৃতদ্ধ কযা । অন্যতদবক প্রকবল্পয ভধ্যফতী ভব বযাতযবন অড মায মূরধন খাবতয াংগ্রব যাতয 

ক্র, পূতম  তফতফধ খাবত  তযফতমবনয কাযবণ ভ বৃতদ্ধ ছাড়া প্রকবল্পয াংবাধনীয প্রবাজন বড়। 

অতোঃয ৩০ জুন ২০১৩ বন প্রকবল্পয আযতডতত (১ভ াংবাতধত) অনুবভাতদত ।  

     -১.১: ব্য তযফতমন ব্যততবযবক প্রকবল্পয সভাদ বৃতদ্ধ 

 প্রকল্প সভাদকার ভ বৃতদ্ধয 

তযভাণ 

সভাদ বৃতদ্ধ অনুবভাদবনয 

তাতযখ 

অনুবভাদন প্রদানকাযী কর্তমক্ষ 

জুরাই ২০০৭-জুন ২০১১ ২ ফছয ১১/০৮/২০০৯ আইএভইতড-এয সুাতযক্রবভ তযকল্পনা কতভবনয 

দস্য 

জুরাই ২০০৭-জুন ২০১২ ১ ফছয ২৯/০৫/২০১১ আইএভইতড-এয সুাতযক্রবভ তযকল্পনা ভন্ত্রী 

জুরাই ২০০৭-জুন ২০১৩ ১ ফছয ২৮/০৪/২০১৩ আইএভইতড-এয সুাতযক্রবভ তযকল্পনা ভন্ত্রী 

সূত্রোঃ তযকল্পনা াখা, সযরথ ভন্ত্রণার 

 

১.৫ অথ মাবনয অফস্থাোঃ াংবাতধত এতডত ফযাে,          অগ্রগতত 

প্রকবল্পয               সত ৬ ফছবযয তফবাজন  ফ মবভাট ১৫৬.৯২ সকাটি টাকায               য 

তফযীবত                    তছর ১৪৮.৯৮ সকাটি টাকা, মতদ অফমুক্ত অবথ ময তযভাণ তছর ১৫৪.৪৫ 

সকাটি  টাকা। াংবাতধত এতডত ফযাে  অগ্রগতত তচত্র (াযতণ-১.২) সথবক এটা স্পষ্ট সম প্রথভ দু’ ফছয 

সতভন সকান ফযাে ফা            তছর না; মূর তডততবত ফতণ মত প্রকবল্পয সভাদকার কাম মত তফপবর 

সগবছ। র্ততী ফছয সথবক ফযাে  ব্য ফাড়বত থাবক। প্রকবল্পয ক্র/াংগ্র াংক্রান্ত জটিরতা তনযবন দীঘ ম 

ভ সক্ষনই        প্রধান কাযণ বর অন্য কতত কাযণ কভ-সফী দাী;           অতধকতয 

তফফযণ       অনুবছদ ৩.৩-  সদা ববছ। 

 

     -১.২:                              

(       ) 

    বছর বর   ও         অবমুক্ত 

অর্ থ 

   ও ব  ব       

              ব  ব %               ব  ব % 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০০৭-০৮ ৫০০.০০ ৫০০.০০ -- ৩.২২% ৫৪.০০ ৪৬.৮৯ ৪৬.৮৯ -- ০.৩০% 

২০০৮-০৯ ১২৭.০০ ১২৭.০০ -- ৫০% ১২৬.০০ ১২৬.০০ ১২৬.০০ -- ০.৮১% 

২০০৯-১০ ৩৩৬৫.০০ ৩৩৬৫.০০ -- ৫০% ৩৩৬৫.০০ ৩৩৬২.০২ ৩৩৬২.০২ -- ২১.৬১% 

২০১০-১১ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ -- ৬৮% ৫৫০০.০০ ৫৪৯০.৭৭ ৫৪৯০.৭৭ -- ৪৮.২৮% 

২০১১-১২ ৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ -- ২৯% ৫৪০০.০০ ৫১২৩.৫৯ ৫১২৩.৫৯ -- ২৪.১২% 

২০১২-১৩ ৮০০.০০ ৮০০.০০ -- ৪.৮৮% ১০০০.০০ ৭৪৯.০৭ ৭৪৯.০৭ -- ৪.৮৮% 

     ১৫৬৯২.০০ ১৫৬৯২.০০ --  ১৫৪৪৫.০০ ১৪৮৯৮.৩৪ ১৪৮৯৮.৩৪ -- ১০০% 

 সূত্রোঃ ততআয 
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চিত্র-৩.১:  প্রকল্পের অর্ থ বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগচির তুলনামূলক চিত্র 

 

১.৬  প্রকল্প ফাস্তফান         কার  

মূর তডততবত প্রকল্প ফাস্তফাবনয প্রাক্কতরত ভ দু ফছয ধযা বর ফাস্তবফ ভ সরবগছ সভাট ৬ ফছয, পবর 

টাইভ বায যান ববছ ২০০%।  

াযতণ-১.৩: প্রকল্প ফাস্তফাবনয  মূর, তযফততমত  াংবাতধত সভাদ 

   

আযম্ভ 

 

ভাতপ্ত 

টাইভ বায-যান  

(মূর তডততয তুরনা) 

(ক) মূর  জুরাই, ২০০৭   জুন, ২০০৯ মূর সভাবদয তুরনা ২০০% 

সভাট সভাবদ (৬ ফছবয ) ৬৭% (খ) ব্য তযফতমন ব্যততবযবক সভাদ বৃতদ্ধ জুরাই, ২০০৭   জুন, ২০১৩ 

(গ) ১ভ াংবাধন   জুরাই, ২০০৭   জুন, ২০১৩ 

  :        

 

১.৭  প্রকবল্পয অনুবভাতদত ব্য 

(রক্ষ টাকা)  

 মূর ১ভ াংবাধন াংবাধবন হ্রা/বৃতদ্ধয  

তযভাণ 

হ্রা/বৃতদ্ধয    

ায (তবাগ) 

(ক) সভাট ১৫৫৪৬.৭০ ১৫১৯৯.৭০ (৩৪৭) (২.২৩%) 

(খ) টাকা (তজতফ) ১৫৫৪৬.৭০ ১৫১৯৯.৭০ (৩৪৭) (২.২৩%) 

সূত্রোঃ আযতডতত 
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১.৮ প্রাক্কতরত ব্য  কস্ট বায-যান  

  

ততআয অনুমাী কস্ট বাযযান  ফাস্তফান সভাবদ প্রকৃত টাইভ বাযযান তনবম্নয াযতণবত উস্থান 

কযা রোঃ                                        

(রক্ষ টাকা)  

 

তফফযণ 

প্রাক্কতরত ব্য  

প্রকৃত ব্য 

কস্ট বায-যান 

(% মূরখযচ) 

ভন্তব্য 

মূর তডতত ফ মবল াংবাতধত 

তডতত 

সভাট ১৫৫৪৬.৭০ ১৫১৯৯.৭০ ১৪৮৯৮.৩৪ তডততয তুরনা ৪.১৭% এফাং 

আযতডততয তুরনা ১.৯৮% াশ্র 

আযতডতত সভাতাবফক 

কাম ম ম্পাতদত তজতফ ১৫৫৪৬.৭০ ১৫১৯৯.৭০ ১৪৮৯৮.৩৪ 

সূত্রোঃ ততআয 

  

১.৯ প্রকবল্পয অেতবতেক ফাস্তফান তচত্র  

ততআয ম মাবরাচনা সদখা মা, প্রকল্প ফাস্তফাবন তফরে বর ম্পদ অতধগ্রণ, পূতম কাজ, সভযাভত, 

যক্ষণাবফক্ষণ  পুনফ মান ইতযাতদ খাবতয আতথ মক অগ্রগতত ফ মবল প্রকল্প দতরবর (আযতডতত) ফতণ মত 

রক্ষযভাত্রায তুরনা বন্তালজনক। সফতন-বাতা  াংস্থায খযচ খাবত ফযােকৃত রক্ষযভাত্রায তফযীবত আাত 

দৃতষ্টবত প্রকৃত সকান অগ্রগতত সনই; তবফ ফাস্তফতা এই সম সমবতু সযরবয কভ মকতমাগণ অতততযক্ত দাতত্ব 

তববফ প্রকবল্পয জন্য কাজ কবযবছন অতএফ প্রকৃতবক্ষ এ খাবত খযচ াশ্র ববছ।  

মূর  ি     প্র  েয প্র ক্ক র     ধয      র  ৫৫. ৪ ক  টি     ।   ফ কল ম  ন্ত প্র ে উ য  য 

 যফ  ন,  ভঞ্জস্য আ য  ি   য   অয ি   ( ভ ং   ধ ) ক     প্র ক্করন �. ৫%   ভ   ধয  

    র প্র    ৫� ক  টি     । প্র  েয প্রকৃ  ফ  ফ  ন     ৪৮.৯৮ ক  টি      ও    মূর  ি     

ফ     প্র ক্ক র     য তুরন   ৬.৪৮ ক  টি       শ্র      , প র Cost Overrun ন     ফযং    

 শ্র       4.09%।      প্রকবল্পয অেতবতেক ফা আইবটভ অনুমাী প্রাক্কতরত ব্য, প্রকৃত আতথ মক  

ফাস্তফ অগ্রগতত  Cost Overrun-এয তচত্র সদখান রোঃ  

     -১.৪: প্রকবল্পয অেতবতেক অথ মান, ফাস্তফ অগ্রগতত  Cost Overrun  

(        ) 

  

   

                     (       

      ) 

          প্রকৃত অগ্রগতত (             ) Cost 

Overrun 

(তডততয তুরনা) 

          ১ভ 

         

আতথ মক 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ 

( )                

১ কভ মকতমাগবণয সফতন ৩০.৪১ ৩০.৪১ ০.০০ - (-100%) 

২ াংস্থায খযচ ২৬.০৪ ২৬.০৪ ০.০০ - (-100%) 

৩ বাতা ৪১.৬৮ ৪১.৬৮ ০.০০ - (-100%) 

৪ ভজুতয/শ্রভ ব্য ৪৮৫.৪৫ ৪১১.৫৫ ৪১০.৪৫ ৯৯.৭৩% (-15.45%) 

৫ সভযাভত, যক্ষণাবফক্ষণ  

পুনফ মান 
৭৩৬.৯৬ ৯১০.৮৯ ৮১১.৮৯ ১০০% (10.17%) 

৬ উ -     ( ) ১৩২০.৫৪ ১৪২০.৫৭ ১২২২.৩৪ ৮৬.০৫% (-7.44%) 

( )                

৭ ম্পদ াংগ্র (বযর রাইন 

পুনফ মান াংক্রান্ত ভারাভার) 
১৩৮৮০.০৩ ১২০৭৮.৯৫ ১২০২৩.৮৯ ৯৯.৫৪% (-13. ৭%) 

৮ ম্পদ াংগ্র (তক-আ গাতড়) ১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০ - (-100%) 
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                     (       

      ) 

          প্রকৃত অগ্রগতত (             ) Cost 

Overrun 

(তডততয তুরনা) 

          ১ভ 

         

আতথ মক 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ 

৯ পূতমকাম ম ১৬১.০০ ১৬৭২.১৮ ১৬৪৩.৭১ ৯৮.৩০% +920.94% 

১০ তফতফধ ১৫৩.৯৩ ১০.০০ ৮.৪০ ৮৪% (-94.54%) 

১১ উ-সভাট (খ) ১৪,২১৩ ১৩৭৭৯.১৩ ১৩৬৭৬.০০ ৯৯.২৫% (-3.78%) 

১২ ফ মবভাট (ক+খ) ১৫৫৩৩.৫ ১৫১৯৯.৭০ ১৪৮৯৮.৩৪ ৯৮.০২% (-4.09%) 

সূত্রোঃ তডতত, আযতডতত  ততআয 

 

য       

  

মূরধন    

   

য    ফন ভ মূরধন     য          ব  )

 

            
 .           

           
        
 .   

              
              
              

  .   

        
  .   

     
 .   
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১.১০  ম্যাব প্রকবল্পয অফস্থান 

  

যাজাী তফবাবগয ভানতচবত্র প্রকবল্পয অফস্থান (তাযকা তচহ্ন স্থাবন)       

 

                    যাজাী সযর সস্টন                                           সযানপুয সযর সস্টন 
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      অধ্যা 

প্রবাফ মূল্যান কাম মক্রবভয কাম ম দ্ধতত   

 

২.১  ভূতভকা  

প্রকল্প দতররাতদ  আইএভইতড বত প্রাপ্ত Terms of Reference (TOR) এয  আবরাবক যাভ মকদর 

তফবফচয ভাপ্ত প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যান কাম ম দ্ধতত তনণ ম কবযবছ। ভীক্ষা দ্ধততটিয সকৌর  কাম মক্রভ 

মূরত TOR-এ ফতণ মত যাভ মবকয দাতত্ব  কাম ম তযতধয উয তবতে কবযই প্রণীত। তনবম্ন যাভ মবকয 

সুতনতদ মষ্ট দাতত্বগুবরায ফণ মনা সদা রোঃ 

২.২ যাভ মবকয দাতত্ব  

ক) প্রকবল্পয টভূতভ, অনুবভাদন, উবেশ্য, াংবাধন, প্রকল্প ব্য, ফাস্তফানকার  অথ মান, তডততয 

চাতদা অনুমাী ফছয তবতেক এতডত ফযাে, চাতদা ফছয তবতেক অফমুতক্ত  ব্যবয প্রাতেক তথ্য 

ম মবফক্ষণ  ম মাবরাচনা; 

খ) প্রকবল্পয অাংগতবতেক ফাস্তফান অগ্রগততয ফাস্তফ  আতথ মক তথ্য াংগ্র, তন্নবফ, তফবেলণ, াযতণ  

সরখতচবত্রয ভাধ্যবভ উস্থান  ম মবরাচনা; 

গ) প্রকবল্পয উবেশ্য অজমবনয অফস্থা ম মাবরাচনা  ম মবফক্ষণ; 

ঘ) প্রকবল্পয আতা ম্পাতদত তফতবন্ন ণ্য/কাম ম  সফা াংগ্রবয (Procurement) সক্ষবত্র প্রচতরত 

াংগ্র আইন  তফতধভারা (PPR, উন্নন বমাতগতা গাইডরাইন ইতযাতদ) প্রততারন কযা ববছ 

তকনা স তফলব ম মাবরাচনা  ম মবফক্ষণ; 

ঙ) প্রকবল্পয আতা াংগৃীত তফতবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা তযচারনা এফাং যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য 

প্রবাজনী জনফর আনুলতেক তফলাতদ তনব ম মাবরাচনা  ম মবফক্ষণ; 

চ) প্রকবল্পয আতা াংগৃীত ণ্য, কাম ম  সফা াংতেষ্ট ক্র চ্যতক্তবত তনধ মাতযত সস্পততপবকন, 

গুণগত ভান  তযভাণ অনুমাী প্রবাজনী তযফীক্ষণ/মাচাইবয ভাধ্যবভ াংগ্র কযা ববছ তকনা 

তা মাচাই কযা; 

ছ) প্রকবল্পয ফাস্তফান ম্পতকমত তফতবন্ন তফল সমভন: অথ মাবন তফরে, ণ্য,কাম ম  সফা ক্র/াংগ্রবয 

সক্ষবত্র তফরে/কাম ম প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকবল্পয সভাদ  ব্য বৃতদ্ধ ইতযাতদয কাযণ 

অন্যান্য তদক তফবেলণ, ম মবফক্ষণ  ম মাবরাচনা; 

জ) প্রকবল্পয আতা ম্পাতদত মূর কাম মক্রভমূবয কাম মকাতযতা  উবমাতগতা তফবেলণ এফাং তফবল 

পরতা (Success Stories) তফলব আবরাকাত; 

ঝ) প্রকবল্পয ফরতদক, দুফ মরতদক, সুবমাগ  ঝুঁতক (SWOT) তফবেলণ এফাং বতফষ্যবত একই ধযবনয 

প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফাবনয সক্ষবত্র মবথামৄক্ত সুাতয প্রদান; 

ঞ) মাত্রীবদয ভ্রভণ আযাভদাক  তনযাদ ববছ তকনা তা মূল্যান কযা; 

ট) মাত্রী  ভারাভার তযফবন সেবনয গতত বৃতদ্ধ সববছ তকনা এফাং দুঘ মটনা কবভবছ তকনা তা ম মবফক্ষণ 

কযা; 
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ঠ) প্রকবল্পয তবাগ এরাকা ভীক্ষায আতার্ভক্ত তববফ মূল্যান কযবত বফ; 

ড) প্রকল্প এরাকায আথ ম-াভাতজক অফস্থায মূল্যান কযা; 

ঢ) উতেতখত প্রাপ্ত তফতবন্ন ম মবফক্ষবণয তবতেবত াতফ মক ম মাবরাচনা; 

 প্রকল্প াংতেষ্ট অন্যান্য প্রাতেক তফলাতদ; (ক) প্রকল্প এরাকা সথবক াংগৃীত তথ্য, এপতজতড  

স্থানী ম মাব কভ মারা আবাজন কবয মূল্যান কাবজয তবতেবত একটি মূল্যান প্রততবফদন প্রণন 

এফাং ক্রকাযী াংস্থা (আইএভইতড) কর্তমক অনুবভাদন গ্রণ এফাং খ) জাতী ম মাবয একটি কভ মারা 

আবাজন কবয মূল্যান কাবজয ম মবফক্ষণ (Finding) মূ অফতত কযা  কভ মারায প্রাপ্ত 

ভতাভত  সুাতযমূ তফবফচনা কবয প্রততবফদনটি চূড়ান্ত কযা; 

ণ) যাভ মক চ্যতক্তয তাতযখ সথবক চায ভাবয ভবধ্য ভীক্ষা াংক্রান্ত মাফতী কাম মক্রভ চূড়ান্ত কযা;  

ত) সফা াংগ্রকাযী াংস্থা (আইএভইতড) কর্তমক আবযাতত অন্যান্য াংতেষ্ট দাতত্ব ারন কযা। 

২.৩ ভীক্ষায ধাযণাগত তফল (Conceptual Aspect of the Study) 

মতদ প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যান উকাযববাগী  কবরার গ্রুবয ভতাভবত প্রততপতরত , তথাত প্রকবল্পয 

ফতমভান অফস্থা  ভূতভকায বে তায নকা/তযকল্পনা তথা তডততবত ফতণ মত উবেশ্য, রক্ষয  এতদাংতেষ্ট 

চরক (Variable)  তনবদ মবকয ভান/তফফযবণয তুরনা কযা ববছ। সকননা একটি ভাপ্ত প্রকবল্পয 

ইততফাচক প্রবাফ তনব ময কবয তায ফাস্তফান দক্ষতা, পরতা   উবেশ্য অজমবনয ভাত্রায উয। অতএফ 

ফতণ মত উবেশ্য  TOR-             যাভ মকদর  তনবম্নাক্ত ততনটি ম মাবয তফলাফরী প্রতযক্ষ ফা 

বযাক্ষবাবফ যীক্ষণ  মূল্যান কবযবছোঃ 

যীক্ষণ/মূল্যান প্রকৃতত যীক্ষণী তফল/চরক/তনবদ মক 

প্রকল্প ফাস্তফান াংক্রান্ত 

কভ মকাবেয যীক্ষণ/ 

মূল্যান 

ক)  প্রকবল্পয প্রধান অেমূ ফাস্তফাবনয ভ  অফস্থা; 

খ)  সযর-থ পুনফ মাবনয উকযণ মাফতী প্রকল্প ভারাভার, জনফর, সফা 

অন্যান্য তযকল্পনা অনুমাী ভভত াংগৃীত ববছ তকনা; 

গ) প্রকবল্পয আতা ম্পাতদত তফতবন্ন ণ্য/কাম ম  সফা াংগ্রবয সক্ষবত্র 

প্রচতরত PPR  প্রবমাজয গাইডরাইন প্রততারন কযা ববছ তকনা; 

ঘ) প্রকবল্পয আতা াংগৃীত ণ্য, কাম ম, জনফর  সফা াংতেষ্ট ক্র চ্যতক্তবত 

তনধ মাতযত সস্পততপবকন, গুণগত ভান  তযভাণ অনুমাী প্রবাজনী 

তযফীক্ষণ/মাচাইবয ভাধ্যবভ াংগ্র কযা ববছ তকনা; 

ঙ) প্রকবল্পয অথ মান  ব্যফস্থানা, এফাং ভাপ্ত প্রকবল্পয গুণগত  ভান   

অনুযণবমাগ্য উাদান; 

চ)    প্রকবল্পয ফরতদক, দুফ মরতদক, সুবমাগ  ঝুঁতক (SWOT) তফবেলণ। 

ভাপ্ত প্রকবল্পয ফতমভান 

অফস্থা, ভূতভকা  

তযচারবনয ম মাবরাচনা 

ক) সযর রাইন পুনফ মাবনয অফস্থা (বযর রাইন, সযর তিায, ব্যারাষ্ট, সযর রাইবনয  

পবভ মন, সযর রাইবনয সিা, ইতযাতদয অফস্থা); 

খ) তগনাতরাং এফাং সটতরকতভউতনবকবনয অফস্থা; 
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যীক্ষণ/মূল্যান প্রকৃতত যীক্ষণী তফল/চরক/তনবদ মক 

গ) সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম, তফশ্রাভাগায  টবরবটয অফস্থা; 

ঘ) সস্টবনয তবতবযয অফস্থা  তযবফ; 

ঙ) মাত্রী  ভারাভার তযফবনয তযভাণ  আ;  

চ) সেবনয গড় গততবফগ, সেন চরাচবরয তযভাণ, ভানুফততমতা, দুঘ মটনা, ইতযাতদ। 

প্রকবল্পয াতফ মক প্রবাফ 

মূল্যান 

ক) মাত্রীবদয ভ্রভণ কতটুকু আযাভদাক  সুতফধাজনক ববছ;  

খ)  দুঘ মটনায তযভাণ  ভাত্রায কতটুকু হ্রা/বৃতদ্ধ ঘবটবছ;  

 গ) মাত্রী  ভারাভার তযফন কতটুকু দ্রুততয ববছ; 

 ঘ) সেবনয াংখ্যা, মাত্রী  ভারাভার তযফন বৃতদ্ধয তযভাণ; 

ঙ)  এই সকবন বাযতী ভারফাী সেবনয গতত সফবড়বছ তকনা; 

চ) প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর এরাকা কভ মাংস্থান সৃতষ্ট ফা ব্যফা-ফাতণজযয 

হ্রা/বৃতদ্ধ; 

ছ)প্রকবল্পয সুতফধাববাগীগবণয আ বৃতদ্ধ ফা াংতেষ্ট এরাকা কভ মাংস্থান সৃতষ্ট 

কতটুকু ববছ; এফাং 

জ) প্রকল্প এরাকায তক্ষা,      অন্যান্য ইততফাচক তযফতমন; ইতযাতদ। 

 

উয ফতণ মত যীক্ষণী তফল/চরক/তনবদ মক াংক্রান্ত তথ্য ঠিকবাবফ াংগ্র  মথামথ তফবেলণ কবয ভাপ্ত 

প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যান কযা ববছ। এ জন্য একটি কাম মকযী ভীক্ষা দ্ধতত অনুযণ কযা ববছ তনবম্ন মায 

পূণ মাে ফণ মনা াংতক্ষপ্তবাবফ উস্থাতত রোঃ 

২.৪ ভীক্ষা দ্ধতত  

ভাপ্ত প্রকল্পটি মূল্যাবনয উবেবশ্য তযচাতরত ভীক্ষা বযাক্ষ গবফলণা ফা সডস্ক তযতবউ ছাড়া ভাঠ ম মাব 

প্রাথতভক উৎ সথবক তথ্য াংগ্রবয জন্য ততন ধযবনয দ্ধতত অনুযণ কযা     

 (ক)                                   ফাস্তফ অগ্রগততয মূল্যাবনয জন্য প্রকল্প স্থাবনয সযরথ, 

সেন চরাচর, সবৌতকাঠাবভা, মাত্রী  ণ্যবফা ইতযাতদ াংতেষ্ট কর তফল      ম মবফক্ষণ কযা     

াংতেষ্ট দতররাতদ/কাগজত্র প্রাতপ্ত াববক্ষ যীক্ষা কবয সদখা । 

(খ) াংখ্যাগত জতযোঃ ভাঠ ম মাব মাত্রী তথা প্রকল্প সুতফধাববাগীগবণয  কবরার গ্রুবয ভতাভত গ্রবণয 

তনতভবে কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র তযাংখ্যান তবতেক াংখ্যাগত জতয তযচারনা কযা ববছ। 

(গ)গুণগত মূল্যানোঃ ভীক্ষায অন্যান্য উেযদাতাগণ সথবক তনতফড় আবরাচনা, এপতজতড, স্থানী ম মাব 

কভ মারা ইতযাতদয ভাধ্যবভ  গুণগত তথ্য াংগ্র কযা ।  

ফ মবভাট ৮টি ধাব ভীক্ষাটি ম্পন্ন কযা ববছ। প্রততটি ধাবয কভ মকাে, তদনুমাী ভীক্ষা তথ্য াংগ্র 

দ্ধতত  তনবদ মক াংক্রান্ত প্রাতপ্তয একটি াযতণ তনবম্ন সদা রোঃ 
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াযতণ-২.১ ভীক্ষা তযচারনায ধা, কভ মকাে  প্রাতপ্ত/পরাপর 

ধা 

(Step) 

দবক্ষ  কভ মকাে 

(Action) 

তথ্য/উাে আযণ দ্ধতত 

(Method/Intrument) 

প্রাতপ্ত/পরাপর 

(Outcome) 

ধা-১: বযাক্ষ 

গবফলণা ফা সডস্ক 

তযতবউ কযা। 

ক) প্রকবল্পয তডতত, আযতডতত, 

ততআয, ক্র প্রতক্রা াংক্রান্ত 

ডকুবভন্ট,  াংতেষ্ট তনফ মাী 

আবদ/তনবদ ম, াকুমরায, 

প্রততবফদন/তনফন্ধ ইতযাতদ াংগ্র  

ম মাবরাচনা 

খ) তথ্য আযবণয  সকৌর   

তযকল্পনা প্রণন কযা । 

ফাাংরাবদ সযরব  াংতেষ্ট 

প্রকবল্পয কভ মকতমাগবণয বে 

আবরাচনা  তাবদয প্রতযক্ষ  

বযাক্ষ াতা াংতেষ্ট 

দতরর, প্রততবফদন, প্রকানা 

াকুমরায, ছতফ, তাতরকা 

ইতযাতদ াংগ্র  অধ্যন কযা 

ববছ। 

 প্রকবল্পয স্থান, রক্ষয, উবেশ্য, ফাবজট  

ব্য, অগ্রগতত, প্রততফন্ধকতা, পরতা, 

তফপরতা, ায ইতযাতদ ম্পবকম ধাযণা অজমন  

 প্রকবল্পয রক্ষযতবতেক তনবদ মক/চরক 

াংক্রান্ত ধাযণা রাব 

 তথ্যদাতাগবণয প্রকায নাক্তকযণ  

   গাবমাগ সকৌর তনধ মাতযত। 

ধা-২: নমুনায 

আকায তনণ ম 

নমুনায আকায তনণ ম দ্ধতত  তনরুণ সমৌতক্তক তযাংখ্যাতনক 

তনভাফরী  ব্যফহৃত সূত্র। 

 নমুনা আকায  নমুনা সেভ প্রণীত (অনুবছদ 

২.৫ এ ফতণ মত)। 

ধা-৩: উাে 

াংগ্র ইন্স্ট্রুবভন্ট/ 

প্রশ্নত্র প্রণন, 

ভাঠ ম মাব মাচাই 

 চূড়ান্তকযণ। 

ক) াক্ষাৎকায প্রদানকাযীগবণয ধযন 

অনুাবয খড়া প্রশ্নত্র প্রণন কযা 

খ) ভাঠ ম মাব প্রশ্নত্রগুবরাবক অনুু্রূ 

উাে দ্বাযা পূযণ এফাং আইএভইতড-য 

াংতেষ্ট কভ মকতমাগবণয বে আবরাচনা 

কবয প্রশ্নত্রগুবরাবক চূড়ান্ত কযা। 

কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র 

(Structured  

Questionnaire) 

(াংমৄতক্ত-১) 

 খড়া প্রশ্নত্র  সচকতরস্ট ভাঠ ম মাবয 

মাচাই/যীক্ষণ-এয ভাধ্যবভ চূড়ান্তকৃত 

 তনবাগ  ফাস্তফ প্রতক্ষণ সবল 

সুশাংখল্বাবফ তথ্য াংগ্রকাযীগণবক সপ্রযণ।  

ধা-৪: প্রাথতভক 

উৎ বত তথ্য 

াংগ্রোঃ 

বযজতভবন 

ভীক্ষাস্থান 

তযদ মন  ভাঠ 

ম মাবয তথ্য 

াংগ্র কযা। 

ক) প্রকল্প এরাকা বযজতভবন 

ম মবফক্ষণ, প্রকবল্পয অেতবতেক 

ফাস্তফান মাচাই, ঠিক ভারাভার/সফা 

ক্র/াংগ্র ববছ তকনা এফাং মথামথ 

সযরথ প্রততস্থান সুম্পন্ন ববছ 

তকনা তা মাচাইকযণ। 

তডততবত ফতণ মত ভারাভার,  

সবৌতকাঠাবভা  সফা াংক্রান্ত 

তনবদ মক েতরত উন্ুক্ত াযতণ 

তফতষ্ট সচকতরস্ট (াংমৄতক্ত-৩ 

  াংমৄতক্ত-৪) 

 পুনফ মাতত সযর রাইন -                

প্রকবল্পয অে                     রাব 

 তফশ্রাভাগায  টবরট  সস্টন তফতল্ডাং 

এয        অফস্থায         

 সেনমূবয গততবফগ, মাত্রী  ণ্যবফায 

ধযন/ভান, ইতযাতদয তথ্যতচত্র রাব 

 কতত ব্যতয, তফরে   সকৌরগত র্ভর  

তায কাযণ উৎঘাটিত । 

খ) তডতত অনুাবয ভারাভার, কাম মাতদ 

 সফা াংগ্রবয প্রতক্রা ততআয 

'০৮ এ ফতণ মত তনভাফরী ভানা ববছ 

তকনা তা যীক্ষা কযা। 

ততআয ২০০৮-এ ফতণ মত 

তনবদ মক েতরত সচকতরস্ট  

 ক্র ফা াংগ্র াংক্রান্ত তনভাফরীয ব্যতয 

 কাযণ তচতহ্নত  

 াংগ্র দ্ধততয ত্রুটি/দুফ মরতা  তচতহ্নত।  

গ) াংতেষ্ট সযর াখায দাতবত্ব  

তনবাতজত তযচারন, ব্যফস্থানা  

যক্ষণাবফক্ষণ কভ মকতমাগবণয বে দীঘ ম 

তনতফড় আবরাচনা (In-depth 

discussion)। 

 

উন্কু্ত াযতণ তফতষ্ট সচকতরস্ট 

ব্যফায কবয প্রকবল্পয ভূতভকা 

 কাম মকাতযতা, সযর াখাটিয 

অফস্থা, ভস্যা, ফাধা, দুফ মরতা, 

ম্ভাফনা ইতযাতদ তফলব 

আবরাচনা কযা ববছ। 

(সচকতরস্ট, াংমৄতক্ত-৫) 

 

 সযর চরাচর, মাত্রী  ভারাভার, দুঘ মটনা  

আ ম্পকী উাে  অজমন 

 ফতমভান তযচারন, যক্ষণাবফক্ষণ  অন্যান্য 

কাম মক্রভ াতফ মক তযবফবয তথ্য রাব 

 মাত্রী  ভারাভার তযফন চাতদায 

তফযীবত সফায ধযন  ভান এফাং সফা 

প্রদাবন ফাধা/তফতে, ীভাফদ্ধতা ইতযাতদ 

তচতহ্নত 

 প্রকবল্পয দুফ মর  ফর তদক, বীতত, ঝুঁতক, 

সুবমাগ ইতযাতদ তচতহ্নত 

 কভ মচাযী/কভ মকতমাগবণয প্রতক্ষণ  সযর 

াখাটিয অতধক কাম মকয ভূতভকায জন্য 

যাভ ম রাব।  

ঘ) মাত্রীগবণয াক্ষাৎকায গ্রণ। কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র  

(প্রশ্নভারা-১, াংমৄতক্ত-১) 

 ভ্রভণ কতটুকু দ্রুততয, আযাভদাক  

তনযাদ ববছ  তা তনরুতত 

 সেবনয তযভাণ, মাত্রী  ণ্য তযফন 

সফায ভান াংক্রান্ত তথ্য রাব 
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ধা 

(Step) 

দবক্ষ  কভ মকাে 

(Action) 

তথ্য/উাে আযণ দ্ধতত 

(Method/Intrument) 

প্রাতপ্ত/পরাপর 

(Outcome) 

 কভ মাংস্থান  এরাকাফাতয আ ফধ মবন  

আথ ম-াভাতজক উন্নবন পুনফ মাতত 

সকনমূবয ভূতভকা তনরুতত 

 মাত্রী  তযফন সফা অতধকতয উন্নবনয  

জন্য মাত্রীগবণয যাভ ম রাব। 

ঙ) কবরারগ্রুবয উেযদাতাগবণয 

াক্ষাৎকায গ্রণ 

কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র  

(প্রশ্নভারা-২, াংমৄতক্ত-২) 

 তফকল্প মাতাত/তযফন, সযবরয তুরনা 

ব্য  ভ, সুতফধা/অসুতফধা ইতযাতদ 

তফলব কবরারগ্রুবয উেযদাতাগবণয 

ভতাভত  তাবদয যাভ ম রাব। 

চ) সযরব তফবাগ  ভন্ত্রণারবয 

প্রকল্প াংতেষ্ট কভ মকতমাগবণয াবথ KII 

ফা তনতফড় আবরাচনা 

 

KII সচকতরস্ট  

(সচকতরস্ট, াংমৄতক্ত-৭) 

 

 

 প্রকল্প ফাস্তফান াংক্রান্ত তফতবন্ন তথ্য  

অতবজ্ঞতা 

 দুঘ মটনা, সেন চরাচর, মাত্রী  ণ্য 

তযফন সক্ষবত্র গুণগত তযফতমন 

 ২ টি াখায আ বৃতদ্ধ প্রকবল্পয আথ ম-

াভাতজক ভূতভকা 

 তনযাো  তযবফগত তযফতমন 

 ত্রুটি, পরতা, ম্ভাফনা ইতযাতদ তচতহ্নত। 

ছ)  স্থানী জনপ্রতততনতধ, তক্ষাতফদ, 

ভাজবফক, সস্টনতবতেক জীতফকা-

অজমনকাযী  সফা প্রদানকাযী 

ব্যতক্ত/াংস্থা, ব্যফাী প্রতততনতধ, 

াাংফাতদক তনব ১২টি সস্টবন এপতজতড 

তযচারনা। 

সচকতরস্ট  

(সচকতরস্ট, াংমৄতক্ত-৬) 

 

 মাত্রী/ণ্য তযফ    সক্ষবত্র তযফতমন, 

স্থানী ম মাব জীতফকায সুবমাগ, ব্যফা 

ফাতণজয ম্প্রাযণ, আথ ম-াভাতজক  

াংস্কৃততয সক্ষবত্র প্রকবল্পয প্রবাফ     

অতধকতয অথ মফ ভূতভকায জন্য যাভ ম  

বতফষ্যৎ  তদক তনবদ মনা রাব । 

ধা-৫: স্থানী 

ম মাব কভ মারা 

আবাজন। 

প্রকল্প এরাকা স্থানী জনপ্রতততনতধ  

প্রাতনক মূখাত্র, তক্ষাতফদ, 

ভাজবফক, সস্টনতবতেক জীতফকা-

অজমনকাযী  সফা প্রদানকাতয 

ব্যতক্ত/াংস্থায প্রতততনতধ, ফতণক তভততয 

প্রতততনতধ , াাংফাতদক তনব ১টি স্থানী 

ম মাব কভ মারা তযচারনা । 

উন্কু্ত আবরাচনা।    প্রকল্প অধীন সযরবথয ভূতভকা  প্রবাফ 

তফলব তিতরত প্রতততক্রা গ্রণ এফাং 

এতদাংক্রান্ত যাভ ম  বতফষ্যৎ তনবদ মনা 

রাব। 

ধা-৬: উাে 

প্রতক্রাকযণ   

তফবেলণ। 

তথ্য/উাে এয এতর প্রদান, তনযীক্ষণ, 

াংবাধন  প্রতক্রাকযণ। 

SPSS Version-20 

ব্যফায কবয উাে তফবেলণ 

কযা । 

 পূণ মাে সটবুবরন প্রততবফদন  াক 

সটতফর  গ্রাপ প্রতক্রাকৃত তথ্য     । 

ধা-৭: খড়া 

প্রততবফদন 

প্রতক্রাকৃত তবথ্যয আবরাবক পূণ মাে 

প্রততবফদবনয খড়া প্রণন। 

সব্রইনস্টতভ মাং  সমৌথ 

আবরাচনা। 

 প্রাথতভক বাবফ পূণ মাে প্রততবফদন প্রণীত।  

ধা-৮: জাতী 

সতভনায 

আবাজন 

উন্ুক্ত আবরাচনায উবেবশ্য খড়া 

প্রততবফদবন ফতণ মত তবথ্যয তবতেবত 

প্রণীত াযাংবক্ষ জাতী ম মাবয 

গুরুত্বপূণ ম ব্যতক্তফবগ ময উতস্থততবত 

উস্থান কযা বফ। 

প্রততবফদন তবতেক ম মবফক্ষণ, 

অনুতদ্ধান্ত  সুাতয াায 

ববে উস্থান; প্রশ্ন-উেয 

 আবরাচনাফ ম এফাং ভন্তব্য 

গ্রণ। 

 জাতী ম মাব কভ মারায ভতাভত গ্রণ 

এফাং তা প্রততবফদবন অন্তমর্ভক্তকযবণয 

ভাধ্যবভ অতধকতয মৃদ্ধ  কাম মকযী চূড়ান্ত 

তযবাট ম প্রণীত। 

 

ভীক্ষাটি সভাট ততনটি বফ ম ম্পন্ন কযা ববছ। তনবম্ন একটি চাবট ময ভাধ্যবভ প্রততটি ফ মাধীন ধাগুবরা 

সদখাবনা রোঃ 
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ভীক্ষা নকা 

তথ্য/উাে এতর সচতকাং, 

প্রতক্রাকযণ 

   াংগঠিতকযণ 

(Team Mobilization) 
ভাঠ ম মাব প্রশ্নবত্রয  

প্রাক-াববম মাচাই 

তফবেলণ 
দা-দাতত্ব ফন্টন প্রশ্নত্র চূড়ান্তকযণ 

১  খড়া প্রততবফদন বযাক্ষ গবফলণায উ     

াংগ্র   অধ্যন 

২  খড়া প্রততবফদন 

 
নমুনায আকায তনণ ম 

জাতী সতভনায 

 

প্রশ্নত্র        ডাটা 

ইন্পেুবভন্ট প্রণন 

চূড়ান্ত প্রততবফদন ভাঠ ম মাবয তথ্য 

াংগ্রকাযীগবণয প্রতক্ষণ 

প্রদান 

তথ্য/উাে যীক্ষা   সকাতডাং 

ভাঠ ম মাব ভীক্ষা 

তযচারনা 

প্রশ্নবত্রয ভাধ্যবভ ভাঠ ম মাব 

তথ্য াংগ্র 

বযজতভবন ভীক্ষাস্থর 

তযদ মন   প্রতযক্ষকযণ 

তনতফড় আবরাচনা        

এপতজতড (FGD)  

স্থানী ম মাব কভ মারা  

 

 

২.৫ তযভাণগত ভীক্ষায জন্য নমুনায আকায তনণ ম 

ক) নমুনান 

ভীক্ষায TOR  অনুমাী গুণগত  তযভাণগত উব প্রকায তথ্য/উাবেয তবতেবত ভাপ্ত প্রকল্পটিয প্রবাফ 

মূল্যান কযা ববছ। তযভাণগত তথ্য/উাবেয জন্য প্রকবল্পয যাতয উকাযববাগী ব্যতক্তগণ সথবক 

তথ্য/উাে াংগ্রবয জন্য আদ ম তযাংখ্যাতনক যীতত অনুযণ কবয  উেযদাতাগবণয নমুনা আকায তনণ ম 

কযা । তফবফচয ভাপ্ত প্রকবল্পয যাজাী-সযানপুয ফড মায অাংব ১১টি সস্টন (যাজাী সস্টন, যাজাী 

সকাট ম,       ,  তিনগয, কাকনাট, রতরতনগয, আভনুযা জাংন, তনজাভপুয, নাবচার, সগারাফাতড় এফাং 

সযানপুয) এফাং চাঁাইনফাফগি উবজরায ভবধ্য আভনুযা-চাঁাইনফাফগি ব্রাি রাইবন ১টি সস্টন আবছ। 

ভীক্ষায প্রাযতম্ভক প্রততবফদবন আভনুযা-চাঁাইনফাফগি ব্রাি রাইবন ২টি সস্টবনয কথা উবেখ কযা বতছর। 

প্রকৃতবক্ষ আভনুযা সস্টনটি যাজাী-সযানপুয ফড মায অাংবয অন্তর্ভ মক্ত।  অথ মাৎ প্রকবল্পয অধীবন সভাট 

সস্টন াংখ্যা ১২টি। এই ১২টি সস্টবনয তনকটফতী এরাকা খানা (Household) তফযভান এফাং এবকক 

সস্টবনয খানায ধযন এবকক প্রকায। সুতযাাং ভীক্ষায জতয কাবজয জন্য প্রততটি সস্টনবক িাষ্টায 

(Cluster) তফবফচনা কবয Cluster Sampling Design ব্যফায কযা । 
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খ) নমুনায আকায তনণ ম 

খ-১) নমুনা উকাযববাগীয াংখ্যা 

প্রকবল্পয যাতয উকাযববাগী ফা স্টা   গ্রুবয নমুনায আকায তনধ মাযবণয জন্য তনম্নতরতখত তযাংখ্যাতনক 

সূত্র ব্যফায কযা ববছোঃ 

n =  

সমখাবন, 

n = নমুনায আকৃতত (Sample Size) 

Z = 1.96 at 95% Confidence Level 

p = Target population; এখাবন ৬০% খানা (households) প্রকল্প ফাস্তফাবন উকৃত ববছ 

ফবর অনুতভত ববছ ফবর  p = 0.60 ধযা ববছ। 

q = 1-p = 1 – 0.60 = 0.40 

r = Relative precision level, মা এই ভীক্ষায জন্য ১০% তফবফচনায কযা ববছ, অতএফ 

      r = 0.10 

Deff = Design Effect = ২ 

উবযাক্ত সূত্রানুাবয নমুনা আকায, n = ৫১২ 

সূত্রানুাবয প্রাপ্ত সভাট নমুনা াংখ্যা (৫১২ জন)-সক                     ১২টি সস্টবনয তনকটফতী 

এরাকা অফতস্থত খানায ভাবঝ আনুাততক াবয (Proportionately)     কবয তদব Systematic 

Random Technique-         ঐ খানাগুবরা সথবক উকাযববাগীবদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা । 

এছাড়া সেবন মাতাাতকাযী মাত্রীবদযবক প্রকবল্পয যাতয উকাযববাগী তববফ তফবফচনা কযা ববছ। 

সস্টবনয ফতগ মভন এরাকা সথবক ৫ জন মাত্রীবক Systematic Random Sampling এয ভাধ্যবভ 

াক্ষাৎকাবযয জন্য তনফ মাচন কযা ।        ১২টি সস্টন      সভাট ৬৫ জন মাত্রীয াক্ষাৎকায সনা । 

উবযাক্ত ফণ মনানুমাী উকাযববাগীবদয সভাট নমুনা াংখ্যা দাঁড়া ৫১২+৬৫ অথ মাৎ ৫৭৭ জন।  

খ-২) কবরার গ্রুবয নমুনায াংখ্যা 

প্রকবল্পয আতার্ভক্ত সস্টন এরাকায ফাইবয অফতস্থত ফাতড়-ঘবযয ফাতন্দা মাযা                     

প্রকল্প সথবক সুতফধা ানতন এরূ ২৫৬ জনবক (অথ মাৎ সুতফধাববাগীয ৫০% তববফ) কবরার গ্রুবয নমুনা 

অন্তর্ভ মক্ত কযা । এই গ্রুবয সরাকজনবক সনট-াকম নমুনান দ্ধততয ভাধ্যবভ াক্ষাৎকায সনা । 

াযতণ ২.২: উকাযববাগী  কবরার গ্রুবয উেযদাতায াংখ্যা 

      সস্টবনয নাভ উকাযববাগী কবরার গ্রু  সভাট 

১         ১৫০ ৫ ৭৫ ২৩০ 

২               ২৫ ৫ ১২ ৪২ 

৩        ২০ ৫ ১০ ৩৫ 

৪         ১৫ ৫ ৮ ২৮ 

৫         ২৩ ৫ ১২ ৪০ 

৬        ২৫ ৫ ১২ ৪২ 

৭           ২০ ৫ ১০ ৩৫ 
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      সস্টবনয নাভ উকাযববাগী কবরার গ্রু  সভাট 

৮         ৮০ ৬ ৪০ ১২৬ 

৯         ১৮ ৬ ৯ ৩৩ 

১০            ৬০ ৬ ৩০ ৯৬ 

১১         ১৫ ৬ ৮ ২৯ 

১২ চাঁাইনফাফগি ৬০ ৬ ৩০ ৯৬ 

      ৫১২ ৬৫ ২৫৬ ৮৩৩ 

 

 ) এপতজতড (Focus Group Discussion) 

প্রকবল্পয অধীন ১২টি সস্টবনয তনকটফতী এরাকা এপতজতড তযচারনায ভাধ্যবভ আথ ম-াভাতজক উন্নবন 

প্রকবল্পয ভূতভকা, পরতা, ব্যথ মতা  এ তফলব বতফষ্যৎ তদক তনবদ মনায ব্যাাবয তথ্য াংগ্র কযা । এ 

কর এপতজতডবত স্থানী তনফ মাতচত প্রতততনতধ, ব্যফাী, সস্টনতবতেক জীতফকা-অজমনকাযী  সফা 

প্রদানকাযী ব্যতক্ত/াংস্থা, স্থানী ফতণক তভততয প্রতততনতধ, প্রকল্প সথবক যাতয সুতফধা াতন এরূ কবরার 

গ্রুবয প্রতততনতধ, স্থানী গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ ম অাংগ্রণ ক     । প্রততটি এপতজতডবত ৮-১০ জন 

অাংগ্রণকাযী তছবরন।  

ঘ) তনতফড় আবরাচনা/যাভ মমূরক বফঠক (KII) 

প্রকবল্পয াতফ মক মূল্যাবনয জন্য প্রকল্প ফাস্তফানকাবর পূণ ম ফা আাংতক দাতত্ব প্রাপ্ত কভ মকতমা, ফাাংরাবদ 

সযরবয প্রকল্প াংতেষ্ট ব্যতক্তফগ ম, াইট ইতিনীায, সস্টন ভাস্টায, রাইনম্যান প্রমূখ ব্যতক্তফবগ ময াবথ 

তনতফড় আবরাচনায ভাধ্যবভ তথ্য অনুন্ধান কযা ।  

াযতণ-২.৩: প্রকায অনুাবয তথ্যদাতায াংখ্যা  তথ্য াংগ্র উকযণ  

ক্রোঃ নাং তথ্যদাতায প্রকায তথ্যদাতায াংখ্যা  তথ্য াংগ্র উকযণ (Data 

Instrument) 

১। উকাযববাগী খানা  মাত্রী ৫১২ জন কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র 

২। সস্টবনয ফতগ মভন এরাকা সথবক মাত্রী ৬৫    কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র 

৩। কবরার গ্রু *২৫৬ জন কাঠাবভাগত প্রশ্নত্র 

৪। প্রকল্প াংতেষ্ট কভ মকতমা, ইতিনীায, সস্টন ভাস্টায, 

রাইন-ম্যান প্রমূখ 

৪০ জন সচকতরস্ট  KII 

৫। স্থানী তনফ মাতচত প্রতততনতধ, ব্যফাী/ফতণক 

তভততয প্রতততনতধ, স্থানী জ্ঞানী  িানী 

ব্যতক্তফগ ম এফাং কবরার গ্রুবয প্রতততনতধ তনব ১২ টি 

এরাকা এপতজতড তযচারনা  

৮-১০ জন (প্রতত 

এপতজতডবত) 

সচকতরস্ট  এপতজতড 

৬। স্থানী ম মাব কভ মারা (সষ্টকবাল্ডায  

উকাযববাগীগবণয ভন্বব) 

১টি ভীক্ষায তফলফস্তু উস্থানা মুক্ত 

আবরাচনা 

৭। জাতী ম মাব সতভনায ১টি  

*উকাযববাগী খানা (৫১২) এয ৫০% = ২৫৬ 

 



    16 

২.৬  SWOT তফবেলণ দ্ধতত 

SWOT তফবেলণ একটি সকৌরতবতেক আদৄতনক ন্থা মা প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যাবন ব্যফহৃত । এটি সকান 

প্রকবল্পয ফরতা (Strength), দুফ মরতা (Weakness), সুবমাগ (Opportunity)  বীতত ফা নাজুকতা 

(Threat) তচতহ্নত কযায ভাধ্যবভ তফবেলণ প্রতক্রাবক সমৌতক্তক কবয, প্রকল্প মূল্যানবক অতধকতয অথ মফ 

কবয সতাবর এফাং প্রবাজনী বতফলৎ প্রাবাতগক যাভ ম/তদক তনবদ মনা প্রদান এফাং ঠিক তদ্ধান্ত গ্রবণ 

াায্য কবয। ফতমভান ভীক্ষায জন্য তনম্নতরতখত সকৌবর SWOT তফবেলণ কযা : 

ফরতা (Strength) প্রকবল্পয অফস্থান, চাতদা, নকা, ফাস্তফান  তযচারনগত তফলবয ইততফাচক তদক সুস্পষ্টকযণ     

   ।  

দুফ মরতা (Weakness) প্রকবল্পয দুফ মরতদক মা ঈতিত পরাপর/সুতফধা প্রদাবন আাপ্রদ ন অথফা সম কর ত্রুটি/ অম্পূণ মতা 

প্রকবল্পয উবেশ্য াধবন াক ন, তা তচতহ্নত কযা । 

সুবমাগ 

(Opportunity) 

প্রকবল্পয কতত ম্ভাফনাভ তদক/তফল উবন্াচন কযা  মা ঠিক বাবফ ব্যফায, তনন্ত্রণ ফা চারনা 

কযবত াযবর আবযা সফী সুতফধা ফা উকায াা মাবফ। 

ঝুঁতক (Threat) প্রকবল্পয নকা, ফাস্তফান, তযচারন ফা ফতস্থোঃ সকান পযাক্টয ফা ত্রুটি মা প্রকবল্পয ফাস্তফান  উবেশ্য 

অজমন ব্যাত অথফা প্রকবল্পয জন্য ম্ভাব্য হুভতক সৃতষ্ট কযবত াবয এভন  কতত তফল সুতনতদ মষ্ট 

ববছ। 

 

২.৭ ভীক্ষা ব্যফস্থানা 

২.৭.১  তথ্য াংগ্র 

প্রাযতম্ভক ম মাব তডতত/আযতডত, ততআয ইতযাতদ তফতবন্ন বযাক্ষ উৎ সথবক তথ্য াংগ্রবয য 

প্রতযক্ষ  উৎ সথবক তথ্য াংগ্রবয ব্যফস্থা সনা । সভাট ৮৩৩ জন (৫৭৭ জন উকাযববাগী  ২৫৬ 

কবরার গ্রুবয) উেযদাতায াক্ষাৎ গ্রবণয জন্য পূফ মতনধ মাতযত তযকল্পনা অনুাবয ১৫ জন তথ্য াংগ্রকাযী 

এফাং ৫ জন সুাযবাইজয তনবাগ  সদা বতছর। প্রতক্ষণ সবল এফাং প্রশ্নবত্রয প্রাক-াবব ম মাচাই এয  য 

তাবদয াতা ভাঠ ম মাব তথ্য াংগ্র কযা । সুাযবাইজযগণ তথ্য াংগ্রকাযীবদয follow-up 

                    সস্টনগুবরাবত KII  FGD তযচারনা কবযন। যাভ মক দবরয দস্যগণ 

যজতভবন প্রকল্প াংতেষ্ট  যীক্ষণী স্থান  তফলাতদ ম মবফক্ষণ এফাং সযরবয কভ মকতমাগবণয াংবগ দীঘ ম 

তনতফড় আবরাচনা ছাড়া তথ্য াংগ্রকাযী  সুাযবাইজযগবণয কভ মকাে তদাযতক কবযন। এ ছাড়া 

আইএভইতড-এয প্রতততনতধয উতস্থততবত স্থানী ম মাব কভ মারা তযচারবনয ভাধ্যবভ স্থানী জনগণ 

তফতষ্ট জনপ্রতততনতধবদয ভতাভত াংগ্র কযা ববছ। 

২.৭.২ ভীক্ষা  উাবেয ভান তনন্ত্রণ (Quality Control)  

 

ভাঠ ম মাব তথ্য াংগ্রবয ভ প্রততটি প্রশ্নত্র  সচকতরস্ট ঠিকভত পূযণ কযা ববছ তকনা 

সুাযবাইজাযগণ তা যীক্ষা কবয সদবখন এফাং প্রবাজবন যাভ মকগবণয াংবগ আরা কবযন। যাভ মকগণ 

বদফচবনয ভাধ্যবভ ৫% পূযণকৃত প্রশ্নত্র  সচকতরস্ট যীক্ষা কবয সদবখন। ভান তনতন্ত্রত না া 

প্রশ্নত্রগুবরা যীক্ষাবন্ত পুনযা াক্ষাৎকায গ্রবণয ভাধ্যবভ তা পূযণ ফা তায জন্য প্রবাজনী তফকল্প 

ভাধানবমাগ্য দবক্ষ গ্রণ কযা । 
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২.৭.৩  উাে প্রতক্রাকযণ   তফবেলণ 

কতম্পউটাবযয ভাধ্যবভ উাে প্রতক্রাকযণ ম্পন্ন কযা ববছ। ভাঠ বত াংগৃীত তথ্য-উাে 

তনভতাতন্ত্রকবাবফ তযশুদ্ধ কবয সগুবরা কতম্পউটাবয এতরয ভাধ্যবভ সযকড ম কযা । উাে প্রতক্রায জন্য 

প্রধানত SPSS version 20  এফাং সক্ষত্র তফববল Microsoft Excel 2010 ব্যফায কযা । 

মথামথ Tabulation-এয াাবয্য প্রতক্রাকৃত উাে  পরাপর াযতণ, গ্রাপ  চাট ম  প্রততবফদবনয 

মথাস্থাবন ভীক্ষায তফবেলণ   ব্যাখ্যায জন্য ব্যফায কযা ববছ। 

২.৭.৪ প্রততবফদন প্রস্তুতকযণ 

াংগৃীত তথ্য/উাে প্রতক্রাকযবণয য প্রবাজনী তফবেলণ প্রততবফদন প্রস্তুত কযা     । TOR-   

           প্রাযতম্ভক প্রততবফদবনয  য ১ভ খড়া প্রততবফদন প্রণন কযা র। সকৃত এই ১ভ খড়া 

প্রততবফদবনয উয সদা াংতেষ্ট কতভটিয ভন্তব্য/সুাতয-এয আবরাবক ২ খড়া প্রততবফদন প্রস্তুত কযা বফ। 

২ খড়া প্রততবফদবনয কত জাতী ম মাব আবাতজত কভ মারা উস্থান কযা বফ। কভ মারা 

অাংগ্রণকাযীগবণয ভন্তব্য তফবফচনা তনব আইএভইতড-এয মূল্যান সক্টবযয াবথ আবরাচনা কবয 

প্রততবফদন চূড়ান্ত কযা বফ। চূড়ান্ত প্রততবফদন ফাাংরা  ইাংবযজী উব বালাবতই প্রস্তুত কযা বফ। 
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৩.১ প্রকবল্পয াতফ মক  অাংগতবতেক ম মাবরাচনা 

৩.১.১ প্রকল্প াংবাধন      তবতেক ব্য তযফতমন 

আযতডতত ম মাবরাচনা সদখা মা,       উ-খাত তবতেক তযফতমন/াভিস্য        খযচ 

হ্রা/বৃতদ্ধ/ভন্ব াধবনয জন্য প্রকল্প াংবাধবনয প্রবাজন বড়; সগুবরা বছোঃ 

ক) ভারাভার (তফতবন্ন উকযণ সমভনোঃ নতুন তফতজ তস্টর তিা              -       তস্টর তিা    

     , নতুন তফতজ বন্ট ক্রতাং তফতজ েযা বে, ইরাতষ্টক সযর তিায, তপ-সফাল্ট, সচক সফাল্ট, হুক 

সফাল্ট, ডগ স্পাইক,    -  ,      , সযর জবন্ট বরতডাং ম্যাবটতযার এে অবতল্ডাং, তগনাতরাং সকফর, 

ইতযাতদ) ক্র/াংগ্রবয সক্ষবত্র তযফতমন (      ৩.১   ৩.৩     ); 

খ) পূতম কাবজয তযভাণ বৃতদ্ধ/তযফতমন/াভিস্য (াংবকত ব্যফস্থা তনভ মাণ, সরববর ক্রতাং (L.C. gate), 

যক্ষণাবফক্ষণ মন্ত্রাতত, সস্টন বফন তনভ মাণ/পুনফ মান, সড প্লাটপভ ম  তনষ্কান ব্যফস্থা বতযী, ফাঁধ যক্ষা 

কাজ, সতু/ফাঁধ সভযাভত  পুনোঃতন মভাণ ইতযাতদ (াযতণ ৩.৪, ৩.৫  ৩.৬ দ্রষ্টব্য);   

গ) সভযাভত, যক্ষণাবফক্ষণ  পুনফ মান াংক্রান্ত তযফতমন, সযর রাইন নফান াংতেষ্ট কাবজ ভজুতয ফা শ্রভ-

ব্য, অন্যান্য ম্পদ াংগ্র  তফতফধ সক্ষবত্র তযভাণগত  আতথ মক ব্য-এয তযফতমন (      ৩.১     )। 

কাজ শুরুয বয স্থানী াংদ দস্য তফতবন্ন জনপ্রতততনতধয সুাতযব তফতবন্ন সস্টবনয 

পুনফ মান/পুন:তনভ মাণ/সভযাভত কাবজয তযভাণ বৃতদ্ধ কযবত ববছ। অন্যতদবক তফতবন্ন খাবত কাবজয তকছু 

অাংবয ভন্ব কযবত ববছ।  তাই প্রকবল্পয খাতাযী ব্যবয হ্রা/বৃতদ্ধ ঘবট। এ কর তযফতমবনয 

সপ্রক্ষাবট তডততয সুাতযব আযতডতত (১ভ াংবাতধত) প্রণন কযতোঃ সযরথ ভন্ত্রণারবয ভন্ত্রীয 

অনুবভাদন সনা ।  

াযতণ-৩.১: তডতত াংবাধবনয কাযবণ প্রকবল্পয প্রাক্কতরত ব্যবয অেতবতেক  তযফতমন  

ক্র: নাং 
অে তবতেক কাবজয তফফযণ 

(তডতত অনুমাী) 

ব্য ( রক্ষ টাকা) ব্য 

তযফতমবনয 

তযভাণ  

কাযণ/ভন্তব্য 
মূর তডতত 

াংবাতধত 

তডতত 

(ক) যাজস্ব খাত     

 কভ মকতমাগ  য সফতন ৩০.৪১ ৩০.৪১ ০.০০ মূর দাতবত্বয াাাত সযরবয 

তনজস্ব জনফর প্রকবল্পয কাজ কযতছর 

তফধা ব্য অতযফততমত যাখা ববছ ।  

 াংস্থায সফতন ২৬.০৪ ২৬.০৪ ০.০০ 

 বাতা ৪১.৬৮ ৪১.৬৮ ০.০০ 

 ভজুতয/শ্রভ ব্য ৪৮৫.৪৫ ৪১১.৫৫ (৭৩.৯০) 

এখাবতয ৩টি আইবটভ অন্য খাত 

(তডততয াংবমাজনী D)-এ অন্তভূ মক্ত 

থাকা প্রাক্করন ব্য হ্রা কযা ববছ। 

 
সভযাভত, যক্ষণাবফক্ষণ  

পুনফ মান 
৭৩৬.৯৬ ৯১০.৮৯ ১৭৩.৯৩ 

কাবজয প্রকৃতত অনুাবয অন্য খাত 

(তডততয াংবমাজনী C) সথবক ৬টি 

আইবটভ এ খাবত স্থানান্তবযয কাযবণ 

প্রাক্করন ব্য বৃতদ্ধ কযা ববছ। । 

 উ-সভাট (ক) ১৩২০.৫৪ ১৪২০.৫৭ ১০০.০৩ - 

(খ) মুরধন খাত      
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ক্র: নাং 
অে তবতেক কাবজয তফফযণ 

(তডতত অনুমাী) 

ব্য ( রক্ষ টাকা) ব্য 

তযফতমবনয 

তযভাণ  

কাযণ/ভন্তব্য 
মূর তডতত 

াংবাতধত 

তডতত 

 
ম্পদ াংগ্র/অতধগ্রণ (বযর 

রাইন পুনফ মান াংক্রান্ত) 
১৩৮৮০.০৩ ১২০৭৮.৯৫ (১৮১৪.২৮) 

তডততয াংবমাজনী B-এয কর 

আইবটভ  D-এয ৩টি আইবটভ অন্য 

খাত (ভজুযী/শ্রভ ব্য)-এ স্থানান্তবযয 

কাযবণ প্রাক্করন ব্য হ্রা কযা ববছ। 

 
অন্যান্য ম্পদ াংগ্র (তক-

আ গাতড়) 
১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০  

 পূতম ১৬১.০০ ১৬৭২.১৮ ১৫১১.১৮ 

জনপ্রতততনতধয সুাতযব তফতবন্ন 

সস্টবনয সভযাভত, পুন:তনভ মাণ  

এতদাংক্রান্ত নতুন কাবজয কাযবণ 

প্রাক্করন ব্য বৃতদ্ধ কযা ববছ। । 

 তফতফধ ১৫৩.৯৩ ১০.০০ (১৪৩.৯৩) 

এখাবতয ফযাে অবথ ময াশ্র বতছর 

এফাং ভাতপ্তয সল ভ প্রকল্প 

াংবাতধত  তফধা প্রাক্করন ব্য 

হ্রা কযা ববছ। 

 উ-সভাট (খ) ১৪,২১৩ ১৩,৭৭৯ (৩,৪৬৯) - 

 ফ মবভাট (ক+খ) ১৫৫৩৩.৫ ১৫১৯৯.৭০ (৩,৫৬৯) - 

সূত্রোঃততআয  

 

৩.১.২  প্রকবল্পয উকযণ ক্র/াং     অগ্রগতত 

       ৎ ক্র প্যাবকজ (WD-1, WD-2   WD-3)-      প্রকবল্পয                 ৯৫.৬৪ %    

ধযা    তছর। ততআয ম মাবরাচনা সদখা মা প্যাবকজ WD-1                            -

                 ২৬৩/০             ৩০০/০                                           

   । তদ্রু WD-2                    আভনুযা-চাঁাইনফাফগি             ৩০০/০        

         -                ৩০০-৩৩৫                                       । উবব 

প্যাবকবজই াংতেষ্ট সযর েযাক-অধীন     ,         ,       , embankment            

            /       /াংস্কায    প্রবাজনী ভারাভাবরয  সরাকফবরয সজাগান ইতযাতদ এ কাবজয 

          । WD-3            -            াংবকত                             

      ,                 । তনবম্ন প্যাবকজগুবরা তফফযণ, ক্র দ্ধতত, চ্যতক্ত ইতযাতদ াংক্রান্ত াংতক্ষপ্ত তথ্য 

সদা র। 

     -৩.২:                                        -            

তফড ডকুবভন্ট অনুমাী 

ক্র তফফযণ 

ক্র 

দ্ধতত 

চ্যতক্ত 

অনুবভাদন

কাযী 

কর্তমক্ষ  

সটোয/তফড অনুমাী 

মূল্য (   টাকা) 

সটোয/তফড/প্রস্তাফনা 

 

ভারাভার যফযা  কাম ম 

ভাতপ্তয ভীভা 

তডতত/ 

আয 

তডতত 

চ্যতক্ত মূল্য আফানকৃত 

তাতযখ 

চ্যতক্ত  

   য 

 

চ্যতক্ত 

অনুমাী 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

প্যাবকজ-WD-1:            

                 

           ৩৭        

         ২         

OTM 

(ICT) 

(CCGP) ৬৩১১.৮৪ ৬৩১১.৮৪ ০৩-০৯-

২০০৯ 

১৬-০৩-

২০১০ 

১৬-০৯-

২০১১ 

৩০-০৯-

২০১৩ 

প্যাবকজ-WD-2:            OTM (CCGP) ৮৫৫২.৪৫ ৮৫৫২.৪৫ ০৩-০৯- ১৬-০৩- ১৬-০৯- ৩০-০৯-



    20 

                 

           ৪৮        

         ৫        

(ICT) ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১৩ 

প্যাবকজ-WD-3:  

  -                 

             ৬         

         

OTM 

(NCT) 

(CCGP) ১৪৪.৮৫ ১৪৪.৮৫ ১৩-০৫-

২০০৮ 

০১-০৯-

২০০৮ 

০১-০৮-

২০০৮ 

০১-০৮-

২০০৮ 

            ,          CCGP ক্র াংক্রান্ত ভতন্ত্রবা কতভট      

উয প্রদে াযতণ সথবক সদখা মা, সম দুটি কাবজয (WD-1   WD-2) জন্য আন্তজমাততক সটোয আফাবনয 

ব্যফস্থা তছর এফাং সমগুবরায চ্যতক্ত অনুবভাদনকাযী কর্তমক্ষ  তছর ক্র াংক্রান্ত ভতন্ত্রবা কতভটি, ঐ দুটি সক্ষবত্রই 

ভারাভার যফযা চ্যতক্ত সভাতাবফক সফবধ সদা ভীভা (১৮ ভা) -এয দু-ফছয বয ম্পন্ন ববছ। 

ক্ষান্তবয প্রকল্প তযচারবকয আতাধীন সম প্যাবকজটি (WD-3)-                 ১.৪৫          , 

তায ভারাভার যফযা চ্যতক্ত অনুমাী ভভত ম্পন্ন  ববছ। ক্র প্রতক্রা  ততআয, ২০০৮-         

      অ  -৪ এ তফস্তাতযত ফণ মনা সদা ববছ।  

৩.১.৩                               

আযতডততবত ফতণ মত (Annexure-B       ) ভারাভার ক্রবয                 ,           

                                 ।                                ‘            

              ’                                          ;           তিায       

                                      ; ১১,৫৬২টি ইরাতষ্টক সযর তিায অতততযক্ত ক্র কযা  ; 

এফাং     ১৯%                   । এ কর                                   ।       

উ                 ,                                                 ।       

                                           (Annexure-B)-              ৩২ সট 

সযর  তপটিাং ফাবদ                   উ       ।                                  ,       

                ৬৬১৭.৪৬                                                       

     ।  ১,১৭,৩৭২                 (৯০%)             ,                             

                               (Dismantling Work)             ১৫,০০০        

                   :       (Recycling)         সল্পয                     ।  

     -৩.৩:                   /            

ক্র 

নং 

ভ র ভ  রয  ফফয   ি   

 ম  ী ক্র /  

ং  য 

 যভ   (* ) 

অয ি   

 ম  ী 

ক্র /ং  য 

 যভ   

(*�) 

প্রকৃ  ং  য 

 যভ   

(* ) 

ং  

 পল্য/ 

     

 ( ব  ) 

ভন্ত  

  নতুন  ফ    ির 

 ি য, এ ি-

বয ন্ড র   আ 

প্য ি   র ি 

 ,  ,৫৮  টি  , ৭, ৭�টি  , ৭, ৭�টি 100%  ৫     য আ  ল্ড  ফ    ির  ি য 

(এ ি-বয ন্ড র   আ প্য ি   র ি) 

 ফ য  য য    কন্তয   য   নতুন 

 ি  যয   ভ     ভ  । 

�  য আ  ল্ড  ফ   

 ির  ি য, এ ি-

বয ন্ড র   আ 

 ৯   টি  ৫    টি  ৫    টি 100% প্র  েয  যচ  ভ  ন য উ   ে এআ 

অআ  ভটি    য   যভ     ফ য 

 য য    ন্ত কন    ।  
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ক্র 

নং 

ভ র ভ  রয  ফফয   ি   

 ম  ী ক্র /  

ং  য 

 যভ   (* ) 

অয ি   

 ম  ী 

ক্র /ং  য 

 যভ   

(*�) 

প্রকৃ  ং  য 

 যভ   

(* ) 

ং  

 পল্য/ 

     

 ( ব  ) 

ভন্ত  

প্য ি   র ি 

  নতুন  ফ    ির 

 ি য,   দ্রযু  

৪৭   টি  ৭৬ টি -     -   ও    -জ     হয়     য় 

          তিায   হ             

        এ ি-বয ন্ড র   আ প্য ি 

  র ি  ফ  যয    ন্ত   য়   । 

৪    ন    েয 

 ধ য   ি য 

৮ ৯টি ৮ ৯ টি ৮ ৯ টি 

 

   % ক্র ং,  ি   ও  ফ ল স্থ  ন 

 ফ  যয  ন্য 

৫    ন    েয 

কে র  ি য  

৪   ঘঃ ভঃ ৪   ঘঃ ভঃ ৪   ঘঃ ভঃ 

 

   % ক্র ং ও  ি    ফ  যয     

৬ নতুন  ফ     ি 

এফং ক্র ং (  

আ ি  �) ৯  “A”   

৪ ক  ৪ ক  ৪ ক     % ফ  ন       

৭ নতুন  ফ     ি 

ক্র ং (  আ ি 

৮.৫) ৯  “A”  

    ও  পটিং 

৮ ক   � ক   � ক     % ফ  ফ  য অ র       য  ৪ টি 

ক   বৃ ি  য   । 

৮  ফ   ট্র্য    ণ্ট 

৯  “A”       ও 

 পটিং  

 ৬ ক   ৬ ক   ৬ ক     %     ও  পটিং 

৯ আর  ি  কযর 

 ি য (ERC- 

এ ি-বয ন্ড র 

  আ) 

৫�৯৯�৪ টি ৫৪ ৪৮৬ টি 

 

53335.40 টি 

 

৯৮.৫%     য   য আ  ল্ড  ফ    ির 

 ি য  ফ  যয   য      য  

এআ   ,৫৬�টি অআ  ভ বৃ িয 

প্র    ন   ।  

    প ফ ল্ট (৯  

“A”         

জ ) 

৯�৬৮ টি  ৫৪৬৬ টি  ৫৪৬৬টি    %            (৯২৫০   BLR 

              )        

                          

         ;             

       ৪৪৪৮           

                      

                    । 

   হূ  কফ ল্ট �   টি   �   টি     %           তিায       

                    

                 । 

 �    -    ৮,৮   টি               তিায       

                    

                 । 

       জ  ৮,৮   টি               তিায       

                    

                 । 

 ৪ ি  ে আ  �৯,৯৫  টি �৮,৮৮৪ টি �৯,৯৫ টি  (   %) তবফ অনুমাী তকছুকভ ডগ 

স্পাইবকয প্রবাজন সদখা সদ 

তফধা আযতডততবত তযভাণ হ্রা 

কযা বতছর। 

 ৫          ফ  

               

৫   টি  ৫৬  টি   - পূবফ ম ধাযণা কযা , তবফ ফাস্তফ 

কাবজয ভ এয প্রবাজন    
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ক্র 

নং 

ভ র ভ  রয  ফফয   ি   

 ম  ী ক্র /  

ং  য 

 যভ   (* ) 

অয ি   

 ম  ী 

ক্র /ং  য 

 যভ   

(*�) 

প্রকৃ  ং  য 

 যভ   

(* ) 

ং  

 পল্য/ 

     

 ( ব  ) 

ভন্ত  

নাই। 

 ৬          ফ  

               

 �   টি   ৫৬ টি   - পূবফ ম ধাযণা কযা , তবফ ফাস্তফ 

কাবজয ভ এয প্রবাজন    

নাই। 

 ৭ কযর    ি 

ও  র িং 

ম্য    য  র এন্ড 

   ল্ডং 

৪৫   টি ৯৬৭৭ 9618টি ৯৯.৪ % ফাস্তফ তববফয সপ্রতক্ষবত 

আযতডততবত  ২১৬% অতধক 

াংখ্যক/তযভাবণয াংস্থান যাখা 

। 

 ৮ কযআর ’আং কভ ন � টি � টি � টি 100%  

 ৯ কযআর  ি রং ভ ন � টি � টি � টি 100%  

�  কযআর কফ ন্ডং ও 

কেআ নং কভ ন 

  টি   টি   টি 100%  

�  ট্র্য    রপটিং 

 য   

  টি   টি   টি 100%  

�� ক    ফর কযি   টি   টি  - তযফততমত তযতস্থতত/ফাস্তফতায 

তনযীবখ ক্র না কযায তদ্ধান্ত । 

�  ভ  ল্ট  য   ট্র্রী � টি � টি � টি 100%  

�৪   ন রীং ক ফর 

ও আকুআ ভি (As 

per Annex-H 

& H1) 

৬ টি কি ন ৬ কি ন ৬ টি কি ন 100%  

২৫            ৮৩,০০০ 

ঘ: ভ: 

৮৩,০০০ 

ঘ: ভ: 

৭৪৫৭  ঘ: ভ: ৮ .৮ %  

সূত্রোঃ ১ * (তডতত); ২*(আযতডতত); *৩ (প্রকল্প-তযচারবকয দপ্তয সথবক প্রাপ্ত তথ্য)  

                উ                           ২০৩৪                           -   

      ৫৭   Released                                  । 

৩.১.৪ তগনার তবস্টভ-এয ভারাভার ক্র  স্থান 

প্রকবল্পয তনতদ মষ্ট সভাবদয ভবধ্যই ৭ টি সস্টবনয জন্য তগনাতরাং মন্ত্রাতত স্থান ম্পন্ন বতছর। উব 

সক্ষবত্রই াংগ্র াপল্য ১০০%। 

াযতণ-৩.৪: তগনার তবষ্টবভয জন্য ভারাভার 

ক্র। 

নাং 

ভারাভাবরয তফফযণ তডতত অনুমাী 

ক্র/  াংগ্রবয 

তযভাণ 

আযতডতত অনুমাী 

ক্র/াংগ্রবয 

তযভাণ  

প্রকৃত াংগ্রবয 

তযভাণ 
াংগ্র াপল্য 
(তবাগ) 

১ অযভ ি    ক ফরঃ NYRY ১২ x 

১৫          RE 

৯   ঃভঃ      ঃ ভঃ      ঃ ভঃ ১০০% 

২ অযভ ি   ক ফরঃ NYRY ৮ x 

১.৫           RE 

৯   ঃভঃ ৯   ঃ ভঃ ৯   ঃ ভঃ ১০০% 

৩ অন্ড য  উন্ড ক  র ফ ন ক ফরঃ ৬ 

x ২ x ০.৯          

 .৫   ঃভঃ  .৫   ঃ ভঃ  .৫   ঃ ভঃ ১০০% 
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াযতণ-৩.৫:  ৭ টি সস্টবনয জন্য তগনাতরাং মন্ত্রাতত  

ক্রোঃ

নাং 

তফফযণ মূর তডতত াংবাতধত 

তডতত 

প্রকৃত ক্র াংগ্র 

াপল্য 
(তবাগ) 

তযভাণ তযভাণ তযভাণ  

০১ টিবুরায সাস্ট ৩০ টি ৩৬ টি ৩৬ টি ১০০% 

০২ প্যাবনর সফাড ম/কনবার সফাড ম ৬ টি ৬ টি ৬ টি ১০০% 

০৩ কবরার ইউতনট ৬ টি ৬ টি ৬ টি ১০০% 

০৪ ফাতত প্রদাবনয জন্য ইউতনট ৪৮ টি ৫৪ টি ৫৪ টি ১০০% 

০৫ সক.টি (২৪ সবাবল্টজ অাবযবটড) ৩০ টি ৩০ টি ৩০ টি ১০০% 

০৬ ধাতফ হুড তগনার (ডাফর আবস্পক্ট এরইতড ফাতত) ৩০ টি ৩৬ টি ৩৬ টি ১০০% 

০৭ াায াপ্লাই ইউতনট (ষ্টযাতফরাইজায, সযতক্টপাায  

তল্প ভাবনয ব্যাটাযী ) 

৭ সট ১০ সট ১০ সট ১০০% 

০৮ কভতপ্লট এইচত কী-রক সেচায ফায, রতকাং প্লািায 

াতর, দুই তভতনবচায  রক  অন্যান্য এবক্সতযজ 

৪৬ সট ৪৬ সট ৪৬ সট ১০০% 

০৯ ফ্ল্যাায ৩ টি ৩ টি ৩ টি ১০০% 

১০ সফর ৬ টি ৬ টি ৬ টি ১০০% 

১১ তফতবন্ন ধযবণয োন্পপযভায, টুর, সকতফবনট, তপ্র-কাস্ট 

পাউবেন, ইতযাতদ 

৬ সট ৬ সট ৬ সট ১০০% 

 

৩.১.৫                         

বযজতভবন তযদ মন কাবর প্রা সক্ষবত্রই ১০০% পূতম কাজ সস্পততপবকন অনুমাী ভাপ্ত াা সগবছ। 

প্রকল্প ভাতপ্তয দীঘ ম ভ (প্রা ৪ ফছয) ায া কতত স্থাবন চাক্ষুল ম মবফক্ষবণ তকছুটা অস্পষ্টতা 

থাকবর (বমভন Embankment যক্ষা কাজ, ব্রীজ সভযাভত  যাং-কযণ,ইতযাতদ)  ফতণ মত পূতমকাজমূ 

প্রকল্প সভাবদই ম্পন্ন ববছ ফবর প্রতীভান । 

     -৩.৬:                       অগ্রগতত 

ক্রোঃ 

নাং 

            

(               ) 

      

       

(       

      ) 

      

       

(         

      ) 

প্রকৃত 

কাবজয 

তযভাণ 

      

     

ফাস্তফ তফফযণ  

১ সস্টন তফতল্ডাং-এয         

 অবযন্তযীণ তফদুযতান 

৮০০ ফোঃতভোঃ ১০৬৭ ফোঃতভোঃ ১০৬৭ 

ফোঃতভোঃ 

১০০% 

ভাপ্ত 

            ,        , 

        ,      , 

      ,             

৬            /      

কযা ববছ; তফদুযতান 

ভাপ্ত। 

২                     

অবযন্তযীণ তফদুযতান 

১৮৬ ফোঃতভোঃ ৬৬০       ৬৬০ ফোঃতভোঃ ১০০% 

ভাপ্ত  

                      

             

         ; তফদুযতান 

ভাপ্ত। । 

৩ প্লাটপযভ উচ্চকযণ ৫৫৫০ ফোঃতভোঃ ৩৯০৬      ৩৯০৬ফোঃ

তভোঃ 

১০০% 

      

২        (        

সকাট ম,        )        

  :       ববছ। 

৪ প্লাটপযভ      / ৪০০০ ফোঃতভোঃ ১০৩০৬ ১০৩০৬ ১০০% ৭         (        
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ক্রোঃ 

নাং 

            

(               ) 

      

       

(       

      ) 

      

       

(         

      ) 

প্রকৃত 

কাবজয 

তযভাণ 

      

     

ফাস্তফ তফফযণ  

                ফোঃতভোঃ          ,        ,      

   ,            , 

     ,           

      )        

উ    /     /          

ববছ। 

৫                 

াংস্কায/বভযাভত 

৩৭০০ ফোঃতভোঃ ২৯৩০       ২৯৩০ 

ফোঃতভোঃ 

১০০% 

     

৮          (        

সকাট ম,        ,      

                , 

     ,         

      ,       ) 

৬ : তনষ্কান (ইাড ম 

সেবনজ) 

১০০০ ফোঃতভোঃ ১০০০       ১০০০ 

ফোঃতভোঃ 

১০০% 

ভাপ্ত 

৬        (        

    ,        ,      

   ,      ,       , 

      )                  / 

        কাজ ববছ। 

৭ : তনষ্কান  কাটিাং 

এতযা তনভ মাণ 

১০০০ ফোঃতভোঃ ১৩,২৫০ 

      

১৩,২৫০ 

ফোঃতভোঃ 

১০০% 

     

       , আভনুযা, 

            ইতযাতদ 

স্থাবন দৃশ্যভান 

৮ Embankment যক্ষা 

কাজ 

৫০০ ফোঃতভোঃ ৪০৪৪       ৪০৪৪ ফোঃতভোঃ ১০০% বারবাবফ নাক্ত কযা মাতন 

৯ সরববর ক্রতাং-এয সগট 

উন্নন 

৬ টি ৬টি ৬টি ১০০% 

ভাপ্ত 

নাক্ত কযা সগবছ (     -

৩.১০    ) 

১০ ব্রীবজয পুনতনভ মাণ/ আাংতক 

তনভ মাণ 

৭ টি ৭ টি ৬টি ১০০% 

ভাপ্ত 

নাক্ত ববছ 

১১ ব্রীজ সভযাভত  যাং-কযণ ২৫টি ২৫ টি       দীঘ ম ভ ায া 

নাক্ত কযায উা সনই 

১২ Embankment 

তযপ্রপাইতরাং 

৮০ তকোঃতভোঃ ৮০ তকোঃতভোঃ       দীঘ ম ভ ায া 

তুরনা কযা মাতন 

১৩ কাব ম সাষ্ট, তকতভ সাস্ট, 

ক্রী, কাব ম সফাড ম, ইতযাতদ। 

রাম্প-াভ রাম্প-াভ রাম্প-াভ      সভাটামুটি ঠিক আবছ 

১৪ তগনাতরাং সকফর স্থান  ১৭.৫০ 

তকোঃতভোঃ 

১৯.০০ 

তকোঃতভোঃ 

      স্থাতত 

১৫ তগনাতরাং মন্ত্র স্থান  ৬টি       স্থাতত 

 

৩.১.৬                উ          

অতপ মন্ত্রাততোঃ  প্রকবল্পয আতা ক্রকৃত                                              

       ।                                            । 
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াযতণ-৩.৭:  প্রকবল্পয আতা ক্রকৃত                           

ক্রোঃ 

নাং 

অতপ মবন্ত্রয তফফযণ 

(আযতডত অনুমাী) 

তযভাণ/াংখ্যা 

(আযতডত 

অনুমাী) 

ফতমভাবন ব্যফায স্থর 

১ ইউতএ কম্পুটায, সরায 

তপ্রন্টায  অন্যান্য আনুলাতেক 

উাদান 

১ সট প্রকল্প ভাতপ্তয য প্রধান প্রবকৌরী (তিভ) দপ্তবয স্তান্তয 

কযা ববছ। উক্ত দপ্তবয ইনববন্টযীর্ভক্ত কবয ভারাভারগুবরা 

ব্যফায কযা বছ। 

২ তডতজটার পবটাকত সভতন ১ টি 

৩ তথবাতডরাইট ১ টি 

৪ সরববতরাং ইন্পেুবভন্ট ১ টি 

৫ পযাক্স সভতন ১ টি 

৬ আফাফত্র ১ সট 

৭ সপবযা তপ্রন্টায ১টি 

৮ েতাং  এতষ্টবভটিাং 

ইকুইবভে 

১টি 

 

      ফযাে থাকবর          গাড়ী ক্র কযা তন। সযতবনুয খাবতয অধীন  গাড়ী প্রকবল্পয জন্য 

ব্যফায কযা ববছ ফবর এ সক্ষবত্র ব্য াশ্র ববছ। 

প্রকবল্পয সরাকফর াংগ্রোঃ তডততবত দ  সফতন সস্কর উবেখ পূফ মক ১৫ জন কভ মকতমা সভাট ৪৩ জন 

সরাকফবরয াংস্থান থাকবর ফাস্তবফ সকান তনবাগ সদা তন। তফযভান যাজস্বখাবতয অধীবন তনবাতজত 

সরাকফর দ্বাযা প্রকবল্পয কাজ ম্পন্ন কযা ববছ ফবর ততআয  অন্যান্য নতথবত উবেখ আবছ। তবফ 

সরাকফবরয সগ্রড, বদয াংখ্যা  সফতন সস্কর তডততবতই  শুদৄ ন  আযতডততবত যাখা বতছর; 

আযতডতত অনুবভাতদত বতছর প্রকল্প ভাতপ্তয সল ভাব। স সক্ষবত্র তফযভান যাজস্বখাবত তনবাতজত এই 

সরাকফর প্রকবল্পয জন্য সক তক দফীবত সকান দাতবত্ব তনবাতজত তছবরন ফা থাকবফন তায একটি তফফযণ 

আযতডতবত াংমৄতক্ত তববফ তন্নবফন উেভ তছর। 

     -৩.৮: প্রকবল্পয প্রাক্কতরত সরাকফর  প্রকৃত তনবাগ 

 

(ক) সড সকাাট মায (যাজাী) 

ক্রোঃনাং নাভ সগ্রড বদয াংখ্যা প্রকৃত তনবাগ 

১ প্রকল্প তযচারক (Addl.CE/P/RJHI-RIP) ৪ ১ তফযভান যাজস্বখাবত 

তনবাতজত সরাকফর 

দ্বাযা প্রকবল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযা ববছ। 

২ AEN/P&D/P ৯ ১ 

৩ SSAE (এতষ্টবভটয/ মূল্যতনধ মাযক) ১০ ১ 

৪ SSAE(ড্রইং) ১০ ১ 

৫ ডাটা এতর অাবযটয ১৬ ১ 

৬ প্রধান কাতয ১৩ ১ 

৭ সস্টবনাগ্রাপায ১২ ১ 

৮ ইউতডএ ১৩ ১ 

৯ ভটয োইবায ১৬ ১ 

১০ তন ২০ ১ 

১১ সচৌতকদায ২০ ৩ 

১২ সুইায ২০ ১ 

 সভাট   ১৪  
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( ) তপল্ড অতপ  (ইতিতনাতযাং) 
ক্রোঃনাং নাভ সগ্রড বদয াংখ্যা প্রকৃত 

১ কাম মতনফ মাী প্রবকৌরী ৬ ১ তফযভান যাজস্বখাবত 

তনবাতজত সরাকফর 

দ্বাযা প্রকবল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযা ববছ। 

২ কাতয প্রবকৌরী ৯ ১ 

৩ তফবাগী তাফযক্ষক ১০ ১ 

৪ SSAE/ এতষ্টবভটয/ মূল্যতনধ মাযক ১০ ১ 

৫ SSAE/ েইাং ১০ ১ 

৬ SSAE/way থ  ১০ ১ 

৭ SSAE/পূতম ১০ ১ 

৮ SSAE/ ব্রীজ  ১০ ১ 

৯ SAE/ way থ ১০ ১ 

১০ ডাটা এতর অাবযটয ১৬ ১ 

১১ প্রধান কাতয ১২ ১ 

১২ ইউতডএ ১৩ ১ 

১৩ এরতডএ-কাভ টাইতস্ট ১৬ ১ 

১৪ কাবজয সরাক/সুাযবাইজয ১৬ ১ 

১৫ সোয ১৬ ১ 

১৬ সবযা-তপ্রন্টায অাবযটয ১৯ ১ 

১৭ তন ২০ ২ 

১৮ সুইায ২০ ১ 

১৯ সচৌতকদায  ২০ ৩ 

 সভাট   ২৪  

 

(গ) তপল্ড অতপ (তগনাতরাং  সটতরবমাগাবমাগ) ৬ ভাবয জন্য 

ক্রোঃনাং নাভ সগ্রড বদয াংখ্যা প্রকৃত 

১ DSTE ৬ ১ তফযভান যাজস্বখাবত 

তনবাতজত সরাকফর 

দ্বাযা প্রকবল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযা ববছ। 

২ SSAE/Signal ১০ ১ 

৩ প্রধান কাতয ১২ ১ 

৪ ইউতডএ ১৩ ১ 

৫ সস্টবনাগ্রাপায ১৪ ১ 

  সভাট   ৫  

 

৩.২  প্রকবল্পয অধীবন ভাপ্ত কাম মাফরীয ফতমভান অফস্থায ম মাবরাচনা  

াংগৃীত ভারাভার সস্পততপবকন অনুমাী াংগ্র ফা ক্র কযা বতছর তকনা তা তনতিত ফায উবেবশ্য 

যাভ মক দর ক্র-াংক্রান্ত কাগজত্র যীক্ষা কবয সদবখন এফাং াংতেষ্ট ভান-তনন্ত্রণকাযী ক  ক্ষ/কভ মকতমায 

প্রতযন সদখবত ান। এছাড়া যাভ মকগণ যজতভবন তযদ ম কাবর সম কর অাংগতত ফা ব্যতয সদখবত 

ান তা তনব স্থানী  াংতেষ্ট প্রকল্প কর্তমক্ষ  কভ মকতমাগবণয াংবগ আরা কবযন। তনবম্ন এ তফলব 

প্রেক্রবভ মথাস্থাবন আ    না কযা ববছ। 

৩.২.১ সযরথ (          ) পুনফ মাবনয অফস্থা 

             উ                                 ৮৫                                 

চাঁাইনফাফগি       ৭                       ,          প্রকল্প ব্যব          (৮০.৭১%) অথ মই 

   াংতেষ্ট              খযচ       । ভীক্ষা চরাকাবর াংতেষ্ট প্রকল্প  সযর কভ মকতমাগবণয াংবগ 

দীঘ ম  তনতফড়          জানা মা সম, াযতণ ৩.৩-এ ফতণ মত ভারাভার দ্বাযা উব সকবনয সযরেযাক 
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পুনফ মা      ববছ।       উ      ,                        ,      ,      ,      ,     

                                     ।  

                                         -                         ১০% (১০টি স্পট) 

             চাঁাইনফাফগি      ২০%          (২ টি স্পট)           সযন।        -      

০.৫-১                               সণয ভাধ্যবভ            (Visual Assessment)-কবয 

যাভ মকদর কতত ব্যতয ফা তফচ্যযতত রক্ষয কবযন। তযরতক্ষত এ কর অফস্থায উয             

কভ মকতমা/       গবণয ভতাভত জানবত চাা । তনবম্ন এ কর তফলব একটি াংতক্ষপ্ত তপতযতস্ত সদা রোঃ  

     -৩.৯: ৯০ A                                (BS               ) 

Rail Kg/m Rail Height 
(h1) 

Base Width 
(b1) 

Head Width 
(k) 

Web Thickness  
(b3) 

A 90 45.1 142.88 mm 127 mm 66.67 mm 13.89 

 

                                       । 

                                                                          

                       -                ।                                  

         (৬-৮    )                                                    ;        

                                            ।                                     

              (৮-৯    )                        (                           )    

              । উ         উ                                     ১.৫                

                                 -                                       ৫-৫.৫     

(         ৩১২/১৪) ।                                                       ৫.৯     

           ;                                 ।    উ                          ১৯.৭ 

                            । ঐ                                         ৬-৮    । 

স্থানী অতবজ্ঞ সযরব প্রবকৌরীগবণয ভবত ফাাংরাবদবয আখাাংতকত গড় গততয জন্য               

পুরুত্ব ৮-১০ ইতি এফাং সাল্ডায ব্যারাবস্টয  পুরুত্ব ১০-১২ ইতি া প্রবাজন। এখাবন উবেখ্য সম,       
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   -এয অম মাপ্ত পুরুত্ব তনম্নভূতভ-মৃতেকায উয সম বায সরাতডাংবয সৃতষ্ট কবয তাবত মৃতেকা েযাক 

সদবফ ফা সেনবক  থভ্রষ্ট ফা রাইন-চূযত কযবত াবয। পবর এ সক্ষবত্র দুঘ মটনা এড়াবত সেবনয গততবক হ্রা কযা 

ছাড়া গতযন্তয থাবক না। তাছাড়া, ঠিক পুরুত্ব ফজা না থাকবর ফা াথয স্তবয দৄতর-কণা জভবর াতন 

তনষ্কান ব্যাত া ঘা গজা, পবর েযাসকয তনম্নস্থ মৃতেকায বায ফন ক্ষভতা হ্রা া; এ কাযবণই 

উচ্চ গতত অতজমত  না। ব্যারাস্ট পুরুত্ব ৩০০ তভতভ ফা ১১.৮ ইতি সথবক কভ বর কম্পন সৃতষ্ট কবয েযাক 

তনকটফতী কাঠাবভায ক্ষতত কবয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছতফোঃ সাল্ডাবয াথয কভ (নাবচার সস্টবনয তনকবট)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ছতফোঃ  রাইবনয ভাঝখাবন ঘা  ফড় ফড়       গতজববছ (সাস্ট নেয ৩১২/২-        ) 
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ছতফোঃ সাল্ডাবয  রাইন  অবযন্তবয ব্যারাবস্টয   পুরুত্ব তযভা কযা বছ (বাস্ট নেয ৩১২/১৪-         ) 

ASTM                   -                            ৫০                        । 

           (বমভন কদভাট, াথযঘুটি, কাকনাট, কাঠার ঘুটি)                (>৫০       ) 

          । যীতক্ষত অবনক স্থাবনই াথয বরবগ্রবডয ভবন বর, তফতছন্ন তকছু স্থাবন াথযগুবরা কভ-

সফী যস্পবযয কাছাকাতছ আকৃততয তফধা ঐ াথযগুবরা গ্যা সগ্রবডয ম মার্ভক্ত ফবর প্রতীভান ববছ। 

অথচ সযররাইবনয াথযগুবরা বরবগ্রবডয া ফাঞ্ছনী, সমখাবন াথবযয আকৃতত অভান অথ মাৎ সছাট-

ফড় তভতরব থাকবফ; সকননা বৃেয াথযকণায ভবধ্য অবক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সথবক ক্ষুদ্রতয কণা স্থানরাব কবয 

কাম মকযবাবফ বার একটি               প্যাবকজ বতযী কবয েযাকবক        স্থাীত্ব প্রদান কবয। 

কাবজই মথামথ যীক্ষবণয ভাধ্যবভ ফড় াথযগুবরা বাাংগা  সমখাবন ব্যারাস্ট কভ সখাবন তযতপতরাং-এয 

ব্যফস্থা সনা প্রবাজন। 

তিাবযয অফস্থাোঃ যাভ মক দর তযদত মত স্থানমূব তস্টর তিাবযয     ঘনত্ব              তণ মত 

উচ্চ ভাত্রায অথ মাৎ N+5-   কাছাকাতছ াা তগববছ। তকছু ব্যততক্রভ থাকবর গবড় প্রতত ৪১ পৄট রাইবন 

প্রা ১৯ টি কবয তিায াা সগবছ। তযাইবকরকৃত তিাযগুবরা কভ গু গত ভান ম্প  ফবর ভবন ব  ।  

অবনক স্থাবন কাবঠয তিাযগুবরায অফস্থা খাযা। তিাযগুবরা ঘন ঘন যীক্ষা কবয প্রবাজনী ব্যফস্থা না 

তনবর সগুবরা সববে সমবত াবয এফাং সছাট-ফড় দুঘ মটনায কাযণ বত াবয। এখাবন উবেখ কযা সমবত াবয 

সম, তিায দুফ মর ফা ক্ষততগ্রস্ত থাকবর সেবনয গতত সফগ কভাবত । আফায মখন তকছু তিায ক্ষততগ্রস্ত 

অফস্থা সভযাভত তফীনবাবফ যব মা তখন সেবনয সরাড তডতিতফউবনয কাযবণ বার তিাযগুবরাবক 

অতততযক্ত বয য কযবত ; পবর তকছুকার বয বারগুবরা নষ্ট বত থাবক। এখাবন উবেখ্য সম, দীঘ ম 

স্থাীত্ব    ব্য াশ্র তফবফচনা বতফষ্যবত সযর েযাক স্থান/পুনস্থমাবন RCC তিায ব্যফায কযাই সশ্র।  
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ছতফোঃ সযানপুয সস্টবনয তন্নকবট                               

ই  তষ্টক সযর তি  সাল্ডাতযাং সভবটতযার-এয জবে: যাভ মকগণ ক  ক যীতক্ষত সযর রাইবন সম কর 

ইরাতষ্টক সযর তি সদখা সগবছ সগুবরা সস্পততপবক ন সভাতাবফক ERC- এতন্ট-বযাোর টাই ইরাতষ্টক 

সযর তি  ফবরই প্রতীভান ববছ। যীতক্ষত এরাকা এ ধযবনয সযর তিবয তযভাণ ঠিক াা সগবছ। 

ঐ কর এরাকায সাল্ডাতযাং সভবটতযার-এয জবে, তপ সফাল্ট, ডগ স্পাইক  ইতযাতদ চাক্ষুল ম মবফক্ষবণ 

সভাটামুটি বার ফবরই প্রতীভান ববছ। অফস্থায ঠিক মূল্যাবনয জন্য ল্যাফ সটষ্ট প্রবাজন, সম সুু্বমাগ এই 

ভীক্ষায আতার্ভক্ত ন।  

৩.২.২  Embankment : সযররাইন ফা সযর     পুনফ মাবনয আতা Embankment-   সভযাভত 

            (Repairing/Reprofiling)                 ।                     

Embankment-                                                                  

               ১৯.৬    ≈২০   ,                   । স্থানতফববল তকতিত            

সিা সভাটামুটি ঠিক াা সগবছ। নাবচার প্রা কর সস্টবনয Embankment- সথবক াতন তনষ্কান 

ত্রুটি পূণ ম; পবর ফল মাকাবর েযাবক াতন জভবত াবয। 

তফতছন্ন বাবফ Embankment-   তফতবন্ন                      ।      -                 

    -          (সাস্ট নেয ৩১২/১৪         ) Embankment                সত্ব     

    ; ঐ                                                            ।            

       ।                 Embankment                     ,                

     ,           (         ,     ,                 )                                

                অফাবধ             ।                                   -        

                          Embankment-                                         

ফা হ্রা    । 
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           উ             

 

                                     -   
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     Embankment                         (সাস্ট নেয ৩১২/১৪          ) 

৩.২.৩ সরববর ক্রতাং   তগনার তবস্টভ স্থান 

৬  সরববর ক্রতাং                                       ।                   

       ৬  সরববর ক্রতাং     নাক্ত কযা   এগুবরায ব্যফায  তনযাোয তফলগুবরা খততব 

সদখা । সদখা মা সম, সযর  সযাড োতপক স্বাবাতফকবাবফ চরাচর কযবছ।  

     -৩.১০:                                   

ক্রোঃ নাং স্থান প্রকৃত অফস্থা 

১ টি/৪৫, তকতভ. ৩৭৩/৮-৯, ততরাই-কাকনাট বার 

২ টি/৫০, তকতভ. ২৮৫/৬-৭, কাকনাট-রতরত নগয ঐ 

৩ টি/১১৭, তকতভ. ২৯৯/৩-৪, রতরতনগয-আভনুযা ঐ 

৪ টি/১০, তকতভ ৩১৩/৮-৯, আভনুযা-চাাইনফাফগি ঐ 

৫ টি/১৯, তকতভ. ৩০১/১-২, আভনুযা-চাাইনফাফগি ঐ 

৬ টি/২৬, তকতভ. ৩১২/৪-৫, আভনুযা-চাাইনফাফগি ঐ 

                          তবস্টভ                                           নানা প্রকায 

গাতড়          -            ।                        । 

 

 

   

 

 

 

ছতফোঃ সগট তফীন সযর ক্রতাং-এয ছতফ 
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আযতডতত অনুমাী প্রকবল্পয আতা ১৩৪.৬১ রক্ষ টাকা ব্যব              তচতহ্নত কবকটি স্থাবন 

সভাট ১২টি তগনার তবস্টভ স্থান কযায প্রস্তাফনা তছর। ভীক্ষা দর যজতভবন তযদ মবন ৭টি সস্টবন  ৬ 

টি সরববর ক্রতাং-এ নন-ইন্টাযরক যেীন ফাতত  তগনার তবস্টভ সদখবত ান। এই ৭টি সস্টন রোঃ 

যাজাী সকাট ম, রতরত নগয, কাকন াট, চাঁাইনফাফগি, আভনুযা, ততরাই, নাবচার  সযানপুয। তযদ মন 

কাবর ফতণ মত  সস্টনমূ  স্থান সয ফকটি তগনার তবস্টভবক কাম মবাবমাগী সদখা মা। 

৩.২.৪  পূতমকাবজয অফস্থা 

    উ                 (সযরব           )                                        

           ।                                            টিয সম কর পূতমকাজ কযায 

কথা তছর সগুবরা বযজতভবন তযদ মন সবল যাভ মক দবরয ভতাভত       ৩.৬             ।  

 

ছতফোঃ প্লাটপবভ ময বগ্নদা 

                               ম্পন্ন                   ।             উ          

             ।                                                         উ       

   । 

                                                          Horizontal Crack      

    ।        ,        , চাঁাইনফাফগি, আভনুযা  সযানপুয                          

      উ                 ।                                                             

                                              তন। প          ’                

      /     /                                        ।  

৩.২.৫ ব্রীজ  কারবাট ম 

      /                          -                 ৪০০          (    ৩৩০০  )       

                         Completion of contract                         

     ।                                                              ।            

                            ।                                                 ৭৩    

                                (    ৭৩       )। উ                                
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               ।                                                                     

     ।       উ                        ৯২                         উ               

                                     ।  

 

৭৩            ((       -             )                     (াব ফাঁ  কাবঠয তক্তা) 

                                                                                 

  

৬৯          (       -             )                     

                

  ৮০                                                 
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১০৩          (        –       )                 

            

১১৪          (       -       )                 

            

উ               /                                             ।                

                  সরায                                         ঢ়বাবফ াংমৄক্ত কযায 

জন্য উমৄক্ত হুকবফাল্ট/স্ক্রু-সফাল্ট রাগাবত বফ। আয                    ফাঁবয               

                                                              । সফাল্ট চ্যতয ফা 

নাকতামুরক কাম ম প্রততবযাবধয জন্য তব্রজগুবরাবক তত টিতব-এয আতা আনা সমবত াবয। 

           ৭     /              /                     ৭০.০০    (   টবভন্ট         

            )      ২৫     /                             ২২২.০০                      

                     । 

াযতণ-৩.১১:  ব্রীজ কারবাবট ময ম্পাতদত কাজ  ফতমভান অফস্থা 

ব্রীজ কারবাবট ময 

আইতড নাং 

স্থান ম্পাতদত কাজ ভন্তব্য 

৩৪ আভনুযা-তনজাভপুয সকন পুনোঃতনভ মাণ/সইতন্টাং/ 

সভযাভত 

       -এয ইবটয গাথুতনবত ক্ষজতনত ক্রযাক সদখা 

সগবছ 

৩৭ আভনুযা-তনজাভপুয সকন ঐ পূবফ ময ছতফ ফা কাবজয তফফযণ না থাকা কতটুকু 

সইতন্টাং ফা সভযাভত কযা ববছ তা মাচাই ম্ভফ ন। 

৪০ আভনুযা-তনজাভপুয সকন ঐ ঐ 
৪৪ আভনুযা-তনজাভপুয সকন ঐ ঐ 
৪৬ আভনুযা-তনজাভপুয সকন ঐ ঐ 
৪৮ তনজাভপুয-নাবচার সকন ঐ ঐ 
৫১ তনজাভপুয-নাবচার সকন ঐ ঐ 
৫২ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৫৩ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৫৪ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৫৭ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৫৮ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৫৯ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৬০ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৬২ নাবচার-সগারাফাতড় সকন ঐ ঐ 
৬৪ সগারাফাতড়-যনপুয সকন ঐ ঐ 
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ব্রীজ কারবাবট ময 

আইতড নাং 

স্থান ম্পাতদত কাজ ভন্তব্য 

৬৬ সগারাফাতড়-যনপুয সকন ঐ ঐ 
৬৭ সগারাফাতড়-যনপুয সকন ঐ ঐ 
৬৮ সগারাফাতড়-যনপুয সকন ঐ ঐ 
৬৯ যনপুয-যনপুয ফড মায 

সকন 

ঐ                                     

৭২ যনপুয-যনপুয ফড মায 

সকন 

ঐ পূবফ ময ছতফ ফা কাবজয তফফযণ না থাকা কতটুকু 

সইতন্টাং ফা সভযাভত কযা ববছ তা মাচাই ম্ভফ ন। 
১৭ আভনুযা-চাঁাইনফাফগি 

সকন 

ঐ ঐ 

৬৬/এ যাজাী-যাজাী সকাট ম 

সকন 

ঐ ঐ 

৭১ যাজাী-যাজাী সকাট ম 

সকন 

ঐ ঐ 

৮০ যাজাী সকাট ম-ীতরাই 

সকন 

ঐ                                     

৮৭ ীতরাই-কাকনাট সকন ঐ পূবফ ময ছতফ ফা কাবজয তফফযণ না থাকা কতটুকু 

সইতন্টাং ফা সভযাভত কযা ববছ তা মাচাই ম্ভফ ন। 
৮৮ ীতরাই-কাকনাট সকন ঐ ঐ 
৯২ চতিনগয-কাকনাট সকন ঐ ঐ 
১০৩ ীতরাই-কাকনাট সকন ঐ                             সদখা সগবছ 

১১৪ কাকনাট-রতরতনগয সকন ঐ পূবফ ময ছতফ ফা কাবজয তফফযণ না থাকা কতটুকু 

সইতন্টাং ফা সভযাভত কযা ববছ তা মাচাই ম্ভফ ন। 
১৩২ রতরতনগয-আভনুযা সকন ঐ ঐ 
১৪৪ রতরতনগয-আভনুযা সকন ঐ                             সদখা সগবছ 

সূত্রোঃ প্রকল্প তযচারবকয     

৩৪ নাং ব্রীজ (        ৩০২/৭-         ) -এয        -এয ইঁবটয গাথুতনবত ক্ষজতনত ক্রযাক সদখা 

সগবছ মা দ্রুত সভযাভত কযবত বফ।  

 

     ৩৪                                    
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সতু  সযর েযাক তবস্টবভয                 (Routine Maintenace)-              

                                                                        

                               ৎয ব Preventive Maintenance                

        ।    ,                      ফা আদকারীন তযতস্থতত               ‘Quick 

Response’                   ।                                           উ    

                         । 

৩.২.৬ সস্টন                

                          ,     ,                                            ।     

                                       । তফশ্রাভাগাবযয অফস্থা সতভন বার না; গুবরা সনাাংযা  

অতযছন্ন এফাং তারাফন্ধ অফস্থা সদখা সগবছ। টবরটগুবরা এবকফাবয সনাাংযা, ব্যফায কযায ভত না, কাযণ 

ঠিকভত াতন থাবক না; তযস্কায কযায ভত সরাকফর সনই ফবর জানাবনা । যাজাী, চাঁাইনফাফগি  

আভনুযা সস্টন ব্যতীত অন্য সকান সস্টবন ফাচ্চাবদয দুধ খাাবনায জন্য প্রাইববত  সনই, এভনতক 

ভতরাবদয ফায জন্য            সনই। দুই এক জাগা মা আবছ তা আফায পুরুল ভতরা একাবথ। 

তফযভান াভাতজক সপ্রক্ষাবটয         এগুবরা প্রকবল্পয তকছু তডজাইনগত তফচ্যযতত  মা াংবাধন কযা 

প্রবাজন। মাত্রী তাবফ প্লাটপভ মগুবরায আতন      মুটি ঠিক আবছ।  

 

ছতফোঃ সযানপুয সস্টন  তফশ্রাভাগাবযয ছতফ 

                    যাজাী সস্টন ব্যততবযবক অন্য সকান সস্টবন কাম মকযী ীভানা প্রাচীয  সগট 

  ই; ঐ সস্টনগুবরাবত টিবকট সচতকাং-    ফস্থা  সনই। এয পবর একতদবক যকায সমভন যাজস্ব    

     ফতিত    অন্যতদবক সস্টন এরাকাগুবরা বফঘুবয  সনাগ্র  সরাবকবদয অফাধ তফচযণ সক্ষত্র ব 

দাতড়ববছ।  

            যাজাী, যাজাী সকাট ম, না   র,    নপুয, আভনুযা, চাঁাইনফাফগি, ততরাই, কাকনাট, 

রতরত  য                                       ।                                

             ;                                ।  

            যাজাী                                           –              

                                                          ।   

Non-serviceiable and demolishable isssues:                                      

                                                       ।                       

             । ঐ                             ।                                   

                 ।                                  ।   
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সরাকফবরয স্বল্পতাোঃ  উবেখ্য সম, তডতত/আযতডতবত ফতণ মত আবছ প্রকল্প ফাস্তফান বর অতধক াংখ্যক সেন 

মাত্রী  ভারাভার তযফন ম্ভফ বফ, আবযা অতধক াংখ্যক ভানুল সেবন ভ্রভণ কযবত উৎসুক ফা আগ্রী বফ। 

আফায মাত্রীবদয আযাবভয জন্য ব্যফস্থা সনা বফ; সজন্য                     অবযন্তযীণ 

তফদুযতান মাত্রীবফায জন্য তফ  ভাগায  টবরট তনভ মাণ কযা ববছ। এই ফতধ মত      সেয         

        সরাকফর দ্বাযা ম্ভফ ন ফবর যাভ মক দবরয ভবন ববছ। মাত্রীযা  ভাঠ ম মাবয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ সরাকফবরয স্বল্পতায কথা উবেখ কবযবছন (অধ্যা-৭ দ্রষ্টব্য)।  

৩.৩                             

প্রকল্পটিয উন্নন প্রস্তাফনা তথা তডততবত ফাস্তফাবনয সভাদকার ২ ফছয (জুরাই ২০০৭-জুন ২০০৯) ধযা 

বর সল ম মন্ত তা ফাস্তফাতত  ৬     , জুন ২০১৩ বন ফাস্তফান ম্পন্ন । অন্য কথা মূর 

সভাবদয তুরনা অতততযক্ত ভ অততফান ফা টাইভ বাযযান ববছ ২০০%; আয     ফাস্তফান 

সভাদ (৬ ফছবয)          তফরেজতনত ভ (৪    )-এয জন্য টাইভ বাযযান-এয         ৬৭%। 

তফযভান ভীক্ষা সথবক প্রতীভান  সম প্রকল্প ফাস্তফাবন                     (    ৎ জুরাই ২০০৯ 

সথবক) এই সকনগুবরাবত মাত্রী  ভারফাী সেবনয গততবফগ বৃতদ্ধ াতন পবর তখন সথবক সেন চরাচবরয 

তযভাণ বৃতদ্ধ াতন। এজন্য মাত্রী  ভারাভার তযফন বৃতদ্ধ না সব ফযাং তা হ্রা সবতছর, পবর 

সযরবয আ বৃতদ্ধ াতন। সেন দুঘ মটনা হ্রা না াা জনজীফন সফী ক্ষততগ্র  তছর; ঐ ভ 

জনাধাযবণয ভবধ্য সেন-ভ্রভ  বীতত কাজ কবযবছ। তাছাড়া তফবফচয প্রকল্পটিয তফরবেয কাযবণ াংতেষ্ট  অন্য 

কর নতুন ফা তরবেজ প্রকল্প (বমভন ‘আভনুযা                     ’ প্রকল্প) তফরবে াবত সনা ববছ 

ফা শুরু কযা ববছ, আয আভনুযা                                            বত াযবছ না 

           -                      । এবাবফ প্রকল্পটিয তফরবেয ক্রভ-পুতিত প্রবাফ 

(Cummulative impact) প্রতযক্ষ-বযাক্ষ তভতরব অবনক ফড় ফবর অনুভূত । 

৩.৪ প্রকল্প ফাস্তফাবন তফরবেয প্রধান কাযণ 

ততআয  সমাগাবমাগ ভন্ত্রণারবয ত্র ম মাবরাচনা সুস্পষ্ট সম, বৃৎ ২টি ক্র/াংগ্র প্যাবকজ (WD1 & 

WD2)    জন্য আফানকৃত দযত্রমূ য য ততনফায অগ্রণবমাগ্য ায য সল ম মন্ত ৪থ ম ফাবয 

যকাতয ক্র াংক্রান্ত ভতন্ত্রবা কতভটি (CCGP)                  ২০১০     (            -৪   )। 

                                       ভধ্যফতী ভব মূরধন খাবতয াংগ্র, পূতম  তফতফধ 

খাবত  তযফতমন আনা                    ।  

প্রকল্প ফাস্তফান তফরবেয জন্য ফতমভান প্রকল্প তযচারক তনম্ন উবেতখত      ৪  কাযণ ফণ মনা কবযনোঃ 

“ ) াকম-সেন/তফটি প্রাতপ্তবত তফরে এফাং ইতিবনয স্বল্পতাবতু ভব ভব তফটি ইতিন তুবর 

সনায কাযবণ এফাং ব্যারাতস্টাং কাবজ ভাত্র ১০টি ায যফযা াা কা    

           তফতিত া  বৃতষ্টফহুর এরাকা প্রকল্পটি অফতস্থত া ফল মা সভৌসুবভ 

কাবজয অগ্রগতত ব্যত । 

 )  ভধ্যাড়া বত প্রবাজনী ব্যারাস্ট যফযা না াা এফাং তফরবেয কাযবণ অগ্রগতত 

ফাধাগ্রস্ত া। 

 )  জনাধাযবণয চাতদায তযবপ্রতক্ষবত সবতযববনয ভাধ্যবভ দুইটি সস্টন তফতল্ডাং 

(চাঁাইনফাফগি,    নপুয) পুন:তনভ মাণ, দুইটি প্লাটপযভ সড (যাজাী সকাট ম, কাকনাট) 

নতুন তনভ মাণ, দুইটি প্লযাটপযভ সড (চাঁাইনফাফগি, সযানপুয) াংস্কায, ততনটি সস্টন 

তফতল্ডাং (যাজাী সকাট ম, কাকনাট, রতরতনগয) সভযাভত/াংস্কায, ফতধ মতকযণ, াতটি 

প্লাটপযভ (যাজাী সকাট ম, কাকনাট, রতরতনগয, আভনুযা, সযানপুয, নাবচার  

চাঁাইনফাফগি) উঁচ্যকযণ/াংস্কায/ফতধ মতকযণ, ব্যাাংক সপ্রাবটকন ার ফতধ মতকযণ 

আনুলতেক অবনক কাজ মূর কাবজয      াংবমাজন কযা ববছ। তাছাড়া প্রকল্প কাবজ ১৫ 

তক.তভ. সযররাইবনয সযর অথ মাৎ ১৩৪৬ সভোঃটন সযর কভ থাকা তা সবতযববনয ভাধ্যবভ 
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চট্টগ্রাভ বত আনন কবয কাজটি ম্পন্ন কযবত । এছাড়া প্রকবল্পয আনুলতেক 

প্রবাজনী কাম মাতদ ম্পাদবনয জন্য ভ প্রবাজন । 

 ) তাছাড়া ১ভ-৩ তকতস্ত একবত্র ছাবড়য তযফবতম শুদৄভাত্র এক তকতস্ত কবয ছাবড়য গৃতত 

তদ্ধাবন্তয সপ্রতক্ষবত প্রকবল্পয কাজ ব্যাত   ।’’ 

াংবাতধত প্রকল্পটিয আযতডতত (১ভ াংবাতধত) ৩০ জুন ২০১৩ইাং বন অনুবভাতদত , অথচ ততআয 

অনুাবয ঠিক ঐ তাতযবখ প্রকল্প ফাস্তফান ম্পন্ন ববছ। তবফ ২৪-০৬-২০১৩ ইাং প্রকল্পটিয আযতডতত 

াংতেষ্ট কর্তমবক্ষয অনুবভাদবনয জন্য স কযা বতছর। সদখা মাবছ, প্রকবল্পয দ্ধততগত াংবাধনী আবগ 

ম্পন্ন না কবয প্রকবল্পয কাজ চাতরব সনা ববছ। এ তফলব প্রকল্প কর্তমক্ষ জানান “একটি প্রকবল্পয অধীবন 

একাতধক প্যাবকজ থাকা এফাং ফাযফায (দুই ফাবযয অতধক) প্রকবল্পয তডতত াংবাধবনয সুবমাগ না থাকা 

তকছু তকছু সক্ষবত্র CCGP  উমৄক্ত (Competent) কর্তমক্ষ কর্তমক অনুবভাদন গ্রণপূফ মক কাজ ম্পাদন 

কযা ববছ, মা মথামথবাবফ ১ভ আযতডতত সত প্রদ মন/অনুবভাদন কযা আবছ।“ 

        CCGP ৪থ ম ফাবয প্যাবকজ ডতিউতড-১  ২-এয জন্য ০১/০৩/২০১০ ইাং তাতযবখ অনুবভাদন 

তদবতছর। তখন সথবকই প্রকবল্পয কাজ াংতেষ্ট কর্তমবক্ষয আতা; তাযয ফাস্তফান ম্পন্ন কযবত 

সরবগতছর ৩ ফছয ৩ ভা। স্বাবাতফকবাবফই এটি তফবেলবণয তফল সম, তডততবত সম সভাদ কার ফতণ মত তছর 

তা অম মাপ্ত তছর নাতক প্রকল্প ব্যফস্থানা দক্ষতা ফা সরাকফবরয কভতত অথফা দুফ মর ভন্ববয কাযবণ ফাস্তফান 

গতত েথ তছর । তফলটিয অফতাযণা কাউবক সদালাবযাবয জন্য ন; ভ এববছ এগুবরা তফবেলণ কবয 

দুফ মরতা কাটিব তক বাবফ প্রকল্প ফাস্তফান গতত        কযা মা। কাযণ ফতমভান যকায তফরে কাটিব 

মথাম্ভফ দ্রুত প্রকল্প ফাস্তফাবনয প্রতত গুরুত্ব আবযা কবযবছ। প্রকল্পটি ভাত্র  ১ ফায াংবাধন ববছ তা 

প্রকল্প সভাবদয একদভ সল প্রাবন্ত মখন ফাস্তবফ কাজ কযায ভত ভ আয তছর না; পূফ ম সথবক আবযা বচতন 

থাকবর এরূ তফরবে প্রকল্প াংবাধবনয কাজটি এড়াবনা সমত।  

              নতথ                                                    /                 

                               ,     াংতেষ্ট  মথামথ     কাজ, অনুরূ ভাপ্ত প্রকল্প বত তক্ষা 

রাব,              ,          উ             /                      -   উ   

                                                । প্রকল্প তযচারক ফতণ মত কাযণগুবরা (ক,খ, 

গ ঘ) এফাং প্রকবল্পয ভারাভার  পূতমকাবজয তযফতমনগুবরা সথবক প্রতীভান সম, অবনক পযাক্টয  

potential risk আবগ সথবক সতভন গুরুত্ব াতন। সমভন াকম-সেন/তফটি প্রাতপ্তয তফরে, ইতিবনয স্বল্পতা, 

ব্যারাতস্টাং কাবজ যফযা কভ াা,                   উঁচ্যকযণ/াংস্কায/ফতধ মতকযণ          

          অবনক নতুন পূতম কাজ মূর কাবজয      াংবমাজন কযা, জনফবরয উবেখ সযবখ বয তনবাগ 

না সদা ইতযাতদ। এ ফ সক্ষবত্রই তযস্ক                    তদনুমাী তফকল্প তকছু প্রকল্প প্রণনকাবর 

       Brain Stroming-         অনুভান কযায তফল, মা                         প্রকল্প 

ফাস্তফান াংক্রান্ত CPM-      -                 । এছাড়া াংস্থায তফতবন্ন কভ মকতমাগবণয াংবগ 

অবরাচনা প্রতীভান    ,                                        , তযস্ক তফবেলণ  তনযন 

(Risk Anlysis & Mitigation), CPM,       ,               ভধ্য-সভাদী               

তফলব অতধকতয    ক্ষবণয প্রবাজন আবছ।     প্রণবন    ,      (threat),      ফা ম্ভাব্য 

তযফতমন তবতেক               (sensitivity analysis due to possible changes or 

alternatives)                     পরাপর      (Cause-effect Relation/Ishikawa 

Diagram)         দ্ধততগত চচ মায দাতরতরক প্রভাণ াা মাতন। এভতাফস্থা প্রকল্প 

তযকল্পনা/দতরর/নকা প্রণবন দুফ মরতা থাবক পবর                                          

   ।  

আইএভইতড                                     তযচারবকয  -উ      ফাস্তফান     ফা 

                          উ     কাম মকযী Matrix/Check List এফাং PM/PMIS related,  
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tools/Software ব্যফায                                    ।                   

                                                  ।                                

         RCPQRIMS, AFFTM ইতযাতদ                                   তা এরূ 

প্রকবল্প  ব্যফহৃত বর বার ত।  

                                      ।    ২০০৭             ২০১৩      প্রকল্প সভাবদ ৫ 

জন প্রকল্প তযচারক দাতত্ব প্রাপ্ত তছবরন; তাঁযা কবরই খেকারীনবাবফ এফাং একাতধক প্রকবল্পয দাতবত্ব 

তনবাতজত তছবরন। তফলটি প্রকল্প ফাস্তফাবন তফি সৃতষ্ট ফা সনততফাচক ভূতভকা সযবখতছর তকনা এয উেবয 

সযবরয কতত কভ মকতমা  প্রকল্প তযচারকগণ তভশ্র ভতাভত তদববছন। তবফ সযরথ ভন্ত্রণার  সযবরয 

তিভ অিবরয কতত কভ মকতমা/কভ মচাযীগবণয ন্যা যাভ মক দর ভবন কবযন                     

  খেকারীন দাতত্ব- তফবল কবয একাতধক প্রকবল্পয দাতবত্ব এক ব্যতক্তয তনবাগ প্রকল্প ফাস্তফাবন এক 

ধযবনয সনততফাচক ভূতভকা যাবখ। প্রকল্প                                                   

প্রকবল্পয উকযণ ক্র/াংগ্র  ফাস্তফান গতত েথ ; এয াবথ তযচারকগবণয দপ্তবয chain of 

documents-                      তা অতধকতয জটির রু ধাযণ কবয। এ প্রকল্প ফাস্তফাবনয প্রথভ 

২৬ ভাব ক্র প্রতক্রা াংক্রান্ত নানা জটিরতায সৃতষ্ট বতছর; ঐ ভব যয ৪ জন প্রকল্প তযচারক দাতত্ব 

ারন কবযবছন।  

াযতণ-৩.১২:  প্রকল্প তযচারকগবণয নাভ  দাতবত্বয  ধযন 

ক্রোঃ 

নাং 

নাভ দফী দাতবত্বয প্রকৃতত দাতত্বকার 

খেকারীন 

দাতত্ব 

একাতধক 

প্রকবল্পয দাতত্ব 

সমাগদান োন্পপায 

০১ সভাোঃ নুরুর আতভন প্রধান প্রবকৌরী (তিভ) ∙ ∙ ০১-০৭-২০০৭ ০৭-১০-২০০৮ 

০২ সভাোঃ আনায ভামুদ প্রধান প্রবকৌরী (তিভ) ∙ ∙ ০৭-১০-২০০৮ ১৪-১২-২০০৮ 

০৩ সভাোঃ ইউসুপ আরী মৃধা অতততযক্ত প্রধান প্রবকৌরী/ 

সতু (তিভ) 

∙ ∙ ১৪-১২-২০০৮ ৩০-০৪-২০০৯ 

০৪ সভাোঃ ভজাবির ক অতততযক্ত প্রধান প্রবকৌরী/ 

সতু (তিভ) 

∙ ∙ ৩০-০৪-২০০৯ ০২-০৯-২০০৯ 

০৫ সভাোঃ াজাান আরী অতততযক্ত প্রধান প্রবকৌরী/ 

সতু (তিভ) 

∙ ∙ ০২-০৯-২০০৯ প্রকল্প সভাদ সল 

অফতধ  দাতত্বযত  

তছবরন। 

সূত্রোঃ ততআয 
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                         -২০০৮          

৪.১                       

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী- সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা - চাঁাইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান 

(১ভ াংবাতধত)” ীল মক প্রকবল্পয আতা যাজাী-আভনুযা সকবনয (২৬৩.০০ তক.তভ. বত ৩০০.০০ 

তক.তভ. ম মন্ত) ৩৭ তক:তভ: সভইন রাইন  ১.৫ তক:তভ: লু রাইন পুনফ মান সতু, সস্টন বফন. প্লাটপযভ, 

embankment  অন্যান্য স্থানা সভযাভত/পুনফ মান/পুনগ মঠন এয কাজ WD-1 প্যাবকজ তববফ অন্তর্ভ মক্ত 

তছর। অযতদবক আভনুযা – চাঁাইনফাফগি সকবনয (৩০০.০০ তক:তভ: বত ৩১৩.০০ তক:তভ: ম মন্ত) এফাং 

আভনুযা-সযানপুয ফড মায সকবনয (৩০০.০০ তক:তভ: বত ৩৩৫.০০ তক:তভ: ম মন্ত) সভাট ৪৮ তক:তভ: সভইন 

রাইন  ৫.০০ তক:তভ: লু রাইন পুনফ মান সতু, সস্টন  বফন. প্লাটপযভ, embankment  অন্যান্য 

স্থানা সভযাভত/পুনফ মান/পুনগ মঠন এয কাজ WD-2 প্যাবকজ তববফ অন্তর্ভ মক্ত তছর। WD-1 প্যাবকবজয 

প্রাক্কতরত মূল্য তছর ৬৩১১.৮৪ রক্ষ টাকা এফাং WD-2 প্যাবকবজয প্রাক্কতরত মূল্য তছর ৮৫৫২.৪৫ রক্ষ টাকা। 

সভাট প্রাক্কতরত মূল্য তছর ১৪৮৬৪.২৯ রক্ষ টাকা। এছাড়া non-interlocked color light signaling 

system এফাং level crossing gate স্থাবনয কাজ WD-3 প্যাবকবজয অন্তর্ভ মক্ত তছর মায সভাট প্রাক্কতরত 

মূল্য তছর ১৪৪.৮৫ রক্ষ টাকা। ক্র তফতধভারায তনভানুমাী যকাতয ক্র াংক্রান্ত উবদষ্টা তযলদ কতভটি 

(CCGP) WD-1  WD-2 প্যাবকজ দু’টিয চূড়ান্ত অনুবভাদনকাযী কর্তমক্ষ এফাং WD-3 প্যাবকবজয ক্র 

কাম মক্রভ প্রকল্প তযচারবকয দপ্তয কর্তমক ম্পাতদত ববছ। এখাবন উবেখ্য সম, WD-1  WD-2 প্যাবকজ 

দু’টিয চ্যতক্ত মূল্য প্রকবল্পয প্রাক্কতরত ব্যবয ৯৫.৫৬%।  

     -৪.১: ৩টি প্যাবকবজয ক্র কাম মক্রবভয াংতক্ষপ্ত তফফযণ 

Description of procurement 
(Goods/Works/ Consultancy) 

Tender/Bid/ 
Proposal 

(Cost in Lakh taka) 

Tender/Bid/ Proposal 
 

Date of Completion of 
works/services and 

supply of goods 

AS per DPP/ 
RDPP 

Contract 
value 

Invitation date Contract 
signing / LC 

opening 
date 

As per 
contract 

Actual 

1. Package WD-1: Complete Track 
Renewal of main and loop lines 
including repairs/rehabilitation/ 
reconstruction of bridge, station 
buildings, platforms, embankment & 
other structures with supplying all 
requisite materials & manpower 
from Km. 263/0-300/0 between 
Rajshahi-Amnura section.  

6311.84 6311.84 03-09-2009 16-03-2010 16-09-2011 30-06-

2013 

2. Package WD-2: Complete Track 
Renewal of main and loop lines 
including repairs/rehabilitation/ 
reconstruction of bridge, station 
buildings, platforms, embankment & 
other structures with supplying all 
requisite materials & manpower 
from Km. 300/0-313/0 between 

8552.45 8552.45 03-09-2009 16-03-2010 16-09-2011 30-06-

2013 
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Description of procurement 
(Goods/Works/ Consultancy) 

Tender/Bid/ 
Proposal 

(Cost in Lakh taka) 

Tender/Bid/ Proposal 
 

Date of Completion of 
works/services and 

supply of goods 

AS per DPP/ 
RDPP 

Contract 
value 

Invitation date Contract 
signing / LC 

opening 
date 

As per 
contract 

Actual 

Amnura- Chapainababganj and 
from Km. 300/0-335/0 between 
Amnura-Rohanpur section. 

3. Package WD-3: Supply, installation 
and commissioning of non-
interlocked colour light Signaling 
system including LC gate. 

144.85 144.85 13.05.2008 01.09.2008 31.08.2009 31.08.200

9 

সূত্রোঃ ততআয 

৪.২       -২০০৮          

াংতেষ্ট ভন্ত্রণারবয ক্র াংক্রান্ত নতথ ম মাবরাচনা সদখা মা WD-1  WD-2 এয ক্র কাম মক্রবভয জন্য  

২০০৭ াবরয আগবস্ট প্রথভ আন্তজমাততক দযত্র আফান কযা । তকন্তু ফ মতনম্ন মূল্য উধৃতকতকাযী দযদাতায 

দযত্র মূল্যাবন তকছু অস্পষ্টতা থাকা তৎকারীন CCGP বা পুনযা মূল্যাবনয তদ্ধান্ত । দযবত্র 

ততআয ২০০৩ এয ব্যতয থাকা পুনোঃমূল্যাবনয য টিইতয সুাতয অনুমাী সমাগাবমাগ ভন্ত্রণার 

দযত্র ফাততরপূফ মক পুনোঃদযত্র আফাবনয তদ্ধান্ত সন। এ সপ্রতক্ষবত তফবফচয কাবজয জন্য ২০০৮ াবরয সভ 

ভাব আন্তজমাততক উন্ুক্ত দযত্র দ্ধততবত ২ দপা পুনোঃদযত্র আফান কযা । এফায ফ মতনম্ন মূল্য 

উধৃতকতকাযী দযদাতায দযত্র চূড়ান্ত অনুবভাদবনয জন্য সপ্রযণ কযা বর CCGP পুনোঃদযত্র আফাবনয তদ্ধান্ত 

সন। উক্ত তদ্ধাবন্তয সপ্রতক্ষবত ২০০৮ বনয তডবেয ভাব ৩ দপা আন্তজমাততক উন্ুক্ত দযত্র দ্ধততবত 

পুনোঃদযত্র আফান কযা । তকন্তু ফ মতনম্ন মূল্য উধৃতকতকাযী দযদাতায দযত্র দতরবর াযপযবভন্প 

ততকউতযটি দাতখবরয ভীভা ততআয, ২০০৮ এয তফতধ ১০২(৭) এয ব্যতয থাকা CCGP বা 

দযত্রটি ফাততর পূফ মক পুনোঃদযত্র আফাবনয তদ্ধান্ত । 

তযববল আন্তজমাততক উন্ুক্ত দযত্র দ্ধততবত কাম ম ম্পাদবনয জন্য ১৮ ভা ভবয তম তদব ২০০৯ 

াবরয সবন্ফেবয ৪থ ম দপা পুনোঃদযত্র আফান কযা । এ ম মাব WD-1 প্যাবকবজয অনুকূবর ৫টি 

প্রততষ্ঠান দযত্র দাতখর কবয। টিইতয মূল্যাবন এবদয ভবধ্য ৩টি প্রততষ্ঠান সযনতব ফবর তফবফতচত 

বতছর। যফতীবত উক্ত ৩টি প্রততষ্ঠাবনয ভবধ্য ফ মতনম্ন মূল্য উধৃতকতকাযী প্রততষ্ঠান CRMIE-MAPL Joint 

Venture ক্র কাম মক্রবভয মাফতী তমাফরী পূযণ কযা টিইতয সুাতযবয সপ্রতক্ষবত আয উচ্চ ম মাবয 

মূল্যান পূফ মক CCGP কর্তমক চূড়ান্ত অনুবভাদন া। 

অন্যতদবক  WD-2 প্যাবকবজয অনুকূবর ৪টি প্রততষ্ঠান দযত্র দাতখর কবয। টিইতয মূল্যাবন এবদয ভবধ্য ২টি 

প্রততষ্ঠান সযনতব ফবর তফবফতচত । উক্ত ২টি প্রততষ্ঠাবনয ভবধ্য ফ মতনম্ন মূল্য উধৃতকতকাযী প্রততষ্ঠান 

CRMIE-MAPL Joint Venture াতফ মক মূল্যাবনয য টিইতয সুাতযবয সপ্রতক্ষবত CCGP কর্তমক 

চূড়ান্ত অনুবভাদন া। WD-3 প্যাবকবজয ক্র কাম মক্রভ প্রকল্প তযচারবকয দপ্তয সথবক ম্পাদন কযা 

ববছ।  
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সযবরাবয কভাত মার তফবাবগয তযচারবকয দপ্তবয াংযতক্ষত নতথগুবরা যীক্ষা কবয সদখা মা সম, 

উতেতখত প্যাবকজমূবয ক্র কাম মক্রবভয সক্ষবত্র ততআয, ২০০৮ এয আতার্ভক্ত তনবম্নাক্ত তফলগুবরায 

তফফযণ   অফস্থা সযকড ম তরতফদ্ধ আবছোঃ 

     -৪.২: প্রধান দুটি ক্র প্যাবকজ (WD1 & WD2) াংগ্রবয সক্ষবত্র ততআয, ২০০৮-এয প্রধান 

অনুযণী ফাধ্যফাধকতায অফস্থা  

ক্রোঃ নাং তফফযণ WD-1 WD-2 

১. দযত্র অনুমাী কাবজয নাভ  তফফযবণয উবেখ আবছ   

২. দযত্র প্রকাবয প্রভাণ াংযক্ষণ   

৩. দযত্র তফক্র শুরুয তাতয  উ          

৪. দযত্র তফক্রবয সল তাতযখ  ভ     উ          

৫ প্রাপ্ত সভাট দযবত্রয াংখ্যা ফতণ মত ববছ   

৬. দযত্র সখারায তাতযখ  ভ-এয উ          

৭. সযস্নতব দযবত্রয াংখ্যা ফতণ মত ববছ   

৮. নন-সযস্নতব দযবত্রয াংখ্যা ফতণ মত ববছ   

৯. তএ বতযীয তাতযখ উ  তখত আবছ   

১০. দযত্র মূল্যান কতভটিয বায তাতযখ উ  তখত আবছ   

১১ তএ অনুবভাদবনয তাতযখ উ  তখত আবছ   

১২. কাম মতফফযণী অনুবভাদবনয তাতযখ উ  তখত আবছ   

১৩. চ্যড়ান্ত অনুবভাদন প্রতক্রা াংক্রান্ত নতথ াংযতক্ষত আবছ   

১৪. চ্যড়ান্ত অনুবভাদনকাযী কর্তমবক্ষয (CCGP) অনুবভাদন 

াংযতক্ষত আবছ 

  

১৫. (Notification of Award) প্রদাবনয তাতযখ 

উতেতখত আবছ 

  

১৬. সভাট চ্যতক্ত মূল্য কত তা ফতণ মত আবছ   

১৭. চ্যতক্ত স্বাক্ষবযয তাতযখ আবছ   

১৮. কাম মাবদ অনুবভাদনকাযী কর্তমক্ষ উবেতখত আবছ   

১৯. কাম মাবদ প্রদাবনয তাতযখ   

২১. কাম মাবদ অনুমাী কাজ শুরুয তাতযখ   

২২ কাম মাবদ অনুমাী কাজ ভাতপ্তয তাতযখ   

                                    

৪.৩ সবতযবন অড মাবযয       যাতয ক্র       

প্রকবল্পয ফাস্তফানকাবর ফাস্তফ অফস্থায তযবপ্রতক্ষবত কাবজয াংবমাজন  তফবাজন এফাং নতুন কাবজয 

অন্তর্ভ মতক্ত ঘটা WD-1  WD-2 প্যাবকবজয আতা সবতযবন অড মাবযয ভাধ্যবভ নতুন আইবটভ 

অন্তর্ভ মতক্ত তযভাণগত হ্রা/বৃতদ্ধ কযা ববছ। সবতযবন অড মাবযয প্রস্তাবফয য অতততযক্ত 

ভাতযচারক/আযএ, ফাাংরাবদ সযরবয বাততবত্ব ০৮/০৮/১১ এফাং ২৯/০৮/১১ তাতযবখ অনুতষ্ঠত 
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টিইত বায কাম মতফফযণী সথবক সদখা মা, ঠিকাদাবযয ক্ষ সথবক সবতযবন অড মায/অতততযক্ত কাম মাবদ 

জাযীয সনাটি াফায য প্রকল্প ব্যফস্থানা কর্তমক প্রকল্প এরাকা তযদ মন কযা বতছর। তযদ মবন 

প্রতীভান  সম, ফাস্তফ অফস্থা, মাত্রী াধাযবণয তনযাো এফাং সুতফধা, জনগবণয দাফী, জনপ্রতততনতধয 

সুাতয ইতযাতদ কাযবণ চ্যতক্তবত্রয কাবম ময আইবটভ ফতর্ভ মত নুতন আইবটভ অন্তর্ভ মতক্ত তযভাণগত হ্রা ফা 

বৃতদ্ধ কযা প্রবাজন। এ কর আইবটবভয জন্য পৃথকবাবফ ক্র প্রতক্রাকযণ কযা বর প্রকবল্পয ভ  ব্য 

উবই বৃতদ্ধ াা  প্রকবল্পয রক্ষয অজমন ব্যাত ফায ম্ভাফনা তছর। এছাড়া নুতন আইবটভমূবয 

ফাস্তফান, চ্যতক্তর্ভক্ত কাবজয াবথ ম্পতকমত তফধা পৃথক ঠিকাদায তনবাগ কযা বর উব চ্যতক্তয ফাস্তফাবন 

জটিরতা সৃতষ্টয আো তছর। এ সপ্রতক্ষবত WD-1 প্যাবকবজয আতা ১৬টি আইবটভ  WD-2 

প্যাবকবজয আতা ২০টি আইবটভ এয জন্য প্রকল্প তযচারক সবতযবন অড মায জাযীয প্রস্তাফ কবযন। 

সবতযবন অড মাবয উব প্যাবকবজয সক্ষবত্র মূল্য হ্রা/বৃতদ্ধয তযভাণ তছর তনম্নরূোঃ 

নতুন আইবটভ  তযভাণগত হ্রা/বৃতদ্ধয তফফযণ মূল্য (রক্ষ টাকা) 

প্যাবকজ WD-1  

তযভাণ হ্রাবয কাযবণ ৫ আইবটবভয জন্য সভাট চ্যতক্ত মূল্য 

হ্রা  

(-)৪০৫.৯৮ 

তযভাণ বৃতদ্ধয কাযবণ ৮ আইবটবভয জন্য সভাট চ্যতক্ত মূল্য 

বৃতদ্ধ 

(+)২৫২.৩৯ 

অতততযক্ত (নতুন) ৩ আইবটবভয সভাট মূল্য (+)১৪৮.৮৮ 

চ্যতক্তমূবল্যয হ্রা/বৃতদ্ধ (-) ৪.৭১ 

প্যাবকজ WD-2  

তযভাণ হ্রাবয কাযবণ ৮ আইবটবভয জন্য সভাট চ্যতক্ত মূল্য 

হ্রা  

(-)৮১৭.৭৫ 

তযভাণ বৃতদ্ধয কাযবণ ৭ আইবটবভয জন্য সভাট চ্যতক্ত মূল্য বৃতদ্ধ (+)২৬২.০৭ 

অতততযক্ত (নতুন) ৫ আইবটবভয সভাট মূল্য (+)৫৩৭.৩৪ 

চ্যতক্তমূবল্যয হ্রা/বৃতদ্ধ (-) ১৮.৩৪ 

  

WD-1  WD-2 প্যাবকবজয তফযীবত তডতত’য সভাট াংস্থান তছর ১৫০৮৪.৬৮ রক্ষ টাকা। সবতযবন 

অড মায এয পবর প্যাবকজ WD-1  WD-2 এয াংবাতধত চ্যতক্তমূল্য দাঁড়া মথাক্রবভ ৬৩১১.৮৩ রক্ষ টাকা 

এফাং ৮৫৭০.১৪ রক্ষ টাকা। অথ মাৎ সভাট াংবাতধত চ্যতক্ত মূল্য ১৪৮৮১.৯৭ রক্ষ টাকা, মা তডতত াংস্থাবনয 

ভবধ্য ীতভত।  

ততআয, ২০০৮ এয তফতধ-৭৫(১)(গ) অনুমাী সবতযবন অড মায একটি যাতয ক্র দ্ধতত এফাং তফতধ-

৭৯(২)(খ) অনুমাী সবতযবন অড মায মূর চ্যতক্তমূবল্যয ১৫% এয ভবধ্য থাকবর ততআয-২০০৮ এয বতময 

ব্যতয ঘবট না। প্রস্তাতফত সবতযবন অড মায এয াতফ মক মূল্যাবনয য টিইতয সুাতযক্রবভ যকাতয ক্র 

াংক্রান্ত উবদষ্টা তযলদ কতভটি চূড়ান্ত অনুবভাদন সদ। 

উয ফতণ মত আবরাচনায আবরাবক বৃৎ দু’টি প্যাবকজ (WD-1  WD-2)-এয ক্রবয সক্ষবত্র ততআয ২০০৮ 

এয প্রধান প্রধান তফতধমূ প্রততাতরত ববছ ফবর প্রতীভান ।  
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৪.৪   /           অতডট প্রততবফদন ম মাবরাচনা 

প্রকবল্পয অতডট াংক্রান্ত নতথবত্র সদখা মা ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ এফাং ২০১০-১১ অথ মফছবযয অতডট ম্পন্ন 

বতছর, সমখাবন সভাট ৭টি আতে উত্থান কযা । তনবম্নয াযতণবত অতডট আতে  এয জফাফ/তনষ্পতেয 

তফফযণ সদা রোঃ 

ক্রোঃ নাং অতডট আতে         জফাফ/তনষ্পতে 

১. দযত্র  তফজ্ঞতপ্তয তফর ফাফদ ৯৭২০৮.২৮ টাকা তযবাবধয 

তফযীবত উমৄক্ত প্রভাণ না াা। 

তনষ্পন্ন কযা ববছ 

২. তডতত’য তযতষ্ট ‘তজ’ সত প্রদত মত তফএরআয প্রকবল্পয াংগৃীত 

১৮,৮০০ ঘ.তভ. সস্টান ব্যারাস্ট যাজাী-সযানপুয ফড মায  

আভনুযা- চাঁাইনফাফগি সকন পুনফ মান প্রকবল্প স্তান্তয না কযা 

ক্ষততয তযভাণ ৪,৬৮,১২,০০০.০০ টাকা।  

তনষ্পতেয জন্য ব্রডীট জফাফ সপ্রযণ কযা 

ববছ। 

৩. অনুবভাতদত তডতত’য তযতষ্ট ‘তজ’ সত প্রদত মত প্রকবল্প ব্যফায 

সমাগ্য ভজুদ ভারাভাবরয তববফ র্ভর তথ্য তন্নবফততকযণ াংক্রান্ত 

অতনভ। 

তনষ্পন্ন কযা ববছ 

৪. অনুবভাতদত তডতত সভাতাবফক পুনফ মাতত সযর রাইবনয তবাগ 

নতুন স্টীর তিাবযয স্থবর তকযা ১১.০৮ বাগ পুযাতন তয-াইবকল্ড 

স্টীর তিায রাগাবনা এফাং ২.২২ বাগ তিায কভ রাগাবনায পবর 

প্রকবল্পয প্রতযাততভান ক্ষুণ্ণ া প্রবে। 

তনষ্পতেয জন্য ব্রডীট জফাফ সপ্রযণ কযা 

ববছ। 

৫. প্রকৃত প্রবাজন অবক্ষা াংবাতধত চ্যতক্তবত্র ১৯৩টি সযর বতল্ডাং 

সফত সদখাবনা ১১,৫৮,০০০.০০ টাকা অতততযক্ত ব্যবয ম্ভাফনা। 

তনষ্পতেয জন্য ব্রডীট জফাফ সপ্রযণ কযা 

ববছ। 

৬. অন্য প্রকল্প  অনুন্নন খাবতয ভাধ্যবভ াংগৃতত নতুন  তযতরজ 

ভারাভার ফতমভান প্রকবল্পয কাবজ ব্যফায কযা বে ব্যফহৃত 

ভারাভাবরয মূল্য ফাফদ ৮৬,১২,০০,৯৯৮.০০ টাকা প্রকবল্পয মূবল্যয 

াবথ ভন্ব না কযা। 

তনষ্পতেয জন্য ব্রডীট জফাফ সপ্রযণ কযা 

ববছ। 
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    অধ্যা 

প্রকবল্পয উবেশ্য অজমবনয অফস্থা ম মাবরাচনা 

৫.০ প্রকবল্পয উবেশ্য  ম মাবরাচনায তফলফস্তু 

প্রকবল্পয তডতত অনুমাী ফাাংরাবদ সযরবয তিভািবরয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা- 

চাঁাইনফাফগি সকবনয ৮৫.০০ তক:তভ: সভইন রাইন এফাং ৭.০০ তক:তভ: লু রাইন পুনফ মান কবয জ, 

তনযাদ  দ্রুতগততবত মাত্রী  ভারাভার তযফন তনতিত কযাই     প্রকবল্পয মূর উবেশ্য। তডতত-এয 

রগ-সেবভয OVI-সত ফতণ মত আবছ, ভ্রভণ ভ কভ রাগবফ, সেন তনতভত চরবফ  সযরব এ সকন 

দু’টিবত আয সফী মাত্রী  অতধক তযভাবণ ভারাভার তযফন  কযবত াযবফ। এ ছাড়া        

TOR-   প্রকবল্পয মাত্রীবফা বৃতদ্ধ, ভ্রভণ আযাভদাক া  প্রকবল্পয আথ ম-াভাতজক প্রবাবফয তফলটি 

উবেখ কযা ববছ। অতএফ তনম্ন তরতখত        তফলগুবরায ম মাবরাচনা প্রবাজনোঃ 

 ফতমভাবন সেন চরাচবরয অফস্থা 

 সযর রাইন পুনফ মাবনয য সেবনয গতত 

 মাত্রী  ভারাভাবরয তযভাণ 

 দুঘ মটনায তযভাণ 

                

 আথ ম-াভাতজক উন্নবন সযর রাইন পুনফ মাবনয ভূতভকা  

৫.১ সেন চরাচবরয অফস্থা 

প্রকল্প পূফ মকাবর এ দু’টি সকবন ভাত্র ১ টি মাত্রীফাী  ১ টি ভারফাী সেন মাতাাত কযত। ফতমভাবন এ 

দু’টি সকবন ২ সজাড়া ফা ৪টি কমুটায, ২ সজাড়া াটর সেন  সভাট ১২ টি মাত্রীফাী সেন মাতাাত 

কবয।                                                         (             )        

   । এ ছাড়া ভারগাড়ী ভাব ৩০ ফায (২০        ১০ টি ডাউবন)         সস্টন          

                  ইশ্বযদী ব চরাচর কবয।                                          

               ।  

াযতণ-৫.১: যাজাী-সযানপুয  আভনুযা- চাঁাইনফাফগি সকন দুবটা মাত্রীফাী সেবনয ভসূচী 

ক্রোঃ নাং সেবনয নাভ যাজাী আভনুযা চাঁাই সযানপুয 

 কতভউটায (আ)          ১ (ডাউন) 

৫৬৩ কতভউটায ১ যাবত ৩টা            ১ ডাউবন 

        ৫৮২ নাং 

৫৮২ সরাকার   চাঁাই-৫৬৬  

৫৬৬ সাটল যাজাী-৫৬৫    

৫৬৫ াটর   চাঁাই-৫৮১  

৫৮১ সরাকার  আভনুযা-৫৮১   
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ক্রোঃ নাং সেবনয নাভ যাজাী আভনুযা চাঁাই সযানপুয 

৫৮৪ সরাকার   চাঁাই-৫৮৩  

৫৮৩ সরাকার    যনপুয-৫৬৪ 

৫৬৪ াটর যাজাী, যাবত-৫৮৫    

৫৮৫ াটর   চাঁাই-৫৬৬   

১৬  সরাকার    যনপুয-১৬ 

 সরাকার যাজাী    

     আভনুযা-চাঁাইনফাফগি    -              উ           , এযয াতাং পযাততরটি স্থান 

বর আন্তোঃনগয সেন এ সকনগুবরাবত আা মাা কযবত াযবফ তখন সেন চরাচবরয তযভাণ আবযা 

ফাড়বফ।                        ’    সেবনয াংখ্যা আবযা বৃতদ্ধ াবফ। 

মাত্রীযা জানান সম,      ৎ ভারফাী সেবনয দীঘ মক্ষণ প্রধান রাইবন দাঁতড়ব থাকা  নানাতফধ কাযবণ ভাবঝ 

ভবধ্য      ঘটবর সেন ভভত চবর।                                               -

    উ                 । 

৫.২ সযর রাইন পুনফ মাবনয য সেবনয গতত 

প্রকল্প পূফ মকাবর যাজাী-সযানপুয ফড মায প্রধান রাইন  আভনুযা-চাঁাইনফাফগি লু রাইবন গততবফগ তস্থয 

কযা তছর মথাক্রবভ ঘন্টা ৬৫  ৪৫ তক:তভ: । উববক্ষবত্রই মাত্রী  ভার তযফন সেবনয গততবফগ হ্রা কবয 

ঘন্টা ২০ তকোঃতভোঃ-এয তনবচ নাতভব আনা তযচারন ব্য বৃতদ্ধ  ভারাভার তযফবন তফরে ঘবট।  

সস্টন ভাস্টায, রবকাভটিব োইবায,  সেবনয গাড ম জাতনববছ প্রকল্প ফাস্তফাবনয য এই সকন দুটিবত 

সেবনয গড় গততবফগ সফবড়বছ প্রকল্প  পূফ মকাবরয সচব  ৩ গুবণয ভত, এ  ফক্তব্য কর মাত্রীই ভথ মন কবযবছন 

। প্রকল্প তযচারক জানান, ফতমভান উব সকবন মাত্রীফাী  ভারফাী সেবনয গততবফগ ৬০ তক.তভ. প্রতত 

ঘন্টা । মাত্রী-ফাী আন্তোঃনগয সেন-এয জন্য তডজাইন গতত  ৮০ তক.তভ. তস্থয কযা আবছ।  

াযতণ-৫.২: পুনফ মাতত সকন-দু’টিবত সেবনয গড় গততবফগ  

তকোঃতভোঃ (ভাইর) প্রতত ঘন্টা 

সকন মাত্রী-ফাী আন্তনগয সেন কমুটায সেন সদীভারফাী সেন বাযতী ভারফাী সেন 

যাজাী-সযানপুয  ৮০ তক.তভ.  

(৪৯.৬৮ভাইর ) 

৬০ তক.তভ. 

(৩৭.২৬  ভাইর) 

৬০ তক.তভ.  

(৩৭.২৬  ভাইর) 

৬০ তক.তভ.  

(৩৭.২৬  ভাইর) 

আভনুযা-চাাই 

নফাফগি 

৮০ তক.তভ. 

(৪৯.৬৮ভাইর ) 

৬০ তক.তভ.  

(৩৭.২৬  ভাইর) 

৬০ তক.তভ.  

(৩৭.২৬  ভাইর) 

৬০ তক.তভ.  

(৩৭.২৬  ভাইর) 

সূত্রোঃ প্রকল্প তযচারবকয অতপ বত যফযাকৃত 

তবফ ভাঠ ম মাবয ভীক্ষা, এপতজতড  সরাকার াকমবয উেযদাতাগণ এই উচ্চ গততবফগ (বমভন ৬০ 

সথবক ৮০ তক.তভ.)-এয াংবগ তদ্বভত সালণ কবযবছন। উকাযববাগীগণ সথবক শুরু কবয এপতজতড  সরাকার 

াকমবয অাংগ্রণকাযীগণ এফাং সযবরয ভাঠ ম মাবয কভ মচাযীগণ জানান প্রকল্প ফাস্তফাবনয পূবফ ম  এ 

সকনদুটিবত  সেবনয গততবফগ ঘন্টা তছর ১০-২০ তক.তভ.  (বভাডার গততবফগ সযি-১৪-১৬ তক.তভ.)। প্রকল্প 
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ভাতপ্ত সবল  (২০১৩ সথবক) প্রথবভ ঘন্টা ৪০ তক.তভ.-এ  চারাবনা  এফাং তকছুকার বয ঘন্টা ৫০ 

তক.তভ.-  উতন্নত কযা বতছর; ফতমভাবন মাত্রী  ভারফাী সেনগুবরা চবরবছ ঘন্টা গবড় ৪৫-৫০ তক.তভ. 

সফবগ। তবফ কমুটায  সেনগুবরা ঘন্টা ৫০-৫৫ তক.তভ. সফবগ চবর; ভাবঝ ভবধ্য সস্টন ভধ্যফতী স্থবর তকছু 

উচ্চগতত প্রাপ্ত (৬০ তক.তভ.) বর তা স্বল্পস্থাী । সমবতু সেবনয গতত বৃতদ্ধ সববছ, তাই ভ্রভণ ভ 

তনোঃবন্দব প্রকল্প পূফ ম কাবরয সচব কবভবছ-অথ মাৎ দ্রুততয ভব মাত্রীযা সকন দুটিবত মাতাাত কযবত 

াযবছ।  

 KII-  সেন চারক  রাইন ম্যানগবণয াংবগ আ        জানা মা স্বল্প দুযত্ব য য সস্টন, কতত 

স্থাবন সতু মবথষ্ট তনব মযীর না া, তকছু  স্থাবন ব্যারাবস্টয পুরুত্ব কভ এফাং ঘন ঘন অযতক্ষত সরববর 

ক্রতাং-এয জন্য উচ্চ গততবফগ ভবাবফ সফীক্ষণ যক্ষা কযা মা না। েযাক-তবস্টবভয মথামথ াতব মতাং  

যক্ষণাবফক্ষণ তনতিত কযা সগবর সেবনয গতত আয বৃতদ্ধ ম্ভফ। 

৫.৩ সযর রাইন পুনফ মান পূফ ম  বয মাত্রী  ণ্য তযফন সথবক আ 

পুনফ মাতত সকন দু’টিবত ১০ টি সস্টন (যাজাী সস্টন, যাজাী সকাট ম, ততরাই, কাকনাট, 

রতরতনগয, আভনুযা জাংন, নাবচার, সগারাফাতড়, সযানপুয এফাং চাঁাইনফাফগি) সথবক প্রাপ্ত উাে 

তফবেলবণ সদখা মা সম, তফগত ২০০৭-০৮ সথবক ২০১৫-১৬ ম মন্ত মাত্রী াংখ্যা 12,53,780 বত বৃতদ্ধ সব 

2,389,699 দাঁতড়ববছ, অথ মাৎ ফাৎতযক ক্রভবমাতজত বৃতদ্ধয ায (CAGR) ৮.৪%। তদ্রু  ঐ একই ভব 

মাত্রী তযফন ফাফদ সযবরয   আয় প্রা ৬      টাকা সথবক সফবড়  ৫.৮৪ ক  টি     য                

ববছ, অথ মাৎ ফাৎতযক ক্রভবমাতজত আ বৃতদ্ধয ায ২৫.০৬%। ঐ ভব ভারফাী সেবনয আ ১ রক্ষ ২২ 

াজায টাকা সথবক  সফবড় প্রা ৩০ সকাটি টাকা দাঁড়া (CAGR =১৬৫%)। আয সকন দু’টিবত সযবরয 

াতফ মক আ (মাত্রী, ভারাভার তযফন  তফতফধ ফাফদ) মা ২০০৭-০৮-এ তছর ১৫.২৪ সকাটি টাকা তা বৃতদ্ধ 

সব দাঁড়া প্রা ৬৭.৯০ সকাটি টাকা; গবড় ফছয প্রতত আ প্রবৃতদ্ধ তছর ২০.৫৩%। 
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াযতণ ৫.৩: মাত্রীাংখ্যা এফাং  মাত্রী  ণ্য তযফন সথবক আ 

(আ টাকা) 

                         আয় 
         হ   

       

         হ   

         আয় 
       হ  

       হ    

আয় 
      আয়      আয় 

২০০৭-০৮ 
1,253,780 59,916,674 2,509,455 1,033,083 763,644 122,675 6,357,260 152,429,692 

২০০৮-০৯ 
1,482,949 111,512,271 3,226,665 1,124,794 508,936 40,765,740 7,591,533 160,994,338 

২০০৯-১০ 
1,542,419 141,378,126 4,202,696 1,517,264 43,823,461 12,126,207 6,632,346 161,653,943 

2010-11 
1,644,140 172,151,080 2,671,941 1,018,799 212,859,727 18,293,427 7,508,208 198,971,514 

২০১১-১২ 
 ,৯82,004 213,036,015 3,509,289 1,379,796 24,694,219 5,007,867 5,571,716 224,995,394 

২০১২-১৩ 
2, 70,622 293,697,460 3,928,299 3,279,831 9,934,895 3,458,724 6,933,392 307,369,407 

২০১৩-১৪ 
2,137,189 289,862,516 3,688,366 6,474,437 110,945,380 41,774,297 9,204,295 347,315,545 

২০১৪-১৫ 
2,329,295 349,219,166 2,883,230 2,487,053 158,475,170 51,538,736 8,270,802 411,515,757 

২০১৫-১৬ 
2,389,699 358,422,965 4,453,268 4,166,349 541,011,303 299,762,168 16,634,255 678,985,737 

 

সূত্র: আাংতক সযরবয (যাজাী) কভাত মার সকন সথবক এফাং ফাতক অাং সস্টন ভাস্টাযবদয তনকট সথবক াা। 

                                                 ৯                                   

                                                                                        

৪   ।                                                    ৫   । 
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এখাবন উবেখ্য সম ভারাভার তযফন ফাফদ সযানপুয সস্টবনয আ সকন দুবটাবত ফাকী ১১টি সস্টবনয 

সচব সফী। সযানপুবযয ভাধ্যবভ বাযতী ভারগাতড়গুবরাবত প্রধানতোঃ দ্মা সতুয জন্য াথয  তকছু তনভ মাণ 

উকযণ তযফাতত ।  
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৫.৪ দুঘ মটনায তযভাণ হ্রা 

২০০২ সথবক ২০০৬ ম মন্ত সকন দুবটাবত ১২৫ টি দুঘ মটনা ঘবটতছর। পুনফ মাবনয বয ফড় সকান দুঘ মটনা 

সমভন রাইন চ্যযতত, কতরন ইতযাতদ ঘবটতন । তবফ ৫৮% উেয দাতা জাতনববছন সম ভাবঝ ভবধ্য সযর ক্রতাং-

এ সছাটখাট এভনতক ভাযাত্মক দুঘ মটনা ঘবট থাবক মা সযর কর্তমক্ষ  প্রবাজনী  ব্যফস্থা তনবর এড়াবনা মা। 

সযর ক্রতাং-এ সেবনয াবথ তযক্সা  ইতজফাইবকয াংঘল ম া, গরু-ছাগর সেবনয নীবচ চাা ড়া ইতযাতদ 

ঘবট থাবক।  

৫.৫ ভ্রভণ  মাত্রীবফা  

অতধকাাং সুতফধাববাগী উেযদাতায (৭৭%) ভবত সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম  সযর রাইন পূবফ ময তুরনা বার 

অফস্থা আবছ। তবফ সস্টন বত          টিবকট সচতকাং-এয ব্যফস্থা সনই ফরবরই চবর। 

ফখাবট/তবক্ষুক/বফঘুবয/বনাগ্রস্তবদয উৎাত একই আবছ ফবর ৭৮% উেযদাতা ভত প্রকা কবযবছন। প্রা 

ফ উেযদাতাই একভত সম  প্রকল্প এরাকাধীন ফড় ২/৩টি সস্টন ছাড়া অন্যান্য সস্টবনয তফশ্রাভাগায তযষ্কায 

তযছন্নতায অবাবফ অতধকাাং ভ তারাফদ্ধ অফস্থা থাবক। তাছাড়া ভতরা  পুরুলবদয জন্য আরাদা 

তফশ্রাভাগায সনই; সছাট তশুবদয বুবকয দুধ খাাবনায জন্য সকান প্রাইববত সনই; টবরটগুবরা বাো  

সনাাংযা এফাং তারাফদ্ধ থাবক; ভতরাবদয জন্য আরাদা টবরবটয ব্যফস্থা সনই; তনযাদ াতনয যফযা কভ।    

সেবন ভ্রভণযত তাংবাগ (৮০%) উেযদাতা ভবন কবযন সেবনয তটগুবরা আবযা উন্নত া দযকায এফাং 

এগুবরা তযষ্কায তযছন্ন যাখা প্রবাজন। তবাগ উেযদাতাই সেবনয সবতবযয টবরটগুবরা অতযন্ত সনাাংযা 

থাকায কাযবণ ব্যফায অনুবমাগী ফবর জাতনববছন; এ জন্য তাযা ম মাপ্ত াতনয অবাফবকই দাী কবযবছন।  

উ          উ                  ,     উ                                           

                   ;                                                          

                                                  । 

৫.৬ আথ ম-াভাতজক উন্নবন সযর রাইন পুনফ মাবনয ভূতভকা 

ব্যফা সথবক শুরু কবয কৃতল ফা গৃস্থরী কবভ ম তনবাতজত, চাকুতয, কায ফা তদন ভজুবযয কাবজ জতড়ত 

নানাতফধ সায ভানুল ছাত্র/ছাত্রী  এই সকন দুবটাবত সেবন ভ্রভণ কযবছ। তকছু ব্যততক্রভ (২-৩%) ছাড়া 

প্রা কর উেযদাতা সযর রাইনটি পুনফ মাবনয পবর জাতনববছন ফাবয তুরনা মাতাাত ব্য কবভবছ এফাং 

রাইন পুনফ মাবনয পবর তাবদয  সস্টন াংরগ্ন এরাকায অতধফাীগবণয  মাতাাবতয সুবমাগ সুতফধা বৃতদ্ধ 

সববছ; তাযা আবযা ভবন কবযন দূবয ফড় বয তগব চাকুযীয সুবমাগ সফবড়বছ। ততন-চতুথ মাাংবয সফত 

উেযদাতায ভবত াাতার/সভতডবকর কবরজ  তফতবন্ন স্বাস্থযবকবে মাায সুবমাগ সফবড়বছ। কভ-সফত 

কর উেযদাতা ভবন কবযন াভতগ্রকবাবফ এরাকায সভববদয স্কুর এফাং কবরবজ মাতাাবতয সুতফধা ববছ; 

তাযা জানান এরাকায সভবযা এখন সজরা ম মাবয কবরবজ বজ মাতাাত কযবত াযবছ। তক্ষা  

কভ মাংস্থাবনয সুতফধা বৃতদ্ধ াা নাযীয ক্ষভতাবনয সুবমাগ বৃতদ্ধ াবছ। 

ভীক্ষা সদখা মা, দুই-র্ততীাাং উকাযববাগী উেযদাতায ভবত এরাকায ভানুবলয সস্টন তবতেক জীতফকা 

অজমবনয সুবমাগ পূফ ম সথবক অন্তত ২-৩ গুণ সফবড়বছ; সস্টবনয তবতয-ফাতবয সদাকান, ভারাভার ফবনয জন্য 

তযক্সা, অবটা, াইবকর বযান ইতযাতদয ভাগভ সস্টন এরাকা পূবফ ময তুরনা অবনক সফত। তাছাড়া 

অবনবকই মাত্রী  ব্যফাীবদয ভারাভার ফন কযবছন। অততক্ষুদ্র ব্যফাী সমভন ঝারমুতড়, তফতড়/তগাবযট, 

চানাচ্যয, তফস্কুট, াটি, াখা, াংফাদত্র ইতযাতদ তফবক্রতায আ পূবফ ময তুরনা সফবড়বছ। অবধ মবকয তকছু 
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সফত উেয দাতা ভবন কবযন প্রতযক্ষ-বযাক্ষ বাবফ তকতিত বর তাবদয দাতযদ্র হ্রাবয তছবন এই 

পুনফ মাবনয ভূতভকা আবছ। প্তভ অধ্যা-এ এতদ তফলব তফস্তাতযতবাবফ আবরাচনা কযা ববছ। 

৫.৭ াতফ মক ম মবফক্ষণ 

পূফ ম আবরাচনা এটা স্পষ্ট, প্রকবল্পয মূর উবেশ্যগুবরা অতজমত ববছ। পুনফ মাতত সকন দু’টিবত সেবনয 

াংখ্যা  মাত্রী চরাচবরয তযভাণ সফবড়বছ, প্রকল্প পূফ মকাবরয সচব সেবনয গতত অবনক বৃতদ্ধ সববছ এফাং 

ভভত সেন চরাচর কযবছ। ভারাভার তযফন সফবড়বছ পবর সকন দু’টিবত সযবরয যাজস্ব আ বৃতদ্ধ 

সববছ। দুঘ মটনা কবভবছ এফাং ভ্রভণ পূবফ ময তুরনা আযাভদাক ববছ মতদ তা এখবনা ঈতিত ম মাব 

সৌবছতন। এ ছাড়া প্তভ     -   আবরাচনা সথবক প্রতীভান  সম এরাকায ভানুবলয জীফনমাত্রা, 

জীতফকা, তক্ষা, স্বাস্থয-সফা, নাযীয ক্ষভতাবন  স্থানী অথ মনীততবত  প্রকবল্পয      বযাক্ষ 

ইততফাচক প্রবাফ বড়বছ    জ তযভাবমাগ্য না বর স্পষ্টতই সফাধগম্য। 
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      SWOT        

 

যাভ মক দবরয ফাস্তফ ম মবফক্ষণ,                      ,                                

       ,                                                              ,          

                       । 

 

৬.১                  (Strengths) 

 তফপুর চাতদায সপ্রক্ষাবট প্রকল্পটি প্রণীত বতছর; 

                                             আ সফবড়বছ; 

 ভারগাড়ী  মাত্রীফাী গাড়ীয        গতত বৃতদ্ধ       ; 

 সরাকজন স্বল্প খযবচ এফাং কভ ভব দ্রুত মাতাাত কযবত াযবছ; 

                     ; 

 এরাকায সছবর সভববদয জন্য তক্ষােবন মাতাাত জ ববছ, সরাকজন দ্রুত  বজ 

স্বাস্হযবকবে মাতাাত কযবত াযবছ, ব্যফাী  চাকুতযজীতফগণ দ্রুত  স্বল্প খযবচ কভ মস্থবর 

মাতাাত কযবত াযবছন; 

 দ্রুত মাতাাবতয পবর এরাকায দতযদ্র জনগণ দূযফতী অিবর কাবজয জন্য সমবত াযবছ। পবর 

দতযদ্র জনবগাষ্ঠীয কভ মাংস্থাবনয সুবমাগ সৃতষ্ট ববছ। এ সুবমাগ নাযীযা গ্রণ কযায পবর তাবদয 

ক্ষভতান বৃতদ্ধ াবছ; সস্টন এরাকায ভানুবলয জীতফকা বৃতদ্ধ সববছ;  

                     Cost Overrun তন। 

 

৬.২                   (Weaknesses) 

                                     সমখাবন সমখাবন সম ভস্ত কাজগুবরা কযায কথা 

তছর ঠিকভত কযা  তন, সমভন তকছু তকছু জাগা মাত্রী সফত তকন্তু টিবকট সচতকাং ব্যফস্থায 

   সকান সগট সনই। তকছু তকছু জাগা ফড় ফড় গাতড় চরাচর কযায কাযবণ সরববর ক্রতাং সগট 

খুফই দযকায, তকন্তু             । সফতয বাগ সস্টবন খাফায াতনয ব্যফস্থা সনই, ফায 

ব্যফস্থা সনই, এনারগ তগনার াবত অাবযট কযবত , সযর তনযাো কভীবদয থাকায 

জাগায াংকট যববছ, প্রচ্যয তযভাণ সযবরয জাগা আবছ তকন্তু আফাতক ব্যফস্থা    , পুযাবনা 

তফতল্ডাংগুবরা াংস্কায কযা  তন,  দুই/একটি সস্টন ব্যততত ফাতক সস্টবন সকান বাযব্রীবজয 

ব্যফস্থা না থাকায কাযবণ থচাতয, মাত্রী  স্কুর কবরবজয সছবর-সভববদয মাতাাবত ভস্যা 

;   

                                       ।                                   

                                  ; 

 যাজাী সস্টন ব্যতীত অন্য সকান  সস্টবন টিবকট সচতকাং-এয কাম মকয ব্যফস্থা সনই; 

 সেবনয তট অতযছন্ন এফাং চাতদায তুরনা  কভ; 
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 তযষ্কায তযছন্নতায অবাবফ অতধকাাং সস্টবনয তফশ্রাভাগায  টবরট এফাং সেবনয তবতবযয 

টবরট ব্যফাবযয অনুবমাগী;   

 তকছু সস্টবনয প্লাটপভ ম নীচ্য, মাত্রী ছাতন সনই। প্রসূতত, বৃদ্ধ  প্রততফন্ধীবদয উঠানাভায সুতফধা 

সকান সস্টবনই সনই; 

 সেনগুবরা অতযস্কায থাকায কাযবণ ফল মায ভ াতন চরাচবর ভস্যা , তখন রাইন গুবরাবত 

াতন জবভ থাবক;   

 সস্টনগুবরাবত সনাগ্রস্ত সরাবকয অফাধ তফচযণ সদখা মা। অন-অনুবভাতদত সদাকানাবটয 

কাযবণ সযবরয জাগা মত্রতত্র সফদখর ব আবছ; 

 গুটিক সস্টন ছাড়া তনযাোয সকান ব্যফস্থা সনই; 

 চাকুতয স্হাীকযণ না া                                             । 

 

৬.৩                 (Opportunities) 

 ডাফর রাইন                ভারগাড়ীয জন্য মাত্রীফাী গাড়ীয ভস্যা   । ভাবঝ ভবধ্য নতুন 

ভারগাড়ী তযতব কযা মা না।                                    মাত্রীফাী গাড়ীয 

তযভাণ ফাড়বফ, পবর সযবরয আ বৃতদ্ধ াবফ;  

                                                             ।            

                                                    ; 

                                                        ; 

 সকন দু’টিবত আন্তোঃনগয সেন চালু কযায মবথষ্ট সুবমাগ যববছ; 

 তনতভত জনফর তনবাবগয ভাধ্যবভ ব্যফস্থানা উন্নত কযা বর সেন চরাচর আয তনতফ মি বফ, 

সস্টবনয তযবফ বার বফ এফাং মাত্রী াংখ্যা  ভারাভার তযফন বৃতদ্ধ সযবরয আ 

ফাড়বফ; 

 প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর তক্ষা  কভ মাংস্থাবন, স্বাস্থযবফা, নাযীয ক্ষভতান ইতযাতদ সক্ষবত্র সম 

তযফতমন আবছ, তা ক্ষুদ্র বর াভতগ্রকবাবফ সদবয অথ মনীততবত গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা যাখবফ। 

  

৬.৪               (Threats)  

 ঠিক তযচারনায অবাবফ অবনক ভ সেন চরাচবর অততভাত্রা তফরে ঘবট। এয পবর 

সরাকজন সেবন মাতাাবত আগ্র াযাবত াবয; 

 ঠিক যক্ষণাবফক্ষবণয অবাবফ ফতমভাবনয অবক্ষাকৃত জীণ ম স্থানাগুবরায (তকছু সস্টবনযয বাো 

প্লাটপযভ, তফজ্জনক ব্রীজ ইতযাতদ) অফস্থায অফনন সযাধ সস্টন  সেবনয অবযন্তবযয 

াতফ মক তযবফবয মতদ উন্নন না ঘবট  তাবর মাত্রীযা সেবন মাতাাত কতভব তদবত াবয; 

 তকছু অিবর সরববর ক্রতাং সগইট  সগইটম্যান না থাকায কাযবণ  দূঘ মটনায      যব সগবছ; 

 প্রকল্পাধীন এরাকায কাছাকাতছ LGED/ RHD এয সফত যাস্তা বর সেবনয মাত্রী াংখ্যা 

কভায ম্ভাফনা যববছ।  
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প্তভ অধ্যা 

                                

৭.১ খানা তবতেক উকাযববাগীগবণয ভতাভত 

৭.১.১ উেযদাতাবদয াধাযণ তথ্য 

উেযদাতায ফ  তরে তফবেলণোঃ নমুনা জতযব াক্ষাৎকায সদা সভাট ৫১২ জন উকাযববাগী 

উেযদাতায ৭৮% তছবরন পুরুল ফাকী ২২% ভতরা। উেযদাতাবদয ফ তছর ১৫ সথবক ৮৪ ম মন্ত। প্রাপ্ত 

উাে তফবেলবণ সদখা মা ৮২% উেযদাতায ফ ৫৫ ফছবযয তনবচ। অথ মাৎ কাতক শ্রবভয উবমাগীযাই এই 

রাইবন সফী ভ্রভণ কবয থাবক। ফ াংক্রান্ত অন্যান্য তবথ্যয জন্য াযতণ-৭.১ সদখা সমবত াবয। 

াযতণ-৭.১:           উেযদাতায ফবকাটা  তরে 

 

ফ 
উেযদাতায তরে 

সভাট 

পুরুল ভতরা 

১৫-২৪ ৭৭ ২১ ৯৮ 

২৫-৩৪ ১০১ ৪২ ১৪৩ 

৩৫-৪৪ ১১২ ৪০ ১৫২ 

৪৫-৫৪ ৫৮ ১৮ ৭৬ 

৫৫-৬৪ ২৭ ৮ ৩৫ 

৬৫-৭৪ ৪ ২ ৬ 

৭৫-৮৪ ২ ০ ২ 

সভাট ৩৮১ ১৩১ ৫১২ 
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    ৭.১:           উেযদাতায ফবকাটা  তরে 

 
উেযদাতায সাোঃ উেযদাতায সা তবতেক তফবাজবন সুস্পষ্ট সম নানাতফধ সায ভানুল এই াখা দুবটাবত 

চরাচর কযবছন। তাবদয ভবধ্য ব্যস্ত ব্যফাী সথবক শুরু কবয ছাত্র/ছাত্রী  গৃব অফস্থানকাযী ব্যতক্তফগ ম 

যববছন। তফবেলবণ সদখা মাবছ সম, সভাট উেযদাতাগবণয ২৩% ব্যফা তনবাতজত, ২১% কৃতলকাজ কবযন, 
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২০% গৃস্থরী কাবজ তনবাতজত, ১২% তদন ভজুয, ৯% চাকুতয কবযন, ৮% স্কুর-কবরজ-ভাদ্রাায ছাত্র/ছাত্রী, 

৪% ক্ষুদ্র ব্যফায াবথ মৄক্ত এফাং ১% অন্যান্য সায ভানুল। 

 

 
 

    ৭.২: উ             

 

 

খানায ভাতক আোঃ াখাদ্বব ভ্রভণযত মাত্রীযা প্রধানত প্রাতন্তক আবয ভানুল। উেযদাতাগবণয খানায গড় 

ভাতক আ ১২,০৬৪ টাকা। এবদয ভবধ্য অতধকাাংবয  অথ মাৎ ৫৯% এয খানায ভাতক আ ১০,০০০ ফা তায 

সচব কভ আয ভাত্র ১%-এয এই আ ৩০,০০০ টাকা ফা তায উয। 

 

    ৭.৩: উ                   

তক্ষাগত সমাগ্যতাোঃ মাত্রীযা একতদবক সমভন প্রাতন্তক আবয ভানুল অন্যতদবক তাযা কভ সরখাড়া জানা 

সরাক। সমভন, তাবদয এক-চতুথ মাাংবয তকছু সফী (২৬%) তনযক্ষয আয তাবদয অবধ মবকয সফীয (৫৫%) 
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সরখাড়া ১০ভ সশ্রতন ফা তায তনবচ। অন্য কথা ভাবজয অবক্ষাকৃত দতযদ্র  সুতফধা ফতিত অাং এই 

পুনফ মাতত াখাগুবরাবত ভ্রভণ কযবত াযবছ।   

 

    ৭.৪: উ                        

৭.১.২ সযররাইন পুনফ মাবনয  সস্টনমূ াংস্কাবযয উয উকাযববাগীগবণয ভতাভত 

উকাযববাগী উেযদাতাগণ প্রকবল্পয অেতবতেক তযকল্পনা, ফাস্তফাবন জটিরতা ফা কাবজয তযতধ ম্পবকম 

তযপূণ ম অফগত তছবরন ফবর ভবন তন। তবফ প্রকল্প তফরবে ফাস্তফাবন তাযা কভ-সফী অন্তষ্ট; সকননা এবত 

তাযা দীঘ মকার (প্রা ৬ ফছয) সযরভ্রভবণয অতযন্ত ীতভত সুবমাগ সববছন মা তাযা বারবাবফ উববাগ কযবত 

াবযনতন দুঘ মটনায আাংকা। সুতফধাববাগীগবণয ৬৮% পুনফ মাবনয কাজ ঠিক ফা সভাটামুটি বারবাবফ 

ববছ ফবর ভত প্রকা কবযবছন; ক্ষান্তবয ২১% ভবন কবযন পুনফ মাবনয কাজ ঠিক তন; ফাকী ১৭% এ 

ব্যাাবয তকছু ফরবত াবযন তন । ঐ ২১% ভবন কবযন পুনফ মান কাজ ঠিক বর সযবরয গতত আয বৃতদ্ধ 

সত এফাং মথামথবাবফ সস্টন াংস্কাবযয পবর মাত্রী সফায ভান উন্নতয বত াযত। 

সযররাইনটি পুনফ মাবনয পবর তাংবাগ (৯৬%) উেযদাতা এরাকায ভানুবলয মাতাাত ব্য কবভবছ ফবর 

জাতনববছন; তাযা ফাবয তুরনা এ ব্য কভ ফবর উবেখ কবযবছন।  তায সথবক বৃদাাংবয (৯৮%) 

উেযদাতা জাতনববছন রাইন পুনফ মাবনয পবর তাবদয  সস্টন াংরগ্ন এরাকায অতধফাীগবণয  মাতাাবতয 

সুবমাগ সুতফধা বৃতদ্ধ সববছ। মাবদয ঘবয সভবযা ভাধ্যতভক স্কুর এফাং কবরবজ ড়বছ এভন উেযদাতাগবণয 

ভবধ্য ৭৮%এয ভবত সযর সকবনয উন্নবনয পবর তযফাবযয সভবযা ভাধ্যতভক স্কুর এফাং কবরবজ 

মাতাাত কযবত াযবছ। অল্প তকছু  ফাবদ প্রা কবরই (৯৭%) ভবন কবযন াভতগ্রকবাবফ এরাকায সভববদয 

স্কুর এফাং কবরবজ মাতাাবতয সুতফধা ববছ। তাযা জানান এরাকায সভবযা এখন সজরা ম মাবয কবরবজ 

বজ মাতাাত কযবত াযবছ। 

মতদ সজরা াাতার/সভতডবকর কবরবজ মাা ব্যততত স্বাস্থযবফায জন্য সেেবন খুফ একটা মাতাাত 

কযবত না, তথাত ৭৭% এয ভবত সযররাইন পুনফ মাবনয পবর াাতার/সভতডবকর কবরজ  তফতবন্ন 

স্বাস্থযবকবে মাায সুবমাগ সফবড়বছ। ফতমভাবন ইউতনন ম মাব ৫ ফছবযয নীবচয তশুবদয টীকাদাবনয ব্যফস্থা 

থাকা অতধকাাং (৫২%) উেযদাতায ভবত তশুয টীকাদাবনয জন্য সেন ভ্রভবণয প্রবাজন বড় না।  
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াযতণ ৭.২: সযরযাইন  সস্টবনয পুনফ মাবনয পবর সৃষ্ট সুবমাগ সুতফধা ম্পবকম উেযদাতাগবণয ভতাভত 

ক্রোঃ

নাং 

তফল যাঁ না যাঁ না ভন্তব্য 

পুরুল ভতরা পুরুল ভতরা 

১. আনায এরাকায সযররাইন  

সস্টবনয পুনফ মাবনয কাজ 

ঠিকবাবফ ববছ তক?  

৬৮% ২১% ৬৮

% 

৭৭% ৩২% ২৩% ১১% তকছু 

ফবরনতন 

২. এই সযর সস্টবনয উন্নবনয 

পবর আনায মাতাাত ব্য 

কবভবছ তক?  

৯৬% ৪% ৮৭% ১০০

% 

১৩% --  

৩. আনায এরাকায সরাকজবনয  

মাতাাবতয সুবমাগ/সুতফধা বৃতদ্ধ 

সববছ তক না?  

৯৮% ২% ৯৫% ১০০

% 

৫% --  

৪. এই সযর সকবনয উন্নবনয 

পবর আনায তযফাবযয 

সভবযা ভাধ্যতভক স্কুর এফাং 

কবরবজ মাতাাত কযবত 

াযবছ তক?  

৭৮% ২২% ৭৬% ৮৯% ৩% ১% ৩৪% উেযদাতা 

গবণয সভবযা 

ভাধ্যতভক স্কুর 

এফাং কবরবজ 

ড়বছ। 

৫. াভতগ্রকবাবফ এরাকায 

সভববদয স্কুর এফাং কবরবজ 

মাতাাবতয সুতফধা ববছ 

তক?  

৯৭% ৩% ৯২% ৯৬% ৮% ৪%  

৬. স্বাস্থযবকবে মাায সুবমাগ 

সফবড়বছ তক?  

৭৭% ২৩% ৬০% ৪৫% ৪০% ৩৫% সজরা 

াাতার/সভতড

সকর কবরজ 

ব্যততত সেেবন 

মাতাাত কযবত 

না 

৭. ৫ ফছবযয নীবচয তশুবদয 

টীকা সদায সুবমাগ সফবড়বছ 

তক না?  

৩২% ৫২% ৪৮% ৩৫% ৫২% ৬৫% সফতযবাগ 

সরাকজন ফবরন 

টীকায জন্য সযর 

ভ্রভবণয প্রবাজন 

সনই 
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৭.১.৩ প্রাতন্তক জনবগাষ্ঠীয কভ ম াংস্থাবন প্রকবল্পয ভূতভকা 

প্রকল্প ফাস্তফানকাবর এরাকায প্রাতন্তক জনবগাষ্ঠীয নানাতফধ কভ মাংস্থান বতছর তকনা এ প্রবশ্নয উেবয ৭৮% 

উেযদাতা যাঁ সূচক উেয তদববছন।                                                        

   ।  ১৪% উেযদাতা ফবরবছন, সতভন তকছু তায সচাবখ বড়তন; আয ৮% উেযদাতা এ ব্যাাবয নীযফ 

তছবরন। উেযদাতাগবণয ভবত সম ধযবনয কভ ম সৃতষ্ট ববছ তা তনবম্নয াই চাবট ম সদখাবনা র। 
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    ৭.৫:                                

৭.১.৪ সস্টন তবতেক জীতফকা অজমন 

ভীক্ষা সদখা মা ৬৭% উকাযববাগী উেযদাতায ভবত সস্টন তবতেক জীতফকা অজমবনয সুবমাগ পূফ ম সথবক 

অন্তত ২-৩ গুণ সফবড়বছ। অন্যান্য উেযদাতা এ ব্যাাবয সুস্পষ্ট তকছু ফবরতন। 

সেনগুবরায  গততবফগ  সেন চরাচর বৃতদ্ধয াবথ াবথ সস্টবনয তবতবয  ফাতবয সদাকাবনয াংখ্যা সফবড়বছ 

ফবর জানান ৭২% উেয দাতা মাবদয ২৯% তছর ভতরা। তাযা জানান সদাকান ছাড়া ভারাভার ফবনয জন্য 

তযক্সা, অবটা, াইবকর বযান ইতযাতদয সস্টন এরাকা ভাগভ সফী সদখবত সববছন পূবফ ময তুরনা। তা 

ছাড়া অবনবকই মাত্রী  ব্যফাীবদয ভারাভার ফন কযবছন। অততক্ষুদ্র ব্যফাী সমভন ঝারমুতড়, 

তফতড়/তগাবযট, চানাচ্যয, তফস্কুট, াটি, াখা, াংফাদত্র ইতযাতদ তফবক্রতায আ পূবফ ময তুরনা সফবড়বছ ফবর 

উেযদাতাবদয ধাযণা। অতধকাাং (৫২%) উেয দাতা ভবন কবযন প্রতযক্ষ-বযাক্ষ বাবফ তকতিত বর 

তাবদয দাতযদ্র হ্রাবয তছবন এই পুনফ মাবনয ভূতভকা আবছ। 

৭.১.৫ ণ্য তযফন 

উকাযববাগী মাবদয ভবধ্য াধাযণ মাত্রী  ক্ষুদ্র ব্যফাী তছবরন তাবদয ৭৮% জানান সছাট খাট 

ব্যাগ/সুটবক/সফতডাং ছাড়া সতভন তকছু ফন কবযন না।  

ক্ষান্তবয ২৩% উকাযববাগী জাতনববছন সম, তাযা অতনতভতবাবফ চার, ডার, আভ, াক ফজী, ায, 

গফাতদশুয খায  নানা ভারাভার তনজস্ব প্রবাজবনই ফন কবয থাবকন। ৭৭ % উকাযববাগী মাযা ক্ষুদ্র 

ব্যফাী  ফবট তাযা কাড়, আভ  কৃতলজাত নানা প্রকায সবাগ্য ণ্য তযফন কবয থাবকন সছাট-ফড় 

ফস্তা ফা প্যাবকবট কবয। তনবম্ন ফনকৃত ভারাভাবরয াই চাট ম সদা র। 
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    ৭.৬:                     

মাযা সযবর ভারাভার ফন কবযন ঐ কর উেযদাতাগবণয ভবধ্য ৮৭% জাতনববছন, কৃতল ণ্য ফা অন্যান্য 

ভারাভার তযফবন তাবদয সুতফধা ববছ, তফবল কবয মাবদয ফাড়ী ফা ব্যফাস্থর সস্টবনয তনকটফতী। 

ফাবয তুরনা তাবদয বাড়া অবনক কভ তফধা তাযা একতদবক রাবফান বছন, অন্য তদবক তাযা মানজট 

তফীন  দুঘ মটনা মুক্ত ভ্রভবণয ভাধ্যবভ রাবফান বছন।  মাযা এ ধযবনয ভারাভার ফন কযবছন তাবদয ভবধ্য 

৭১% স্বীকায কবযবছন সম তাযা এবত রাবফান বছন, ক্ষান্তবয ২৩% অতববমাগ কবযবছন সম সযবরয 

কভ মচাযীযা তাবদয কাবছ অননততকবাবফ অথ ম আদা                   কাযবণ তাবদয     কযবছ। ৬% 

উ                          । 

৭.১.৬ দাতযদ্র দূতযকযণ 

সযর সকবনয পুনফ মাবনয কাযবণ দাতযদ্র কবভবছ তকনা এ প্রবশ্ন উেযদাতাগণ স্পষ্টতই তদ্বধাতন্বত তছবরন। 

কাযণ দাতযদ্র কভায সছবন তাযা অন্যান্য চরবকয কথা ফবরবছন। তবফ ৫২% উেয দাতা ভবন কবযন 

প্রতযক্ষ বযাক্ষ তভতরব তকতিত বর তাবদয দাতযদ্র             এই রাইন পুনফ মাবনয           

                     । 

৭.১.৭ ভ ভাতপক সেন চরাচর 

ভভত সেন চরাচর াংক্রান্ত প্রবশ্নয উেবয ৭৭% উকাযববাগী জানান সম, ভারফাী সেবনয কাযবণ  

অন্যান্য তকছু কাযবণ ভাবঝ ভবধ্য ভভত সেন চবর না। তবফ সভাবটয উয তাবদয উেয র, অতধকাাং 

ভই সেন ভভত চবর।  
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৭.১.৮ সেবনয াংখ্যা  গতত বৃতদ্ধ 

      উেয দাতা ফবরবছন রাইন পুনফ মাবনয পবর সেবনয াংখ্যা প্রকল্প ফাস্তফান পূফ মকাবরয সচব অবনক 

সফবড়বছ। তবফ এ তযভাণ তাবদয জন্য অপ্রতুর। আয সেন ফাড়াবনা প্রবাজন; সকননা প্রাই তাবদয 

দাঁতড়ব সমবত । 

১০০% উেয দাতাই একভত সালণ কবযন সম, রাইন পুনফ মাবনয পবর সেবনয গতত সফবড়বছ, অন্তত পূবফ ময 

৩০% সথবক ১০০% গতত বৃতদ্ধ সববছ ফা তায সচব সফত। আবগ সম দুযত্ব ভ্রভণ কযবত তাবদয ভ 

রাগত ৬০ সথবক ৯০ তভতনট তা এখন ৪০ সথবক ৫০ তভতনট রাগবছ। তবফ গতত অন্তত বক্ষ সদড়গুণ ফাড়াবনা 

প্রবাজন     তাযা         । 

৭.১.৯ দুঘ মটনা 

রাইন পুনফ মাবনয বয ফড় সকান দুঘ মটনা সমভন রাইন চ্যযতত, কতরন ইতযাতদ ঘবটতন একথা ১০০% মাত্রী 

স্বীকায কবযবছন।       ৫৮%                       সছাটখাট এভনতক ভাযাত্মক দুঘ মটনা  ঘবট     ; 

        জন্য সযর রাই  পুনফ মানবক দাী        সযর কর্তমবক্ষয অব্যফস্থাীনতা  উদাীনতায কাযবণ 

সযর ক্রতাং-এ ভাবঝ ভবধ্যই দুঘ মটনায অফতাযণা               । মাত্রীগবণয সকই এয াংখ্যা ফা 

তযভাণগত ধাযণা তদবত াবযতন। তবফ সযর ক্রতাং-এ সেবনয াবথ তযক্সা  ইতজফাইবকয াংঘল ম া, গরু-

ছাগর সেবনয নীবচ চাা ড়া ইতযাতদ প্রতযক্ষ কবযবছন এভন উেযদাতা াা সগবছ। 

৭.১.১০ প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর পূবফ ময তুরনা সস্টবনয ফতমভান অফস্থা 

অতধকাাং সুতফধাববাগী উেযদাতায (৭৭%) ভবত পুনফ মাবনয পবর সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম  সযর রাইন 

পূবফ ময তুরনা বার অফস্থা আবছ। কভ মকতমা  কভ মচাযীবদয ব্যফায ম্পবকম তাবদয উেয ইততফাচক।  

তবফ সস্টবনয তযবফ, ফখাবটবদয উৎাত একই আবছ ফবর ৭৮% উেযদাতা ভত প্রকা কবযবছন। প্রকল্প 

এরাকাধীন ফড় ২/৩টি সস্টন ছাড়া অন্যান্য সস্টবনয তনবম্নাক্ত তফলগুবরা ম্পবকম সুতফধাববাগীগবণয ভতাভত 

তনম্নরূোঃ  

 ১০০% উেযদাতা জাতনববছন সম সস্টনগুবরায তফশ্রাভাগায তযষ্কায তযছন্নতায অবাবফ অতধকাাং 

ভ তারাফদ্ধ অফস্থা থাবক এফাং ভতরা  পুরুলবদয জন্য আরাদা তফশ্রাভাগায সনই।  

 ১০০% উেযদাতা ফবরবছন সস্টনগুবরাবত সছাট তশুবদয বুবকয দুধ খাাবনায জন্য সকান 

প্রাইববত সনই। 

 তবাগ উেযদাতায ভবত সস্টনগুবরায টবরটগুবরা সনাাংযা এফাং তারাফদ্ধ থাবক। এভনতক ফড় 

সস্টনগুবরাবত পুরুল  ভতরাবদয জন্য আরাদা টবরবটয ব্যফস্থা সনই। 

 উেযদাতাবদয ৭৮% জাতনববছন সস্টনগুবরাবত তনযাদ াতনয ব্যফস্থা যববছ। তবফ প্রা াতনয 

াপ্লাই থাবক না। 

 প্রা ৮০% উেযদাতা ভবন কবযন সেবনয ীটগুবরা আবযা উন্নত া দযকায এফাং এগুবরা তযষ্কায 

তযছন্ন যাখা প্রবাজন। 

 তবাগ উেযদাতাই সেবনয সবতবযয টবরটগুবরা অতযন্ত সনাাংযা থাকায কাযবণ ব্যফায অনুবমাগী 

ফবর জাতনববছন। এ জন্য তাযা ম মাপ্ত াতনয অবাফবকই প্রধান কাযণ তববফ ভতাভত তদববছন। 
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৭.১.১১ সযর সফা বৃতদ্ধয জন্য সুতফধাববাগীগবণয সুাতয 

সুতফধাববাগীগণ সযর সফা বৃতদ্ধয জন্য কতত সুাতয উথ্থান কবযবছন, মা তনম্নরূোঃ 

 সেবনয াংখ্যা, আন াংখ্যা  ফতগ ফাড়াবনা প্রবাজন; 

                   উ                                  ; 

 সেবনয তবতবযয টবরটগুবরাবত ম মাপ্ত াতনয ব্যফস্থা যাখবত বফ; 

 পুরুল  ভতরাবদয জন্য আরাদা তফশ্রাভাগায  টবরট যাখা এফাং এগুবরা তনতভত তযষ্কায যাখা; 

 ডাফর রাইন স্থান মাবত কবয ভভত সেন চরাচর কযবত াবয; 

 মাত্রী ছাউতন স্থান; 

 বৃদ্ধ, ভতরা, তশু  প্রততফন্ধীবদয জন্য সেবন উঠানাভায ব্যফস্থা তজকযণ; 

 সস্টবনয তযবফ তনযাদ যাখায জন্য প্রতক্ষণপ্রাপ্ত জনফর তনবাগ। 

৭.২ সযররাইন পুনফ মান  সস্টন াংস্কাবযয উয                      মাত্রীবদয (সুতফধাববাগী) 

ভতাভত 

প্রততটি সস্টবন াংতক্ষপ্ত কাঠাবভাগত প্রশ্নবত্রয ভাধ্যবভ সেন সথবক সনবভ আা  ফতগ মাভী মাত্রীবদয ভবধ্য ৬৫ 

জবনয   ক্ষাৎকায সনা ববছ। এবদয প্রতত ৫ জবনয ভবধ্য অন্তত ২ জন কবয ভতরা মাত্রী অন্তভূ মক্ত তছবরন। 

সযররাইন পুনফ মান যফতী তফতবন্ন অফস্থা ম্পবকম তাযা ভতাভত জাতনববছ।  

৭.২.১ উেযদাতাবদয াধাযণ তথ্য 

উেযদাতায ফ  তরে তফবেলণোঃ উেযদাতাবদয ফ তছর ১৩ সথবক ৮২ ম মন্ত। প্রাপ্ত উাে তফবেলবণ 

সদখা মা ২২ সথবক ৫২ ফছবযয উেযদাতায তযভাণ ৭১.৩% । অথ মাৎ সম ফ কাতক শ্রবভয জন্য ফা চাকুযী 

ব্যফাবয সফ উবমাগী তাযাই এই রাইবন সফী ভ্রভণ কবয থাবক। ফ াংক্রান্ত অন্যান্য তবথ্যয জন্য 

তনবম্নয াযতণটি সদখা সমবত াবয। 

      ৭.৩:                                 

 

ফ পুরুল ভতরা সভাট 

13-22 10 2 12 

23-32 14 5 19 

33-42 11 4 15 

43-52 5 8 13 

53-62 3 2 5 

73-82 1 0 1 

কভ   44 21 65 
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    ৭.৭:                                

উেযদাতায সাোঃ  উেযদাতায সা তবতেক তফবাজবন সদখা মাবছ সম, সভাট উেযদাতাগবণয ফ মাতধক 

(২৭%) তফবল সকান কবভ ম ন ফযাং গৃস্থারী কাবজ তনবাতজত; অয ফড় অাংগুবরা চাকুযীবত (২২%), 

ব্যফা (১৭.৫%)   কৃতলকাবজ (১৬%) তনবাতজত আবছন। এ ছাড়া আবছন তদন-ভজুয, ক্ষুদ্র ব্যফায াবথ 

মৄক্ত এফাং অন্যান্য সায ভানুল। 

 

    ৭.৮:                           

৭.২.২ মাতাাত ব্য  ভ ভাতপক সেন চরাচর 

প্রা ৯৮ তাাং মাত্রী সযর ভ্রভবণয কাযবণ মাতাাত ব্য কবভবছ ফবর জানান। তবফ তাযা কবরই ভভত 

সেন চরাচর কবয না ফবর ভত প্রকা কবযবছন। এয প্রধান কাযণ তববফ ডাফর রাইন না থাকাবকই তচতহ্নত 

কযা ববছ। ডাফর রাইন না থাকা সস্টনগুবরাবত ভারগাড়ী সঢাকায ভ মাত্রীফাী গাড়ীবক ২/৩ ঘন্টা 

ম মন্ত অবক্ষা কযবত । একই কাযবণ উবল্টা তচত্র ঘবট। আফায অবনক সক্ষবত্র বন্টম্যানবদয াভান্য 

ভবয সযবপবযয কাযবণ সযর চরাচর তফরতেত । 
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৭.২.৩ প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর পূবফ ময তুরনা সস্টবনয ফতমভান অফস্থা 

অতধকাাং মাত্রীবদয ভবত পুনফ মাবনয পবর সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম এফাং সস্টবনয তযবফ পূবফ ময তুরনা 

বার অফস্থা আবছ। কভ মকতমা  কভ মচাযীবদয ব্যফায ম্পবকম তাযা সভাটামুটি ন্তুষ্ট।  সস্টবনয তনবম্নাক্ত 

তফলগুবরা ম্পবকম মাত্রীগবণয ভতাভত তনম্নরূোঃ  

 সস্টবনয অফস্থা বার ববছ খাযা ববছ একই আবছ  

সস্টন তফতল্ডাং-এয অফস্থা ৭৬% ১১% ১৩% 

সস্টবনয তযবফ/ফখাবটবদয উৎাত  ৭৫% ১১% ১৪% 

কভ মকতমা/কভ মচাযীবদয ব্যফায ৭০% ৮% ২২% 

প্লাটপবভ ময অফস্থা ৭৮% ৫% ১৮% 

 

                                                                                  । 

৭.২.৪ সেবনয অফস্থাোঃ 

প্রা ৮৮% উেযদাতা ভবন কবযন সেবনয ীটগুবরা আবযা উন্নত া দযকায এফাং এগুবরা তযষ্কায তযছন্ন 

যাখা প্রবাজন। তবাগ উেযদাতায ভবত ম মাপ্ত াতনয অবাবফ সেবনয সবতবযয টবরটগুবরা অতযন্ত সনাাংযা 

 ব্যফায অনুবমাগী।  

৭.২.৫                                 

                                                                                      

  ,                               ।                                                 

       ,      -  

 সেবনয াংখ্যা, আন াংখ্যা  ফতগ ফাড়াবত বফ; 

                   উ                                  ; 

 সেবনয তবতবযয টবরটগুবরাবত ম মাপ্ত াতনয ব্যফস্থা যাখবত বফ; 

 ভভত সেন চরাচর                ডাফর রাইন স্থান তযচারন ব্যফস্থানা সজাযদায 

কযবত বফ; 

 সস্টবনয তযবফ তনযাদ যাখায জন্য প্রতক্ষণপ্রাপ্ত জনফর তনবাগ কযবত বফ। 

 

৭.৩ কবরার গ্রুবয ভতাভত 

প্রকবল্পয আতার্ভক্ত সস্টন এরাকায ফাইবয অফতস্থত ফাতড়-ঘবযয ফাতন্দা মাযা সযর ভ্রভণ কবয না ফা প্রকল্প 

সথবক সুতফধা ানতন এরূ ২৫৬ জনবক কবরার গ্রুবয নমুনা অন্তর্ভ মক্ত কযা ববছ। তফতবন্ন ফবয  সশ্রতণ 

সায ভানুবলয াক্ষাতকায সনা ববছ। 
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৭.৩.১ উেযদাতাবদয াধাযণ তথ্যোঃ 

উেযদাতায ফ  তরে তফবেলণোঃ            উ          ৮২%         ১৮%      । 

উ                  ১৪      ৮৩          ।                  (২১২   ) উ            

     ২৪      ৫৩         ।     ৎ                                                         

  ,     ৎ                                       ।                              

                   । 

াযতণ ৭.৪ :            উেযদাতায ফ  তরে 

ফ পুরুল ভতরা সভাট 

14-23 18 6 24 

24-33 57 14 71 

34-43 74 13 87 

44-53 46 ৮ 54 

54-63 13 ৪ 17 

64-73 2   2 

74-83 1   1 

কভ   211 45 256 

 

 

    ৭.৯:            উ                  

উেযদাতায সাোঃ   উেযদাতাবদয সাতবতেক তফবেলবণ সদখা মাবছ সম, সভাট উেযদাতাগবণয        

    (২১%) কৃতলকাজ কবযন,  ১৮.৪% তদন ভজুয,  ১৫.৬% গৃস্থরী কাবজ তনবাতজত,  ১৪.৮% চাকুতয 

কবযন, ১৩.৭% ব্যফা তনবাতজত, ৩.১০% তক্ষকতা কবযন এফাং ১৩.৭%           অন্যান্য সায 

ভানুল। 
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তচত্র ৭.১০:            উ               

ভাতক আোঃ উেযদাতাগবণয গড় ভাতক আ ১৩,২২৮.০০ টাকা। এবদয ভবধ্য প্রা ৫০% এয ভাতক আ 

১০,০০০ ফা তায সচব কভ। অথ মাৎ উ                                    সফত। ভাত্র ২%-এয 

ভাতক আ ৩০,০০০ টাকা ফা তায উয। 

 

    ৭.১১:            উ                   

 

তক্ষাগত সমাগ্যতাোঃ  উেযদাতাগবণয তক্ষাগত সমাগ্যতা তফবেলবণ সদখা মা , ২৩%                  

৪৬%             ১       ১০           । উ                          (১৮%) উ        

    ৎ                । 
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    ৭.১২:            উ                        

 

৭.৩.২ সযবর ভ্রভণ না কযায কাযণ 

উেযদাতাবদয ভবধ্য ৮৩.২০% জাতনববছন সম সেেন সস্টন সথবক তাবদয ফাড়ী ফা কভ মস্থাবন মাায সুবমাগ 

আবছ, তথাত সযর রাইন পুনফ মাবনয পবর সযবর মাতাাবতয সুবমাগ সুতফধা ম্পবকম তাযা সতভনবাবফ 

অফতত নন ফবর সযবর ভ্রভণ কবযন না। আয ১৬.৮০% জাতনববছন সস্টন সথবক ফাতড়  কভ মস্থবরয দূযত্ব 

সফত এফাং সস্টন ম মন্ত মাা আায সুতফধা না থাকা তাবদয বক্ষ সযর ভ্রভণ ম্ভফ  না। 

৭.৩.৩ মাতাাত ভাধ্যভ 

উেযদাতাগবণয ৪৯% াধাযণত ফাব মাতাাত কবযন। ৪২% উেযদাতা অবটাতযক্সা ফা ইতজ ফাইক, বযান 

অথফা তযক্সা সমাবগ  মাতাাত কবয থাবকন এফাং ৯% উেযদাতা মাতাাবতয জন্য অন্যান্য ভাধ্যভ সমভন, 

ভটয াইবকর, াইবকর ইতযাতদ ব্যফায কবযন। 

 

 

    ৭.১৩:            উ                       

৭.৩.৪ সযর সকবনয আতার্ভক্ত না ায কাযবণ অসুতফধা 

কবরার এরাকা সযর সকবনয আতার্ভক্ত না ায কাযবণ সম কর অসুতফধা  স ম্পবকম 

উেযদাতাবদয ভতাভত তনম্নরূোঃ 

 ৬৭.২০% এয ভবত মাতাাবতয অসুতফধা  
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 সভববদয স্কুর/কবরবজ মাতাাবত অসুতফধা  এরূ ভত তদববছন ৬৬% 

 ৬৩.৩% ফবরবছন স্বাস্থযবকবে মাতাাবত অসুতফধা   

 তশুয টীকাদাবন অসুতফধা  এরূ ভন্তব্য কবযবছন ৬১.৭০% 

৭.৩.৫ ণ্য/ ভারাভার তযফন 

কবরার গ্রুব মাযা তফতবন্ন কৃতলজাত  অন্যান্য ভারাভার তযফন কবযন, তাবদয ৫৮% জানান সম সযবর 

মাতাাবতয সুবমাগ না থাকা ভারাভার /ণ্য তযফবন তাবদয তফতবন্ন ভস্যা ড়বত  মা তনম্নরূ: 

 বাড়া তনব ফা চারবকয াবথ প্রাই ফচা । ক্ষান্তবয সযবর তনতদ মষ্ট বাড়ায ব্যফস্থা যববছ; 

 ভ সফত রাবগ; 

 খযচ সফত বড়; 

 ভারাভার নষ্ট ; 

 তনযাো সনই। 

৭.৩.৬  কভ মাংস্থান 

প্রা ৮২% উেযদাতায ভবত তাবদয এরাকা সযর সস্টবনয আতার্ভক্ত বর কভ মাংস্থাবনয সুবমাগ সৃতষ্ট ত। 

এবত কবয প্রাতন্তক জনবগাষ্ঠীয আবয াংস্থান বত াযবতা। 

৭.৩.৭  কবরার গ্রুব  সুাতয 

কবরার এরাকায উেযদাতাগণ  সযর সুতফধা বৃতদ্ধয জন্য সম যাভ ম তদববছন, তা তনম্নরূোঃ 

 প্রকল্পাধীন এরাকায আবযা প্রতযন্ত অিবর সযর রাইন তফস্তায কযা; 

 সস্টন ম মন্ত যাস্তায উন্নন কযা সমন দূয দূযান্ত সথবক সরাকজন আবত াবয। এজন্য সযর কর্তমক্ষ 

ড়ক কর্তমক্ষবক অনুবযাধ জানাবত াবয; 

 সযর সকন পুনফ মাবনয পবর সেবনয াংখ্যা বৃতদ্ধ সযর ভ্রভণ সম উন্নত ববছ এ ম্পবকম প্রচায 

প্রচাযণা চারাবনা প্রবাজন। অবনবকই এ ম্পবকম এখবনা বারবাবফ জ্ঞাত ন। এপএভ সযতডবত 

তফজ্ঞাবনয ভাধ্যবভ সযবরয ভসূচী  অন্যান্য সুবমাগ সুতফধাগুবরা জানাবনা সমবত াবয। 

৭.৪ এপতজতড  স্থানী ম মাব পরাপর ম মাবরাচনা 

৭.৪.১  প্রকল্প এরাকাধীন ফায (১২)টি সস্টবন অনুতষ্ঠত এপতজতডয পরাপর ম মাবরাচনা 

তফবফচয প্রকবল্পয তফতবন্ন তফলাতদ াতফ মক ম মাবরাচনায জন্য প্রকল্পর্ভক্ত ১২টি সস্টবন একটি কবয এপতজতড-য 

আবাজন কযা বতছর। এবত অাং সন স্থানী ম মাবয যকাবযয প্রতততনতধ, স্থানী গণ্যভান্য ব্যতক্ত, 

ভতজবদয ইভাভ, ব্যফাী, চাকুতযজীতফ, ছাত্র, াাংফাতদক প্রমুখ। এপতজতডবত উতস্থত কবর প্রকবল্পয 

সুতফধা, অসুতফধা ইতযাতদ তফলব সখারাবভরা আবরাচনা স্বতোঃস্ফূতমবাবফ অাংগ্রণ কবযন।  
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এপতজতডমূব আবরাচনায প্রধান তফলগুবরা তনবম্ন উবেখ কযা র:  

 উতস্থত কবরই একভত সম প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর এরাকায াতফ মক সমাগাবমাগ ব্যফস্থায উন্নতত 

ববছ। সযবরয াংখ্যা  গতত বৃতদ্ধয কাযবণ সরাকজন দ্রুত  কভ খযবচ মাতাাত কযবত াযবছ। 

 তাঁবদয ভবত সযর সকবনয পুনফ মাবনয পবর এরাকায সছবর সভববদয জন্য তক্ষােবন মাতাাত 

জ ববছ, সরাকজন দ্রুত  বজ স্বাস্থযবকবে মাতাাত কযবত াযবছ, ব্যফাী  

চাকুতযজীতফগণ দ্রুত  স্বল্প খযবচ কভ মস্থবর মাতাাত কযবত াযবছন।   

 দতযদ্র জনবগাষ্ঠীয কভ মাংস্থাবনয সক্ষবত্র প্রকবল্পয অফদান আবছ ফবর আবরাচকগণ ভতাভত তদববছন। 

তাঁবদয ভবত দ্রুত মাতাাবতয পবর এরাকায দতযদ্র জনগণ দূযফতী অিবর কাবজয জন্য সমবত 

াযবছ। এছাড়া সস্টবনয কাছাকাতছ এরাকা সদাকানাট গবড় উবঠবছ, পবর এরাকায তকছু 

সরাকজবনয কভ মাংস্থান ববছ। আবগয তুরনা সেন  সফী তযভাবণ  দ্রুতগততবত চরা এরাকায 

ব্যফা-ফাতণজয তথা আতথ মক কভ মকাে তকছুটা বর সফবড়বছ। 

 তবফ সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম  সেবনয অফস্থা ম্পবকম আবরাচকগবণয ফক্তব্য তাাজনক। তাঁযা 

কবরই ফবরবছন সম, অতধকাাং সস্টবনয তফশ্রাভাগায সনাাংযা  অতযছন্নতায কাযবণ তারাফন্ধ 

অফস্থা থাবক। ফায জাগা অপ্রতুর, ফাচ্চাবদয দুধ খাাবনায জন্য প্রাইববত সনই, টবরটগুবরা 

এবকফাবয সনাাংযা, ঠিকভত াতন থাবকনা, তযস্কায তযছন্ন না থাকায কাযবণ ব্যফাবযয অনুবমাগী। 

তকছু সস্টবনয টবরট সভাটামুটি ব্যফায উবমাগী বর পুরুল  ভতরাবদয জন্য আরাদা ব্যফস্থা 

সনই। তকছু সস্টবনয প্লাটপভ ম নীচ্য, মাত্রী ছাতন সনই। প্রসূতত, বৃদ্ধ  প্রততফন্ধীবদয উঠানাভায সুতফধা 

সকান সস্টবনই সনই।   

 সেনগুবরা অতযস্কায থাকায কাযবণ ফল মায ভ াতন চরাচবর ভস্যা , তখন রাইনগুবরাবত 

তকছুটা াতন জবভ থাবক।  দুই/একটি সস্টন ব্যততত ফাতক সস্টবন সকান বাযব্রীবজয ব্যফস্থা না 

থাকায কাযবণ থচাতয, মাত্রী  স্কুর কবরবজয সছবর-সভববদয মাতাাবত ভস্যা । সেবনয আন 

াংখ্যা কভ এফাং সেবনয সবতবযয টবরটগুবরাবত ম মাপ্ত াতনয ব্যফস্থা না থাকা সনাাংযা অফস্থা 

থাবক।  

 যকাযী ম্পদ তববফ প্রকবল্পয আতা তনতভ মত ফা পুনফ মাতত অফকাঠাবভাগুবরায প্রতত 

এরাকাফাীয দাতত্ব ারন প্রবে আবরাচকগণ ইততফাচক ভতাভত সযবখবছন। তাঁবদয ভবত জনগণ 

এখন পূবফ ময তুরনা তকছুটা বচতন। সযররাইবনয কাবছ গফাতদ শু সেঁবধ যাখা, সস্টবনয সবতবয ফা 

কাছাকাতছ এরাকা ভরা আফজমনা সপরা, সেবন ভ্রভবণয ভ সবতবয খাফাবযয উতছষ্ট সপরা, ীট 

নষ্ট কযা  ইতযাতদ তফলগুবরা এখন অবনক কভ ফবর তাঁযা অতবভত প্রকা কবযন। সযবরয তফতবন্ন 

ভারাভার (বমভন, তপ সপ্লট, নুতড় াথয ইতযাতদ) চ্যতযয ঘটনা কবভবছ ফবর আবরাচকগন জানান। 

 সযবরয আদৄতনকান প্রবে আবরাচকগণ অতবভত সদন সম, সযবরয াংখ্যা বৃতদ্ধ কযবত বফ, 

তডতজটার দ্ধততবত সযর তযচারনা কযবত বফ, জনফর তনবাবগয ভাধ্যবভ সযবরয ম্পদ যক্ষা 

কযবত বফ, মাত্রী তনযাো  মাত্রী সফা তনতিত কযবত বফ, ভতরা  পুরুবলয জন্য আরাদা 

আরাদা তফশ্রাভাগায  টবরট যাখবত বফ, সেবনজ ব্যফস্থা বার কযবত বফ, মাত্রী ছাতন  প্রততটি 

সস্টবন বায ব্রীবজয ব্যফস্থা কযণ  াতফ মক অফস্থায উন্নন কযবত বফ।  

 আবরাচকগণ সেবনয তযভাণ  সযর ফগী বৃতদ্ধ, ফায ীবটয উন্নন  তযভাণ ফাড়াবনা  আন্তনগয 

সেন চালুয জন্য তাবদয তনফ মন্ধ অনুবযাধ তযকল্পনা  সযর ভন্ত্রণারবয তনকট সৌবছ সদায দাফী 

জানান। 
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 আবরাচকগণ ভবন কবযন টিতববত, স্থানী এপএভ সযতডবত  সস্টবন এরততড ভতনটবয তফজ্ঞান 

প্রচায  সাস্টাতযাং-এয ভাধ্যবভ সযরভ্রভণ  ভারাভার তযফবনয তনযাদ তদক   তুরনামূরক 

অন্যান্য সুতফধা ফা রাব  বুতঝব এরাকাফাীয বচতনতা বৃতদ্ধ কযবত াযবর াখাদ্বব সযবরয আ 

আয বৃতদ্ধ কযা ম্ভফ; এবত প্রকবল্পয সমৌতক্তকতা           স্থাতত্ব বৃতদ্ধ াবফ।  

 

  

                             

  

৭.৪.২ স্থানী ম মাব অনুতষ্ঠত কভ মারায পরাপর ম মাবরাচনা 

ভীক্ষায TOR অনুমাী প্রকল্প এরাকাধীন একটি স্থান তনফ মাচন কবয সখাবন স্থানী ম মাব একটি 

কভ মারায আবাজন কযা বতছর। সখাবন আইএভইতড  ফাাংরাবদ সযরবয কভ মকতমাগবণয উতস্থততবত 

যাজাীয তফতবন্ন াভাতজক  সাজীতফ াংগঠবনয মুখাত্র, এরাকায বচতন ব্যতক্তফগ ম, এনতজ প্রতততনতধ, 

াাংফাতদক          মাত্রীগবণয াবথ সযর সকন পুনফ মান  াংক্রান্ত তফলতবতেক আবরাচনা  

ভততফতনভ অনু  ত । এই কভ মারায উবেশ্য তছর  প্রকবল্পয উয  যকাবযয দৃতষ্টবতে ব্যাখ্যা এফাং 

অাংগ্রণকাযীগবণয প্রশ্ন থাকবর তা সানা। 

ফাাংরাবদ সযরবয সজনাবযর ম্যাবনজায (তিভ) এয বিরন কবক্ষ এই কভ মারায আবাজন কযা 

বতছর। কভ মারা প্রধান অতততথ তছবরন ফাাংরাবদ সযরবয অতততযক্ত প্রধান প্রবকৌরী (তিভ/বতু) 

জনাফ সভাোঃ সুফক্ততগন। তফবল অতততথ তববফ উতস্থত তছবরন জনাফ সভাোঃ আবু জাপয তভঞা, অতততযক্ত 

প্রধান প্রবকৌরী (েযাক/বতু); জনাফ সভাোঃ আাদুর ক, তফবাগী প্রকল্প তযচারক; জনাফ সভাোঃ াজাান 

আরী, প্রাক্তন প্রকল্প তযচারক; জনাফ সভাোঃ ভতনরুজ্জাভান, েযাক াপ্লাই অতপায, ফাাংরাবদ সযরব এফাং 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ (আইএভইতড) এয উ-তযচারক জনাফ সভাোঃ সভাাযপ সাবন। 

কভ মারা তফতষ্ট অতততথজবনয ভবধ্য  উতস্থত তছবরন ফাাংরাবদ সযভ তল্প ভাতরক তভততয  বাতত 

জনাফ সভাোঃ তরাকত আরী, যাজাী যক্ষা াংগ্রাভ তযলবদয াধাযণ ম্পাদক জনাফ সভাোঃ জাভাত খান 

এফাং দস্য জনাফ সভাোঃ আযাপাত তফশ্বা। কভ মারা আবযা অাংগ্রণ কবযবছন সযরবয মাত্রী, সস্টন 

কভ মকতমা, ব্যফাী, চাকুতযজীতফ, ছাত্র,   নাযী প্রতততনতধ এফাং তফতবন্ন ত্র-তত্রকায াাংফাতদকগণ।  

কভ মারা শুরুয প্রাযতম্ভক ফক্তৃতা আইএভইতড’য উ-তযচারক জনাফ সভাোঃ সভাাযপ সাবন প্রকবল্পয 

তযতচতত  ভীক্ষায উবেশ্য  ভাপ্ত কাবজয াংতক্ষপ্ত তফফযণ প্রদান কবযন। অতোঃয যাভ মক দবরয 

দস্য ড: আরী সনছায খাবনয িারনা তফবল অতততথগণ প্রকবল্পয প্রবাফ  াংক্রান্ত তফলবয উয 

আবরাকাত কবযন এফাং তনজ তনজ দৃতষ্টবতে ব্যাখ্যা আবরাচনা কবযন।  
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সযর তফবাবগয কভ মকতমাগণ  প্রাক্তন প্রকল্প তযচারবকয ফক্তবব্যয য প্রধান অতততথ ফক্তব্য স কবযন। 

তাযযই তফল তবতেক মুক্ত আবরাচনা শুরু । কভ মারা উতস্থত কবরই এই আবরাচনা স্বতোঃস্ফূতম 

বাবফ অাং সনন। প্রকবল্পয ইততফাচক তদকগুবরা ম্পবকম আবরাচকগবণয ভতাভত তনম্নরূোঃ 

 প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর এরাকায াতফ মক সমাগাবমাগ ব্যফস্থায উন্নতত ববছ। সযবরয াংখ্যা  গতত 

বৃতদ্ধয কাযবণ সরাকজন দ্রুত  কভ খযবচ মাতাাত কযবত াযবছ। মাতত্র াংখ্যা সফবড়বছ  মাতত্র 

সফা তকছুটা উন্নত ববছ; 

 সযর সকবনয পুনফ মাবনয পবর এরাকায সছবর সভববদয স্কুর কবরবজ মাতাাত জ ববছ, 

তচতকৎা সফা প্রদাবনয সুবমাগ সফবড়বছ, ব্যফাী  চাকুতযজীতফগণ দ্রুত  স্বল্প খযবচ কভ মস্থবর 

মাতাাত কযবত াযবছন;   

 দ্রুত মাতাাবতয পবর এরাকায দতযদ্র জনগণ দূযফতী অিবর কাবজয জন্য সমবত াযবছ। পবর দতযদ্র 

জনবগাষ্ঠীয কভ মাংস্থাবনয সুবমাগ সৃতষ্ট ববছ। সস্টন এরাকায ভানুবলয জীতফকা বৃতদ্ধ সববছ;  

াাাত প্রকবল্পয সনততফাচক তফলগুবরা কভ মারা তফদাকাবয আবরাতচত ববছ মায ায-াংবক্ষ তনবম্ন 

সদা রোঃ 

 সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম  সেবনয অফস্থা সভাবট আানুরূ ন। অতধকাাং সস্টবনয তফশ্রাভাগায 

সনাাংযা  অতযছন্নতায কাযবণ তারাফন্ধ অফস্থা থাবক। ম মাপ্ত াতন  তযস্কায তযছন্ন না থাকায 

কাযবণ টবরটগুবরা এবকফাবযই সনাাংযা  ব্যফাবযয অনুবমাগী। তকছু সস্টবনয প্লাটপভ ম নীচ্য, মাত্রী 

ছাতন সনই। প্রসূতত, বৃদ্ধ  প্রততফন্ধীবদয উঠানাভায সুতফধা সকান সস্টবনই সনই। সেবনয তটগুবরা 

বার ন এফাং সেবনয সবতবযয টবরটগুবরাবত ম মাপ্ত াতনয ব্যফস্থা না থাকা সনাাংযা অফস্থা 

থাবক।  

 সস্টনগুবরাবত সনাগ্রস্ত সরাবকয অফাধ তফচযণ সদখা মা। অন-অনুবভাতদত সদাকানাবটয কাযবণ 

সযবরয জাগা মত্রতত্র সফদখর ব আবছ। 

 গুটিক সস্টন ছাড়া তনযাোয সকান ব্যফস্থা সনই। 

 অতববমাগ সদায জন্য প্রাোঃ সস্টন ভাস্টাযবক াা মা না ইতযাতদ। 

প্রকবল্পয স্থাতত্ব বৃতদ্ধ  সুতফধাগুবরা কাম মকয কযায জন্য কভ মারা অাংগ্রণকাযীগণ তকছু যাভ ম প্রদান 

কবযবছনোঃ 

 সস্টন  মাত্রী সফা উন্নত কযায জন্য তডতজটার দ্ধততবত সযর তযচারনা কযবত বফ, জনফর 

তনবাবগয ভাধ্যবভ সযবরয ম্পদ যক্ষা কযবত বফ, মাত্রী তনযাো  মাত্রী সফা তনতিত কযবত 

বফ, সস্টন তফতল্ডাং, প্লাটপভ ম  সটবনয অবযন্তয তযষ্কায-তযছন্ন যাখবত বফ, ভতরা  পুরুবলয 

জন্য আরাদা তফশ্রাভাগায  টবরট যাখবত বফ, সেবনজ ব্যফস্থা বার কযবত বফ, মাত্রী ছাতন  

প্রততটি সস্টবন বায ব্রীবজয ব্যফস্থা কযণ  াতফ মক অফস্থায উন্নন কযবত বফ।  

সম তফলগুবরায উয কভ মারা অাংগ্রণকাযীগণ সজায তদববছন তা রোঃ 

 সকন দু’টিবত আন্তোঃনগয সেন চালু কযবত বফ; 

 আবযা দ্রুতগাভী সেন অতধক াংখ্যা চালু কযবত বফ; 

 আভনুযা- চাঁাইনফাফগি ফাই াবয কাজ দ্রুত ভাপ্ত কযবত বফ।  
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৭.৫ Success Story 

 

উ                                                                                

            ।           উ                                 

          :          

উ                       

   :   ৩৫     

                 : ৫    

                            :  

        (২০)                                              ।                      স 

একাই             /             চারাত।                                              

           । তখন                  ৫,০০০.০০                 ।            , সযর রাইন 

        কাজ শুরুয য সথবক এরাকা সরাক ভাগভ  কভ মচািল্য ফাড়বত থাবক, আয পুনফ মাবনয াবথ 

াবথ সেবনয াংখ্যা,      চরাচর, ভার-ত্র উঠা-নাভাবনায কাজ- ফই তদন তদন ফাড়বত থাবক।     ব্যফা 

সথবক                    সবত থাবক;             ২            “                  

    ”                      ব্যফায তযয বৃতদ্ধ কবযবছ।                         

২৫,০০০.০০     । এখন             ১               ।  

 

 ৭.৬                                 

 প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর এরাকায াতফ মক সমাগাবমাগ ব্যফস্থায উন্নতত ববছ। সযবরয াংখ্যা  গতত 

বৃতদ্ধয কাযবণ সরাকজন দ্রুত  কভ খযবচ মাতাাত কযবত াযবছ।      াংখ্যা সফবড়বছ,      

সফা তকছুটা উন্নত ববছ; 

 সকন দু’টিবত        ভারাভার তযফন বৃতদ্ধ াা সযবরয যাজস্ব আ বৃতদ্ধ সববছ। 

দুঘ মটনা কবভবছ এফাং ভ্রভণ পূবফ ময তুরনা আযাভদাক ববছ মতদ তা এখবনা ঈতিত ম মাব 

সৌবছতন; 

 সযর সকবনয পুনফ মাবনয পবর এরাকায সছবর সভববদয স্কুর কবরবজ মাতাাত জ ববছ, 

                তচতকৎা সফা       সুবমাগ সফবড়বছ, ব্যফাী  চাকুতযজীতফগণ দ্রুত  স্বল্প 

খযবচ কভ মস্থবর মাতাাত কযবত াযবছন;  

 দ্রুত মাতাাবতয পবর এরাকায দতযদ্র জনগণ দূযফতী অিবর কাবজয জন্য সমবত াযবছ; এ সুবমাগ 

নাযীযা গ্রণ কযবছ। পবর এরাকায জনবগাষ্ঠীয কভ মাংস্থাবনয সুবমাগ সৃতষ্ট বছ। সস্টন এরাকায 

ভানুবলয জীতফকা বৃতদ্ধ াবছ; 

 প্রকবল্পয ফাস্তফাবনয পবর এরাকায ভানুবলয জীফনমাত্রা, জীতফকা, তক্ষা, স্বাস্থয-সফা, নাযীয 

ক্ষভতাবন এফাং স্থানী অথ মনীততবত ইততফাচক প্রবাবফয াাাত অতত তকতিত বর       

অথ মনীততবত তা বযাক্ষ প্রবাফ যাখবছ ফবর অনুবফ কযা মা।  

 কবরৌর গ্রুবয উেযদাতাবদয ভবত প্রকবল্পয সুতফধা তাবদয অির ম মন্ত তফস্তৃত বর উকাযববাগীবদয 

ন্যা তাযা তফতবন্ন সুবমাগ সুতফধা গ্রণ কযবত াযবতা মায পবর এরাকায জীফনমাত্রা ইততফাচক 

প্রবাফ সদখা সমত। 
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সুাতযভারা  

৮.১                                                                        

                                                

• ঠিক পুরুবত্বয ব্যারাস্ট েযাক তবস্টভ  মথামথ গুণগত ভাবনয কাবঠয  তিায সতুগুবরায 

যক্ষণাবফক্ষণ তনতিত কবয এফাং আদৄতনক তগনাতরাং ব্যফস্থা- সরববর ক্রতাং সগট স্থান কবয 

সেবনয গড় গতত আবযা বৃতদ্ধয উবযাগ সনা সমবত াবয; 

• ক্ষততগ্রস্ত  সতু/কারবাট মগুবরা দ্রুত সভযাভত কযায জন্য  জরুযী তবতেবত ব্যফস্থা তনবত বফ;  

•                       তযতস্থতত সভাকাবফরায জন্য সযরবয ঠিক সকৌর  প্রস্তুতত 

থাকবত বফ; 

• দীঘ ম স্থাীত্ব    ব্য াশ্র তফবফচনা বতফষ্যবত সযর েযাক স্থান/পুনস্থমাবন RCC তিায ব্যফায 

কযাই সশ্র; 

•    ষ্য   Embankment তনভ মাণ/পুনতনভ মাবণয      মথামথ Soil Test       উ     

       কযা       ; 

• প্লাটপভ মগুবরায উচ্চতা ব্রডবগবজয সেবনয উবমাগী কবয তনভ মাণ প্রবাজন; 

• এ সকনমূব আন্তোঃনগয সেন চালু কযায উবযাগ সনা ছাড়া ফতমভান সেনগুবরায ততডউর 

যাজাীয আন্তনগয সেবনয ভ-সূতচয াবথ ভন্ব কযা সমবত াবয; 

• ফতধ মষ্ণু মাত্রী চাতদা তফবফচনা/মাচাই কবয আবযা সকাচ াংবমাজন তট বৃতদ্ধ এফাং ডুবর 

সগজ/ডাফর  সযর-েযাক চালুয ব্যফস্থা সনা সমবত াবয; 

• মাত্রীবফা বৃতদ্ধয জন্য       অবযন্তবয     সস্টনগুবরাবত প্রবাজনী াংস্কায               

উ           সরাকফর বৃতদ্ধ কযা  াংতেষ্ট াখায সযরকভ মকতমা  কভ মচাযীয সাগত 

উৎকল মতায জন্য উমৄক্ত প্রতক্ষণ প্রদান  সভাটিবববনয ব্যফস্থা সনা সমবত াবয;  

• ফাউোযী প্রাচীয টিবকট সচতকাং  তনযাো তনতিত কযা প্রবাজন; 

• চতি নগয সস্টনটিবত সেন না থাভাবনা               নাবচার সস্টনটি সডবভাতর ফা সববে 

নতুন কবয তনভ মাণ কযা সমবত াবয;  

•                                  -       মবথষ্ট সফ-রাইন তথ্য উাে তফবেলণ  

                  বততয             SWOT              । অনুরূ ভাপ্ত 
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প্রকবল্পয পরতা/তফপরতা সথবক তক্ষা তনব এফাং                    -              

   বয                                                ড়ান্ত কযা সমবত াবয;   

•                            dedicated প্রকল্প তযচার   প্রকল্প ব্যফস্থানা 

প্রততক্ষত  অতবজ্ঞ জনফর দ্বাযা (আদৄতনক Project Management Tools             

   ) প্রকল্প ফাস্তফাবনয ব্যফস্থা সনা সমবত াবয।  

৮.২  উ       

             ,                                                     

     ।                      উ                                ।      

                                                                              

                                                                       । 

                                                                     

                                                                     ,    

                                   -                                    

           ।  
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াংমৄতক্ত- ১ (ক)   

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ। 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান 

(১ভ াংবাতধত ” ীল মক ভাপ্ত প্রকবল্পয  

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা 

প্রশ্নভারা ১ (ক) – প্রকবল্পয  সুতফধাববাগী (খানা) 

আারামু আরাইকুভ/আদাফ।  

আভায নাভ…………………..। আনায অফগততয জন্য জানাতছ সম, ফাাংরাবদ সযরব ২০০৭-২০১৩ ার 

সভাবদ যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকবনয পুনফ মাবনয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফান কবযবছ।  

এই প্রকবল্পয প্রধান উবেশ্য তছর যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকবনয পুনফ মান কযা এফাং মাত্রী  

ভারাভার ফবনয ক্ষভতা বৃতদ্ধ  তনযাো তনতিত কযা। ফাাংরাবদ যকাবযয তযকল্পনা ভন্ত্রণারবয ফাস্তফান তযফীক্ষণ  

মূল্যান তফবাগ এই প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যাবনয জন্য এএ কনাল্ট ইন্টাযন্যানার তরোঃ-সক যাভ মক তনবাতজত কবযবছ। আতভ 

এএ কনাল্ট ইন্টাযন্যানার তরোঃ এয ক্ষ সথবক আনাবক এই প্রবাফ মূল্যান গবফলণা অাংগ্রবণয জন্য অনুবযাধ 

জানাতছ। প্রকবল্পয গুণগতভান, ফর  দুফ মর তদক, সুবমাগ  ম্ভাফনা ইতযাতদ তফলব আনায সুতচতন্তত ভতাভত এ প্রকবল্পয 

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা তফবল ভূতভকা যাখবফ। উবেখ্য সম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাবজ ব্যফহৃত বফ এফাং 

আনায সদা তথ্য ম্পূণ ম সগান যাখা বফ। 

সকন-কোঃ তযতচততমূরক তথ্য  

  তযতচততমূরক তথ্য 

সজরায নাভ  সকাড   

উবজরায নাভ  সকাড   

ইউতনবনয নাভ  সকাড   

গ্রাবভয নাভ   

সযর সস্টবনয নাভ   

সযর সকবনয নাভ   

উেয দাতায  সভাফাইর নেয  সভাফাইর নেয           

 

সকন-খোঃ াধাযন তথ্য 

 

ক্রোঃ নাং তজজ্ঞাস্য তফল উেয সকাড 

০১ উেয দাতায নাভ    

০২ উেয দাতায তরে  পুরুল   ১ 

ভতরা   ২ 

০৩ উেয দাতায ফ? (তায জন্ার তজবজ্ঞ করুন, 

প্রবাজবন ঐততাতক ঘটনা উবেখ করুন  

 

০৪ আনায সা তক? 

 

কৃতলকাজ ১ 

গৃস্থরী ২ 

চাকুযী ৩ 

তক্ষকতা ৪ 

ব্যফা ৫ 

ফাতণতজযক ণ্য তযফণ ৬ 
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সাজীফী (ডাক্তায/ইতিতনায ইতযাতদ) ৭ 

ক্ষুদ্র ব্যফা (কাভায/কুভায/সজবর ইতযাতদ) ৮ 

তদন ভজুয (অকৃতল) ৯ 

অন্যান্যোঃ  ১০ 

০৫ তক্ষাগত সমাগ্যতা  

০৬ খানায দস্য াংখ্যা  

০৭ খানায ভাতক আ   

০৮ আনায এরাকায সযর রাইন  সস্টবনয পুনফ মাবনয কাজ ঠিকবাবফ ববছ তক? যাঁ ১ 

না ২ 

০৯ এই সযর সস্টবনয উন্নবনয পবর আনায মাতাাত ব্য কবভবছ তক? যাঁ ১ 

না ২ 

১০ আনায এরাকায সরাকজবনয  মাতাাবতয সুবমাগ/সুতফধা বৃতদ্ধ সববছ তক না? যাঁ ১ 

না ২ 

১১ এই সযর সকবনয উন্নবনয পবর আনায তযফাবযয সভবযা ভাধ্যতভক স্কুর এফাং কবরবজ 

মাতাাত কযবত াযবছ তক? 

যাঁ ১ 

না ২ 

১২ াভতগ্রকবাবফ এরাকায সভববদয স্কুর এফাং কবরবজ মাতাাবতয সুতফধা ববছ তক? যাঁ ১ 

না ২ 

১৩ স্বাস্থযবকবে মাায সুবমাগ সফবড়বছ তক? যাঁ ১ 

না ২ 

১৪ ৫ ফছবযয নীবচয তশুবদয টীকা সদায সুবমাগ সফবড়বছ তক না? যাঁ ১ 

না ২ 

১৫ প্রকল্প ফাস্তফানকাবর এরাকায প্রাতন্তক জনবগাষ্ঠীয কভ মাংস্থান বতছর তক? যাঁ ১ 

না ২ 

১৬ যাঁ বর তক ধযবণয কভ মাংস্থাবনয সৃতষ্ট ববছ? 

(১) 

(২) 

(৩) 

  

১৭ এই সস্টবনয সবতবয  ফাইবয সছাট সছাট সদাকান গবড় উবঠবছ তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

১৮ যাঁ বর এয পবর নতুন নতুন কাবজয সৃতষ্ট ববছ তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

১৯ আতন তক সযবর সকান ণ্য/ভারাভার ফন কবযন ? (উেয ‘না’ বর ২০ নাং প্রবশ্নয উেয তনন) যাঁ ১ 

না ২ 

১৯ (ক) তক ধযবনয ণ্য ফা ভারাভার ফন কবযন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

  

১৯ (খ) এই সযর সকবনয উন্নবনয পবর আনায কৃতল ণ্য ফা অন্যান্য ভারাভার ফবন সুতফধা ববছ তক?  যাঁ ১ 

না ২ 

১৯ (গ) যাঁ বর এয পবর আনায আ সফবড়বছ তক? যাঁ ১ 

না ২ 

২০ 

 

এই সযর সকবনয (বস্টন) পুনফ মাবনয পবর আবগয তুরনা দাতযদ্রতা কবভবছ তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

২১ এই সকবন (বস্টন) ভভত সেন চরাচর কবয তক? যাঁ ১ 

না ২ 
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২২ না বর সকন কবয না? 

(১) 

(২) 

(৩) 

  

২৩ আনায এরাকায সযর সকবনয উন্নবনয পবর দুঘ মটনা কবভবছ তক? যাঁ ১ 

না ২ 

২৪ উেয না বর কাযণ তক? 

(১) 

(২) 

(৩) 

২৫ তনবম্ন প্রদে ছবক আনায সযর সস্টবনয অফস্থা ম্পবকম আনায ভতাভত তদন  

(ক) সস্টন তফতল্ডাং-এয অফস্থা বার ১ 

খাযা ২ 

(খ) সস্টবনয তযবফ/ফখাবটবদয উৎাত  বার ১ 

খাযা ২ 

(গ) কভ মকতমা/কভ মচাযীবদয ব্যফায বার ১ 

খাযা ২ 

(ঘ) প্লাটপবভ ময অফস্থা বার ১ 

খাযা ২ 

২৬ এই সযর সস্টবন ভতরা তফশ্রাভাগায আবছ তক? (উেয না বর ২৭ নাং প্রশ্ন করুন) যাঁ ১ 

না ২ 

২৬ (ক) যাঁ বর তফশ্রাভাগায তযষ্কায তক না? যাঁ ১ 

না ২ 

২৬ (খ) তযষ্কায না বর সকন ন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

  

২৭ 

 

সছাট ফাচ্চাবদয বুবকয দুধ খাাবনায জন্য তফশ্রাভখানা Privacy আবছ তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

২৮ সস্টবন ভতরাবদয জন্য টবরট আবছ তকনা? (উেয না বর ২৯নাং প্রশ্ন করুন)  যাঁ ১ 

না ২ 

২৮ (ক) যাঁ বর টবরট ব্যফায উবমাগী তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

২৮ (খ) উেয না বর সকন ব্যফায উবমাগী ন?  

(১) 

(২) 

(৩) 

  

২৯ এই সযর সস্টবন পুরুল তফশ্রাভাগায আবছ তক? (উেয না বর ৩০ নাং প্রশ্ন করুন) যাঁ ১ 

না ২ 

২৯ (ক) যাঁ বর তফশ্রাভাগায তযষ্কায তক না? যাঁ ১ 

না ২ 

২৯ (খ) তযষ্কায না বর সকন ন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

  

৩০ সস্টবন পুরুলবদয জন্য টবরট আবছ তকনা?  (উেয না বর ৩১ নাং প্রশ্ন করুন) যাঁ ১ 

না ২ 

৩০ (ক) যাঁ বর টবরট ব্যফায উবমাগী তকনা? যাঁ ১ 



    77 

না ২ 

৩০ (খ) উেয না বর সকন ব্যফায উবমাগী ন?  

(১) 

(২) 

(৩) 

  

৩১ সস্টবন তনযাদ াতনয ব্যফস্থা আবছ তক না? যাঁ ১ 

না ২ 

৩২ না বর তনযাদ াতনয ব্যফস্থা সনই সকন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

৩৩ সেবন মাত্রী ফায জাগাগুবরা তযস্কায-তযছন্ন যাখা  তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

৩৪ সেবনয ীটগুবরায অফস্থা বার তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

৩৫ না বর সকন বার ন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

৩৬ সেেবনয তবতবযয টবরট ব্যফায উবমাগী তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

৩৭ উেয না বর সকন উবমাগী ন?  

(১) 

(২) 

(৩) 

৩৮ সেেবন ভ্রভণ কাবর কখন তনযাো াংক্রান্ত ভস্যা ড়বর সযর পুতরবয াায্য সববছন তক? যাঁ ১ 

না ২ 

৩৯ উেয যাঁ বর তক ধযবনয াায্য সববছন? ................................................................... 

৪০ এই প্রকল্পটিয ফর তদকগুবরা উবেখ করুন। 

(১) 

(২) 

(৩) 

৪১ এই প্রকল্পটিয দুফ মর তদকগুবরা উবেখ করুন। 

(১) 

(২) 

(৩) 

৪২ এই প্রকল্পটি ায পবর তক তক তফবল সুবমাগ সৃতষ্ট ববছ? 

(১) 

(২) 

(৩) 

৪৩ এই প্রকল্পটি ায পবর তক তক ঝুঁতক আবছ? 

(১) 

(২) 

(৩) 

৪৪ সযর সফা বৃতদ্ধয জন্য আনায সুাতয তক তক?  

(১) 

(২) 

(৩)  

 

সুাযবাইজাবযয নাভ  স্বাক্ষয     তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষয 
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াংমৄতক্ত- ১ ( )   

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ। 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকবনয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত ” ীল মক 

ভাপ্ত প্রকবল্পয  

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা 

প্রশ্নভারা ১ ( ) – প্রকবল্পয  সুতফধাববাগী (বেবন ভ্রভণ ভাপ্তকাযী মাত্রী) 

আারামু আরাইকুভ/আদাফ।  

আভায নাভ…………………..। আনায অফগততয জন্য জানাতছ সম, ফাাংরাবদ সযরব ২০০৭-২০১৩ ার 

সভাবদ যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকবনয পুনফ মাবনয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফান কবযবছ।  

এই প্রকবল্পয প্রধান উবেশ্য তছর যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকবনয পুনফ মান কযা এফাং মাত্রী  

ভারাভার ফবনয ক্ষভতা বৃতদ্ধ  তনযাো তনতিত কযা। ফাাংরাবদ যকাবযয তযকল্পনা ভন্ত্রণারবয ফাস্তফান তযফীক্ষণ  

মূল্যান তফবাগ এই প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যাবনয জন্য এএ কনাল্ট ইন্টাযন্যানার তরোঃ-সক যাভ মক তনবাতজত কবযবছ। আতভ 

এএ কনাল্ট ইন্টাযন্যানার তরোঃ এয ক্ষ সথবক আনাবক এই প্রবাফ মূল্যান গবফলণা অাংগ্রবণয জন্য অনুবযাধ 

জানাতছ। প্রকবল্পয গুণগতভান, ফর  দুফ মর তদক, সুবমাগ  ম্ভাফনা ইতযাতদ তফলব আনায সুতচতন্তত ভতাভত এ প্রকবল্পয 

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা তফবল ভূতভকা যাখবফ। উবেখ্য সম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাবজ ব্যফহৃত বফ এফাং 

আনায সদা তথ্য ম্পূণ ম সগান যাখা বফ।  

সকন-কোঃ তযতচততমূরক তথ্য  

  তযতচততমূরক তথ্য 

সযর সস্টবনয নাভ   

সযর সকবনয নাভ   

উেয দাতায  সভাফাইর নেয  সভাফাইর নেয           

 

সকন-খোঃ াধাযন তথ্য 

 

ক্রোঃ নাং তজজ্ঞাস্য তফল উেয সকাড 

০১ উেয দাতায নাভ    

০২ উেয দাতায তরে  পুরুল   ১ 

ভতরা   ২ 

০৩ উেয দাতায ফ? (তায জন্ার তজবজ্ঞ করুন, প্রবাজবন 

ঐততাতক ঘটনা উবেখ করুন ) 

 

০৪ আনায সা তক? 

 

কৃতলকাজ ১ 

গৃস্থরী ২ 

চাকুযী ৩ 

তক্ষকতা ৪ 

ব্যফা ৫ 

ফাতণতজযক ণ্য তযফণ ৬ 

সাজীফী (ডাক্তায/ইতিতনায ইতযাতদ) ৭ 

ক্ষুদ্র ব্যফা (কাভায/কুভায/সজবর ইতযাতদ) ৮ 

তদন ভজুয (অকৃতল) ৯ 

অন্যান্যোঃ  ১০ 

০৫ আতন এই সযবর াধাযণত সকান সকান স্থাবন মাতাাত কবযন?   
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০৬ এই সযবর সকন মাতাাত কবযন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

 

০৭ এই সযর সকবনয উন্নবনয পবর আনায মাতাাত ব্য কবভবছ তক? যাঁ ১ 

না ২ 

০৮ এই সস্টন সথবক ভভত সেন চরাচর কবয তক? যাঁ ১ 

না ২ 

০৯ না বর সকন কবয না? 

(১) 

(২) 

(৩) 

  

১০ সেবন মাত্রী ফায জাগাগুবরা তযস্কায-তযছন্ন যাখা  তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

১১ 

 

সেবনয ীটগুবরায অফস্থা বার তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

১২ না বর সকন বার ন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

১৩ 

 

সেেবনয তবতবযয টবরট ব্যফায উবমাগী তকনা? যাঁ ১ 

না ২ 

১৪ উেয না বর সকন উবমাগী ন?  

(১) 

(২) 

(৩) 

১৫ এই রুবট সযবরয সফা বৃতদ্ধয জন্য আনায সুাতয তক তক বত াবয? 

(১) 

(২) 

(৩)  

 

 

সুাযবাইজাবযয নাভ  স্বাক্ষয     তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষয 

সভাফাইর নেযোঃ       সভাফাইর নেয 

তাতযখোঃ         তাতযখ 
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 াংমৄতক্ত- ২  
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ। 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত ” 

ীল মক ভাপ্ত প্রকবল্পয  

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা। 

প্রশ্নভারা ২ – কবরার গ্রুবয জন্য  

আারামু আরাইকুভ/আদাফ।  

আভায নাভ…………………..। আনায অফগততয জন্য জানাতছ সম, ফাাংরাবদ সযরব ২০০৭-২০১৩ ার 

সভাবদ যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকবনয পুনফ মাবনয জন্য একটি প্রকল্প ফাস্তফান কবযবছ।  

এই প্রকবল্পয প্রধান উবেশ্য তছর যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাঁাইনফাফগি সকবনয পুনফ মান কযা এফাং মাত্রী  

ভারাভার ফবনয ক্ষভতা বৃতদ্ধ  তনযাো তনতিত কযা। ফাাংরাবদ যকাবযয তযকল্পনা ভন্ত্রণারবয ফাস্তফান তযফীক্ষণ  

মূল্যান তফবাগ এই প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যাবনয জন্য এএ কনাল্ট ইন্টাযন্যানার তরোঃ-সক যাভ মক তনবাতজত কবযবছ। আতভ 

এএ কনাল্ট ইন্টাযন্যানার তরোঃ এয ক্ষ সথবক আনাবক এই প্রবাফ মূল্যান গবফলণা অাংগ্রবণয জন্য অনুবযাধ 

জানাতছ। প্রকবল্পয গুণগতভান, ফর  দুফ মর তদক, সুবমাগ  ম্ভাফনা ইতযাতদ তফলব আনায সুতচতন্তত ভতাভত এ প্রকবল্পয 

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা তফবল ভূতভকা যাখবফ। উবেখ্য সম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাবজ ব্যফহৃত বফ এফাং 

আনায সদা তথ্য ম্পূণ ম সগান যাখা বফ।  

সকন-কোঃ তযতচততমূরক তথ্য  

  তযতচততমূরক তথ্য 

      

উবজরায নাভ  সকাড   

ইউতনবনয নাভ  সকাড   

গ্রাবভয নাভ   

সযর সস্টবনয নাভ   

সযর সকবনয নাভ   

উেয দাতায  সভাফাইর নেয  সভাফাইর নেয           

সকন-খোঃ াধাযণ তথ্য 

ক্রোঃ নাং তজজ্ঞাস্য তফল উেয সকাড 

০১ উেয দাতায নাভ    

০২ উেয দাতায তরে  পুরুল   ১ 

ভতরা   ২ 

০৩ উেয দাতায ফ? (তায জন্ার তজবজ্ঞ করুন, 

প্রবাজবন ঐততাতক ঘটনা উবেখ করুন) 

 

০৪ আনায সা তক? 

 

কৃতলকাজ ১ 

গৃস্থরী ২ 

চাকুযী ৩ 

তক্ষকতা ৪ 

ব্যফা ৫ 

সাজীফী (ডাক্তায/ইতিতনায ইতযাতদ) ৬ 

ক্ষুদ্র ব্যফা (কাভায/কুভায/সজবর ইতযাতদ) ৭ 
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তদন ভজুয (অকৃতল) ৮ 

অন্যান্যোঃ ৯ 

০৫ তক্ষাগত সমাগ্যতা  

০৬ তযফাবযয দস্য াংখ্যা  

০৭ তযফাবযয ভাতক আ  

০৮ সেেন সস্টন সথবক আনায ফাড়ী ফা কভ মস্থাবন মাায সুবমাগ আবছ তক?  যাঁ ১ 

না ২ 

০৯ না বর সকন সুবমাগ সনই? 

(১) 

(২) 

(৩) 

১০ আতন সকান ভাধ্যবভ াধাযণত মাতাাত কবযন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

১১ এই সযর সকবনয আতার্ভক্ত না ায কাযবণ আনায এরাকায সরাকজবনয মাতাাবতয 

অসুতফধা বছ তকনা? 

যাঁ ১ 

না ২ 

১২ আনায এরাকাটি এই সযর সকবনয আতার্ভক্ত না ায কাযবণ  

সভববদয স্কুর/কবরবজ মাতাাবত অসুতফধা  তকনা? 

যাঁ ১ 

না ২ 

১৩ আনায এরাকাটি এই সযর সকবনয আতার্ভক্ত না ায কাযবণ  স্বাস্থযবকবে মাতাাবত 

অসুতফধা  তকনা? 

যাঁ ১ 

না ২ 

১৪ আনায এরাকাটি এই সযর সকবনয আতার্ভক্ত না ায কাযবণ  

তশুয টীকাদাবন অসুতফধা  তকনা? 

যাঁ ১ 

না ২ 

১৫ আতন কৃতলজ ফা অন্য সকান ণ্য উৎাদন কবযন তক? (উেয না বর ১৮ নাং প্রবশ্নয উেয তনন) যাঁ ১ 

না ২ 

১৬ এই সযর সকবনয আতার্ভক্ত না ায কাযবণ আনায উৎাতদত ণ্য ফাজাযজাত কযবত 

অসুতফধা  তক? (উেয না বর ১৮ নাং প্রবশ্নয উেয তনন) 

 

যাঁ ১ 

না ২ 

১৭ যাঁ বর তক তক অসুতফধায িুখীন ন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

১৮ আতন তক ভবন কবযন সম এই এরাকাটি সযর সস্টবনয আতার্ভক্ত বর অতধক কভ মাংস্থাবনয সুবমাগ 

সৃতষ্ট ত?  

যাঁ ১ 

না ২ 

১৮ সযবরয সুতফধা থাকবর আনায এরাকায সরাক তকবাবফ রাবফান বতন? 

(১) 

(২) 

(৩) 

১৯ সযর সফা ফাড়াবনায জন্য আনায সুাতয তক তক?  

(১) 

(২) 

(৩)  

 

সুাযবাইজাবযয নাভ  স্বাক্ষয     তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষয 

সভাফাইর নেযোঃ       সভাফাইর নেয 

তাতযখোঃ         তাতযখ  
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 াংমৄতক্ত- ৩ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত ” 

ীল মক ভাপ্ত প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা। 

ক্র াংক্রান্ত সচকতরস্ট 

ততআয-২০০৮ অনুমাী ভারাভার/সফা ক্র াংক্রান্ত তথ্যাফরী 

১ ভন্ত্রণার/তফবাগ  

২ ফাস্তফানকাযী াংস্থা  

৩ দযত্র অনুমাী কাবজয নাভ  

৪ দযত্র প্রকাবয ভাধ্যভ (জাতী/আন্তজমাততক)  

৫ দযত্র তফক্র শুরুয তাতযখ  

৬ দযত্র তফক্রবয সল তাতযখ  ভ  

৭ দযত্র গ্রবণয সল তাতযখ  ভ  

৮ প্রাপ্ত সভাট দযবত্রয াংখ্যা  

৯ দযত্র সখারায তাতযখ  ভ  

১০ সযস্নতব দযবত্রয াংখ্যা  

১১ নন সযস্নতব দযবত্রয াংখ্যা  

১২ দযত্র মূল্যান কতভটিয বায তাতযখ  

১৩ কাম মতফফযণী অনুবভাদবনয তাতযখ  

১৪ তএ বতযীয তাতযখ  

১৫ তএ অনুবভাদবনয তাতযখ  

১৬ (Notification of Award) প্রদাবনয তাতযখ  

১৭ সভাট চ্যতক্ত মূল্য  

১৮ চ্যতক্ত স্বাক্ষবযয তাতযখ  

১৯                             

২০ কাম মাবদ প্রদাবনয তাতযখ  

২১ কাম মাবদ অনুমাী কাজ শুরুয তাতযখ  

২২ ভ বৃতদ্ধ থাকবর, কততদন বৃতদ্ধ এফাং কাযণ  

২৩ কাম মাবদ অনুমাী কাজ ভাতপ্তয তাতযখ  

২৪ চূড়ান্ত তফর জভাদাবনয তাতযখ  তফবরয তযভাণ  

২৫ চূড়ান্ত তফর তযবাবধয তাতযখ  তযভাণ  

২৬ ক্রবয সক্ষবত্র যকাতয ক্র নীততভারা অনুযণ কযা বতছর তক না?  

২৭ না বর সকন কযা তন?  

সুাযবাইজাবযয নাভ  স্বাক্ষয      তথ্যপ্রদানকাযীয নাভোঃ  

সভাফাইর নেযোঃ       স্বাক্ষয ীর  তাতযখোঃ 
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াংমৄতক্ত- ৪ (ক)  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত ” 

ীল মক ভাপ্ত প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা। 
 

ম মবফক্ষণ সচকতরস্ট-১ (বযর রাইন) 

১। সযরব সকনোঃ 

২। ম মবফক্ষণকৃত সযর রাইবনয বদঘ মযোঃ 

৩। (ক) রাইবন প্রতত ১০০ তভটাবয কতটি তিায সদখবত সববছন? 

ধযণ াংখ্যা ফতমভান অফস্থা 

   

   

   

   

   

 

(খ) এয ভবধ্য কতটি তস্টবরয ? 

(গ) কতটি কাংতক্রবটয? 

(ঘ) কতটি কাবঠয? 

৪। সযবরয তিাবযয তপটিাং এয অফস্থা সকভন?  

৫। যাং এয ভাধ্যবভ তনতন্ত্রত ফতমভান তগন্যাতরাং অফস্থা সকভন? 

৬। ম মবফক্ষণকৃত সযর রাইন অাংবয পবভ মন অফস্থা সকভন?  

৭।  ম মবফক্ষণকৃত সযর রাইন অাংবয Slope সকভন?  

৮। ম মবফক্ষণকৃত সযর রাইন অাংব সকান ক্ষ ববছ তক না? বর কত % ক্ষ ববছ এফাং এয কাযণ তক? 

৯। BSS                       উ              load    weight   ? 

১০। ম মবফক্ষণকৃত অাংব কতটি সরববর ক্রতাং সদখা ববছ? 

১১। সরববর ক্রতাং এয সগইট তক অফস্থা আবছ? 

১২। সরববর ক্রতাংটি তনন্ত্রবণয জন্য সগইটম্যান থাকবত সদখা সগবছ তকনা?  

১৩।  ক. সযর রাইবনয উবযয ব্যারাষ্ট এয অফস্থা সকভন?  

     খ. ঠিক াইবজয ব্যারাস্ট সদা ববছ তকনা?  

১৪। ম মবফক্ষণকৃত অাংব Vibration সফত বছ তকনা? 

১৫। ক. ম মবফক্ষণকৃত রাইবনয অাংব কতটি তপবপ্লট সদবখবছন? 

       খ. তপবপ্লবটয অফস্থা সকভন? 

১৬। ম মবফক্ষণকৃত অাংব কতটি ব্রীজ যববছ এফাং এগুবরায অফস্থা সকভন? 

১৭। এই সকবনয কটি স্থাবন Shunting এয ব্যফস্থা আবছ? 

১৮। প্রকল্প ফাস্তফাবনয য Shunting time কবভবছ তকনা? 

১৯। Passing line কতটি আবছ এফাং সকান সকান সস্টন াংরগ্ন? 

২০। লু রাইন কটি এফাং সকাথা? 
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াংমৄতক্ত- ৪ (খ) 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ 
 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত ” 

ীল মক ভাপ্ত প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা। 

ম মবফক্ষণ সচকতরস্ট – ২ (বস্টন) 

 

১। সযরব সকনোঃ 

২। সস্টবনয নাভোঃ 

৩। সযরব সস্টবনয ফতমভান অফস্থাোঃ  

 সযরব সস্টবনয তফতল্ডাং এয অফস্থা  

 সযরব সস্টবনয প্লাটপবভ ময অফস্থা  

 সযরব সস্টবনয তফদুযতাবনয অফস্থা 

 সযরব সস্টবনয তফশ্রাভাগাবযয অফস্থা 

 সস্টন াংরগ্ন সেবনয অফস্থা 

 সযরব সস্টবনয মাত্রীবদয ব্যফাবযয জন্য টবরবটয অফস্থা 

৪। সযর সস্টন াংরগ্ন এরাকা পুযাতন বগ্নদায জীণ ম স্থানা আবছ তকনা? থাকবর এগুবরায াংখ্যা কটি? 

৫। ফতমভাবন সযর রাইবনয দুাব বৃক্ষাবনয অফস্থা তকরূ? 

৬। সস্টবন সযকড ম ফই ঠিকভত যাখা  তক না ? বর এটি ারনাগাদ কযা তক না। 

৭। প্রকল্প ফাস্তফাবনয য এতক্সবডন্ট এয ায পূবফ ময তুরনা কবভবছ তকনা। এ াংক্রান্ত সযকড ম আবছ তকনা। 

৮। সেবনয ছাবদ মাত্রী উঠবত সদবখবছন তকনা? 

৯। অতততযক্ত ভারাভার  সকান মাত্রীবক সেবন ভ্রভণ কযবত সদখবর তততন তায অতততযক্ত ভারাভাবরয জন্য 

বাড়া তদববছন তকনা। 

১০। আনায ম মবফক্ষবণ সযবরয যক্ষণাবফক্ষণ েবন্ধ আনায ভন্তব্য তদন। 

১১। পূবফ ময তুরনা সযবরয অফকাঠাবভা বৃতদ্ধ সববছ তকনা। 

১২। সেবনয কযাাতটি বৃতদ্ধ সববছ তকনা। 

১৩। ব্যফস্থানায জন্য ম মাপ্ত জনফর আবছ তকনা? 

১৪। ম মবফক্ষণকাযীয ভন্তব্যোঃ 

সুাযবাইজাবযয নাভ  স্বাক্ষয        

সভাফাইর নেযোঃ 

তাতযখোঃ  
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          াংমৄতক্ত- ৫ (ক) 

গণপ্রজা    ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি সকবনয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত ” ীল মক 

ভাপ্ত প্রকবল্পয  

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা 

তনতফড় আবরাচনা (Key Informant Interview-KII) 

     (প্রকল্প তযচারক  াংতেষ্ট কভ মকতমাবদয াবথ আরাচাতযতা) 

 

১। উেযদাতায নাভোঃ  

২। দফীোঃ 

৩। ভন্ত্রণার/তফবাগোঃ 

৪। আতন “ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি সকবনয পুনফ মান” প্রকবল্প 

তক দাতবত্ব তনবাতজত তছবরন? কত ভবয জন্য দাতত্ব ারন কবযবছন? 

৫।  প্রকল্প প্রণন  ফাস্তফাবন আনায ভূতভকা  অতবজ্ঞতা ফণ মনা করুন। 

৬।  প্রকল্পটি ২০০৯ এ সল না ব ২০১৩ াবর ভাপ্ত । এ তফরবেয কাযণ তক তছর?   

৭। এ প্রকবল্পয াবথ জতড়ত কভ মকতমাগবণয তডতত প্রণন, ততআয ২০০৮, প্রকল্প তযফীক্ষণ  মূল্যান াংক্রান্ত প্রতক্ষণ তছর 

তক না? ইতপূবফ ম প্রকল্প ফাস্তফাবন তাঁবদয পূফ ম অতবজ্ঞতা তছর তক না? 

৮। প্রকবল্পয ভ  কভ মকাবেয গুণগতভান তনন্ত্রবণয উবেব তনজস্ব উবযাবগ যীতফক্ষণ  ভধ্য-সভাদী মূল্যান কযা ত তক 

না?  

৯। আতন তক ভবন কবযন সম এ প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর সযরবয আ সফবড়বছ?  উেয মতদ যাঁ   তবফ তকযা কতবাগোঃ 

  মাত্রী __________ বাগ 

  ভার __________ বাগ 

১০। আনায জানা ভবত প্রকবল্পয সকান সকান অেগুবরায ফাস্তফান বন্তালজনকবাবফ ম্পন্ন   নাই? 

১১। প্রকবল্পয তক তক দুফ মর (Weakness) তদক তছর ফবর আতন ভবন কবযন? এই দুফ মরতামূ দূযীকযবণ তক তক দবক্ষ 

সনা সমত ফবর আতন ভবন কবযন? 

১২। প্রকবল্পয ফর (Strengths) তদক তক তক তছর ফবর আতন ভবন কবযন? 

১৩। এই প্রকল্প ফাস্তফাবন প্রকবল্পয ফাইবযয াতযাতশ্বমক অফস্থায তক তক সুতফধাতদ কাজ কবযতছর ফবর আতন ভবন কবযন? 

১৪। এই প্রকল্প ফাস্তফাবন প্রকবল্পয ফাইবযয াতযাতশ্বমক তক তক ফাধা (Threats) কাজ কবযবছ? এইফ ফাধা 

(Threats) বত যক্ষা সবত তক তক ব্যফস্থা সনা সমত ফবর আতন ভবন কবযন? 

১৫। বতফষ্যবত এই ধযবণয আবযা প্রকল্প ফাস্তফাবনয জন্য তক তক সুাতয কযবফন? 

সুাযবাইজাবযয নাভ  স্বাক্ষয               তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষয 

সভাফাইর নেযোঃ          সভাফাইর নেযোঃ                                         

তাতযখোঃ                 তাতযখোঃ 
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াংমৄতক্ত- ৫ (খ) 

গণপ্রজা    ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-যনপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান (১ভ 

াংবাতধত ” ীল মক ভাপ্ত প্রকবল্পয  

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা 

তনতফড় আবরাচনা (Key Informant Interview-KII) 

(স্থানী তযচারন  ব্যফস্থানা স্টাপ) 
 

১। উেযদাতায নাভোঃ  

২। দফীোঃ 

৩। সযর সকনোঃ 

৪। সস্টবনয ঠিকানাোঃ 

৫। আতন ফতমভাবন বদ কততদন আবছন?   ……………….ফৎয 

(৬, ৭  ৮ নাং প্রশ্ন সস্টন ভাস্টায এয জন্য প্রবমাজয)  

৬। (ক) আনায এরাকা “ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি 

সকবনয পুনফ মান” প্রকল্প ফাস্তফাবনয কাজ কখন শুরু ?  

ভা ............ ন ............ 

(খ) কবফ কাজ সল ববছ?     ভা ............ ন ............ 

৭। প্রকল্পটি প্রথভ কবফ শুরু  সল ায কথা তছরোঃ    

শুরু............   সল ............... 

৮। তফরে ব থাকবর প্রকল্পটিয কাজ তফরে ায কাযণ তক? 

৯। আতন তক ভবন কবযন সম  প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর তনম্ন প্রদে তফলব আনায সযর সকবনয অফস্থায 

ম মাপ্ত উন্নতত ববছোঃ 

অফস্থা উন্নতত ববছ একই যকভ আবছ আয খাযা ববছ 

ক) সযর রাইবনয অফস্থা    

খ) সযর তিাবযয অফস্থা    

গ) তপ সপ্লবটয অফস্থা    
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ঘ) ব্যারাষ্ট এয অফস্থা    

ঙ) সযরবস্টন    

   (১) তফতল্ডাং     

   (২) তফশ্রাভাগায    

 (৩) প্লাটপভ ম    

   (৪) টবরট    

 (৫) সেন    

চ) তগন্যাতরাং এয অফস্থা    

ছ) সটতরকতভউতনবকবনয অফস্থা    

জ) সরববর ক্রতাং এয অফস্থা    

ঝ) সযর সতুয অফস্থা    

ঞ) সযরব ফাঁবধয অফস্থা    

 

১০। আতন তক ভবন কবযন সম প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর পূবফ ময তুরনা আনায সযর সকবন সেবনয স্পীড 

সফবড়বছ?  

                যাঁ       না  

 

১১। উেয মতদ যাঁ  তবফ পূফ মফতী ভ অবক্ষা ফতমভাবন সেবনয গতত তক তযভাণ সফবড়বছ? 

১২। আতন তক ভবন কবযন সম পূবফ ময তুরনা ২০১৩ ার সথবক ফতমভান ম মন্ত আনায আতা সযর 

সকবনয ভবধ্য দুঘ মটনা কবভবছ? 

মাত্রীফাীোঃ   যাঁ  না 

ভারফাীোঃ   যাঁ  না 

 

১৩। উেয মতদ যাঁ  তবফ তকযা কতবাগ?  

 মাত্রীফাী ___________________ ভারফাী ___________________ 
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১৪। আতন তক ভবন কবযন সম ২০১৩ ার সথবক ফতমভান ম মন্ত আনায সযর/সকবন মাত্রীফাী/ভারফাী 

সেবনয াংখ্যা বৃতদ্ধ সববছ? 

মাত্রীফাীোঃ   যাঁ  না 

ভারফাীোঃ   যাঁ       না 

১৫। উেয মতদ যাঁ  তবফ তকযা কতবাগোঃ 

মাত্রীফাী ___________________ 

 ভারফাী ___________________ 

 

১৬। আতন তক ভবন কবযন সম ২০১৩ ার সথবক ফতমভান ম মন্ত আনায সযর সকবন মাত্রী/ভার ফন 

তযভাণ /াংখ্যা বৃতদ্ধ সববছ? 

মাত্রীাংখ্যাোঃ           যাঁ        না  

ভারফণ তযভাণোঃ    যাঁ       না 

 

১৭। উেয মতদ যাঁ  তবফ আনুভাতনক তকযা কতবাগোঃ 

           মাত্রী ___________________(াংখ্যা ফৎবয) 

 ভারফন ________________(াংখ্যা ফৎবয) 

১৮। আতন তক ভবন কবযন সম ২০১৩ ার সথবক ফতমভান ম মন্ত আনায আতা সযরবয আ সফবড়বছ? 

মাত্রীোঃ                   যাঁ        না 

ভারোঃ                   যাঁ       না 

১৯। উেয মতদ যাঁ  তবফ তকযা কতবাগোঃ 

মাত্রী __________ বাগ 

ভার __________ বাগ 

২০। সযর ভ্রভবণ তনযাো তনতিত কযবত আনাযা তক তক ব্যফস্থা সনন? 

২১। আফাা  তযবফগত কাযবণ সযবরয অফকাঠাবভায সকান ক্ষ বছ তক না? বর এগুবরা 

যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য সকান ব্যফস্থা সনা  তকনা?  

২২। আনায জানা ভবত প্রকবল্পয সকান সকান অেগুবরায ফাস্তফান বন্তালজনকবাবফ ম্পন্ন  নাই? 
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২৩। প্রকবল্পয তক তক দুফ মর (Weakness) তদক তছর ফবর আতন ভবন কবযন? 

২৪। প্রকবল্পয ফর (Strengths) তদক তক তক তছর ফবর আতন ভবন কবযন? 

২৫। প্রকবল্পয দুফ মরতামূ (Weaknesses) দূযীকযবণ তক তক দবক্ষ সনা সমত ফবর আতন ভবন 

কবযন? 

২৬। এই প্রকল্প ফাস্তফাবন প্রকবল্পয ফাইবযয াতযাতশ্বমক অফস্থায তক তক সুতফধাতদ কাজ কবযতছর ফবর আতন 

ভবন কবযন? 

২৭। এই প্রকল্প ফাস্তফাবন প্রকবল্পয ফাইবযয াতযাতশ্বমক তক তক ফাধা (Threats) কাজ কবযবছ? 

২৮। এইফ ফাধা (Threats) বত যক্ষা সবত তক তক ব্যফস্থা সনা সমত ফবর আতন ভবন কবযন? 

২৯। বতফষ্যবত এই ধযবণয প্রকল্প ফাস্তফাবনয জন্য তক তক সুাতয কযবফন? 

 

 

সুাযবাইজাবযয নাভ  স্বাক্ষয               তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ  স্বাক্ষয 

সভাফাইর নেযোঃ         সভাফাইর নেযোঃ                                         

তাতযখোঃ          তাতযখোঃ 
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াংমৄতক্ত- ৬  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

তযকল্পনা ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান তযফীক্ষণ  মূল্যান তফবাগ। 

 

“ফাাংরাবদ সযরবয যাজাী-সযানপুয ফড মায এফাং আভনুযা-চাাঁইনফাফগি সকনমূবয পুনফ মান (১ভ াংবাতধত ” 

ীল মক ভাপ্ত প্রকবল্পয  

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা। 

Focus Group Discussion 

১। FGD বায তাতযখোঃ 

২। বা অনুষ্ঠাবনয স্থানোঃ………………… গ্রাভ/ভো/াড মোঃ………………… 

উবজরাোঃ………… সজরাোঃ………… সস্টবনয নাভোঃ 

৩। প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর এরাকায াতফ মক মাতাাত ব্যফস্থায সকান উন্নতত ববছ তক? 

৪। প্রকল্প ফাস্তফাবনয য এরাকায সরাকজন তনযাদ, দ্রুত  কভ খযবচ মাতাাত কযবত াযবছ তক?             

                            ? 

৫। প্রকল্প ফাস্তফাবনয পবর এরাকায ব্যফা-ফাতণজয, সছবরবভববদয সরখাড়া, স্বাস্থযবকবে মাতাাত, কভ মস্থবর 

মাতাাত ইতযাতদ সক্ষবত্র পূবফ ময তুরনা সুবমাগ সুতফধা বৃতদ্ধ সববছ তকনা? 

৬। এরাকায দতযদ্র জনবগাষ্ঠীয কভ মাংস্থাবনয সক্ষবত্র সুবমাগ সৃতষ্ট ববছ তক? 

৭। এই সকবনয সেনগুবরা মাত্রী ফান্ধফ তকনা? মাত্রীবদয উঠা নাভায (তফবল কবয ভতরা, তশু, বৃদ্ধ, প্রততফতন্ধ, প্রসূতত) 

জন্য সুতফধাজনক ব্যফস্থা আবছ তকনা?  

৮।  এই প্রকবল্পয দুফ মরতাগুবরা তক আবছ ফবর ভবন ? 

৯।  এই এরাকা তক এভন সকান ফাধা-তফতে তছর সম কাযবণ প্রকবল্পয এই এরাকা কাজ ঠিকবাবফ কযা মা তন? 

থাকবর সগুবরা তক ? 

১০।  এই এরাকা তক এভন সকান সুবমাগ তছর মা ঠিকবাবফ ব্যফায কযবর প্রকল্পটিয কাজ আয বারবাবফ ম্পাতদত 

বতা? 

১১। সস্টন তফতল্ডাং এয সবতবয  ফাইবয, তফশ্রাভাগায, টবরট, প্লাটপভ ম, সেবনয ফতগয সবতবয  ফাইবয, সেবনয অবযন্তবযয 

টবরট ইতযাতদ তনতভত তযষ্কায-তযছন্ন যাখা  তকনা? না বর সকন? 

১২। প্রকবল্পয আতা তনতভ মত ফা পুনফ মাতত অফকাঠাবভাগুবরা যকাযী ম্পদ। এগুবরায যক্ষণাবফক্ষবণ যকাবযয 

াাাত এরাকায অতধফাীযা তাবদয দাতত্ব ারন কবযন তক না? সমভন, সযররাইবনয কাবছ গফাতদ শু সেঁবধ 

যাখা, সস্টবনয সবতবয ফা কাছাকাতছ এরাকা ভরা আফজমনা সপরা, সেবন ভ্রভবণয ভ সবতবয খাফাবযয উতছষ্ট 

সপরা, ীট নষ্ট কযা, টবরট ব্যফাবযয য ঠিকভত াতন না ঢারা ইতযাতদ তফলগুবরা ম্পবকম এরাকায অতধফাী  

মাত্রীযা বচতন তকনা?  

১৩। াভাতজক অতস্থযতায কাযবণ অবনক ভ সযবরয তফতবন্ন ভারাভার (বমভন, তপ সপ্লট, নুতড় াথয ইতযাতদ) চ্যতয বত 

সদখা মা। এই সস্টবন এরূ ঘটনা  তকনা? বর এগুবরা প্রততত কযায উা তক?  

১৪। সযবরয আদৄতনকাবনয ব্যাাবয আনাবদয ধাযণা তক? এই সকবনয তযচারন ব্যফস্থা  মাত্রীবফা আদৄতনকাবনয 

জন্য আনাবদয যাভ ম তক? 

১৫। প্রকবল্পয স্থাতত্ব বৃতদ্ধ  সুতফধাগুবরা চালু যাখায জন্য এরাকাফাীয কযণী তক এফাং এ ব্যাাবয তকবাবফ তাবদযবক 

বচতন কযা সমবত াবয? 
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