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DPP       : Development Project Proposal. 
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মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান   সচ প্রকল্পটি (াংদারধত) সদদয দরক্ষণ-পূফ বাাংদ  সপনী দযয াঈত্তয-

পূফ বাাংদ াফরস্থত। সপনী সজরায যশুযাভ  পৄরগাজী াঈদজরায ারধকাাং এরাকা এফাং ছাগরনাাআয়া াঈদজরায রকছু 

াাং রনদয় প্রকল্প এরাকা রফস্তৃত। ফন্যা রনয়ন্ত্রণ  ারন ভস্যা ভাধাদন মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান   সচ 

প্রকল্পটি ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় এয াধীন ফাাংরাদদ ারন াঈন্নয়ন সফাড ব কতৃবক ফাস্তফায়দনয জন্য গ্রণ কযা য়। 

প্রকল্পটি একদনক কতৃবক রজরফ াথ বায়দন ফাস্তফায়দনয জন্য ২৮স এরপ্রর ২০০৫ তারযদখ ানুদভারদত য়। মুহুরয-কহুয়া 

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান   সচ প্রকদল্পয (াংদারধত) ভাধ্যদভ রযদফদয বাযাে যক্ষা কদয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, ারন 

াঈন্নয়ন, ভূরভ  সচ ব্যফস্থানা কযা দয়দছ। প্রকদল্পয মূর াঅটটি াঙ্গমূ মথা: (১) ভূরভ ারধগ্রণ (২) ফন্যা রনয়ন্ত্রণ 

ফাাঁধ রনভ বাণ (৩) সযগুদরটয রনভ বাণ (৪) াযদপ রনষ্কান ফরগ বভন (৫) সচ াআনদরট (৬) যাফায ডযাভ (৭) ারন 

রনষ্কান খার পুনাঃ খনন এফাং (৮) নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ। 

 

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায াঈদদশ্য রছর, প্রকদল্পয াধীদন ফাস্তফারয়ত কাম বিভমূদয রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত ফাস্তফায়দনয 

রযভাণ ম বাদরাচনা কযা এফাং সকান সক্ষদত্র রক্ষযভাত্রা সথদক ফাস্তফায়ন কভ দয় থাকদর তা রচরিত কযা, রনফ বারচত 

ভীক্ষা এরাকায প্রধান প্রধান কভ বকাদেয ফত বভান কাম বকয াফস্থা ম বদফক্ষণ, ভন্তব্য  সুারয কযা। সচ স্কীদভয 

াদথ াংদমাগ সৃরিয পদর াঅথ ব-াভারজক  রযদফদয াঈয প্রবাফ রনরূণ এফাং সচ াঈন্নয়দনয সক্ষদত্র প্রধান ভস্যা 

 ফাাঁধামূ রচরিত কযা এফাং প্রকল্পটি কাম বকয  সটকাআ কযায রদক্ষয বরফষ্যৎ প্রকদল্পয জন্য ঠিক সুারয কযা 

এফাং নীরত রনধ বাযদকয জন্য রদক রনদদ বনা প্রদান কযা। 

 

সপনী সজরায ৩টি াঈদজরায ৮টি াআাঈরনয়ন সথদক ১১৫২ জন সুরফধাদবাগী এফাং রনয়ন্ত্রণ গ্রু (প্রকল্প সুরফধা ফরর্ভবত) 

খানা প্রধানদদয রনকট সথদক যারয াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ রযভাগত তথ্য াংগ্র কযা  দয়দছ। গুচ্ছ (ক্লািায) নমুনা 

দ্ধরতয াাদে সুরফধাদবাগীদদয াক্ষাৎকায সনয়া দয়দছ । এছাড়া সচকররি ব্যফায কদয প্রকদল্পয  াঅতায় চায 

(৪) জন সপাকার দয়দন্টয াক্ষাৎকায, নমুনা এরাকায সকাঅাআাঅাআ (২৪ জন), এপরজরড (৯টি), স্থানীয় ম বাদয় 

কভ বারা (১টি)  ডকুদভন্ট রযরবাঈ াআতযারদয ভাধ্যদভ গুণগত তথ্য াংগ্র কযা য়।  

 

প্রকল্পটিয প্রথভ াাঁচ াথ ব ফৎদয (২০০৫-০৬ সথদক ২০০৯-১০) াগ্রগরত য় ৩১%। াতাঃয প্রকল্পটিয কদয়কটি 

াদঙ্গয কাদজয রযভাণ রযফত বন কদয রক্ষভাত্রা পুনাঃ রনধ বাযণ কদয রডরর াংদাধন কযা য়। রক্ষযভাত্রা ানুমায়ী 

১২২.৭৮ রকদরারভটায ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ; সযগুদরটয ৬ টি; ১৬ টি স্থাদন াদপ ব রনষ্কান ফরগ বভন; সচ াআনদরট ১৩০ 

টি; যাফায ডযাভ ১ টি রনভ বাণ; ৬.৩ রক.রভ. নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ  ৬৬.৫৯ রক.রভ. ারন রনষ্কান খার 

পুনাঃ খনন কযা দয়দছ। াংদারধত রডরর ানুমায়ী প্রকদল্পয সভয়াদ রছর জুন’ ১২ ম বন্ত । রনধ বারযত ভদয়য ভদধ্য 

াংদারধত ানুসভারদত ব্যদয় প্রকল্পটি ম্পন্ন য়। 

 

ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর প্রকল্প এরাকায় ফন্যা রনয়ন্ত্রণ দয়দছ। নদী বাঙ্গন দূয দয়দছ। পদর াাআদয় াবযন্তরযণ াকা 

যাস্তা, াঈদজরা ারপ,  ফাজায  াদনক মূল্যফান প্ররতষ্ঠাদনয াফকাঠাদভা যক্ষা কযা িফ দয়দছ। স্থানীয় জনগণ, 

পর, ঘযফাড়ী, গফারদশু দুদম বাগ সথদক যক্ষা সদয়দছ। ফাাঁদধয াঈয যাস্তা ততযী য়ায় সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নরত 

দয়দছ। পুকুযগুদরাদত স্থায়ীবাদফ ভাছ চাল কযা মাদচ্ছ। সচ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ  কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

যশুযাভ াঈদজরায় সবড়াফারড়য়া গ্রাদভ কহুয়া নদীদত রনরভ বত যাফায ডযাভটি চালু কযা িফ য়রন। পদর এরাকায 

াঅথ ব-াভারজক াঈন্নয়দন এয প্রবাফ সনাআ। সদচয সুদমাগ য়াদত কৃরল াঈৎাদন সফদড়দছ এফাং সচ ব্যফস্থানায 

কাযদণ কৃরলকাদজয রযরধ ২.১ গুন সফদড়দছ। কৃরল রবরত্তক রদল্পয প্রায ঘদটদছ। প্রদয়াজনীয় ারন খার রদদয় প্রফারত 

য়। পদর এরাকায় জরাফদ্ধতা কদভদছ। ফাাঁদধয দুাআ ধাদয  াংমৄি যাস্তায দুাআ াদ বৃক্ষদযাণ কযা দয়দছ। এদত 

রযদফদয বাযাে যক্ষা দয়দছ এফাং প্রকল্প এরাকায় গাছারা, শুারখ, ভৎস্য ম্পদ (ফারনরজযকবাদফ ভাছ চাল) 

াঈদেখদমাগ্য াদয বৃরদ্ধ সদয়দছ এফাং জরাফদ্ধতা কদভদছ। 

 

I  

 

 

প্রকদল্প ফ বদভাট ৬২ টি (ফাাঁধ ৩৩ টি, সযগুদরটয ৬ টি, াযদপ রনষ্কান ফর বগভন ৫ টি, সচ াআনদরট ৪ টি, 

যাফায ডযাভ ১ টি,  ারন রনষ্কান খার ৪ টি  নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ ৯ টি) প্যাদকদজয ভাধ্যদভ 

িয়কাম ব ম্পাদন কযা য়। ৬২ টি প্যাদকদজয ভদধ্য তদফ চয়দনয রবরত্তদত ফাাঁধ ৪ টি, সযগুদরটয ১ টি, 

াযদপ রনষ্কান ফর বগভন ১ টি, সচ াআনদরট ১ টি, যাফায ডযাভ ১ টি,  ারন রনষ্কান খার ১ টি  সভাট ৯ 



  

টি প্যাদকদজয িয় কাম বিভ রফদেলণ কযা য়। PPR-২০০৮ ানুাদয দযত্র াঅফান, দযত্র জভাদান, 

মূল্যায়ন করভটি কতৃবক মূল্যায়ন, সনাটিরপদকন াপ এয়াড ব এফাং কাম বাদদ এাআ ৯টি প্যাদকজ ঠিকবাদফ কযা 

দয়দছ এফাং কাম বাদদ এয ভয় ানুমায়ী ঠিকবাদফ কাজ ম্পন্ন দয়দছ ভদভ ব প্ররতয়ভান য়। 

 

প্রকদল্পয ফর রদদকয ভদধ্য প্রকল্প এরাকায় ফাাঁধ রনভ বাণ  ফন্যা রনয়ন্ত্রদণয পদর কৃরলদক্ষদত্র ব্যাক াঈন্নরত াধন 

দয়দছ। ফন্যায ফাাঁদধয কাযদণ সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ। ফাাঁদধয দুাআ তীদয ফনায়ন কভ বসূরচ বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরি দয়দছ সমভন: ভাছ চাল, োাআরবাং, চাকুরয াআতযারদ।  নদী বাঙ্গদনয ঝ াঁরক দুয দয়দছ। পর, 

ঘযফাড়ী, গফারদশু দুদম বাগ সথদক যক্ষা সদয়দছ।  

 

প্রকদল্পয দুফ বর রদদকয ভদধ্য যাফায ডযাভটি চর নয়। রনয়রভত াংষ্কায না কযায পদর নদী  খাদরয গবীযতা াদনক 

কদভ সগদছ। ফাাঁদধয জায়গা রনফ বাচন ঠিক য় নাাআ। ফন্যায ফাাঁদধয কাযদণ ারনয গরত সযাধ য়ায পদর াঈজাদন 

ারনদত ডুদফ পদরয ক্ষরত য়। প্রকল্প এরাকায় প্রকদল্পয াঅতায় ৮ টি াঙ্গাআ ফাস্তফারয়ত দয়দছ। তদফ প্রকল্প 

এরাকায খারগুরর রনয়রভত খনন কযা য় না, পদর খারগুরর বযাট দয় মাদচ্ছ। াাড়ী ঢদর ভাদঝ ভাদঝ ফাাঁধ, ফাড়ী 

ঘয তররদয় মায় এফাং পর সেঁদ মায়। রকছু াংখ্যক সচ াআনদরট  াঅাঈটদরট কৃলদকয প্রদয়াজদন ভাদঝ ভদধ্য 

ব্যফহৃত য় না। ারধকাাং মূখ্য াঈত্তযদাতাগদণয ভদত প্রকদল্পয াঙ্গমূ যক্ষণাদফক্ষণ  ব্যফস্থানায় স্থানীয় 

জনপ্ররতরনরধ  এরাকায গণ্যভান্য ব্যরিদদয াাংগ্রণ কভ। রকছু াংখ্যক সচ াআনদরদটয নারাগুরর বযাট দয় সগদছ। 

পদর কৃলদকয প্রদয়াজদন নদী সথদক ারন রবতয  ফারয দত াদয না। জরভয জরাফদ্ধতা দূয কযায জন্য খারগুররয 

পুনাঃ খনন খুফাআ জরুযী। 

 

প্রকদল্পয পদর এরাকায ারধফাীগণ কৃরলকাদজ াাংগ্রদণ মদথি াঅগ্রী। ফাাঁধটি াঅথ ব-াভারজক সক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ব 

র্ভরভকা যাখদছ। ফাাঁধটি প্রকল্প এরাকায রযদফ াংযক্ষদণ  াঈন্নয়দন ায়ক। ফন্যা  দুদম বাদগয ভয় ফাাঁধটি খুফাআ 

ায়ক র্ভরভকা ারন কদয। ভৎস্য চাদলয  াভারজক ফনায়দনয সুদমাগ সৃরি দয়দছ।  

 

প্রকদল্পয ফাাঁধ ঠিক বাদফ াংষ্কায  যক্ষণাদফক্ষণ কযা না দর প্রকল্প এরাকায় াদনক াসুরফধায সৃরি দত াদয 

সমভন: সচকাম ব ব্যত দফ, ঘযফারড় রফনি দফ  সমাগাদমাগ ব্যফস্থা রফরচ্ছন্ন দফ, ফাররয কাযদণ জরভয াঈৎাদন 

ক্ষভতা হ্রা াদফ এফাং ঠাৎ কদয াাড়ী ঢর, বৃরি  ফন্যায পদর পর, ঘড় ফাড়ী, স্কুর, যাস্তা ঘাট  ভাছ চাদলয 

ব্যাক ক্ষরত ারধত দফ। 

 

ভীক্ষায সুারযগুদরায ভদধ্য াঈদেখদমাগ্য র, াযদপ রনষ্কান সেন  খারগুদরা  যক্ষণাদফক্ষণ  বযা সযাধকদল্প 

ারন াঈন্নয়ন সফাড ব স্থানীয় জনগদণয াাংগ্রণ রনরিত কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযদত াদয। রনয়রভত বাদফ খারগুদরা পুনাঃ 

খনন কযদত াদয। কৃলদকয প্রদয়াজদন  যাফায ডযাভটিয ব্যফায ারন াঈন্নয়ন সফাড ব রনরিত কযদত াদয। ারন াঈন্নয়ন 

সফাড ব ফাাঁধ  যক্ষণাদফক্ষণ কযদত  াবফধ গাছ কাটা ফে কযদত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা রনদত াদয। ফাাঁদধয সুষু্ঠ 

ব্যফস্থানায জন্য াবফধ দখর াঈদচ্ছদ কযা সমদত াদয। ারন াঈন্নয়ন সফাড ব পাটর ফদে এফাং পাটর সযাধকদল্প 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত াদয। 

 

মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান  সচ প্রকল্পটি (াংদারধত) ফাস্তফায়দনয পদর এরাকায জনগদণয কৃরল াঈৎাদন 

বৃরদ্ধ সদয়দছ, সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন , কভ বাংস্থান সৃরি এফাং াঅফারদ জরভয রযভান বৃরদ্ধ সদয়দছ। প্রকল্প এরাকা 

ফন্যায কফর সথদক মুি দয়দছ। পদর প্রকল্পটি ারফ বক বাদফ স্বাথ বক দয়দছ ফদর প্রতীয়ভান য়। ফাাংরাদদদয নদী 

ফারত রফরবন্ন এরাকায় ানুরূ প্রকল্প ফাস্তফারয়ত দর কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধয ভাধ্যদভ ভানুদলয জীফন মাত্রায ভাদনয 

াঈন্নয়ন ঘটদফ ফদর াঅাকযা মায়। 

 

 

II 
 
 
 
 
 
 

প্রথভ অধযায় 

 প্রকল্পেয টবূমভ 



  

 
1.1 ভূরভকা: 
 

নদীভাতৃক ফাাংরাদদদ গত কদয়ক মৄগ ধদয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ কভ বসূরচ গুরুত্বপূণ ব ভূরভকা ারন কদয াঅদছ। সপনী সজরায 

যশুযাভ  পৄরগাজী াঈদজরায ারধকাাং এরাকা এফাং ছাগরনাাআয়া াঈদজরায রকছু াাং সফ ফন্যা প্রফণ। মুহুরয-

কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান   সচ প্রকল্প (াংদারধত) সদদয দরক্ষণ-পূফ বাাংদ  সপনী দযয াঈত্তয-পূফ বাাংদ 

াফরস্থত। সপনী সজরায যশুযাভ  পৄরগাজী াঈদজরায ারধকাাং এরাকা এফাং ছাগরনাাআয়া াঈদজরায রকছু াাং 

রনদয় প্রকল্প এরাকা রফস্তৃত। ফন্যা রনয়ন্ত্রণ  ারন ভস্যা ভাধাদন মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান   সচ 

প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

াঈি প্রকল্পটি জাতীয় াথ ববনরতক রনফ বাী করভটি কতৃবক রজরফ াথ বায়দন ১৩৯২৯.৩৯ রক্ষ টাকা ব্যদয় ১রা জুরাাআ ২০০৪ 

দত ৩০স জুন ২০১২ ভয় ম বন্ত ফাস্তফায়দনয জন্য ২৮স এরপ্রর ২০০৫ দন ানুদভারদত য়। মুহুরয-কহুয়া ফন্যা 

রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান   সচ প্রকল্প (াংদারধত) এয ভাধ্যদভ রযদফদয বাযাে যক্ষা কদয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, ারন াঈন্নয়ন, 

ভূরভ  সচ ব্যফস্থানা কযা দয়দছ। প্রকল্পটি মুহুরয-কহুয়া  সলুরনয়া নদী ম বন্ত রফস্তৃত।  

১.২ প্রকদল্পয াংরক্ষপ্ত রফফযণ  ফাস্তফায়নকার: 

ক) প্রকদল্পয নাভ মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান  সচ প্রকল্প (াংদারধত) 

খ) প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয়  

গ) ফাস্তফায়নকাযী প্ররতষ্ঠান ফাাংরাদদ ারন াঈন্নয়ন সফাড ব  

ঘ) প্রকল্প এরাকা রফবাগ  সজরা  াঈদজরা 

 

 

 চট্টগ্রাভ  সপনী  যশুযাভ 

ছাগরনাাআয়া 

পৄরগাজী 

ঙ) প্রকল্প ব্যয় (রক্ষ টাকা) মূর ব্যয় (রক্ষ টাকা)  ফ বদল াংদারধত 

(রক্ষ টাকা)  

তাযতে 

 সভাট ১৫০৬০.০২ ১৩৯২৯.৩৯ (-১১৩০.৬৩) 

৭.৫% 
1
 হ্রা সদয়দছ 

 রজ  রফ (টাকা) 

(ফ বদল াংদারধত) 

১৫০৬০.০২ ১৩৯২৯.৩৯  

 প্রকল্প ায়তা - -  

 াঅযরএ - -  

চ) প্রকে ফাস্তফায়ন কামযকার প্রকে আযল্পেয তামযখ প্রকে ভামিয 
তামযখ 

 

 ভূর ০১-০৭-২০০৪ ৩০-০৬-২০১০ 
২ ফছয  বফী ভয় 

বরল্পগল্পছ। 
 ংল্পামধত মিমম অনুমায়ী 

(ফযল্পল ংল্পামধত) 
০১-০৭-২০০৪ ৩০-০৬-২০১২ 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন ০১-০৭-২০০৪ ৩০-০৬-২০১২ 
 
 
 
 
১.৩  নদী বপনী বজরায ভানমচত্র: 
 

 
 

                                                                 
রফ:দ্র: 

1
 প্রকল্পটিয কদয়কটি াদঙ্গয কাদজয রযভাণ রযফত বদনয কাযদণ সভাট ৭.৫১% ব্যয় াংদকাচন ানুদভারদত য়।  

2
 ভাঠ ম বাদয় রকছু রকছু সক্ষদত্র সদখা মায়, ভয়ভত াথ ব ফযাে  ফযাদেয ছাড় না ায়ায কাযদণ প্রকল্প রফররম্বত য়। প্রথভ ানুদভাদন-২৮-০৪-২০০৫ এফাং ফ বদল 

ানুদভাদন-১৯-০৪-২০০৯ 

  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
 



  

১.৪  প্রকদল্পয াঈদেশ্য : 

রডরর ানুয়ায়ী প্রকল্পটিয াঈদেশ্য রনদে াঈদেখ কযা দরা: 

 

ক. প্রকদল্পয এরাকায় ফাাঁধ রনভ বাণ  প্রদয়াজনীয় ারন রনয়ন্ত্রণ কাঠাদভা রনভ বাদণয ভাধ্যদভ ম্পূন ব ফন্যামুি 

রযদফ ততযী কযা। 

খ. ারন রনষ্কাদনয ফাাঁধা াাযণ, খনন, রনষ্কান এফাং নদ বভা  খার পুনাঃ খনন। 

গ. নদী বাঙ্গন  ঘূরণ বঝড়/জদরাচ্ছ্বা াআতযারদ সথদক ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁদধয রনযাত্তা রনরিতকযণ। 

ঘ. প্রদয়াজনীয় ারন রনয়ন্ত্রণ কাঠাদভা, যাফায ডযাভ, ারন রনগ বভন-ফরগ বভন, খার াঈন্নয়ন কাম বিদভয ভাধ্যদভ 

সচ ব্যফস্থানা রনরিতকযণ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 



  

 

১.৫  রডরর  াঅযরডরর এয তুরনামূরক রফফযণ: 

 

িরভক 

নাং 

মূর াদঙ্গয 

মূর রডরর ানুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

ফ বদল াংদারধত রডরর 

ানুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

তাযতে 

রযভান 

ফযােকৃত 

টাকা (রক্ষ) 

রযভান 

ফযােকৃত 

টাকা (রক্ষ) 

রযভান টাকা (রক্ষ) 

01.  জরয  াআনদবরিদগন ১ টি ২০.০০ ১ টি ৩০.০০ ১০০% ফাস্তফায়ন 

১০.০০ বৃরদ্ধ 

৫০.০০% 

02.  ভূরভ ারধগ্রণ ৫৪৮.০০ সক্টয ৩৮৪৭.৮৯ ৭৩.৭৭ সক্টয ১৬৫৭.৯০ 

৪৭৪.২৩ সক্টয হ্রা 

৮৬.৫৪% 

 

২১৮৯.৯৯  হ্রা 

৫৬.৯১% 

03.  ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ ১৯৫.২২ রক.রভ. ৬৯৩০.০৩ ১২২.৭৮ রক.রভ. ৬১২৫.১৩ 

৭২.৪৪ রক.রভ.হ্রা 

৩৭.১১% 

 

৮০৪.৯  হ্রা 

১১.৬১% 

04.  সযগুদরটয রনভ বাণ ৩১ টি ১৫১৬.১৯ ৬ টি ৮৮৪.৩৭ ২৫ টি ৮০.৬৫% হ্রা 

৬৩১.৮২  হ্রা 

৪১.৬৭% 

05.  াযদপ রনষ্কান ফর বগভন ৩৪ টি ৭২৬.৯৬ ১৬ টি ৫০৩.০০ ১৮ টি  হ্রা ৫২.৯৪% 

২২৩.৯৬  হ্রা 

৩০.৮০% 

06.  সচ াআনদরট ২০০ টি ২৪৩.৬৯ ১৩০ টি ৪৩৭.১৫ ৭০ টি হ্রা ৩৫.০০% 

১৯৩.৪৬ বৃরদ্ধ 

৭৯.৩৮% 

07.  যাফায ডযাভ ১ টি ৪০০.০০ ১ টি ৫০০.০০ ১০০% ফাস্তফায়ন 

১০০.০০ বৃরদ্ধ 

২৫.০০% 

08.  ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন ১২৬.১৩ রক.রভ. ২৫২.২৬ ৬৬.৫৯ রক.রভ. ৩৬৯.৯৪  

৫৯.৫৪ রক.রভ.হ্রা 

৪৭.২১% 

১১৭.৬৮ বৃরদ্ধ 

৪৬.৬৫%  

09.  লু কাটিাং ১ রক.রভ. ২২.০০ - - - ২২.০০ ফাস্তফায়ন য়রন 

10.  নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ। ৩.৫৭৫ রক.রভ. ১১০০.০০ ৬.৩ রক.রভ. ৩৪২১.৯০ 

২.৭২৫ রক.রভ. বৃরদ্ধ 

৭৬.২২% 

২৩২১.৯ বৃরদ্ধ 

২১১.০৮% 

 সভাট টাকা (রক্ষ)  ১৫০৬০.০২  ১৩৯২৯.৩৯  

১১৩০.৬৩  

৭.৫% হ্রা সদয়দছ 

 

৪. 

১.৬ তাযতদেয কাযণ: 



  

িরভক 

নাং 

মূর াদঙ্গযমূ 

তাযতদেয রযভাণ তাযতদেয কাযণ 

রযভান টাকা (রক্ষ) রযভান টাকা 

01.  জরয  

াআনদবরিদগন 

১০০% ফাস্তফায়ন ১০.০০ বৃরদ্ধ 

৫০% 

১০০% ফাস্তফায়ন জরয  াআনদবরিদগদনয কাদজয বৃরদ্ধয কাযদণ টাকায রযভাণ 

বৃরদ্ধ সদয়দছ । 

02.  ভূরভ ারধগ্রণ ৪৭৪.২৩ সক্টয  হ্রা 

৮৬.৫৪% 

 

২১৮৯.৯৯  হ্রা 

৫৬.৯১% 

জরভয মূল্য বৃরদ্ধয কাযদণ ফাাঁদধয রযভাণ 

কদভ মায় পদর ভূরভ ারধগ্রদনয 

রযভাণ  হ্রা সদয়দছ। 

ফাাঁদধয রযভাণ হ্রা ায়ায কাযদণ ভূরভয তুরনায় টাকায রযভাণ 

কভ হ্রা সদয়দছ কাযণ জরভয মূল্য পূফ বাদক্ষা বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

03.  ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ 

রনভ বাণ 

৭২.৪৪ রক.রভ.হ্রা 

৩৭.১১% 

 

৮০৪.৯  হ্রা 

১১.৬১% 

জরভয মূল্য বৃরদ্ধয কাযদণ ফাাঁদধয রযভাণ  

হ্রা সদয়দছ। 

ফাাঁদধয রযভাণ হ্রা ায়ায তুরনায় টাকায রযভাণ কভ হ্রা 

সদয়দছ কাযণ দ্রব্য াভগ্রী, তদরনক ভজুযী ান্যান্য খযচ 

পূফ বাদক্ষা সফী বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

04.  সযগুদরটয রনভ বাণ ২৫ টি  হ্রা  

৮০.৬৫% 

৬৩১.৮২  হ্রা 

৪১.৬৭% 

াদঙ্গয রযভান হ্রা সদয়দছ। াদঙ্গয রযভাণ হ্রা ায়ায তুরনায় টাকায রযভাণ কভ হ্রা 

সদয়দছ কাযণ এভ এ যড, রদভন্ট ান্যান্য রনভ বাণ াভগ্রীয 

খযচ পূফ বাদক্ষা সফী বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

05.  াযদপ রনষ্কান 

ফরগ বভন 

১৮ টি  হ্রা  

৫২.৯৪% 

২২৩.৯৬  হ্রা 

৩০.৮০% 

াদঙ্গয রযভান হ্রা সদয়দছ। াদঙ্গয রযভাণ হ্রা ায়ায তুরনায় টাকায রযভাণ কভ হ্রা 

সদয়দছ কাযণ াযদপ রনষ্কান ফর বগভদনয াঅকায রযফত বন, 

ররডাঈর রযফত বন  ান্যান্য রনভ বাণ াভগ্রীয খযচ পূফ বাদক্ষা 

সফী বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

06.  সচ াআনদরট ৭০ টি  হ্রা  

৩৫.০০% 

১৯৩.৪৬ বৃরদ্ধ 

৭৯.৩৮% 

াদঙ্গয রযভান হ্রা সদয়দছ। াদঙ্গয রযভাণ হ্রা ায়ায তুরনায় টাকায রযভাণ বৃরদ্ধ সদয়দছ 

কাযণ যড, রদভন্ট  াঅনুলরঙ্গক খযচ পূফ বাদক্ষা সফী বৃরদ্ধ 

সদয়দছ। 

07.  যাফায ডযাভ ১০০% ফাস্তফায়ন ১০০.০০ বৃরদ্ধ 

২৫.০০% 

১০০% ফাস্তফায়ন যড, রদভন্ট  াঅনুলরঙ্গক খযচ পূফ বাদক্ষা সফী বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 

08.  ারন রনষ্কান খার 

পুনাঃ খনন 

৫৯.৫৪ রক.রভ.হ্রা 

৪৭.২১% 

১১৭.৬৮ বৃরদ্ধ 

৪৬.৬৫% 

াদঙ্গয রযভান হ্রা সদয়দছ। াদঙ্গয রযভাণ হ্রা ায়ায তুরনায় টাকায রযভাণ বৃরদ্ধ সদয়দছ 

কাযণ খার বযাট দয় মায়ায়  সরফায খযচ বৃরদ্ধ ায়ায় খযচ 

পূফ বাদক্ষা বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

09.  লু কাটিাং ০% ২২.০০ ফাস্তফায়ন 

য়রন 

০% ফাস্তফায়ন য়রন 

10.  নদীয তীয 

প্ররতযক্ষামূরক 

কাম বিভ। 

২.৭২৫ রক.রভ. বৃরদ্ধ 

৭৬.২২% 

২৩২১.৯ বৃরদ্ধ 

২১১.০৮% 

নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিদভয 

রযভান বৃরদ্ধ সদয়দছ । 

াদঙ্গয রযভাণ বৃরদ্ধ ায়ায তুরনায় টাকায রযভাণ বৃরদ্ধ সদয়দছ 

কাযণ ফারর, রদভন্ট, াআট  সরফায খযচ পূফ বাদক্ষা বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

৫. 
 



  

১.৭  প্রকদল্পয মূর াঙ্গমূ এফাং াঅযরডরর ানুাদয ফযাে  প্রকৃত ফাস্তফায়ন: 

 

িরভক 

নাং 

মূর াঙ্গমূ ফ বদল াংদারধত 

াঅযরডরর ানুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন তাযতে 

টাকা রক্ষ  রযভান টাকা রক্ষ  রযভান টাকা রক্ষ  রযভান 

১ জরয  

াআনদবরিদগন 

৩০.০০ ১ টি ৩০.০০ ১ টি - - 

২ ভূরভ ারধগ্রণ ১৬৫৭.৯০ 

টাকা 

৭৩.৭৭সক্টয ১৪৮১.৬০ 

টাকা 

৫২.২০সক্টয ১৭৬.৩০ 

টাকা হ্রা 

১০.৬৩% 

২১.৫৭সক্টয 

হ্রা 

২৯.২৩% 

৩ ফন্যা রনয়ন্ত্রণ 

ফাাঁধ রনভ বাণ 

৫৬৪০.৯০ ১২২.৭৮ 

রক.রভ 

৫৬৪০.৮৫ ১২২.৭৮ 

রক.রভ 

০.০৫ টাকা 

হ্রা 

- 

৪ সযগুদরটয 

রনভ বাণ 

৯১৬.২৭ ৬ টি ৯১৬.২৭ ৬ টি - - 

৫ াযদপ 

রনষ্কান 

ফর বগভন 

৫৪৬.৬৩ ১৬ টি ৫৪৬.৫৯ ১৬ টি ০.০৪ টাকা 

হ্রা 

- 

৬ সচ াআনদরট  ৬২৫.৬০ ১৩০ টি ৬২৫.৬০ ১৩০ টি - - 

৭ যাফায ডযাভ ৪৯৩.৭৭ ১ টি ৪৯৩.৭৭ ১ টি - - 

৮ ারন রনষ্কান 

খার পুনাঃ খনন 

৩৯৯.৯৪ ৬৬.৫৯ 

রক.রভ. 

৩৯৯.৮৩ ৬৬.৫৯ 

রক.রভ. 

০.১১ টাকা 

হ্রা 

- 

৯ নদীয তীয 

প্ররতযক্ষামূরক 

কাম বিভ। 

৩৬১৮.৩৮ ৬.৩ রক.রভ. ৩৬১৮.৩৮ ৬.৩ রক.রভ. - - 

সভাট ১৩৯২৯.৩৯  ১৩৭৫২.৮৯  

১৭৬.৫ টাকা 

 হ্রা 

১.২৬% 

 

 

 

 

৬ 

 
 
 
 
 
১.৮    অঙ্গ বপনী বজরায ভানমচত্র: 
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১.৯  মূল্যায়ন ভীক্ষায প্রধান াঈদেশ্যমূ:  

ক. প্রকদল্পয াধীদন ফাস্তফারয়ত কাম বিভমূদয রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত ফাস্তফায়দনয রযভাণ ম বাদরাচনা কযা এফাং 

সকান সকান সক্ষদত্র রক্ষযভাত্রা সথদক ফাস্তফায়ন কভ দয় থাকদর তা রচরিত কযা। 

খ. রনফ বারচত ভীক্ষা এরাকায প্রধান প্রধান কভ বকাদেয ফত বভান াফস্থা ম্পদকব ম বদফক্ষণ, ভন্তব্য  সুারয কযা। 

গ. সচ রস্কদভয াদথ াংরেি াঅথ ব-াভারজক  রযদফগত প্রবাফ রনরূণ এফাং সচ াঈন্নয়দনয সক্ষদত্র প্রধান 

ভস্যা  ফাাঁধামূ রচরিত কযা। 

ঘ. প্রকল্পটি াঅদযা কাম বকয  সটকাআ কযায রদক্ষয বরফষ্যদতয জন্য মথামথ সুারয কযা এফাং নীরত রনধ বাযদকয 

জন্য রদক রনদদ বনা সদয়া । 

 

১.১০ যাভ বদকয দারয়ত্ব (AS PER TOR): 

 ম্পূণ ব প্রকল্প এরাকা মূল্যায়ন কযা; 

 ফাাঁধ রনভ বাণ, ারন রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা, যাফায ডযাভ, সচ রনগ বভন/ফরগ বভন ব্যফস্থায াঈন্নয়ন াংিান্ত প্রবাফ 

মূল্যায়ন কযা;  

 ভাঠ রযদ বদনয ভাধ্যদভ প্রকল্পটিয রফরবন্ন াঙ্গ ম বদফক্ষণ কযা; 

 সুরফধাদবাগী  রনয়ন্ত্রণ এরাকায় রনফ বারচত খানায় াক্ষাৎকায গ্রণ কযা; 

 প্রকল্প রযচারক, প্রকল্প াংরেি কভ বকত বাদদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা; 

 ভাঠ ম বাদয় তথ্য াংগ্রদয ভয় সস্টকদাল্ডায  সুরফধাদবাগীদদয ভন্বদয় প্রকল্প এরাকায সমদকান স্থাদন 

স্থানীয় ম বাদয় কভ বারায াঅদয়াজন কযা;   

 সুরফধাদবাগী, স্থানীয় গণ্যভাণ্য ব্যরিফগ ব, রক্ষক, রক্ষাথী  াংরেি সুরফধাদবাগীদদয াদথ সচকররদিয 

ভাযপদত াঅদরাচনা কযা; 

 যাভ বক াংস্থা প্ররকাঈযদভন্ট দ্ধরত (দযত্র াঅফান, দযত্র মূল্যায়ন, দযত্র ানুদভাদন  করাক্ট 

এয়াড ব াআতযারদ) কাজমূ প্ররকাঈযদভন্ট রনয়ভ ানুমায়ী দয়দছ রকনা তা ম বদফক্ষণ কযা; 

 প্রকল্প ফাস্তফায়দন তথ্য-াঈাত্ত রফদেলণপূফ বক প্রকদল্পয ফাস্তফারয়ত কভ বকাদেয প্রকদল্পয রিারী এফাং 

িাব্য সুদমাগগুদরা রচরিতকযণ এফাং প্রকল্পটিয াবযন্তযীণ দূফ বরতা  ফারিক হুভরকমূ ( SWOT 

রফদেলণ প্ররিয়া) রচরিত কদয সুারয কযা;  

 চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়দনয পূদফ ব জাতীয় ম বাদয় একটি কভ বারায াঅদয়াজন এফাং কভ বারায সুারযমূ 

চূড়ান্ত প্ররতদফদদন ান্তভূ বি কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

৮. 
 



  

রিতীয় াধ্যায় 

 ভীক্ষা দ্ধরত 

২.১ ভীক্ষা দ্ধরত: 

প্রকদল্প প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য রনেরররখত দ্ধরতমূ ানুযণ কযা দয়দছ: 

 ভাঠ যীক্ষা ম্পাদন কযা: 

প্রকদল্পয রফরবন্ন াঙ্গ ভাঠ ম বাদয় রযদ বদনয ভাধ্যদভ ম বদফক্ষণ  ানুোন কযা 

 রযভাগত (সফরনরপরয়াযী  রনয়ন্ত্রন গ্রু (কদরার) াক্ষাৎকায গ্রণ): 

 সুরফধাদবাগী এফাং তুরনা কযায জন্য রনয়ন্ত্রণ এরাকায় াক্ষাৎকায গ্রণ কযা  

 তথ্য  াঈাত্ত াংগ্রদয জন্য সুরফধাদবাগীদদয জন্য প্রশ্নভারা ততযী কযা। ানূরূবাদফ রনয়ন্ত্রণ এরাকায 

জন্য প্রশ্নভারা ততযী কযা। 

 

 গুণগত: 

 সপাকার দয়ন্ট (তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী,  রনফ বাী প্রদকৌরী, এফাং াঈ-কাযী প্রদকৌরী) এয াদথ 

াঅদরাচনায জন্য সচকররি ততযী কযা। 

 মুখ্য াঈত্তযদাতায প্রশ্নাফরী (রনফ বারচত প্ররতরনরধ, স্থানীয় প্ররতরনরধ, াইভাভ, রক্ষক) এয াদথ সচকররি এয 

ভাযপত াঅদরাচনা কযা।  

 এপরজরড (সুরফধাদবাগী, যকাযী কভ বকত বা, স্থানীয় ব্যরিফগ ব, রক্ষক, রক্ষাথী, কৃরলজীফী, ভৎস্যজীফী  

াংরেি সস্টকদাল্ডায) এয জন্য একটি গাাআড রাাআন ততযী কযা। 

 স্থানীয় ম বাদয়য কভ বারা মূল্যায়দনয পরাপরগুদরা di ssemi nat e কযা 

 ম বদফক্ষণ সচক ররি ততযী কযা। প্রকদল্পয রফরবন্ন component  ম বাদরাচনায জন্য। 

 

২.১.১  ভাঠ যীক্ষা ম্পাদন: 

 

রতনটি াঈদজরায নমুনা এরাকায় ভাঠ ম বাদয় রফরবন্ন াঙ্গ প্রদকৌরী িাযা যীক্ষা কযা দয়দছ। 

২.১.২  রযভাগত দ্ধরত: 

 

প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন তথা প্রকল্প এরাকায় জনগদণয কভ বাংস্থান সৃরি, কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ, জনস্বাস্থয াঈন্নয়ন, 

ব্যফায প্রায, রনযাদ রযদফ, াঅথ ব-াভারজক াফস্থায াঈন্নয়ন  দারযদ্রতা হ্রা ম্পদকব খানা সথদক তথ্য 

াংগ্রদয জন্য খানা জযী: সুরফধাদবাগী এফাং রনয়ন্ত্রণ এরাকায় প্রশ্নভারায ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দয়দছ। 

প্ররকাঈযদভন্ট াংরেি ফ ধযদনয তথ্য াঈাত্ত াংগ্র কদয ম বাদরাচনা (যাভ বক াংস্থা প্ররকাঈযদভন্ট দ্ধরত) 

(দযত্র াঅফান, দযত্র মূল্যায়ন, দযত্র ানুদভাদন  করাক্ট এয়াড ব াআতযারদ) কাজমূ প্ররকাঈযদভন্ট রনয়ভ 

ানুমায়ী দয়দছ রকনা তা নীরযক্ষা কযা; 

 

 

রযভাগত তথ্য াংগ্রদয খানা জযীদয (সুরফধাদবাগী এফাং রনয়ন্ত্রণ এরাকায জন্য) নমুনা রডজাাআন  

নমুনায াঅকায: 

 

প্রকল্পটি মূল্যায়দনয জন্য: 

 

ক্লাস্টায নমুনা দ্ধরত ব্যফায কযা দয়দছ কাযণ প্রকল্প এরাকায খানায তাররকা রছর না। 

 

 

 

 

 

 

৯. 

 

নমুনায াঅকায: 



  

রনদোি সূদত্রয ভাধ্যদভ নমুনায াঅকায রনধ বাযণ কযা দয়দছ: 

   𝒏 = (
𝒁𝟐 𝒑𝒒

𝒅𝟐
) ×Desi gn Ef f ect  

Wher e n= t he desi r ed sampl e si ze  

Z= t he st andar d nor mal  devi at e, usual l y set  at  1.96 at  95% conf i dence l evel ;  

The t ar get  pr opor t i on i s p t o have a par t i cul ar  char act er i st i c. Suppose 50% 

of  t he househol ds (benef i ci ar i es) have i ncr eased i ncome or  wages and 

i mpr oved t hei r  soci oeconomi c st at us af t er  t he i nt r oduct i on of  t he 

pr oj ect ;  

d= absol ut e pr eci si on (d i s t he l evel  of  accur acy t hat  i s consi der ed 5%) 

q=1-p 

Desi gn Ef f ect =2 

 

 

াঈদযাি ভানগুরর পমূ বরায় ফরদয় সুরফধাদবাগী খানা নমুনায াঅকায রনধ বাযণ কযা দয়দছ n =৭৬৮। এাআ 

প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য ৭৬৮ জন সুরফধাদবাগীয কাছ দত তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ, এফাং ৩৮৪ জন 

(৭৬৮x০.৫) রনয়ন্ত্রণ এরাকা দত তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। সভাট নমুনায রযভাণ ১১৫২ (৭৬৮+৩৮৪)। 

াযণী ২.১ এ প্রকল্প এরাকায নমুনায রফবাজন সদখাদনা দরা- 

 

াযণী২.১: াঈদজরা  াআাঈরনয়ন ানুমায়ী খানায নমুনা রফন্যা: 

 

সুরফধাদবাগী এরাকা রনয়ন্ত্রণ (কদরার) এরাকা 

াঈদজরা াআাঈরনয়ন 

খানায 

াংখ্যা 

স্যাম্পররাং 

দয়ট 

সভাট 

নমুনা 

ক্লাস্টায 

াংখ্যা 

াআাঈরনয়ন 

খানায 

াংখ্যা 

স্যাম্পররাং 

দয়ট 

সভাট 

নমুনা 

ক্লাস্টায 

াংখ্যা 

যশুযাভ রচথররয়া ৫০৬৭ ০.২৯১৫ ২২৪ ৯ ফক্স সভাম্মদ ৪৭৩৭ ০.২৭৪৩৭ ১০৫ ৪ 

ছাগরনাাআয়া াঠাননগয ৬৮৮৫ ০.৩৯৬০ ৩০৪ ১২ যাধানগয ৫০৮১ ০.২৯৪২৯৫ ১১৩ ৫ 

পৄরগাজী 

াঅনন্দপুয ২৭৫১ ০.১৫৮২ ১২২ ৫ দযফাযপুয ৩২৭২ ০.১৮৯৫১৬ ৭৩ ৩ 

রজ.এভ.াট ২৬৭৯ ০.১৫৪১ ১১৮ ৫ মুরিযাট ৪১৭৫ ০.২৪১৮১৯ ৯৩ ৪ 

সভাট  ১৭৩৮২ ১.০০০ ৭৬৮ ৩১  ১৭২৬৫ ১.০০০০ ৩৮৪ ১৫ 

 

রফ দ্র: ৪৬ টি ক্নাস্টাদযয ভদধ্য ৫৭ টি গ্রাভ জরয কযা দয়দছ (Li st  Annex-সদয়া দয়দছ); তথ্য সূত্র: 

Popul at i on and Housi ng Census 2011, Communi t y Repor t  (Feni  Zi l a), 

Bangl adesh Bur eau of  St at i st i cs, Pl anni ng Di vi si on, Mi ni st r y of  

Pl anni ng, Jul y 2012|  

 

তদফচয়দনয ভাধ্যদভ প্ররতটি রনফ বারচত াঈদজরা দত াআাঈরনয়ন রনফ বাচন কযা দয়দছ। রনফ বারচত াআাঈরনয়ন সথদক 

প্রকদল্পয কাছাকারছ একটি গ্রাভ রনফ বাচন কযা দয়দছ। রনধ বারযত গ্রাদভয ১০০-১২০ খানা রনদয় ক্লািায গঠন কযা 

দয়দছ। ক্লািায াংখ্যা প্রকদল্পয কাবাদযদজয াঈয রনব বয কদয কযা দয়দছ, মাদত নমুনা প্রকল্প এরাকাদক 

প্ররতরনরধত্ব কদয। প্ররতটি ক্লািায সথদক নূযনতভ ২৫টি নমুনা াংগ্র কযা দয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

মচত্র ২.১:  সুমফধাল্পবাগী  ও মনয়ন্ত্রণ (কল্প্রার) এরাকাবুক্ত  ইউমনয়ন ও উল্পজরায ভানমচত্র: 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 সুরফধাদবাগী এরাকা 

 রনয়ন্ত্রণ (কদরার) এরাকা                                                

১১ 

 
াঈত্তযদাতা রনফ বাচন: 

ভীক্ষায তথ্য াংগ্র কযায জন্য খানা প্রধান সথদক তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ।  



  

 

 

 

২.১.৩  সপাকারদয়ন্ট াঈত্তযদাতাগদণয াদথ াক্ষাৎকায : ৪ জন 

 

মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান  সচ প্রকল্প (াংদারধত) এয াধীদন চায (৪) জন সপাকার দয়দন্টয 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দয়দছ । াঈত্তযদাতাগদণয ভদধ্য যদয়দছন একজন তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী , একজন রনফ বাী 

প্রদকৌরী, এফাং দুাআজন াঈ-কাযী প্রদকৌরী। াঅদরাচনায রফলয়ফস্তু  রছর:  

 প্রকদল্পয প্ররকাঈযদভন্ট প্ররিয়া, সটোয প্রদান, সটোয মূল্যায়ন, ানুদভাদন প্ররিয়া এফাং সটোয এয়াড ব 

মথামথবাদফ াথ বাৎ প্ররকাঈযদভদন্টয াঅাআন ানুমায়ী দয়রছর রকনা তা যীক্ষা কযা। 

 ৮টি াদঙ্গয গুনগত ভান রনদয় াঅদরাচনা কযা। 
 

 

২.১.৪  মূখ্য তথ্যদাতাগদণয াদথ াক্ষাৎকায : ২৪ জন 

মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান   সচ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দঙ্গ মৃ্পি প্রকদল্পয াংরেি কভ বকত বা এফাং 

রনফ বারচত প্ররতরনরধ, স্থানীয় প্ররতরনরধ, াইভাভ, রক্ষকদদয াদথ  রনরফড় াঅদরাচনায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযা 

দয়দছ। এাআ াঅদরাচনায জন্য ১০-১২টি প্রশ্ন রনদয় একটি গাাআডরাাআন ততযী কযা দয়দছ। 

 

২.১.৫  সপাকা গ্রুাঅদরাচনা (FGD): 

 

িরভক 

নাং 

কাম বিভ 

১ প্ররতটি াঈদজরায় ৩ টি কদয ৩টি াঈদজরায় সভাট ৯টি FGD কযা দয়দছ।  

২ ৬টি FGD সুরফধাদবাগীদদয াদথ (প্ররত াঈদজরায় ২টি কদয) কযা দয়দছ। 

৩ ৩টি FGD মাযা সুরফধাদবাগী নয় তাদদয াদথ (প্ররত াঈদজরায় ১টি কদয) কযা দয়দছ।  

৪ প্রদতযক FGD-সত  াাংগ্রণকাযীদদয াংখ্যা দয়দছ ১০-১৫ জন।  

৫ এরাকায রফরবন্ন সায সরাক সমভন সুরফধাদবাগী, যকাযী কভ বকত বা, স্থানীয় প্ররতরনরধ, াইভাভ, 

রক্ষক প্ররতরনরধ, কৃলক প্ররতরনরধ, ভৎস্যজীরফ প্ররতরনরধ FGD-সত াাংগ্রণ কদযদছ। 

 

২.১.৬ াঈাত্ত াংগ্র, তথ্য-াঈাত্ত প্ররিয়াকযণ  রফদেলণ: 
 

সভাট রত্র (৩০) জন তথ্য াংগ্রকাযী  সুাযবাাআজায ০৩/০৪/২০১৬ সথদক ০৯/০৪/২০১৬ তারযখ ম বন্ত 

ভীক্ষায াঈাত্ত াংগ্র কদয। রক্ষাগত সমাগ্যতা মাচাাআ কদয প্রস্তুতকৃত তাররকা দত তথ্য াংগ্রকাযীগণদক 

প্ররক্ষণ প্রদাদনয য প্রকল্প এরাকায় সপ্রযণ কদয এরাকা রবরত্তক দারয়ত্ব ফন্টন কযা য়। মূল্যায়ন সক্টদযয 

কভ বকত বাগণ  যাভ বক দর াঈাত্ত াংগ্র কাজ দযজরভদন প্রতযক্ষ  দযাক্ষবাদফ তদাযরক কদযন। যাভ বক 

দর তথ্য াঈাদত্তয গুণগত ভান রনরিত কযায জন্য ারফ বকবাদফ ভরনটরযাং কদযন। ভাঠ ম বায় সথদক াংগৃীত তথ্য-

াঈাত্ত সকারডাং  ম্পাদনা কযা য়। ম্পারদত ( edi t ed)  সকারডাংকৃত াঈাত্ত প্রশ্নভারা ানুমায়ী SPSS 

সপ্রাগ্রাভ ব্যফায কদয করম্পাঈটাদয এরর  রফদেলণ কযা দয়দছ। এছাড়া  SPSS প্যাদকদজয াঅতা ফরভূ বত 

াঈাত্তমুদক তথা গুণগত াঈাত্তমুদক াধাযন দ্ধরতদত াঈস্থান  রফদেলণ কযা দয়দছ।  

 

             ১২ 

  



  

তৃতীয় াধ্যায় 

  ভীক্ষায পরাপর রফদেলণ 

ভীক্ষায রযভাণগত  গুণগত দ্ধরতয ভাধ্যদভ তথ্য-াঈাত্ত াংগ্রদয পরাপর রফদেলণ কদয রনদে াঈস্থান 

কযা দরা (ToR-এয াঈদেশ্য ানুমায়ী)।  

 

প্রকদল্পয রডরর এয াদথ ফাস্তফারয়ত কভ বসূরচয ঙ্গরত ম বাদরাচনা (ভাপ্ত প্ররতদফদন ম বাদরাচনায 

ায াংদক্ষ) 

 

৩.১  প্রকদল্পয রক্ষযভাত্রা  ারজবত াগ্রগরতয ম বাদরাচনা:  

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সম ভয়সূরচ এফাং রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা দয়রছর ফাস্তদফ তা রকছুটা রফররম্বত দয়দছ। াযণী 

৩.১-এ ফছয-য়াযী রক্ষযভাত্রা  এয রফযীদত াগ্রগরত (রক্ষ টাকায়)  তকযা ায সদখাদনা দয়দছ। াযণী 

৩.১ দত সদখা মায় সম, প্রকল্পটিয মূর রক্ষযভাত্রা রছর ৫ াথ ব ফছদয ১০০% াগ্রগরত াজবন; রকন্তু ফাস্তদফ ৫ াথ ব 

ফৎদয (২০০৫-০৬ সথদক ২০০৯-১০) াগ্রগরত দয়দছ াংদারধত রডরর ানুমায়ী ৩১%  । াফরি ৬৮.২% 

াগ্রগরত দয়দছ ২ াথ ব ফৎদয (২০১০-২০১১ এফাং ২০১১-২০১২)। প্রকল্পটিয ভূরভ ারধগ্রণ  এয মূল্য বৃরদ্ধয 

জন্য রডরর াংদারধত য় । াযণী ৩.১ দত এটা প্ররতয়ভান য় সম, রনরদ বি ভয়ীভায ভদধ্য প্রকল্পটিয 

১০০% ম্পন্ন না য়ায় প্রথভত: প্রকল্পটিয ভয় বৃরদ্ধকযদণয প্রদয়াজনীয়তা সদখা সদয় এফাং যফতীদত 

প্রকল্পটিয কদয়কটি াদঙ্গয কাদজয রযভাণ রযফত বদনয কাযদণ সভাট ৭.৫১% ব্যয় াংদকাচন ানুদভারদত য়। 

াংদারধত রডরর ানুমায়ী  প্রকদল্পয ম্পূণ ব কাজ রনরদ বি ভদয়য ভদধ্য সল দয়দছ  এফাং সভাট ফযাদেয ১.২৬% 

ব্যয় য়রন। 

 

াযণী  ৩.১  প্রকদল্পয ফছয-য়াযী রক্ষযভাত্রা  াগ্রগরত: 

 

াথ ব ফছয 

মূর রর ানুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

ফ বদল াংদারধত রডরর 

ানুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন (াগ্রগরত) 

িভপুরিত 

তকযা ায 

াঅরথ বক ব্যয় 

(রক্ষ টাকায়) 

তকযা 

ায 

াঅরথ বক ব্যয় 

(রক্ষ টাকায়) 

তকযা 

ায 

াঅরথ বক ব্যয় 

(রক্ষ টাকায়) 

তকযা 

ায 

 

২০০৪-০৫ - - - - - - - 

২০০৫-০৬ ২০০ ১.৩ ৯৯৪.৩৬ ৭.১ ৯৯৪.৩৬ ৭.২ ৭.২ 

২০০৬-০৭ ৪৬৯৩.২ ৩১.২ ৬৭৮.১৩ ৪.৯ ৬৭৮.১৩ ৪.৯ ১২.২ 

২০০৭-০৮ ৩৯২২.৯২ ২৬.০ ৪৩৯.৪৪ ৩.২ ৪৩৯.৪৪ ৩.২ ১৫.৪ 

২০০৮-০৯ ৩৭৭৭.১৫ ২৫.১ ১৯৩.৩৪ ১.৪ ১৯৩.৩৪ ১.৪ ১৬.৮ 

২০০৯-১০ ২৪৬৬.৭৫ ১৬.৪ ২০৬৩.৫২ ১৪.৮ ২০৬৩.৫২ ১৫.০ ৩১.৮ 

২০১০-১১   ৫৭৯৯.৪ ৪১.৬ ৫৭৯৯.৪০ ৪২.২ ৭৪.০ 

২০১১-১২   ৩৭৬১.২ ২৭.০ ৩৫৮১.৩০ ২৬.০ ১০০.০ 

সভাট ১৫০৬০.০২ ১০০.০ ১৩৯২৯.৩৯ ১০০.০ ১৩৭৪৯.৪৯ ১০০.০  

   সভাট ব্যয় ১৩৭৫২.৮৯ ৯৮.৭১%  

   াব্যরয়ত াথ ব 
১৭৬.৫ ১.২৬% 

 

 

 

প্রকদল্পয ভয় রনধ বাযণ  াথ ব ভ বন: প্রকল্পটি মূর ভয় ারতিান্ত ( Ti me over  r un) কদয রফরদম্ব ম্পন্ন 

দয়দছ। ভাঠ ম বাদয় রকছু রকছু সক্ষদত্র সদখা মায়, ভয়ভত াথ ব ফযাে  ফযাদেয ছাড় না ায়ায কাযদণ 

প্রকদল্পয কাজ সল কযদত রফররম্বত য়।  

              ১৩ 

 

াযণী  ৩.২  প্রকদল্পয ভাপ্ত প্ররতদফদন ানুমায়ী াজবন: 



  

 
 

 

 াঈদেযশ্য াজবন 

ক. প্রকল্প এরাকায় ফাাঁধ রনভ বাণ  প্রদয়াজনীয় 

ারন রনয়ন্ত্রণ কাঠাদভা রনভ বাদণয ভাধ্যদভ ম্পূন ব 

ফন্যামুি রযদফ পুনরূদ্ধায। 

রক্ষযভাত্রা ানুমায়ী ১২২.৭৮ রকদরারভটায ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ 

কযা দয়দছ। 

খ. ারন রনষ্কাদনয ফাাঁধা াাযণ, খনন, 

রনষ্কান এফাং নদ বভা  খার পুনাঃ খনন। 

ফ সযগুদরটয (াংখ্যা ৬) রনরভ বত দয়দছ;  

রনধ বারযত রক্ষযভাত্রা ানুমায়ী ১৬ টি স্থাদন (তবাগ) াদপব 

রনষ্কান ফরগ বভন রনভ বাণ কযা দয়দছ; 

রনধ বারযত রক্ষযভাত্রা (৬৬.৫৯ রক.রভ.) ানুমায়ী তবাগ ারন 

রনষ্কান খার পুনাঃ খনন কযা দয়দছ। 

 গ. নদী বাঙ্গন  ঘূরণ বঝড়/জদরাচ্ছ্বা াআতযারদ 

সথদক ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁদধয রনযাত্তা 

রনরিতকযণ। 

নদীয তীয যক্ষামূরক কাম বিভ এয রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা 

দয়রছর ৬.৩ রক.রভ.। নদীয তীয যক্ষামূরক কাম বিভ প্রকল্পটিয 

জন্য রনধ বারযত রক্ষযভাত্রায রযভা রছর তদঘ বয ৬.৩ রক.রভ. এফাং 

প্রস্থ সনয়া দয়দছ ১২ রভ.  গবীযতা ধযা দয়দছ ০.২০ রভটায। 

প্রকল্পটিদত তবাগ রক্ষযভাত্রা ম্পন্ন কদয কাদজয পুন ব ফাস্তফায়ন 

কযা দয়দছ। 

ঘ. প্রদয়াজনীয় ারন রনয়ন্ত্রণ কাঠাদভা, যাফায 

ডযাভ, সচ রনগ বভন-ফরগ বভন, খার াঈন্নয়ন 

কাম বিদভয ভাধ্যদভ সচ ব্যফস্থানা 

রনরিতকযণ । 

প্রকদল্পয াঅতায় রনধ বারযত স্থাদন সচ াআনদরট এয রক্ষযভাত্রা 

রছর  ১৩০ টি । রক্ষযভাত্রায  তবাগ ারজবত দয়দছ।  

প্রকদল্পয াঅতায় রনধ বারযত স্থাদন যাফায ডযাভ এয রক্ষযভাত্রা রছর  

১ টি । রক্ষযভাত্রায  তবাগ ারজবত দয়দছ। 

 
 

 

ফাস্তফারয়ত কাম বিভমূদয রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত ফাস্তফায়দনয রযভাণ ম বাদরাচনা: 

 

 

ক) ভূরভ ারধগ্রণ: প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয জন্য ভূরভ ারধগ্রদণয রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা দয়রছর ৭৩.৭৭ সক্টয 

মায রযদপ্ররক্ষদত ারধগৃীত র্ভরভয রযভাণ রছর ৫২.২০ সক্টয। াঈি প্রকদল্পয ৭০.৭৬ বাগ ফাস্তফায়ন কযা 

দয়দছ। এাআ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষত্র রছর সপনী সজরায ৩ টি াঈদজরা (যশুযাভ, ছাগরনাাআয়া এফাং 

পৄরগাজী)। যশুযাভ াঈদজরা সথদক ারধগ্রণকৃত জরভয রযভাণ রছর ৪৬.২৯ সক্টয, ছাগরনাাআয়া াঈদজরা 

সথদক ারধগ্রণকৃত জরভয রযভাণ রছর ১.১৭ সক্টয এফাং পৄরগাজী াঈদজরা সথদক ারধগ্রণকৃত জরভয রযভাণ 

রছর ৪.৭৪ সক্টয।  

 

 

 

 

 

 

 

 

          ১৪. 

  



  

খ) ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ: াংদারধত রডরর ানুমায়ী ১২২.৭৮ রকদরারভটায ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাদণয 

রক্ষযভাত্রা রনধ বাযন কযা দয়রছর । প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান তবাগ পরতা রনরিত 

কদযদছ । এ প্রকদল্পয নকা ানুাদয রছর, ফাাঁধটিয নকা ঠিক রছর।  

রনধ বারযত রক্ষযভাত্রা ারজবত ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা 

তদদঘ বয ১২২.৭৮ রকদরা রভটায তদদঘ বয ১২২.৭৮ রকদরা রভটায 

প্রদস্থ ২৫.০০ রভটায প্রদস্থ ২৫.০০ রভটায 

াঈচ্চতায় ৩-৫ রভটায াঈচ্চতায় ৩-৫ রভটায 

টদ ৪.৩০ রভটায টদ ৪.৩০ রভটায 

নদীয রদদকয সলা ১.৩০ রভটায নদীয রদদকয সলা ১.৩০ রভটায 

কৃরল জরভয রদদক সলা ১.২ রভটায কৃরল জরভয রদদক সলা ১:২ রভটায 

সভাট ফযােকৃত াথ ব ৫৬৪০.৯০ টাকা প্রকৃত ব্যয় দয়রছর ৫৬৪০.৮৫ টাকা 

 

প্রকল্পটিয রনভ বাণ কাজ শুরু দয়রছর ২০০৫-২০০৬ দন এফাং সল দয়রছর ২০১১-২০১২ দন। প্রকল্পটিয কাজ 

ভয়ভত  রযকল্পনা ানুাদয ভাপ্ত দয়রছর। ফাাঁধটি রনভ বাদণয য ারন াঈন্নয়ন সফাদড বয রযদ বনকাযী 

রযদ বন সদল স্থানীয় জনগদণয াদথ একটা ভতরফরনভয় বায় াাংগ্রন কদযন।  
 

গ) সযগুদরটয রনভ বাণ: প্রকদল্পয াঅতায় রক্ষযভাত্রা ানুমায়ী তবাগ সযগুদরটয (াংখ্যা ৬) রনরভ বত দয়দছ। 

প্রকদল্পয াধীদন সযগুদরটযগুদরায াঅকায রনধ বাযণ কযা দয়রছর ১.৫০ রভ.  X ১.৮০ রভ. এফাং রনধ বারযত াঅকায 

ানুযণ কদয ফগুদরা সযগুদরটয ততযী কযা দয়দছ। প্রকল্পটিয াঅতায় সযগুদরটয রনভ বাদণয জন্য এ প্রকদল্প 

সভাট ফযােকৃত াদথ বয রযভাণ রছর ৯১৬.২৭ রক্ষ টাকা। সমখাদন ব্যয় দয়দছ সভাট ৯১৬.২৭ রক্ষ টাকা। রকন্তু 

সযগুদরটযগুদরায ফত বভান াফস্থা বাদরা দর রকছু রকছু সযগুদরটয সভযাভত কযা প্রদয়াজন। সযগুদরটযগুদরায 

যক্ষণাদফক্ষণ  াংস্কাদযয জন্য একটি করভটি গঠন কযা দয়দছ মায নাভ সদয়া দয়দছ ারথয়া সানাপুয ারন 

ব্যফস্থানা রভরত। সমখাদন ৮০ জন পুরুল  ২০ জন ভররা দস্য রছর। এাআ করভটিয ফ দস্য কৃলক।  

 

ঘ) াদপব রনষ্কান ফরগ বভন: প্রকদল্পয াঅতায় রনধ বারযত রক্ষযভাত্রা ানুমায়ী ১৬ টি স্থাদন াদপব রনষ্কান 

ফরগ বভন রনভ বাণ কযা দয়দছ। াদপব রনষ্কান ফরগ বভন ডায়া এয রযভা রছর ০.৯০০ রভ.। প্ররতটিয তদঘ বয ২৬ 

রভ., গড় প্রস্থ  ১.৫০ রভ.  গড় াঈচ্চতা ১.৫০ রভ.। প্রকল্পটিদত তবাগ রক্ষযভাত্রা ম্পন্ন কদয কাদজয পুন ব 

ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। এ কাদজ সভাট ফযােকৃত াদথ বয রযভাণ রছর ৫৪৬.৬৩ রক্ষ টাকা সমখাদন ব্যয় দয়দছ 

সভাট ৫৪৬.৬৩ রক্ষ টাকা। াদপব রনষ্কান ফরগ বভন প্রকল্পটি রনধ বারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযা দয়দছ। এ 

কাজটি রযকল্পনা ভারপক ম্পুন ব কযা দয়দছ এফাং াদপব রনষ্কান ফরগ বভন এয ফত বভান াফস্থা বাদরা। 

 

ঙ) সচ াআনদরট: প্রকদল্পয াঅতায় রনধ বারযত স্থাদন সচ াআনদরট এয রক্ষযভাত্রা রছর ১৩০ টি । রক্ষযভাত্রায 

ফগুদরা সচ াআনদরট কযা দয়দছ। সচ াআনদরট প্রকল্পটিয জন্য রনধ বারযত রক্ষযভাত্রায রযভা রছর ০.৪৫ রভ. 

ডায়া এফাং প্ররতটিয গড় তদঘ বয রছর ২৪.৬ রভ., গড় প্রস্থ ১.২ রভ.  গড় াঈচ্চতা ১.০০ রভ. ধযা দয়রছর। 

প্রকল্পটিদত তবাগ রক্ষযভাত্রা ম্পন্ন কদয কাদজয পুন ব ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। সভাট ফযােকৃত াদথ বয রযভাণ 

রছর ৬২৫.৬০ রক্ষ টাকা। সমখাদন ব্যয় দয়দছ সভাট ৬২৫.৬০ রক্ষ টাকা। সচ াআনদরট প্রকল্পটিয রনধ বারযত 

ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযা দয়দছ। এ কাজটি রযকল্পনা ানুমায়ী ম্পূন ব কযা দয়দছ এফাং এরাকায় ম বদফক্ষদণ 

সদখা মায় সম সচ াআনদরট বাদরাবাদফ কাজ কযদছ। 
১৫. 

 

চ) যাফায ডযাভ: এ প্রকদল্পয াঅতাধীদন রনধ বারযত রক্ষযভাত্রায যাফায ডযাভ রনরভ বত দয়দছ। যাফায ডযাভ 

রনভ বাদণয জন্য রনধ বারযত ভয় সেঁদধ সদয়া দয়রছর ২০০৬-২০০৭ াথ ব ফছয সথদক ২০০৭-২০০৮ াথ ব ফছয। 

যাফায ডযাভ প্রকল্পটি রনধ বারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযা দয়দছ। এ কাজটি রযকল্পনা ানুাদয ম্পূন ব কযা 

দয়দছ এফাং যাফায ডযাভটিয ফত বভান াফস্থা বাদরা। যাফায ডযাভ রনভ বাদণয য সথদক জযীদয ভয় ম বন্ত ৩ ফায 



  

সভযাভত ফা াংষ্কায কযা দয়দছ। যাফায ডযাভ রনভ বাদণ ফযােকৃত াদথ বয রযভাণ রছর ৪৯৩.৭৭ রক্ষ টাকা। 

সমখাদন ব্যয় দয়দছ ৪৯৩.৭৭ রক্ষ টাকা। 

 

ছ) ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন: প্রকল্পটিদত রনধ বারযত রক্ষযভাত্রা রছর (৬৬.৫৯ রক.রভ.)। প্রকদল্পয াঈদেশ্য 

ানুমায়ী ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন কযা দয়দছ। ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন এয জন্য তদঘ বয রছর ৬৬.৫৯ 

রকদরারভটায, গড় প্রস্থ ৫.০০ রভটায  গবীযতা রছর ১.৫০ রভটায। প্রকল্পটিদত তবাগ রক্ষযভাত্রা ম্পন্ন কদয 

কাদজয পূন ব ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। প্রকল্পটিয াঅতায় ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন কাম বিদভয জন্য রনধ বারযত 

ভয় সেঁদধ সদয়া দয়রছর ২০০৯-২০১০ াথ ব ফছয সথদক ২০১১-২০১২ াথ ব ফছয এফাং এ প্রকদল্প সভাট 

ফযােকৃত াদথ বয রযভাণ রছর ৩৯৯.৯৪ রক্ষ টাকা সমখাদন ব্যয় দয়দছ সভাট ৩৯৯.৮৩ রক্ষ টাকা। ারন রনষ্কান 

খার পুনাঃ খনন প্রকল্পটি রনধ বারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযা দয়দছ। এ কাজটি রযকল্পনা  নকা ানুযণ 

কদয ম্পূন ব কযা দয়দছ । 

 

জ) নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ: প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয জন্য  নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ এয 

রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা দয়রছর ৬.৩ রক.রভ.। নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ প্রকল্পটিয জন্য রনধ বারযত 

রক্ষযভাত্রায রযভা রছর তদঘ বয ৬.৩ রক.রভ. এফাং প্রকল্পটিয প্রস্থ সনয়া দয়দছ ১২ রভ.  গবীযতা ধযা দয়দছ 

০.২০ রভটায। প্রকল্পটিদত তবাগ রক্ষযভাত্রা ম্পন্ন কদয কাদজয পূন ব ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। প্রকল্পটিয াঅতায় 

নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ এয জন্য রনধ বারযত ভয় সেঁদধ সদয়া দয়রছর ২০০৯-২০১০ াথ ব ফছয সথদক 

২০১০-২০১২ াথ ব ফছয এফাং এ প্রকদল্প সভাট ফযােকৃত াদথ বয রযভাণ রছর ৩৬১৮.৩৮ রক্ষ টাকা সমখাদন ব্যয় 

দয়দছ সভাট ৩৬১৮.৩৮ রক্ষ টাকা । নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ প্রকল্পটি রনধ বারযত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন 

কযা দয়দছ। এ কাজটি রযকল্পনা ভারপক ম্পূন ব কযা দয়দছ এফাং নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ এয 

ফত বভান াফস্থা বাদরা দর রকছু াাং সভযাভদতয প্রদয়াজন যদয়দছ। 
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৩.২  প্রকল্প এরাকায প্রধান প্রধান কভ বকাদেয ফত বভান াফস্থা (ভাঠ ম বাদয় প্রাপ্ত তদথ্যয াঈয রবরত্ত কদয) 

প্রকল্প এরাকায রতনটি াঈদজরা (১০০% প্রকল্প এরাকা) সথদক প্রকদল্পয াদথ াংরেি ফগুরর াঙ্গ 

দযজরভদন ম বদফক্ষণ কযা দয়দছ। 

ভাঠ যীক্ষা ম্পাদনকৃত গ্রাদভয তাররকা 

িরভক 

নাং 
সুরফধাদবাগী এরাকা  রনয়ন্ত্রণ (কদরার) এরাকা  

 াঈদজরা াআাঈরনয়ন গ্রাভ াঈদজরা াআাঈরনয়ন গ্রাভ 

০১ যশুযাভ রচথররয়া রকছভত ারধয যশুযাভ ফক্স সভাম্মদ জরভয়ায গাাঁ 

০২ পৄরগাজী রজ. এভ. াট নুযপুয পৄরগাজী দযফাযপুয াঈত্তয শ্রীপুয 

০৩ ছাগরনাাআয়া াঠাননগয াঠাননগয পূফ ব ছাগরনাাআয়া যাধানগয 

াঈত্তয াঅধায 

ভারনক 

 

ক) ভূরভ ারধগ্রণ:   

ম বদফক্ষণ: 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয জন্য ভূরভ ারধগ্রদণয রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা দয়রছর ৭৩.৭৭ সক্টয এফাং ারধগৃীত 

র্ভরভয রযভাণ রছর ৫২.২০ সক্টয। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য এরাকা রছর সপনী সজরায ৩ টি াঈদজরা 

(যশুযাভ, ছাগরনাাআয়া এফাং পৄরগাজী)। যশুযাভ াঈদজরা সথদক ারধগ্রণকৃত জরভয রযভাণ রছর 

৪৬.২৯ সক্টয, ছাগরনাাআয়া াঈদজরা সথদক ারধগ্রণকৃত জরভয রযভাণ রছর ১.১৭ সক্টয এফাং পৄরগাজী 

াঈদজরা সথদক ারধগ্রণকৃত জরভয রযভাণ রছর ৪.৭৪ সক্টয। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
রচত্র ১: ভূরভ ারধগ্রণ 

 
 
 
 
 
 
 
 

১৭. 



  

খ) ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ:   
 

াংদারধত রডরর ানুমায়ী ১২২.৭৮ রকদরারভটায ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাদণয রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা দয়রছর । 
প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান  ম্পূণ ব ১২২.৭৮ রক. রভ. ফাাঁধ রনভ বাণ ম্পন্ন কদযদছ। 

ম বদফক্ষণ: 
 

 ফাাঁধটিয রনভ বাণ কাজ ানুদভারদত নক্া ানমৄায়ী ম্পন্ন কযা দয়দছ ফদর প্রতীয়ভান য়।    

 ফাাঁদধয াঈরযবাগ এফাং ঢাদরয ানপুাত নক্া ানুমায়ী দয়দছ রকন্তু ম বদফক্ষদণয ভয় সদখা মায়  ফত বভাদন 

ফাাঁদধয রফরবন্ন জায়গায ভাটি দয রগদয় ফাাঁধটি রকছুটা রু দয় রগদয়দছ। 

 ফাাঁধটিয দুাআ ধাদয বুজ ফনায়ন কযা দয়দছ 

 ফাাঁধটিয রফরবন্ন জায়গায় সছাট সছাট গদত বয সৃরি দয়দছ।   

 রচথররয়া াআাঈরনয়দনয ৩ নাং য়াদড ব দূগ বাপুয এরাকায় দু’টি জায়গায়  ররদকজ/পাটর সদখা রদদয়দছ। এাআ পাটর 

জরুযী রবরত্তদত াংষ্কায কযা না দর সম সকান ভয় ফড় ধযদনয দুঘ বটনায ম্মুখীন দত  াদয ।   

 প্ররত ফৎয ফাাঁধটি াংস্কায কযা প্রদয়াজন। 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

রচত্র ২: ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ 

 

গ) সযগুদরটয রনভ বাণ: 

ম বদফক্ষণ:   

 

প্রকদল্পয াঅতায় রক্ষযভাত্রা ানুমায়ী ৬টি সযগুদরটয রনরভ বত দয়দছ। প্রকদল্পয ারধদন সযগুদরটযগুদরায গড় াঅকায 

রনধ বাযণ কযা দয়রছর ১.৫০x১.৮০ রভ. এফাং রনধ বারযত াঅকায ানুযণ কদয ফগুদরা সযগুদরটয ততযী কযা দয়দছ। 

 

 সযগুদরটয রনভ বাণ কাঠাদভা বার। রকন্তু সকান সকান সক্ষদত্র ঠিক প্রদয়াগ সনাআ ফদর ভাদঝ ভাদঝ সযগুদরটয 

ব্যফাদয জনগদণয াসুরফধা য়।  

 মখন কৃলকদদয সযগুদরটয ব্যফাদযয প্রদয়াজন য় তখন কৃলকগণ কতৃবদক্ষয াদথ সমাগাদমাগ কযায য 

সকান সকান ভয়  রফরদম্ব াড়া ায়া মায়। এদক্ষদত্র কৃলকদদয প্রদয়াজন সভাতাদফক সযগুদরটয ব্যফাদযয 

কাম বিভ রনরিত কযা প্রদয়াজন। 

 সযগুদরটয কৃলদকয প্রদয়াজদন ব্যফায রনরিত কযায জন্য সযগুদরটয ব্যফায  ব্যফস্থানা করভটি গঠন 

কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

   রচত্র ৩:সযগুদরটয 

            ১৮. 

 

ঘ) াযদপ সেদনজ রনষ্কান ফরগ বভন: 
 

প্রকদল্পয াঅতায় রনধ বারযত রক্ষযভাত্রা ানুমায়ী ১৬ টি স্থাদন াদপব রনষ্কান ফরগ বভন রনভ বাণ কযা দয়দছ। 

াদপব রনষ্কান ফরগ বভন ডায়া এয রযভা রছর ০.৯০ রভ.। প্ররতটিয তদঘ বয সনয়া দয়দছ ২৬ রভ., গড় প্রস্থ  



  

১.৫০ রভ.  গড় াঈচ্চতা ১.৫০ রভ. গন্য কযা দয়দছ। প্রকল্পটিদত  রক্ষযভাত্রা ম্পন্ন কদয কাদজয পুন ব ফাস্তফায়ন 

কযা দয়দছ। 
 

  ম বদফক্ষণ: 

 সম সরদবদর ারন রনগ বভন  দচ্ছ নদীয ারনয সরদবর ফত বভাদন তায সচদয় রকছুটা নীদচ মায াঅনমুারনক 

গবীযতা ১/২ পৄট। এগুদরা াঅদযা নীদচ স্থারত কযদর ফত বভান সরদবর সথদক াঅদযা সফী রযভাণ ারন 

রনষ্কান দতা এফাং াঅদযা ১০/১৫ একয জরভ চাদলয াঈদমাগী দতা। রকন্তু তখন ারনয সরদবর 

ফজায় সযদখাআ াদপব রনষ্কান ফরগ বভন রনভ বাণ কযা দয়দছ। 

 ফরগ বভদনয রবতদযয খারটি খনন কযা দয়দছ তদফ খারটি রযচম বায াবাদফ ঠিকবাদফ ারন প্রফারত 

য়ায সক্ষদত্র রফঘ্ন ঘটাদচ্ছ।    

 ফরগ বভদনয রবতদযয খাাঁরটি রনয়রভত খনন  রযচম বা কযা প্রদয়াজন মাদত ারন প্রফাদ সকানরূ রফঘ্ন না 

ঘদট। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       রচত্র ৪: াযদপ রনষ্কান ফরাঃগ বভন  

 

ঙ) সচ াআনদরট: 

প্রকদল্পয াঅতায় রনধ বারযত স্থাদন সচ াআনদরট এয রক্ষযভাত্রা রছর  ১৩০ টি এফাং ১৩০ টি রনভ বাণ কযা দয়দছ। 

সচ াআনদরদটয জন্য রনধ বারযত রক্ষযভাত্রায রযভা রছর ০.৪৫ রভ. ডায়া এফাং প্ররতটিয গড় তদঘ বয  ২৪.৬ রভ., গড় 

প্রস্থ ১.২ রভ.  গড় াঈচ্চতা ১.০০ রভ. ধযা দয়দছ। 

ম বদফক্ষণ: 

 রনভ বাণ কাঠাদভায গুণগত ভান বার ফদর প্ররতয়ভান য়।    

 সচ াআনদরদটয রপল্টাযটি ফত বভান ারনয সরদবর সথদক ১/২ পৄট াঈদয। রকন্তু ারনয সরদবর ঠিক 

সযদখাআ সচ াআনদরটগুরর কযা দয়দছ। 

 সচ াআনদরদটয াদথ াংমৄি ারন প্রফাদয নারাগুরর রনয়রভত  রযচম বা  কযা প্রদয়াজন, মাদত ারন 

প্রদফদ সকানরূ ফাধায সৃরি না য় ।  

 

 

 

 

 

 

            রচত্র ৫: রনরভ বত সচ াআনদরট 

১৯. 

 

চ) যাফায ডযাভ: 

এ প্রকদল্পয াঅতাধীদন রনধ বারযত রক্ষযভাত্রায একটি যাফায ডযাভ রনরভ বত দয়দছ। যাফায ডযাভটি যশুযাভ 

াঈদজরায় সবড়াফারড়য়া গ্রাদভ কহুয়া নদীদত রনরভ বত দয়দছ। 

ম বদফক্ষণ: 

 রনভ বাণ কাঠাদভায গুণগত ভান বার।    



  

 ডযাভটি রযদ বনকাদর খাদন সকান দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকত বা/কভ বচাযী ভয় ভত খু াঁদজ ায়া মায়রন। তদফ 

একজন সকয়ায সটকায রকছুক্ষণ য ায়া মায়, স সফতন-বাতারদ ায়না ফদর থাদক না। 

 ডযাভটি ততযী কযায য সথদক এ ম বন্ত একফায ব্যফায কযা য়রন ফদর এরাকায কৃলকগণ 

জারনদয়দছন তদফ প্রকদল্পয সপাকারদয়ন্টগণ ফদরন কৃলদকয প্রদয়াজন ভত যাফায ডযাভটি ব্যফায কযা 

য়। 

 যাফায ডযাভটিয ঠিক ব্যফায কযদর কৃলক ারন সদচয সুরফধা াদফ এফাং এরাকায কৃলক  াধাযন 

জনগণ ানুদযাধ কদযদছন সম, কতৃবক্ষ সমন ডযাভটি কৃলদকয প্রদয়াজদন ব্যফায কদযন।     

 যাফায ডযাভটি ঠিক বাদফ  কৃলদকয প্রদয়াজন ভত ব্যফাদযয জন্য একজন প্ররক্ষণপ্রাপ্ত সকয়ায সটকায 

রনরিত কযা দযকায। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র ৬: রনরভ বত যাফায ডযাভ 
 

 

 

ছ) ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন: 
 

প্রকল্পটিদত রনধ বারযত রক্ষযভাত্রা রছর (৬৬.৫৯ রক.রভ.) ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন কযা দয়দছ। ারন রনষ্কান 

খার পুনাঃ খনন এয তদঘ বয ৬৬.৫৯ রকদরারভটায, গড় প্রস্থ ৫.০০ রভটায  গবীযতা ১.৫০ রভ. কযা দয়দছ। 

ম বদফক্ষণ: 
 

 ারন রনষ্কান ব্যফস্থা পুদযাপুরয বার নয়। নীচু এরাকাগুদরাদত ভাদঝ ভাদঝ জরাফদ্ধতা থাদক তদফ খার 

পুনাঃ খনদনয ভাধ্যদভ নীচু এরাকায জরাফদ্ধতা দূয কযা িফ। 

 ারন রনষ্কান ব্যফস্থা রনয়রভত সদচয ব্যফায াঈদমাগী কযায জন্য রনয়রভত খার পুনাঃ খনন  ঠিক 

রযচম বা দযকায। 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

              রচত্র৭: ারন রনষ্কান খার 

২০. 

 

জ) নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ: 
 

প্রকদল্পয াঅতায় নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ এয রক্ষযভাত্রা রনধ বাযণ কযা দয়রছর ৬.৩ রক.রভ.। রডজাাআন 

ানুমায়ী প্ররতযক্ষামূরক কাদজয তদঘ বয ৬.৩ রক.রভ. এফাং প্রস্থ দয়দছ ১২ রভ.  গবীযতা ধযা দয়দছ ০.২০ 

রভটায।  

ম বদফক্ষণ: 
 

 নদীয রফরবন্ন স্থাদন নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক ব্লকগুরর সদখদত ায়া মায়। 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 রচত্র ৮: নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১. 



  

৩.৩: ফাাঁধ রনভ বাণ, ারন রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা, যাফায ডযাভ, সচ রনগ বভন/ফরগ বভন ব্যফস্থায 

াঈন্নয়ন াংিান্ত প্রবাফ (ভীক্ষায পরাপর ানুমায়ী) 

 

ফাাঁধ রনভ বাদণয প্রবাফ: 

 প্রকদল্পয ভাধ্যদভ াাআদয় াঅবযন্তরযন াকা যাস্তা, াঈদজরা ারপ,  ফাজায  াদনক মূল্যফান 

প্ররতষ্ঠাদনয াফকাঠাদভা যক্ষা কযা িফ দয়দছ।  

 ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর প্রকল্প এরাকায় ফন্যা রনয়ন্ত্রণ িফ দয়দছ, সচ ব্যফস্থা এফাং সেদনজ ব্যফস্থায াঈন্নরত 

দয়দছ। 

 স্থানীয় জনগদণয, ফাড়ীঘয, পর, গফারদশু দুদম বাগ সথদক যক্ষা সদয়দছ।  

 নদী বাঙ্গন াঅতঙ্ক দুয দয়দছ। 

 ফাাঁদধয াঈয যাস্তা ততযী য়ায়  ফাাঁদধয পদর যাস্তা ঘাট ফন্যায কফর সথদক মুি য়ায় সমাগাদমাগ 

ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ। 

 

ারন রনয়ন্ত্রণ  রনষ্কান ব্যফস্থায প্রবাফ: 

 পুকুযগুদরাদত স্থারয়বাদফ ভাছ চাল কযা িফ দচ্ছ। 

 সচ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ  কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 

যাফায ডযাভ: 

 যাফায ডযাভটি ফত বভাদন চর নয়। 

 

সচ রনগ বভন/ফরগ বভন ব্যফস্থায াঈন্নয়ন াংিান্ত প্রবাফ: 

 সচ ব্যফস্থানায কাযদণ কৃরলকাদজয রযরধ (Cr op I nt ensi t y) ২.১ গুণ সফদড়দছ। 

 কৃরল রবরত্তক রদল্পয প্রায ঘদটদছ। 

 

খার পুনাঃ খনদনয প্রবাফ:  

 প্রদয়াজনীয় ারন খার রদদয় প্রফারত য়। পদর জরাফদ্ধতা কদভদছ। 

 

াঅথ ব- াভারজক প্রবাফ: 

 মাতায়াত ব্যফস্থায াঈন্নরতয জন্য এরাকায ব্যফা ফারনদজযয প্রায ঘদটদছ। 

 মাতায়াদতয সুদমাগ সৃরিয পদর সছদর সভদয়দদয স্কুদর াঈরস্থরত বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয পদর চালীযা ভাছ  ফরজ চাল কদয সগুদরাদক ফাজযজাত কযায সুদমাগ 

বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 সজাটফদ্ধ দয় রভরত গঠন কদয দারযদ্র রফদভাচন কদযদছন। 

 স্থানীয় জনগদণয াঅত্ম-কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 

রযদফগত প্রবাফ: 

 ফাাঁদধয দু ধাদয  াংমৄি যাস্তায দু াদ বৃক্ষদযাণ কযা দয়দছ। এদত এরাকায াঈন্নরত দয়দছ, 

রযদফদয বাযাে যক্ষা দচ্ছ এফাং প্রকল্প এরাকায় শু-ারখ   ভৎস্য ম্পদ চাদলয সুদমাগ সৃরি 

দয়দছ। 

 সেদনজ ব্যফস্থায াঈন্নরতয জন্য জরাফদ্ধতা কদভদছ। 

 

 

২২. 

 

 

 



  

চতুথ ব াধ্যায় 

সুরফধাদবাগী এফাং রনয়ন্ত্রণ এরাকায় (কদরার) খানা জরযদয প্রাপ্ত াঈাদত্তয রফদেলণ 

‘‘মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ রনষ্কান  সচ প্রকল্প’’  এয প্রবাফ ভীক্ষা মূল্যায়দনয জন্য সপনী সজরায ৩টি 

াঈদজরায় খানা জরযদয জন্য ১১৫২ জন সুরফধাদবাগী  রনয়ন্ত্রণ (কদরার) এরাকায াঈত্তযদাতায কাছ সথদক 

তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। রনদোি াযণী-৪.১  ৪.২ প্রকল্প এরাকায নমুনায জরযদ প্রাপ্ত াঈাদত্তয রফদেলণ 

রফদবাদফ াঈস্থান কযা দরা । 

৪.১ াঈত্তযদাতায নমুনা রফন্যা: 

াযণী-৪.১ দত সদখা মায়, সভাট ৭৬৮ জন সুরফধাদবাগী াঈত্তযদাতায ভদধ্য ৩০৪ জন (৩৯.৬%) ছাগরনাাআয়া 

াঈদজরায, ২৪০ জন (৩১.৩%) পৄরগাজী  ২২৪ জন (২৯.২%) যশুযাভ াঈদজরায াঈত্তযদাতা। ানুরূবাদফ 

রনয়ন্ত্রণ এরাকায় ৩৮৪ জন াঈত্তযদাতায ভদধ্য ১১৩ জন (২৯.৪.৬%) ছাগরনাাআয়া াঈদজরায, ১৬৬ জন 

(৪৩.২%) পৄরগাজী  ১০৫ জন (২৭.৩%) যশুযাভ াঈদজরায াঈত্তযদাতা। 

াযণী-৪.১: াঈদজরা ানুমায়ী খানায নমুনা রফন্যা 

াঈদজরা সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ সভাট 

নমুনা খানা % নমুনা খানা % 

যশুযাভ ২২৪ ২৯.২ ১০৫ ২৭.৩ ৩২৯ 

পৄরগাজী ২৪০ ৩১.৩ ১৬৬ ৪৩.২ ৪০৬ 

ছাগরনাাআয়া ৩০৪ ৩৯.৬ ১১৩ ২৯.৪ ৪১৭ 

সভাট ৩টি ৭৬৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ ১১৫২ 

 

াআাঈরনয়ন রবরত্তক খানায নমুনা রফন্যা াযণী-৪.২ সত সদখাদনা দয়দছ, সুরফধাদবাগী াঈত্তযদাতায ভদধ্য ৩০৪ জন 

াঈত্তযদাতা ছাগরনাাআয়া াঈদজরায াঠাননগয াআাঈরনয়ন সথদক সনয়া দয়দছ, ২৪০ জন াঈত্তযদাতা পৄরগাজী 

াঈদজরায রজ.এভ.াট  াঅনন্দপুয াআাঈরনয়ন সথদক সনয়া দয়দছ এফাং ২২৪ জন াঈত্তযদাতা যশুযাভ 

াঈদজরায রচথররয়া াআাঈরনয়ন সথদক সনয়া দয়দছ। রনয়ন্ত্রণ এরাকায াঈত্তযদাতায ভদধ্য ১৬৬ জন াঈত্তযদাতা 

পৄরগাজী াঈদজরায মুরিযাট  দযফাযপুয াআাঈরনয়ন সথদক সনয়া দয়দছ, ১১৩ জন াঈত্তযদাতা ছাগরনাাআয়া 

াঈদজরায যাধানগয  াঠাননগয াআাঈরনয়ন সথদক রনফ বাচন কযা দয়দছ এফাং ১০৫ জন াঈত্তযদাতা যশুযাভ 

াঈদজরায ফক্স সভাম্মদ  রচথররয়া াআাঈরনয়ন সথদক রনফ বাচন কযা দয়দছ।  

াযণী-৪.২: াআাঈরনয়ন ানুমায়ী খানায নমুনা রফন্যা 

াআাঈরনয়ন সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ সভাট 

সভাটনমুনা % সভাটনমুনা % 

রচথররয়া ২২৪ ২৯.২ - - ২২৪ 

াঅনন্দপুয ১২২ ১৫.৯ - - ১২২ 

রজ.এভ.াট ১১৮ ১৫.৪ - - ১১৮ 

াঠাননগয ৩০৪ ৩৯.৬   ৩১৪ 

ফক্স সভাম্মদ   ১০৫ ২৭.৩ ১০৫ 

মুরিযাট   ৯৩ ২৪.২ ৯৩ 

দযফাযপুয   ৭৩ ১৯.০ ৭৩ 

যাধানগয   ১১৩ ২৯.৪ ১১৩ 

সভাট ৮টি ৭৬৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ ১১৫২ 

 

২৩. 

 

৪.২ ভূরভ ারধগ্রণ: াযণী-৪.৩ দত সদখা মায় সম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়দন ১৩.৮% াঈকাযদবাগীয ভূরভ 

ারধগ্রণ কযা দয়রছর।  



  

 

াযণী-৪.৩: ভূরভ ারধগ্রণ ানুমায়ী াঈকাযদবাগী খানায নমুনা রফন্যা 

  াঈত্তযদাতায াংখ্যা % 

ভূরভ ারধগ্রণ কযা দয়দছ িাাঁ ১০৬ ১৩.৮ 

না ৬৬২ ৮৬.২ 

সভাট ৭৬৮ ১০০ 

 

ভূরভ ারধগ্রণ াংিান্ত ডকুদভন্ট াংমৄরি কযা দরা। াংমৄরি-VI I  

 

৪.৩  ফাাঁধ রনভ বাণ  ফন্যা রনয়ন্ত্রণ: 

প্রকল্প এরাকায কর াঈত্তযদাতাগণ াঈদেখ কদযদছন সম, ফাাঁধটি রনভ বাদণয পদর ফন্যায ারন রনয়ন্ত্রণ কযা িফ 

দয়দছ। াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য (রচত্র-৪.১) দত সদখা মায় সম তকযা ৫৯.৪ বাগ াঈত্তযদাতা ফদরদছন ফাাঁধটি 

ফাস্তফারয়ত য়ায পদর এরাকা ফন্যা মুি দয়দছ। ান্যান্য ভতাভদতয ভদধ্য ৩২.৪% াঈত্তযদাতা ফদরদছন ফন্যায 

ারন এরাকায় প্রদফ কযদত াদযনা এফাং ৮.২% াঈদেখ কদযদছন সম, রনযাদদ পর াঈৎাদন কযা মায় না। 

রনদোি পরাপর মূ মূখ্য াঈত্তযদাতাগণ  সপাকা গ্রু াঅদরাচনায় াঈত্তযদাতাগদণয ভদধ্য প্ররতপররত 

দয়দছ। 

রচত্র-৪.১ :ফাাঁধটি রনভ বাদণয পদর প্রাপ্ত াঈকায ানুমায়ী াঈকাযদবাগী খানায নমুনা রফন্যা 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪. 

 

৪.৪ ফাাঁধ যক্ষণাদফক্ষণ:  

রচত্র-৪.২ সথদক সদখা মায় সম, ভীক্ষা এরাকায ৮৯.৯% াঈত্তযদাতাগদণয ভদত ফাাঁধটি ফত বভাদন ঠিক বাদফ  

যক্ষণাদফক্ষণ কযা য় না । াঈত্তযদাতাগদণয ভদত ফাাঁধ সবদঙ্গ সগদর প্রকল্প এরাকায় াদনক  াসুরফধায সৃরি দফ 

সমভন: ঘযফারড় রফনি দফ, ফাররয কাযদণ জরভয াঈৎাদন ক্ষভতা হ্রা াদফ  সমাগাদমাগ ব্যফস্থা রফরচ্ছন্ন দফ। 



  

রনদোি পরাপর মূ মূখ্য াঈত্তযদাতাগণ  সপাকা গ্রু াঅদরাচনায় াঈত্তযদাতাগদণয ভদধ্য প্ররতপররত 

দয়দছ। 

 

রচত্র-৪.২ ফাাঁধ যক্ষণাদফক্ষণ ব্যফস্থা ম্বদে াঈত্তযদাতাদদয ভতাভত (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.৫ াযদপ সেদনজ রনষ্কান: 

নমুনা এরাকায় প্রকদল্পয ারন রনষ্কান ব্যফস্থা ম্পদকব াঈত্তযদাতাগদনয ভতাভত wb‡েয াযণী (৪.৪) সদয়া 

দয়দছ। তকযা ৩৯.১ বাগ সুরফধাদবাগী ফদরদছন, সেনগুরর িযা ারতরযি ারন রনষ্কারত য় এফাং তকযা 

২৭.৫ বাগ ফদরদছন প্রদয়াজন ভত ারন প্রফারত য়। াযদক্ষ রনয়ন্ত্রণ এরাকায াঈত্তযদাতাগদণয ভদধ্য 

তকযা ৫৮.৮ বাগ াঈদেখ কদযদছন সম ভাটি দড় সেন বযাট দয় সগদছ।  
 

 

াযণী-৪.৪: ারন রনষ্কান ব্যফস্থা ম্বদে াঈত্তযদাতাদদয ভতাভত (%) 
 

ভতাভত সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ 

প্রদয়াজন ভত ারন প্রফারত য়  ২৭.৫ - 

ারতরযি ারন রনষ্কারত কযদত াদয ৩৯.১ - 

রনষ্কান ব্যফস্থাদক াঈন্নত কযা প্রদয়াজন  ১০.৭ - 

াম বাপ্ত ারন রনষ্কান ব্যফস্থা  ২.৯ - 

সেনগুরর ভাটি রদদয় বযাট দয় সগদছ ১০.৮ ৫৮.৮ 

ব্যফস্থানা কতৃবদক্ষয ভরনটরযাং দূফ বরতা - ২৯.২ 

াঈত্তয রদদত ম্মত নন - ৮.৯ 

প্রদয়াজন ভত ারন প্রফারত য় ৯.১ ৩.১ 

 সভাট  ৭৬৮ ৩৮৪ 

২৫. 

 

 

৪.৬  খার পুনাঃ খনন: 

প্রকল্প এরাকায জনগদণয তকযা ৩৩.৩ বাগ ভদন কদযন সম কৃরল কাদজয জন্য প্রদয়াজনীয় ারন খার সথদক 

প্রফারত য় এফাং তকযা ২৭.৯ বাগ ভদন কদযন তাদদয এরাকায় খার রদদয় ারতরযি ারন প্রফারত দত 

াদয । রনয়ন্ত্রণ এরাকায াঈত্তযদাতা াঈদেখ কদযদছন সম, তাদদয এরাকায় সম খার রছদরা সগুদরা বযাট দয় 

মায়ায় ারন রনষ্কান ব্যফস্থা াদনকটা দুফ বর। খারগুদরা পুনাঃ খনন প্রদয়াজন। এছাড়া াদনক স্থাদন সেদনজ 

ব্যফস্থা বার না থাকায কাযদন রনচু এরাকাগুদরাদত ারন জদভ পর নি য়। সুরফধাদবাগী এরাকায় ফাাঁধ রনভ বাদনয 

পূদফ ব খারগুরর বযাট দয় মায়ায় ারন াাযণ ত না পদর জরভদত জরাফদ্ধতায সৃরি ত । 

 



  

াযণী-৪.৫:  খার পুনাঃ খনন ম্পদক ব াঈত্তযদাতাগদণয ভতাভত (%)  

ভতাভত  সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ 

খার রদদয় ারতরযি ারন প্রফারত দত াদয ২৭.৯ - 

কৃরল কাদজয জন্য প্রদয়াজনীয় ারন খার সথদক প্রফারত য় ৩৩.৩ - 

খারগুদরা পুনাঃ খনন প্রদয়াজন  ১৮.০ ৪৮.৭ 

ভাটি রদদয় খার বযাট দয় সগদছ ৬.০ ৩২.১ 

ফাররয কাযদণ খাদরয গবীযতা কদভ সগদছ ১০.৭ - 

খাদরয াংখ্যা ফাড়াদত দফ  - ১৩.৩ 

সফরযবাগ স্থাদনাআ সেদনজ ব্যফস্থা বার না ৮.২ ৯.৪ 

সভাট ৭৬৮ ৩৮৪ 

 

৪.৭ সেদনজ াঅাঈটদরট ব্যফস্থানা: 

সুরফধাদবাগী এরাকায় সেদনজ াঅাঈটদরট ব্যফস্থা ম্পদকব াঈত্তযদাতাগদণয ভতাভত জানদত চাাআদর এয াঈত্তদয 

তকযা ৭১.৫ বাগ াঈদেখ কদযন সেন রদদয় প্রদয়াজনভত ম বাপ্ত ারনয যফযা য়। রনয়ন্ত্রণ এরাকায জনগদনয 

৩১.৮% াঈত্তযদাতা াঈদেখ কদযন সম রনয়ন্ত্রণ এরাকায় সচ ব্যফস্থায জন্য ারনয স্বল্পতা াঅদছ। াযণী -৪.৬ এয 

ভাধ্যদভ নমুনা এরাকায সেদনজ াঅাঈটদরট ব্যফস্থা ম্পদকব াঈত্তযদাতাগদণয ভতাভত রফস্তারযতবাদফ াঈদেখ কযা 

দরাাঃ 

 

াযণী-৪.৬: নমুনা এরাকায সেদনজ াঅাঈটদরট ব্যফস্থা ম্পদক ব াঈত্তযদাতাগদণয ভতাভত 

ভতাভত (এদকয ারধক াঈত্তয) সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ (কদরার) 

প্রদয়াজনভত ম বাপ্ত ারনয যফযা ৭১.৫ - 

ারতরযি ারন প্রফা খার রদদয় রনষ্কান দত াদয ১১.৩ - 

ারন াংযক্ষদণয ব্যফস্থা াঅদছ ৮.৭ - 

যকাযী াঈদযাদগ সচ ব্যফস্থায াবাফ  ৩.০ - 

প্রদয়াজনভত ারনয াপ্রতুরতা  ৩.৩ ৩১.৮ 

দুফ বর ারন রনষ্কান ব্যফস্থা  ১.৮ ১৭.৪ 

াঈত্তযরদদত ম্মত নন ০.৪ ৩.৪ 

ঠিক ারনয ব্যফস্থানায ব্যফস্থা সনাআ - ৩০.০ 

সেনগুরর ভাটি রদদয় বযাট দয় সগদছ - ১৭.৪ 

সভাট ৭৬৮ ৩৮৪ 

২৬. 

 

 

৪.৮ ারন াাযণ দ্ধরত: 

সুরফধাদবাগী এরাকায তকযা ৬৬.৬ বাগ াঈত্তযদাতা ভদন কদযন সম ারতরযি ারন সেন রদদয় দজাআ াাযণ 

য়। রনয়ন্ত্রণ এরাকায ৫০.০% াঈত্তযদাতা ফদরদছন সম খার রছদরা সগুদরা বযাট দয় মায়ায় ারন রনষ্কান 

ব্যফস্থা বার নয় এফাং প্রদয়াজদনয তুরনায় ারন রনষ্কান ব্যফস্থা াপ্রতুর (৭.৩%)। াঈত্তযদাতাগদণয ান্যান্য াঈত্তয 

াযণী-৪.৭ এ াঈদেখ কযা দয়দছ। 

 

াযণী-৪.৭:  নমুনা এরাকায ারন রনষ্কান দ্ধরত ম্পদক ব  াঈত্তযদাতাদদয ভতাভত 

ভতাভত ( এদকয ারধক াঈত্তয) সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ (কদরার) 

ারতরযি ারন সেন রদদয় দজাআ াাযণ য় ৬৬.৬ - 

ারনয ারতরযি প্রফা রনষ্কান কযা মায় না - ৫০.০ 



  

 

 

৪.৯  যাফায ডযাভ:  

প্রকল্প এরাকায সুরফধাদবাগীগণ যাফায ডযাদভয াঈকারযতা ম্পদক ব তাদদয ভতাভত রদদয়দছন (রচত্র-৪.৩)। 

সফরযবাগ াঈত্তযদাতাগণ(৭৯.০%) এ রফলদয় সকান ভতাভত সদনরন কাযণ ডযাভটি চর নয়, ১০.৯% জন 

ফদরদছন সচ কাদজয জন্য ারন াংযক্ষণ কদয, যাফায ডযাভটি দ্রুত াংষ্কায কযা প্রদয়াজন ফদরদছন ৫.৭% বাগ 

াঈত্তযদাতা। (রচত্র-৪.৩) এয ভাধ্যদভ যাফায ডযাভ ম্পদকব াঈত্তযদাতাগদণয ভতাভত রফদবাদফ াঈদেখ কযা দরাাঃ 
 

রচত্র-৪.৩. াঈকাযদবাগী াঈত্তযদাতায তকযা ায মাযা যাফায ডযাভ ম্পদকব ভতাভত রদদয়দছন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৭. 

৪.১০   সচ ব্যফস্থানায় কৃরলয  াঈয প্রবাফ: 

প্রকল্প এরাকায সুরফধাদবাগী াঈত্তযদাতাগদণয ভদত ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর ফন্যা রনয়ন্ত্রণ য়ায় সচ এফাং কৃরল 

ব্যফস্থায ব্যাক প্রায ঘদটদছ (৫৭.৬%)। সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয পদর চালীযা ভাছ  ফরজ চাল কদয 

সগুদরাদক দয রনদয় রফিয় কযদত াযদছ, কৃরল রদল্পয প্ররত সরাদকযা াঅগ্রী দয় াঈদঠদছ। াযণী-৪.৮ এয 

ভাধ্যদভ নমুনা এরাকায সচ ব্যফস্থানা ম্পদক ব  াঈত্তযদাতাগদণয ভতাভত রফদবাদফ ফণ বনা কযা দরাাঃ 
 

াযণী-৪.৮:     নমুনা এরাকায সচ ব্যফস্থানা ম্পদক ব  াঈত্তযদাতাগদণয রফরবন্ন ভতাভত 
 

ভতাভত (এদকয ারধক াঈত্তয) সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ (কদরার) 

সচ ব্যফস্থানায সুদমাদগ কৃরলকাজ সফদড়দছ ৫৭.৬ - 

কৃলদকযা রনজস্ব ব্যদয় সচকাম ব রযচারনা কদয ৪১.৮ ৩৫.৪ 

কৃরল রবরত্তক রদল্পয প্রায ঘদটদছ ২০.০ - 

শুষ্ক সভৌসুদভ সচ ব্যফস্থানা ব্যাত য় ২.৫ ১৫.১ 

ভাটি রদদয় সেন বযাট দয় সগদছ ০.৭ ২৫.২ 

সকান সচ ব্যফস্থানা সনাআ  - ২৩.২ 

ানুমৄি সচ ব্যফস্থানায কাযদণ কৃরলকাজ ব্যাত য়  ২৩.৭ 

কৃরলণ্য ফাজাযজাতকযদণয সুদমাগ সফদড়দছ ৫.৯ ২.৬ 

সভাট ৭৬৮ ৩৮৪ 

 

কারবাট বটি ারনয াাযণ ব্যফস্থাদক ব্যত কদয ৬.৯ ৭.০ 

খার ভাটি রদদয় বযাট য়ায কাযদণ ারন রনষ্কান ব্যফস্থা বার নয় ৫.৬ ৬.৩ 

প্রদয়াজদনয তুরনায় ারন রনষ্কান ব্যফস্থা াপ্রতুর  ১৯.৪ ৭.৩ 

ারন াাযদণয জন্য াঅদযা সেন প্রদয়াজন - ১১.৭ 

াঈত্তযরদদত ম্মত নন  ১.৬ ১৮.২ 

সভাট ৭৬৮ ৩৮৪ 



  

৪.১১ সচ ব্যফস্থানায় সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন  ান্যান্য প্রবাফ: 

ভীক্ষায তথ্য দত সুস্পি সম প্রকল্পটিয াঅতায় সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয পদর স্থানীয় জনগণ তাদদয সছদর 

সভদয়দদযদক রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সপ্রযদণ সুরফধা দয়দছ। াযণী ৪.৯ দত সদখা মায় সম প্রায় কর াঈত্তযদাতাগণ 

াঈদেখ কদযদছন সম, স্কুদর ফা ভাদ্রাায় ছাত্রছাত্রী াঈরস্থরতয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 

ফাাঁধটিয এরাকায় সমাগাদমাগ ব্যফস্থা বার য়ায় ভররাদদয স্বাস্থযদফা সকদে সমদত পুদফ বয তুরনায় কভ ভয় 

রাদগ। পদর স্বাস্থযদফা গ্রনকাযীয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদয়দছ। সুতযাাং প্রকল্পটিয প্রবাদফ স্বাস্থয সফায রফদল কদয 

ভররা  রশুদদয স্বাস্থয সফা াঈন্নয়দন রফদল প্রবাফ যাখদছ। (াযণী ৪.৯), রনয়ন্ত্রণ এরাকায াঈত্তযদাতাদদয 

ভদত তাদদয এরাকায় স্কুদর রক্ষাথীদদয াঈরস্থরত হ্রা সদয়দছ এফাং স্বাস্থযদকদে সফা গ্রনকাযীদদয াংখ্যা 

াঅানূরূ নয়। াযণী-৪.৯ এয ভাধ্যদভ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর এরাকায জনগদণয রক্ষা এফাং স্বাদস্থযয াঈয 

প্রবাফ াঈদেখ কযা দরাাঃ 
 

াযণী-৪.৯: প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর জনগদণয াঈয ান্যান্য প্রবাফ ম্পদক ব াঈত্তযদাতাগদণয 

রফরবন্ন ভতাভত 

প্রকদল্পয প্রবাফ (এদকয ারধক াঈত্তয) তকযা 

সুরফধাদবাগী (৭৬৮) 

ফাাঁধ রনভ বাদনয পদর স্কুর/কদরদজ রক্ষাথীদদয াঈরস্থরত বৃরদ্ধ সদয়দছ ৯৯.৩ 

ফাাঁধ রনভ বাদনয পদর স্বাস্থযদফা গ্রনকাযীদদয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদয়দছ ৯৯.৩ 

রশুদদয টিকা গ্রণ বৃরদ্ধ সদয়দছ ৯৯.৫ 

স্কুর-কদরদজ নাযী রক্ষায াঈরস্থরত বৃরদ্ধ সদয়দছ  ৯৮.৭ 

নাযীদদয স্বাস্থযদফায ভান বৃরদ্ধ সদয়দছ ৯৮.৪ 

ভররাদদয ফাাআদয মায়ায/কাজ কযায সুদমাগ বৃরদ্ধ সদয়দছ ৮৭.৩ 

বৃক্ষদযাদণয পদর রযদফদয াঈয বার প্রবাফ দযদছ ৬৩.৫ 

রনয়ন্ত্রণ (কদরার) (৩৮৪) 

ফাাঁধ না থাকায কাযদণ স্কুর/কদরদজ রক্ষাথীদদয াঈরস্থরত হ্রা সদয়দছ ৫৭.৮ 

ফাাঁধ না থাকায কাযদণ স্বাস্থযদফা গ্রনকাযীদদয াংখ্যা হ্রা সদয়দছ ৫৭.০ 

সযাগ প্ররতদলধক টিকা গ্রনকাযীদদয াংখ্যা হ্রা সদয়দছ ৪৫.৩ 

২৮. 

রচত্র-৪.৪ দত সদখা মায় সম প্রায় ৪০.০ বাগ াঈকাযদবাগী ফদরদছন প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত য়ায পদর পর 

াঈৎাদন বৃরদ্ধ কযদত সদযদছ। এছাড়া ান্যান্য াঈত্তযদাতা ফদরদছন ফন্যায াত সথদক তাযা পদরয জরভ, যাস্তা 

যক্ষা কযদত সদযদছ ৩৭.১%, নমুনা এরাকা ফন্যায প্রদকা সথদক মুি দয়দছ ১৯.১%। রচত্র-৪.৪ এয ভাধ্যদভ 

রফদবাদফ সদখাদনা দরাাঃ 

 

রচত্র-৪.৪. াঈকাযদবাগী াঈত্তযদাতায তকযা ায মাযা প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত য়ায দয রফরবন্নবাদফ সুরফধা সবাগ 

কযদছন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অন্যান্য 

উপকার 

পপয়েয়ে 

যাস্তা 



  

 

 

 

৪.১২   ফহু-পরর াঅফারদ জরভ:  

াযণী ৪.১০ এ সদখা মায় সম প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পূদফ ব ভাত্র ১৫.৪% সুরফধাদবাগী এরাকায াঈত্তযদাতা একটি 

জরভদত রতনটি পর াঈৎাদন কযদতন। রকন্তু প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দয সুরফধাদবাগী এরাকায ৫৯.৮% খানা 

ফছদয ৩টি পর াঈৎাদন কযদছন। াযদক্ষ, এক পরর জরভদত াঈৎাদনকাযী খানায াংখ্যা াঅদগয তুরনায় 

াদনক কদভদছ। ফত বভাদন এ ায ২.৮% মা পূদফ ব ১৬.৯% রছর।   

 

ান্যরদদক রনয়ন্ত্রণ এরাকায ১৪.৮% াউত্তযদাতা একটি জরভদত রতনটি পর াঈৎাদন কযদতন। ফত বভাদন ১৯.৬% 

াউত্তযদাতা একটি জরভদত রতনটি পর াঈৎাদন কদযন মা সুরফধাদবাগী এরাকায রযফাদযয তুরনায় াদনক কভ। 

এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর সুরফধাদবাগী  রনয়ন্ত্রণ এরাকায রযফাদযয ফহু-পরর াঅফারদ জরভ ব্যফায বৃরদ্ধ 

সদয়দছ। দুাআ এরাকায াঅয় বৃরদ্ধ  এ াথ বকয তাৎম বপূণ ব। াঈদযাি রফদেলণ সথদক প্ররতয়ভান দয় সম প্রকদল্পয 

প্রবাদফ সচ ব্যফস্থায াঈন্নরত তথা কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

াযণী-৪.১০:  ফহু-পরর াঅফারদ জরভয াঈৎাদন  াঈত্তযদাতাগদণয ভতাভত 

 
সুরফধাদবাগী এরাকা রনয়ন্ত্রণ (কদরার) এরাকা 

 ২০১১ ২০১৫ ২০১১ ২০১৫ 

 াঈত্তযদাতায 

াংখ্যা 

% াঈত্তযদাতায 

াংখ্যা 

% াঈত্তযদাতায 

াংখ্যা 

% াঈত্তযদাতায 

াংখ্যা 

% 

এক 

পরর ১৩০ ১৬.৯ ২১ ২.৮ ৮৫ ২২.২ ৭০ ১৮.২ 

দুাআ পরর ৫২০ ৬৭.৭ ২৮৭ ৩৭.৪ ২৪২ ৬৩.০ ২৩৯ ৬২.২ 

রতন পরর ১১৮ ১৫.৪ ৪৬০ ৫৯.৮ ৫৬ ১৪.৮ ৭৫ ১৯.৬ 

সভাট ৭৬৮ ১০০.০ ৭৬৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 
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২৯. 

৪.১৩   জরভ দত াঈৎাদন বৃরদ্ধয ায: 

াযণী ৪.১১ এ নমুনা াঈত্তযদাতাদদয সক্টয প্ররত পর াঈৎাদন সদখান দয়দছ। এটা স্পি সম সুরফধাদবাগী 

এরাকায পর  াঈৎাদন খযচ াঅদগয তুরনায় সফদড় রগদয়দছ এফাং এ বৃরদ্ধ রনয়ন্ত্রণ এরাকায সচদয় রকছু সফর। 

এদত প্ররতয়ভান য় সম সুরফধাদবাগী এরাকায় কৃরলদক্ষদত্র রফরনদয়াদগয (ায, রকটনাক াআতযারদ) রযভাণ 

সফদড়দছ।  ফত বভাদন সুরফধাদবাগী এরাকায় প্ররত সক্টয জরভদত াঈচ্চপরনীর ধান াঈৎাদন সভাটামুটি ২৪৮০.৫৭ 

সকরজ মা রনয়ন্ত্রণ এরাকায তুরনায় সফী।  

াযণী-৪.১১:   সক্টয প্ররত াঈৎাদন খযচ  সক্টয প্ররত াঈৎাদদনয রফফযণ।  

গড় রাফ  (ফাৎরযক) সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ জাতীয়* 

২০১১ 

(প্রকদল্পয 

াঅদগ) 

২০১৫ 

(প্রকদল্পয 

দয) 

২০১১ 

(প্রকদল্পয 

াঅদগ) 

২০১৫ 

(প্রকদল্পয 

দয) 

২০১৩-২০১৪  

 

সভাট ফাৎরযক াঈচ্চপরনীর ধান 

াঈৎাদন  (সকরজ/সক্টয) 

২০৪১.৭৫ ২৪৮০.৫৭ ১৫৭০.০ ১৬৭৪.৬ ২৬৬৫.০ 

সভাট াঈৎাদন খযচ (টাকা/প্ররত 

সক্টয)    

৩৬১৫১.৭ ৪৫২২২.১ ২৫৬৭৫.০ ৩২১০১.৫ ৪১৬৩৬.৪** 
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৪.১৪    কভ বাংস্থান সৃরি: 



  

ভীক্ষা এরাকায কর াঈত্তযদাতাাআ ভতাভত প্রকা কদযন সম, প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর তাাঁদদয কভ বাংস্থাদনয 

সুদমাগ সৃরি দয়দছ এফাং প্রধান সক্টয দরা-কৃরল াঈৎাদন, সমাগাদমাগ, ভৎস্য চাল, ফনায়ন াআতযারদ।  

রচত্র-৪.৫ এয ভাধ্যদভ রফদবাদফ সদখাদনা দরাাঃ 

রচত্র:  ৪.৫  প্রকদল্পয প্রবাদফ কভ ব াংস্থান সৃরি ম্পদকব ভতাভত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০. 

খানায় জরভয ভাররকানা ম্পরক বত তথ্য: 

খানায় জরভয ভাররকানা (ফফাদমাগ্য াথফা চালদমাগ্য) রযফাদযয াঅথ ব-াভারজক াফস্থাদনয ান্যতভ একটা 

রনদদ বক। ৪.১২ নাং াযণীদত প্রকল্প এরাকায নমুনা াঈত্তযদাতাদদয ভূরভ ভাররকানা ম্পরক বত তথ্য সদয়া 

দয়দছ। এটা রক্ষযনীয় সম সুরফধাদবাগী নমুনা এরাকায গড় ভাথারছু াঅফারদ জরভয রযভাণ াঅদগয সচদয় 

তুরনামূরকবাদফ সফদড়দছ। (াঅদগ রছর ১৩৪.৬৬ সডরভার াঅয ফত বভাদন ১৩৭.৬৩ সডরভার) ান্যরদদক রনয়ন্ত্রণ 

এরাকায ভানুলদদয ভাথারছু াঅফারদ জরভয রযভাণ কদভদছ (ফত বভাদন ১৩৮.৪৯ সডরদভর মা াঅদগয তুরনায় 

৭.৪৪ তাাং কভ)। সুরফধাদবাগী  রনয়ন্ত্রণ এরাকায ভানুদলয গড় ভাথারছু াঅফা-ভূরভয রযভাণ প্রায় একাআ 

ভান। াযরদদক সুরফধাদবাগী এরাকায নমুনা াঈত্তযদাতাদদয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দয াঅফারদ জরভয রযভাণ 

বৃরদ্ধ সদয়দছ । এয ান্যতভ কাযণ ানাফারদ জরভগুরর সচ ব্যফস্থায় ান্তভূ বরি এফাং দুাআ পরী, রতন পরী কৃরল 

জরভ চাদলয রযভান বৃরদ্ধ ।  সুরফধাদবাগী  রনয়ন্ত্রণ এরাকায পুকুদযয জরভয রযভাণ প্রায় ারযফরত বত যদয়দছ। 

ফফাদমাগ্য জরভয ভাররকানা ঠিক থাকদর াঅফারদ জরভয ভাররকানা কদভদছ রনয়ন্ত্রণ এরাকায াঈত্তযদাতাদদয 

সদয়া তথ্য (াযণী ৪.১৪) সথদক তা স্পি।   

াযণী-৪.১২: খানারবরত্তক সভাট জরভয ভাররকানায ধযন 

গড় জরভয রযভাণ (তাাং) সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ (কদরার) 

২০১১ 

(প্রকদল্পয াঅদগ) 

২০১৫ 

(প্রকদল্পয দয) 

২০১১ 

(প্রকদল্পয াঅদগ) 

২০১৫ 

(প্রকদল্পয দয) 

সভাট জরভ ১৫৬.৯৬ ১৫৬.৯৬ ১৬৬.৫৬ ১৬৬.৫৬ 

সভাট াঅফারদ জরভ ১৩৪.৬৬ ১৩৭.৬৩ ১৪৫.৯৩ ১৩৮.৪৯ 

াঅফারদ জরভ (১) রনদজ চাল কদয ৬৪.২৯ ৬৬.৪৩ ৬৭.৪৪ ৬৪.৯৫ 

াঅফারদ জরভ (২) ফগ বা সদয় ৭০.৩৭ ৭১.২০ ৭৮.৪৯ ৭৩.৫৪ 

ফাস্থাদনয জরভ ১৩.০১ ১৩.০৪ ১২.৯২ ১২.৯৬ 

পুকুদযয জরভ ৩.৭৯ ৩.৯৪ ৫.৪১ ৫.৩৬ 

ান্যান্য জরভ  

(রতত জরভ) 

৫.৫ ২.৩৫ ২.৩ ৯.৭৫ 
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বেল্পত্র বেল্পত্র বেল্পত্র বেল্পত্র



  

# এ বৃরদ্ধ এখাদন কৃরল জরভ বুঝাদচ্ছ । 

রযফাদযয ভারক াঅদয়য াঈয প্রকদল্পয প্রবাফ : 
 

রনদে ৪.১৩ নাং াযণীদত াঈত্তযদাতাদদয রযফাদযয গড় ভারক াঅয় সদখাদনা দয়দছ। াযণীদত সদখা মায় সম 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দয সুরফধাদবাগী এরাকায রযফাদযয গড় ভারক াঅয় বৃরদ্ধ সদয়দছ। প্রকল্প শুরুয াঅদগ 

খানায াঅয় রছর ১৫৪৮৯ টাকা  । প্রকল্পটি শুরু য়ায য খানায াঅয় বৃরদ্ধ দয় ২০৫৩৮ টাকা  দয়দছ।  

ান্যরদদক রনয়ন্ত্রণ এরাকায খানায ভারক গড় াঅয় ফত বভাদন ১৬৯৯২ টাকা মা সুরফধাদবাগী এরাকায খানায 

ভারক গড় াঅয় মথািদভ ৩২.৬ তাাং এফাং ১৭.১ তাাং বৃরদ্ধ সদয়দছ।  
 

াযণী-৪.১৩: সুরফধাদবাগী  রনয়ন্ত্রণ এরাকায রযফাদযয গড় ভারক াঅয় (টাকায়) 
 

গড় াঅয় (টাকায়) 

 

সুরফধাদবাগী রনয়ন্ত্রণ (কদরার) 

২০১১ 

(প্রকদল্পয াঅদগ) 

২০১৫ 

(প্রকদল্পয দয) 

২০১১ 

(প্রকদল্পয াঅদগ) 

২০১৫ 

(প্রকদল্পয দয) 

নুযনতভ ভারক াঅয় (টাকায়) ১৫৪৮৯.৬ ২০৫৩৮.২ ১৪৫০৮.৯ ১৬৯৯২.৫ 

সফতন/বাতা সথদক  ৮২৫৭.০ ৯৫৬৫.২ ৭৪৫৬.৪ ৮০৭০.৭ 

কৃরলখাত সথদক  ১১৯৮.৫ ৪০০৩.৬ ১০৮৯.৭ ১৩৪৫.২ 

ব্যফা সথদক  ২৪৫৫.৩ ২৮৭৩.৬ ২৩৬২.৮ ৩৬২৩.০ 

ান্যান্য াঈৎ সথদক ৩৫৭৮.৮ ৪০৯৫.৮ ৩৫৯৯.৯ ৩৯৫৩.৭ 
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৩১. 

রক্ষাগত সমাগ্যতা: রচত্র-৪.৬ দত প্রতীয়ভান য় সম, ১৬.১% সুরফধাদবাগী রনযক্ষয ফা াররক্ষত; াথচ রনয়ন্ত্রণ 

এরাকায ভদধ্য ১৮.২% াঈত্তযদাতা রনযক্ষয ফা াররক্ষত। তকযা ২৪.৪% সুরফধাদবাগী াঈত্তযদাতা প্রাথরভক 

সরদবর ম বন্ত সরখাড়া কদযদছন এফাং রনয়ন্ত্রণ এরাকায  াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য প্রাথরভক সরদবর ম বন্ত সরখাড়া 

কদযদছন (২৯.৫%)। তকযা ৪৩.৮%  সুরফধাদবাগী াঈত্তযদাতা ভাধ্যরভক ফা তায  সফী সরদবর ম বন্ত সরখাড়া 

কদযদছন রকন্তু রনয়ন্ত্রণ াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য এাআ ভাধ্যরভক ায তুরনামূরক কভ (৩৬.৭%)। তকযা ৯.২%  

সুরফধাদবাগী াঈত্তযদাতা াঈচ্চ ভাধ্যরভক ফা তায  সফী সরদবর ম বন্ত সরখাড়া কদযদছন রকন্ত রনয়ন্ত্রণ 

াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য এাআ াঈচ্চ ভাধ্যরভক ায তুরনামূরক সফী (৯.৬%)। তকযা ৬.৫% সুরফধাদবাগী াঈত্তযদাতা 

স্দাতক/স্দাতদকাত্তয ফা তায সফী সরদবর ম বন্ত সরখাড়া কদযদছন রকন্তু রনয়ন্ত্রণ াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য 

স্দাতক/স্দাতদকাত্তয ফা তায সফী সরদবর ম বন্ত সরখাড়া কদযদছন (৬.০%)। 

রচত্র: ৪.৬    াঈত্তযদাতাদদয রক্ষাগত সমাগ্যতা (সুরফধাদবাগী এরাকা  রনয়ন্ত্রণ এরাকা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াঈত্তযদাতাগদণয প্রকাযদবদ (ররঙ্গ): রচত্র ৪.৭ সথদক সদখা মাদচ্ছ সম সুরফধাদবাগী এরাকায় াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য 

প্রায় ৭৮.৩ তাাং াঈত্তযদাতা পুরুল ান্যরদদক রনয়ন্ত্রণ এরাকায সভাট াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য প্রায় ৭৭.৩ তাাং 

পুরুল। এছাড়া সুরফধাদবাগী এরাকায় াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য প্রায় ২১.৭ তাাং াঈত্তযদাতা ভররা ান্যরদদক রনয়ন্ত্রণ 

এরাকায সভাট াঈত্তযদাতাদদয ভদধ্য প্রায় ২২.৭ তাাং ভররা। সুরফধাদবাগী  রনয়ন্ত্রণ  এরাকায় ররঙ্গ সবদদ 

সতভন সকান াথ বকয সনাআ।  



  

রচত্র: ৪.৭  াঈত্তযদাতাদদয ররঙ্গ রবরত্তক রফন্যা (সুরফধাদবাগী এরাকা  রনয়ন্ত্রণ এরাকা) 
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ুরুল 



  

 

াঈত্তযদাতাগদণয খানায য়:রনষ্কান ব্যফস্থা: 

 সকান এরাকায় সম ফারড়গুদরাদত মদথামৄি য়:রনষ্কান ব্যফস্থা সনাআ সখাদন সযাগ জীফানু িাযা াঅিান্ত য়ায 

ঝ াঁরক খুফ সফর। এটা একটা খানায াঅথ ব াভারজক াঈন্নয়দনয প্রধান রনদদ বক। রচত্র ৪.৮ সথদক সদখা মাদচ্ছ ভাত্র 

৫৩.০ তাাং খানা (সুরফধাদবাগী) মাদদয াঈন্নত য়:রনষ্কান ব্যফস্থা াঅদছ, ৫৭.০ তাাং খানা (রনয়ন্ত্রণ) মাদদয 

াঈন্নত য়:রনষ্কান ব্যফস্থা াঅদছ । ান্যান্য ৩৪.০ তাাং রযফাদয সভাটাদভাটিবাদফ াঈন্নতভাদনয য়:রনষ্কান 

ব্যফস্থা াঅদছ। মাযা এদকফাদয ানুন্নত য়:রনষ্কান ব্যফস্থায় চদর তাদদয াংখ্যা ৭.০ তাাং। ান্যান্য 

য়:রনষ্কান ব্যফস্থা রচত্র ৪.৮ ভাধ্যদভ রফদবাদফ সদখাদনা দরাাঃ 

 

রচত্র: ৪.৮  াঈত্তযদাতাদদয য়:রনষ্কান ব্যফস্থায তুরণামূরক রচত্র (সুরফধাদবাগী এরাকা  রনয়ন্ত্রণ এরাকা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৩. 

 



  

  
াঅথ ব-াভারজক াঈন্নয়ন  দারযদ্রতা রফদভাচদন প্রকদল্পয প্রবাফ:  

দারযদ্র রনযদন ফাাঁধ রনভ বাণ এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয প্রবাফদক চাযটি াঈাদয় াংজ্ঞারয়ত কযা দয়দছ, মথা-  সচ 

ব্যফস্থানায় কৃরল পর াঈৎাদন বৃরদ্ধ, ভানফ ম্পদ াঈন্নয়ন, ফাজাযজাত  (ড়ক ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয কাযদণ) এফাং 

শ্রভ কাম বিভ।   

 

কৃরল পর াঈৎাদন: সচ ব্যফস্থানায পদর একাআ জরভদত একারধক পর াঈৎাদন িফ দয়দছ এফাং ানাফারদ 

জরভ াঅফারদ জরভদত ান্তভূ বরিয কাযদণ কৃলদকয ফাৎরযক পর াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

ভানফ ম্পদ াঈন্নয়ন: ফাাঁধ রনভ বাণ প্রকদল্পয ফাস্তফায়দনয পদর ড়ক ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ। এয পদর রক্ষা এফাং 

স্বাস্থযদফায ভত সভৌররক চারদাগুদরাদক সখানকায দরযদ্র ভানুলগুদরায কাদছ সৌছাদনা াদনকটা জতয 

দয়দছ। ড়ক রযফন ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয পদর প্রাথরভক রক্ষা এফাং স্বাস্থযদফা গ্রণ কযায ায  বৃরদ্ধ 

সদয়দছ।  

 

ফাজাযজাতকযণ : ফাজাদয ম বাপ্ত যফযা থাকায কাযদণ এফাং ড়ক ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয পদর াঈদেখদমাগ্য াদয 

ায  ান্যান্য কৃরল কাদজ ব্যফহৃত দণ্যয দাভ কদভদছ। ণ্য ফাজাযজাতকযদণয খযচ কদভদছ। তাছাড়া, ড়ক 

ব্যফস্থায াঈন্নয়ন,  কৃরলজাত ণ্য াঈৎাদন, দণ্যয ঠিক মূল্য রনরিত দয়দছ।  

 

কভ ব াংস্থান: ড়ক ব্যফস্থায াঈন্নয়ন এফাং যক্ষণাদফক্ষণ কাম বিদভয জন্য নমুনা এরাকায জনদগাষ্ঠীয কভ ব-াংস্থাদনয 

সুদমাগ দয়দছ  চাকুরযয সুদমাগ সৃরি দয়দছ। শ্রভ ফাজাদয শ্রদভয মূল্য বৃরদ্ধ সদয়দছ। ফাজাদযয াদথ 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয পদর রফরবন্ন গঠনমূরক কভ বকাদেয সুদমাগ সৃরি দয়দছ। কৃরলখাদত াঈন্নয়দনয সৃরি 

দয়দছ রযফন ব্যফস্থায াঈন্নয়দনয পদর। এ াঈন্নয়দনয পদর এরাকায় দারযদ্রতায ায কদভদছ। নমুনা এরাকায়, 

সমখাদন সফরযবাগ ভানুল প্রতযন্ত এরাকায় ফা কযত এফাং মাদদয প্রধান সা রছর কৃরলকাজ তাযা এখন এ 

াঈন্নয়ন  কভ বকাদেয জন্য কৃরলকাদজয ফাাআদয তাদদয  াঅদযা াদনক  ধযদনয াঅদয়য সুদমাগ সৃরি দয়দছ সমভন- 

ক্ষুদ্র ব্যফা, ভৎস্য চাল, ফনায়ন াআতযারদ। নমুনা এরাকায় সদখা রগদয়দছ সখানকায ভানুলদদয খানা সথদক  

ফাজাদয সমদত াঅদগয চাাআদত কভ ভয় রাদগ পদর  তাদদয কাদজয ব্যাঘাত দচ্ছ না । ফাৎরযক পর াঈৎাদন 

বৃরদ্ধ   মাতায়াদতয সুরফধায জন্য রযফন খযচ কভায কাযদণ নমুনা এরাকায় প্রতযন্ত াঞ্চদরয ভানুলদদয তদরনক 

াঅয় বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 

াঈদযয তদথ্যয াঅদরাচনা সথদক এটা স্পি সম  প্রকল্প এরাকায় রফরবন্ন াঈন্নয়নমূরক কভ বকাদেয পদর নমুনা 

এরাকায় শ্রদভয সক্ষত্র বৃরদ্ধ সদয়দছ। এ গদফলণায় সদখা  রগদয়দছ ভানুদলয দরযদ্রতা দূরযকযদণ সচ ব্যফস্থায 

াঈন্নয়ন ব্যাকবাদফ মূখ্য ভূরভকা ারন কযদছ। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয  সপ্ররক্ষদত প্রতযন্ত এরাকায কৃলদকযা তাদদয 

কৃরলকাদজয াাার ান্যান্য কাদজয সক্ষত্র সৃরি কযদত ক্ষভ দয়দছ মা তাদদয দারযদ্রদক  দূরযকযদণ গুরুত্বপূণ ব 

র্ভরভকা ারন কদয। তাাআ সম ভস্ত এরাকায় কৃরলকাদজয াাার এ ধযদনয ান্যান্য কাদজয সক্ষত্র সৃরি কযা 

প্রদয়াজন সখাদন এ ধযদনয াঈন্নয়নমূরক কভ বকাে কযা রফদলবাদফ প্রদয়াজন। 
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ঞ্চভ াধ্যায়  
 

 ভীক্ষায় প্রাপ্ত গুণগত াঈাদত্তয রফদেলণ 
 

৫.১ মূখ্য াঈত্তযদাতাগদণয (KI I )  াঈাত্ত রফদেলণ: (৪ জন প্রকল্প ফাস্তফায়ন প্ররতরনরধ) 

মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান  সচ প্রকল্প (াংদারধত) এয াঅতায় ৪ (চায) জন মূখ্য াঈত্তযদাতাগদণয 

(KI I ) রফরবন্ন যাভ ব  মৄরিয রবরত্তদত এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয াঅশু দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ। 

াঈত্তযদাতাগদণয ভদধ্য যদয়দছন একজন তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী, একজন রনফ বাী প্রদকৌরী এফাং দুাআজন াঈ-

কাযী প্রদকৌরী। 

 

ক) প্রকদল্পয াফকাঠাদভা াংিান্ত: 

াঈদেরখত চাযজনাআ প্রকদল্পয াদথ জরড়ত রছদরন। একজন দুাআ ভা, একজন াাঁচ ভা এফাং াযজন াাঁচ ফছয 

এ প্রকদল্পয াদথ জরড়ত রছদরন। রতনজনাআ ভদন কদযন এ প্রকদল্পয পদর ফন্যা রনয়ন্ত্রণ িফ দয়দছ এফাং সচ 

ব্যফস্থা  সেদনজ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ। তাদদয ভদত এ প্রকদল্পয পদর  এরাকায় কৃরল াঈৎাদন এফাং ভৎস্য 

াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। সম াঈদেদশ্য প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দয়দছ স াঈদেশ্য পূযণ দয়দছ ফদর কদর ভদন 

কদযন।   
 

 

খ) ভূরভ ারধগ্রণ : 

চাযজদনয ভদত এ প্রকদল্পয জন্য ৫২.২০ সক্টয ভূরভ ারধগ্রণ কযা দয়রছর। ফাাআ ভদন কদযন এ প্রকদল্পয পদর 

এরাকায জনগণ াঅরথ বক বাদফ রাবফান দয়দছ। াঅফায সকাঈ ভদন কদযন ারধগ্রণকৃত ভূরভ জনগণ রফরবন্ন কাদজ 

ব্যফায কযদছন। একজদনয ভদত ভূরভ ারধগ্রদণয পদর প্রকল্প এরাকায জনগদণয সকান াসুরফধা য়রন।  

 

গ) ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ : 

াঈত্তযদাতা কদরাআ ফদরদছন প্রকল্প এরাকায জন্য ১২২.৭৮ রক: রভ: ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ কযা দয়রছর। তাযা 

ভদন কদযন এ ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর প্রকল্প এরাকায় ফন্যা রনয়ন্ত্রণ দয়দছ, সচ ব্যফস্থা এফাং সেদনজ ব্যফস্থায াঈন্নরত 

দয়দছ। তাদদয ভদত, এ ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ  ভৎস্য াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 

ঘ) সযগুদরটয রনভ বাণ : 

প্রকল্প এরাকায় ৬ টি সযগুদরটয রনভ বাণ কযা দয়রছর। এয পদর প্রকল্প এরাকায় ারন রনয়ন্ত্রণ  রনষ্কান ব্যফস্থায 

াঈন্নরত দয়দছ। ফাাআ ভদন কদযন কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 

ঙ) াযদপ রনষ্কান ফরগ বভন : 

াঈত্তযদাতা কদরাআ ফদরদছন, প্রকল্প এরাকায জন্য ১৬ টি াযদপ রনষ্কান ফরগ বভন রনভ বাণ কযা দয়দছ। এয 

পদর ফন্যা রনয়ন্ত্রণ  সেদনজ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ। তাদদয ভদত, সচ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ এফাং কায ভদত 

কৃরল  ভৎস্য াঈৎাদন  দু’সটাাআ বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 

চ) সচ াআনদরট : 

১৩০ টি সচ াআনদরট রনভ বাণ কযা দয়দছ। ফাাআ ভদন কদযন, সচ াআনদরট রনভ বাদণয পদর প্রকল্প এরাকায় সচ 

ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ এফাং কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 

 

 

 

৩৫. 

ছ) যাফায ডযাভ : 

প্রকল্প এরাকায় ১ টি যাফায ডযাভ রনভ বাণ কযা দয়দছ ফদর ফাাআ াঈদেখ কদযদছন। ফাাআ ভদন কদযন যাফায ডযাভ রনভ বাদণয 

পদর প্রকল্প এরাকায় সচ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ এফাং কৃরল  ভৎস্য াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। প্রকদল্পয সেদনজ ব্যফস্থায 

াঈন্নরত দয়দছ।  

 



  

জ) ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন : 

প্রকল্প এরাকায় ৬৬.৫৯ রক: রভ: ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন কযা দয়রছর ফদর ফাাআ াঈদেখ কদযদছন। ফাাআ ভদন 

কদযন এয পদর ফন্যা রনয়ন্ত্রণ  সচ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ। এয পদর সেদনজ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ পদর কৃরল 

াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। ফাাঁধ রনভ বাদণয পূদফ ব খারগুরর বযাট দয় মায়ায় ারন াাযণ ত না পদর জরভদত 

জরাফদ্ধতায সৃরি ত । 

 

ঝ) নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ : 

ফায ভদত, প্রকল্প এরাকায় ৬.৩০ রক: রভ: নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ কযা দয়রছর। এয পদর প্রকল্প এরাকায় 

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থায াঈন্নরত দয়দছ ফদর ফাাআ ভত রদদয়দছন। সকাঈ ভদন কদযন এয পদর নদী বাঙ্গনদযাধকযণ িফ 

দয়দছ।  

 

৫.১.১ প্রকদল্পয প্রবাফ ম বদফক্ষণ: 

যশুযাভ এফাং পৄরগাজী াঈদজরায কৃরল ভূরভ, স্কুর, কদরজ, ারপ, ফারড়-ঘয যকায  ব্যরি ভাররকানায় রনরভ বত 

মূল্যফান াফকাঠাদভা যক্ষদথ ব ফন্যা রনয়ন্ত্রন ফাাঁধ রনভ বাণ কযা জরুযী রছর। এ ফাাঁধ রনভ বাণ কাদজয ভাধ্যদভ ফত বভাদন পৄরগাজী 

ফাজায যক্ষা কযা িফ দয়দছ। াাার ফন্যা রনয়ন্ত্রন ফাাঁধ রনভ বাণ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ পৄরগাজী-যশুযাভ াাআদয় এয ৪৫ 

(য়তারে) রকদরারভটায াঅবযন্তরযণ াকা যাস্তা, াঈদজরা ারপ  এয াফকাঠাদভা যক্ষা দয়দছ। এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ 

ছাগরনাাআয়া াঈদজরায ভরজদ, ভাদ্রাা, স্কুর াঅয াদনক প্ররতষ্ঠান যক্ষা কযা িফ দয়দছ। প্রকল্পটিয পদর 

পৄরগাজী এফাং যশুযাভ াঈদজরা দুাআটি প্রফর ফন্যায প্রদকা সথদক যক্ষা সদয়দছ।  

 

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ প্রকদল্পয পদর নতুন যাস্তা দয়দছ, সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ মা এ প্রকদল্পয াঅতায় ফফাকাযী 

জনগদণয জন্য াদনক সুদমাগ সৃরি দয়দছ। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর ঘযফারড়, নতুন করকাযখানা, ভাদক বট দ্রুত বৃরদ্ধ 

াদচ্ছ মা তাদদয াথ ববনরতক মৃরদ্ধ দয়দছ এফাং কভ ব াংস্থাদনয সৃরি দয়দছ।  

 

কভ বাংস্থাদনয সৃরি : 

প্রকদল্পয াঅতায় রফরবন্ন স্লুাআচদগট, যাফায ডযাভ, ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর সপনী সজরায স্থানীয় জনগদণয জন্য কভ বাংস্থাদনয 

সৃরি দয়দছ। াদক্ষ শ্ররভকদদয দক্ষ জনরিদত রুান্তরযত কযা িফ দয়দছ এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভধ্য রদদয়। প্রকদল্পয 

ভাধ্যদভ সফকায জনগন াঅত্ম-কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ সদয়দছ সকননা তাযা খার, যাফায ডযাভ াআতযারদ প্ররতস্থাদনয ভাধ্যদভ 

কৃরল জরভদত ারধক পর াঈৎাদদনয সকৌর াঈদ্ভাফন কযদত ক্ষভ দয়দছ। স্থানীয় ফাজাদয রনযাত্তা বৃরদ্ধয কাযদণ 

সভদয়যা এখন ফাজাদয সমদত াদয  স্তরদল্পয প্ররত াঅগ্রী দয় াঈঠদছ সম কাযদণ নাযীদদয জন্য াঅত্ম-কভ বাংস্থাদনয 

সুদমাগ সৃরি দয়দছ। 

 

াঅথ ব াভারজক াঈন্নয়ন: 

নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ ফাস্তফায়ন কযায পদর কৃরলদক্ষত্র এফাং ভৎস্য াঈন্নয়দন ব্যাক র্ভরভকা ারন কযদছ মা 

ভানুদলয দারযদ্রতা দুযীকযদণ ায়ক দয়দছ। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর প্রকল্প এরাকায গযীফ ভানুলদদয াঅথ ব াভারজক 

াঈন্নয়ন  তাদদয জীফনমাত্রায ভান াঅদগয সচদয় াঈন্নত দয়দছ। 

 

রযদফদয াঈয প্রবাফ:  

এ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর রযদফদয াঈদয সকান রফরূ প্রবাফ রযররক্ষত য়রন সমভন: ভাটি, ারন, ফাতা াথফা জীফ 

তফরচদত্রয ভদধ্য সকান রফরূ প্রবাফ দড়রন।  

 

৩৬. 

 
 
 
 
 
দারযদ্রতা রফদভাচদন এয ভূরভকা: 



  

প্রকদল্প ১৬৯ (একত াঈনত্তয) রাদখয সফর জনগণ রফরবন্ন বাদফ াঈকৃত দয়দছন। দক্ষ জনরি গদড় 

তুরদত এ প্রকদল্পয ভূরভকা ানস্বীকাম ব। দারযদ্রতা রফদভাচদণ এ ধযদনয প্রকদল্পয ভূরভকা খুফ সফর য়ায় এ 

ধযদনয প্রকদল্পয সভয়াদ ফাড়াদনা ফা এ ধযদনয প্রকদল্পয কাজ াঅয াদত সনয়া াঈরচত। 

৫.২ মূখ্য াঈত্তযদাতায (KI I ) াক্ষাৎ গ্রদণয প্ররতদফদন :(২৪ জন স্থানীয় প্ররতরনরধ) 

নমুনা এরাকায় সভাট ২৪ জন মূখ্য াঈত্তযদাতায াক্ষাৎ গ্রণ কযা দয়দছ। াঈত্তযদাতাগদণয ভদধ্য যদয়দছন 

াআাঈরনয়দনয গ্রাভ প্ররতযক্ষা প্ররতরনরধ, াআাঈরনয়ন রযলদদয সচয়াযোন, জনপ্ররতরনরধ (পুরুল/ভররা) রক্ষক, 

াইভাভ রফরবন্ন সাজীফী ভানুল।  

এ প্রকদল্প ফাাংরাদদ ারন াঈন্নয়ন সফাড ব  তদাযরকয কাজ কদযদছন। তাদদয দারয়ত্বগুদরায ভদধ্য াঈদেখদমাগ্য 

দারয়ত্ব দরা ভূরভ ারধগ্রণ, ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ, সযগুদরটয, সচ াআনদরট, ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন, 

যাফায ডযাভ, নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ ম বদফক্ষণ রফরবন্ন কভ বকাদেয াদথ তাযা াংমৄি রছদরন। এ 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর াংরেি এরাকায াঅথ ব াভারজক াঈন্নয়ন ভানুদলয জীফন মাত্রায ভান াঈন্নত দয়দছ 

ফদর তাযা াঈদেখ কদযন। 

 

ক) প্রকল্পটিয াঈন্নয়ন ম্পরক বত দচতনতা: ফাস্তফায়নকৃত প্রকল্প ম্পদকব াফরত রকনা এভন প্রদশ্নয জফাদফ 

ফাাআ জফাফ সদন সম তাাঁযা ফাাআ প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন ম্পদকব াফগত াঅদছন। 

 

াযণী ৫.১  াঈত্তযদাতাগদণয প্রকল্পটিয াঈন্নয়ন ম্পরক বত: 

প্রকল্পটিয াঈন্নয়ন (এদকয ারধক াঈত্তয) জন 

ফাাঁধ য়ায পদর াত্র এরাকায ারফ বক াঈন্নয়ন দয়দছ  ১৮ 

রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন াঈরস্থরত বৃরদ্ধ সদয়দছ  ২০ 

ফাাঁদধয কাযদণ াঅদগয ভত ারন ঢুদক পর নি য়না  ১৬ 

ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর এরাকায় ফন্যায প্রবাফ কদভদছ  ১৪ 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ (যাস্তা ফন্যায প্রদকা সথদক যক্ষা সদয়দছ  ১৩ 

জরভদত পর াঈৎাদন সফদড়দছ  ১৮ 

ভানুদলয াথ ববনরতক  াভারজক াঈন্নরত দয়দছ  ১৭ 

াঅদগ ারন জদভ থাকত ফাাঁধ য়ায কাযদণ এখন াঅয ারন জদভ থাদকনা  ২২ 

ব্রীজ  স্লুাআচ সগাআট রনভ বাণ দয়দছ ৮ 

 

 

এছাড়া তাাঁযা ফাস্তফারয়ত প্রকদল্পয রফরবন্ন াঈন্নয়দনয রদকগুদরা াঈদেখ কদযদছন । 

 রতন-চতুথ বাাং মূখ্য াঈত্তযদাতা ভদন কদযন ফাাঁধ য়ায পদর াত্র এরাকায ারফ বক াঈন্নয়ন দয়দছ  

কৃরল জরভদত াঈৎাদন সফদড়দছ। 

 দুাআ-তৃতীয়াাং ভদন কদযন ফাাঁদধয কাযদণ াঅদগয ভত ারন ঢুদক পর নি য়না । 
 সভাট াঈত্তযদাতায াদধ বদকয সফী রফশ্বা কদযন ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর এরাকায় ফন্যায প্রদকা কদভদছ। 

 াদধ বদকয সফী ভদন কদযন সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ ।  

 সভাট াঈত্তযদাতায াদধ বদকয সফী ভদন কদযন এরাকায ভানুদলয াঅথ ব-াভারজক াঈন্নরত দয়দছ । 

 

 

৩৭. 

 

 

 

 

খ) প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর প্রকল্প এরাকায দৃশ্যভান রযফত বনমু:  রনদেয াযণী ৫.২ দত সদখা 

মায় সম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর দৃশ্যভান রযফত বন দয়দছ। মূখ্যাঈত্তযদাতায ভাধ্যদভ প্রাপ্ত দৃশ্যভান  রযফত বন 

াংিান্ত প্রাপ্ত ১৭ টি ভতাভদতয ভদধ্য ৯ টি াঈদেখ কযা দরা: 



  

াযণী ৫.২ াঈত্তযদাতাগদণয প্রকল্পটিয দৃশ্যভান রযফত বনমু ম্পরক বত:  

দৃশ্যভান রযফত বনমু (এদকয ারধক াঈত্তয) জন 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ  ২৪ 

ফন্যায প্রদকা সথদক এরাকাফারয াঈকায দয়দছ  ২২ 

জরভয মূল্য বৃরদ্ধ সদয়দছ  ২০ 

কৃরলদক্ষদত্র ব্যাক াঈন্নরত াধন দয়দছ  ১৯ 

কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরি দয়দছ  ১৮ 

পদরয ক্ষরত াধন ফে দয়দছ  ১৪ 

পদরয াঈৎাদন বৃরদ্ধ ায়ায় স্থানীয় জনগদণয াঅয় বৃরদ্ধ সদয়দছ  ১২ 

নদী বাঙ্গদনয াঅতঙ্ক দুয দয়দছ  ১০ 

 

ফাাঁধ প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর এ এরাকায় দৃশ্যভান রক রযফত বন দয়দছ এভন একটি প্রদশ্নয জফাদফ মূখ্য 

াঈত্তযদাতাগণ রফরবন্ন ভতাভত ব্যি কদযন। ২২ জন ফদরদছন ফন্যায প্রদকা সথদক এরাকাফার াঈকৃত দয়দছ 

এফাং াঅদগ ারন জদভ থাকত রকন্তু ফাাঁধ য়ায কাযদণ এখন াঅয ারন জদভনা । ১৯ জন াঈত্তযদাতা ফদরদছন 

কৃরলদক্ষদত্র ব্যাক াঈন্নরত াধন দয়দছ । এছাড়া প্রকল্পটিয ান্যান্য সম প্রবাফ দৃশ্যভান তায ভদধ্য যদয়দছ: 

পুকুযগুদরাদত স্থারয়বাদফ ভাছ চাল দচ্ছ; পদরয ক্ষরত াধন ফে দয়দছ; ফাাঁদধয কাযদণ যাস্তাঘাদটয ক্ষরত কভ 

দচ্ছ ; ফনায়ন কভ বসূরচ বৃরদ্ধ সদয়দছ; এরাকাফাীয নদী বাঙ্গদনয াঅতঙ্ক দুয দয়দছ ; কভ বাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরি 

দয়দছ এফাং নতুন নতুন সায সৃরি দয়দছ সমভন: ভাছ চাল, োাআরবাং, চাকুরয। ফাাঁদধয প্রবাদফ জরভয মূল্য বৃরদ্ধ 

সদয়দছ (১৮ জন াঈত্তযদাতা ফদরদছন)। 

 

গ) ভূরভ ারধগ্রণ প্ররিয়ায় সম দমারগতা ায়া রগদয়দছ তা রনেরূ: 

ফাাঁধ প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকাদর ভূরভ হুকুভদখর প্ররিয়ায় এফাং রনভ বাণকাদজ স্থানীয় জনগদণয দমারগতা সকভন 

ায়া রগদয়দছ তা াঈদেখ কযদত রগদয় াঈত্তযদাতাগণ ফদরন: 

 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকাদর ভূরভ হুকুভদখর প্ররিয়ায় এফাং ফাাঁধ রনভ বাদণয ভয় স্থানীয় জনগণ প্রচুয াাে 

দমারগতা কদযদছন। ভূরভ ারধগ্রদণ সকান ভস্যা য়রন।  

ঘ)  প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর দুাআ ফা তদতারধক গ্রুদয ভদধ্য গ্রুরাং াংিান্ত: 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর দুাআ ফা তদতারধক গ্রুদয ভদধ্য গ্রুরাং রক্ষয কদযরছদরন রক না এভন প্রদশ্নয জফাদফ মূখ্য 

াঈত্তযদাতাগদণয প্রায় দুাআ-তৃতীয়াাং জারনদয়দছন সকান গ্রুরাং রক্ষয কদযনরন। 

ঙ) প্রকল্পটি ফাস্তফায়দন রফরদম্বয জন্য ঠিকাদাযগদণয দক্ষতায াবাফ এফাং াঅরথ বক াভদথ্যবয াবাফ কতটুকু 

দায়ী: 
 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরদম্বয রফলদয় প্রাপ্ত ভতাভত রনদচ াঈদেখ কযা দরা: 

সফীযবাগ াঈত্তযদাতা এ ম্পরক বত ভতাভদত াঈদেখ কদযদছন সম, এ ব্যাাদয তাদদয ধাযণা সনাআ। 
 

 

 

৩৮. 

 

 

চ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন রফরদম্বয জন্য যকাদযয ফযাে ফা ছাড় কতটুকু দায়ী: 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন রফরদম্বয জন্য যকাদযয ফযাে ফা ছাদড়য রফলদয় রনদেয ভতাভত ব্যি কদযদছন: 

প্রায় াদধ বকাআ ফদরদছন সম প্রকল্পটি ঠিক ভদয় দয়দছ, ফাকী াদধ বক ভদন কদযন ফযাে সদযীয জন্য ঠিক ভদয় 

কাজ য়রন। 
 



  

ছ) দুদম বাগ ঝ াঁরক হ্রাদ প্রকল্পটিয ায়ক ভূরভকা ারন: 

দুদম বাগ ঝ াঁরক হ্রা প্রকদল্পয ান্যতভ াঈদেশ্য। মূখ্য াঈত্তযদাতাগদণয সফীয বাগ জানান পর, ঘযফাড়ী, গফারদশু 

দুদম বাগ সথদক যক্ষা সদয়দছ এফাং নদী বাঙ্গন াঅতঙ্কটি দূয দয়দছ।  

জ) প্রকল্পটিয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান  সচ ব্যফস্থামুদয ফত বভান কাম বকারযতায ভান: 

ফাাঁধ প্রকল্পটিয দুফ বর রদক ম্পদকব মূখ্য াঈত্তযদাতাগদণয সম কর ভতাভত ায়া সগদছ তা রনদেদদয়া দয়দছ। 

প্রকল্পটিয ফন্যা রনয়ন্ত্রন  সচ ব্যফস্থামুদয ারফ বক ম বাদয় ফত বভান কাম বকারযতায ভান বার ফদর কদরাআ ভত 

রদদয়দছন রকন্তু তাযা দুাআটি জায়গায় পাটর সদখা রদদয়দছ ফদর াঈদেখ কদযন। যক্ষণাদফক্ষদণয াবাদফ ারন 

রনষ্কান ব্যফস্থা কাম বকযী নয় ।  

ঝ) প্রকল্পটিদত াভারজক ফনায়ন কভ বসূরচ: প্রকল্পটিদত এরাকায় াভারজক ফনায়ন কভ বসূরচ চালু াঅদছ রক না 

সাআ াংিান্ত প্রদশ্নয াঈত্তদয প্রাপ্ত ভতাভত রনদেফণ বনা কযা দরা: 

প্রায় াদধ বদকয সফী াঈত্তযদাতা ফদরদছন প্রকল্পটিদত াভারজক ফনায়ন কভ বসূরচ চালু াঅদছ। তাদদয ভদত যকায 

(ফন রফবাগ) এফাং স্থানীয় ভূরভ দাতাগণ গাছ রারগদয়দছন এফাং ফাাঁদধয ধাাঁদয ফনায়দনয পদর রযদফদয াঈন্নরত 

দয়দছ। াঈযন্তু রকছু াংখ্যক াঈত্তযদাতা ফদরদছন সম, ফনায়ন কভ বসূরচ ম্বদে  জাদনন না, ফনায়ন কভ বসূরচ চালু 

সনাআ, থাকদর বার ত। রডররদত গাছ রাগাদনায সকান কদম্পাদনন্ট না থাকদর এরাকায জনাধাযণ  জরভয 

ভাররকগণ সস্বচ্ছায় বৃক্ষদযান কভ বসূরচ ফাস্তফায়ন কদযদছন। 

ঞ) প্রকল্পটিয ররযয়রডক যক্ষণাদফক্ষণ: াঈত্তযদাতাগদণয কাদছ প্রকল্পটিয ররযয়রডক যক্ষণাদফক্ষদণয রফলদয় 

যাভ ব দত রফদল রফদল যাভ বগুদরা রনদে সদয়া দরা: 

 ফাাঁধ াংরগ্ন এরাকাফাীদক দচতন কযদত দফ । 

 প্রকদল্পয ম বদফক্ষণ এফাং ভরনটরযাং ফাড়াদত দফ । 

 ফাাঁধটি ভজবুত কযদত দফ । 

 ফাাঁদধয চাযরদদক য়ার ততযী কযদর ফাাঁধটি স্থায়ী দফ । 

 প্রকদল্পয সভয়াদ সল দয়দছ সভয়াদ ফাড়াদত দফ । 

 সযগুদরটযগুরর প্রদয়াজদনয ভয় সখারা যাখায ব্যফস্থা থাকা াঈরচত। 

 ফাাঁধটি যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য যকাযী জনফর রনদয়াগ কযায দদক্ষ সনয়া দযকায। 

 ফাাঁধটি াংষ্কায কযা খুফাআ দযকায  । 

 ফাাঁদধয ধায সথদক ফারর াঈদত্তারন ফে কযদত দফ । 

 যকাযী াঈদযাদগ যক্ষণাদফক্ষদণয ব্যফস্থা কযা প্রদয়াজন। 

 

 

 

 

 

৩৯. 

 

ট) রনযাত্তায দৃরিদকাণ সথদক মুখ্য াঈত্তযদাতাগদণয জফাফ রনেরূ:  

 ফাাঁদধয দুাআ জায়গাদত পাটর ধদযদছ কাদজাআ এ ব্যাাদয ব্যফস্থা সনয়া প্রদয়াজন। 

 ফাাঁধ সথদক ভাটি খু াঁদড় সনয়া এটা ফে কযায জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা সনয়া দযকায। 

 সকান সকান জায়গায় ফাাঁধ গত ব দয় সগদছ এখন াাঁটায াঈদমাগী নয়, এ ব্যাাদয জরুযী ব্যফস্থা সনয়া 

প্রদয়াজন। 



  

 

ঠ) প্রকল্পটি ম্পদকব াঈত্তযদাতাগদণয ান্যান্য ভতাভত: 

 াবফধবাদফ গাছ কাটা ফে কযদত দফ  

 ফাাঁধটি াঅদযা উঁচু কযা দযকায।  

 প্রবাফারী সরাকজন সমন ফাাঁধটিয ভাটি সকদট সকান ক্ষরত কযদত না াদয সজন্য রনয়রভত ভরনটরযাং 

প্রদয়াজন। 

 নদীদত ারন নাভায জন্য খার পুনাঃ খনন কযায প্রদয়াজন দয় দড়দছ।   

 ফাাঁদধয রযচম বা, ফাাঁধযক্ষা এফাং স্থারয়ত্ব ধদয যাখায জন্য প্রদয়াজনীয় প্ররতযক্ষা প্রযী, াংষ্কাযক  

ভরনটরযাং এয জন্য সরাকফর থাকা প্রদয়াজন।  

 নদী খনন কযা দযকায এফাং াফাদধ নদীয ফারর াঈদত্তারন ফে কযদত দফ। 

 নদী াদনয পদর নদীয ম্মুখ বাদগ ঘুরণ বয়ভান সশ্রাদতয কাযদণ নদীয বাঙ্গদনয সৃরি য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪০. 

 

 

৫.৩  প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায প্রাযরিক দরগত াঅদরাচনায (FGD) প্ররতদফদন: 
 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভাদজয কর সশ্রনীয ভানুদলয যাভ ব  মৄরিয রনযীদখ এরাকায় ফ রভররদয় ৯টি দরফদ্ধ 

াঅদরাচনা কযা দয়দছ। দরফদ্ধ াঅদরাচনা সপনী সজরায ৩ টি াঈদজরায (যশুযাভ, ছাগরনাাআয়া  পৄরগাজী) 

প্রদতযকটি সথদক ২টি সুরফধাদবাগী  ১টি রনয়ন্ত্রণ এরাকায় রযচারনা কযা দয়দছ।  াঈি এরাকায় মাদদযদক 

রনদয় দরফদ্ধ াঅদরাচনা ফা বা কযা দয়দছ তাদদয ভদধ্য কৃলক, রক্ষক, ব্যফায়ী, াইভাভ, সচয়াযোন, সভম্বায 

(পুরুল/ভররা), ভৎস্যজীরফ, নাযী সনত্রী, রক্ষাথী, শ্ররভক, যাজনীরতরফদ এফাং চাকুযীজীরফ সভাট ১৩৫ জন 

স্থানীয় জনগণ াঅদরাচনায় াাংগ্রণ কদযন। তাদদয কদরয ফয় ২৫ সথদক ৭০ ফছদযয ভদধ্য রছর।  তাদদয 



  

াঅদরাচনায রবরত্তদত প্রকদল্পয মূর াদঙ্গযগুদরায ফত বভান াফস্থা  প্রকল্পদক সটকাআ  কাম বকয কযায জন্য তাদদয 

াঅদরাচনায াযাাং রনদেদদয়া র (FGD াঈরস্থরত তাররকা াংমৄরিদত সদয়া র াংমৄরি -V)। 

 

ক) ভূরভ ারধগ্রণ: দরগত াঅদরাচনায় াঈরস্থত দস্যগদণয ভদত, প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযদত রগদয় তাদদয ভদধ্য 

রকছুাংখ্যক খানায ভূরভ ারধগ্রণ কযা দয়দছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র: দরগত াঅদরাচনা বায় াঈরস্থত দস্যবৃন্দ 

 

খ) ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ: প্রকল্পটিয াঅতায় ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর এরাকায় ফন্যা রনয়ন্ত্রণ কযা িফ দয়দছ 

ফদর কদর একভত সালণ কদযন। এ ফাাঁধ রনভ বাদণয াঅদগ ফন্যায ারন ভানুদলয জীফনমাদনয প্রধান ফাাঁধা 

রদদফ কাজ কদযদছ। ফাাঁধটি রনভ বাদণয পদর ফন্যায ারন রনয়ন্ত্রণ কযা িফ দয়দছ। ফাাঁদধয াঈদয গাছারা 

সযান কযা দয়দছ  মাতায়াদতয জন্য যাস্তা ততযী দয়দছ। াঅদরাচনায় দস্যবৃন্দ ফাাঁদধয সম ফ দুফ বর রদকগুদরা 

াঈস্থান কদযন সগুরর রনদেদদয়া র। 

 মরদ ফাাঁধ মথামথবাদফ রনভ বাণ দয়দছ রকন্তু তদাযরকদত ঘাটরত রছর। 

 সযগুদরটযগুররয সকান সকানটি চর নয় ( Non Funct i oni ng)  সকান সকানটি সমখাদন রনভ বাণ 

কযদর বার দতা সখাদন কযা য়রন। 

 সদখাশুনা কযায করভটি (Super vi si on Commi t t ee) সনাআ। 

 ফাাঁধটি াংস্কায কযা জরুযী।  
 ফাাঁধ ফন্যায প্রদকা সথদক যক্ষা কদযদছ রকন্তু ফাাঁদধয ফাধায় ারনয গরত সযাধ য়ায় ফাাঁদধয ফাাআদযয 

এরাকায় ারনদত পর ডুদফ মায়।  

৪১. 

 

 

 

গ) ফাাঁধ যক্ষণাদফক্ষণ:  

 ফাাঁদধয াঈয ফারড় ঘয রনভ বাণ কযা য়। 

 ফাাঁধ সকদট ক্ষরত কযায িাফনা াঅদছ। 

 খাদরয ভাদঝ ব্যরি ম বাদয় ফাাঁধ সদয়া  ভাছ ধযা য়। 

 জরাফদ্ধতা, যাস্তা বাঙ্গন, ফাাঁদধয সগাড়ায় ফড় ফড় গত ব দয়দছ  ভাটি দয সগদছ।  

 

 

ঘ) সযগুদরটয রনভ বাণ: সফরযবাগ াাংগ্রণকাযী ভদন কদযন সযগুদরটযগুদরায রনভ বাণ কাঠাদভা বার। রকন্তু তায 

ঠিক প্রদয়াগ নাাআ। াঅদগয রনরভ বত সযগুদরটযগুদরায ভদধ্য দুাআ/একটি াদকদজা দয় দড়দছ। নতুন কদয কদয়কটি 

সযগুদরটয রনভ বাণ কযা প্রদয়াজন। 



  

 

 

ঙ) াদপব রনষ্কান ফরগ বভন: প্রদয়াজনীয় রযভাদণ রনষ্কান ব্যফস্থায াবাদফ এ এরাকায সরাকজদনয তদনরন্দন 

জীফদন ফহুরফধ ভস্যা দচ্ছ, তাছাড়া মতটুকু ব্যফস্থানা যদয়দছ তা ত্রুটিমৄি, পদর জনজীফদন সবাগারন্তয 

রযভাণ রদন রদন সফদড় চদরদছ।  

 

 

চ) সচ াআনদরট: সফরযবাগ াাংগ্রণকাযীদদয ভদত সচ াআনদরট ফাস্তফায়ন য়াদত সচ ব্যফস্থা বার 

দয়দছ। এরাকায সফরযবাগ ভানুল জরভদত কৃরল কাদজয জন্য সচ রদদত াদয তদফ সচ াআনদরটগুদরায ভদধ্য 

কদয়কটি ব্যফায ানুদমাগী দয় দড়দছ তাাআ সগুরর ব্যফায াঈদমাগী কযা দযকায। 

 

 

ছ) যাফায ডযাভ: প্রকল্প এরাকায সরাদকযা ফদরদছন সম কহুয়া নদীদত সম যাফায ডযাভ াঅদছ সটি পুযাপুরয চর 

নয়। াঈরস্থত সফরযবাগ াাংগ্রণকাযী যাফায ডযাভটি দ্রুত াংষ্কায  ভয় ভত ব্যফায কযায যাভ ব সদন। 

 

 

জ) ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন: াঅদরাচনায় াাংগ্রণকাযীদদয ভদত তাদদয এরাকায় সম খার রছদরা 

সগুদরা প্রায় বযাট দয় মায়ায় ারন রনষ্কান ব্যফস্থা াদনক দুফ বর দয় দযদছ।  এছাড়া রফরবন্ন জায়গায় 

সেদনজ ব্যফস্থা বার না থাকায কাযদণ রনচু এরাকাগুদরাদত ারন জদভ পর নি য়। সম কাযদণ এরাকায 

াঅাভয জনাধাযণ ভদন কদযন সম খারগুদরা মরদ পুনাঃ খনন কযা য় তাদর এরাকায াঅথ- বাভারজক াঈন্নয়ন 

াঅয ফাড়দফ।  

 

 

ঝ) নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ: সকান সকান জায়গায় নদীয তীদয বাঙ্গদনয সৃরি দয়দছ। মায পদর 

নদীয ারন বাঙ্গদনয ভদধ্য রদদয় পদরয জরভদত ানুপ্রদফ কযদছ  ক্ষরত াধন কযদছ । তাাআ নদী তীদয 

প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ গ্রণ কযদত দফ। এছাড়া নদী তীদয গ রু-ছাগদরয রফচযদণয পদর নদী তীদয ক্ষয়  

বাঙ্গদনয সৃরি য়। নদী তীযফতী এরাকায় বৃক্ষদযাণ  সম বৃক্ষগুদরা াঅদছ সগুদরায সুষ্ঠু রযচম বা  গাদছয 

সগাড়ায় ভাটি প্রদান কদয নদীয তীয যক্ষা কযায কভ বসূরচ াদত রনদর ানাকাাংরক্ষত ফন্যায াত সথদক এরাকায 

ভানুল যক্ষা াদফ ফদর ফায ধাযণা।   

 

ঞ) াঅথ ব-াভারজক াঈন্নয়ন: এ ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর প্রকল্প এরাকায সরাকদদয মদথষ্ঠ াঅথ ব-াভারজক াঈন্নয়ন 

দয়দছ। াঈরস্থত ফায ভদত ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর ফন্যা রনয়ন্ত্রণ য়ায় কৃলদকযা এখন বারভত জরভ চাল কযদত 

াদয, ব্যফা ফারনদজযয প্রায ঘদটদছ ব্যাকবাদফ, সভদয়দদয রক্ষায ায বৃরদ্ধ সদয়দছ, সমাগাদমাগ ব্যফস্থায 

াঈন্নয়দনয পদর চালীযা ভাছ  ফরজ চাল কদয সগুদরাদক ফাজাযজাত কযদত সদযদছ, কুটিয রদল্পয প্ররত 

সভদয়যা াঅগ্রী দয় াঈদঠদছ। তাছাড়া ভানুদলয ভাথারছু াঅয় রফরবন্ন কভ বাংস্থান বৃরদ্ধ সদয়দছ  জীফন 

মাত্রায ভাদনয রযফত বন দয়দছ।  

 

 

 

 

৪২. 

 

ট) কভ বাংস্থান: াঈরস্থত দস্যদদয ভদত স্থানীয় জনগণ প্রকদল্পয রনভ বাণকাদর রিয়বাদফ জরড়ত রছদরন না রকন্তু  

রকছু রকছু সক্ষদত্র াস্থায়ীবাদফ জরড়ত রছদরন সমভন: ভারাভার াাড়া, ভাটি বযাট াআতযারদ স্বল্প সভয়াদী কাদজ 

রনদয়ারজত রছর। কাযণ ঠিকাদাযী সকাম্পানী/প্ররতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকায় সরাকদদযদক রনদয়াগ সদয়া 

দয়রছর। সফরযবাগ দস্যদদয ভদত স্থানীয় করভটিয ভাধ্যদভ জনগদণয মৃ্পিতা থাকদর বার ত। তাযা াঈদেখ 

কদযন, স্থানীয় প্রবাফারী ব্যরি, সনতৃবৃন্দ  রনফ বারচত প্ররতরনরধগণ জরড়ত রছদরন।  

 

ঠ) রযদফদয াঈয প্রবাফ:  মুহুরয-কহুয়া ফাাঁধ প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত য়ায় ফাাঁদধয দুাআ ধাদয  াংমৄি যাস্তায 

দুাআ াদ বৃক্ষদযাণ দয়দছ। এদত রযদফদয বাযাে যক্ষা দচ্ছ এফাং াংরেি এরাকায় গাছারা, শুারখ, 

ভৎস্য ম্পদ (ফারনরজযকবাদফ ভাছ চাল) াঈদেখদমাগ্য াদয বৃরদ্ধ সদয়দছ। তদফ প্রাকৃরতকবাদফ সৃি ভাদছয 

াঈৎাদন কদভ সগদছ পদর সজদরদদয সায রযফত বন দচ্ছ। 

 সকান সকান এরাকায় সমভন পৄরগাজীয াঈদজরায রজ.এভ. াট াআাঈরনয়দনয শ্রী চেপুয গ্রাদভ এফাং 

ছাগরনাাআয়া াঈদজরায াঠান নগয াআাঈরনয়দনয গরতয়া গ্রাদভ জরাফদ্ধতায সৃরি দয়দছ।  



  

 রনধ বারযত খাদরয ারন রনষ্কান য়না। 

 ফন্যা প্ররতদযাধ য়ায় ফারড়ঘয, ফন্য শুারখ যক্ষা সদয়দছ এফাং পর াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

াঈদেখদমাগ্যাদয সফকাযদত্বয ায কদভদছ, কভ বাংস্থাদনয সৃরি দয়দছ, মায পদর এরাকায াঅথ ব-াভারজক 

াঈন্নয়ন াধন দয়দছ।  

 

 

কৃলক াঅবুর কারাদভয পরতায গল্প/সক স্টারড 

গ্রাভ  : ররয়া  

য়াড ব নাং  : ৪      

াঈদজরা : যশুযাভ  

সজরা  : সপনী  

যশুযাভ াঈদজরায় ৪ নাং য়াদড বয ররয়া গ্রাদভয কৃলক সভাাঃ াঅবুর কারাভ সায় কৃলক  াদব বয়ায 

(াঅরভন)। াঈনায সদড় রফঘা কৃরল জরভ াঅদছ। এাআ সদড় রফঘা জরভদত ফাধঁ রনভ বাদণয াঅদগ ( চরে তাাংদ এক 

রফঘা) াঈনায জরভদত একটি পর াঈৎাদন দতা। াঈনায ফছদযয খাফাদযয চাাঈর জরভ দত াঈৎাদন দতা না।  

পর াঈৎাদন দতা রফঘা প্ররত ৪০/৫০ ভন। ফত বভাদন ফাধঁ রনভ বাদণয পদর ঐ রযভাণ জরভদত ১২০/১৩০ ভন 

ধান াঈৎাদন য়।  ফত বভাদন াঈনায জরভদত এক পদরয মায়গায় দুাআ সথদক রতন পর  াঈৎাদন কযদত াদয 

এফাং াঈনায ফছদযয খাফায দয় জায়ায দয ৪০/৫০ ভন ধান  ফাজাদয রফিয় কযদত াদয। াঈনায  ধান 

রফিদয়য টাকা াঈনায সছদর সভদয়দদয সরখাড়া  স্বাস্থয সফায খযচ সমাগাদত াাে কদয।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৩. 

 

 

 

৫.৪  স্থানীয় ম বাদয়য কভ বারা: ঞ্চা (৫০) জন 

 

ভাঠ ম বাদয়য তথ্য ঠিক বাদফ াংগ্রদয াঈদেদশ্য স্থানীয় সুরফধাদবাগী  ান্যান্য ব্যরিফগ ব, াঅাআএভাআরডয 

প্ররতরনরধ, প্রকদল্পয প্ররতরনরধ স্থানীয় ম বাদয় সপনী ারন াঈন্নয়ন সফাদড বয দম্মরন কদক্ষ একটি কভ বারা 

াঅদয়াজন কযা দয়দছ। কভ বারায় াঈরস্থত দস্য াংখ্যা রছর ঞ্চা (৫০) জন। 

 

িরভক নাং  মূর াদঙ্গযমূ  ভতাভত  

1.  ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ রনভ বাণ ফাাঁদধয ক্ষয়দযাধ,  াঈচ্চতা বৃরদ্ধ  সগাভতী নদীয ফাাঁদধয ভত চড়া 

কযদত দফ 

2.  সযগুদরটয রনভ বাণ রনয়রভত াংষ্কায ব্যফস্থানা কযদত দফ 

3.  াযদপ রনষ্কান ফর বগভন রনয়রভত াংষ্কায ব্যফস্থানা রনরিত কযদত দফ 

4.  সচ াআনদরট  ব্যফায রনরিত কযদত দফ 

5.  যাফায ডযাভ  রনয়রভত াংষ্কায ব্যফস্থানা রনরিত কযদত দফ 



  

6.  ারন রনষ্কান খার পুনাঃ খনন রনয়রভত াংষ্কায কযদত দফ 

7.  নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ নদীয দুাআ তীয প্ররতযক্ষামূরক ব্যফস্থা বৃরদ্ধ কযদত দফ। নদী খনন 

কযা দযকায 
 

 

ারফ বক ভতাভত:  

 ফন্যা প্ররতদযাধ য়ায় ফারড়ঘয ফন্যায াঅিভন দত যক্ষা সদয়দছ। 

 পর াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 ভৎ াঈৎাদন বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 সফকাযত্ব  কদভদছ। 

 কভ বাংস্থাদনয সৃরি দয়দছ। 

 াঅথ ব াভারজক াঈন্নয়ন াধন দয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

            রচত্র: স্থানীয় ম বাদয়য কভ বারা ( সপনী দযয ারন াঈন্নয়ন সফাদড বয দম্মরন কদক্ষ ) । 

৪৪. 

 

লষ্ঠ াধ্যায় 

 

িয় দ্ধরত রফদেলণ 

 

াঈি প্রকদল্প ফ বদভাট ৬২ টি (ফাাঁধ ৩৩ টি, সযগুদরটয ৬ টি, াযদপ রনষ্কান ফর বগভন ৫ টি, সচ 

াআনদরট ৪ টি, যাফায ডযাভ ১ টি,  ারন রনষ্কান খার ৪ টি  নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক কাম বিভ ৯ টি) 

প্যাদকদজয ভাধ্যদভ িয়কাম ব ম্পাদন কযা য়। ৬২ টি প্যাদকদজয ভদধ্য তদফ চয়দনয রবরত্তদত ফাাঁধ ৪ টি, 

সযগুদরটয ১ টি, াযদপ রনষ্কান ফর বগভন ১ টি, সচ াআনদরট ১ টি, যাফায ডযাভ ১ টি,  ারন রনষ্কান 

খার ১ টি  সভাট ৯ টি প্যাদকদজয িয় কাম বিভ রফদেলণ কযা য়। রনদোি াযণী ম বাদরাচনা কদয 

সদখা মায় সম, PPR-2008 ানুাদয দযত্র াঅফান, দযত্র জভাদান, মূল্যায়ন করভটি কতৃবক মূল্যায়ন, 

সনাটিরপদকন াপ এয়াড ব এফাং কােবাদদ ঠিকবাদফ কযা দয়দছ এফাং কােবাদদ এয ভয় ানুমায়ী 



  

ঠিকবাদফ কাজ ম্পন্ন দয়দছ ভদভ ব প্ররতয়ভান য় তদফ ফহুর প্রচারযত রত্রকায় প্রচারযত য়রন। তদরনক 

সবাদযয ডাক, The Fi nanci al  Expr ess, The Bangl adesh Obser ver , তদরনক 

াংফাদ, ফাাংরাদদ ভয় এ প্রচারযত দয়দছ। যাফায ডযাভ এয সফরায় ঠিকাদাযদদয প্রাক-সমাগ্যতা মাচাাআ 

কযা দয়দছ। প্রকল্পটিয াযপযদভি ারডট সপব্রুয়ারয ২০১৫ সথদক সভ ২০১৫ ম বন্ত দয়দছ। যকাযী 

ভা রাফ যক্ষদকয কাম বারয় সথদক ারডট ২ ফায দয়দছ, প্রথভ ফায নদবম্বয ২০১৪ এফাং রিতীয় ফায 

ারডট দয়দছ  াদক্টাফয ২০১৫। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৫.



  

াযণী ৬.১:  িয় দ্ধরত রফদেলণ 

দযত্র 

াঅফাদনয 

তারযখ 

রত্রকায নাভ 

দযত্র 

জভাদাদনয 

তারযখ 

ব্যফধান 

(রদন) 

মূল্যায়ন করভটিয 

দস্য াংখ্যা  

ানুদভাদদনয 

তারযখ 

সনাটিরপদকন 

াপ এয়াড ব 

এয তারযখ 

কােবাদদ 

সদয়ায তারযখ 

ম্পাদদনয 

তারযখ 

সটোয  প্যাদকজ নাং 

সভাট টাকায 

রযভান 

ররাঅয 

২৯.০৯.২০১০ তদরনক সবাদযয 

ডাক 

 

এফাং 

 

The 

Fi nanci al  

Expr ess 

২৬.১০.২০১০ ২৮ ৬ জন 

২৮.১১.২০১০ 

 

 

 

০৫.১২.২০১০ 

(ডান রদদকয 

ফাাঁধ) 

 

 

 

 

 

১৯.১২.২০১০ 

(ফাভ রদদকয 

ফাাঁধ) 

 

১৫.১২.২০১০ 

তারযদখ রচঠি 

প্রদান 

 

১৭.১২.২০১০ 

তারযখ দত 

কাজ শুরু কযায 

াঅদদ 

 

২৩.১২.২০১০ 

তারযদখ রচঠি 

প্রদান 

 

২৬.১২.২০১০ 

তারযখ দত 

কাজ শুরু কযায 

াঅদদ 

১৫.০৫.২০১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪.০৫.২০১১ 

সটোয নাং 

Feni /T-02/2010-

11 

 

 

প্যাদকজ নাং 

MKP-06/10 

 

 

 

MKP-08/10 

 

৯৯৪৪৫৭৩.৭৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫৪৯৪১২৭.৬৮ 

PPR-2008 

 

০৩.০৯.২০১১ তদরনক 

াআনরকরাফ 

 

এফাং 

 

The 

Fi nanci al  

Expr ess 

১০.১০.২০১১ ৩৭ ৬ জন 

০৯.০৮.২০১১ 

 

০১.১১.২০১১ 

(ডান রদদকয 

ফাাঁধ) 

 

 

 

 

 

 

 

০১.১১.২০১১ 

(ফাভ রদদকয 

ফাাঁধ) 

 

২৪.১১.২০১১ 

তারযদখ রচঠি 

প্রদান 

 

২৭.১১.২০১১ 

তারযখ দত 

কাজ শুরু কযায 

াঅদদ 

 

 

২৩.১১.২০১১ 

তারযদখ রচঠি 

প্রদান 

 

২৭.১১.২০১১ 

তারযখ দত 

২৪.০৪.২০১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪.০৪.২০১২ 

সটোয নাং 

Feni /T-04/2011-

12 

 

প্যাদকজ নাং 

MKP-36/11-12 

 

 

 

 

MKP-28/11-12 

 

 

 

১৪৫৩৮০০৪.৮২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭৭৮৮৮০১.৫১ 

 

 

PPR-2008 

 



  

দযত্র 

াঅফাদনয 

তারযখ 

রত্রকায নাভ 

দযত্র 

জভাদাদনয 

তারযখ 

ব্যফধান 

(রদন) 

মূল্যায়ন করভটিয 

দস্য াংখ্যা  

ানুদভাদদনয 

তারযখ 

সনাটিরপদকন 

াপ এয়াড ব 

এয তারযখ 

কােবাদদ 

সদয়ায তারযখ 

ম্পাদদনয 

তারযখ 

সটোয  প্যাদকজ নাং 

সভাট টাকায 

রযভান 

ররাঅয 

কাজ শুরু কযায 

াঅদদ 

০১.১০.২০১০ 

 

 

 

২৮.০৯.২০১০ 

তদরনক খফয 

 

এফাং 

 

Bangl ades
h Today 

২৬.১০.২০১০ 

 

 

 

২৬.১০.২০১০ 

২৬ 

 

 

 

২৮ 

৬ জন 

 

০৪.১০.২০১০ 

২৩.১১.২০১০ 

(সযগুদরটয) 

 

 

 

 

 

 

 

০৯.১২.২০১০ 

তারযদখ রচঠি 

প্রদান 

 

২২.০১.২০১১ 

তারযখ দত 

কাজ শুরু কযায 

াঅদদ 

 

 

 

 

 

 

২০.০৬.২০১১ 

 

 

 

 

 

সটোয নাং 

Feni /T-05/2010-

11 

 

প্যাদকজ নাং 

MKP-32/10 

১৭১৩২২১৪.০৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR-2008 

 

 

২১.০৯.২০১১ 

 

 

 

 

ফাাংরাদদ ভয় 

 

 

১৭.১০.২০১১ 

 

 

 

 

২৭ 

 

 

 

৬ জন 

০৯.০৮.২০১১ 

 

২৪.১১.২০১১ 

(াযদপ 

রনষ্কান 

ফর বগভন) 

 

০৮.১২.২০১১ 

তারযদখ রচঠি 

প্রদান 

 

১১.১২.২০১১ 

তারযখ দত 

কাজ শুরু কযায 

াঅদদ 

 

 

 

০৮.০৪.২০১২ 

 

সটোয নাং 

Feni /T-05/2011-

12 

 

প্যাদকজ নাং 

MKP-35/11-12 

 

৩৭৯৭৯৬৪.৩৬ 

 

 

PPR-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

দযত্র াঅফাদনয 

তারযখ 

রত্রকায নাভ 

দযত্র 

জভাদাদনয 

তারযখ 

ব্যফধান 

(রদন) 

মূল্যায়ন করভটিয 

দস্য াংখ্যা  

ানুদভাদদনয 

তারযখ 

সনাটিরপদকন 

াপ এয়াড ব 

এয তারযখ 

কােবাদদ 

সদয়ায 

তারযখ 

ম্পাদদনয 

তারযখ 

সটোয  প্যাদকজ 

নাং 

সভাট টাকায 

রযভান 

ররাঅয 



  

২৯.০৯.২০১০ তদরনক সবাদযয 

ডাক 

 

এফাং 

 

The 

Fi nanci al  

Expr ess 

২৬.১০.২০১০ ২৮ ৬ জন 

০৪.১০.২০১০ 

২৩.১১.২০১০ 

(সচ াআনদরট) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৯.১২.২০১০ 

তারযদখ রচঠি 

প্রদান 

 

২২.০১.২০১১ 

তারযখ দত 

কাজ শুরু 

কযায াঅদদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০.০৬.২০১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সটোয নাং 

Feni /T-

04/2010-11 

প্যাদকজ নাং 

MKP-19/09 

 

 

 

 

১৪৫৭২২৪৭.৫৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৩.১১.২০০৫ 

২৪.১১.২০৫ 
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দযত্র াঅফাদনয 

তারযখ 

রত্রকায নাভ 

দযত্র 

জভাদাদনয 

তারযখ 

ব্যফধান 

(রদন) 
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দস্য াংখ্যা  
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তারযখ 
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সভাট টাকায 

রযভান 

ররাঅয 
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প্তভ াধ্যায়  

  SWOT (রফদেলণ) ANALYSI S 

 

খানা ম বাদয় সুরফধাদবাগীদদয যারয াক্ষাৎকায, এপরজরড, মূখ্য াঈত্তযদাতাদদয াদথ াঅদরাচনা  স্থানীয় ম বাদয় 

কভ বারা দত াংগৃীত তথ্য  ভতাভত রফদেলদণয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয SWOT ( St r engt h, Weakness, 

Oppor t uni t y and Thr eat ) ফর, দূফ বর, সুদমাগ  ঝ াঁরকমূ রচরিত কযা দয়দছ মা রনদে াঈস্থান কযা 

দরা।  

 
 

৭.১  ফর (St rengt h) রদকমূ: 

 সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ । 

 কৃরলদক্ষদত্র ব্যাক াঈন্নরত াধন দয়দছ। 

 পদরয াঈৎাদন বৃরদ্ধ ায়ায় াঅয় বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 ফন্যায প্রদকা সথদক এরাকাফার মুরি সদয়দছ । 

 ফনায়ন কভ বসূরচ বৃরদ্ধ সদয়দছ । 

 কভ বাংস্থাদনয সৃরি দয়দছ । 

 ব্যফা-ফারনজয বৃরদ্ধয পদর ভানুদলয জীফনমাত্রায ভান বৃরদ্ধ সদয়দছ । 

 নতুন নতুন সায সৃরি দয়দছ সমভন: ভাছ চাল, োাআরবাং, চাকুরয। 

 নদী বাঙ্গদনয াঅতঙ্ক দুয দয়দছ । 

 পর, ঘযফাড়ী, গফারদশু দুদম বাগ সথদক যক্ষা সদয়দছ  । 

 ফন্যা হ্রা সদয়দছ এফাং ফনায়ন বৃরদ্ধ সদয়দছ । 

 সমাগাদমাগ এফাং কৃরল কাদজ রযফত বন এদদছ । 

 

 

7.2 দুফ বর (Weakness) রদকমূ: 

 যাফায ডযাভ চর নয়। 

 নদী  খাদরয গবীযতা াদনক কদভ সগদছ। 

 ারন রনষ্কাদন দীঘ ব ভয় রাদগ। 

 ফাাঁদধয জায়গা রনফ বাচন ঠিক য় নাাআ। ফাাঁদধয ফাধায় ারনয গরত সযাধ য়ায পদর াঈজাদন ারনদত ডুদফ 

পদরয ক্ষরত য়।   

 স্থানীয় সনতৃবৃন্দ ঠিকভত ভরনটরযাং কদযরন । 

 কদয়কটি স্লুাআচ সগাআট াদকদজা, সকান প্রকায কাজ কদযনা । 

 

 

 

 

৫০. 



  

৭.৩  সুদমাগমূ (Opport uni t y): 

প্রকদল্পয পদর এরাকায ারধফাী কৃরলকাদজ াাংগ্রণ সফদড়দছ। ফাাঁধটি াঅথ ব-াভারজক সক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ব র্ভরভকা 

যাখদছ। ফাাঁধ প্রকল্পটিয সকান রফদাাংকা ফা রফরূ প্রবাফ সনাআ ফযাং রযদফ াংযক্ষদণ  াঈন্নয়দন ায়ক। ফন্যা 

 দুদম বাদগয ভয় ফাাঁধটি খুফাআ ায়ক র্ভরভকা ারন কদয। ভৎস্য চাল  াভারজক ফনায়দনয সুদমাগ সৃরি 

দয়দছ।  

 

৭.৪  প্রকদল্পয ঝ াঁরকমূ (Threat ): 

মরদ প্রকদল্পয ফাাঁধ ঠিক বাদফ াংষ্কায  যক্ষণাদফক্ষণ না কযা য় তদফ প্রকল্প এরাকায় াদনক াসুরফধায সৃরি দফ 

সমভন: সচকাম ব ব্যত দফ, ঘযফারড় রফনি দফ  সমাগাদমাগ ব্যফস্থা রফরচ্ছন্ন দফ, ফাররয কাযদণ জরভয াঈৎাদন 

ক্ষভতা হ্রা াদফ এফাং ঠাৎ কদয াাড়ী ঢর, বৃরি  ফন্যায পদর পর, ঘড় ফাড়ী, স্কুর, যাস্তা ঘাট  ভাছ 

চাদলয ব্যাক ক্ষরত ারধত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫১.



  

ািভ াধ্যায় 

ম বদফক্ষণ  সুারয 

 

৮.১  ারফ বক ম বাদরাচনা 

 

 ফাাঁধ রনভ বাদণয পদর যাস্তায াঈন্নয়ন দয়দছ পদর স্কুর/কদরদজ রক্ষাথীদদয াঈরস্থরত বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 মাতায়াদতয সুদমাগ সৃরিয জন্য ভররাদদয ফাাআদয মায়ায/কাজ কযায ায বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 বৃক্ষদযাদণয পদর এরাকায় ফনায়দনয াঈয বার প্রবাফ দযদছ। 

 সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন দয়দছ। 

 ফাাঁধটি য়ায় এরাকাফাী ফন্যায ক্ষয়ক্ষরত সথদক যক্ষা সদয়দছ। 

 এরাকায াঅথ ব-াভারজক াঈন্নয়দনয পদর জরভয মূল্য বৃরদ্ধ সদয়দছ। 
 সচ ব্যফস্থা াঈন্নয়দনয কাযদণ কৃরলদক্ষদত্র ব্যাক াঈন্নরত াধন দয়দছ। 

 পদরয াঈৎাদন বৃরদ্ধ ায়ায় এরাকাফাীয াঅয় বৃরদ্ধ সদয়দছ। 
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৮.২  ম বদফক্ষণ: 

 ফাাঁদধয যক্ষণাদক্ষণ াফস্থায সক্ষদত্র প্রায় ৯০% সরাদকয ভদত ফাাঁধটি যক্ষণাদফক্ষদণয াফস্থা বার নয়। 

 মূহুরয নদীয ফাভ তীদয ১৮ রক.রভ. ফাাঁধ রনভ বাণ য়রন (ছাগরনাাআয়া াঈদজরায ভাভায়া  পৄরগাজী াঈদজরায াঅভজাদ 

াট াআাঈরনয়ন)। 

 ারধকাাং খানায ভাররদকয (৫৮.০৮%) ভদত াযদপ রনষ্কান সেন  খার গুদরা বযাট দয় সগদছ।  

 যাফায ডযাভটি ফত বভাদন কৃলদকয প্রদয়াজদন ব্যফায য়না। 

 ফাাঁদধয দুাআ তীদযয গাছ স্থানীয় জনগণ াবফধ বাদফ সকদট রনদয় মায়।  

 ফাাঁদধয ভদধ্য াবফধ সরাক ফফা কদয ( গরতয়া সানাপুয)। 

 রচথররয়া াআাঈরনয়দনয  ৩ নাং য়াদড বয দুগ বাপুয এরাকায় দুটি পাটর সদখা রদয়াদছ। 

 নদীয দুাআ তীদযয ফাধঁ ক্ষয় দয় (সমভনাঃ জগতপুয , ররয়াগাট, ভধ্যশ্রীচেপুয, গরতয়া সানাপুয নাভক স্থাদন) মুহুরয নদীয 

ডান তীদয ফাধঁটি ঝরিঁপূন ব দয় াঅদছ। 

 পৄরগাজী াঈদজরায রদরারনয়া নদীয ফাভ তীদয ২৯.৫০ রক:রভ: ারন াাযদনয ফাধায জন্য জরাফদ্ধতা সৃরি য়।  

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ সভযাভত/পূনযাকৃরতকযণ কাজ (যশুযাভ, পৄরগাজী  ছাগরনাাআয়া াঈদজরা) (১) ভহুযী নদীয ডানতীদয 

রক:রভ: ০.০০ দত রক:রভ: ৪২.০০ এয ভদধ্য ২৫.০০ রক:রভ: (২) কহুয়া নদীয ডানতীদয রক:রভ: ০.০০ দত রক:রভ: ১৭.০০ 

এয ভদধ্য ৯.০০ রক:রভ:(৩) রদরারনয়া নদীয ডানতীদয রক:রভ: ০.০০ দত রক:রভ: ১০.০০ এয ভদধ্য ৪.০০ রক:রভ: ফন্যা 

রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ সভযাভত/পূনযাকৃরতকযণ দযকায। 

 ভহুযী  কহুয়া নদীদত রর দড় বযাট দয় মাদচ্ছ। 
 

 

৮.৩  সুারয: 

 ফাাঁদধয াঈচ্চতা বৃরদ্ধ, ফাাঁধটি াংষ্কায এফাং ফাাঁধটি ব্যফস্থানায জন্য এফাং নদীয দুাআ তীদযয ক্ষয়দযাদধয রনরভদত্ত ারন াঈন্নয়ন সফাড ব  

াঈদজরা রযলদ সমৌথবাদফ  ফাাঁধ  ব্যফস্থানায় স্থানীয় জনগদনয াাংগ্রণ রনরিত কযা সমদত াদয।  

 ারন াঈন্নয়ন সফাড ব  িাব্যতা ভীক্ষা ম্পাদন াদদক্ষ দুাআ াঈদজরায  ফারক াাংদ ফাাঁধ রনভ বাদণ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

াদয। 

 াযদপ রনষ্কান সেন  খারগুদরা  যক্ষণাদফক্ষণ  বযাট সযাধকদল্প ারন াঈন্নয়ন সফাড ব কতৃবক রনয়রভত বাদফ খার গুদরা  পুনাঃ 

খনন কযা সমদত াদয। 

 প্রদয়াজদন  াংরেি রভরত কতৃবক কৃলদকয প্রদয়াজদন  যাফায ডযাভটিয ব্যফায ারন াঈন্নয়ন সফাড ব কতৃবক রনরিত কযা সমদত াদয।  

 ফাাঁদধয  যক্ষণাদফক্ষণকদল্প াবফধ গাছ কাটা ফে কযা সমদত াদয। 

 ফাাঁদধয  সুষু্ঠ ব্যফস্থানায জন্য াবফধ দখর াঈদচ্ছদ কযা প্রদয়াজন। 

 ারন াঈন্নয়ন সফাড ব কতৃবক পাটর ফদে এফাং পাটর সযাধকদল্প প্রদমাজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা সমদত াদয।  

 ারন াঈন্নয়ন সফাড ব কতৃবক ফাাঁদধয ক্ষয়  বাাংগন সযাদধ প্ররতযক্ষামূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা সমদত াদয।  

 ারন াঈন্নয়ন সফাড ব কতৃবক াযদপজ সেদনজ াঅাঈটদরট রনভ বাদণ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা সমদত াদয।  

 ারন াঈন্নয়ন সফাড ব াঈদেরখত ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ সভযাভত/পূনযাকৃরতকযদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত াদয।  

 ভহুযী  কহুয়া নদীয নাব্যতা যক্ষাদথ ব ারন াঈন্নয়ন সফাড ব সেরজাং/পুনাঃ খনন কযদণ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত াদয ।  

 ররাঅয ানুমায়ী দযত্র াঅফাদনয সক্ষদত্র ফহুর প্রচারযত জাতীয় তদরনক রত্রকায় রফজ্ঞান প্রকা কযা সমদত াদয।   
 

 

 

 

 

৫৩. 

 

৮.৪ াঈাংাযাঃ 



  

মুহুরয-কহুয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান  সচ প্রকল্পটি (াংদারধত) ফাস্তফায়ন য়ায পদর এরাকায জনগদণয কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধ 

সদয়দছ, সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন , কভ বাংস্থান সৃরি এফাং াঅফারদ জরভয রযভান বৃরদ্ধ সদয়দছ। প্রকল্প এরাকা ফন্যায কফর সথদক 

মুি দয়দছ। পদর প্রকল্পটি ারফ বক বাদফ স্বাথ বক দয়দছ ফদর প্রতীয়ভান য়। তদফ প্রকদল্পয ৮টি াদঙ্গয ভদধ্য সমভনাঃ ফাাঁধ, 

সযগুদরটয, সচ াআনদরট  যাফায ডযাভ রনয়রভত বাদফ যক্ষণাদফক্ষণ য়না ফদর প্রতীয়ভান য়। এছাড়া ারন রনষ্কান খারগুদরা রর 

িাযা বযাট দয় মাদচ্ছ। াযদপ রনষ্কান ফর বগভন নারা রদদয় ারন প্রফাদ ভাদঝ ভদধ্য ফাধায সৃরি য়।  নদীয তীয প্ররতযক্ষামূরক 

ব্লক না থাকায় ফাাঁধ ক্ষয় দয় মায়। এগুদরা প্ররতকাদযয জন্য ারন াঈন্নয়ন সফাদড বয ব্যফস্থা সনয়া প্রদয়াজন। যাফায ডযাভটি চর নয়।  

ডযাভটি ততরয কযায য সথদক  একফায  ব্যফায কযা য়রন।  

ডযাভটি যক্ষণাদফক্ষণ   কৃলদকয প্রদয়াজদন ব্যফায রনরিত কযায জন্য  ারন াঈন্নয়ন সফাদড বয ব্যফস্থা সনয়া  প্রদয়াজন  । ৮টি াঙ্গ 

প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত য়ায পদর প্রকল্প এরাকায় ভৎস্য চাল , সমাগাদমাগ ব্যফস্থায াঈন্নয়ন, স্থানীয়বাদফ  কৃরল, রক্ষা  ফনায়ন সক্ষদত্র 

কভ ব াংস্থাদনয সৃরি দয়দছ।  ফাাংরাদদদয নদী ফারত রফরবন্ন এরাকায় ানুরূ প্রকল্প ফাস্তফারয়ত দর  কৃরল াঈৎাদন বৃরদ্ধয ভাধ্যদভ 

ভানুদলয জীফন মাত্রায ভাদনয াঈন্নয়ন ঘটদফ ফদর াঅাকযা মায়।     
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