ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয অতায় ২০১৫-২০১৬ থ থ ফছয়যয এনডনভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন
প্রনতয়ফদয়নয য ভন্ত্রণারে/নফবাগনবনিক াযংয়ে

ক্রঃ
নং

(১)
১।

ভন্ত্রণালয়ের নাভ

(২)

াবন সম্পদ
ভন্ত্রণালে

মভাট সভাপ্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

(৩)
১1 টি

সভাপ্ত প্রকয়ের ধরন

মূল সভে ও ব্যয়ের তুলনাে

বফবনয়োগ
প্রকয়ের
সংখ্যা

কাবরগবর
সহােতা
প্রকয়ের
সংখ্যা

মেবিবসএপ
ভূক্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

সভে ও
ব্যে উবেই
বতক্রান্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

সভে
বতক্রান্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

(৪)
৯

(৫)
২

(৬)
--

(৭)
০৪

(৮)
0৫

সভে
বতক্রায়ন্তর
শতকরা হার
(%)
সফ ববনম্নসয়ফ বাচ্চ
(৯)
0
240

ব্যে
বতক্রান্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা
(১০)
১

ব্যে
বতক্রায়ন্তর
শতকরা
হার(%)
সফ ববনম্নসয়ফ বাচ্চ
(১১)
0
98.46

০১। সভাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ 1১ টি
02।
সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণঃ
মূরত: ননম্ননরনিত কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃনি কযা ে:
ভাপ্ত প্রকেমূয়য মভোদকার বৃনিয প্রধান প্রধান কাযণমূ য়ে মথামথ ম্ভাব্যতা ভীো ব্যতীত প্রকে প্রণেন 
ঠিকাদায ননয়োয়গ নফরম্ব, ক্রে কাম থ প্রনক্রোকযয়ণ ভেয়েন, ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরী, কভথনযকেনা মথামথবায়ফ
নুযণ না কযা আতযানদ। তাছাড়া ভাপ্ত প্রকেমূয়য ব্যে মূর নুয়ভানদত ব্যে য়ো বৃনি না ময়র প্রকে প্রণেনকায়র
ফাস্তফতায নননযয়ি প্রয়োজনীে কাম থক্রভ প্রকে প্রস্তায়ফ ন্তভুথক্ত না কযা, ফাযফায মবৌত কায়জয নডজাআন নযফতথন  ননডঈর
মযট/ননভথাণ াভগ্রীয মূল্য বৃনিয়তু মবৌত কায়জয ব্যে বৃনি াোে কায়জয নযভাণ হ্রা কয়য প্রকে ংয়াধন, ঠিক
নযকেনায বাফ, দুফ থর প্রকে ব্যফস্থানা আতযানদ কাযয়ণ য়নক প্রকে মূর নযকেনা মভাতায়ফক ফাস্তফােন কযা ম্ভফ
েনন।
০৩.

প্রকে ফাস্তফােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাবরশঃ
ক্র:
নং:
০১।

০২।

প্রকয়ের নাভ ও সভস্যা

সুাবরশ

Environmental
Impact প্রকল্পেয অতায় যম ১৭টি প্রকল্পেয Environmental Impact
Assessment (EIA) Study of 30 Assessment (EIA) ম্পাদনপূফ বক Environmental
different BWDB Projects to be Management Plan (EMP) প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ তা
implemented under Climate মথামথবাল্পফ নুযণ কযল্পত ল্পফ;
Change Trust Fund (CCTF)
প্রকল্পেয Internal  External ডডট ম্পাদনপূফ বক
প্রকল্পেয Internal  External ডডট অআএভআডডল্পত ফডত কযল্পত ল্পফ;
ম্পাদন কযা য়ডন।
Feasibility Study & Detailed বডফষ্যল্পত এ ধযল্পণয গুরুত্বপূণ ব প্রকল্পেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ল্পন ঘনঘন প্রকে
Engineering of Ganges Barrage ডযচারক ডযফতবন না কল্পয সুডনডদ বষ্ট প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াগ যদয়া
যমল্পত াল্পয;
Project
২০০৩ যথল্পক শুরু য়া প্রকেটি ২০১৬ াল্পর

প্রকয়েয Internal  External ডডট ম্পাদনপূফ বক

ক্র:
নং:

প্রকয়ের নাভ ও সভস্যা

সুাবরশ

ভাডিকাল্পর যভাট ১৩ ফছল্পয ২৬ জন প্রকে
ডযচারক দাডয়ল্পত্ব ডনল্পয়াডজত ডছল্পরন; মা যভাল্পটআ
কাম্য নয়।

অআএভআ ডফবাগ ংডিষ্ট করল্পক ফডত কযল্পত ল্পফ; এফং

নগাঁ য যো প্রকে

প্রকয়েয অতাে মম কর স্থায়নয ব্লকমূ এিয়নআ মডয়ফ মগয়ছ
মগুনর ংনিষ্ট ঠিকাদায কর্তথক ননতনফরয়ম্ব মভযাভত কযায
ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ;

প্রকয়েয অতাে দীঘ থ ১৩ ফছয ধয়য ভীোয য়য প্রাপ্ত তথ্য 
নডজাআন নুমােী গঙ্গা ব্যায়যজ স্থায়ন ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে
প্রকল্পেয Internal  External ডডট ঈয়যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য।
ম্পাদন কযা য়ডন।

০৩।

প্রকে এরাকাে ২০/২২ টি বফধ স্থানা যয়েয়ছ।
ননফ থাী প্রয়কৌরী জানান মম , আয়তাভয়ে এ নফলয়ে
তাঁযা ২২টি ভাভরা কয়যয়ছন।

প্রকেটিয অতাে নফনজনফ কযাম্প ংরগ্ন নাভাজাড় মগআট
এরাকায ফ্লাড োয়রয ক্রুটি মভযাভত কযয়ত য়ফ;
অঈটয়রট ংরগ্ন ানন ননষ্কায়নয জােগা মম িায়ন মবংয়গ
মগয়ছ /নষ্ট য়েয়ছ মগুনর ংনিষ্ট ঠিকাদায কর্তথক ননতনফরয়ম্ব
মভযাভত কযায ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ;
ফ্লাড োয়রয নবতয়য মম কর জােগাে ভেরা/গৃস্থরী ফজথয
মপরা য়ে তা ফন্ধ কযায জন্য মৌয কর্তথয়েয ায়থ নননফড়
মমাগায়মাগ যািয়ত য়ফ ;
ফ্লাড োয়রয নবতয়য মম ভস্ত বফধ
স্থানা যয়েয়ছ তা
ঈয়েদ কযয়ত য়ফ। অদারয়তয চরভান ভাভরাগুয়রায়ত
প্রয়োজনীে তথ্য প্রভাণ দানির কযয়ত য়ফ। প্রয়োজয়ন প্রান
 মৌয কর্তথয়েয য়মানগতা মনো মময়ত ায়য;

০৪।

ফগুড়া মজরায ন্তযাড়া, দনযাড়া এফং াশ্বফতী
এরাকাে মমুনা নদীয ডান তীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ
ংযেণ (১ভ ংয়ানধত) প্রকে।
প্রকেটিয অতাে ৩.২৩৫ নক:নভ: নদীয তীয
ংযেণ কায়জয ন্তযড়া ংয় প্যায়কজ-১
 দনড় াড়াে ংয় ৭,৮,৯,১০ নং প্যায়কয়জয
কাজ না কযয়র য়তা কাযণ এ ংয় ংযেণ
কাজ শুরু কযায প্রাে ২ ফছয পূয়ফ থআ প্রকে স্থায়ন
চয য়ড় নদী দূয়য য়য মগয়ছ এফং চয়য জনফনত
গয়ড় ঈয়ঠয়ছ। এ প্যায়কজ মূয়য কাম থক্রভ ফন্ধ
কযা য়র যকায়যয য়থ থয াশ্রে য়তা ভয়ভথ
প্রতীেভান য়েয়ছ।
ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ থচ প্রকয়েয
নাভকযণ কযা য়েয়ছ ফগুড়া মজরায ন্তযাড়া,

প্রকেটিয ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন কযয়ত
য়ফ;
নডনন/অযনডননয়ত নুয়ভানদত থাকায য প্রকয়েয
মবৌত কাম থক্রভ শুরু কযায য মনদ মকান প্রকয়েয মকান
ংয়য কাম থক্রভ প্রয়োজনীে য়ে মাে তা ফাস্তফােন না
কয়য যকানয য়থ থয াশ্রে কযায ঈয়যাগ ননয়ত য়ফ;
প্রকয়েয নযজাবথ নন ব্লকমূ নদী তীযফতী কৃলকয়দয
জনভয়ত দীঘ থনদন মপয়র তাঁয়দয ভস্যা সৃনষ্ট না কযায ব্যফস্থা
ননয়ত য়ফ;
বনফষ্যৎ-এ ানন ঈন্নেন মফায়ডথয প্রকয়েয কায়জয ায়থ
প্রকে নাভকযয়ণয াভঞ্জস্যপূণ থ থাকায নফলেটি নফয়ফচানাে
যািয়ত য়ফ;
প্রকেটিয ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন
কযয়ত য়ফ;

ক্র:
নং:

প্রকয়ের নাভ ও সভস্যা

সুাবরশ

দনড়াড়া এফং াশ্বফতী এরাকাে মমুন নদীয ডান
তীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ংযে
ণ। প্রকেটিয
নাভকযণ মথামথ েনন। স্টক াআনরং (নযজথাব
নন ব্লক) জনগয়ণয স্যয়েয়ত ভজুদ কযা
য়েয়ছ। প্রকে ফাস্তফােয়ন ননধ থানযত ভয়ে মচয়ে
য়নক মফী ভে মরয়গয়ছ।
০৫।

০৬।

TRM একটি ননযনফনেন্ন প্রনক্রো। ননেনভত নর াযয়ণয
ব্যফস্থা না কযা য়র নদী ফা িার বযাট য়ে জরাফিতা সৃনষ্টয
অংকা যয়েয়ছ;
নফযভান স্লুআচ মগআয়টয ম্মুয়ি ননে নভত নর াযয়ণয ব্যফস্থা
যািয়ত য়ফ;
ননধ থানযত ভয়ে প্রকে ভাপ্ত না কযাে নানানফধ জটিরতা সৃনষ্ট
য়েয়ছ। ননধ থানযত ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযয়ত অয মত্নফান য়ত
য়ফ;
চুনক্তমুয়ল্যয মচয়ে মফন থ থ মকন ঠিকাদাযয়ক নযয়াধ কযা
য়েয়ছ এয কাযণ িনতয়ে মদিয়ত য়ফ;
২০০৬-২০০৭ থ থ ফছয মথয়ক ২০১০-২০১১ ম থন্ত ভয়ে মম
াযাে মোব  জটিরতা বৃনি ময়েয়ছ ভয়ভথ
কর নডট অনি য়েয়ছ মগুরা যাফনধ ননম্পনি কযা েনন
মকন তায দাে-দানেত্ব ননরূন কযয়ত য়ফ;
প্রতীেভান য়েয়ছ;
ানন ননষ্কায়নয সুয়মাগ মযয়ি নর ভাটিয সুষ্টু ব্যফস্থানায
TRM একটি ননযনফনেন্ন প্রনক্রো। এটি ফন্ধ কযা
ভােয়ভ সুলভ বযাট নননিত কযায নফলেটি নফয়ফচানাে যািয়ত
য়র নদী বযাট য়ে জরাফিতা সৃনষ্ট য়ফ এফং
য়ফ;
জনয়ন্তাল সৃনষ্ট য়ফ।
প্রকেটি ভাপ্ত মঘালনা কযায ব্যফস্থা গ্রয়ণয ননয়দ থনায ১ (এক)
ফছয়যয নধককার য মকন ননঅয মপ্রযণ কযা য়েয়ছ তা
মাচাআ কয়য ংনিষ্টয়দয তকথ কযয়ত য়ফ;
৩ জন কভথকতথা প্রকে
মবারা মজরা য ংযেণ প্রকে (৩ে ম থাে) নতন ফছয মভোয়দ ফাস্তফানেত এ প্রকয়ে

ময়ায মজরাধীন বফদ এরাকা ংরগ্ন
নফরমূয়য জরাফিতা দূযীকযণ (১ভ ম থাে, ২ে
ংয়ানধত)
প্রকয়েয অতাে ফাস্তফা নেত নফনবন্ন ধযয়নয
ফকাঠায়ভাগত ননভথাণ কায়জয ফ
স্থান 
ব্যাকতায তুরনাে নননফড় তদাযনকয জন্য ভাঠ
ম থায়ে মথামথ জনফয়রয বাফ
নছর ফয়র
প্রতীেভান য়েয়ছ। পয়র মথামথ  কাম থকযী
তদাযনকয বায়ফ কায়জয গুণগত  নযভাণগত
ভান নকছুটা িাযা য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান
য়েয়ছ;
ননধ থানযত ভয়ে প্রকে ফাস্তফােন ক
যমত না

নতন ফছয মভোয়দ প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ।
এ ভয়ে ৩ জন কভথকতথা প্রকে নযচারক
নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যয়ছন। তাঁযা প্রয়তযয়ক
ননজ দানেয়ত্বয নতনযক্ত দানেত্ব নয়য়ফ প্রকে
নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। স্বেতভ ভয়েয
ব্যফধায়ন ফদরী জননত কাযয়ণ তাঁযা প্রকয়েয
ানফ থক কাম থক্রয়ভ ম্পূণ থবায়ফ ভয়নাননয়ফ
কযয়ত ায়যননন ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।
প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ নদীয তীয ংযেণ;
১০টি প্যায়কজ অতাে ৩.৫০ নক:নভ: নদী
তীয ংযেণ কাজ কযা য়েয়ছ। ননয়োনজত

নযচারক নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যন। ঘন ঘন প্রকে
নযচারক নযফতথন য়র প্রকয়েয কাম থক্রভ ফাস্তফােয়ন নকছুটা
নফরূ প্রবাফ য়ড়। বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক মক ঘন ঘন
ফদরীয নফলেটি নযায কযয়ত য়ফ। ভন্ত্রণারয়েয ননয়দ থনা
নুায়য নডনন ংয়াধন কযা েনন ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ
এফং ননুয়ভানদতবায়ফ ৬.১৫ মকাটি টাকায কাজ য়েয়ছ ভয়ভথ
প্রতীেভান য়েয়ছ।ভন্ত্রণারে/ ংস্থা নফলেটি িনতয়ে মদিয়ত
ায়য;
প্রকয়েয মভোদকায়র নফনবন্ন ভয়ে
৩ জন প্রকে নযচারক
নয়য়ফ ননয়োগপ্রাপ্ত ন। ননয়োগপ্রাপ্ত প্রয়তযয়ক একআ ভয়ে
একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। এ
মেয়ে প্রকে নযচারক ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা নুসৃত

ক্র:
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ঠিকাদাযগণ কাম থায়দ নুমােী চুনক্তকৃত
ভয়েয ভয়ে কাজ ম্পন্ন কযয়ত ায়যননন
ভয়ভথ জানা মাে। যফতীয়ত মফ নকছু
প্যায়কয়জয জন্য মভোদ বৃনি কযা য়েয়ছ।
এয়ত কাম থম্পাদন নকছুটা নফরম্ব য়েয়ছ।

০৭।

েনন। বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক ননয়োগ প্রদায়নয মেয়ে
একআ ব্যনক্তয়ক একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারক নয়য়ফ
মায়ত ননয়োগ প্রদান কযা না ে ংনিষ্ট ভন্ত্রণারেয়ক তা
নননিত কযয়ত য়ফ;
প্রকে ভানপ্তয য আয়তাভয়ে
৯ ভা নতক্রান্ত য়র প্রকয়েয
পূণ থাঙ্গ নডট এিন েনন। প্রকয়েয এক্সটাযনার নডট
প্রকে ংক্রান্ত ননথ ম থায়রাচনাে জানা মাে
ম্পয়ন্নয জন্য ভন্ত্রণারে  ংনিষ্ট ংস্থা য়ত ঈয়যাগ গ্রণ
ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে মথয়ক ০৪/০৬/২০১৫
কযয়ত য়ফ ;
তানযয়ি ৪০১ নং স্মাযয়ক প্যায়কজ ৭, ৮, ৯ প্রকয়েয ভােয়ভ ফাস্তফানেত নদীয তীয ংযেণ কাম থক্রভ
ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেণ কযা না য়র ফাস্তফানেত কায়জয
এফং ১০ এয অতাে Variation কামজয
স্থােী সুপর াো মায়ফ না। স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য
নুয়ভাদন নডনন ংয়াধন ায়য়ে মদো
ফাস্তফানেত কাম থক্রভ ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেয়ণয ব্যফস্থা
য়েনছর। নকন্তু নডনন ংয়াধন ম্পনকথত
গ্রণ কযয়ত য়ফ।
মকান তথ্যানদ প্রকে ংনিষ্ট মকঈ নদয়ত
ায়যনন। ফনণ থত প্যায়জগুয়রায়ত মভাট ৬.১৫
মকাটি টাকায নতনযক্ত কাজ কযা য়েয়ছ,
মা নডননয ংস্থান ফন থভূত/মথামথ
প্রকয়ে
কর্তথয়েয নুয়ভাদন ব্যনতত ম্পনদত
কাজ নায়ফ গণ্য কযা মাে।
নায়টায মজরায কানরগঞ্জ-যকুনতো  কানরগঞ্জ- প্রকয়েয অতাে ২.৫৭৫ নক: নভ: নদীয তীয ংযেয়ণয কাম থক্রভ
াধনপুয ফণ থাআ নদীয ঈবে তীয ংযেণ প্রকে। নডনন-মত ন্তভুথক্ত নছর। তম্ময়ে ২.৫১৫ নক: নভ: তীয ংযেণ
নতন ফছয মভোয়দ প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ।
এ ভয়ে ৪ জন কভথকতথা প্রকে নযচারক

কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা ে। প্রয়োজন না োয কাযয়ণ ৬০
নভটায তীয ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা েনন। নডনন

নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যয়ছন। তাঁযা প্রয়তযয়ক

প্রণেনকায়র নীড এয়য়ভন্ট মথামথবায়ফ না কযায কাযয়ণ

ননজ দানেয়ত্বয নতনযক্ত দানেত্ব নয়য়ফ প্রকে

ঈয়েনিত ৬০ নভটায তীয ংযেণ কামক্রভ নডনন-মত ন্তভুথক্ত

নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। স্বেতভ ভয়েয

কযা ে। বনফষ্যয়ত প্রকে গ্রয়নয প্রাক্কায়র নীড় এয়য়ভন্ট থফা
নপনজনফনরটি ষ্টানড ম্পন্ন কয়য প্রয়োজনীে কাম থক্রভ নডনন-মত

ব্যফধায়ন ফদরী জননত কাযয়ণ তাঁযা প্রকয়েয
ানফ থক কাম থয়ক্রয়ভ ম্পূণ থবায়ফ ভয়নাননয়ফ

ন্তভুথক্ত কযায নফলে ভন্ত্রণারে  ংনিষ্ট ংস্থায়ক অয তকথ

কযয়ত ায়যননন ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।
প্রকে নযচারক ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা

থাকয়ত য়ফ;

নুমােী একআ ব্যনক্ত একআ ভয়ে একানধক

বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক মক ঘন ঘন ফদরীয নফলেটি নযায
কযয়ত য়ফ;

প্রকয়েয প্রকে নযচারক নয়য়ফ ননয়োগ প্রাপ্ত
য়ত ায়যন না। থচ এ প্রকয়েয মভোদকায়র
৪ জন প্রকে নযচারক নয়য়ফ ননয়োগ

প্রকয়েয মভোদকায়র নফনবন্ন ভয়ে ৪ জন প্রকে নযচারক

ময়েয়ছন। ননয়োগ প্রাপ্তয়দয প্রয়তযয়ক যাজাী
ানন ঈন্নেন মফায়ড থয তত্বাফধােক প্রয়কৌরী

নয়য়ফ ননয়োগপ্রাপ্ত ন। ননয়োগপ্রাপ্ত প্রয়তযয়ক একআ ভয়ে
একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। এ

নয়য়ফ দা নধকায ফয়র এ প্রকয়েয প্রকে

মেয়ে প্রকে নযচারক ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা নুসৃত

নযচারক নয়য়ফ ননয়োগ ান। ননয়োগপ্রাপ্ত

েনন। বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক ননয়োগ প্রদায়নয মেয়ে

৪ জন প্রকে নযচারক প্রয়তযয়ক একআ ভয়ে

একআ ব্যনক্তয়ক একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারক নয়য়ফ
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একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয দানেত্ব

মায়ত ননয়োগ প্রদান কযা না ে ংনিষ্ট ভন্ত্রণারেয়ক তা

ারন কয়যয়ছন। এয়েয়ে প্রকে নযচারক

নননিত কযয়ত য়ফ;

ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা নুযণ কযা
েনন।
প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ নদীয তীয ংযেণ

ফণ থাআ নদীয়ত স্থানীে যকায প্রয়কৌর নফবাগ কর্তথক নননভথত
যাফায ডযায়ভয ভােয়ভ নদীয ানন ংযেয়ণয কাযয়ণ নদীয
তীয ংযেণ কাম থক্রভ নফরনম্বত ে। এ প্রকয়েয ভােয়ভ

 ফাঁধ ননভথাণ। কর ননভথাণ কাজ ৮টি

নজথত সুপর যাফায ডযায়ভয কাযয়ণ বনফষ্যয়ত েনতগ্রস্থ

প্যায়কয়জয ভােয়ভ ফাস্তফােন কযা ে।
ননয়োনজত ঠিকাদাযগণ কাম থায়দ নুমােী

োয ম্ভাফনা যয়েয়ছ নকনা- ানন ঈন্নেন মফাড থ তা িনতয়ে

চুনক্তকৃত ভয়েয ভয়ে কাজ ম্পন্ন কযয়ত

স্থানীে যকায প্রয়কৌর নফবায়গয ায়থ মমাগায়মাগ কয়য
কাম থক্রভ ভন্বে কযয়ত য়ফ;

ায়যন নন। যফতীয়ত প্রয়তযকটি প্যায়কয়জয
জন্য মভোদ বৃনি কযা য়েয়ছ। এয়ত
কাম থম্পাদন নকছুটা নফরম্ব য়েয়ছ।
ঠিকাদায কর্তথক প্যায়কজমূয়য ফাস্তফােন
কাম থক্রভ নফরনম্বত য়র ম ভয়ে
দানেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথাগণ প্রকে এরাকা
নযদথন কয়যননন। ফণ থাআ নদীয়ত স্থানীে
যকায প্রয়কৌর নফবাগ কর্তথক নননভথত
যাফায ডযায়ভয ভােয়ভ নদীয়ত ানন
ংযেয়ণয কাযয়ণ প্রকে ফাস্তফােন কাম থক্রভ
নফরনম্বত য়েয়ছ ভয়ভথ

ভাপ্ত প্রনতয়ফদয়ন

ঈয়েি কযা য়েয়ছ। নকন্তু তীয ংযেণ

মদিয়ত ায়য। এ ব্যাায়য মকান য়মানগতায প্রয়োজন য়র

প্রকে ভানপ্তয য আয়তাভয়ে ১০ ভা নতক্রান্ত য়র
প্রকয়েয পূণ থাংগ নডট এিন েনন। প্রকয়েয এক্সটাযনার
নডট ম্পয়ন্নয জন্য ভন্ত্রণারে  ংনিষ্ট ংস্থা য়ত ঈয়যাগ
গ্রণ কযয়ত য়ফ;
প্রকয়েয ভােয়ভ ফাস্তফানেত নদীয তীয ংযেণ কাম থক্রভ
ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেণ কযা না য়র ফাস্তফানেত কায়জয
স্থােী সুপর াো মায়ফ না। স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য
ফাস্তফানেত কাম থক্রভ ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেয়নয ব্যফস্থা
কযয়ত য়ফ; এফং

কাম থক্রভ চরায ভে ংনিষ্ট কভথকতথাগণ এ
ভস্যা নচনিত কযয়ত ায়যননন।
প্রকেটি ভানপ্তয ১০ ভা পূয়ফ থ একফায নডট
ম্পন্ন ে। এটি অংনক নডট। ভানপ্তয
য আয়তাভয়ে ৯ ভা নতফানত য়র
পূন থাঙ্গ নডট এিন েনন।
০৮।

গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরাধীন াঘাটা ফাজায
কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরায েনতগ্রস্ত ১৩০ নভটায নদী
 তৎরংগ্ন এরাকা মমুনা নদীয বাঙ্গন য়ত যো তীয ংযেণ কাজ জরুযী নবনিয়ত মভযাভত কযয়ত য়ফ।
এফং কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরাধীন
াঘাটা ফাজায এরাকায ফাস্তফানেত তীয ংযেণ কায়জয মল
দাঁতবাঙ্গা আঈননেয়নয (নফন কযায়ম্পয ননকট) স্থান য়ত প্রাে ১.৫ নক:নভ: বাটিয়ত াঘাটা ঈয়জরায মফড়া,
ায়য়ফয অরগা নাভক স্থায়ন ব্রহ্মপুে নদীয ফাভ তীযরনদো, কানাআাড়া  মগানফন্দপুয এরাকাে বাঙ্গন প্রফ ণ
ংযেণ প্রকে।
এরাকায ংযেমণয ঈয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ;
নুয়ভানদত মূর নডনন নুমােী প্রকেটি
জুন,২০১৩ তানযয়ি ভানপ্তয জন্য ননধ থানযত নছর।
নকন্তু প্রকে ফাস্তফােয়ন ভাঠ ম থায়ে নানা ভস্যায

বনফষ্যৎ-এ নুয়ভানদত ভয়েয ভয়ে প্রকে ফাস্তফােয়নয
কাম থকযী য়দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ;

ক্র:
নং:

প্রকয়ের নাভ ও সভস্যা
কাযয়ণ প্রকেটি মথা ভয়ে ফাস্তফােন কযা ম্ভফ
েনন।

সুাবরশ
ংযনেত নদী তীয়য এরাকায জনগণ মায়ত মনৌকা নবড়ায়নায
ভে খুটি মগয়ড় ফা এযাংক য ফনয়ে েনতগ্রস্ত না কয়য ম নফলয়ে
ংনিষ্ট এরাকায জনপ্রনতননয়ক ম্পৃক্ত কয়য য়চতনতামূরক
কাম থক্রভ গ্রণ কযা মময়ত ায়য;
প্রকয়েয অতাে নযজথা ব ব্লক  নজ ব্যাগ ততযী না
কযা/ংখ্যা হ্রায়য নফলয়ে জরুযী নবনিয়ত মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ
কয়য এফং নযকেনা কনভন  অআএভআনডয়ক ফনত কযয়ফ
ভয়ভথ ঈয়েি নছর। নকন্তু তা প্রনতারয়নয নফলয়ে তথ্য ননথয়ত
াো মােনন। নফধাে নযবথাব ব্লক  নজ ব্যাগ ততযী না
কযা/ংখ্যা হ্রায়য নফলয়ে কী ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়েনছর তা
ে নফবাগয়ক জানায়ত য়ফ;
প্রকেটিয ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন কযয়ত
য়ফ;

০৯।

অায সুযভা-কুডয়াযা (৩য় ংল্পাডধত)
প্রকল্পেয াম্প াউল্পজয আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ
কাল্পজ ার্শ্বফতী যদ বাযল্পত ীভান্ত যক্ষী ফাডনী
ডফএএপ কর্তবক ফাঁধা প্রদান কযা য়। দপায়
দপায় কাজ ফন্ধ ল্পয় মায়ায় প্রকল্পেয গ্রগডত
জবন ব্যাত ল্পয়ল্পছ ভল্পভব স্থানীয় জনাধাযণ 
ফাাউল্পফা কভবকতবাগণ জানান।

১০।

প্রকেটি জুরাআ ২০০১ াল্পর শুরু ল্পয় জুন, ২০১৬ যত প্রকে
কাম বক্রভ ভাি যযল্পখ প্রকেটি ভাি যঘালণা কযা ল্পয়ল্পছ। দীঘ ব
১৫ ফছয ধল্পয ফাস্তফাডয়ত প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ডফরল্পেয জন্য
ভন্ত্রণারয় দায়-দাডয়ত্ব ডনধ বাযণ কযল্পত াল্পয। এ উল্পযাগ না ডনল্পর
প্রকল্পেয দীঘ ব ফাস্তফায়নল্পক উৎাডত কযা ল্পফ;
অল্পরাচয প্রকেটিল্পক রাডন বং ডল্পল্পফ ডনল্পয় বডফষ্যল্পত ীভান্ত এরাকায়
এ ধযল্পণয প্রকে গ্রল্পণ ডি-াডক্ষক অল্পরাচনায় ভল্পঝাতায ভাধ্যল্পভ
প্রকে গ্রণ কযল্পত ল্পফ;
প্রকল্পেয অতায় ডনডভবত আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ভাি কাজ কযল্পত
এফং াম্প াউজ চালু কযল্পত ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ
কযল্পত াল্পয;
য়াল্পযডি ডডযয়ড ভাি য়ায পূল্পফ ব াল্পযটয যড  অনায
বফন এয প্রল্পয়াজনীয় ংস্কায  ডপডনডং কাজভ ম্পন্ন কল্পয
ডনল্পত ল্পফ;
প্রকল্পেয অতায় ডনডভবত ফাঁধ  যচ ফকাঠাল্পভাভ
যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ ডনল্পত ল্পফ;

প্রকল্পেয অতায় ডনডভবত আনল্পটক চযাল্পনল্পরয যলা
ডনভবাণকারীন ভয় যথল্পকআ ফায ফায যবল্পে
ল্পেল্পছ। ডজ.এর (Ground Level) যথল্পক
৪৫ ফুট গবীযতায় এটি ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ।
ডযদবল্পন যদখা ডগল্পয়ল্পছ, যলাল্পয ব্লকভ
এল্পরাল্পভল্পরা এফং ডকছু জায়গায় যবল্পে ডগল্পয়ল্পছ।
এছাে চযাল্পনল্পরয যম ংল্প (No Mans
Land) এ কাজ ম্পাদন কযা ম্ভফ য়ডন
যখাল্পন একটি পুকুয যল্পয়ল্পছ। পুকুল্পযয াডন ী
যজ ল্পয় যলাল্পয ক্ষডতয ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ ফযর বডফষ্যল্পত প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াল্পগ অল্পযা ল্পচষ্ট ল্পত ল্পফ, ফায
প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবা জানান।
ফায প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াগ ডযায কল্পয সুডনডদ বষ্টবাল্পফ দাডয়ত্ব
প্রদান কযল্পত ল্পফ;
আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ভৄল্পখ কুডয়াযা নদীয
ংল্পমাগস্থল্পর ডফএএপ কর্তবক ফাঁধ ডনভবাণ কযা
ল্পয়ল্পছ। পল্পর খাল্পরয ভাধ্যল্পভ কুডয়াযা নদীয যম
াডন স্বাবাডফকবাল্পফ প্রফাডত ল্পতা তা ফন্ধ
যল্পয়ল্পছ। পল্পর খারটি ফন্ধ ল্পয় ল্পেল্পছ।
ফায়গযাট মজরায মাল্ডায ৩৪/২ এয ভনন্বত ানন প্রকয়েয অতাে ভাপ্ত কাজ মূ (মযগুয়রটয  ফাঁধ
ব্যফস্থানা প্রকে (১ভ ংয়ানধত)
ননভথাণ) ফাদ নদয়ে নডনন ংয়াধন পূফ থক প্রকেটি ভাপ্ত
মঘালণা কযা মভাংরা ঘনলোিারী চযায়নয়রয নব্যতা যোয
মভাংরা-মঘানলোিারী চযায়নরটি নাব্যতা যোে
নননভি একটি ভে ঈয়মাগী দয়ে ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।
নদী/িার পূনঃিনয়নয ংস্থান মযয়ি ফাঁধ ননভথাণ
প্রকয়েয অতাে ম্পানদত কাম থক্রভমূ (নদী/িার পুনঃিনন
ফাদ নদয়ে এফং স্লুআ মগআট মূয়য গ্রগনত মম

ক্র:
নং:

প্রকয়ের নাভ ও সভস্যা

সুাবরশ

ফস্থাে যয়েয়ছ এ ফস্থাে ভাপ্ত মযয়ি প্রকেটি
জুন/২০১৬আং এয ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযায নিান্ত
ে। মা একয়নক কর্তথক ০৯/০৭/২০১৭ তানযয়ি
নুয়ভানদত ে।

এফং ফাধঁ পুন থাফান) ননেনভত যেণায়ফেণ ব্যফস্থা গ্রণ কযা
প্রয়োজন ।
মযগুয়রটয ননভথায়ণয জন্য নধগ্রণকৃত জনভ, যফযাকৃত ননভথাণ
াভগ্রী (নস্টর ীট াআর) য়কয়জা ফস্থাে মপয়র না মযয়ি
ন্যয়কান চরভান প্রকয়ে ব্যফায কযা মময়ত ায়য।
প্রকেটি ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন
য়ফ।

কযয়ত

এনভায়রনমমন্টা ইমপ্যাক্ট এমেেমমন্ট (ইআইএ) স্টাডি অব ৩০ ডিফামরন্ট ডবিডিউডিডব প্রমেক্ট টু ডব ইমডিমমমন্টি
আন্িার ক্লাইমমট চেঞ্জ ট্রাষ্ট ফান্ি (ডেডেডটএফ) -ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
ক. প্রকল্পেয যভৌডরক তথ্যঃ
১. প্রকল্পেয নাভঃ এনভায়রনমমন্টা ইমপ্যাক্ট এমেেমমন্ট (ইআইএ) স্টাডি অব ৩০ ডিফামরন্ট ডবিডিউডিডব প্রমেক্ট টু ডব ইমডিমমমন্টি
আন্িার ক্লাইমমট চেঞ্জ ট্রাষ্ট ফান্ি (ডেডেডটএফ)

২. প্রকে ডযচারল্পকয নাভঃ জনাফ যভাঃ পজলুয যডদ, তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী। যপানঃ
৩. প্রকল্পেয ধযনঃ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা
৪. উন্নয়ন ল্পমাগীঃ ডজডফ
৫. ফাস্তফায়নকার  ব্যয়ঃ
নুল্পভাডদত ফয়
ভর
ফ বল্পল
টাকা
ংল্পাডধত
প্রঃ াঃ
১
২
১৯৮.০৫
১৯৮.০৫
১৯৮.০৫
১৯৮.০৫
---

প্রকৃত
ব্যয়
টাকা
প্রঃ াঃ
৩
১৩৪.৮৫
১৩৪.৮৫
--

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ বল্পল
ংল্পাডধত
৪
অগষ্ট ২০১৩
ল্পত ডডল্পেয
২০১৪

৫
অগষ্ট ২০১৩
ল্পত ডডল্পেয
২০১৫

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

ডতক্রান্ত ব্যয়
(ভর নুল্পভাডদত
ব্যল্পয়য %)

৬
অগষ্ট ২০১৩
ল্পত ডডযেয
২০১৫

৭
ব্যয় ডতক্রান্ত
য়ডন

ডতক্রান্ত ভয়
(ভর
ফাস্তফায়নকাল্পরয
%)
৮
৭৫%

৭.ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ
ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ
ংস্থা

াডন ম্পদ ভন্ত্রনারয়
ফাংরাল্পদ াডন উন্নয়ন যফা

ডফবাগ
প্রকে এরাকা

যজরা
উল্পজরা
ভগ্র ফাংরাল্পদ

৮. নুল্পভাদল্পনয তাডযখ, যভয়াদ বৃডধঃ
ভর
ংল্পাডধত

১১/১১/২০১৩
১৫/০১/২০১৫

৯. প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ
The objectives of the EIA study are to ensure sustainable development of the projects. The EIA will
ensure to involve beneficiaries in project conceptualization, planning and implementation. The
main objectives are:
1. To provide a consistent and common basis for the application of EIA to protect environment by
ensuring that the project is environmentally sound.
2. To assist EIA practitioners in identifying, quantifying and evaluating the potential environment
consequences of flood control, drainage and irrigation (FCD/I) so that the impacts of the

projects are highlighted and the project design can be altered or management measure can be
developed to enhance positive impacts and lessen or alleviate negative impacts.
3. To ensure that all development with full consideration for economic, social and environmental
optimization and for a long-term sustainability and equitability of environmental resource
conservation.
On the basis of the above objectives, the scope of works of the EIA study is:
 Establish the environmental and social baseline conditions of the specified project.
 Obtain information on the proposed interventions from previous study.
 Select important environmental and social components likely to be impacted by the proposed
interventions.
 Assess environmental and social impacts of proposed project interventions.
 Prepare and Environmental Management Plan (EMP) which should include mitigation measures,
enhancement measures, compensation measures and an environmental monitoring plan.
Produce EIA reports.

খ. প্রকল্পেয গ্রগডত ংক্রান্ত তথ্যঃ
১০. েডবডিক গ্রগডত:
(In Lakh Taka)

Items of Work
(as per PP/PSP)

SI
1
2
3

4

5
6

1
Consultancy
(4874)
Stationary for
BWDB (4828)
Others (4899)

Motor Vehicle
(Maintanance)
(4901)
Fuel and Gas
(4822)
Petrol, Oil and
Lubricant
(4823)
Total (1-6)

Unit

Target (as per PP/PSP)
Financial
Physical
(Quantity)

Actual Progress
Financial
Physical
(Quantity)

2
m.m

3
192.80

4
100%

5
131.65

6
68%

1 Item

0.75

100%

0.75

100%

1 Item

0.50

100%

0.00

-

1 Item

1.50

100%

0.75

50%

2.00

100%

1.20

62.5%

0.50

100%

0.50

100%

134.85

68%

1 Item

198.05

Reasons
for
deviation
(+/-)

7

Amount
is not
utilised

Weighted

১১. ফছয ডবডিক কভবডযকেনা নুমায়ী গ্রগডত ডফল্পিলণ (কাডিত গ্রগডত না ল্পর তায কাযণ  প্রকে ডযচারল্পকয ব্যাখ্যা):
ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রকেটি চরাকারীন ভল্পয়
টি প্রকল্পেয EIA ম্পাদল্পনয চাডদায ডফযীল্পত ফাাউল্পফা’য ভাঠ ম বাল্পয়য
দিযভ ল্পত
টি প্রকল্পেয EIA ম্পাদল্পনয চাডদা ায়া মায়। এভতাফস্থায়, প্রকল্পেয যভয়াদকারীন ভল্পয়
টি প্রকল্পেয
EIA ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ।

১২. প্রকে ডযচারক ম্পডকবত তথ্যঃ
প্রকে ডযচারল্পকয নাভ
যভাঃ অফদুয যভান
অকন্দ
পজলুয যডদ
যভাঃ অফদুর াআ

ভর দিয  দফী
ডযচারক, ডযকেনা-১ ডযদিয,
ফাাউল্পফা, ঢাকা।

দাডয়ত্ব কার
ডরঃ ল্পত
ডরঃ প্যযন্ত
ডরঃ ল্পত
ডরঃ প্যযন্ত
ডরঃ ল্পত
ডরঃ প্যযন্ত

দাডয়ল্পত্বয ধযন (ডতডযক্ত/ভর)
ডতডযক্ত
ডতডযক্ত
ডতডযক্ত

গ. প্রকল্পেয ডযদবন ংক্রান্ত তথ্যঃ
১৩. প্রকে ডযদবন  ম বল্পফক্ষণঃ গত ২৫/০৪/২০১৭ তাডযল্পখ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তক
ব
প্রকে ডপ ডযদবন কযা য় এফং প্রকে ংডিষ্ট তথ্য ংগ্র কযা য়। ডযদবনকাল্পর ফাংরাল্পদ াডন উন্নয়ন যফাল্পড বয
ডযকেনা-১ এয ডযচারক (তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী) জনাফ যভাঃ ফজলুয যীদ  উ-ডফবাগীয় প্রল্পকৌরী জনাফ তানডজয
াআপ অল্পভদ  প্রকে ংডিষ্ট ন্যান্য কভবকতবাগণ উডস্থত ডছল্পরন।
১৩.১। ডযদবল্পন জানা মায়, ডযল্পফল্পয বাযাম্য যক্ষায় গ্রণল্পমাগ্য  ডনববযীর EIA প্রনয়ণ; ফন্যা ডনয়ন্ত্রণ, ডনষ্কান 
যচ প্রকে গ্রল্পণয পল্পর ডযল্পফল্পয উয ম্ভাব্য ডফরূ প্রবাফ ডচডিতকযণ, ডযভাণ ডনণ বয়  ভল্যায়ন এফং য নুমায়ী
প্রকল্পেয ডডজাআন প্রণয়ন; দীঘ ব যভয়াদী যটকআ উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয থ বননডতক, াভাডজক  ডযল্পফগত ম্পল্পদয ভল্পধ্য াম্য
যক্ষায প্রল্পয়াজনীয় ভীক্ষা কযায রল্পক্ষয অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। যভাট ৩০টি প্রকল্পেয ভীক্ষা এ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ
কযায জন্য ডনধ বাডযত য়।
১৩.২। প্রকল্পেয ভর কাম বক্রভ ডছর ভরত যাভবক যফা ক্রয়। টিডডয ংস্থান নুমায়ী Single Source
Selection (sss) ধডতল্পত Center for Environment and Geographic Information
Service (CEGIS) এয াল্পথ ১১২.৮০ রক্ষ টাকা চুডক্তভল্পল্য ১৬/০৩/২০১১ তাডযল্পখ চুডক্ত ম্পাদন কযা য়। চুডক্ত

নুমায়ী কাজ ম্পাদল্পনয তাডযখ ৩১/১২/২০১৪ । যফতীল্পত প্রকল্পেয যভয়াদ ১ ফছয বৃডধ (অগষ্ট, ২০১৩ ল্পত ডডল্পেয,
২০১৫) কযা ল্পর চুডক্তয যভয়াদ ১ ফছয ফাোল্পনা য়। এ নুমায়ী CEGIS এয কাজ ম্পাদল্পনয তাডযখ ডনধ বাডযত য়
৩১/১২/২০১৫। ডনধ বাডযত ভল্পয়য ভল্পধ্য ভীক্ষা প্রডতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ভীক্ষা প্রডতল্পফদল্পন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর
ডযল্পফল্পয উয ডফরূ প্রবাফ যযাযধ Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ এফং
প্রকে ফাস্তফায়ল্পন EMP নুযল্পণয সুাডয কযা ল্পয়ল্পছ।
১৩.৩। ডযদবল্পন অল্পযা জানা মায়, প্রকল্পেয অতায় ৩০টি প্রকল্পেয EIA ম্পাদল্পনয রক্ষয থাকল্পর ফাংরাল্পদ াডন
উন্নয়ন যফাড ব এয ভাঠ ম বাল্পয়য দিযভ যত ১৭টি প্রকল্পেয EIA ম্পাদল্পনয চাডদা ায়ায় শুধুভাত্র এ ১৭টি প্রকল্পেয EIA
ম্পাদন কযা য়। উক্ত ১৭টি প্রকল্পেয তাডরকা ডনম্নরূঃi)
ii)
iii)
iv)

v)

Environment Impact Assessment of Re-habilitation of Polder 5 in Satkhira District.
Environment Impact Assessment of Re-excavation of Ichamati River in Lalpur Upazila of Natore
District.
Environment Impact Assessment of RiverBank Protection Work to Protect Kharnia Bazar and Reexcavation of Khal for Removal of Drainage Congestion of Beel Dakatia.
Environment Impact Assessment of Polder 61/1 in Sitakunda, Kumira-Sonaichhari Project & Repair
and Protective Work of Coastal Embankment from Fouzdarhat to Bamni to mitigate the effects due to
Climate change.
Environment Impact Assessment of Construction of Embankment at Sarail Upazila in Brahmanbaria
district (prevention of environment by protecting Telikandi and Joydharkandi area from wave action
of Haor) to mitigate the effects due to Climate change.

vi)

vii)
viii)
ix)
x)
xi)

xii)
xiii)

xiv)

xv)

xvi)
xvii)

Environment Impact Assessment of Construction of Flood Control Embankment with Slop Protection
from Mirzachar Bazar to Ananda Bazar under Roypura Upazila of Narsingdi District to effects due to
Climate change.
Environment Impact Assessment of Left bank protection of Dhaleswari River at the tannery industry
location in Savar Upazila of Dhaka District.
Environment Impact Assessment of Re-excavation of Huza River from Folier beel to Pananagor
Regulator in Upazila Durgapur, District Rajshahi to mitigate the effects due to Climate change.
Environment Impact Assessment of Construction of Flood Control Embankment with Slop Protection
from Batakandi to Bottoil, Roypura, Narsingdi.
Environment Impact Assessment of Re-excavation of Bia Khari River from Gangpara to Barnai River
in Rajshahi City Corporation to mitigate the effects due to Climate change.
Environment Impact Assessment on Re-section of 6 Embankment of Re-excavation of 9 Khals under
Ghogorjola Irrigation and Drainge Project due to mitigate the effects due to Climate change Impact –
Daudkandi and Chandina Upazila, Comilla District.
Environment Impact Assessment (EIA) Study of Protection of Jhikargacha Municipal Area from
Flooding and Water Logging Generated from kabadak River due to Climate Change Impact.
Environment Impact Assessment (EIA) Study of Rehabilitation of Coastal Embankment Polder
59/3C at Companiganj Upazila in the District of Noakhali to mitigate the Risk of Disaster due to
Climate change.
Environment Impact Assessment of Protection of Embankment at Right Bank of halda River in
Mohra Ward of Chittagong City Corporation and Hathazari Upazila Chittagong District to Prevent
the Risk of Climate Change.
Environment Impact Assessment of Bank Protection Work at different locations along the left bank
of Halda River in Rauzan Upazila under Chittagong District to mitigate the hazards due to Climate
Change.
Environment Impact Assessment (EIA) of Bank Revetment Work from Erosion of the Meghna River
at Ulania-Gobindapur Area of Mehendiganj Upazila in Barisal District.
Environment Impact Assessment of Rehabilitation and Drainage Improvement of Polder 64/2A
(Puichuri Part) of Puichuri Union under Banskhali Upazila of Chittagong District due to protect from
Climate Change Impact.

১৩.৪। ডযদবল্পন অল্পযা জানা মায়, চুডক্ত নুমায়ী ৩০টি প্রকল্পেয EIA ম্পাদন কযায কথা থাকল্পর ভাঠ ম বাল্পয়য
চাডদায যপ্রডক্ষল্পত ১৭টি প্রকে EIA ম্পাদন কযায়, CEGIS এয াল্পথ চুডক্তভল্পল্য ১৯৮.০৫ রক্ষ টাকায ডফযীল্পত
যনল্পগাডল্পয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ ১৩৪.৮৫ রক্ষ টাকা ডযল্পাধ কযা ল্পয়যছ।
১৩.৫। প্রধান প্রধান ল্পেয নকা/Specification/ণ্য, কাম ব  যফা ক্রল্পয় প্রচডরত ক্রয় অআন  ডফডধয নুযণঃ
অল্পরাচয প্রকল্পেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ যীক্ষাল্পন্ত যদখা মায় ক্রয় কাম বক্রভ ডডএ ২০০৬ অআন  ডডঅয ২০০৮ ডফডধ
নুাযণ কযা ল্পয়ল্পছ।
১৩.৬। ভূডভ ডধগ্রণ, Reselttlement, Utility ংল্পমাগ ংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য (মডদ থাল্পক): প্রল্পমাজয নয়।

১৪।

সুাডযঃ

১৪.১।

প্রকল্পেয অতায় যম ১৭টি প্রকল্পেয

Environmental Impact Assessment (EIA) ম্পাদনপূফ বক
Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ তা মথামথবাল্পফ নুযণ কযল্পত ল্পফ;

১৪.২। প্রকল্পেয Internal  External ডডট ম্পাদনপূফ বক অআএভআডডল্পত ফডত কযল্পত ল্পফ এফং
১৪.৩। নুল্পেদ ১৪.১ - ১৪.২ এয উয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণপূফ বক অগাভী ১ (এক) ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআডডল্পত ফডত
কযল্পত ল্পফ।

ডফডেডবডডট স্টযাডি এন্ি ডিমটইল্ড ডিোইন গ্যামঞ্জে বযামরে প্রকল্প
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
ক. প্রকল্পেয যভৌডরক তথ্যঃ
১. প্রকল্পেয নাভঃ ডফডেডবডডট স্টযাডি এন্ি ডিমটইল্ড ডিোইন গ্যামঞ্জে বযামরে প্রকল্প
২. প্রকে ডযচারল্পকয নাভঃ জনাফ যভাঃ অব্দুর াআ ফাকী, প্রধান প্রল্পকৌরী, ফাংরাল্পদ াডন উন্নয়ন যফাড ব
৩. প্রকল্পেয ধযনঃ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা
৪. উন্নয়ন ল্পমাগীঃ প্রল্পমাজয নয়
৫. ফাস্তফায়নকার  ব্যয়ঃ
নুল্পভাডদত ফয়
ভর
ফ বল্পল
টাকা
ংল্পাডধত
প্রঃ াঃ
১
২

প্রকৃত ব্যয়
টাকা
প্রঃ াঃ

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার
ফ বল্পল
ংল্পাডধত

ভর

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

৩

৪

৫

৬

জুরাআ,
২০০৪
ল্পত জুন,
২০১৩

জুরাআ,
২০০৪ ল্পত
জুন, ২০১৬

জুরাআ,
২০০৪ ল্পত
জুন, ২০১৬

৪৫৬৩
.৬৯

৪৫৫৭.
৯৩

৪৫২
৭.৬৫

৪৫৬৩
.৬৯

৪৫৫৭.
৯৩

৪৫২
৭.৬৫

--

--

--

ডতক্রান্ত
ব্যয় (ভর
নুল্পভাডদত
ব্যল্পয়য %)
৭
ব্যয়
ডতক্রা
ন্ত য়ডন

ডতক্রান্ত ভয়
(ভর
ফাস্তফায়নকাল্পরয
%)
৮
৩৩%

৬.ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ
ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ
ংস্থা

াডন ম্পদ ভন্ত্রনারয়
ফাংরাল্পদ াডন উন্নয়ন
যফা

ডফবাগ
প্রকে এরাকা

যজরা
উল্পজরা
ভগ্র ফাংরাল্পদ

৭. নুল্পভাদল্পনয তাডযখ, যভয়াদ বৃডধঃ
ভর
১ভ ংল্পাডধত (ফ বল্পল)

১৮/০৪/২০১৫
২৯/০৬/২০১৫

৮. প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ
 গঙ্গা ব্যায়যজ াআয়টয নফস্তানযত স্টানড, গড়াআ মড োকথ এফং নতনটি ংযুক্ত চযায়নর। ায়বথ নজয়টকননকযার
আনয়বনস্টয়গন এফং ভয়ডর স্টানড;
 গ্যায়ঞ্জ ব্যায়যয়জয নডয়টআল্ড আনঞ্জননোনযং;

ি. প্রকয়েয গ্রগনত ংক্রান্ত তথ্যঃ
৯. ঙ্গনবনিক গ্রগনত
(রে টাকাে)

ক্র.
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

য়ঙ্গয নাভ

অন্তজবাডতক যাভবক
স্থানীয় যাভবক
প্রকে ডপ
মন্ত্রাডত, যঞ্জাভ, মানফান
নপনজকযার ভয়ডনরং
ম্যাথয়ভটিকযার ভয়ডনরং
াল্পবব এন্ড আনল্পবডিল্পগন
ডযল্পফ  াভাডজক আভল্পক্ট
এল্পম্যাি
৯. ডক্ষা পয
১০. ডফডফধ
১১. কডিল্পজন্সী

১০।
ক্রডভক
নং

একক

নডনন/টিনন নুমােী প্রাক্করন
ফাস্তফ
অনথ থক

জুন, ২০১৬ ম থন্ত প্রকৃত গ্রগনত
ফাস্তফ
অনথ থক

জন ভা
জন ভা
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক

১৯ জনভা
১৮৪০ জনভা
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক

৬২৭.১৩
১১১১.২৫
৫১.৭৭
১১০.০৬
৫১৫.৮২
৪০৭.৩৮
৭৫৮.১৪
১৮৩.২৫

১৯ জনভা
১৮৪০ জনভা
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক

৬২৭.১৩
১১১১.২৫
৫১.৭৭
১১০.০৬
৫১৫.৮২
৪০৭.৩৮
৭৫৮.১৪
১৮৩.২৫

জন

২৪ জন

২৪ জন

মভাট =

১০০.০০

২০০.০০
৪২৩.১৩
১৭০.০০
৪৫৫৭.৯৩

২০০.০০
৪২৩.১৩
১৭০.০০
৪৫২৭.৮৪

৯৯.৩৭%

প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ
প্রকে নযচারয়কয নাভ
জনাফ যভাঃ অবুর কাল্পভ
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ জডভ উডেন অল্পভদ
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ এ. যজ. এভ. নুরুন নফী খান
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ জডভ উডেন অল্পভদ
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ ভৄযাদুজ্জাভান
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ জুরডপকায ায়দায
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ ভীজবা ারুন-উয-যডদ
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ জডভ উডেন অল্পভদ
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ জারার উডেন যভাঃ অব্দুর াআ
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ অবু ারাভ
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী

দানেত্বকার
০৬/০৮/২০০৩ ডর: ল্পত ০৪/০১/২০০৫ ডর:
০৪/০১/২০০৫ ডর: ল্পত ০৪/০১/২০০৫ ডর:
০৪/০১/২০০৫ ডর: ল্পত ০৫/০১/২০০৫ ডর:
০৫/০১/২০০৫ ডর: ল্পত ২২/০১/২০০৬ ডর:
২২/০১/২০০৬ ডর: ল্পত ১৭/০৪/২০০৬ ডর:
১৭/০৪/২০০৬ ডর: ল্পত ১১/০৯/২০০৬ ডর:
১১/০৯/২০০৬ ডর: ল্পত ১৮/১০/২০০৭ ডর:
১৮/১০/২০০৭ ডর: ল্পত ২৭/০২/২০০৭ ডর:
২৭/০২/২০০৭ ডর: ল্পত ০৫/০৪/২০০৭ ডর:
০৫/০৪/২০০৭ ডর: ল্পত ০৪/১২/২০০৭ ডর:

ক্রডভক
নং

প্রকে নযচারয়কয নাভ
জনাফ যভাঃ অব্দুর ভডতন ভূআূঁ য়া
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ নাদ অরী
ডতঃ প্রধান প্রযকৌরী
জনাফ যভাঃ ডদুয যভান
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ অবু সুডপয়ান
প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ অানুর অরভ
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ পডকয যভাঃ ডজল্লুয যভান
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ ডগয়া উডেন অল্পভদ
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ যতাপাজ্জর অরী
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ াআদুর আরাভ
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ যভাস্তাক অল্পভদ
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ কাজী অবু ফকয ডেীক
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ ভডনরুজ্জাভান
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ অকভর যাাআন
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
যভাঃ যান অরী খান
ডতঃ প্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যখ নজরুর আরাভ
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ অব্দুর াআ ফাকী
প্রধান প্রল্পকৌরী

দানেত্বকার
০৪/১২/২০০৭ ডর: ল্পত ৩১/০৬/২০০৮ ডর:
৩১/০৬/২০০৮ ডর: ল্পত ৩১/০৭/২০০৮ ডর:
৩১/০৭/২০০৮ ডর: ল্পত ২৯/০৮/২০০৮ ডর:
২৯/০৮/২০০৮ ডর: ল্পত ২৮/০২/২০১০ ডর:
২৮/০২/২০১০ ডর: ল্পত ৩১/১২/২০১০ ডর:
৩১/১২/২০১০ ডর: ল্পত ২০/০২/২০১১ ডর:
২০/০২/২০১১ ডর: ল্পত ২৭/০৪/২০১১ ডর:
২৭/০৪/২০১১ ডর: ল্পত ৩১/১০/২০১১ ডর:
৩১/১০/২০১১ ডর: ল্পত ০২/১১/২০১১ ডর:
০২/১১/২০১১ ডর: ল্পত ০১/০৪/২০১২ ডর:
০১/০৪/২০১২ ডর: ল্পত ২৯/০১/২০১৪ ডর:
২৯/০১/২০১৪ ডর: ল্পত ০৪/০৩/২০১৪ ডর:
০৪/০৩/২০১৪ ডর: ল্পত ০১/০১/২০১৫ ডর:
০১/০১/২০১৫ ডর: ল্পত ০৫/০২/২০১৫ ডর:
০৫/০২/২০১৫ ডর: ল্পত ০৯/০২/২০১৫ ডর:
০৯/০২/২০১৫ ডর: ল্পত ১২/০৭/২০১৬ ডর:

গ. প্রকয়েয নযদথন ংক্রান্ত তথ্যঃ
প্রধান প্রধান ল্পেয নকা/Specification /ণ্য, কাম ব  যফা ক্রল্পয় প্রচডরত ক্রয় অআন  ডফডধয নুযণ:
প্রকেটিয ক্রয় কাম বক্রভ ংক্রান্ত তথ্যাডদ যীক্ষাল্পন্ত যদখা মায়, ক্রয় কাম বক্রল্পভ ডডএ ২০০৬  ডডঅয ২০০৮ নুযণ কযা
ল্পয়ল্পছ।
১১।

১২।

ভূডভ ডধগ্রণ, Resettlement, Utility ংল্পমাগ ংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য (মল্পদ থাল্পক): প্রল্পমাজয নয়।

১৩।

প্রকে ডযদবন  ম বল্পফক্ষণঃ

গত ০৮/০৫/২০১৭ তাডযল্পখ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তক
ব প্রকে ডপ ডযদবন কল্পয তথ্য
ংগ্র কযা য়। ডযদবনকাল্পর ফতবভান দাডয়ত্ব প্রাি কভবকতবা ফাংরাল্পদ াডন উন্নয়ন যফাল্পড বয ডতডযক্তপ্রধান প্রল্পকৌরী
জনাফ যভাঃ যভাতাায যাল্পন এফং প্রকে ংডিষ্ট ন্যান্য কভবকতবাগণ উডস্থত ডছল্পরন।
১৩.১। ডযদবনকাল্পর জানা মায়, অল্পরাচয প্রকেটি গো ব্যাল্পযজ ডনভবাল্পণ ডনজস্ব থ বায়ল্পন একটি পূণ বাে ম্ভাব্যতা ভীক্ষা
এফং ডফস্তাডযত নকা প্রণয়ল্পনয কাজ ম্পাদল্পনয রল্পক্ষয ৪৫৬৩.৬৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যল্পয় ম্পূণ ব ডজডফ থ বায়ল্পন
ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয জুরাআ, ২০০৪ ল্পত জুন, ২০১৩ যভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ১৮/০৪/২০১৫ তাডযল্পখ নুল্পভাডদত য়।
যফতীল্পত ৫.৭৬ রক্ষ টাকা হ্রা কল্পয ৪৫৫৭.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় যভয়াদ ডযফডতবত যযল্পখ প্রকেটি ১ভ ফায ংল্পাধন কযা
য়। যফতীল্পত ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক ১ভ ফায প্রকল্পেয যভয়াদ ১ ফছয থ বাৎ জুন ২০১৫ ম বন্ত বৃডধ কযা য়। ২য় ফায ব্যয় বৃডধ
ব্যডতল্পযল্পক প্রকল্পেয যভয়াদ অল্পযা ১ ফছয থ বাৎ জুন ২০১৫ ম বন্ত বৃডধ কযা য়।ফ বল্পল ৩য় ফায ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক
প্রকল্পেয যভয়াদ অল্পযা ১ ফছয থ বাৎ জুন ২০১৬ ম বন্ত বৃডধ কযা য়। থ বাৎ প্রকে ভাডিল্পত প্রকল্পেয যভয়াদ ৩ ফছয (৩৩%)
বৃডধ যল্পয়ল্পছ।
১৩.২। প্রকেটিয প্রধান ে প্রধানত ২টি; ম্ভাব্যতা ভীক্ষা (Feasibility study) এফং ডফস্তাডযত নকা
(Detailed Engineering) ম্ভাব্যতা ভীক্ষা এফং ডফস্তাডযত নকায ভর উল্পেশ্য ল্পফ, ডফস্তাডযত ম্ভাব্যতা ভীক্ষা
 অথ ব াভাডজক ডযল্পফ, াআল্পরাডরক  াআল্পরা-ভাযল্পপারডজকযার াল্পবব কাজ এফং ডফস্তাডযতবাল্পফ গো ব্যাল্পযজ ডনভবাণ 
ব্যাল্পযল্পজয জন্য অনুলডেক ফকাঠাল্পভাভল্পয ডডজাআন প্রণয়ন কযা। ভীক্ষায ন্য একটি ডদক র গো ডনববয এরাকায
জন্য ভডিত াডন ম্পদ উন্নয়ল্পনয জন্য ভীক্ষা ম্পাদন কল্পয ১.৯০ ডভডরয়ন যক্টয জডভল্পত যচ সুডফধা প্রদাল্পনয ব্যফস্থা
কযা। এ কাল্পজ OTM ধডতল্পত দযত্র অফান কযা য়, যফতীল্পত Development Design Consultants
(DDC)Ltd. In Association with BETS, ACE, BCL, DIVINE, ACE(Pakistan), NESPAK
(Pakistan), SMEC (Astralia), & CWRC (China) যক ডনল্পয়াগ যদয়া য়। ০৬/০৫/২০০৯ তাডযল্পখ স্বাক্ষডযত

চুডক্তয ভর চুডক্তভল্য ৩৪৩৪.৫৯৪ রক্ষ টাকা। ৩০/০৬/২০১৩ তাডযল্পখ ১ভ ংল্পাডধত চুডক্ত কযা য়; মায চুডক্তভল্য ডছর
৪১৩৬.২৫৩ রক্ষ টাকা এফং ১৬/০৫/২০১৬ তাডযল্পখ ২য় ংল্পাডধত চুডক্ত কযা য়, মায চুডক্তভল্য ডনধ বাডযত য় ৪১৩৪.৩৭
রক্ষ টাকা। ২য় ংল্পাডধত চুডক্ত নুমায়ী যাভবক প্রডতষ্ঠাল্পনয কাজ ম্পাদল্পনয তাডযখ ৩০/০৬/২০১৬। ফ বল্পল ডনধ বাডযত
ভয় নুমায়ী যাভবক প্রডতষ্ঠান ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ম্পাদনপূফ বক প্রডতল্পফদন দাডখর কল্পয। অল্পরাচয কাজ ম্পাদল্পন ৯৬
জনভাল্পয জন্য ১১ ডফল্পদী যাভবক ডনল্পয়াগ যদয়া য় এফং ১৪৮০ জনভাল্পয জন্য ৫৯ জন যদী যাভবক ডনল্পয়াগ যদয়া
য়।
১৩.৩। ডযদবনকাল্পর অল্পযা জানা মায়, ২০০৩ যথল্পক শুরু য়া প্রকেটি ২০১৬ াল্পর ভাডিকাল্পর যভাট ১৩ ফছল্পয ২৬ জন
প্রকে ডযচারক দাডয়ল্পত্ব ডনল্পয়াডজত ডছল্পরন; মা যভাল্পটআ কাম্য নয়। এ ধযল্পণয গুরুত্বপূণ ব প্রকল্পেয প্রকে ডযচারক এত যফড
ফায ডযফতবন না কল্পয সুডনডদ বষ্ট প্রকে ডযচারল্পকয ডদক ডনল্পদ বনা যভাতাল্পফক ম্পন্ন য়া প্রল্পয়াজন।

১৪।

সুানযঃ

১৪.১ বডফষ্যল্পত এ ধযল্পণয গুরুত্বপূণ ব প্রকল্পেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ল্পন ঘনঘন প্রকে ডযচারক ডযফতবন না কল্পয সুডনডদ বষ্ট প্রকে
ডযচারক ডনল্পয়াগ যদয়া যমল্পত াল্পয;
১৪.২ প্রকয়েয
ল্পফ এফং

Internal  External ডডট ম্পাদনপূফ বক অআএভআ ডফবাগ ংডিষ্ট করল্পক ফডত কযল্পত

১৪.৩ প্রকয়েয অতাে দীঘ থ ১৩ ফছয ধয়য ভীোয য়য প্রাপ্ত তথ্য  নডজাআন নুমােী গঙ্গা ব্যায়যজ স্থায়ন ভন্ত্রণারে
প্রয়োজনীে ঈয়যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য।
১৪.৪

নুল্পেদ ১৪.১ যথল্পক ১৪.৩ ম বন্ত সুাডযল্পয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ১ (এক) ভাযয ভল্পধ্য অআএভআডডল্পক ফডত
কযল্পত ল্পফ।

নওগ াঁ শহর রক্ষ প্রকল্প
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
নগাঁ য যো প্রকে।

১। প্রকয়েয নাভ

:

২। প্রকয়েয ফস্থান

: ঈয়জরাঃ নগাঁ দয, মজরাঃ নগাঁ।

৩। ফা

: ফাংরায়দ ানন

স্তফােনকাযী ংস্থা

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে
৫।

ঈন্নেন মফাড থ।

: ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে।

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ
(রে টাকাে)

নুয়ভানদত ব্যে
মূর
ফ থয়ল
মভাট
ংয়ানধত
(প্রঃ াঃ)
মভাট
(প্রঃাঃ)

প্রকৃত ব্যে
মভাট
(প্রঃ াঃ)

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত

প্রকৃত
ফাস্তফােন কার

নতক্রান্ত
ব্যে
(মূর নু:
ব্যয়েয %)

নতক্রান্ত ভে
(মূর ফাস্তফােন
কায়রয %)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৭৩২৫.৩০
(-)

৮০০৮.০০
(-)

৭৭৪২.৫৭
(-)

জুরাআ, ২০১১
য়ত
জুন, ২০১৩

জুরাআ, ২০১১
য়ত
জুন, ২০১৬

জুরাআ, ২০১১
য়ত
জুন, ২০১৬

৫.৬৯%

১৫০%

থ গ্রগনত ননম্নরূঃ
৬। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন: প্রকেটিয ঙ্গনবনিক ফাস্তফ  অনথক
Sl.
No

Items of Works (As per RDPP)

Unit

2

1

Target (As per RDPP)
Financial
Physical
(Quantity)

(রে টাকাে)
Actual Progress
Financial
Physical
(Quantity)

3

4

5

6

7

1

(A) Revenue Component
Survey & Investigation

মথাক

৪.৫০

১ দপা

2

Petrol & Lubricant

মথাক

৬.০০

১ দপা

3

Stationery

মথাক

১.০০

১ দপা

4

Computer accessories

মথাক

৩.০০

১ দপা

5

Printing & Publication

মথাক

৩.৬৬

১ দপা

6

Honorarium for the member of
Project Steering Committee

মথাক

২.৫০

১ দপা

৪.৫০
(১০০%)
৫.৯৩
(৯৮.৮৩%)
১.০০
(১০০%)
২.৯৪
(৯৮.০০%)
২.১৮
(৫৯.৫৬%)
২.১৯
(৮৭.৬০%)

১ দপা
(১০০%)
১ দপা
(১০০%)
১ দপা
(১০০%)
১ দপা
(১০০%)
১ দপা
(১০০%)
১ দপা
(১০০%)

7

Honorarium /fees for Mid- Term
Evaluation.

মথাক

১০.০০

১ দপা

৬.৪৮
(৬৪.৮০%)

১ দপা
(১০০%)

Repairs, Maintenance &
Rehabilitation

Sl.
No

Items of Works (As per RDPP)

1

Unit

Target (As per RDPP)
Financial
Physical
(Quantity)

Actual Progress
Financial
Physical
(Quantity)

2

3

4

5

6

7

ংখ্যা

৪.০০

১১টি

মথাক

১.৫০

১ দপা

৪.০০
(১০০%)
১.৫০
(১০০%)

১১টি
(১০০%)
১ দপা
(১০০%)

12

Repair of Transport & Vehicles (4
Nos. Jeep, 7 Nos, Motor Cycle)
Computer & Office Equipments (3
Nos. Computer, Fax, Telephone,
Printers, Leveling Machine, Type
Machine, 2 Nos. IPS).
Revenue Component:
SubTotal=
(B) Capital Component
Acquisition of Assets
Computer with Laser Printer (Brand:
P-IV), 1 No.
Photocopier (1 No.)

13

8
9

৩৬.১৬

৩০.৭২

ংখ্যা

০.৮০

১টি

ংখ্যা

১.৫০

১টি

Survey & Office equipment (1 Item)

ংখ্যা

১.৫০

১টি

14

GPS (2 Nos.)

ংখ্যা

০.৫০

২টি

15

মঃ

২৮.৬২

নকঃনভঃ

19

Acquisition / purchase of land &
Landed Properties of Assets
Land acquisition with stamps &
registration fee.
Construction of works
Construction of R.C.C flood wall
(Left bank = In between Km. 0.250
to Km. 3.900= 3.037Km & Right
bank = In between Km. 0.514 to Km.
5.034= 3.947Km Total=6.984Km. of
Little Jamuna river)
Bank Revetment work (Left bank =
In between Km. 0.250 to Km.
3.900= 3.626Km & Right bank = In
between Km. 0.514 to Km. 5.034=
3.947Km Total= 7.763Km. of Little
Jamuna river)
Construction of Drainage outlets

20
21

10
11

16

17

18

০.৮০
(১০০%)
১.৫০
(১০০%)
১.৫০
(১০০%)
০.৫০
(১০০%)

১টি
(১০০%)
১টি
(১০০%)
১টি
(১০০%)
২টি
(১০০%)

০.৪৬৮ মঃ

২৮.৬২
(১০০%)

০.৪৬৮ মঃ
(১০০%)

১৫৭৪.২৭

৬.৯৮৪ নকঃনভঃ

১৪৯৩.৭৫
(৯৪.৮৮%)

৬.৯৮৪
নকঃনভঃ
(১০০%)

নকঃনভঃ

৫৯৫৪.৪৪

৭.৭৬৩ নকঃনভঃ

৫৮০৩.৬৬
(৯৪.৪৭%)

৭.৭৬৩
নকঃনভঃ
(১০০%)

ংখ্যা

৩২২.৭১

৯০ টি

Construction of Ghat & Stair

ংখ্যা

৭২.৫০

২০ টি

O&M during construction

মথাক

১৫.০০

১ দপা

৯০ টি
(১০০%)
২০টি
(১০০%)
১ দপা
(১০০%)

৭৯৭১.৮৪

৩২২.৭১
(১০০%)
৪৪.০০
(৬০.৬৯%)
১৪.৮১
(৯৮.৭৩%)
৭৭৪২.৫৭

৮০০৮.০০
০.০০
০.০০
৮০০৮.০০

৭৭৪২.৫৭
০.০০
০.০০
৭৭৪২.৫৭

Capital Component.
Total =
Total (A+B)=
(C) Physical contingency
(D) Price contingency
Grand Total

Sub-

মথাক
মথাক

-

-

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ

অযনডনন নুমােী প্রকেটিয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভথ মদিা মগর।

৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ন্াক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ
 প্রকয়েয নডনন ম থায়রাচনা ;
 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদথন ;
 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং
 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধামবাগীমদয ভতাভত গ্রণ।

৯।

াধাযণ ম থয়ফেণ:

৯.১। প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্যঃ মছাট মমুনা নদীয ডানতীয়য এফং ফাভতীয়য নগাঁ য এরাকাে মকান ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ নাআ।
পয়র নগাঁ য এরাকাে মছাট মমুনা নদীয ঈবে তীয়যয মভাট প্রাে ২৪ ফগ থ নকঃনভঃ এরাকাে প্রনত ফছয়যআ ফন্যা
কফনরত োয অংকা থায়ক এফং একটু ফড় ফন্যা য়রআ নদীয দুকুর ঈনচয়ে পুয়যা য এরাকা প্রস্তানফত ে।
আায়ত য এরাকায নো প্রনতষ্ঠান, পুনর রাআন, মজরা  ঈয়জরা প্রান বফন মূ, ানকথট াঈজ, ব্যফা
প্রনতষ্ঠান, ভায়কথট, নফনবন্ন গুরুত্বপূন থ যকাযী  অধা যকাযী নপ বফন মমভন-ানন ঈন্নেন মফাড থ নপ  কয়রানী,
নফদুযৎ ঈন্নেন মফাড থ নপ  কয়রানী, টি এন্ড টি নপ  কয়রানী, পাোয নব্রয়গড, নফনজনফ কযাম্প এফং যকাযী 
মফযকাযী ম্পনি  গু রুত্বপূণ থ ফকাঠায়ভা ফন্যা কফনরত ে। ফনণ থত নযনস্থনতয়ত নগাঁ য এরাকা ফন্যা মুক্ত
যািাআ এফং নগাঁ মাল্ডায-১ ঈ- প্রকে, তুরীগঙ্গা ফাভতীয ঈ- প্রকে  যক্তদ - মরাাচুড়া নফর ননষ্কান
স্কীভমূয়য ১৩০০০ মক্টয পরী জনভ মছাট মমুনা নদীয ফন্যায াত আয়ত
যো কযা, নগাঁ য়যয ানন
ননষ্কায়নয ব্যফস্থা কযাআ এআ প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য।
৯.২। প্রকয়েয টভূনভঃ নগাঁ মজরায নগাঁ দয, যানীনগয, ভান্দা  ভায়দফপুয ঈয়জরায মভাট ৪৬১০০ মক্টয এরাকায
ফন্যা ননেন্ত্রণ  ননষ্কান সুনফধা প্রদায়নয রয়েয অআ,নড,এ াায্যপুষ্ট এপননড-৩ প্রকয়েয অতাে নগাঁ মাল্ডায-১
ঈ-প্রকে ফাস্তফােয়নয কাম থক্রভ ১৯৮৫-৮৬ থ থ ফছয়য শু রু য়ে ১৯৯৩-৯৪ থ থ ফছয়য মল ে। অআ,নড,এ াায্য
চুনক্তয মভোদ নফগত ৩০ম জুন,২০০৪ তানযয়ি মল োে মছাট মমুনা নদীয ডানতীয়য নগাঁ য এরাকাে
প্রকয়েয ৪.৫১৯ নকঃনভঃ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ননভথাণ কাজ ভাপ্ত মথয়ক মাে। য নদয়ক ডাচ-সুআনড াায্যপুষ্ট
তুরীগঙ্গা ফাভতীয ফাঁধ ঈ-প্রকয়েয অতাে ৪.২২৩ নকঃনভঃ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ননভথাণ ভাপ্ত থাকাে ফা স্তফানেত
কায়জয ভােয়ভ কানিত পূন থ সুনফধা াো মায়ে না। ঈয়েখ্য মম, মছাট মমুনা নদীয ডানতীয়য নগাঁ য এরাকাে
অযাজী নগাঁ আয়ত নডগ্রী কয়রজ ম থ ন্ত ৪.৫১৯ নকঃনভঃ ংয় নগাঁ য়যয ২০ ফগ থ নকঃনভঃ এরাকাে ফনস্থত
নো প্রনতষ্ঠান, পুনর রাআন, মজরা  ঈয়জরা প্রান বফন মূ, ানকথট াঈজ, ব্যফা প্রনতষ্ঠান, ভায়কথট,
যকাযী  মফযকাযী ম্পনি  গুরুত্বপূণ থ ফকাঠায়ভা মূ প্রনত ফছয়যআ ফন্যা কফনরত োয অংকা থায়ক এফং
একটু ফড় ফন্যা য়রআ নদীয দুকূর ঈনচয়ে পুয়যা য এরাকা প্লানফত ে। যনদয়ক মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য
নফনজনফ কযাম্প আয়ত যক্তদ-মরাাচূড়া নফর ননষ্কান প্রকয়েয ংয়মাগ স্থান ম থ ন্ত ৪.২২৩ নকঃনভঃ ংয় ফন্যা
ননেন্ত্রণ ফাঁধ নাআ। মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ৪.২২৩ নকঃনভঃ তদঘ থয ফযাফয মৌযবায নফযভান যা স্তা প্রাথনভকবায়ফ
ফন্যায ানন প্রনতয়যাধ কয়য, তয়ফ এআ যাস্তা মূয়য ঈচ্চতা য়ফ থাচ্চ ফন্যা ভতয়রয নীয়চ োে প্রনত ফছয নদীয
ফাভতীয়য ফনস্থত নগাঁ য়যয প্রাে ৮.০০ ফগ থ নকঃনভঃ এরাকাে ফনস্থত নফনবন্ন গু
রুত্বপূণ থ যকাযী  অধা
যকাযী নপ বফন মমভন- ানন ঈন্নেন মফাড থ নপ  কয়রানী, নফদুযৎ ঈন্নেন মফাড থ নপ  কয়রানী, টি এন্ড টি
নপ  কয়রানী, পাোয নব্রয়গড, নফনজনফ কযাম্প  ন্যান্য গু রুত্বপূন থ ফকাঠায়ভা মূ প্রনত ফছযআ ফন্যা কফনরত
ে। এছাড়া তুরীগঙ্গা ফাভতীয  যক্তদ-মরাাচূড়া প্রকেদ্বয়েয  ন্তগতথ নগাঁ, যাণীনগয  অোআ ঈয়জরায
নফার এরাকা ফন্যা কফনরত ে। অফায নগাঁ মাল্ডায-১ এয  ন্তগতথ মছাট মমুনা নদীয ডানতীয়য প্র স্তনফত ফাঁধ
ননভথাণ কযা না আয়র নননিতবায়ফ ফন্যায ানন ভতর বৃনি াআো মছাট মমুনা নদীয ডানতীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ
ঈন্ুক্ত এরাকাে নদীয ানন প্রয়ফ কনযো ফন্যায সৃনষ্ট কযয়ফ। ফনণ থত নযনস্থনতয়ত অযাজী নগাঁ আয়ত নডগ্রী কয়রজ
ম থন্ত তীয ংয েণমূরক কাজ ফ্লাড োর এফং মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য নফনজনফ কযাম্প আয়ত সুরতানপুয
ম থন্ত প্রয়োজনীে ফ্লাড োর ননভথাণ  নদী তীয ংয েণ মূরক কাজ এফং ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ননভথাণ কযা অফশ্যক।

প্রকয়েয নডননয়ত ফনণ থত মবৌত কায়জয ফা স্তফ ংগ মূ- (ক) নদী তীয ংয েণ মূরক কাজ ৭.৭৬৩ নকঃনভঃ, (ি)
ফ্লাড োর ননভথাণ ৬.৯৮৪ নকঃনভঃ, (গ) ঘাট/নিঁনড় ননভথাণ-২০টি, (ঘ) মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ-৯০টি।
১০। প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ মছাট মমুনা নদীয ঈবে তীয়য ৬০৯৮৪ নকঃনভঃ ফ্লাডোর ননভথাণ, ৭.৭৬৩ নকঃনভঃ নদী তীয
ংযেণ কাজ, ৯০টি মেয়নজ অঈটয়রট  ২০টি ঘাট  নিঁনড় ননভথায়ণয ভােয়ভ নগাঁ য ংরগ্ন এরাকামূ
ফন্যায ানন প্রয়ফয়যাধ  প্লাফণ য়ত যো কযা  নে, কৃনল ঈৎাদন বৃনি  থ থবননতক প্রবৃনি তযানন্বত কযায রয়েয
ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ কর্তথক ‘নগাঁ য যো প্রকে (১ভ ংয়ানধত) ’ ীল থক প্রকেটি গ্রণ কযা ে। ম্পূণ থ
নজনফ থ থােয়ন ৭৩.২৫ মকাটি টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফাে মনয রয়েয গত
২৩/০৮/২০১১আং তানযয়ি একয়নক কর্তথক নুয়ভানদত ে। ফফতীয়ত নযকেনা কনভন কর্তথক প্রকয়েয ১ভ
ংয়ানধত নডনন ১৫/১২/২০১৪আং তানযয়ি নুয়ভানদত ে মায প্রাক্কনরত ব্যে ৮০.০৮ মকাটি টাকা এফং ফা স্তফােন
মভোদকার জুরাআ, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৬ ম ন্তথ ।
১১। প্রকে এরাকা নযদথন ঃ গত ২৮-০৪-২০১৭ তানযয়ি ফা স্তফােন নযফীেণ  মূল্যােন নফবাগ (অআএআনড)-এয
নযচারক, জনাফ মভাঃ অপজর মায়ন কর্তথক প্রকেটি যজনভয়ন নযদথন কযা ে। নযদথনকায়র জনাফ মভাঃ
অয়নাোয মায়ন, ননফ থাী প্রয়কৌরী, ফাাঈয়ফা, নগাঁ এফং ঠিকাদায প্রনতঠায়নয এভ কনষ্ট্রাকন এন্ড ডন-নভরন
(জয়েন্ট মবঞ্জায)এয প্রনতনননধ জনাফ মভাঃ জায়দ অরী এফং জুয়ের আয়রয়রাননক্স  এএভনফ (জয়েন্ট মবঞ্জায)এয
প্রনতনননন জনাফ মভাঃ জুয়ের (রারটু)  ফাাঈয়ফা, নগাঁ-এয ন্যান্য কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে-১-২: নগাঁ য যো কাজ য়যজনভয়ন নযদথন

১২। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ
 ফ্লাড োর ননভথাণ

:

৮.৬২৬ নকঃনভঃ (মূর নুয়ভানদত)
৬.৯৮৪ নকঃনভঃ (১ভ ংয়ানধত)

 নদীতীয ংযেণ

:

৮.২৬০ নকঃনভঃ (মূর নুয়ভানদত)
৭.৭৬৩ নকঃনভঃ (১ভ ংয়ানধত)

 ফাঁধ ননভথাণ

:

৭.৫৪ নকঃনভঃ (মূর নুয়ভানদত)
০.০০ নকঃনভঃ (১ভ ংয়ানধত)

 মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ:

৯০ টি (মূর নুয়ভানদত)
৯০ টি (১ভ ংয়ানধত)

১৩।

প্রকয়েয ফাস্তফােন ঈিয কায়জযফতথভান ফস্থাঃ

১৩.১।

১২০০.০০ নভটায ফ্লাড োর ননভথাণ এফং নদী তীয প্রনতয
োমূরক কাজ (প্যায়কজ নং W-01): ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয
ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ১২০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ  নদীতীয
ংযেণ কায়জয ংস্থান নছর, মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ২.৭০০ য়ত নকনভ ৩.৯০০ ম থ ন্ত। নডনন নুমােী এআ
প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৮৫৫.৮৯ রে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৮৯২.০৬ রে টাকা। ফাস্তফ মেয়ে মদিা মাে মম,
কাজটি ২৩-০৫-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ২৬-০৬-২০১৪ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। ম্পানদত কাজ মূ
ফতথভায়ন বার অয়ছ এফং তয়ফ নফনজনফ কযাম্প ংরগ্ন নাভাজগড় মগআট এরাকাে ফ্লাড োর এয নীয়চয নদয়ক
প্রাে ১০০ নভটায ফ্লাড োয়রয নীয়চয নদয়ক আয়তাভয়ে অযনন কায়জ নকছু ত্রুটি দৃনষ্ট মগাচয য়েয়ছ। এছাড়া
সুরতানপুয অয়টায়ভটিক নভয়রয কাছাকানছ এরাকাে ২/৩টি জােগাে ব্লক মডয়ফ নগয়ছ নচে-৩)।

১৩.২। ১২০০.০০ নভটায ফ্লাড োর ননভথাণ এফং নদী তীয প্রনতয
োমূরক কাজ (প্যায়কজ নংW-02)
ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ডানতীয়য ১২০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ 
নদীতীয ংয েণ কায়জয ংস্থান নছর, মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ৩.৮৩৪ য়ত নকনভ ৫.০৩৪ ম থন্ত। নডনন
নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৮৪৭.০২ রে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৯৩৫.৩২ র ে টাকা। ফাস্তফ মেয়ে মদিা
মাে মম, কাজটি ৩০-০৪-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ২৫-০৬-২০১৪ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। ম্পানদত কাজ
মূ ফতথভায়ন বার অয়ছ। তয়ফ নভয়র ননোভ ভয়ডর স্কুর ংরগ্ন এরাকাে ৫ নভটাযx ৫ নভটায এরাকায ব্লক মডয়ফ
মগয়ছ। এছাড় নডন ভাঠ ংরগ্ন এরাকা  শ্বান ভাঠ এরাকা মফ নকছু জােগাে ব্লক মডয়ফ মগয়ছ মদিা মগর
নচে-৪)।

নচে-৩-৪: নগাঁ য যো কায়জয ব্লক মডয়ফ মাোয িন্ড নচে।

১৩.৩। ১৭টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ (প্যায়কজ নংW-03)
এরাকায বৃনষ্টয ানন ননষ্কায়নয ঈয়েয়শ্য প্রকয়েয অতাে মচআয়নজ নকনভ ২.১৪০ য়ত নকনভ ৩.৮৮০ ম থন্ত মছাট
মমুনা নদীয ফাভতীয়য নফনবন্ন স্থায়ন ১৭টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথায়ণয ংস্থান নছর। নডনন নুমােী এআ প্যায়কয়জয
প্রাক্কনরত মূল্য ৬২.৫২ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৬৭.২০ র ে টাকা। ফা স্তফ মেয়ে মদিা মাে মম, কাজটি ০১-০৬২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ০২-০১-২০১৩ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। কাজ ভাপ্তা
মন্ত ফল থা মভৌসুয়ভ মেয়নজ
থ
অঈটয়রয়টয মগআট মূয়য কাম েভতা ম্বয়ন্ধ নকছু প্রশ্ন ঈৎথানত ে এফং মগআট ংস্কায়যয প্রয়োজনীেতা মদিা
মদে ভয়ভথ ননফ থাী প্রয়কৌরী, নগা জানান। প্রয়োজনীেতায নননযয়ি ংস্কায়যয য অঈটয়রটগুনর বায়রাবায়ফ কাজ
কযয়ছ ভয়ভথ জানান। তয়ফ নডনয ফাংয়রায ংরগ্ন অঈটয়রট ৩/৪টি অঈটয়রয়টয ানন নন ষ্কান জােগা মবংয়গ
মগয়ছ ফা নষ্ট য়েয়ছ ভয়ভথ মদিা মাে।

নচে-৫-৬: নগাঁ য যো কায়জয ব্লক মডয়ফ োোয িন্ড নচে।

১৩.৪ ১ ৭টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ (প্যায়কজ নংW-04)
এরাকায বৃনষ্টয ানন ননষ্কায়নয ঈয়েয়শ্য প্রকয়েয অতাে মচআয়নজ নকনভ ০.১২৫ য়ত নকনভ ২.০৪০ ম থন্ত মছাট
মমুনা নদীয ফাভতীয়য নফনবন্ন স্থায়ন ১৭টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথায়ণয ংস্থান যয়েয়ছ। নডনন নুমােী এআ
প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৬২.২৬ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৬৮.৩৩ র ে টাকা। ফা স্তফ মেমে মদিা মাে মম,
কাজটি ০১-০৬-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ০২-০১-২০১৩ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। কাজ ভাপ্তা
মন্ত ফল থা
মভৌসুয়ভ মেয়নজ অঈটয়রয়টয মগআট মূয়য কাম থ েভতা ম্বয়ন্ধ নকছু প্রশ্ন ঈৎথানত ে এফং মগআট ংস্কায়যয
প্রয়োজনীেতা মদিা মদে ভয়ভথ ননফাী প্রয়কৌরী নগাঁ জানান। প্রয়োজনীেতায নননযয়ি অঈটয়রটগুনর ংস্কায়যয য
অঈটয়রটগুনর বারবায়ফ কাজ কযয়ছ ভয়ভথ জানা মাে। তয়ফ ২/৩টি অঈটয়রট ংরগ্ন ানন ননষ্কায়নয জােগাে
মঙংয়গ মগয়ছ। তয়ফ মফীয বাগ অটঈয়রট বায়রা মদিা মগর।

নচে-৭-৮: নগাঁ য যো কায়জ অটঈয়রয়টয িন্ড নচে।

১৩.৫। ১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ (প্যায়কজ নংW-05)
এরাকায বৃনষ্টয ানন ননষ্কায়নয ঈয়েয়শ্য প্রকয়েয অতাে মচআয়নজ নকনভ ৩.৯৭৫ য়ত নকনভ ৫.০৩৪ ম থন্ত মছাট
মমুনা নদীয ডানতীয়য নফনবন্ন স্থায়ন ১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথায়ণয ংস্থান যয়েয়ছ। নডনন নুমােী এআ
প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৪৯.০৬ রে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৫৪.০৮ র ে টাকা। ফাস্তফ মেমে মদিা মাে মম, কাজটি
০১-০৬-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ০২-০১-২০১৩ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। কাজ ভাপ্তা
মন্ত ফল থা মভৌসুয়ভ

মেয়নজ অঈটয়রয়টয মগআট মূয়য কাম থ েভতা ম্বয়ন্ধ নকছু প্রশ্ন ঈৎথানত ে এফং মগআট ংস্কায়যয প্রয়োজনীেতা
মদিা মদে; মগআয়টয কাম থ েভতা বৃনিয জন্য জুন,২০১৬ এয ভয়েআ ংস্কায কাজ ম্পানদত ে।
১৩.৬। ১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ (প্যায়কজ নংW-06)
এরাকায বৃনষ্টয ানন ননষ্কায়নয ঈয়েয়শ্য প্রকয়েয অতাে মচআয়নজ নকনভ ২.৮৩০ য়ত নকনভ ৩.৭৫৬ ম থন্ত মছাট
মমুনা নদীয ডানতীয়য নফনবন্ন স্থায়ন ১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথায়ণয ংস্থান যয়েয়ছ। নডনন নুমােী এআ
প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৫০.৪৩ রে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৫৫.৫২ র ে টাকা। ফাস্তফ মেমে মদিা মাে মম, কাজটি
০১-০৬-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ০২-০১-২০১৩ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। কাজ ভাপ্তায়ন্ত ফল থা মভৌসুয়ভ
মেয়নজ অঈটয়রয়টয মগআট মূয়য কাম থ েভতা ম্বয়ন্ধ নকছু প্রশ্ন ঈৎথানত ে এফং মগআট ংস্কায়যয প্রয়োজনীেতা
মদিা মদে; মগআয়টয কাম থ েভতা বৃনিয জন্য জুন,২০১৬ এয ভয়েআ ংস্কায কাজ ম্পানদত ে।
১৩.৭

১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ (প্যায়কজ নংW-07)
এরাকায বৃনষ্টয ানন ননষ্কায়নয ঈয়েয়শ্য প্রকয়েয অতাে মচআয়নজ নকনভ ১.৭৪১ য়ত নকনভ ২.৭৫৩ ম থন্ত মছাট
মমুনা নদীয ডানতীয়য নফনবন্ন স্থায়ন ১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথায়ণয ংস্থান যয়েয়ছ। নডনন নুমােী এআ
প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৪৭.৩৮ রে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৪৯.৪৪ র ে টাকা। ফাস্তফ মেমে মদিা মাে মম, কাজটি
০১-০৬-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ০২-০১-২০১৩ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। কাজ ভাপ্তায়ন্ত ফল থা মভৌসুয়ভ
মেয়নজ অঈটয়রয়টয মগআট মূয়য কাম থ েভতা ম্বয়ন্ধ নকছু প্রশ্ন ঈৎথানত ে এফং মগআট ংস্কায়যয প্রয়োজনীেতা
মদিা মদে; মগআয়টয কম থ েভতা বৃনিয জন্য জুন,২০১৬ এয ভয়েআ ংস্কায কাজ ম্পানদত ে।

১৩.৮

১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথাণ (প্যায়কজ নংW-08)
এরাকায বৃনষ্টয ানন ননষ্কায়নয ঈয়েয়শ্য প্রকয়েয অতাে মচআয়নজ নকনভ ০.৬৯০ য়ত নকনভ ১.৬২৯ ম থন্ত মছাট
মমুনা নদীয ডানতীয়য নফনবন্ন স্থায়ন ১৪টি মেয়নজ অঈটয়রট ননভথায়ণয ংস্থান যয়েয়ছ। নডনন নুমােী এআ
প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৫১.০৬ রে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৫৬.৯৫ র ে টাকা। ফাস্তফ মেয়ে মদিা মাে মম, কাজটি
০১-০৬-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ০২-০১-২০১৩ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। কাজ ভাপ্তায়ন্ত ফল থা মভৌসুয়ভ
মেয়নজ অঈটয়রয়টয মগআট মূয়য কাম থ েভতা ম্বয়ন্ধ নকছু প্রশ্ন ঈৎথানত ে এফং মগআট ংস্কায়যয প্রয়োজনীেতা
মদিা মদে; মগআয়টয কম থ েভতা বৃনিয জন্য জুন, ২০১৬ এয ভয়েআ ংস্কায কাজ ম্পানদত ে।

১৩.৯। ১২০০.০০ নভটায ফ্লাড োর ননভথাণ এফং নদী তীযপ্রনতযোমূরক কাজ (প্যায়কজ নং W-09)
ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ১২০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ 
নদীতীয ংয েণ কায়জয ংস্থান যয়েয়ছ মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ১.৫০০ য়ত নকনভ ২.৭০০ ম থন্ত। নডনন
নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৯১৪.১১ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৯৬৩.৮৪ র ে টাকা। ফাস্তফ মেমে মদিা
মাে মম, কাজটি ১৫-০৫-২০১২ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ৩০-০৬-২০১৪ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। ম্পানদত কাজ
মূ ফতথভায়ন বার অয়ছ।
১৩.১০ ১২০০.০০ নভটায ফ্লাড োর ননভথাণ এফং নদী তীয প্রনতয
োমূরক কাজ (প্যায়কজ নংW-10)
ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ১২০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ 
নদীতীয ংয েণ কায়জয ংস্থান যয়েয়ছ মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ০.৩০০ য়ত নকনভ ১.৫০০ ম থন্ত। নডনন
নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ১২৯৮.২৪ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ১২৯৮.২৪ র ে টাকা। ফা স্তফ মেমে
মদিা মাে মম, কাজটি ২১-০২-২০১৪ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ২৮-০৬-২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত ে। ম্পানদত কাজ
মূ ফতথভায়ন বার অয়ছ ভয়ভথ মদিা মগর।
১৩.১১ ১২০০.০০ নভটায ফ্লাড োর ননভথাণ এফং নদী তীয প্রনতয
োমূরক কাজ (প্যায়কজ নংW-11)
ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ১২০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ 
নদীতীয ংয েণ কায়জয ংস্থান যয়েয়ছ মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ২.৬৩৪ য়ত নকনভ ৩.৮৩৪ ম থন্ত। নডনন

নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ১৪১০.৯৬ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ১৪১০.৯৬ র ে টাকা। ফা স্তফ মেয়ে
মদিা মাে মম, কাজটি ২৫-০২-২০১৪ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ১৯-০৪-২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত য়েয়ছ। ম্পানদত
কাজমূ ফতথভায়ন বার অয়ছ মদিা মগর।

নচে-৯-১০: নগাঁ য যো কায়জয ফ্লাড োয়র িন্ড নচে।

১৩.১২ ১২০০.০০ নভটায ফ্লাড োর ননভথাণ এফং নদী তীয প্রনতয
োমূরক কাজ (প্যায়কজ নংW-12)
ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ১২০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ 
নদীতীয ংয েণ কায়জয ংস্থান যয়েয়ছ মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ১.৪৩৪ য়ত নকনভ ২.৬৩৪ ম থন্ত। নডনন
নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ১২৭১.২৮ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ১২০৩.৮৭ র ে টাকা। ফা স্তফ মেয়ে
মদিা মাে মম, কাজটি ১৫-০৬-২০১৫ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ১৬-০৬-২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত ে। ম্পানদত
কাজ মূ ফতথভায়ন বার অয়ছ ভয়ভথ মদিা মগর।
১৩.১৩। ৮২০ নভঃ ফ্লাড োর ননভথাণ এফং ৭৫৫ নভঃ নদী তীয প্রনতযামূরক কাজ (প্যায়কজ নং
W-13)
ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ৮২০.০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ 
৭৫৫ নভটায নদীতীয ংয েণ কায়জয ংস্থান যয়েয়ছ মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ০.৬৭৯ য়ত নকনভ ১.৪৩৪ ম থন্ত।
নডনন নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৮৭৩.২৯ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৮৩২.১৮ র ে টাকা। ফা স্তফ
মেয়ে মদিা মাে মম, কাজটি ২২-০৫-২০১৫ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ১৬-০৬-২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত ে।
ম্পানদত কাজ মূ ফতথভায়ন বার অয়ছ।
১৩.১৪। ৫০.০০ নভটায ফ্লাড োর ননভথাণ এফং নদী তীয প্রনতয
োমূরক কাজ (প্যায়কজ নংW-14)
ফন্যা ননেন্ত্রয়ণয ঈয়েয়শ্য এআ প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ৫০.০০ নভটায ফ্লাডোর ননভথাণ 
নদীতীয ংয েণ কায়জয ংস্থান যয়েয়ছ মায মচআয়নজ য়রা নকনভ ০.২৫০ য়ত নকনভ ০.৩০০ ম থন্ত। নডনন
নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৫৭.৯২ রে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৪৫.২১র ে টাকা। ফাস্তফ মেমে মদিা মাে
মম, কাজটি ১৫-১০-২০১৫ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ১৪-০৬-২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত য়ফ। ম্পানদত কাজমূ
ফতথভায়ন বার অয়ছ।

নচে-১১-১২: নগাঁ য যো কায়জয ফ্লাড োর  প্রনতযো কায়জয িন্ড নচে।

১৩.১৫। ২০টি ঘাট  নিঁনড় ননভথাণ (প্যায়কজ নংW-15)
ফ্লাড োর ায য়ে নদীয ানন ব্যফায  নন্দু ধয়ভথয ধভীে নুষ্ঠান ারয়নয এফং ননতয ব্যফায়যয ঈয়েয়শ্য এআ
প্যায়কয়জয অতাে মছাট মমুনা নদীয ফাভতীয়য ৯টি  ডানতীয়য ১১টি ফ থয়ভাট ২০টি ঘাট  নিঁনড় ননভথায়ণয
ংস্থান যয়েয়ছ। নডনন নুমােী এআ প্যায়কয়জয প্রাক্কনরত মূল্য ৭২.৫০ র ে টাকা এফং চুনক্ত মূল্য ৪৪.১৫ র ে
টাকা। ফাস্তফ মেমে মদিা মাে মম, কাজটি ১৫-১০-২০১৫ তানযয়ি অযম্ভ য়েয়ছ এফং ৩১-০৫-২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত
য়েয়ছ। ম্পানদত কাজ মূ ফতথভায়ন বার অয়ছ এফং প্রকয়েয ঈয়েশ্য াথ থক নায়ফ প্রতীেভান ে।

নচে-১১-১২: নগাঁ য যো কায়জয ঘাট  নিঁনড়য কায়জয িন্ড নচে।

১৫। প্রকয়েয জনফর ননয়োগ:
ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয ননয়োনজত এফং কভথযত জনফর প্রকে ফাত্মফােয়নয যানয কাজ কয়যয়ছন। প্রকে
ফাস্তফােয়নয জন্য নতুন মকান জনফর ননয়োয়গয অফশ্যক েনন।
১৬। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ প্রকেটি ফাস্তফােনকার (জুরাআ,২০১১ য়ত জুন, ২০১৬ ম থ ন্ত) মভাট ০৫ জন
নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননয়ম্ন প্রকে নযচারয়কয তথ্য মদো য়রাঃ
Name & Designation with pay
scale

1
Md Shafiul Azom
Superintending Engineer
Rajshahi O&M Circle
BWDB, Rajshahi
Md. Moktar Hossain Khan
Executive Engineer
Naogaon O&M Division
BWDB, Naogaon
Sajidur Rahman Sarder
Superintending Engineer
Rajshahi O&M Circle
BWDB, Rajshahi
Mir Mosharrof Hossain
Superintending Engineer
Rajshahi O&M Circle
BWDB, Rajshahi

Full
time

Part time

2

3
Part time

Responsible
for more
than one
project
4
Yes

Part time

Yes

Part time

Yes

Part time

Yes

Date of
Joining
Transfer

5

6

02-06-2011

28-12-2014

Remarks

7

Till today.

১৭। Procurement of Works এয ঈয তথ্যানদঃ প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররে ম থায়রাচনা কয়য
মদিা মাে মম, নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযে অফান এফং মূল্যােন, NOA এফং োকথ ড থায প্রদায়ন
ননঅয-২০০৮ নফনধভারা নুসৃত য়েয়ছ। টিএভ িনতয়ত ঠিকাদায ননফ থাচন কযা য়েয়ছ।

১৮। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত: প্রকেটি নযদথয়নয ভে নফনবন্ন স্থায়ন নফনবন্ন
স্থানীে ঈকাযয়বাগীয়দয ায়থ অরাকায়র জানা মাে নগাঁ য য ো ফাঁধ (ফ্লাড োর) ননভথায়ণয পয়র ে
এরাকা ফন্যা মুক্ত য়েয়ছ। প্রনত ফছয ফন্যায পয়র মম জরাফিতা  ন্যান্য ফন্যা কারীন দূয়বথাগ ময়ত য়তা তা
মথয়ক মুনক্ত াো মগয়ছ ফয়র তাযা জানান।
১৯। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথন ঃ
Objective as per DPP

 To protect the Naogaon township from flood water inundation and
stop the entry of flood water into the adjoining project areas by
construction of 6.984 km flood wall including 7.763 km bank
revetment works along the both banks of the Little Jamuna River.

Actual achievement

Reasons for
shortfall, if
any.

Objectives
have
been achieved by
the implementation
of the project.

Not
Applicable.

 Protection of Project property and lives of the Naogaon Township and
standing crops in the adjoining project areas of Naogaon Polder-1,
Sub-Project, Tulshiganga left embankment sub-project & Raktadaha
Lohachura Beel Drainage Scheme from flood damage.
 Augmentation of industrial & agricultural productivity and
accelerate economic growth in the town and adjoining existing
projects by providing flood protection.

২০। ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণ
: প্রকেটি ঈয়েশ্য তবাগ নজথত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ।

২১।

াধাযণ ম থয়ফেণঃ

২১.১। প্রকেটি ফা স্তফােয়নয পয়র নগাঁ মজরায দয ঈয়জরায  ন্তগতথ নগাঁ য এরাকায ভে নদয়ে প্রফানত মছাট
থ
মমুনা নদীয অকনস্মক ফন্যা য়ত মছাট মমুনা নদীয ঈবে তীয়যয প্রাে ২৪ ফগনকঃনভঃ
এরাকা ফন্যা মুক্ত
নগাঁ মাল্ডায-১, যক্তদ-মরাাচুড়া নফর ননষ্কান স্কীভ  তু রীগঙ্গা ঈ-প্রকেভুক্ত প্রাে ১৩০০ মক্টয জনভয
পরানদ, ঘয-ফাড়ী, বযন্তযীণ যাস্তা-ঘাট, ফকাঠায়ভা আতযানদ মমুনা নদীয বাঙ্গন য়ত যো ময়েয়ছ ;
২১.২। প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র নগাঁ য়য জরাফািা য়নকাংয় দূয য়েয়ছ ভয়ভথ জানা মাে;
২১.৩। তীয যো কাজটি োে মছাট মমুনা নদীয /য়যয মবতয়য ংয় বফধ দির মযাধ ম্ভফ য়েয়ছ;
২১.৪। তয়ফ প্রকেটি ফাস্তফােন নফরনম্বত োে জনগমণয সুনফধা প্রানপ্তয়ত নকছুটা নফরম্ব য়েয়ছ;

২১.৫। ফ্লাড োয়রয নবতয়য এফং ংযনেত নদী তীয়যয য়নক জােগাে জনগয়ণয গৃস্থানর ফজথয/ভেরা মপরায
প্রফণতা দৃনষ্টয়গাচয য়েয়ছ; এফং
২১.৬। ঘাট  ননড় ননভথায়ণয পয়র স্থানীে জনগণ খুফআ য়মআ মছাট মমুনা নদীয ানন ব্যফায কযয়ত াযয়ছ।
২২।

ফাস্তফােন ভস্যাঃ

২২.১। প্রকেটি নুয়ভানদত ে ২৮/১১/২০১১ আং তানযয়ি। নুয়ভানদত নডনন নুমােী প্রেটি জুন,২০১৩ তানযয়ি
ভানপ্তয জন্য ননধ থানযত নছর। নকন্তু প্রকে ফা স্তফােয়ন ভাঠ ম থায়ে নানা ভস্যায কাযয়ণ প্রকেটি মথাভয়ে
ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন।
২২.২। প্রকে এরাকাে ২০/২২ টি বফধ স্থানা যয়েয়ছ। ননফ থাী প্রয়কৌরী জানান মম আয়তাভয়ে এ নফলয়ে তাঁযা ২২টি
ভাভরা কয়যয়ছন।
২৩।

সুানয/ভতাভতঃ

২৩.১। প্রকয়েয অতাে মম কর স্থায়নয ব্লকমূ এিয়নআ মডয়ফ মগয়ছ মগুনর ংনিষ্ট ঠিকাদায কর্তথক ননতনফরয়ম্ব
মভযাভত কযায ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ (নুয়েদ-১৩.১  ১৩.২);
২৩.২। প্রকেটি য অতাে নফনজনফ কযাম্প ংরগ্ন নাভাজাড় মগআট এরাকায ফ্লাড োয়রয ক্রুটি মভযাভত কযয়ত
য়ফ (নুয়েদ-১৩.১);
২৩.৩। অঈটয়রট ংরগ্ন ানন ননষ্কায়নয জােগা মম িায়ন মব মঙ্গ মগয়ছ/নষ্ট য়েয়ছ মগুনর ংনিষ্ট ঠিকাদায কর্তথক
ননতনফরয়ম্ব মভযাভত কযায ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ (নুয়েদ-১৩.৩  ১৩.৪);
২৩.৪।

ফ্লাড োয়রয নবতয়য মম কর জােগাে ভেরা/গৃস্থরী ফজথয মপরা য়ে তা ফন্ধ কযায জন্য মৌয কর্তথয়েয
ায়থ নননফড় মমাগায়মাগ যািয়ত য়ফ (নুয়েদ-২১.৫);

২৩.৫।

ফ্লাড োয়রয নবতয়য মম ভস্ত বফধ স্থানা যয়েয়ছ তা ঈয়েদ কযয়ত য়ফ। অদারয়তয চরভান
ভাভরাগুয়রায়ত প্রয়োজনীে তথ্য প্রভাণ দানির কযয়ত য়ফ। প্রয়োজয়ন প্রান  মৌয কর্তথয়েয য়মানগ
তা মনো মময়ত ায়য (নুয়েদ-২২.২);

২৩.৬। প্রকেটিয ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন কযয়ত য়ফ; এফং
২৩.৭।

সুানয/ভতাভয়তয নফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ  তা অআএভআনডয়ক এক ভায়য ভয়ে ফনত কযয়ত
য়ফ।

ফগুড়া মজরায মমুনা নদীয ডান তীয ংযেণ
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
১। প্রকয়েয নাভ

:

ফগুড়া মজরায মমুনা নদীয ডান তীয ংযেণ প্রকে

২। প্রকয়েয ফস্থান

:

ফগুড়া মজরায ানযোকনন্দ  দৄনট ঈয়জরা। ।

৩। ফা

: ফাংরায়দ ানন

স্তফােনকাযী ংস্থা

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে
৫।

ঈন্নেন মফাড থ।

: ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে।

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ
(রে টাকাে)

নুয়ভানদত ব্যে
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত
১

২১৪৪৬.৩৪

প্রকৃত ব্যে

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত

প্রকৃত
ফাস্তফােন কার

নতক্রান্ত
ব্যে
(মূর নু:
ব্যয়েয %)

নতক্রান্ত
ভে
(মূর ফাস্তফােন
কায়রয %)

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

২৩৪৭৪.০৮

২২৫১১.১১

জুরাআ/২০১২
মথয়ক
জুন/২০১৬

জুরাআ/২০১২
মথয়ক
জুন/২০১৬

জুরাআ/২০১২
মথয়ক
জুন/২০১৬

৪.৯৬%

০%

থ গ্রগনত ননম্নরূঃ
৬। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন: প্রকেটিয ঙ্গনবনিক ফাস্তফ  অনথক
(রে টাকাে)

নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)

২

৩

৪

৫

৬

মথাক

মথাক

৫.০০

২। নপ মস্টনাযী, ীর  স্টযাম্প

মথাক

মথাক

২.০০

৩। নপ্রনন্টং  াফনরয়কন

মথাক

মথাক

২.০০

৪। জনয  নুন্ধান

মথাক

মথাক

১০.০০

৪.৯৯
(৯৯.৮০%)
২.০০
(১০০%)
২.০০
(১০০%)
১০.০০

৫। নফযভান মানফান মভযাভত ( জী-০২
টি  মভাটয াআয়কর-০৫টি)
ঈয়ভাট (ক)

মথাক

মথাক

১০.০০

মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক

০২
(১০০%)
০১
(১০০%)
০৩

২.৯৯
(৯৯.৬৭%)
১৭.৪৫
(১০০%)
৩.০০

ক্রঃ
নং
(ক) যাজস্ব ব্যেঃ
১। গ্যা  ফুয়ের

১

একক

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

(ি) মূরধন ব্যেঃ
৬। মভাটয াআয়কর (১২৫নন) -০২ টি
৭। নডনজটার আয়কা-াঈন্ডায ঈআথ
রান্পনডঈায (১-মট)
৮। মরয়বনরং মভনন(অনুলনঙ্গক ঈকযণ

২৯.০০

টি

০২

৩.০০

মট

০১

১৭.৪৫

মট

০৩

৩.০০

১০.০০
(১০০%)
২৮.৯৯
(৯৯.৯৭%)

নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ
১

ক্রঃ
নং

)-১মট
৯। ান্ড নজনএ-২মট

একক
২

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ
৩

৪

টি

০২

০.৪০

১০। নপ যঞ্জাভানদ(পয়টাকনোয এফং
ভানিনভনডো)
১১। নদী তীয ংযেণ কাজ(৬ নকঃনভঃ)

মথাক

মথাক

৫.২০

নকঃনভঃ

৬.০০

২৩৩৭৬.০৪

১২। ননভথাণকারীন নযচারন  যেণায়ফেণ

মথাক

মথাক

৪০.০০

ঈয়ভাট (ি)

২৩৪৪৫.০৮

মভাট (ক+ি)

২৩৪৭৪.০৮

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)
৫

৬

(১০০%)
০২
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
৬.০০
(১০০%)
মথাক
(১০০%)

(১০০%)
০.৪০
(১০০%)
৫.২০
(১০০%)
২২৪২৩.৬১
(৯৫.৯৩%)
২৯.৪৭
(৭৩.৬৮%)
২২৪৮২.১২
(৯৫.৮৯%)
২২৫১১.১১
(৯৫.৯০%)

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন নুমােী প্রকেটিয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভথ মদিা মগর।
৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ন্াক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ
 প্রকয়েয নডনন/অযনডনন ম থায়রাচনা ;
 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদথন ;
 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং
 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধামবাগীমদয ভতাভত গ্রণ।

৯।

াধাযণ ম থয়ফেণ:

৯.১। প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্যঃ
 মমুনা নদীয ডান তীয়যয বাঙ্গন মথয়ক ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ  দৄনট ঈয়জরায কাভারপুয, ফড়আতরী,
পুকুনযো  তৎংরগ্ন এরাকা এফং ব্রহ্মপুে ডান তীয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁয়ধয ং নফয়ল নদী বাঙ্গন মথয়ক যো
কযা।
 নদী বাঙ্গন জননত নযয়ফয়য নফরূ প্রনতনক্রো হ্রা কয়য কৃনল  ভৎস্য চায়লয ঈন্নেন ঘটায়না, দানযদ্র নফয়ভাচন
কযা, কায়জয সুয়মাগ সৃনষ্ট কযা এফং নযয়ফয়য বাযাম্য ফজাে যািা।
৯.২। প্রকয়েয টভূনভঃ মমুনা এ মদয়য গুরুত্বপূণ থ নদী। ীভায়ন্তয ায য়ত অা াননয মফনযবাগআ প্রফা এ নদীয

ভে নদয়ে য়ে থায়ক। এ নদীয গড় বাঙ্গয়নয ায ফছয়য প্রাে ১০০ নভটায। তয়ফ কিয়না কিয়না বোফ ফন্যায
ভে বাঙ্গয়নয ায অয়যা মফয়ড় মাে। মমুনা নদীয ডানতীয়যয বাঙ্গন মথয়ক ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ  দৄনট

ঈয়জরায কাভারপুয, ফড়আতরী, পুকুনযো  তৎংরগ্ন এরাকা এফং ব্রহ্মপুে ডানতীয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁয়ধয
ংনফয়ল যো কযায নননভি অয়রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ে।
১০। প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ ফগুড়া মজরাে মমুনা নদীয ডানতীয়য ানযোকানন্দ ঈয়জরায কাভারপুয়য ২,৮০০ নভটায এফং

দৄনট ঈয়জরায ফড়আতরীয়ত ৭০০ নভটায  পুকুনযোে ২,০০০ নভটায থ থাৎ মভাট ৫,৫০০ নভটায নদীতীয
ংযেণ কাজ ফাস্তফােয়নয নননভি ‘‘ফগুড়া মজরাে মমুনা নদীয ডানতীয ংযেণ’’ ীল থক প্রকে টি একয়নক বাে
গত ১০/০৪/২০১২ তানযয়ি নুয়ভানদত ে। নডনন মভাতায়ফক প্রকেটি ১১ টি প্যায়কয়জ কাজ শু রু য়র ২০১৪
ায়রয ফন্যাে নদীয Morphological গনতথ নযফতথয়নয কাযয়ণ প্রকে টি ংয়ানধত কয়য ৬০০০ নভটায
নদী তীয ংযেণ কায়জয প্র স্তফ মদো ে। ঈ মেনিত ংয়ানধত প্রকেটি ০৮/১১/২০১৫ ায়র নুয়ভানদত ে।
পরশ্রুনতয়ত ম্পূণ থ নজনফ থ থােয়ন প্রকেটিয প্রাক্কনরত মূল্য দ্বাযাে ২১,৪৪৬.৩৪ রে টাকা এফং প্রকয়েয
ফাস্তফােনকার জুরাআ /২০১২ য়ত জুন/২০১৬ ম স্তথ নযফনতথত থায়ক।
১১। প্রকে এরাকা নযদথন ঃ গত ২৭-০৪-২০১৭ তানযয়ি ফা স্তফােন নযফীেণ  মূল্যােন নফবাগ (অআএআনড)-এয
নযচারক, জনাফ মভাঃ অপজর মায়ন কর্তথক প্রকেটি যজনভয়ন নযদথন কযা ে। নযদথনকায়র জনাফ ফাবুর চন্দ্র
ীর, তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী, ফাাঈয়ফা, ফগুড়া  ফাাঈয়ফা, ফগুড়ায-এয ন্যান্য কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে-১-২: তীয ংযেণ কাজমূ য়যজনভয়ন নযদথন

১২। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়রা

মমুনা নদীয ডান তীয়যয বাঙ্গন মথয়ক ফগুড়া মজরায

ানযোকানন্দ  দৄনট ঈয়জরায কাভারপুয, ফড়আতরী, পুকুনযো  তৎংরগ্ন এরাকা এফং ব্রহ্মপুে ডান তীয
ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁয়ধয ং নফয়ল নদী বাঙ্গন মথয়ক যো কযা।

১৩।

প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ

১৩.১। প্রকয়েয ফগুয়রা প্যায়কয়জয কাজআ নযদথন কযা ে।

প্রকয়েয নুয়ভানদত ৬০০০ নভটায তীয ংযেণ

কাজ ফাস্তফানেত য়েয়ছ। নযদথনকায়র প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত ংয়য ফস্থা এিয়না বায়রা অয়ছ
মদিা মগর।
১৩.২। প্রকেটি নযদথনকায়র মদিা মগয়ছ ব্লক মপ্লনং/ডানম্পং বার েনন। নফনবন্ন স্থায়ন ঈচু-নীচু কয়য ব্লক মপ্লনং কযা

য়েয়ছ। মকান মকান স্থায়ন টিরায ভয়তা ঈচু কয়য ব্লক মপরায়না য়েয়ছ। বান্ডাযফাড়ী আঈননেয়নয মকাোগাড়ী
এরাকায মফ নকছু স্থায়ন স্তু অকায়য ব্লক ডানম্পং কযা য়েয়ছ। এগুয়রা ঠিকাদায কর্তথক ঠিকবায়ফ
পুন:মপ্লনং কযায জন্য প্রকে নযচরকয়ক যাভথ মদো য়েয়ছ।

নচে-৩-৪: ব্লক ডানম্পং কায়জয িন্ড নচে

১৩.৩।

প্রকেটি নযদথনকায়র দৄনট ঈয়জরায বান্ডাযফাড়ী আঈননেয়নয বুধফাড়ী এরাকাে মপ্লনং ব্লয়কয ভায়ঝ মফ
নকছু ংয় য়নক মফী পাঁক দৃনষ্টয়গাচয য়েয়ছ। তায়ত প্রতীেভান ে মম প্রকেটিয এ ংয় ব্লক মপ্লনং
এয ভে প্রকে কর্তথয়েয ভননটনযং মথামথ নছর না।

নচে-৫-৬: তীয ংযেণ কায়জয িন্ড নচে

১৩.৪।

প্রয়তযক প্যায়কয়জআ ৫-১০% স্টক াআনরং (নযজাবথ নন ব্লক) ভজুদ কয়য যািা য়েয়ছ।

১৩.৫।

প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত ২ (দুআ)টি মভাট াআয়কর (১২৫ নন) এফং নডনজটার আয়কা াঈন্ডায ঈআথ
রান্পনডঈায (১মট) চর ফস্থাে অয়ছ এফং ননফ থাী প্রয়কৌরী, ফগুড়া নপয় ব্যফহৃত য়ে।

১৪। প্রকয়েয জনফর ননয়োগ:
ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয ননয়োনজত এফং কভথযত জনফর প্রকে ফা স্তফােয়নয যানয কাজ কয়যয়ছন। প্রকে
ফাস্তফােয়নয জন্য নতুন মকান জনফর ননয়োয়গয অফশ্যক েনন।
১৫।

প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জুরাআ/২০১২ য়ত জুন/২০১৬ ম থন্ত) মভাট ০ ৩ জন
নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননয়ম্ম প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রা:

তত্ত্বফধােক প্রয়কৌরী

পূণ থকারীন/
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন

১০/০৪/২০১২-১১/১০/২০১২

জনাফ এ.মক.এভ. ভভতাজ ঈনেন

তত্ত্বফধােক প্রয়কৌরী

িন্ডকারীন

১১/১০/২০১২-২৫/০৬/২০১৫

জনাফ ফাবুর চন্দ্র ীর

তত্ত্বফধােক প্রয়কৌরী

িন্ডকারীন

২৫/০৬/২০১৫-৩০/০৬/২০১৬

ক্র:
নং
১.

কভথকতথায নাভ

জনাফ যদায নযাজুর ক

২.
৩.

দনফ

ভেকার

১৬। Procurement of Works এয ঈয তথ্যানদঃ প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররে ম থায়রাচনা কয়য

মদিা মাে মম, নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযে অফান এফং মূল্যােন,

NOA এফং োকথ ড থায প্রদায়ন

ননঅয-২০০৮ নফনধভারা নুসৃত য়েয়ছ।
১৭। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত: প্রকেটি নযদথয়নয ভে স্থানীে জনগয়ণয ায়থ
অরাকায়র জানা মাে প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র তাযা খুফআ ঈকৃত য়েয়ছ।
মমুনা নদীয ডানতীয়যয বাঙ্গন
মথয়ক ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ  দৄনট ঈয়জরায কাভারপুয, ফড়আতরী, পুকুনযো  তৎংরগ্ন এরাকা এফং
ব্রহ্মপুে ডানতীয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ
যো ময়েয়ছ। তাছাড়া ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ  দৄনট ঈয়জরায
কাভারপুয, ফড়আতরী, পুকুনযো  তৎংরগ্ন এরাকায মূল্যফান পরী জনভ, ঘয-ফাড়ী, যা
স্ত-ঘাট, স্কুর-কয়রজ,
ভনজদ-ভাদ্রাা-ভনন্দয, াট-ফাজায, পর  ফনজ বৃে, ব্রহ্মপুে ডানতীয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ আতযানদ স্থানা নদী
বাঙ্গয়নয কফর য়ত যো ময়েয়ছ। এছাড়া নদী বাঙ্গন জননত নযয়ফয়য নফরূ প্রনতনক্রো হ্রা ায়ফ, কৃনল 
ভৎস্য চায়লয ঈন্নেন ঘট মফ, নকছুটা য়র দানযদ্র নফয়ভাচমন ােতা য়ফ এফং কায়জয সুয়মাগ সৃনষ্ট  নযয়ফয়য
বাযাম্য ফজাে থাকয়ফ।

১৮। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথন ঃ
নযকনেত ঈয়েশ্য

জথন

 মমুনা নদীয ডান তীয়যয বাঙ্গন মথয়ক ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ 

 ঈয়েশ্য তবাগ নজথত য়েয়ছ

দৄনট ঈয়জরায কাভারপুয, ফড়আতরী, পুকুনযো  তৎংরগ্ন এরাকা

ভয়ভথ নযদথনকায়র প্রতীেভান

এফং ব্রহ্মপুে ডান তীয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁয়ধয ং নফয়ল নদী বাঙ্গন

য়েয়ছ।

মথয়ক যো কযা।
 নদী বাঙ্গন জননত নযয়ফয়য নফরূ প্রনতনক্রো হ্রা কয়য কৃনল  ভৎস্য
চায়লয ঈন্নেন ঘটায়না, দানযদ্র নফয়ভাচন কযা, কায়জয সুয়মাগ সৃনষ্ট কযা
এফং নযয়ফয়য বাযাম্য ফজাে যািা।
১৯। ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণ: অয়রাচয প্রকেটি একটি পর প্রকে এয তবাগ ঈয়েশ্য নজথত
য়েয়ছ।

২০।

াধাযণ ম থয়ফেণঃ

২০.১। প্রকেটি য অতাে ৬.০০ নক:নভ: নদীয তীয ংযেণ কায়জয প্রাে ফটুকু ংআ বায়রা ফস্থাে যয়েয়ছ ভয়ভথ
মদিা মগয়ছ;
২০.২। কয়েকটি জােগাে ডানম্পংকৃত ব্লক ঈচু/নীচু এফং স্তু অকায়য মপরায়না য়েয়ছ; এফং
২০.৩। প্রকেটিয নকছু জােগাে মপ্লনং ব্লয়কয ভায়ঝ নতনযক্ত পাঁক রেয কযা মগয়ছ।

২১। ফাস্তফােন ভস্যাঃ প্রকেটি ফাস্তফােয়ন মতভন মকান ভস্যা নযরনেত েনন।
২২।

সুানয/ভতাভতঃ

২২.১। মম কর স্থায়ন ব্লকমূ ঈচু/নীচু এফং স্তু অকায়য ডানম্পং কযা য়েয়ছ মফ স্থায়নয ব্লক নফস্তৃত/নযয়প্লনং
কযায ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ (নুয়েদ-১৩.২  ২০.২);
২২.২। প্রকয়েয নযজাবথ নন ব্লকমূ নদী তীযফতী কৃলকয়দয জনভয়ত দীঘ থনদন মপয়র তাঁয়দয ভস্যা সৃনষ্ট না কযায
ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ (নুয়েদ ১৩.৪);
২২.৩। মপ্লনংকৃত ব্লয়কয ভায়ঝয নতনযক্ত পাঁক ফন্ধ কযায ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ (নুয়েদ ১৩.৩  ২০.৩); এফং
২২.৪। প্রকেটিয ঈয দ্রুত

External Audit

ম্পাদন কযয়ত য়ফ;

ফগুড়া মজরায ন্তযাড়া, দনযাড়া এফং াশ্বফতী এরাকাে মমুনা নদীয ডান তীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ংযেণ (১ভ
ংয়ানধত) -ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
১। প্রকয়েয নাভ

:

ফগুড়া মজরায ন্তযাড়া, দনযাড়া এফং াশ্বফতী এরাকাে মমুনা নদীয
ডান তীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ংযেণ (১ভ ংয়ানধত) প্রকে।

২। প্রকয়েয ফস্থান

:

ফগুড়া মজরায ানযোকনন্দ  ধনুট ঈয়জরা।

৩। ফা

: ফাংরায়দ ানন

স্তফােনকাযী ংস্থা

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে
৫।

ঈন্নেন মফাড থ।

: ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে।

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ
(রে টাকাে)

নুয়ভানদত ব্যে
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত
১

প্রকৃত ব্যে

২

১১৬৮৬.৮৯

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত

৩

১১৭৭০.০০ ১১১৩৬.৫৯

প্রকৃত
ফাস্তফােন কার

নতক্রান্ত
ব্যে
(মূর নু:
ব্যয়েয %)

নতক্রান্ত ভে
(মূর ফাস্তফােন
কায়রয %)

৪

৫

৬

৭

৮

নয়বম্বয/২০১০
য়ত
জুন/২০১২

নয়বম্বয/২০১০
য়ত
জুন/২০১৬

জুন/২০১১
য়ত
জুন/২০১৬

০.০০ %

২৪০%

থ গ্রগনত ননম্নরূঃ
৬। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন: প্রকেটিয ঙ্গনবনিক ফাস্তফ  অনথক
(রে টাকাে)

অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)

২

৩

৪

৫

৬

যাজস্ব ব্যেঃ
যফযা  মফা
১। নএননজ

মথাক

মথাক

৪.০০

২। ময়রার  লুনব্রয়কন্ট

মথাক

মথাক

৭.০০

৩। নপ্রনন্টং  াফনরয়কন

মথাক

মথাক

৪.০০

৪। নপ মস্টনাযী, ীর  স্টযাম্প

মথাক

মথাক

৪.০০

৫। প্রকে নস্টোনযং কনভটিয ম্মানী

মথাক

মথাক

৩.২৭

৬। ভেফতী মূল্যােন কনভটিয ম্মানী

মথাক

মথাক

১০.০০

৭। জনয  নুন্ধান

মথাক

মথাক

৫.০০

মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)
মথাক
(১০০%)

৩.৯৯
(৯৯.৭৫%)
৬.৯৯
(৯৯.৮৬%)
৩.১৮
(৭৯.৫০%)
৪.০০
(১০০.০০%)
৩.১০
(৯৪.৮০%)
৪.৩৭
(৪৩.৭০%)
৫.০০
(১০০.০০%)

ক্রঃ
নং

১

একক

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

(ক)

অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ
১

ক্রঃ
নং

৮। নফযভান মানফান মভযাভত 
যেণায়ফেণ ( জী-০২ টি 
নকঅ-০১টি)
ঈয়ভাট (ক):
(ি) মূরধন ব্যেঃ
৯। ৫ দযজা নফনষ্ট জীগাড়ী (প্রগনতয
ততযী ২৩৫০নন) -০১টি
১০। মভাটয াআয়কর (১২৫নন) -০৪ টি

একক

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)

২

৩

৪

৫

৬

মথাক

মথাক

৫.০০

মথাক
(১০০%)

৪.৫৩
(৯০.৬০%)

৪২.২৭

টি

০১ টি

৫০.০০

টি

০৪ টি

৮.০০

১১। মরয়বনরং মভনন ঈআথ স্টযান্ড-২টি

টি

০২ টি

১.৫০

১২। নডপায়যননোর নজনএ(২ টি)

টি

০২ টি

১১.০০

১৩। ব্র্যান্ড কনম্পঈটায (অনুলনঙ্গক/ােক

৩৫.১৬
(৮৩.১৮%)

টি

০৩ টি

৪.০০

নজনন এফং মরজায নপ্রন্ট্রায ) -০২টি
ল্যাট, ০১টি মডক্সট  ০২ টি মরজায
নপ্রন্ট্রায (০৫ টি)
১৪। নদী তীয ংযেণ কাজ (৩২৩৫ নভটায)

নভটায

৩২৩৫ নভ.

১১২৪৯.৪৯

১৫। ফাঁধ পুনযাকৃনত কযণ  গতথ/পুকুয

নভটায

২৫১৫নভ.

৪০৩.৭৪

বযাট(২৫১৫ নভটায)

ঈয়ভাট (ি)

১১৭২৭.৭৩

ফ থয়ভাট(ক+ি)

১১৭৭০.০০

০১
(১০০%)
০৪
(১০০%)
০২
(১০০%)
০১
(৫০%)
০৩
(১০০%)

৫০.০০
(১০০.০০%)
৭.৪৪
(৯৩.০০%)
১.৫০
(১০০.০০%)
৫.০০
(৪৫.৪৫%)
৪.০০
(১০০.০০%)

৩২৩৫ নভ.
(১০০%)
২৫১৫ নভ.
(১০০%)

১০৬৬৪.৪৫
(৯৪.৮০%)
৩৬৯.০৪
(৯১.৪১%)
১১১০১.৪৩
(৯৪.৬৬%)
১১১৩৬.৫৯
(৯৪.৬২%)

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ অযনডনন নুমােী প্রকেটিয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভথ মদিা মগর।
৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ন্াক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ





৯।

প্রকয়েয নডনন/অযনডনন ম থায়রাচনা;
কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদথন;
প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং
প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধামবাগীমদয ভতাভত গ্রণ।

াধাযণ ম থয়ফেণ:

৯.১। প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্যঃ
 মমুনা নদীয বাংগন য়ত ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ  দৄনট ঈয়জরায 
এরাকা যো কযা;

ন্তযাড়া, দনড়াড়া এফং াশ্বথফতী

 মমুনা নদীয বাংগন য়ত ব্রহ্মপুে ডানতীয ফাঁধ যো কযা ব্যক এরাকায কৃনলজনভ  মূল্যফান স্থানা যো
কযা; এফং
 প্রকে ফাস্তফােন পূফ থক ৪৩৭২০ রে টাকায নফপুর নযভাণ যকাযী মফযকাযী স্থাফয ম্পদ যো কযা।
৯.২। প্রকয়েয টভূনভঃ ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ  দৄনট ঈয়জরায 

ন্তযযাড়া  দনড়াড়া এফং ঈায াশ্বথফতী

এরাকাে মমুনা নদীয ডানতীয ফযাফয ব্যাক বাঙ্গন পয়র মমুনা নদীয ডানতীয়য ফনস্থত ব্রহ্মপুে ডানতীয ফন্যা
ননেন্ত্রণ ফাঁধ (নফঅযআ)  ন্তযাড়া  দনড়াড়া এরাকাে নফযভান ঘযফানড়, ফাজায, স্কুর  ন্যান্য স্থানা হুভকীয
ম্মূিীন য়ে য়ড়। ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ মবয়ঙ্গ মগয়র প্রকে এরাকাে ানন প্রয়ফ কয়য

প্লানফত োয  ব্যাক

এরাকায জনভয়ত ফানর য়ড় মঢয়ক মাোয মূ ম্ভাফনা মদিা মদে। এভতাফস্থাে  ন্তযযাড়া  দনড়াড়া এরাকাে
মমুনা নদীয ডান তীয ফযাফয ৩.২৩৫ নক.নভ. প্রনতয ো কাজ ফা স্তফােয়নয ভােয়ভ ব্রহ্মপুে ডানতীয ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ
(নফঅযআ)  ন্যান্য যকাযী- মফযকাযী স্থানা য োমথ থ প্রকেটি গ্রণ কযা ে। এছাড়া মমুনা নদী-ফাঙ্গারী নদী
একীভূত মযাধকযণ প্রকয়েয পরতা যো ানযোকানন্দ ঈয়জরা দয বাঙ্গন কফর মথয়ক য ো কযয়ত প্রকেটিয
গুরুত্বপূণ থ ভূনভকা মযয়িয়ছ।
১০। প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ প্রকেটি গত ২৫-০১-২০১১ তানযয়ি নুনষ্ঠত একয়নক তফঠয়ক নুয়ভানদত ে। প্রকেটিয মভাট
প্রাক্কনরত ব্যে নছর ১১,৬৮৬.৮৯ রে টাকা এফং ফাস্তফােনকার নছর নয়বম্বয/২০১০ য়ত জুন/২০১২ ম থন্ত। নডননটিয়ত
৮টি প্যায়কয়জ মভাট ৩২৩৫.০০ নভটায তদয়ঘ থয নদীতীয ংযেণমূরক কাজ এফং ১ টি প্যায়কয়জ ২২৩৫ নভটায তদয়ঘ থয
ফাঁধ মভযাভত কাজ  ন্তভুথক্ত নছর। ঈন্নেন প্রকয়েয ব্যে বৃনি ব্যনতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ বৃনিয প্র স্তাফ য়ক্টাফয/২০১১
ভায় মপ্রযণ কযয়র মভোদ জুন/ ২০১৪  ম থন্ত বৃনি কযা ে। যফতীয়ত নডননটি ংয়াধয়নয অফশ্যকতা মদিা নদয়র
মভ/২০১৪ এ দানিরকৃত ১১৭৭০.০০ র ে টাকায ংয়ানধত নডননটি নুয়ভাদন রাব কয়য। ংয়ানধত নডননয়ত ৮টি
প্যায়কয়জ মভাট ৩২৩৫.০০ নভটায তদয়ঘ থয নদীতীয ংযেণমূরক কাজ এফং ২ টি প্যায়কয়জ ২৫১২ নভটায তদয়ঘ থয ফাঁধ
মভযাভত কাজ ন্তভুথক্ত যয়েয়ছ।
১১। প্রকে এরাকা নযদথন ঃ গত ২৬-০৪-২০১৭ তানযয়ি ফা স্তফােন নযফীেণ  মূল্যােন নফবাগ (অআএআনড)-এয
নযচারক, জনাফ মভাঃ অপজর মায়ন কর্তথক প্রকেটি যজনভয়ন নযদথন কযা ে। নযদথনকায়র জনাফ ফাবুর চন্দ্র
ীর, তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী, ফাাঈয়ফা, ফগুড়া  ফাাঈয়ফা, ফগুড়ায-এয ন্যান্য কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে-১-২: ংযেণ কাজমূ য়যজনভয়ন নযদথন

১২। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়রা নদী তীয ংযেণ কাজ এফং ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ।
১০টি প্যায়কয়জয অতাে প্রকেটিয এ কাম থক্রভ ফাস্তফানেত য়েয়ছ। এয ভয়ে ৯টি প্যায়কয়জ মমুনা নদীয তীয
ংযেণ কাজ এফং ১টি প্যায়কয়জয ভােয়ভ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁয়ধয ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্যায়কজ
১ মথয়ক ৫ এয অতাে ১৫০ নভটায

End Termination ২.২৩৫ নক:নভ: এফং প্যায়কজ ৭ য়ত ৯ এয

অতাে ১.০০ নক:নভ: নদী তীয ংযেণ কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ এফং প্যায়কজ ৬ এয অতাে ২.৫১৫ নক:নভ:
ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ  পুকুয বযাট কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ।
নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়রা নদী তীয ংযেণ কাজ এফং ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ
পুনযাকৃনতকযণ। থচ প্রকয়েয নাভকযণ কযা য়েয়ছ ফগুড়া মজরায ন্তযাড়া, দনড়াড়া এফং াশ্বফতী এরাকাে
মমুন নদীয ডান তীয়য ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ ংযেণ। প্রকয়েয এ ধযয়ণয নাভকযণ যফনতথয়ত নীনত ননধ থাযকয়দয প্রকে
নুয়ভাদয়নয ভে নফভ্রান্ত কযয়ত ায়য। প্রকেটিয এ ধযয়ণয ভুর নাভ কযয়ণয মকান মমৌনক্তকতা জানা মােনন।

১৩।

প্রকয়েয অতাে ফাস্তফানেত কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ

১৩.১। প্রকয়েয ফগুয়রা প্যায়কয়জয কাজআ নযদথন কযা ে। ন্তযাড়া ংয় ৩.২৩৫ নক:নভ: তীয ংযেণ কাজ
নযদথন কায়র মদিা মাে মম নদীয তীয ংযেয়নয পয়র এ এরাকায বাঙ্গন মযাধ য়েয়ছ এফং নর য়ড় তীয
ংযেণ কায়জয মল প্রান্ত নদয়ে নদী প্রফানত য়ে। তয়ফ মকান মকান স্থায়ন ডানম্পং ব্লয়কয স্তু মদয়ি প্রতীেভান
য়েয়ছ মম প্রকে ফাস্তফােয়নয ভে ডানম্পং ব্লক মমৌনক্তক ফা প্রয়োজন নুায়য মপরা েনন। প্রয়োজয়নয মচয়ে
মফী নযভাণ ব্লক ততযী কযা য়েয়ছ এফং ডানম্পং কযা য়েয়ছ ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।
১৩.২।

াধাযণত নজ ব্যগ াননয়ত মপরয়ত ে এফং সূ ময্যথ য অয়রায়ত নজ ব্যাগ দ্রুত নষ্ট য়ে মাে। নযদথন কায়র
মদিা মগয়ছ প্যায়কজ -১ এয প্রাে য়ধ থক ম থন্ত এফং End Termination এয চয ড়ায কাযয়ণ নদী দূয়য য়য
মগয়ছ থচ ম্পূণ থ শুকয়না জােগাে ব্লক  নজ ব্যাগ মপরা য়েয়ছ। প্যায়কজ-১ এয মকান কাজ কযায মতভন

একটা প্রয়োজন নছরনা ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ। কাযণ প্যায়কজ-১ এয অতাে মম শুকয়না জােগাে ংযেণ
কাজ কযা য়েয়ছ তায প্রাে ১০০ নভটায ঈজায়ন ানাড়া স্পায ১  ২ ননভথাণ কযা য়েয়ছ প্রাে ১৬ ফছয
অয়গ। ঈক্ত স্পায ননভথায়ণয পয়র নদী ফতথভায়ন দূয়য য়য মগয়ছ। তাছাড়া এ ংযেণ কাজ ফযাফয ঈজায়ন নদী
মনআ, চয য়ড়য়ছ এফং জনফনত গয়ড় ঈয়ঠয়ছ। এ প্যায়কয়জয কাজ কযায দযকায নছরনা। এয়ত যকায়যয
নকছুটা য়র য়থ থয াশ্রে য়তা।
১৩.৩।

প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত একটি ৫ (াঁচ) দযজা নফনষ্ট জীগাড়ী (প্রগনতয ততযী ২৩৫০ নন), ৪টি মভাট
াআয়কর (১২৫ নন) এফং একটি নডপায়যননোর নজনএ চর ফস্থাে অয়ছ এফং ননফ থাী প্রয়কৌরী, ফগুড়া
নপয় ব্যফহৃত য়ে।

১৪। প্রকয়েয জনফর ননয়োগ:
ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয ননয়োনজত এফং কভথযত জনফর প্রকে ফা স্তফােয়নয যানয কাজ কয়যয়ছন। প্রকে
ফাস্তফােয়নয জন্য নতুন মকান জনফর ননয়োয়গয অফশ্যক েনন।
১৫।

প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (০৯/০৩/২০১১ য়ত ৩০/০৬/২০১৬ ম থন্ত) মভাট ০৫
জন নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননয়ম্ম প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রা:

ক্র:

কভথকতথায নাভ

দফী

নং

পূণ থকারীন/

ভেকার

িন্ডকারীন

১.

জনাফ মভাঃ অপজার মায়ন

প্রধান প্রয়কৌরী

িন্ডকারীন

০৯/০৩/২০১১- ০৪/১১/২০১২

২.

জনাফ অব্দুয যফ নভঞাঁ

প্রধান প্রয়কৌরী

িন্ডকারীন

০৫/১১/২০১২- ১৬/০৭/২০১৩

৩.

জনাফ মভাঃ নূরুর আরাভ যকায

ননফ থাী প্রয়কৌরী

িন্ডকারীন

১৭/০৩/২০১৩- ৩০/১০/২০১৪

৪.

জনাফ এয়কএভ ভভতাজ ঈনেন

তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী

িন্ডকারীন

৩১/১০/২০১৪- ২৫/০৬/২০১৫

৫.

জনাফ ফাবুর চন্দ্র ীর

তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী

িন্ডকারীন

২৬/০৬/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৬

১৬। Procurement of Works এয ঈয তথ্যানদঃ প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররে ম থায়রাচনা কয়য

মদিা মাে মম, নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযে অফান এফং মূল্যােন,

NOA এফং োকথ ড থায প্রদায়ন

ননঅয-২০০৮ নফনধভারা নুসৃত য়েয়ছ।
১৭। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত: প্রকেটি নযদথয়নয ভে স্থানীে ঈকাযয়বাগীয়দয
ায়থ অরাকায়র জানা মাে দনড়াড়াে (প্যায়কজ ৭, ৮, ৯  ১০) অতাে নদী তীয ংযেয়নয মম কর কাজ
কযা য়েয়ছ তায খুফ একটা প্রয়োজন নছরনা এ ৪টি প্যায়কয়জয অতাে প্রাে শুকনা স্থায়ন তীয ংযেণ কাজ

কযা য়েয়ছ। এরাকাফাী জানানা মম প্রকয়েয কাজ শুরু োয প্রাে ২ ফছয অয়গআ এ স্থায়ন চয য়ড় মাে।
তয়ফ প্রকয়েয অতাে ২.৫১৫ নক:নভ: ফাঁধ পুনযাকৃতনকযণ কযাে এফং ড়ক  জনথ নফবাগ এ ফাঁধটি কায়থটিং
কয়যয়ছ নফধাে জনাধায়ণয চরাচয়রয জন্য সুনফধাজনক য়েয়ছ।
১৮। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথন ঃ
নযকনেত ঈয়েশ্য

 প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য য়ে

জথন

মমুনা নদীয

 প্রকয়েয অতাে ফাঁধ পুনযাকৃনত কযণ  গতথ/পুকুয বযাট

বাংগন য়ত ফগুড়া মজরায ানযোকানন্দ 

কায কাজটি মথামথ য়েয়ছ এফং তায়ত জনগণ/এরাকাফাী

দৄনট ঈয়জরায ন্তযাড়া, দনড়াড়া এফং

ঈকৃত য়ে।

াশ্বথফতী এরাকা যো কযা;

 তয়ফ প্রকয়েয অতাে নদী তীয ংযেণ কায়জয

 মমুনা নদীয বাংগন য়ত ব্রহ্মপুে ডানতীয

ন্তযড়া ংয় প্যায়কজ-১  দনড় াড়াে ংয়

ফাঁধ যো কযা ব্যক এরাকায কৃনলজনভ

৭,৮,৯,১০ নং প্যায়কয়জ মকান কাজ কযায প্রয়োজন নছরনা

 মূল্যফান স্থানা যো কযা; এফং

ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ। কাযয়ণ একর ংযেণ কাজ শুরু

 প্রকে ফা স্তফােন পূফ থক ৪৩৭২০ রে টাকায

কযায প্রাে ২ ফছয পূয়ফ থআ প্রকে স্থায়ন চয য়ড় নদী দূয়য

নফপুর নযভাণ যকাযী মফযকাযী স্থাফয

য়য মগয়ছ এফং চয়য জনফনত গয়ড় ঈয়ঠয়ছ। এ প্যায়কজ

ম্পদ যো কযা।

মূয়য কাম থক্রভ ফন্ধ কযা য়র যকায়যয প্রচুয টাকা ঞ্চে
য়তা।

১৯। ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণ: অয়রাচয প্রকেটিয ন্তযাড়া  দনড়াড়া মিন ব্যাক বাঙ্গয়নয
কফয়র য়ড় তিন প্রকেটিয গ্রয়ণয নীনতগত নিান্ত গৃীত ে। প্রকে নুয়ভাদন এফং যফতীয়ত প্রকয়েয মবৌত
কাম থক্রভ শুরু কযয়ত মম ভে নতফানত য়েয়ছ এযআ ভয়ে ংনিষ্ট এরাকাটি নদী গয়বথ নফরীন য়ে মগয়ছ ভয়ভথ স্থানীে
জনগয়ণয ননকট মথয়ক জানা মাে। প্রকে নুয়ভাদয়নয য বাঙ্গন যফতী ংয় প্রনতযো/ংযেণ কাম থক্রভ শুরু
কযা ে। আয়তাভয়ে ংনিষ্ট এরাকাে চয য়ড় মাে।
ঈয়েখ্য, প্রকেটি ঈয়েশ্য নকছুটা নজথত য়র প্রকয়েয অতাে ন্তযাড়া  দনড়াড়াে নদী তীয ংযেণ
কাম থক্রভ শুরু কযায পূয়ফআ চয ড়াে তিন এ ংয় কাজ কযায মতভন মকান প্রয়োজন নছর ভয়ভথ প্রতীেভান েনন।
এয়ত যকায়যয মথা থ থ চে কযা য়েয়ছ ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।

২০।

াধাযণ ম থয়ফেণঃ

২০.১। প্রকেটি য অতাে ৩.২৩৫ নক:নভ: নদীয তীয ংযেণ কায়জয ন্তযড়া ংয় প্যায়কজ-১  দনড় াড়াে
ংয় ৭,৮,৯,১০ নং প্যায়কয়জয কাজ না কযয়র য়তা কাযণ এ ংয় ংযেণ কাজ শুরু কযায প্রাে ২ ফছয
পূয়ফ থআ প্রকে স্থায়ন চয য়ড় নদী দূয়য য়য মগয়ছ এফং চয়য জনফনত গয়ড় ঈয়ঠয়ছ। এ প্যায়কজ মূয়য কাম থক্রভ ফন্ধ
কযা য়র যকায়যয য়থ থয াশ্রে য়তা ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।

২০.২। প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়রা নদী তীয ংযেণ কাজ এফং ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ। থচ প্রকয়েয
নাভকযণ কযা য়েয়ছ ফগুড়া মজরায ন্তযাড়া, দনড়াড়া এফং াশ্বফতী এরাকাে মমুনা নদীয ডান তীয়য ফন্যা
ননেন্ত্রণ ফাঁধ ংযেণ। প্রকেটিয নাভকযণ মথামথ েনন।
২০.৩। স্টক াআনরং (নযজথাব নন ব্লক) জনগয়ণয স্যয়েয়ত ভজুদ কযা য়েয়ছ।

২১।

ফাস্তফােন ভস্যাঃ প্রকেটি ফাস্তফােয়ন মতভন মকান ভস্যা নযরনেত েনন। তয়ফ প্রকে ফাস্তফােয়ন ননধ থানযত
ভয়ে মচয়ে য়নক মফী ভে মরয়গয়ছ।

২২।

সুানয/ভতাভতঃ

২২.১। নডনন/অযনডননয়ত নুয়ভানদত থাকায য প্রকয়েয মবৌত কাম থক্রভ শুরু কযায য মনদ মকান প্রকয়েয মকান
ংয়য কাম থক্রভ প্রয়োজনীে য়ে মাে তা ফাস্তফােন না কয়য যকানয য়থ থয াশ্রে কযায ঈয়যাগ ননয়ত য়ফ
(নুয়েদ ২০.১);

২২.২। প্রকয়েয নযজাবথ নন ব্লকমূ নদী তীযফতী কৃলকয়দয জনভয়ত দীঘ থনদন মপয়র তাঁয়দয ভস্যা সৃনষ্ট না কযায
ব্যফস্থা ননয়ত য়ফ (নুয়েদ ২০.৩);
২২.৩।

বনফষ্যৎ-এ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয প্রকয়েয কায়জয ায়থ প্রকে নাভকযয়ণয াভঞ্জস্যপূণ থ থাকায নফলেটি
নফয়ফচানাে যািয়ত য়ফ (নুয়েদ ২০.২);

২২.৪।

প্রকেটিয ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন কযয়ত য়ফ;

ময়ায মজরাধীন বফদ এরাকা ংরগ্ন নফরমূয়য জরাফিতা দূযীকযণ (১ভ ম থাে, ২ে ংয়ানধত)
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
ময়ায মজরাধীন বফদ এরাকা ংরগ্ন নফরমূয়য জরাফিতা
দূযীকযণ (১ভ ম থাে, ২ে ংয়ানধত)

১। প্রকয়েয নাভ

:

২। প্রকয়েয ফস্থান

: ময়ায দয, ভননযাভপুয, বেনগয  মকফপুয।

৩। ফা

: ফাংরায়দ ানন

স্তফােনকাযী ংস্থা

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে
৫।

ঈন্নেন মফাড থ।

: ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে।

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ
(রে টাকাে)

নুয়ভানদত ব্যে
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত
১

প্রকৃত ব্যে

২

৬৯৫৮.০৮

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত

৩

১১৫৮৬.৫৮ ৬৮৬৮.১৮

প্রকৃত
ফাস্তফােন কার

নতক্রান্ত
ব্যে
(মূর নু:
ব্যয়েয %)

নতক্রান্ত ভে
(মূর ফাস্তফােন
কায়রয %)

৪

৫

৬

৭

৮

জুরাআ/২০০৬
য়ত
জুন/২০১১

জুরাআ/২০০৬
য়ত
জুন/২০১৫

জুরাআ/২০০৬
য়ত
জুন/২০১৫

ব্যে নতক্রান্ত
েনন

৮০%

থ গ্রগনত ননম্নরূঃ
৬। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন: প্রকেটিয ঙ্গনবনিক ফাস্তফ  অনথক
নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ
ক্রঃ নং

১

একক

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

(রে টাকাে)
প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)

২

৩

৪

৫

৬

মথাক

১ দপা

১১৮.৪৮

মথাক

১ দপা

৬৪.০৩

মথাক

১ দপা

১১৬.০৫

মথাক

১ দপা

৪৪.৯৭

১ দপা
(৯৭.০০%)
১ দপা
(৮৩.২৪%)
১ দপা
(৯৩.১৭%)
১ দপা
(১০০.০০%)

৮৩.৪৮
(৭০.৪৬%)
৬৪.০৩
(১০০.০০%)
৫১.০৫
(৪৪.০০%)
৪৪.৯৭
(১০০.০০%)

মথাক

১ দপা

১১০.০০

মথাক

১ দপা

২৮.০০

১ দপা
(৮৬.৩৪%)
১ দপা
(৯০.০০%)
১ দপা
(৭০.০০%)
১ দপা
( ৯০.০০%)
১ দপা
(১৭.০০)

৯৪.৯৭
(৮৬.৩৪%)
২৫.০০
(৮৯.২৮%)
৬.৫০
(৮১.২৫%)
৯.০০
(৯০.০০%)
৭৪৩.৭২
(১৬.৯০%)

(ক) যাজস্ব ব্যেঃ

৬

যফযা  মফাঃ
২ে ম থায়েয ম্ভাব্যতা ভীো স্থানীে
কানযগনয যাভথক ননয়োগ
ম্যাথয়ভটিকার মেয়নজ ভয়ডনরং এফং
টিঅযএভ ভননটনযং
নযয়ফ গত ভননটনযং, মনভনায, বা,
েথাক এফং টিঅযএভ ংক্রান্ত ভটিয়বন
ানন ব্যফস্থানা নভনতয ঈন্নেন, জন
ম্পৃক্ততা এফং াঈয়ফায়ডথয ম্প্রাযণ
নপয়য ভােয়ভ ভটিয়বন কাজ
মানফান  এস্কায়বটয়যয জন্য জ্বারানী
যফযা
মষ্টনাযী যফযা

৭

প্রচায  নফজ্ঞান

মথাক

১ দপা

৮.০০

৮

জনয  ভীো

মথাক

১ দপা

১০.০০

৯

টিঅযএভ ফাস্তফােয়ন পয়রয েনতপূযণ
(১২৮৫.৫০ মক্টয)।

মথাক

১ দপা

৪৪০২.১৩

১
২
৩
৪
৫

নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ
ক্রঃ নং

১

একক

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)

২

৩

৪

৫

৬

১ দপা
(৮৮.১২)
১ দপা
(৮৩.০০%)
১ দপা
(৯৩.২০)

১৪.৯৮
(৮৮.১১%)
২.৯৯
(৯৯.৬০%)
১৪০.৩১
(৯৩.৫৪%)

মভযাভত যেণায়ফেণ  পুনফ থান

১০

মানফান মভযাভত  যেণায়ফেণ

মথাক

১ দপা

১৭.০০

১১

নপ মন্ত্রানত  কনম্পঈটায মভযাভত

মথাক

১ দপা

৩.০০

১২

নদী/িার পুনঃিনয়নয নননভয়ি মেজায এফং
এস্কায়বটয মভযাভত  যেণায়ফেণ

মথাক

১ দপা

১৫০.০০

ঈ-মভাট (ক) (যাজস্ব ব্যে):

৫০৭১.৬৬

১২৮১.০০

(খ) মূরধন ব্যেঃ
১৩
১৪

ননভথাণ  পূতথ
মনযয়পযার ফাঁধ ননভথাণ

নকঃনভঃ

৯.৫০

৪০০.০০

১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

অঈটয়রট ষ্ট্রাকচায ননভথাণ
ফাআা চযায়নর পুনঃিনন
ফাআা চযায়নয়রয নন্নকয়ট ক্রফাঁধ ননভথাণ
সুভ নর ব্যফস্থানা
টিঅযএভ যেণায়ফেণ (ফাঁধ, িার আতযানদ)
নফর নঝকযা আয়ত তবযফ নদী য্যথন্ত ভাকার
আো অভডাঙ্গা িার পুনঃিনন
কযায়নর রাআননং/তীয প্রনতযো

ংখ্যা
ংখ্য
ংখ্য
মথাক
মথাক
নকঃনভঃ

৮.০০
১.০০
২.০০
১ দপা
১ দপা
৩.৫০

৪৬.০০
২০.০০
৭৫.০০
১০০.০০
২০০.০০
৩৪.০০

নকঃনভঃ

১.০০

১৯২.০০

ংিা

১টি

৪৪.১৮

ংিা

১টি

২৯৪.০৬

ংিা

২টি

৬৫.০০

নকঃনভঃ

১৪.৬০০

৭৩১.০০

নকঃনভঃ

৩০.০০

৩২৩.১৯

২৭ অায বদ্রা নদী পুনঃিনন

নকঃনভঃ

৫.৩০

১৮৬.৪১

২৮ বুনড় বদ্রা নদী পুনঃিনন

নকঃনভঃ

১০.০০

১২৪.৯৫

২৯ ক্র ফাঁধ ননভথাণ  াযণ

ংখ্যা

২টি

৫০.০০

নকঃনভঃ

৩২.০০

১০৬২.০০

ংখ্যা

১০টি

৮৭২.০০

৩২ ব্রীজ ননভথাণ

ংখ্যা

১টি

৮০.০০

৩৩ কারবাট থ/ফুট ব্রীজ ননভথাণ

ংখ্যা

৫টি

২২০.০০

৩৪ নোাড়া-ভনোাটি ংয়মাগ ড়ক ঈন্নেন
= ১১.৫০ নক.নভ. (বফদ মযগুয়রটয ম থন্ত

নকঃনভঃ

১১.৫০০

৭০১.০০

২১

২২ অভডাঙ্গা িায়রয ঈয ময়ায খুরনা মযর
রাআয়নয ব্রীজ নং-১৬২ পুনঃ ননভথাণ
(নডয়ানজট কাজ)
২৩ ময়ায খুরনা াআয়েয অভডাঙ্গা িায়রয
ঈয মযগুয়রটয/ মযগুয়রটয-কাভ-ব্রীজ ননভথাণ
২৪ বফদ মযগুয়রটয়যয মগট এফং য়েষ্ট মূ
নযভয়ডনরং
২৫ নয-মটকা-মুয়ক্তশ্বযী নদী পুনঃ িনন (১২
নকঃনভঃ পুনঃিনন + ২.৬০ নকঃনভঃ
যেণায়ফেণ পুনঃিনন)
২৬ নযয নদী পুনঃ িনন

৩০
৩১

নয-মটকা-মুয়ক্তশ্বযী নদীয ঈবে তীয়য ডাআক
ননভথাণ
স্লুআ/মযগুয়রটয ননভথাণ ১০টি

১.৫ নকঃনভঃ
৪০.৪০
(১৫.৭৯%)
(১০.১০%)
কাজ কযা েনন।
কাজ কযা েনন।
কাজ কযা েনন।
কাজ কযা েনন।
কাজ কযা েনন।
৩.৫০ নকঃনভঃ
২৮.০৮
(১০০%)
(৮২.৫৮%)
১.০০ নকঃনভঃ
১৪৬.৫৯
(৭৬.৩৫%)
(৭৬.৩৫%)
১ টি
৪৪.১৮ (১০০.০০%)
(১০০%)
১ টি
(১০০%)
২টি
(১০০%)
১৪.৬০০ নকঃনভঃ
(১০০%)

২৯৪.০৬
(১০০.০০%)
৫৫.৩৫
(৮৫.১৫%)
৭৩০.২০
(৯৯.৮৯%)

৩০.০০ নকঃনভঃ
(১০০%)
৫.৩০ নকঃনভঃ
(১০০%)
১০.০০ নকঃনভঃ
(১০০%)
২ টি
(১০০%)
৩২.০০ নকঃনভঃ
(১০০%)
১০ টি
(১০০%)
১ টি
(১০০%)
৩ টি
(৬০%)
১১.৫০০ নকঃনভঃ
(১০০.০০%)

৩২৩.১৯
(১০০.০০%)
১৮৬.৪১
(১০০.০০%)
১২৪.৯৫
(১০০.০০%)
৫০.০০
(১০০.০০%)
১০৪৮.১৯
(৯৮.৭০%)
৮৭১.৯৬
(৯৯.৯৯%)
৪৮.৭৫
(৬০.৯৪%)
২১৮.৯৩
(৯৯.৫১%)
৭০০.৯৪
(৯৯.৯৯%)

নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ
ক্রঃ নং

১

এযায়প্রাচ ড়ক )
৩৫ মেজায দ্বাযা নদী/চযায়নর পুনঃ িনন

৩৬ ননভথাণকারীন য
৩৭ ম্পদ ংগ্র  ক্রে
৩৮ মরয়বনরং মন্ত্রানত ষ্টযান্ড  খুচযা মন্ত্রাং
ংগ্র
৩৯ মরজায মপ্রন্টায  মন্ত্রাং  মনটিোভ-৪
ব্রায়ন্ডয কনম্পঈটায
ভূনভ নধগ্রণ / ক্রে
৪০ জনভ নধগ্রণ

একক

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)

২

৩

৪

৫

৬

নকঃনভঃ

৯.৭৫

৪৮৬.৯৭

মথাক

১ দপা

৮৫.০০

৯.৭৫ নকঃনভঃ
(১০০.০০%)
১ দপা
(১০০.০০%)

৪৮৬.৯৭
(১০০.০০%)
৭০.৯১
(৮৩.৪২%)

ংখ্যা

৪টি

৩.১৯

ংখ্যা

৪টি

৩.৯৭

৪ টি
(১০০.০০%)
৪ টি
(১০০.০০%)

৩.১৯
(১০০.০০%)
৩.৯৭
(১০০.০০%)

মক্টয

৮.০০ মঃ

১১৫.০০

৮ মক্টয
(১০০.০০%)

১০৯.৯৬
(৯৫.৬২%)

ঈয়ভাটঃ (ি) (মূরধন ব্যে)

৬৫১৪.৯২

৫৫৮৭.১৮

গ) নপনজকযার কনন্টয়জন্পী

-

-

-

-

-

ঘ) প্রাআ কনন্টয়জন্পী

-

-

-

-

-

ফ থয়ভাট (ক+ি+গ+ঘ)

১১৫৮৬.৫৮

৬৮৬৮.১৮
(৫৯.২৭%)

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকেটিয টিঅযএভ ংনিষ্ট কাজ ফাস্তফােন কযা

েনন। কাযণ স্থানীে ভৎস্য মঘয ব্যফােী  নকছু স্থানীে ম থায়ে যাজবননতক মনর্তয়ত্বয ফাঁধায কাযয়ণ নফর কাানরো
টিঅযএভ ংনিষ্ট য়ঙ্গেঁয কাজ ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন ভয়ভথ প্রকে নযচারক ননফ থাী প্রয়কৌরী ানন ঈন্নেন
মফাড থ, ময়ায জানান।
৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ন্াক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ
 প্রকয়েয নডনন ম থায়রাচনা;
 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভয়ন নযদথন;
 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং
 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধামবাগীমদয ভতাভত গ্রণ।

৯।

াধাযণ ম থয়ফেণ:

৯.১। প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্যঃ
 ময়ায মজরায দয ঈয়জরা, ভননযাভপুয, বেনগয এফং মকফপুয ঈয়জরাে নফর কুভাযনং, যাজাপুয,
সুন্দরী, নঝকযা, ফাকয, মকদানযো, ডুমুযতরা, াজযাআর, াঁচফানড়ো, ঞ্চকাটিো, ভনাটি, অযননগয,
অযাতা, কাানরো, মকো, চাঁাতরা, চান্দ, খুকনো, ঢাাকুরা, নঙ্গা, অভডাঙ্গা, ফানরোডাঙ্গা, নযণা এফং
ন্যান্য মছাট মছাট নফর মভাট ৭৩,৪০০ মঃ এরাকায ানন ননষ্কান ব্যফস্থা ঈন্নেয়নয ভােয়ভ জরাফিতা
দূযীকযণ;
 ফন্যা ননেন্ত্রণ;

 মচ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ এফং ভৎস্য ঈন্নেন; এফং
 টিঅযএভ নযচারনায ভােয়ভ মটকআ ননষ্কান ব্যফস্থানা।
৯.২। প্রকয়েয টভূনভঃ ঈকূরীে ফাঁধ প্রকে শুরুয অয়গ ফাংরায়দয়য দনেণ নিভাঞ্চর নদী মফনষ্ঠত এক নফ স্তীণ থ জরাভূনভ
ফা প্লাফণ ভূনভ নায়ফ নচনিত নছর মা াগয়যয মজাোয়যয রফনাক্ত াননয়ত প্রতয দুআফায প্লানফত ত নফধাে মকান
পর ঈৎাদন ম্ভফ নছর না। জীফন  জীনফকায তানগয়দ  ফাস্থায়নয চানদা নভটায়ত প্লাফণ ভূনভ জনয়দ রূ মনে।
ম মপ্রোয়ট দনেণাঞ্চয়রয মজরামুয় লায়টয দয়ক ঈকূরীে ফাঁধ প্রকয়েয তথা মাল্ডায ননভথাণ কভথকান্ড শু রু ে।
নফয়রয জনভয়ত দুআ য়ত নতনটি পর ঈৎাদন শু রু ে এফং জনগয়ণয অথ থ-াভানজক ফস্থায ব্যাক  দ্রুত ঈন্নেন
ানধত ে।
কারক্রয়ভ এতদঞ্চয়রয নদ-নদীমূয় শুষ্ক ভয়ে দ্মায প্রফা ফন্ধ য়ে Upland Flow না থাকাে এফং
মাল্ডায়যয কাযয়ণ শুষ্ক ভসুয়ভ মজাোয়যয াননয়ত অগত নর নফয়রয নবতয়য প্রয়ফয় ফাধাপ্রাপ্ত োে ঈা নদীয়তআ
ফয়েনত য়ত থায়ক। পয়র নফনবন্ন নদীয তরয়দ বযাট য়ে মাে এফং নকছু মেয়ে নদীয তরয়দ নফয়রয ভূনভয
তরয়দ য়ো উঁচু য়ে মাে। নফরমূয়য ননষ্কান ব্যফস্থা ফ নি য়ে নফস্তীণ থ এরাকাে জরাফিতা মদিা মদে
এফং কৃনল ঈৎাদন ব্যত ে। এছাড়া মমাগায়মাগ, নো, স্বাস্থয  অথ থাভানজক কর মেয়ে নফম থে মদিা মদে।
ঈক্ত নফম থেকয দূযাফস্থা য়ত ঈিযয়ণয জন্য এীে ঈন্নেন ব্যাংয়কয অনথ থক ােতাে খুরনা  ময়ায
মজরায জরাফিতা দূযীকযয়ণয জন্য মকয়জনডঅযন প্রকেটি ১৯৯৪-৯৫ ায়র ফাস্তফােন শুরু ে এফং ২২৮৬৮.১৬
রে টাকা ব্যয়ে ২০০২ ায়র ভাপ্ত ে। এরাকায জনগয়ণয অথ থ াভানজক ফস্থায ব্যাক ঈন্ননত ে। খুরনা মজরায
জরাফিতা ননযয়ন Structural solution প্রদান কযায পয়র নফর ডাকানতো ঞ্চয়রয জরাফিতা স্থােীবায়ফ
ননযন ে। যনদয়ক নফনবন্ন ভীো এফং স্থানীে জনগয়ণয ায়থ অয়রাচনায নবনিয়ত ময়ায মজরা ংয়য
ননষ্কান ভস্যায ভাধায়নয জন্য নন-ষ্ট্রাকচাযার টিঅযএভ ব্যফস্থা নুয়ভানদত ে। জরাফিতায ভস্যা য়ত
ঈিযয়ণয জন্য Tidal River Management (TRM) ফা মজাোযাধায ানন ব্যফস্থানা গৃীত ে। মূর
নদী ংরগ্ন মম মকান একটি পূফ থ ননফ থানচত নফয়রয চতুয নদয়ক মনযয়পনযোর ফাঁধ ননভথাণ কয়য মফড়ী ফাঁয়ধয একটি ং
ঈম্মুক্ত কয়য ঈক্ত নফয়র মজাোয বাটা চালু কযা ে মাা TRM নায়ভ নযনচত। এ প্রনক্রোে একনদয়ক নীচু নফয়র নর
জয়ভ তা ঈচু ে, এয়ত নফরটি চালাফাদ মমাগ্য ে এফং ঈফ থযতা বৃনি াে, ন্যনদয়ক নদীয নাব্যতা বৃনি াে। ১৯৯৮
য়ত ২০০১ ার ম থন্ত ০৪ ফৎয নফর বােনাে এফং ২০০২ য়ত ২০০৪ ার ম থন্ত নফর মকদানযোে নদ্বতীে TRM
চালু কযা ে। টিঅযএভ নযচারনায পয়র ২০০৪ ার ম থন্ত নয নদীয়ত ম থাপ্ত নাব্যতা থাকাে ে এরাকাে
জরাফিতা জননত মকান ভস্যা ঈদ্ভফ ে নাআ।
স্থানীে প্রবাফারী ভয়রয প্রতযে নফয়যানধতায পয়র TRM ব্যাত যািয়ত না াযা  স্বাথ থায়ন্বলী
ব্যনক্তগয়ণয বফদ মযগুয়রটয়যয কাটমূ ফন্ধ কয়য মদোে ১৭ নকঃনভঃ নয নদী ২.০০ য়ত ৩.০০ নভটায ঈচ্চতাে
নর দ্বাযা বযাট য়ে মাে। এয়ত নফয়রয ননষ্কান থ রুি য়ে মাোে ২০০৪ এয য পূনযাে জরাফিতায সূোত
ে। পয়র ময়ায মজরায বেনগয, ভননযাভপুয  মকফপুয ঈয়জরায ২১টি আঈননেন জরাফিতায নকায ে এফং
জনগন চযভ দূয়বথায়গয নকায ন। যফতীয়ত ানন ঈন্নেন মফাড থ কর্তথক ক্রা মপ্রাগ্রায়ভয অতাে জ
রুযী নবনিয়ত
নদীয়ত রীড চযায়রন িনন কযা ে এফং ২০০৬-২০০৭ ায়র নফর খুকনোে পুনযাে টিঅযএভ চালু কযা ে এফং
ময়ায মজরায নফনবন্ন ঈয়জরা মথা- ময়ায দয, ভননযাভপুয, বেনগয এফং মকফপুয ঈয়জরা মূয়য বফদ
এরাকায নফযভান নফনবন্ন নফরমূয়য (মথা-কুভাযনং,যাজাপুয, সুন্দনর, নঝকড়া, নফরফকয, নফরয়কদানযো, ডমুযতরা,

াজযাটি, াচুনযো, মবো, চাাতরা, চান্দা, খুকনো, দকুরা, নংগা, অভডাংগা, ফানরোবাংগা, নযণা  ন্যান্য
মছাট নফর মু) ননষ্কান ব্যফস্থা ঈন্নেন ৭৩,৪০০ মক্টয এরাকায ননষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নেয়নয জন্য
‘‘ময়ায
মজরাধীন বফদ  তৎংরগ্ন নফর এরাকায জরাফিতা দূযীকযন প্রকে (১ভ ম থাে)’’ীল থক প্রকেটি গ্রণ কযা ে।
প্রকয়েয ধীন বফদ এরাকায ননষ্কান ং নিষ্ট নফনবন্ন ফকাঠায়ভায ঈন্নেন নফর খুকনোে TRMনযচারনা
এফং নফর কাানরোে নতুন TRM কাম থক্রভ শুরু কযায কাজ ন্তভুথক্ত অয়ছ।
১০। প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ ম্পূণ থ নজনফ থ থােয়ন ফাস্তফােয়নয জন্য ৬৯৫৮.০৮ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ/২০০৬ য়ত
জনু/২০১১ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকেটি ০৩/০৩/২০০৭ ায়র একয়নক কর্তথক নুয়ভানদত ে। যফতীয়ত
৭৩৬০.৫০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ/২০০৬ য়ত জনু/২০১২ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকেটিয ১ভ ংয়াধন
কযা ে এফং তা ০৯/০২/২০১০ ায়র নুয়ভানদত ে। পুনযাে নফনবন্ন কাযয়ণ প্রকেটিয ২ে ংয়াধন কযা ে।
তায়ত প্রকেটিয নুয়ভানদত ব্যে ধযা ে ১১৫৮৬.৫৮ রে টাকা এফং ফাস্তফােন কার জুরাআ/২০০৬ য়ত জনু/২০১৫
ননধ থাযণ কযা ে মা গত ২৯/১০/২০১৩ তানযয়ি মথামি কর্তথে কর্তথক নুয়ভানদত ে। যফতী ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে
প্রকেটিয ব্যে বৃনি ব্যনতয়যয়ক মভোদ ০২ (দুআ) ফছয (জুন/২০১৭ ম থন্ত) বৃনিয প্রস্তাফ মপ্রযণ কয়য। নকন্তু নযকেনা
ভন্ত্রণারে মভোদ বৃনিয প্রস্তাফ নুয়ভাদন না কয়য তায়দয ২৯/০৭/২০১৫ তানযয়ি ৫৭ নং স্মাযয়ক প্রকেটি ভাপ্ত মঘালণা
কয়য প্রকেটিয ভানপ্ত ঈিয মূল্যােয়নয ব্যফস্থা গ্রয়ণয ননয়দ থ প্রদান কয়য। তদয়প্রনেয়ত ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে
১১/১২/২০১৬ তানযয়িয ২৮৮ নং স্বাযয়ক অআএভনডয়ত ননঅয মপ্রযণ কয়য।
১১। প্রকে এরাকা নযদথন ঃ গত ২০-০৪-২০১৭ তানযয়ি ফা স্তফােন নযফীেণ  মূল্যােন নফবাগ (অআএআনড)-এয
নযচারক, জনাফ মভাঃ অপজর মায়ন কর্তথক প্রকেটি যজনভয়ন নযদথন কযা ে। নযদথনকায়র ঈ-নফবাগীে
প্রয়কৌরী ন্যান্য কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে-১-২: প্রকে এরাকা য়যজনভয়ন নযদথন

১২। নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকয়েয কাম থক্রভমূ:
 ২ে ম থায়েয ম্ভাব্যতা ভীো স্থানীে কানযগনয যাভথক ননয়োগ;
 টিঅযএভ ফাস্তফােয়ন পয়রয েনতপূযণ (১২৮৫.৫০ মক্টয);
 মনযয়পযার ফাধঁ ননভথাণ  অঈটয়রট ষ্টাকচায ননভথাণ;
 ফাআা চযায়নর পুনঃ িনন;
 ফাআা চযায়নর নন্নকয়ট ক্রফাধঁ ননভথাণ;

 টিঅযএভ যেণায়ফেণ (ফাঁধ, িার আতযানদ);
 নফর নঝকযা আয়ত তবযফ নদী ম থন্ত ভাকার আো অভডাঙ্গা িার পুনঃ িনন;
 কযায়নর রাআননং/তীয প্রনতযো;
 অভডাঙ্গা িায়রয ঈয ময়ায খুরনা মযর রাআয়ন ব্রীজ নং ১৬২ পুনঃ ননভথাণ (নডয়ানজট কাজ);
 ময়ায খুরনা াা্আয়ে অভডাঙ্গা িায়রয ঈয / মযগুয়রটয কাভ- ব্রীজ ননভথাণ;
 বফদা মযগুয়রটয মগট এফং য়েষ্ট মূ নযভয়ডনরং;
 নয-মটক-মুয়ক্তশ্বযী নদী পুনঃ িনন (১২ নকঃনভঃ পুনঃ িনন+২.৬০ নকঃনভঃ যেনায়ে্লন পুনঃিনন ) ;
 নযয নদী পুনঃ িনন; অায বদ্রা নদী পুনঃ িনন ; বুনড় বদ্রা নদী পুনঃ িনন;
 ক্র ফাধঁ ননভথাণ  াযণ এফং নয মটকা- মুয়ক্তশ্বযী নদীয ঈবে তীয়য ডাআক ননভথাণ;
 স্লুআ/ মযগুয়রটয ননভথাণ ১০টি এফং কারবাট থ /ফুট ব্রীজ ননভথাণ;
 নোাড়া ভনোটি ংয়মাগ ড়ক ঈন্নেন = ১১.৫০ নকঃ নভঃ নোাড়া- ভনাটি ংয়মাগ ড়ক ঈন্নেন
=১১.৫০নকঃনভঃ (বফদা মযগুয়রটয ম থন্ত এযায়প্রাচ ড়ক );
 মেজায দ্বাযা নদী/চযায়নর পুনঃ িনন; এফং
 জনভ নধগ্রণ;
১৩। প্রকয়েয ফাস্তফােন ঈিয কায়জযফতথভান ফস্থাঃ
প্রকেটি য়নকগুয়রা ংয়গ নফবক্ত। য়যজনভয়ন নযদথনকায়র প্রকয়েয নফনবন্ন ংয়গয ফাস্তফােন ঈিয মম
নচে াো মাে তা ননয়ম্ম ংয়েয় ফণ থনা কযা য়রা:
ক্রনভক
নুয়ভানদত কায়জয নাভ
নং
১
২ে ম থায়েয ম্ভাব্যতা ভীো
স্থানীে কানযগনয যাভথক ননয়োগ
৯
টিঅযএভ ফা স্তফােয়ন পয়রয
েনতপূযণ (১২৮৫.৫০ মক্টয)।
১৪. মনযয়পযার ফাধঁ ননভথাণ
১৫. অঈটয়রট ষ্টাকচায ননভথাণ
১৬. ফাআা চযায়নর পুনঃ িনন
১৭. ফাআা চযায়নর নন্নকয়ট ক্রফাধঁ
ননভথাণ
১৯. টিঅযএভ যেণায়ফেণ
(ফাঁধ, িার আতযানদ)

২০.

২১.
২২.

নযদনথ ভে ম থন্ত ফাস্তফােন ঈিয ফস্থা
IWM কর্তথক ম্ভাব্যতা ভীো মাচাআ কযা য়েয়ছ।
ঈক্ত প্রকয়েয অতাে নফর কাানরোে টিঅযএভ ফাস্তফােন ম্ভফ না
োে পয়রয েনতপূযণ ফাফদ থ থ প্রদান কযা মােনন।
স্থানীে ভৎস্য মঘয ব্যফা  নকছু প্রবাফারী যাজবননতক মনতায ফাধায
কাযয়ণ ঈক্ত প্রকয়েয অতাে নফর কাানরোে টিঅযএভ  ংনিষ্ট
ঙ্গমুয়য কাজ ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন।

স্থানীে ভৎস্য মঘয ব্যফা  নকছু প্রবাফারী যাজবননতক মনতায ফাধায
কাযয়ণ ঈক্ত প্রকয়েয অতাে নফর কাানরোে টিঅযএভ ঙ্গমূয়য
কাজ ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন। পয়র টিঅযএভ এয য েণায়ফেণ (ফাঁধ,
িার আতযানদ) য়ঙ্গয কাজ কযা ম্ভফ েনন।
নফর নঝকযা আয়ত তবযফ নদী ম থ ন্ত নফর নঝকযা য়ত তবযফ নদী ম থ ন্ত ভাকার আো অভডাঙ্গা িার পুনঃ
ভাকার আো অভডাঙ্গা িার পুনঃ িনন কাজটি Design  Specification মভাতায়ফক ঠিকবায়ফ কযা
িনন
য়েনছর ভয়ভ থ মাে। তয়ফ ফতথভায়ন িায়র নকছু ংয় নর দ্বাযা বযাট
য়েয়ছ।
কযায়নর রাআননং/তীয প্রনতযো
অভডাঙ্গা িায়রয মল প্রান্ত থ থাৎ তবযফ নদীয নদয়ক কাজটি Design 
Specification মভাতায়ফক ঠিকবায়ফ ভাপ্ত য়েয়ছ।
অভডাঙ্গা িায়রয ঈয ময়ায খুরনা কাজটি ফাংরায়দ মনৌ ফননী কর্তক ম্পন্ন কযা য়েয়ছ।
মযর রাআয়ন ব্রীজ নং ১৬২ পুনঃ
ননভথাণ (নডয়ানজট কাজ)

ক্রনভক
নুয়ভানদত কায়জয নাভ
নং
২৩. ময়ায খুরনা াা্আয়ে অভডাঙ্গা
িায়রয ঈয/মযগুয়রটয কাভ- ব্রীজ
ননভথাণ
২৪.
২৫.

বফদা মযগুয়রটয মগট এফং য়েষ্ট
মূ নযভয়ডনরং
নয-মটক-মুয়ক্তশ্বযী নদী পুনঃ িনন
(১২ নকঃনভঃ পুনঃ িনন+২.৬০
নকঃনভঃ যেণায়ফেণ পুনঃিনন )

২৬.

নযয নদী পুনঃ িনন

২৭.

অায বদ্রা নদী পুনঃ িনন

২৮.

বুনড় বদ্রা নদী পুনঃ িনন

২৯.

ক্র ফাধঁ ননভথাণ  াযণ

৩০.

নয মটকা- মুয়ক্তশ্বযী নদীয ঈবে
তীয়য ডাআক ননভথাণ
স্লুআ/ মযগুয়রটয ননভথাণ ১০টি

৩১.

নযদনথ ভে ম থন্ত ফাস্তফােন ঈিয ফস্থা
কাজটি ময়ায-খুরনা ভাড়য়কয অভডাঙ্গা িায়রয ঈয Design 
Specification মভাতায়ফক ঠিকবায়ফ ভাপ্ত য়েনছর এফং ফতথভায়ন
বায়রা ফস্থাে মদিা মগয়ছ।
কাজটি বফদা মযগুয়রটয়যয মগট এফং মায়েষ্টমূ নযভয়ডনরং Design
 Specification নুমােী ম্পন্ন য়েয়ছ।
নযয -মটকা- মুয়ক্তশ্বযী নদী Design  Specification মভাতায়ফক
পুনঃ িনন  যেণায়ফ েণ কাজ ঠিকবায়ফ ম্পন্ন য়ে নছর ভয়ভ থ জানা
মাে। ফতথভায়ন নয-মটক-মুয়ক্তশ্বযী নদীয়ত নর জয়ভ বযাট য়ে মাোয
ঈক্রভ য়েয়ছ মদিা মগর।
নযয নদী Design  Specification মভাতায়ফক ঠিকবায়ফ পুনঃ
িনন কযা য়ে নছর ভয়ভ থ জানা মাে। তয়ফ ফতথভায়ন নযয নদীয়ত নর
জয়ভ বযাট য়ে মাোয ঈক্রভ য়েয়ছ মদিা মগয়রা।
অাযবদ্রা নদী Design  Specification মভাতায়ফক ঠিকবায়ফ
পুনঃ িনন কযা য়ে নছর ভয়ভ থ জানা মাে। ফতথভায়ন অায বদ্রা নদীয়ত
নর জয়ভ বযাট য়ে মাোয ঈক্রভ য়েয়ছ।
বুনড়বদ্রা নদী Design  Specification মভাতায়ফক ঠিকবায়ফ
পুনঃ িনন কযা নছর ভয়ভ থ জানা মাে। তয়ফ ফতথভায়ন বুনড়বদ্রা নদীয়ত নর
জয়ভ বযাট য়ে মাোয ঈক্রভ য়েয়ছ।
২(দুআ) টি ক্রফাধঁ ননভাথ ণ কযা ে।
একটি অায বদ্রা নদীয নকঃনভঃ ০.১২০ মত এফং যটি নয নদীয
TRM এয cut point এয ঈজায়ন মভাট ২(দুআ) টি ক্র ফাঁধ ননভাথ ণ
য়েনছর ভয়ভ থ জানা মাে।
এফং নননদষ্ট মভোদ ময়ল মথামথবায়ফ
াযণ কযা য়েয়ছ।
নযয - মটকা -মুয়ক্তশ্বযী নদীয ঈবে তীয়য মভাট ৩২.০০ নকঃনভঃ ডাআক
ননভাথ ণ কাজ টি Design  Specification নুমােী কযা য়েয়ছ।
প্রকে এরাকায নফনবন্ন স্থায়নয মভাট ১০(দ) টি মযগুয়রটয ননভাথ ণ কযা
য়েয়ছ। মথা(১) মধাা িার মযগুয়রটয (১ মবন্ট ০.৯ নভ × ১.২ নভঃ), মটকা মুয়ক্তযী
নদীয ডান তীয ফযাফয নকঃনভঃ ১৩.৯২০ মচআয়নয়জ মধাা িায়র
মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(২) কুরটিো িার মযগুয়রটয (১ মবন্ট ০.৯ নভ
× ১.২ নভঃ), মটকা
মুয়ক্তযী নদীয ডান তীয ফযাফয নকঃনভঃ ১০.৬০ মচআয়নয়জ কুরটিো
িায়র মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(৩) নবুোয িার মযগুয়রটয (১ মবন্ট ০.৯ নভ × ১.২ নভঃ), মটকা মুয়ক্তযী
নদীয ডান তীয ফযাফয নকঃনভঃ ৪.৬৮ মচআয়নয়জ নবুোয িায়র
মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(৪) ঝনঝননো িার মযগুয়রটয (১ মবন্ট ০.৯ নভ
× ১.২ নভঃ), মটকা
মুয়ক্তযী নদীয ফাভ তীয ফযাফয নকঃনভঃ ৫.৬৯ মচআয়নয়জ ঝনঝননো
িায়র মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(৫) অরীপুয িার মযগুয়রটয (১ মবন্ট ০.৯ নভ
× ১.২ নভঃ), মটকা
মুয়ক্তযী নদীয ডান তীয ফযাফয নকঃনভঃ ১.৬৮ মচআয়নয়জ অনরপুয িায়র
িায়র মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(৬) ভনাটি িার মযগুয়রটয (৪ মবন্ট ১.৫ নভ
× ১.৮ নভঃ), মটকা

ক্রনভক
নং

নুয়ভানদত কায়জয নাভ

৩৩.

কারবাট থ/ফুট ব্রীজ ননভথাণ

৩৪.

৩৫.

নোাড়া ভনোটি ংয়মাগ
ড়ক ঈন্নেন = ১১.৫০ নকঃ নভঃ
নোাড়া- ভনাটি ংয়মাগ ড়ক
ঈন্নেন =১১.৫০নকঃনভঃ (বফদা
মযগুয়রটয ম থন্ত এযায়প্রাচ ড়ক )
মেজায দ্বাযা নদী /চযায়নর পুনঃ িনন

৩৬.

ননভথাণ কারীন য

৪০.

জনভ নধগ্রণ

নযদনথ ভে ম থন্ত ফাস্তফােন ঈিয ফস্থা
মুয়ক্তযী নদীয ফাভ তীয ফযাফয নকঃনভঃ ৫.৯৮ মচআয়নয়জ ভনাটি িায়র
মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(৭) ানরিা িার মযগুয়রটয (২ মবন্ট ১.৫ নভ × ১.৮ নভঃ), মটকা মুয়ক্তযী
নদীয ডান তীয ফযাফয নকঃনভঃ ১২.০০ মচআয়নয়জ ানরিা িায়র
মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(৮) ব্র ণপুয িার মযগুয়রটয (১ মবন্ট ০.৯ নভ
× ১.২ নভঃ), মটকা
মুয়ক্তযী নদীয ফাভ তীয ফযাফয নকঃনভঃ ২৫+৭৪০ মচআয়নয়জ ব্রহ্মপুয
িায়র মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(৯) সুফরকাটি িার মযগুয়রটয (১ মবন্ট ০.৯ নভ
× ১.২ নভঃ), মটকা
মুয়ক্তযী নদীয ডান তীয ফযাফয নকঃনভঃ ১২.০০ মচআয়নয়জ সুফরকাটি
িায়র মযগুয়রটযটি ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(১০) াঁচ কাঠিো াআ স্লুআ মযগুয়রটযটি মটকা মুয়ক্তযী নদীয ডান তীয
ফযাফয নকঃনভঃ ১৩.২৫০ মচআয়নয়জ াঁচ কাটিো িায়র ননভাথ ণ কযা
য়েয়ছ।
(ক) ২(দুআ) টি ফক্স কারবাট থ
(১) অরীপুয সুন্দরী াকা যা স্তয নকঃনভঃ ২.২৪০-এ একটি ফক্স কারবাট থ
ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(২) অরীপুয সুন্দরী াকা যাস্তায নকঃনভঃ ৩.১৫৯-এ একটি ফক্স কারবাট থ
ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
(ি) ২(দুআ) টি কারবাট থ
(১) সুন্দরী ফাজায ডায ড়য়ক নকঃনভঃ ২.৫০-এ একটি কারবাট থ ননভাথ ণ
কযা য়েয়ছ।
(২) মাড়াডাঙ্গা- িাটুোডাঙ্গা ড়য়ক নকঃনভঃ ১.২০-এ একটি কারবাট থ
ননভাথ ণ কযা য়েয়ছ।
ফতথভান কারবাট থ গুনর জনাধাযণ  মানফান চরাচর ঈয়মাগী
অয়ছ।
ড়য়কয কাজটি Design  Specification মভাতায়ফক ম্পন্ন কযা
য়েয়ছ। ফতথভান ড়য়কয ভায়ঝ ভায়ঝ নকছু ংয়য কায় থটিং নষ্ট
য়ে
মগয়ছ ভয়ভ থ মদিা মগর।
মেজায দ্বাযা নদী/চযায়নর পুনঃ িনন কাজটি ম্পন্ন কযা য়ে নছর ভয়ভ থ
জানা মাে। তয়ফ নদীয়ত প্রনতনদন মজাোয বাটা প্রফায়য পয়র প্রনতননেত
নর য়ড় প্রাে বযাট য়ে মগয়ছ মদিা মগর।
ননভাথ ণ কানরন য এয অতাধীন কাজগুনর ঠিকবায়ফ ম্পন্ন কযা
য়েনছর ঈনফবাগীে প্রয়কৌরী জানান।
প্রকয়ে অতাে ভাে ৮.০০ মক্টয জনভ ১০৯.৯৬ র ে টাকাে নধগ্রণ
কযা য়েয়ছ।

নচে-৩-৪: প্রকয়েয অতাে নননভথত মযগুয়রটযমূয়য িন্ড নচে

নচে-৫-৬: প্রকয়েয অতাে নননভথত ফুট ব্রীজমূয়য িন্ড নচে

১৪। প্রকয়েয অনথ থক  ফাস্তফ গ্রগনত:প্রকয়েয অনথ থক গ্রগনত ৬৮৬৮.১৫ রে টাকা ( ৫৯.২৭%) এফং ফাস্তফ গ্রগনত
ভাে ৬০%।
১৫। প্রকয়েয জনফর ননয়োগ:
ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয ননয়োনজত এফং কভথযত জনফর প্রকে ফাত্মফােয়নয যানয কাজ কয়যয়ছন। প্রকে
ফাস্তফােয়নয জন্য নতুন মকান জনফর ননয়োয়গয অফশ্যক েনন।
১৬। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃপ্রকেটি ফাস্তফােনকার (১৮-০৯-২০০৬ য়ত ৩০-০৬-২০১৫ ম থন্ত) মভাট ০৬ জন
নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননমম্ম প্রকে নযচারয়কয তথ্য মদো য়রাঃ
ক্র:নং

কভথক তথায নাভ

দনফ

পূণ থকারীন/
িন্ডকারীন

ভেকার

১
২
৩
৪
৫
৬

জনাফ অব্দুর ভনজদ মভাো
জনাফ জুরনপকায অরী ারাদায
জনাফ মভাঃ যভাজান অরী প্রভাণীক
জনাফ নদুর আরাভ তালুকদায
জনাফ ভনঈয যভান
জনাফ জুরনপকায অরী ারাদায

ননফ থাী প্রয়কৌরী
ননফ থাী প্রয়কৌরী
ননফ থাী প্রয়কৌরী
ননফ থাী প্রয়কৌরী
ননফ থাী প্রয়কৌরী
তত্ত্বাফধােক
প্রয়কৌরী

পূণ থকারীন
পূণ থকারীন
িন্ডকারীন
পূণ থকারীন
পূণ থকারীন
পূণ থকারীন

১৮-০৯-২০০৬ য়ত ১১-০২-২০১০
১১-০২-২০১০ য়ত ২৮-০৪-২০১০
২৮-০৪-২০১০ য়ত ১৮-০৫-২০১০
১৮-০৫-২০১০ য়ত ১৯-০৪-২০১১
১৯-০৪-২০১১ য়ত ১০-১১-২০১৪
২২-১২-২০১৪ য়ত ৩০-০৬-২০১৫

১৭। Procurement of Works এয ঈয তথ্যানদঃ প্রকয়েয প্রনকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত দনররে ম থায়রাচনা কয়য
মদিা মাে মম, নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযে অফান এফং মূল্যােন, NOA এফং োকথ ড থায প্রদায়ন
নফনধভারা নুসৃত য়েয়ছ। প্রনক্রেয়ভন্ট ংক্রান্ত নকছু কাগজে মাচাআ কযা ে। মাচাআ কাযয়র কয়েকটি প্যায়কয়জয
চুনক্ত মূয়ল্যয মচয়ে মফন থ থ নযয়াধ কযা য়েয়ছ মদিা মাে, মায তথ্যানদ ননম্নরূ:

থ থ ফছয ২০১০-২০১১

থ থ ফছয ২০০৯-২০১০

Name of Work
Construction of regulator (4-vent 1.50
mx 1.80m) over Moshihati Khal on the
left bank of teka –mukteshwari river at
km 5.980 under removal drainage
congestion from the beels adjacent to
Bhabodah area during the area 2009-10
Re-excavation of Teka-Mukteshwari
River from Km 4.800 to km 5.800 under
removal drainage congestion from the
beels adjacent to Bhabodah area during
the year 2009-10.
Construction of regulator (2-vent 1.50
mx 1.80m) over Shalikha Khal on the
right bank of teka –mukteshwari river at
km 12.000 under removal drainage
congestion from the beels adjacent to
Bhabodah area during the area 2009-10
Construction of bhabodah to teka
bridge curpeting road from km 0.00 to
km 2.800 =2.800 under removal
drainage congestion from the beels
adjacent to Bhabodah area during the
year 2010-11
Construction of brimpur khal regulator
1 vent regulator (0.9 m x 1.20 m) at km
25+740 of left bank of mukteswari teka
river under removal drainage
congestion from the beels adjacent to
Bhabodah area during the year 2010-11

ঠিকাদায়যয নাভ

প্যায়কজ
নং

চুনক্ত মূল্য

নযয়ানধত

(রে টাকাে)

(রে টাকাে)

M/s hasan & sons
M.a mali road,
Jessore.

JW-07

১৪৬.৭২

১৬৮.৬৪

Khondoker ali
haider
Katia amtola,
Satkhira

JW-02
LOT 06

৪৩.৪৭

৪৯.৯৭

Md. Abdul halim
molla
Gorhsthan para,
Gaibandha.

JW-10

M/s venas
international
Puraton kashba
maniktala Jessore

JW-14

Md golam reza
Women college
road Jessore

JW-9

১১৭.৩১

১৩৪.৭৪

১৫০.৮৪

১৭৩.২১

৫৬.২৯

৬৪.২৬

ঈয়েখ্য, ননঅয এয ২.২ নুয়েয়দয এক্সটাযনার নডট ংয়য তথ্যানদ মথয়ক জানা মাে মম ২০০৬-২০০৭ থ থ
ফছয মথয়ক ২০১০-২০১১ থ থ ফছয ম থন্ত নফনবন্ন থ থ ফছয়য চুনক্তমূয়ল্যয নতনযক্ত থ থ নযয়াধ অনথ থক শংিরা
নযন্থী মফ নকছু নডট অনি যয়েয়ছ। মা যাফনধ ননষ্পনি কযা েনন, মা ননবয়প্রত।
১৮। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত: প্রকয়েয অতাে খুকনোয নফয়র ফাস্তফােনাধীন
প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ TRM (টাআডার নযবায ম্যায়নজয়ভন্ট) নযদথনকায়র স্থানীে জনগয়ণয ায়থ অরা
অয়রাচনাে জানা মাে, নদীয ননকটফতী ংরগ্ন নফর এরাকাে (প্রাে এক চতুথ থাং) প্রকয়েয কাম থক্রভ শুরু োয
য গত ৩/৪ ফছয়য গড়ড়তা ৪-৫ ফুট ম থন্ত নর জয়ভ নফর বযাট য়র য়োকৃত দূযফতী স্থামন নর বযায়টয
নযভাণ নত নগণ্য। নফয়রয ভয়ে নকছু নকছু ংয় স্থানীে ভাছ চালীয়দয গৃীত কাম থক্রয়ভয কাযয়ণ ানন প্রফায়
ফাঁধাগ্রস্ততায জন্য কর ংয় নর জভায নযভাণ ভান েনন ফয়র ভাঠ ম থায়ে প্রকে সূয়ে জানা মাে।
নযকেনা নুমােী টিঅযএভ কাম থক্রয়ভ নফর এরাকাে ংনিষ্ট জনভয ভানরকয়দয পয়রয েনতপূযণ ফাফদ টাকা

প্রদায়নয ননেভ থাকয়র ভেভত তা নযয়াধ না কযা আতযানদ কাযয়ণ টিঅযএভ কাম থক্রয়ভয ানফ থক কাম থকানযতা
 পরপ্রসূতা ননয়ে য়ন্দ থাকাে স্থানীে জনগয়ণয ভয়ে নকছুটা তাা রেয কযা মগয়ছ।
এছাড়া ননধ থানযত
ভয়েয মচয়ে কাজ মল কযয়ত মফী ভে রাগাে এফং ম নুমােী স্য েনতপূযণ প্রদান কযায সুয়মাগ না থাকাে
TRM ফাস্তফােন নফয়যানধতায ম্মুিীন য়েয়ছ। TRM ফাস্তফােনেত ংয় বায়রা পর োে ংনিষ্ট ংয়য
কৃলকয়দয ভায়ঝ য়ন্তাল রেয কযা মগয়ছ।
১৯। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথন ঃ
নযকনেত ঈয়েশ্য

জথন

 ময়ায মজরায দয ঈয়জরা, ভননযাভপুয, বেনগয এফং মকফপুয
ঈয়জরাে নফর কুভাযনং, যাজাপুয, সুন্দরী, নঝকযা, ফাকয, মকদানযো,
ডুমুযতরা, াজযাআর, াঁচফানড়ো, ঞ্চকাটিো, ভনাটি, অযননগয,
অযাতা, কাানরো, মকো, চাঁাতরা, চান্দ, খুকনো, ঢাাকুরা, নঙ্গা,
অভডাঙ্গা, ফানরোডাঙ্গা, নযণা এফং ন্যান্য মছাট মছাট নফর মভাট
৭৩,৪০০ মঃ এরাকায ানন ননষ্কান ব্যফস্থা ঈন্নেয়নয ভােয়ভ জরাফিতা
দূযীকযণ;
 ফন্যা ননেন্ত্রণ;
 মচ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ এফং ভৎস্য ঈন্নেন; এফং
 টিঅযএভ নযচারনায ভােয়ভ মটকআ ননষ্কান ব্যফস্থানা।

 প্রকেটিয ঈয়েয়শ্য তবাগ
নজথত েনন। কাযণ
প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ
TRM (টাআডার নযবায
ম্যায়নজয়ভন্ট) ফাস্তফােন
কযা ম্ভফ েনন।

২০। ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণ: প্রকেটি ঈয়েয়শ্য পুয়যাপুনয নজথত েনন। কাযণ প্রকেটিয ভীো
নুমােী নফর খুকনোে য ২০১৩ ার মথয়ক নফর কাানরোে TRM কাম থক্রভ চালু কযায প্র স্তাফ থাকয়র স্থানীে
নকছু স্বাথ থায়ন্বলী ভয়রয ফাঁধায কাযয়ণ মটা ম্ভফ েনন। মনাফাননীয ভােয়ভ টিঅযএভ কাম থক্রভ চালু কযায ঈয়েযগ
গ্রণ কযা য়র স্থানীে স্বাথ থায়ন্বলী ভয়রয ফাঁধায কায মণ নফর কাানরোে টিঅযএভ কাম থক্রভ মল ম থ ন্ত চালু কযা
ম্ভফ েনন এফং টিঅযএভ এয ঙ্গমূয়য কাজ ফাস্তফােণ কযা ম্ভফ েনন।

২১।

াধাযণ ম থয়ফেণঃ

২১.১। প্রকেটিয TRM কাজ ফাস্তফােয়ন নফনবন্ন ভয়রযয ফাঁধায কাযয়ণ কযা ম্ভফ েনন। এয নকছু কাযণ নচনিত কযা
মগয়ছ মমভন- কৃলকয়দয জন্য েনতপূযয়ণয মম ব্যফস্থা প্রকয়েয যািা নছর তা প্রকৃত ভূনভয ভানরক ননধ থাযণ কযা
খুফআ কঠিন নছর। এ নফয়রয প্রাে ৩০% িা জনভ মা াধাযণ জনগণ জফয দির কয়য মবাগ কযয়ছ। এ
জনভগুয়রায েনতপুযণ মদো অআনত ম্ভফ নছর না। নকন্তু মবাগ দিরকাযী জনগণ েনতপুযণ ছাড়া TRM কাজ
চালু কযয়ত প্রফর ফাঁধা সৃনষ্ট কয়য। এছাড়া ক্ষুদ্র কৃলকগণ মজাতদাযয়দয ননকট জনভ ফন্ধক নদয়েয়ছ ভাছ চায়লয
জন্য। ক্ষুদ্র কৃলকগণ েনতপুযণ ময়র মঘয ভানরকয়দয েনতপূযণ মদো ম্ভফ েনন নফধাে তায়দয ফাঁধায
কাযয়ণ নফর কাানোে TRM কাজ চালু কযা ম্ভফ েনন;

২১.২। নযদথনকায়র মদিা মগয়ছ অভডাঙ্গা িায়রয ঈবে তীয়যয নকছু নন ব্লয়কয ভান ননম্নভায়নয য়েয়ছ;
২১.৩। নদী িনন কায়জয অতাে মুয়ক্তশ্বযী নদীয তরয়দ য়ত নডজাআন নুমােী ভাটি িনন ফা ঈয়িারন কযা

েনন ভয়ভথ জানা

মাে;

২১.৪। ফাস্তফানেত প্রকয়েয অতাে পুন:িননকৃত নদী/িায়রয তরয়দয় নর জয়ভ িারগুনর পুনযাে বযাট  মে মায়ে;
এভতাফস্থাে, িারগুনর পূনঃিনন ক ময ফা নর ায ণ কময নদী ফা িায়রয নাব্যতা বৃনি কযায প্রয়োজন যয়েয়ছ
ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ;
২১.৫। নফযভান স্লুআচ মগআয়টয ম্মুয়ি নর জভায প্রফণতা রেয কযা মগয়ছ। পয়র ানন ননষ্কান ফাঁধাগ্রস্ত য়ে;
২১.৬। চুনক্ত মূয়ল্যয মচয়ে মফী থ থ ঠিকাদাযয়ক নযয়াধ কযা য়েয়ছ। ময়েয়ে মথামথ কর্তথয়েয নুয়ভাদয়নয মকান
কাগজে ঈস্থান কযয়ত ায়যনন;
২১.৭। নর ব্যফস্থানা  টিঅযএভ যেণায়ফেণ ংক্রান্ত মকান কম থক্রভ ন্তভুথক্ত না থাকাে কর নদী/িার বযাট য়ে
মায়ে ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ;
২১.৮। নফর খুকনোয ৩ ফছয়য জন্য গৃীত টিঅযএভ কাম থক্রভ ৯ ফছয়যয নধক চয়রয়ছ। নকন্তু স্য েনতপুযণ
মমৌনকক্তকবায়ফ প্রদান কযা েনন ভয়ভথ ংনিষ্টয়দয ননকট মথয়ক জানা মগয়ছ। পয়র ংনিষ্টয়দয ভয়ে মোব রেয
কযা মগয়ছ;
২১.৯। স্থানীে জনপ্রনতনননধ এফং নদনমুজুয  েনতগ্র স্তমদয ম্পৃক্ত কয়য নঅআন গঠয়নয নফলেটি নফয়ফচনা কযা য়র
জটিরতা কভয়ফ ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ;
২১.১০। স্থানীে প্রানয়ক ম্পৃক্ত কয়য ঘটনাস্থয়র ঈন্ুক্তবায়ফ েনতপূযণ প্রদায়নয ব্যফস্থা কযা য়র মোব দূযীভুত কযা
ম্ভফ য়ত ায়য;
২১.১১। নরভাটি মকাথা মফী এফং মকাথা কভ নযভায়ণ মপরা ে, এয়ত জনভ চাল ঈয়মাগী য়ফনা ফা থাকয়ফ না ভয়ভথ
ংনিষ্ট কৃলকয়দয ভয়ে ধাযণা যয়েয়ছ; এফং
২১.১২। প্রকেটি ভাপ্ত মঘালা ণা কয়য প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যােয়নয ব্যফস্থা মনোয জন্য নযকেনা কনভন মথয়ক
২৯/০৭/২০১৫ তানযয়ি ননয়দ থনা প্রদান কযা য়েয়ছ। থচ ভাপ্ত প্রনতয়ফদন মপ্রযণ কযা য়েয়ছ এক ফছয়যয
নধককার য়য থ থাৎ ১১/০১২/২০১৬ তানযয়ি।

২২। ফাস্তফােন ভস্যাঃ
২২.১। প্রকয়েয অতাে ফাস্তফা নেত নফনবন্ন ধযয়নয ফকাঠায়ভাগত ননভথাণ কায়জয ফ স্থান  ব্যাকতায তুরনাে নননফড়
তদাযনকয জন্য ভাঠ ম থায়ে মথামথ জনফয়রয বাফ

নছর ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। পয়র মথামথ  কাম থকযী

তদাযনকয বায়ফ কায়জয গুণগত  নযভাণগত ভান নকছুটা িাযা য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ;
২২.২। ননধ থানযত ভয়ে প্রকে ফাস্তফােন কযমত না াযাে মোব  জটিরতা বৃনি ময়েয়ছ ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ;

২২.৩।

TRM একটি ননযনফনেন্ন প্রনক্রো। এটি ফন্ধ কযা য়র নদী বযাট য়ে জরাফিতা সৃনষ্ট য়ফ এফং জনয়ন্তাল সৃনষ্ট

য়ফ।

২৩।
২৩.১।

সুানয/ভতাভতঃ
একটি ননযনফনেন্ন প্রনক্রো। ননেনভত নর াযয়ণয ব্যফস্থা না কযা য়র নদী ফা িার বযাট য়ে
জরাফিতা সৃনষ্টয অংকা যয়েয়ছ;

TRM

২৩.২।

নফযভান স্লুআচ মগআয়টয ম্মুয়ি ননেনভত নর াযয়ণয ব্যফস্থা যািয়ত য়ফ (নুয়েদ ২১.৫);

২৩.৩।

ননধ থানযত ভয়ে প্রকে ভাপ্ত না কযাে নানানফধ জটিরতা সৃনষ্ট য়েয়ছ। ননধ থানযত ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযয়ত
অয মত্নফান য়ত য়ফ;

২৩.৪।

চুনক্তমূয়ল্যয মচয়ে মফন থ থ মকন ঠিকাদাযয়ক নযয়াধ কযা য়েয়ছ এয কাযণ
(নুমেদ-১৭  ২১.৬);

িনতয়ে মদিয়ত য়ফ।

২৩.৫। ২০০৬-২০০৭ থ থ ফছয মথয়ক ২০১০-২০১১ ম থন্ত ভয়ে মম কর নডট অনি য়েয়ছ মগুরা যাফনধ
ননম্পনি কযা েনন মকন তায দাে-দানেত্ব ননরূ ণ কযয়ত য়ফ; (নুয়েদ ১৭  ননঅয এয ২.২ নং
নুা্য়েদ);
২৩.৬। ানন ননষ্কায়নয সুয়মাগ মযয়ি নর ভাটিয সুষ্টু ব্যফস্থানায ভােয়ভ সুলভ বযাট নননিত কযায নফলেটি
নফয়ফচনাে যািয়ত য়ফ (নুয়েদ ২১.১১);
২৩.৭।

প্রকেটি ভাপ্ত মঘাল ণা কযায ব্যফস্থা গ্রয়ণয ননয়দ থনায ১ (এক) ফছয়যয নধককার য মকন ননঅয
মপ্রযণ কযা য়েয়ছ তা মাচাআ কয়য ংনিষ্টয়দয তকথ কযয়ত য়ফ; এফং

২৩.৮। সুানয/ভতাভয়তয নফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ  তা অআএভআনডয়ক এক ভায়য ভয়ে ফনত কযয়ত
য়ফ।

ভ ল ভেল শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্য য়)
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন

১। প্রকয়েয নাভঃ

মবারা মজরা য ংযেণ প্রকে (৩ে ম থাে)

২। প্রকয়েয ফস্থানঃ

মবারা দয (আনরা-কানচো এরাকা)

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ

ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাডথ

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারেঃ

(ফাাঈয়ফা)

ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ
(রে টাকাে)
নুয়ভানদত ব্যে
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত

প্রকৃত ব্যে

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত

প্রকৃত
ফাস্তফােনকার

মূর ব্যয়েয নতক্রান্ত ভে
হ্রা/বৃনি (মূর ফাস্তফােন
(মূর নুঃ কায়রয %)
ব্যয়েয %)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১০৩২৮.৮৩

১০৬২৭.৭৫

১০৫৯০.৭০

০১/১১/২০১২
য়ত
৩০/০৬/২০১৫

০১/১১/২০১২
য়ত
৩০/০৬/২০১৬

০১/১১/২০১২
য়ত
৩০/০৬/২০১৬

২৬১.৮৭
২.৫৩%

১ ফছয
(৩৩.৩৩%)

৬। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ
ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন ( PCR) নুমােী প্রকেটিয ঙ্গ নবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত
ননম্নরূঃ

(রে টাকাে)
ক্রঃ
নং
(ক)

নডনন নুমােী প্রকে কায়জয নফনবন্ন
য়ঙ্গয নাভ

একক

নডনন নুয়ভানদত
রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

১।

যাজস্ব ব্যে:
যফযা  মফা
ময়রার  লুনব্রয়কন্ট

মথাক

১ অআয়টয়ভ

১০.০০

২।

মুদ্রণ  প্রকানা

মথাক

১ অআয়টয়ভ

১.৫০

৩।

মস্টনাযী

মথাক

১ অআয়টয়ভ

১.৫০

৪।

জনয  নুন্ধন কাজ

মথাক

১ অআয়টয়ভ

২.০০

ঈ-মভাট=
(ি)

মূরধন ব্যে:

১৫.০০

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
(%)

অনথ থক
(%)

১ অআয়টয়ভ
(১০০%)
১ অআয়টয়ভ
(১০০%
১ অআয়টয়ভ
(১০০%
১ অআয়টয়ভ
(১০০%

১০.০০
(১০০%)
১.৫০
(১০০%)
১.৫০
(১০০%)
২.০০
(১০০%)
১৫.০০
(১০০%)

ক্রঃ
নং

নডনন নুমােী প্রকে কায়জয নফনবন্ন
য়ঙ্গয নাভ

একক

নডনন নুয়ভানদত
রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
(%)

অনথ থক
(%)

২টি
(১০০%)
১টি
(১০০%)
১টি
(১০০%)

২.৯৮
(৯৯.৩৩%)
১.৫০
(১০০%)
১.২৫
(১০০%)

১টি
(১০০%)
২টি
(১০০%)
১টি
(১০০%)

১.২৫
(১০০%)
২.৫০
(১০০%)
০.৫০
(১০০%)

৫।

ম্পদ ংগ্র/ক্রে
মভাটয াআয়কর (১২৫ নন)

ংখ্যা

২টি

৩.০০

৬।

পয়টাকনোয

ংখ্যা

১টি

১.৫০

৭।

মরয়বনরং এন্পটুয়ভন্ট (স্টযান্ড)

ংখ্যা

১টি

১.২৫

৮।

ভানিনভনডো মপ্রয়জক্টয

ংখ্যা

১টি

১.২৫

৯।

কনম্পঈটায (মরজায নপ্রন্টা)

ংখ্যা

২টি

২.৫০

১০।

পযাক্স মভনন

ংখ্যা

১টি

০.৫০

নক:নভ:

৩.৫০০
নক:নভ:

৮৪৫১.৮৮

৩.৫০০নক:নভ: ৮৪৪১.৮০
(১০০%)
(৯৯.৮৮%)

ংখ্যা

১০০নভ:

৩৫০.৮৭

নক:নভ:

৩.৫০০
নক:নভ:

১৮০০.০০

১০০নভ:
৩৪৮.৮৬
(১০০%)
(৯৯.৪৩%)
৩.৫০০নক:নভ: ১৭৭৫.০৬
(১০০%)
(৯৮.৬১%)

ননভথাণ কাজ
তীয ংযেণ কাজ (আনরা মথয়ক কানচযা
ম থন্ত মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪ মথয়ক
নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)=৩.৫০০নক:নভ:
১২। End Termination ননভথাণ মচআয়নজ
নক:নভ: ৬.০১৪ = ১০০নভ:
১৩। ফাঁয়ধয ঢাক ংযেণ কাজ (আনরা মথয়ক
কানচযা ম থন্ত মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪
মথয়ক নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)
=৩.৫০০
নক:নভ:
ঈ-মভাট=
১১।

(গ)
(ঘ)

নপনজকযার কনন্টনয়জন্নী
প্রাআ কনন্টনয়জনন্প
ফ থয়ভাট (ক+ি+গ+ঘ)=

মথাক
মথাক

১০৬১২.৭৫

১০৫৯০.৭০

--১০৬২৭.৭৫

--১০৫৯০.৭০
(৯৯.৬৫%)

১০০%

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকেটিয অতােতীয ংযেণ কাজ (আনরা মথয়ক কানচযা ম থন্ত মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪
মথয়ক নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)=৩.৫০০নক:নভ: End Terminationননভথাণ মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪ = ১০০নভ: ; ফাঁয়ধয ঢাক
ংযেণ কাজ (আনরা মথয়ক কানচযা ম থন্ত মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪ মথয়ক নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)=৩.৫০০ নক:নভ:নদীয তীয
ংযেণ কযা য়েয়ছ। থ থাৎ নুয়ভানদত নডনন মভাতায়ফক কর ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। তাছাড়া প্রকয়েয
অযনডনন নুমােী ম্মানী/নপ ফাফদ ৬.০০ রে টাকা; ভেফতী মূল্যােন ফাফদ ১০.০০ রে টাকা; মানফান মভযাভত ফাফদ
১০.০০ রে টাকায নাফ প্রাপ্ত ননঅয-এ মদিায়না েনন মকন তা মফাধগম্য নে।
৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননম্ন-ফনণ থত নফলে/িনত নুযণ কযা য়েয়ছঃ
 প্রকয়েয নডনন ম থায়রাচনা ;
 প্রকয়েয PCR ম থায়রাচনা ;
 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রনযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগনত ম থায়রাচনা ;

 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ  তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজনভন নযদথন;
 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা  ভতাভত গ্রণ; এফং
 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধায়বাগীয়দয ভতাভত গ্রণ।
৯। প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য  টভূনভঃ
৯.১। প্রকয়েযমূর ঈয়েশ্যঃ মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত মবারা য এফং তৎংরগ্ন আনরা-কানচো এরাকায যকানয-মফযকানয স্থাফয
ম্পদ যো কযাআ প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য।
৯.২। প্রকয়েয টভূনভ: বাঙ্গন মথয়ক মবারা য যোয জন্য আনতপূয়ফ থ ২০০৩-২০০৪ থ থ ফছয়য মবারা য ংযেণ প্রকে (১ভ
ম থাে) ফাস্তফানেত য়েয়ছ। এ প্রকয়েয অতাে ২.০০ নকয়রানভটায নদী তীয ংযেণ কযা ে। প্রকে চরাকারীন ভয়ে
২০০৩-২০০৪ ায়রয ফন্যাে এয ঈজান  বাটিয়ত বাঙ্গন মদিা মদে। এ মপ্রনেয়ত অআডনব্লঈএভ  নআজঅআএ এয
ােতাে ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাডথ একটি কানযগনয ভীো ম্পাদন কয়য। মপব্রুোনয/২০০৬ এ প্রকানত ঈক্ত কানযগনয
ভীো প্রনতয়ফদয়ন ফয়চয়ে হুভ নক প্রফণ াফাজপুয চযায়নর এয মচআয়নজ নক:নভ: ১১.১৮ মথয়ক ১৫.১৮ ম থন্ত ৪ নক:নভ: নদী
তীয ংযেমণয সুানয কযা ে। ঈক্ত সুানয নুমােী মবারা য ংযেণ প্রকে (২ে ম থাে) প্রকয়েয অতাে মচআয়নজ
নক:নভ: ১২.২০০ মথয়ক ১৩.৫০০ ম থন্ত ১.৩০ নক:নভ: ঢার ংযেণ নদী তীয ংেণ কাজ ফাস্তফানেত ে। ২০০৯ ায়র
য একটি কানযগনয কনভটি গঠন কযা ে। ঈক্ত কানযগনয কনভটি আনরা-কানচো এরাকাে মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪ মথয়ক
৯.৫১৪ ম থন্ত ৩.৫০ নক:নভ: এরাকাে নদী তীয ংযেয়ণয সুানয কয়য। ভীো প্রনতয়ফদন এফং কানযগনয কনভটিয সুানয
নুমােী প্রকেটিয ৩ে ম থাে গৃীত ে।
১০।

প্রকয়েয নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ অয়রাচয প্রকেটি ১০৩২০.৮৩ রে টাকা (নজনফ) ব্যয়ে নয়বম্বয/২০১২ য়ত জুন/২০১৫
মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ০১/০১/২০১৩ তানযয়ি নুনষ্ঠত একয়নক বাে নুয়ভানদত য়েয়ছ এফং ২৪/০১/২০১৩ তানযয়ি
ভন্ত্রণারে কর্তথক প্রাননক অয়দ কযা ে। যফতীয়ত নডনন নুয়ভাদয়নয য আনরা য়ত কানচো ম থন্ত নদীয তীয
ংযেণ কায়জয নডজাআন নযফতথন োে প্রকেটি প্রথভ ংয়াধন কযা ে। যফতীমত প্রকেটিয ব্যে বৃনি  জুন/২০১৬
ম থন্ত প্রকে মভোদ বৃনি কযা ে।

১১। প্রকে
১১.১।

ফাস্তফােন নযফীেণ/নযদথনঃ

প্রকেটি জুন,২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত ে। নফগত ১৪/১২/২০১৬ তানযয়ি প্রকয়েয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন অআএভআনড-মত াো
মাে। ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়নয নননভি অআএভআনড ’য কাযী নযচারক জনাফ যভাঃ ভাভৄদুর াান গত
২৫/১২/২০১৬ তানযয়ি প্রকেটি য়যজনভয়ন নযদথন কয়যন। নযদথনকায়র মবারা য ায়কথয়রয ঈ-নফবাগীে প্রয়কৌরী
জনাফ মভাাম্মদ আউনু এফং প্রকে ংনিষ্ট ন্যান্য কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে ১-২: প্রকে এরাকা য়যজনভয়ন নযদথন

১১.২। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ নছর বাঙ্গন মথয়ক মবারা য যেয জন্য প্রকেটিয অতাে তীয ংযেণ কাজ
(আনরা মথয়ক কানচযা ম থন্ত মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪ মথয়ক নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)=৩.৫০০নক:নভ:
End Termination
ননভথাণ মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪ = ১০০নভ:; ফাঁয়ধয ঢাক ংযেণ কাজ (আনরা মথয়ক কানচযা ম থন্ত মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪
মথয়ক নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)=৩.৫০০ নক:নভ:নদীয তীয ংযেণ।
মআ মভাতায়ফক মভাট ৭.০০নকয়রানভটায নদীয তীয়য
ংযেণ/প্রনতযো কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।
১২।

প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ নযদথনকায়র প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থা ম থয়ফেণ কযা ে। নডজাআন 
মস্পননপয়কন মভাতায়ফক কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ ভয়ভথ প্রকে নযচারক দাফী কয়যন। নকন্তু নযদথনকায়র ব্লক মপ্লনং
কায়জয ভান পুয়যাপুনয য়ন্তালজনক ভয়ভথ প্রতীেভান েনন। প্রকয়েয শুরু মথয়ক নযদথনকার ম থন্ত মম ংয়য কাজ ম্পন্ন
য়েয়ছ মগুয়রায়ত মকান মকান ংয় নকছু নকছু স্থায়ন ব্লক মঢমফ মগয়ছ অফায মকান স্থায়ন ব্লকগুয়রা পাঁক য়ে মগয়ছ। এছাড়া
নদীয তীয মবয়ঙ্গ নবতয়যয নদয়ক নকছুটা চয়র এয়য়ছ। তাছাড়া নকছু েয়ে মাো ব্লক দৃনষ্ট মগাচয য়েয়ছ । এছাড়া মতভন
মকান ফড় ধযয়ণয ক্রুটি ফানযক দৃনষ্টয়ত নযরনেত ে নাআ। নযদথনকায়র ঈনস্থত মবারা ানন ঈন্নেন মফায়ডথয ঈ-নফবাগীে
প্রয়কৌরী জানান মম, রফ নাক্ত াননয কাযয়ণ নননভথত নকছু ব্লক েে য়েয়ছ। প্রকয়েয স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য ফাস্তফানেত
কাম থক্রভ ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেয়ণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রয়োজন। এছাড়া প্রকে ভানপ্তয য আয়তাভয়ে ৯ ভা নতক্রান্ত
য়র প্রকয়েয পূণ থাঙ্গ নডট এিন েনন। প্রকয়েয এক্সটাযনার নডট ম্পয়ন্নয জন্য ভন্ত্রণারে  ংনিষ্ট ংস্থা য়ত
ঈয়যাগ গ্রণ কযা মময়ত ায়য।

নচে-৩,৪,৫  ৬: প্রকে এরাকায ফতথভান ফস্থায িন্ড নচে।

১৩।

প্রকয়েয অনথকথ  ফাস্তফ গ্রগনতঃপ্রকেটিয ংয়ানধত নুয়ভানদত ব্যে নছর ১০৩২৪.৮৩ রে টাকা। জুন’২০১৬মত প্রকয়েয
ফাস্তফােন কাজ ভাপ্ত ে। ভানপ্ত প্রনতয়ফদন ( PCR) নুমােী জুন/২০১ ৬ ম থন্ত ১০৫৯০.৭০ রে টাকা ব্যে কযা ে। থ থাৎ
প্রকয়েয অনথ থক গ্রগনত (৯৯.৬৫%)ফাস্তফফােন গ্রগনত ১০০%।

১৪।

প্রকে ফাস্তফােয়ন ভননটনযং কাম থক্রভঃানফ থক নফয়ফচনাে প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র ভন্ত্রনারে/ংস্থায নননফড় ভননটনযং কাম থক্রভ
নকছুটা দুফ থর নছর ভয়ভথ প্রতীোভান য়েয়ছ।

১৫।

প্রকয়েয জনফর ননয়োগঃ প্রকেটি ফা স্তফােয়নয জন্য অরাদাবায়ফ মকান জনফর ননয়োগ কযা
েনন। মবারা য নফবাগ,
ফাাঈয়ফা এয ননজস্ব জনফর দ্বাযা প্রকেটি ফা স্তফােন কযা য়েয়ছ। ঈয়েখ্য মম, প্রকয়েয নডননয়ত জনফর ননয়োয়গয মকান
ংস্থান নছরনা।

১৬।

প্রকয়েয অতাে ংগৃীত মানফানঃ প্রকয়েয অতাে ২টি মভাটয াআয়কর, ১টি পয়টাকনোয, ২টি কনম্পঈটায, ১টি
পযাক্স মভনন, ১টি ভানিনভনডো প্রয়জক্টয  ১টি মরনবনরং
আন্পরুয়ভন্ট (স্টযান্ড) ক্রয়েয কযা য়েয়ছ। ফতথভায়ন মভাটয
াআয়কর ২টি কাম থকয ফস্থাে যয়েয়ছ।

১৭।

প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জুরাআ/২০১৩ য়ত জুন/২০১৬ ম থন্ত) মভাট ৪ জন কভথকতথা প্রকে
নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননমম্ন প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রাঃ
ক্রঃ নং
১.

কভথকতথায নাভ
জনাফ মভাঃ মভাাযপ মায়ন

২.

জনফা মভাঃ ারুনুয যনদ

৩.

জনাফ জানয ঈনেন অয়ভদ

দনফ
তত্ত্বাফধােক
প্রয়কৌরী
তত্ত্বাফধােক
প্রয়কৌরী
তত্ত্বাফধােক
প্রয়কৌরী

পূণ থকারীন/িন্ডকারীন
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন

ভেকার
১৮/০৪/২০১১ য়ত
০৫/১১/২০১২
২২/০৬/২০১৪ য়ত
২৯/০৯/২০১৫
৩০/০৯/২০১৫ য়ত
৩০/০৬/২০১৬

১৮।

ক্রেম্পথনকত তথ্যঃ প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত দনররে ম থায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম, নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযে
অফান, মূল্যােন, NOA এফং কাম থায়দ প্রদায়ন ননঅয -২০০৮ এয নফনধভারা মথামথবায়ফ নুযণ কযা য়েয়ছ। তয়ফ
প্রকে ংক্রান্ত ননথ ম থায়রাচনাে জানা মাে মম, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে মথয়ক ০৪/০৬/২০১৫ তানযয়ি ৪০১ নং স্মাযয়ক প্যায়কজ
৭, ৮, ৯ এফং ১০ এয অতাে Variation কামজয নুয়ভাদন নডনন ংয়াধন ায়য়ে মদো য়েনছর । নকন্তু নডনন
ংয়াধন ম্পনকথত মকান তথ্যানদ প্রকে ংনিষ্ট মকঈ নদয়ত ায়যনন। ফনণ থত প্যায়জগুয়রায়ত মভাট
৬.১৫ মকাটি টাকায
নতনযক্ত কাজ কযা য়েয়ছ, মা নডননয ংস্থান ফন থভূত/মথামথ কর্তথয়েয নুয়ভাদন ব্যনতত ম্পানদত কাজ নায়ফ গণ্য
কযা মাে।

১৯।

প্রকে ফাস্তফােমনািয প্রবাফঃ প্রকেটি নযদথনকায়র ংনিষ্ট এরাকায জনাধাযয়ণয ায়থ অয়রাচনা কযা ে।
অয়রাচনাকায়র জানা মাে মম, নদীয তীয ংযেয়ণয কাযয়ণ মভঘনা নদীয বাঙ্গন য়ত মবারা য এফং তৎংরগ্ন আনরাকানচো এরাকায যকানয-মফযকানযস্থাফয ম্পদ নদীয তীয়যয য়নক ফানড়ঘয, স্কুর, ভাদ্রাা, মাষ্ট নপ, ভনজদ ,
ইদগা, কফযস্থান, ফাজায আতযানদ বাঙ্গন য়ত যো ময়েয়ছ।

২০।

প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ
নযকেনা
জথন
 প্রকেটিয অতাে তীয ংযেণ কাজ (আনরা
 আনরা মথয়ক কানচযা ম থন্ত মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪
থন্ত
মথয়ক কানচযা ম মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪ মথয়ক
মথয়ক নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)=৩.৫০০নক:নভ:তীয
নক:নভ ৯.৫১৪ ম থন্ত)=৩.৫০০নক:নভ:
ংযেণ কাজ কযা য়েয়ছ।
 End Termination ননভথাণ মচআয়নজ নক:নভ:  End Termination ননভথাণ মচআয়নজ নক:নভ: ৬.০১৪
৬.০১৪ = ১০০নভ:;
= ১০০নভ:তীয ংযেণ কাজ কযা য়েয়ছ।
 এছাড়া প্রকয়েয অতাে ২টি মভাটয াআয়কর,
 ২টি মভাটয াআয়কর, ১টি পয়টাকনোয, ২টি
১টি পয়টাকনোয, ২টি কনম্পঈটায, ১টি পযাক্স
কনম্পঈটায, ১টি পযাক্স মভনন, ১টি ভানিনভনডো
মভনন, ১টি ভানিনভনডো প্রয়জক্টয  ১টি মরনবনরং
প্রয়জক্টয  ১টি মরনবনরং আন্পরুয়ভন্ট (স্টযান্ড) ক্রয়েয
আন্পরুয়ভন্ট (স্টযান্ড) ক্রয়েয ংস্থান নছর।
কযা য়েছ।

২১।

ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণঃপ্রকেটিয ঈয়েশ্য ম্পূণ থবায়ফ নজথত য়েয়ছ ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।

২২।

াধাযণ ম থয়ফেণঃ

২২.১।

নতন ফছয মভোয়দ প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ। এ ভয়ে ৩ জন কভথকতথা প্রকে নযচারক নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যয়ছন।
তাঁযা প্রয়তযয়ক ননজ দানেয়ত্বয নতনযক্ত দানেত্ব নয়য়ফ প্রকে নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। স্বেতভ ভয়েয ব্যফধায়ন ফদরী
জননত কাযয়ণ তাঁযা প্রকয়েয ানফ থক কাম থক্রয়ভ ম্পূণ থবায়ফ ভয়নাননয়ফ কযয়ত ায়যননন ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।

২২.২। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ নদীয তীয ংযেণ; ১০টি প্যায়কজ অতাে ৩.৫০ নক:নভ: নদী তীয ংযেণ কাজ কযা য়েয়ছ।
ননয়োনজত ঠিকাদাযগণ কাম থায়দ নুমােী চুনক্তকৃত ভয়েয ভয়ে কাজ ম্পন্ন কযয়ত ায়যননন ভয়ভথ জানা মাে। যফতীয়ত
মফ নকছু প্যায়কয়জয জন্য মভোদ বৃনি কযা য়েয়ছ। এয়ত কাম থম্পাদন নকছুটা নফরম্ব য়েয়ছ।
২২.৩। প্রকে ংক্রান্ত ননথ ম থায়রাচনাে জানা মাে ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে মথয়ক ০৪/০৬/২০১৫ তানযয়ি ৪০১ নং স্মাযয়ক প্যায়কজ ৭,
৮, ৯ এফং ১০ এয অতাে Variation কামজয নুয়ভাদন নডনন ংয়াধন ায়য়ে মদো য়েনছর । নকন্তু নডনন
ংয়াধন ম্পনকথত মকান তথ্যানদ প্রকে ংনিষ্ট মকঈ নদয়ত ায়যনন। ফনণ থত প্যায়জগুয়রায়ত মভাট
৬.১৫ মকাটি টাকায
নতনযক্ত কাজ কযা য়েয়ছ, মা নডননয ংস্থান ফন থভূত/মথামথ কর্তথয়েয নুয়ভাদন ব্যনতত ম্পনদত কাজ নায়ফ গণ্য
কযা মাে।
২৩।

সুানয/ভতাভতঃ

২৩.১। নতন ফছয মভোয়দ ফাস্তফানেত এ প্রকয়ে

৩ জন কভথকতথা প্রকে নযচারক নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যন। ঘন ঘন প্রকে

নযচারক নযফতথন য়র প্রকয়েয কাম থক্রভ ফাস্তফােয়ন নকছুটা নফরূ প্রবাফ য়ড়। বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক মক ঘন ঘন
ফদরীয নফলেটি নযায কযয়ত য়ফ। ভন্ত্রণারয়েয ননয়দ থনা নুায়য নডনন ংয়াধন কযা েনন ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ
এফং ননুয়ভানদতবায়ফ ৬.১৫ মকাটি টাকায কাজ য়েয়ছ ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।ভন্ত্রণারে/ ংস্থা নফলেটি িনতয়ে মদিয়ত
ায়য (নুঃ ১৮  নুঃ ২২.৩);
২৩.২। প্রকয়েয মভোদকায়র নফনবন্ন ভয়ে ৩ জন প্রকে নযচারক নয়য়ফ ননয়োগপ্রাপ্ত ন। ননয়োগপ্রাপ্ত প্রয়তযয়ক একআ ভয়ে
একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। এ মেয়ে প্রকে নযচারক ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা নুসৃত েনন।
বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক ননয়োগ প্রদায়নয মেয়ে একআ ব্যনক্তয়ক একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারক নয়য়ফ মায়ত ননয়োগ
প্রদান কযা না ে ংনিষ্ট ভন্ত্রণারেয়ক তা নননিত কযয়ত য়ফ (নুঃ ২২.১);

২৩.৩। প্রকে ভানপ্তয য আয়তাভয়ে ৯ ভা নতক্রান্ত য়র প্রকয়েয পূণ থাঙ্গ নডট এিন েনন। প্রকয়েয এক্সটাযনার নডট
ম্পয়ন্নয জন্য ভন্ত্রণারে  ংনিষ্ট ংস্থা য়ত ঈয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ (নুঃ ১২);
২৩.৪। প্রকয়েয ভােয়ভ ফাস্তফানেত নদীয তীয ংযেণ কাম থক্রভ ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেণ কযা না য়র ফাস্তফানেত কায়জয স্থােী
সুপর াো মায়ফ না। স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য ফাস্তফানেত কাম থক্রভ ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেয়ণয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ
(নুঃ১২) এফং
২৩.৫। ঈযু থক্ত সুানয/ভতাভয়তয অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা ংনিষ্ট ভন্ত্রণারে অগাভী দুআ (
অআএভআনড-মক ফনত কযয়ত য়ফ।

২) ভায়য ভয়ে প্রনতয়ফদয়নয ভােয়ভ

নায়টায মজরায কানরগঞ্জ-যকুনতো  কানরগঞ্জ-াধনপুয ফণ থাআ নদীয ঈবে তীয ংযেণ
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
নায়টায মজরায কানরগঞ্জ-যকুনতো  কানরগঞ্জ-াধনপুয ফণ থাআ নদীয ঈবে
তীয ংযেণ প্রকে।
নায়টায মজরায নায়টায দয  নংড়া ঈয়জরা
ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাড থ
ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে

নুয়ভানদত ব্যে
মূর
ফ থয়ল
ংয়ানধত

প্রকৃত ব্যে

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার
প্রকৃত
মূর ব্যয়েয হ্রা/বৃনি নতক্রান্ত ভে
(মূর নুঃ
(মূর ফাস্তফােন
মূর
ফ থয়ল ফাস্তফােনকার
ব্যয়েয %)
কায়রয %)
ংয়ানধত

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১৯৬০.৭৮

--

১৫৬৯.২৫

জুরাআ/২০১৩
য়ত
জুন/২০১৬

--

জুরাআ/২০১৩
য়ত
জুন/২০১৬

--

--

: ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন ( PCR) নুমােী প্রকেটিয ঙ্গনবিক
ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত ননম্নরূ

(রে টাকাে)
ক্রঃ
নং

নডনন নুমােী প্রকে কায়জয নফনবন্ন
য়ঙ্গয নাভ

(ক) যাজস্ব ব্যে:
(১) ময়রার  লুনব্রয়কন্ট
(২) নপ্রনন্টং  াফনরয়কন
(৩) নপ মস্টনাযী, ীর  ষ্টযাম্প
(৪) ম্মানী
(৫) জযী  নুন্ধান
(৬) নফযভান মানফান মভযাভত  ংযেণ
(জী-২টি  ভটয াআয়কট-৫টি)
ঈ-মভাট (যাজস্ব)=
(ি) মুরধন ব্যে:
(৭) মরয়ফনরং মন্ত্রানত
(৮) পয়টাকন মভনন
(৯) নপ অফাে
(১০) কনম্পঈটায এফং মরজায নপ্রন্টায
(১১) নদীয তীয ংযেণ
ঈ-মভাট (মূরধান)=
মভাট (ক + ি)=
(গ) নপনজকযার কনন্টনয়জনন্প
(ঘ) প্রাআ কনন্টনয়জনন্প
মভাট (ক+ি+গ+ঘ) =

একক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
ংখ্যা

ংখ্যা
ংখ্যা
মথাক
ংখ্যা
নক:নভ:

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ
অনথ থক
নযভাণ
১ অআয়টভ
১ অআয়টভ
১ অআয়টভ
১ অআয়টভ
১ অআয়টভ
৭টি

১টি
১টি
১ অআয়টভ
৩টি
২.৫৭৫

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)

৫.০০
৩.০০
৩.০০
৩.৬০
২.০০
৩.০০

২৬.০০%
৫.০০%
৩৯.৩৩%
১৮.৮৯%
৩৪.০০%
৫০.৩৩%

১.৩০
০.১৫
১.১৮
০.৬৮
০.৬৮
১.৫১

১৯.৬০

--

৫.৫০

১.৪০
১.৬০
৩.০০
৩.০০
১৮৯২.১৮
১৯০১.১৮
১৯২০.৭৮
২০.০০
২.০০
১৯৬০.৭৮

১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
৮২.৬৪%
-

১.৪০
১.৫০
৩.০০
৩.০০
১৫৫৪.৮৫
১৫৬৩.৭৫
১৫৬৯.২৫
০.০০
০.০০
১৫৬৯.২৫

প্রকেটিয অতাে মভাট ২.৫৭৫ নক:নভ: নদীয তীয ংযেয়ণয কভথসূনচ নছর। এ
কাম থক্রয়ভয ভয়ে ২.৫১৫ নকয়রানভটায নদীয তীয ংযেণ কযা য়েয়ছ। থ থাৎ ৬০ নভটায ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা
েনন। তীয ংযেণ কাম থক্রয়ভয জন্য ননধ থানযত ংয়য ভয়ে ঈয়েনিত ৬০ নভটায এরাকা ংযেণ কযায প্রয়োজন ফা গুরুত্ব
নছরনা নফধাে এ ংয়য কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা েনন ভয়ভথ জানা মাে। প্রকয়েয নডনন নুমােী ন্যান্য কাম থক্রভ ফাস্তফােন
কযা য়েয়ছ।
টিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত
 প্রকয়েয
 প্রকয়েয PCR

ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ

ংডিষ্ট
 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধায়বাগীয়দয ভতাভত গ্রণ।
৯

নুযন

 ভতাভত গ্রণ; এফং

প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য  টভূনভঃ
। প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্যঃ প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য য়ে ফণ থাআ নদীয ঈবে তীয়য ২.৫৭৫ নকয়রা নভটায তীয ংযেণ কায়জয ভােয়ভ
নদীয তীয বাঙ্গন প্রনতয়যাধ কয়য নায়টায মজরায যকুনতো  কানরগঞ্জ-াধনপুয ঈয়জরায নদীয তীয এরাকা যো কযা।
এছাড়া ংনিষ্ট এরাকায জনজীফন, ম্পনি  ফকাঠায়ভায ননযািা নফধান, থ থবননতক কভথকান্ড  ব্যফা ফানণয়জযয ঈন্নেন
নননিত কযা এফং প্রাকৃনতক নযয়ফয়য ফেে  নদী বাঙ্গয়নয পয়র অথ থ-াভানজক নযনস্থনতয ফননত মযাধ প্রকয়েয
ন্যতভ ঈয়েশ্য।

৯.২।

: চরন নফয়রয মাল্ডায-ন  মপাল্ডায-নড অোআ  ফণ থাআ নদীয ডান তীয়য ফনস্থত। এ নদীয তীয়য

নফার

জনফনত যয়েয়ছ। এছাড়া, নদীয তীয়য স্কুর, কয়রজ, আঈননেন নযলদ বফন. মাষ্ট নপ, ফাজায আতযানদ য়নক মফযকাযী
স্থানা যয়েয়ছ। এ নদীয তীয়য আয়তাপূয়ফ থ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ স্থান কযা ে। নকন্তু ময়থায়মাগী ংস্কায়যয বায়ফ ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ
 ননকটফতী এরাকা ক্রয়ভ বাঙ্গয়নয মুয়ি নতত য়ে। এ বাঙ্গয়নয াত য়ত ঈক্ত এরাকায়ক যো কযা এরাকায জনগয়ণয দীঘ থ
নদয়নয দাফী। এ মপ্রনেয়ত ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ২০১১ ায়র নায়টায়য নুনষ্ঠত একটি জনবাে “নায়টায মজরায কানরগঞ্জ-যকুনতো
 কানরগঞ্জ-াধনপুয ফণ থাআ নদীয ঈবে তীয ংযেণ”প্রকেটি গ্রণ  ফাস্তফােয়নয প্রনতশ্রুনত প্রদান কয়যন। যফতীয়ত প্রকেটি
ভাননীে প্রধানভন্ত্ররীয প্রনতশ্রুত প্রকে তানরকাে ন্তভুথক্ত কযা ে। প্রকেটি ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয অতাে ফাংরায়দ ানন
ঈন্নেন মফাড থ কর্তথক ফাস্তফােয়নয জন্য গ্রণ কযা ে।
১০।

প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ প্রকেটি ম্পূন থ নজনফ থ থােয়ন ১৯৬০.৭৮ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ/২০১৩ য়ত জুন/২০১৬
মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ২৪/১০/২০১৩ তানযয়ি ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভানদত ে।

১১। প্রকে
১১.১।

ফাস্তফােন নযফীেণ/নযদথনঃ

প্রকেটি জুন,২০১৬ তানযয়ি ভাপ্ত ে। নফগত ০৭/১২/২০১৬ তানযয়ি প্রকয়েয ভানপ্ত প্রনতয়ফদন অআএভআনড-মত াো
মাে। ভাপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়নয নননভি অআএভআনড’য ানন ম্পদ াফ-মক্টয়যয নযচারক ১১/০৩/২০১৭ তানযয়ি
প্রকেটি য়যজনভয়ন নযদথন কয়যন। নযদথনকায়র প্রকে নযচারক  তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী জনাফ ভীয মভাাযযপ
মায়ন এফং ননফ থাী প্রয়কৌরী জনাফ সুধাংসু কুভায যকায  ংনিষ্ট ন্যান্য কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে ১-২: প্রকে এরাকা য়য-জনভয়ন নযদথন
১১.২। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ: প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ নছর ফণ থাআ নদীয ২.৫৭৫ নকয়রানভটায নদী তীয ংযেণ/প্রনতযো কাজ ম্পাদন
কযা। মআ মভাতায়ফক মভাট ২.৫১৫ নকয়রানভটায নদীয তীয়য ংযেণ/প্রনতযো কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।
.

নচে-৩: ফণ থাআ নদীয তীয প্রনতযো/ংযেণ কাজ
১২।

নচে-৪: ফণ থাআ নদীয তীয প্রনতযো/ংযেণ কাজ

প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ নযদথনকায়র প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থা ম থয়ফেণ কযা ে। নডজাআন 
মস্পননপয়কন মভাতায়ফক কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ এফং কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। আয়তাভয়ে একটি

ফল থা মৌসুভ নতফানত য়র প্রকয়েয অতাে ম্পানদত কাজগুয়রা ফতথভায়ন বার ফস্থাে যয়েয়ছ। এ ছাড়া প্রকেটি দ্রুত
ফাস্তফােয়নয পয়র নদী তীযফতী প্রচুয ফাড়ীঘয, স্কুর, ভনজদ, ফাজায, মাষ্ট নপ, ইদগা মফ নকছু মূল্যাফান স্থানা গত
ফল থা মভৌসুয়ভ যো ময়েয়ছ ভয়ভথ এরাকফাীয ামথ অয়রাচনাক্রয়ভ জানা মাে।

নচে ৫-৬: তীয ংযেণ/প্রনতযো কাজ এফং সুপর মবাগীয়দয ায়থ অয়রাচনা।
১৩।

প্রকয়েয অনথকথ  ফাস্তফ গ্রগনতঃ প্রকেটিয নুয়ভানদত ব্যে নছর ১৯৬০.৭৮ রে টাকা। জুন’২০১ ৬ মত প্রকয়েয ফাস্তফােন
কাজ ভাপ্ত ে। ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (PCR) নুমােী জুন/২০১ ৬  ম থন্ত ১৫৬৯.২৫ রে টাকা ব্যে কযা ে। থ থাৎ প্রকয়েয
অনথ থক ফাস্তফােন গ্রগনত ৮০.০৩%। ফাস্তফ গ্রগনত ম থায়রাচনায়ন্ত মদিা মাে মম, মূরধন কাম থক্রয়ভয ফাস্তফ গ্রগনত ৯৪.০৯%
এফং যাজস্ব কাম থক্রয়ভয ফাস্তফ গ্রগনত ২৮.৯৩%।

১৪।

প্রকে ফাস্তফােয়ন ভননটনযং কাম থক্রভ: প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র ানন ম্পদ ভন্ত্র ণারে য়ত একজন কভথকতথা একফায এফং
স্থানীে ানন ঈন্নেন মফাড থ -এয দু’জন কভথকতথা কয়েকফায কয়য প্রকয়েয কাম থক্রভ নযদথন কয়যয়ছন। নফয়ল কয়য ঠিকাদায
কর্তথক প্যায়কজমূয়য ফাস্তফােন কাম থক্রভ নফরনম্বত য়র ম ভয়ে দানেত্ব

প্রাপ্ত কভথকতথাগণ প্রকে এরাকা নযদথন

কয়যননন। তয়ফ ফ থয়ল প্রকে নযচারক যফতীয়ত মফ কয়েকফায প্রকে এরাকা নযদথন কয়যয়ছন ভয়ভথ জানা মাে। ানফ থক
নফয়ফচনাে প্রকে ফাস্তফােয়ন ংনিষ্ট কয়রয নননফড় ভননটনযং কাম থক্রভ নকছুটা দুফ থর নছর ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।
১৫।

প্রকয়েয জনফর ননয়োগঃ প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য অরাদাবায়ফ মকান জনফর ননয়োগ কযা েনন। নায়টায য নফবাগ,
ফাাঈয়ফা এয ননজস্ব জনফর দ্বাযা প্রকেটি ফা স্তফােন কযা য়েয়ছ। ঈয়েখ্য মম, প্রকয়েয নডননয়ত জনফর ননয়োয়গয মকান
ংস্থান নছরনা।

১৬।
১৭।

প্রকয়েয অতাে ংগৃীত মানফানঃপ্রকয়েয নডননয়ত মানফান ক্রয়েয মকান ংস্থান নছরনা।
প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য: প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জুরাআ/২০১৩ য়ত জুন/২০১৬ ম থন্ত) মভাট ৪ জন কভথকতথা প্রকে
নযচারয়কয দানেত্ব ারন কয়যন। ননমম্ন প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো য়রাঃ

ক্রঃ নং
১.
২.
৩.
৪.
১৮।

কভথকতথায নাভ
জনাফ মভাাম্মদ াাবুেীন
জনফা এ মক এভ ভভতাজ ঈনেন
জনাফ ায়জদুয যভান যদায
জনাফ ভীয মভাাযযপ মায়ন

দনফ
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী

পূণ থকারীন/
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন

ভেকার
১৬/০৫/২০১২ য়ত ২১/০৮/২০১৪
২১/০৮/২০১৪ য়ত ০৮/০৯/২০১৪
০৮/০৯/২০১৪ য়ত ০৫/০৫/২০১৫
০৫/০৫/২০১৫ য়ত ৩০/০৬/২০১৬

ক্রয় ম্পথনকত তথ্য: প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত দনররে ম থায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম, নফজ্ঞান প্রনক্রো, কনভটি গঠন, দযে
অফান, মূল্যােন, NOA এফং কাম থায়দ প্রদায়ন ননঅয-২০০৮ এয নফনধভারা মথামথবায়ফ নুযণ কযা য়েয়ছ।

১৯।

প্রকে ফাস্তফােমনািয প্রবাফঃ

প্রকেটি নযদথনকায়র ংনিষ্ট এরাকায জনাধাযয়ণয ায়থ অয়রাচনা কযা ে।

অয়রাচনাকায়র জানা মাে মম, নদীয তীয ংযেয়ণয কাযয়ণ দু’টি ঈয়জরায নদী তীযফতী এরাকা বাংগন য়ত যোয জন্য
প্রকেটি ােক য়েয়ছ। পয়র নদীয তীয়যয য়নক ফানড়ঘয, স্কুর, ভাদ্রাা, মাষ্ট নপ, ভনজদ, ইদগা, কফযস্থান, ফাজায
আতযানদ বাঙ্গন য়ত যো ময়েয়ছ।
২০



নযকেনা
২.৫৭৫ নকয়রানভটায নদীয তীয ংযেণ।
নদীয তীয ংযে মণয ভােয়ভ এরাকায নফনবন্ন
প্রনতষ্ঠান  স্থানা নদীয বাঙ্গন য়ত যো কযা।




জথন
প্রকেটিয অতাে ২.৫১৫ নকয়রানভটায নদীয তীয
ংযেণ কযা য়েয়ছ।
এরাকায নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান  স্থানা নদীয বাঙ্গন য়ত
যো ময়েয়ছ।

২১।

ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণঃ প্রয়োজন না োে ৬০ নভটায তীয ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা েনন।
নকন্তু প্রকেটিয ঈয়েশ্য ম্পূন থবায়ফ নজথত য়েয়ছ।

২২।

াধাযণ ম থয়ফেণঃ

২২.১। প্রকেটি ননধ থানযত ব্যে  মভোয়দয ভয়ে ম্পন্ন য়েয়ছ। ব্যে বৃনি, মভোদ বৃনি, ংয়াধন ফা অন্ত:িাত ভন্বয়েয প্রয়োজন
েনন। এনদক মথয়ক এটি একটি পর প্রকে নফয়ফচনা কযা মাে।
২২.২। প্রকয়েয মভাট প্রাক্কনরত ব্যে ১৯৬০.৭৮ রে টাকা। তন্য়ে ব্যে য়েয়ছ ১৫৬৯.২৫ রে টাকা। অনথ থক গ্রগনত ৮০%।
ব্যনেত যয়েয়ছ ৩৯১.৫৩ রে টাকা। তন্য়ে যাজস্ব িায়ত ফযােকৃত ১৯.৬০ রে টাকায ভয়ে ১৪.১০ রে টাকা ব্যনেত
যয়ে মাে। তীয ংযেয়ণয মটন্ডায কাম থক্রয়ভ নকছু থ থ াশ্রে ে। এছাড়া, ৬০ নভটায তীয ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন
প্রয়োজন না োে এ কাম থক্রয়ভয জন্য ফযােকৃত থ থ ব্যে েনন।
২২.৩। নতন ফছয মভোয়দ প্রকেটি ফাস্তফানেত য়েয়ছ। এ ভয়ে ৪ জন কভথকতথা প্রকে নযচারক নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যয়ছন। তাঁযা
প্রয়তযয়ক ননজ দানেয়ত্বয নতনযক্ত দানেত্ব নয়য়ফ প্রকে নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। স্বেতভ ভয়েয ব্যফধায়ন ফদরী জননত
কাযয়ণ তাঁযা প্রকয়েয ানফ থক কাম থয়ক্রয়ভ ম্পূণ থবায়ফ ভয়নাননয়ফ কযয়ত ায়যননন ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।

২২.৪। প্রকে নযচারক ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা নুমােী একআ ব্যনক্ত একআ ভয়ে একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারক নয়য়ফ
ননয়োগ প্রাপ্ত য়ত ায়যন না। থচ এ প্রকয়েয মভোদকায়র ৪ জন প্রকে নযচারক নয়য়ফ ননয়োগ ময়েয়ছন। ননয়োগ
প্রাপ্তয়দয প্রয়তযয়ক যাজাী ানন ঈন্নেন মফায়ডথয তত্বাফধােক প্রয়কৌরী নয়য়ফ দা নধকায ফয়র এ প্রকয়েয প্রকে নযচারক
নয়য়ফ ননয়োগ ান। ননয়োগপ্রাপ্ত ৪ জন প্রকে নযচারক প্রয়তযয়ক একআ ভয়ে একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয
দানেত্ব ারন কয়যয়ছন। এয়েয়ে প্রকে নযচারক ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা নুযণ কযা েনন।
২২.৫। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ নদীয তীয ংযেণ  ফাঁধ ননভথাণ। কর ননভথাণ কাজ ৮টি প্যায়কয়জয ভােয়ভ ফাস্তফােন কযা ে।
ননয়োনজত ঠিকাদাযগণ কাম থায়দ নুমােী চুনক্তকৃত ভয়েয ভয়ে কাজ ম্পন্ন কযয়ত ায়যন নন। যফতীয়ত প্রয়তযকটি
প্যায়কয়জয জন্য মভোদ বৃনি কযা য়েয়ছ। এয়ত কাম থম্পাদন নকছুটা নফরম্ব য়েয়ছ।
২২.৬ ঠিকাদায কর্তথক প্যায়কজমূয়য ফাস্তফােন কাম থক্রভ নফরনম্বত য়র ম ভয়ে দানেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথাগণ প্রকে এরাকা নযদথন
কয়যননন। ফণ থাআ নদীয়ত স্থানীে যকায প্রয়কৌর নফবাগ কর্তথক নননভথত যাফায ডযায়ভয ভােয়ভ নদীয়ত ানন ংযেয়ণয
কাযয়ণ প্রকে ফাস্তফােন কাম থক্রভ নফরনম্বত য়েয়ছ ভয়ভথ ভাপ্ত প্রনতয়ফদয়ন ঈয়েি কযা য়েয়ছ। নকন্তু তীয ংযেণ কাম থক্রভ
চরায ভে ংনিষ্ট কভথকতথাগণ এ ভস্যা নচনিত কযয়ত ায়যননন।
২২.৭। প্রকেটি ভানপ্তয ১০ ভা পূয়ফ থ একফায নডট ম্পন্ন ে। এটি অংনক নডট। ভানপ্তয য আয়তাভয়ে ৯ ভা নতফানত
য়র পূন থাঙ্গ নডট এিন েনন।
২৩
২৩.১। প্রকয়েয অতাে ২.৫৭৫ নক: নভ: নদীয তীয ংযেয়ণয কাম থক্রভ নডনন-মত ন্তভুথক্ত নছর। তম্ময়ে ২.৫১৫ নক: নভ: তীয
ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা ে। প্রয়োজন না োয কাযয়ণ ৬০ নভটায তীয ংযেণ কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা েনন।
নডনন প্রণেনকায়র নীড এয়য়ভন্ট মথামথবায়ফ না কযায কাযয়ণ ঈয়েনিত ৬০ নভটায তীয ংযেণ কামক্রভ নডনন-মত
ন্তভুথক্ত কযা ে। বনফষ্যয়ত প্রকে গ্রয়নয প্রাক্কায়র নীড় এয়য়ভন্ট থফা নপনজনফনরটি ষ্টানড ম্পন্ন কয়য প্রয়োজনীে কাম থক্রভ
নডনন-মত ন্তভুথক্ত কযায নফলে ভন্ত্রণারে  ংনিষ্ট ংস্থায়ক অয তকথ থাকয়ত য়ফ;
২৩.২। নতন ফছয মভোয়দ ফাস্তাফানেত এ প্রকয়ে ৪ জন কভথকতথা প্রকে নযচারক নয়য়ফ দানেত্ব ারন কয়যন। ঘন ঘন প্রকে
নযচারক নযফতথন য়র প্রকয়েয কাম থক্রভ ফাস্তফােয়ন নকছুটা নফরূ প্রবাফ য়ড়। বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক মক ঘন ঘন
ফদরীয নফলেটি নযায কযয়ত য়ফ;
২৩.৩। প্রকয়েয মভোদকায়র নফনবন্ন ভয়ে ৪ জন প্রকে নযচারক নয়য়ফ ননয়োগপ্রাপ্ত ন। ননয়োগপ্রাপ্ত প্রয়তযয়ক একআ ভয়ে
একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারয়কয দানেয়ত্ব নছয়রন। এ মেয়ে প্রকে নযচারক ননয়োগ ংক্রান্ত নীনতভারা নুসৃত েনন।
বনফষ্যয়ত প্রকে নযচারক ননয়োগ প্রদায়নয মেয়ে একআ ব্যনক্তয়ক একানধক প্রকয়েয প্রকে নযচারক নয়য়ফ মায়ত ননয়োগ
প্রদান কযা না ে ংনিষ্ট ভন্ত্রণারেয়ক তা নননিত কযয়ত য়ফ;
২৩.৪। ফণ থাআ নদীয়ত স্থানীে যকায প্রয়কৌর নফবাগ কর্তথক নননভথত যাফায ডযায়ভয ভােয়ভ নদীয ানন ংযেয়ণয কাযয়ণ নদীয তীয
ংযেণ কাম থক্রভ নফরনম্বত ে। এ প্রকয়েয ভােয়ভ নজথত সুপর যাফায ডযায়ভয কাযয়ণ বনফষ্যয়ত েনতগ্রস্ত োয ম্ভাফনা

যয়েয়ছ নকনা- ানন ঈন্নেন মফাডথ তা িনতয়ে মদিয়ত ায়য। এ ব্যাায়য মকান য়মানগতায প্রয়োজন য়র স্থানীে যকায
প্রয়কৌর নফবায়গয ায়থ মমাগায়মাগ কয়য কাম থক্রভ ভন্বে কযয়ত য়ফ;
২৩.৫। প্রকে ভানপ্তয য আয়তাভয়ে ১০ ভা নতক্রান্ত য়র প্রকয়েয পূণ থাংগ নডট এিন েনন। প্রকয়েয এক্সটাযনার নডট
ম্পয়ন্নয জন্য ভন্ত্রণারে  ংনিষ্ট ংস্থা য়ত ঈয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ;
২৩.৬। প্রকয়েয ভােয়ভ ফাস্তফানেত নদীয তীয ংযেণ কাম থক্রভ ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেণ কযা না য়র ফাস্তফানেত কায়জয স্থােী
সুপর াো মায়ফ না। স্থােী সুপর প্রানপ্তয জন্য ফাস্তফানেত কাম থক্রভ ননেনভতবায়ফ যেণায়ফেয়ণয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ; এফং
২৩.৭। ঈযু থক্ত সুানয/ভতাভয়তয অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা ংনিষ্ট ভন্ত্রণারে অগাভী দু
অআএভআনড-মক ফনত কযয়ত য়ফ।

’ভায়য ভয়ে প্রনতয়ফদয়নয ভােয়ভ

গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরাধীন াঘাটা ফাজায  তৎরংগ্ন এরাকা মমুনা নদীয বাঙ্গন য়ত যো এফং
কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরাধীন দাঁতবাঙ্গা আঈননেয়নয (নফন কযায়ম্পয ননকট) ায়য়ফয অরগা নাভক
স্থায়ন ব্রহ্মপুে নদীয ফাভ তীয ংযেণ -ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
১। প্রকয়েয নাভ

: গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরাধীন াঘাটা ফাজায  তৎরংগ্ন এরাকা মমুনা নদীয বাঙ্গন
য়ত যো এফং কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরাধীন দাঁতবাঙ্গা আঈননেয়নয (নফন কযায়ম্পয
ননকট) ায়য়ফয অরগা নাভক স্থায়ন ব্রহ্মপুে নদীয ফাভ তীয ংযেণ প্রকে
।

২। প্রকয়েয ফস্থান
: গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরা এফং কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরাে।
৩। ফা
স্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাডথ।
৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে
: ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে।
৫।

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ
নুয়ভানদত ব্যে

মূর

ফ থয়ল
ংয়ানধত

১

২

প্রকৃত ব্যে

নুয়ভানদত ফাস্তফােনকার

প্রকৃত ব্যে
(মূর নু:
ব্যয়েয %)

(রে টাকাে)
নতক্রান্ত ভে
(মূর ফাস্তফােন
কায়রয %)

মূর

ফ থয়ল
ংয়ানধত

৪

৫

৬

৭

৮

য়ক্টাফয,২০১০
য়ত
জুন,২০১৩

য়ক্টাফয,২০১০
য়ত
জুন,২০১৬

য়ক্টাফয,২০১০
য়ত
জুন,২০১৬

৯৮.৪৬%

২০৯.০৯%

৩

১৭০৩১.১৬ ১৮৬৯১.৮০ ১৬৭৬৯.১৩

প্রকৃত
ফাস্তফােন কার

থ গ্রগনত ননম্নরূঃ
৬। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােন: প্রকেটিয ঙ্গনবনিক ফাস্তফ  অনথক
(রে টাকাে)

নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ
ক্রঃ নং
(ক)

১

একক

নুয়ভানদত রেযভাো
নযভাণ
অনথ থক

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)

২

৩

৪

৫

৬

ক. যাজস্ব ব্যেঃ গাআফান্ধা

১

ময়রার  লুনব্রকযান্ট

১ দপা

১ দপা

৬.০০

১০০%

২

নপ্রনন্টং  াফনরয়কন

১ দপা

১ দপা

২.৫০

১০০%

৩

মস্টনাযী, ীর  স্টযাম্প

১ দপা

১ দপা

৩.০০

১০০%

৪

কন্পারয়টনন্প (গানননতক ভয়ডর ষ্টযানড)

১ দপা

১ দপা

২৫.০০

--

৫

জনয  নুন্ধান

১ দপা

১ দপা

১.৫০

১০০%

৬

মভাটয মানফান মভযাভত  যেণায়ফেণ

১ দপা

১ দপা

৫.০০

১০০%

৪৩.০০

১০০%

ঈয়ভাট (গাআফান্ধা য নফবাগ)

৬.০০
(১০০%)
২.১২
(৮৪.৮০%)
২.৯০
(৯৬.৬৭%
০.০০
১.৪৯
(৯৯.৩৩%)
৪.৯৭
(৯৯.৪০%)
১৭.৪৮
(৪০.৬৫%)

ক. যাজস্ব ব্যেঃ কুনড়গ্রাভ
৭
৮
৯

ময়রার  লুনব্রকযান্ট

১ দপা

১ দপা

৫.০০

১০০%

নপ্রনন্টং  াফনরয়কন

১ দপা

১ দপা

১.৭৫

১০০%

মস্টনাযী, ীর  স্টযাম্প

১ দপা

১ দপা

২.০০

১০০%

৫.০০
(১০০%)
০.৯৯
(৫৬.৫৭%)
২.০০

নডনন/অযনডনন নুমােী প্রকে কায়জয
নফনবন্ন য়ঙ্গয নাভ
ক্রঃ নং
১০
১১
১২

১

একক
২

নুয়ভানদত রেযভাো
নযভাণ
অনথ থক
৩

৪

প্রকৃত ফাস্তফােন
ফাস্তফ নযভাণ
অনথ থক
(%)
(%)
৫

প্রচায  নফজ্ঞান

১ দপা

১ দপা

১.০০

১০০%

জনয  নুন্ধান

১ দপা

১ দপা

১.৫০

১০০%

মভাটয মানফান মভযাভত  যেণায়ফেণ

১ দপা

১ দপা

৪.০০

১০০%

১৫.২৫

১০০%

ঈয়ভাট (কুনড়গ্রাভ য নফবাগ)
ঈয়ভাট (ক)

৫৮.২৫

৬

(১০০%)
০.১২
(১২%)
১.৫০
(১০০%)
৪.০০
(১০০%)
১৩.৬১
(৮৯.২৫%)
৩১.০১
(৫৩.৩৭%)

ি) মূরধন ব্যেঃ গাআফান্ধা য নফবাগ
১৩

নজনএ

ংখ্যা

২টি

০.৫০

১৪

কনম্পঈটায  মরজায নপ্রন্টায

ংখ্যা

৩টি

২.২৫

১৫

অফাফে

১ দপা

মথাক

৩.০০

১৬

বৃে মযান (২ ফছয়যয নযচম থা)

১ দপা

মথাক

৪.৫০

১৭

নদী তীয প্রনতযো কাজ (াঘাটা)

নভটায

৪৭৯৮ নভঃ

১৩৫৩৯.৯৭

১৮

ননভথাণকারীন যেণায়ফেণ (াঘাটা)

মথাক

-

৩০.০০

২টি
(১০০%)
৩টি
(১০০%)
১০০%
৪৭৯৮
(১০০%)
১ দপা
১০০%

১৩৫৮০.২২

ঈয়ভাট (গাআফান্ধা য নফবাগ)

০.৫০
(১০০%)
১.৫০
(৬৬.৬৭%
২.৯৭
(৯৯%)
০.০০
১২০৩৯.৪৫
(৮৮.৯২%)
২৯.৯৭
(৯৯.৯০%)
১২০৭৪.৩৯
(৮৮.৯১%)

কুনড়গ্রাভ য নফবাগ
১৯

ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ (ায়য়ফয অরগা)

নভটায

২০০০ নভঃ

১০.৩৮

২০

নদী তীয প্রনতযো কাজ (ায়য়ফয অরগা) নভটায

২০৬৫ নভঃ

৫০০৬.৯৫

২১

ননভথাণকারীন যেণায়ফেণ (ায়য়ফয
অরগা)

-

৭.০০

মথাক

৫০২৪.৩৩

ঈয়ভাট (কুনড়গ্রাভ য নফবাগ)

১৮৬০৪.৫৫

ঈয়ভাট (ক)
নপনজকযার কনন্টনয়জন্পী
মূল্য কনন্টনয়জন্পী
ফ থয়ভাট

২০০০নভটায
(১০০%)
২০৬৫ নভটয
১০০%
১ দপা
১০০%

১ দপা
১ দপা

৯.০০
২০.০০

-

১৮৬৯১.৮০

৯৯%

১০.৩৮
(১০০%)
৪৬৪৬.২৭
(৯২.৮০%)
৭.০০
(১০০%)
৪৬৬৩.৬৫
(৯২.৮২%)
১৬৭৩৮.০৪
(৮৯.৯৭%)
০.০০
০.০০
১৬৭৬৯.১৩
(৮৯.৭১%)

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ
ভাঠ ম থায়েয ফাস্তফ ফস্থায কায মণ াঘাটা এরাকাে প্যায়কজ নং SGP08/2011-12 এয অতাে ৫০০ নভটায নদী তীয ংযেণ কায়জয ংয় অংনক কাজ ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন।
ঈযন্তু ঈবে মজরাে ফাস্তফানেত নদীতীয ংযেণ কায়জয াআয়ট নফনবন্ন কায মণ শুদৄভাে ষ্টক াআয়রয নন ব্লক
(reserve cc block) ততযী কযা েনন। পয়র তবাগ গ্রগনত ানধত েনন। তয়ফ াঘাটা ংয় ভাপ্ত ডানম্পং
কাজ ২০১৬-১৭ থ থ ফৎয়য নুন্নেন যাজস্বিায়ত প্রাপ্ত ফযায়েয নবনিয়ত দযে অফান পূফ থক ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।
ফাস্তফতায কাযয়ণ গানণনতক ভয়ডর স্টানডয (কন্পারয়টনন্প) প্রয়োজন েনন ভয়ভথ প্রকে নযচারক জানান। তাছাড়া

বৃেয়যায়নয মকান জােগা/সুয়মাগ না থাকাে বৃেয়যান িায়ত মকান ব্যে েনন ভয়ভথ জানা মাে। ানফ থক নফয়ফচনাে
প্রকয়েয ঈয়েিয়মাগ্য মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।
৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ন্াক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ
 প্রকয়েয নডনন/অযনডনন ম থায়রাচনা ;
 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য প্রকে এরাকা য়যজনভয়ন নযদথন ;
 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং
 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধামবাগীমদয ভতাভত গ্রণ আতযানদ।
৯। প্রকয়েয ঈয়েশ্যঃ মমুনা নদীয বোফ বাঙ্গন য়ত গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরাধীন াঘাটা ফাজায  তৎংরগ্ন
এরাকা এফং ব্রহ্মপূে নয়দয বোফ বাঙ্গন য়ত কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরাধীন দাঁতবাঙ্গা আঈননেয়নয
ায়য়ফয অরগা নফন কযাম্প  তৎংরগ্ন ীভান্ত এরাকা যো কযাআ প্রকয়েয মূর ঈয়েশ্য।
১০। প্রকয়েয টভূনভঃ প্রনত ফছয়যয ফন্যাে মমুনা নদীয বোফ বাঙ্গয়ন গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরায এফং ব্রহ্মপুে
নয়দয বোফ বাঙ্গয়ন কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরায ফহু গুরুত্বপূণ থ ফকাঠায়ভা নদীগয়বথ নফরীন ো এফং
নফস্তীণ থ এরাকায পয়রয প্রচুয েনত োে ফনণ থত তীয ংযেণ প্রকেটি গ্রণ কযা ে।
১১।

প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ প্রকেটি নফগত ০৭/১২/২০১০ তানয মি ‘ ECNEC’ বাে য়ক্টাফয/২০১০ য়ত জুন/২০১৩
মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভানদত ে। ঈক্ত প্রকেটি ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয স্মাযক নং ৪২.০৪১.০১৪.০১.০
০.০১৪.২০০৯-০৩ তানযি ০৫/০১/২০১১নরঃ ফযায়ত প্রাননক নুয়ভাদন প্রাপ্ত ে।
য়য ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয
২৯য়ক্টাফয/২০১৩ তানযয়িয স্মাযক নং-৪২.০৪১.০১৪.০১.০০.০১৪.২০০৯-১৫২ নং মভাতায়ফক ব্যে বৃনি ব্যনতয়যয়ক
মভোদ বৃনিয (জুন/২০১৪ ম থন্ত) প্রাননক নুয়ভাদন জাযী কযা ে। যফতীয়ত
ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে, নযকেনা
ািা-৩ এয স্মাযক নং ৪২.০৪১.০১৪.০১.০০.০১৪.২০৯ (ং-১)-১৮৬ তানযি ১০ গ্রােন ১৪২১/০৪ নয়বম্বয ২০১৫
মভাতায়ফক (১ভ ংয়ানধত) ীল থক প্রকয়ে প্রাননক অয়দ জাযী কযা
ে। নযকেনা কনভয়নয ে নং
২০.৩৫৮.০১০.০১ .০৭.৪৯৪. ২০১০/২০৩ তানযি ১০/১১/২০১৫ এফং ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে, নযকেনা ািা-৩ এয
স্মাযক নং ৪২.০৪১.০১৪. ০১.০০.০১৪.২০৯ (ং-১)-২৫০ তানযি ২২ নয়বম্বয ২০১৫ মভাতায়ফক ফনণ থত প্রকয়েয মভোদ
বৃনিয (৩০ ম জুন ২০১৬ ম থন্ত) প্রাননক অয়দ জাযী কযা ে ।

১২। প্রকে এরাকা নযদথন ঃ গত ৬  ৭ অগষ্ট/২০১৭ তানযয়ি ফাস্তফােন নযফীেণ  মূল্যােন নফবাগ (অআএআনড)-এয
নযচারক, জনাফ মভাঃ অপজর মায়ন কর্তথক প্রকেটি যজনভয়ন নযদথন কযা ে। নযদথনকায়র জনাফ মভাঃ
ারুন-য-যনদ, প্রকে নযচারক  তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী, ফাাঈয়ফা, যংপুয এফং জনাফ ভাবুবুয যভান ননফ থাী
প্রয়কৌরী ফাাঈয়ফা, গাআফন্ধা-এয ন্যান্য কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে-১-২: গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ফাজায  তৎংরগ্ন প্রনতযো কাজ য়যজনভয়ন নযদথন

১৩। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ

 গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরায াঘাটা ফাজায এরাকাে মমুনা নদীয ডান
তীয ংযেণ কাজ।
 কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরায ায়য়ফয অরগা নফন  তৎংরগ্ন
এরাকাে ব্রহ্মপূে নয়দয ফাভতীয ংযেণ কাজ।
 ায়য়ফয অরগা  তৎংরগ্ন এরাকাে ফাঁধ পুনযাকৃনতকযন কাজ।

১৪।

৪৭৯৮নভঃ
২০৬৫ নভঃ
২.০০ নকঃনভঃ

প্রকয়েয ফাস্তফােনঈিয কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ

১৪.১। গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরায াঘাটা ফাজায ংয় ৪৭৯৮ নভটায নদীয তীয প্রনতযো কাজঃ অয়রাচয
ংয় নদী তীয ংযেণ কাজমূ ফ থয়ভাট ২৩টি প্যায়কয়জ ম্পন্ন কযা ে। তায ভয়ে ১৩টি প্যায়কয়জয
অতাে মূর কাজ নদী তীয ংযেণ কাজ কযা ে এফং ১০টি প্যায়কয়জয অতাে
Supplying non
woven needle Punched geo-textile (empty) bag যফযা কাজ কযা ে। গাআফান্ধা ংয়য
কায়জয ফণ থনা ননয়ম্ম মদো য়রা:
ক্র:নং

গাআফান্ধা ংয়যপ্যায়কয়জয নাভ  স্থান

1)

Supplying non-woven needle punched geo-textile bag wt. = 250 Kg. (Package No SGP01/2010-11) at Shaghata Bazar under Shaghata Upazilla

2)

Supplying non-woven needle punched geo-textile bag wt. = 250 Kg. (Package No SGP02/2010-11) at Shaghata Bazar under Shaghata Upazilla

3)

Supplying non-woven needle punched geo-textile bag wt. = 250 Kg. (Package No SGP03/2010-11)at Shaghata Bazar under Shaghata Upazilla

4)

Supplying non-woven needle punched geo-textile bag wt. = 175 Kg. (Package No SGP04/2010-11) at Shaghata Bazar under Shaghata Upazilla

5)

Bank protection work from Km 89.392 to Km 89.850 = 458.00 m along the right bank of
Jamuna river (Package No SGP-05/2010-11) near Shaghata Bazar in Upazilla Shaghata
Bank protection work from Km 89.850 to Km 90.300 = 450.00 m along the right bank of
Jamuna river (Package No SGP-06/2010-11) near Shaghata Bazar in Upazilla Shaghata

6)

কায়জয ফন থনা
২৫০ মকনজ নজ ব্যাগ
৭৬৯০২টি
২৫০ মকনজ নজ ব্যাগ
৭৬৯০২টি
২৫০ মকনজ নজ ব্যাগ
৭৬৯০২টি
১৭৫ মকনজ নজব্যাগ
২১৯৭০১টি
৪৫৮নভঃ
৪৫০ নভঃ

ক্র:নং
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

১৪.২।

গাআফান্ধা ংয়যপ্যায়কয়জয নাভ  স্থান
Bank protection work from Km 90.300 to Km 90.750 = 450.00 m along the right bank of
Jamuna river (Package No SGP-07/2010-11) near Shaghata Bazar in Upazilla Shaghata
River Bank Protection of Jamuna River at Shaghata from Km 88.300 to Km 88.800 = 500m
along the river bank of Jamuna river , Package No SGP-08/2011-12. at Eta kuri in
Shaghata Upazilla
River Bank Protection of Jamuna River at Shaghata from Km 88.800 to Km 89.392 = 592m
along the river bank of Jamuna river (Package No SGP-09/2011-12)at Hasil kandhai in
Shaghata Upazilla
Supplying non woven needle punched geo-textile (empty) bag ...(Geo-bag Size; 1600mm x
850mm, geo-fabrics th=> 3.0mm, Fill Vol.= 0.1667 cum; wt= 250 kg.) Package No SGP10/2011-12. in Shaghata Upazilla
Supplying non woven needle punched geo-textile (empty) bag .. (Geo-bag Size; 1600mm x
850mm, geo-fabrics th=> 3.0mm, Fill Vol.= 0.1667 cum; wt= 250 kg.). Package No SGP11/2011-12. in Shaghata Upazilla
Supplying non woven needle punched geo-textile (empty) bag .. (Geo-bag Size; 1150mm x
800mm, geo-fabrics th= 3.0mm, Fill Vol.= 0.1167 cum; wt= 175 kg.) Package No SGP12/2011-12. in Shaghata Upazilla
River Bank Protection of Jamuna River at Shaghata from Km 90.750 to Km 91.300 = 550
m along the river bank of Jamuna river Package No SGP-13/2011-12. at Chinir potal in
Shaghata Upazilla
River Bank Protection of Jamuna River at Shaghata from Km 91.300 to Km 91.800 = 500 m
along the river bank of Jamuna river . Package No SGP-14/2011-12. at Chinirpotal in
Shaghata Upazilla
Supplying non woven needle punched geo-textile (empty) bag (Geo-bag Size; 1600mm x
850mm, geo-fabrics th=> 3.0mm, Fill Vol.= 0.1667 cum; wt= 250 kg.) Package No SGP15/2011-12. in Shaghata Upazilla of Gaibandha District.
Supplying non woven needle punched geo-textile (empty) bag (Geo-bag Size; 1600mm x
850mm, geo-fabrics th=> 3.0mm, Fill Vol.= 0.1667 cum; wt= 250 kg.) Package No SGP16/2011-12. in Shaghata Upazilla of Gaibandha District.
Supplying non woven needle punched geo-textile (empty) bag (Geo-bag Size; 1150mm x
800mm, geo-fabrics th= 3.0mm, Fill Vol.= 0.1167 cum; wt= 175 kg.) Package No SGP17/2011-12. at Eta kuri in Shaghata Upazilla
Bank Revetment work of Jamuna River at Shaghata from Km. 87.625 to Km. 87.765 =
140m and U/S End Termination 98.50m Total 238.50m, Package No SGP-18/2011-12.
at Eta kuri in Shaghata Upazilla
Bank Revetment work of Jamuna River at Shaghata from Km. 87.765 to Km. 88.033 =
268m, Package No SGP-19/2011-12. at Eta kuri in Shaghata Upazilla
Bank Revetment work of Jamuna River at Shaghata from Km. 88.033 to Km.88.300 = 267
m, Package No SGP-20/2011-12. at Eta kuri in Shaghata Upazilla
Bank Revetment work of Jamuna River at Shaghata from Km. 91.800 to Km.92.020 = 220
m, Package No, SGP-21/2014-15 at Chinirpotal in Shaghata Upazilla
Bank Revetment work of Jamuna River at Shaghata from Km. 92.020 to Km. 92.240 = 220
m, Package No, SGP-22/2014-15 at Chinirpotal in Shaghata Upazilla
Bank Revetment work of Jamuna River at Shaghata from Km. 92.240 to Km. 92.423 =
183m and D/S End Termination 37.00m i.e. Total 220.00m, Package No, SGP-23/2014-15
at Chinirpotal in Shaghata Upazilla

কায়জয ফন থনা
৪৫০নভঃ
৫০০নভঃ
৫৯২
নভঃ
২৫০ মকনজ নজব্যাগ
৯০৯৫৬ টি
২৫০ মকনজ নজব্যাগ
৯০৯৫৭ টি
১৭৫ মকনজ ১৭৩৯৬৭
টি
৫৫০ নভঃ
৫০০ নভঃ
২৫০ মকনজ নজব্যাগ
৮৭৪৫৮ টি
২৫০ মকনজ নজব্যাগ
৮৭৪৫৮ টি
১৭৫ মকনজ নজ ব্যাগ
১৬৭২৭৬ টি
২৩৮.৫০
নভঃ
২৬৮ নভঃ
২৬৭ নভঃ
২২০নভঃ
২২০নভঃ
২২০ নভঃ

গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ংয় ফাস্তফানেত ৪৭৯৮ নভটায নদীয তীয ংযেণকাজ ম্পন্ন কযায য আয়তাভয়ে
প্রাে ৫টি ফল থা মভৌসুভ নতফানত য়েয়ছ তাযয নযদথনকায়র প্রনতযো কাজমূ বার ফস্থাে অয়ছ মদিা
মগয়ছ (নচে ৩-৬)। াঘাটা ংয় নদীয তীয ংযেণ কাজ ফাস্তফােয়নয মপ্রনেয়ত াঘাটা ফাজায এফং াশ্বফতী
এরাকাে যকাযী  মফযকাযী বফন ভূনভ  জনফনত যো ময়েয়ছ।

নচে-৩-৬: গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ফাজায  তৎগ্ল প্রনতযো কাজ মূ।

১৪.৩।

নদীতীয ংযেণ কায়জয মফ নকছু স্থায়ন স্থানীে মরাকজন/চরাচরকাযী মরাকজনয়ক মনৌকা নবড়ায়নায ভে খুটি
পুয়ত এফং এযাংকয ফনয়েয়ছ মদিা মগয়ছ। পয়র ঐ কর স্থায়নয ব্লয়কয ননয়চয নজ ব্যাগ েনতগ্রস্ত য়ে এফং
তীযযো কাজয়ক দুফ থর কয়য নদয়ে।

১৪.৪।

জনগয়ণয চানদায মপ্রনেয়ত তীয ংযেণ কায়জয ংয় মফনকছু ননড় ননভথাণ কযা য়েয়ছ মা নদী ায়ড়য
জনগণ ব্যফায কযয়ছন মদিা মগর।

১৪.৫

প্রকে নযচারয়কয ননকট মথয়ক জানা মাে গাআফান্ধা ংয় ৩৫ নকঈনফক মনন্টনভটায াআয়জয ৩৩,৮৭৮টি 
৪৫ নকঈনফক মনন্টনভটায াআয়জয ২৬,৩৪৪টি ব্লক এফং ২৫০ মকনজ াআয়জয ৮,৬৪৪টি  ১৭৫ মকনজ াআয়জয
২৪৫১৯টি নজ ব্যাগ নযজাবথ যািায জন্য প্রস্তুত কযা য়েয়ছ। কুেঁনড়গ্রাভ ংয় মকান নযজাবথ ব্লক/ব্যাগ যািা েনন।

১৫। কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরায ায়য়ফয অরগা ং ২০৬৮ নভটায নদীয তীয প্রনতযো কাজ এফং
২০০০ নভটায ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ কাজ:
অয়রাচয ংয় নদী তীয ংযেণ কাজ এফং ফন্যা ননেন্ত্রণ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ কাজমূ মভাট ১১টি
প্যায়কয়জ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। প্যায়কজ এফং কায়জয ফণ থনা ননয়ম্ম মদো য়রা:

ক্র:নং
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

কুনড়গ্রাভ ংয়য প্যায়কয়জয নাভ  স্থান
Rehabilitation of damaged temporary Bank protection work with slope pitching and
apron strengthening in between M-1365.00 to M-1865 = 200.00m and from M1865.00 to M-2065.00 = 200.00, Total length = 400.00m (Package No Kuri03/2010-11) at Shaheber Alga (near BOP Camp) in Dathbhanga union under
Roumari Upazilla of Kurigram District
Bank protection work from M-400.00 to M-715.00 = 315.00m including ditch filling
of sonavhori river old coarse (Package No Kuri-04/2010-11) at Shaheber Alga (near
BOP Camp) in Dathbhanga union under Roumari Upazilla of Kurigram District
Bank protection work from M-715.00 to M-1040.00 = 325.00m at Shaheber Alga
(near BOP Camp) (Package No Kuri-05/2010-11) at Shaheber Alga (near BOP
Camp) in Dathbhanga union under Roumari Upazilla of Kurigram District
Manufacturing and supplying of C.C. blocks of different sizes (as stock pile) at
Shaheber Alga (near BOP Camp) in Dathbhanga union under Roumari Upazilla of
Kurigram District under Kurigram O&M Division, BWDB, Kurigram. (Package No
Kuri-07/2010-11)
Supplying non-woven needle punched geo-textile bag wt. = 250 Kg. at Shaheber
Alga (near BOP Camp) in Dathbhanga union under Roumari Upazilla of Kurigram
District under Kurigram O&M Division, BWDB, Kurigram (Package No Kuri-14/201011).
Apron strengthening of existing temporary Bank protective work in between M1365.00 to M-1865 = 300.00m (Package No Kuri-14/2011-12). at Shahiber Alga
(near BOP Camp) in Datbhanga Union under Roumari Upazila of Kurigram District
under Kurigram O&M Division, BWDB, Kurigram
Supplying non-woven needle punched geo-textile bag wt. = 250 Kg. at Shahiber
Alga (near BOP Camp) in Datbhanga Union under Roumari Upazila of Kurigram
District under Kurigram O&M Division, BWDB, Kurigram (Package No Kuri-17/201112).
Bank protection work from M-1040.00 to M-1365.00 = 325.00m (Package No Kuri15 (Retendered)/2011-12) at Shahiber Alga (near BOP Camp) in Datbhanga Union
under Roumari Upazila of Kurigram District
Bank protection work from M-2065.00 to 2215.00 = 150.00 M. Package No Kuri18/2014-15). at Shahiber Alga (near BOP Camp) in Datbhanga Union under
Roumari Upazila of Kurigram District
Bank protection work from M-2215.00 to 2365.00 = 150.00 M., Package No Kuri19/2014-15). at Shahiber Alga (near BOP Camp) in Datbhanga Union under
Roumari Upazila of Kurigram District
Bank protection work from M-2365.00 to M-2465.00 = 100.00 M. with D/S End
Termination (Package No Kuri-20/2014-15). at Shahiber Alga (near BOP Camp) in
Datbhanga Union under Roumari Upazila of Kurigram District

কায়জয ফন থনা
৪০০ নভঃ

৩১৫ নভঃ

৩২৫ নভঃ

৪৫ নকঈনফক ম.নভ.৪২৪৭৫ টি এফং ৩৫
নকঈনফক য.ডভ ৫১৬৫০
টি

২৫০ মকনজ
নজব্যাগ
২৩৫১০০ টি
৩০০ নভঃ

২৫০ মকনজ
নজব্যাগ
১১৯০০০ টি
৩২৫ নভঃ

১৫০ নভঃ

১৫০ নভঃ

১০০ নভঃ

১৫.১। কুনড়গ্রাভ মজরায ায়য়ফয অরগা ংয় ফাস্তফানেত ২০৬৫ নভটায নদীতীয প্রনতযো কাজটিয ংরগ্ন ঈজায়ন
বাযতীে ংয় য য কয়েকটি স্পায ননভথাণ কযা য়েয়ছ এফং চরনত ফছয়যয শুরুয়ত স্পাযগুনরয মফর ভাঈয়থ াড থ
ম্যায়টনযোর ননয়ে কযা ে ভয়ভথ প্রকে নযচারয়কয ননকট মথয়ক জানা মাে। পরশ্রুনতয়ত চরনত ফছয়যয ফন্যায

শুরু মথয়ক ব্রহ্মপুে নয়দয তীব্র মরাত যানয ায়য়ফয অরগা ংয় অঘাত কয়য এফং ব্যাক স্কাোনযং এয সৃনষ্ট
োয পয়র প্রনতযো কাজটিয প্রাে ১৩০ নভটায তদঘ থয েনতগ্রস্ত য়ে মগয়ছ (নচে ৭-৮)। ংনিষ্ট ননফ থাী প্রয়কৌরী
জানান মম প্যায়কজ নং -কুনড়-১৪/২০১১-১২ এয নক:নভ: ১.৬৩৫ য়ত নক.নভ. ১.৬৫০ =১৫.০০নভটায , প্যায়কজ নংকুনড়-০৪/২০১১-১১ এয নক:নভ: ০.৪০০ য়ত নক:নভ: ০.৪৭৫=৭৫.০০ নভটায এফং প্যায়কজ নং-কুনড়-০৩/২০১১-১১
এয নক:নভ: ১.৯ ৪০ য়ত নক:নভ: ১.৯ ৮০=৪০.০০ নভটায ফ থয়ভাট ১৩০.০০ নভটায প্রনতযো কাজ অংনক/ম্পূণ থ
েনতগ্রস্ত ে। নযদথন কায়র মদিা মাে েনতগ্রস্ত ং নজ ব্যাগ ডানম্পং কয়য মভযাভয়তয মচষ্টা কযা য়েয়ছ। প্রকে
নযচারক জানান এ নফলয়ে প্রয়োজনীে ঈয়যাগ গ্রণ কযা য়েয়ছ। তয়ফ এ ংয়য ফনষ্ট প্রনতযো কাজ এফং
ফাঁয়ধয কাজমূ এিয়না বার ফস্থা যয়েয়ছ।

নচে-৭-৮: মযৌভাযী ঈয়জরায ায়য়ফয অরগা ংয় েনতগ্রস্ত প্রনতযো কাজ।

নচে-৯-১০: মযৌভাযী ঈয়জরায ায়য়ফয অরগায প্রনতযো কায়জয বার ংয়য নচে।

১৫.২। ফনণ থত েনতগ্রস্ত ৩টি প্যায়কয়জয কাজ জুন/২০১৪ মত ভাপ্ত য়েনছর এফং নতনটি ফল থা মভৌসুয়ভ ঐ ংয়য কায়জয
মতভন মকান েনত েনন ভয়ভথ জানা মাে।
১৫.৩। ায়য়ফয অরগা  তৎংরগ্ন এরাকায ২.০০ নক:নভ: ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ কাজ এিয়না বায়রা ফস্থাে অয়ছ
মগর। নচে ১১-১২)।

মদিা

নচে-১১-১২: ফায়ধঁয পুনযাকৃনতকযণ কাজ।

১৬।

প্রকয়েয জনফর ননয়োগ:
ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফায়ড থয ননয়োনজত এফং কভথযত জনফর প্রকে ফা স্তফােয়নয যানয কাজ কয়যয়ছন। প্রকে
ফাস্তফােয়নয জন্য নতুন মকান জনফর ননয়োয়গয অফশ্যক েনন।

১৭। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃপ্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জানুোযী ২০১০ য়ত জুন ২০১৬ ম থন্ত) মভাট ০৫ জন প্রকে
নযচারক দানেত্ব ারন কয়যন। ননয়ম্ন প্রকে নযচারক  তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরীগয়ণয তথ্য মদো য়রাঃ

ক্র:
নং
১।

জনাফ অবু ফক্কয ননেক

২।

জনাফ মভাঃ নপঈর অজভ

৩।

মভাঃ অনতকুয যভান

৪।

জনাফ মভাঃ লুৎপয যভান

৫।

জনাফ মভাঃ ারুন-যযীদ

কভথকতথায নাভ

দনফ
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী/
প্রকে নযচারক
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী/
প্রকে নযচারক
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী/
প্রকে নযচারক
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী/
প্রকে নযচারক
তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী/
প্রকে নযচারক

পূণ থকারীন/
িন্ডকারীন
িন্ডকারীন

২৮/০২/২০১০ য়ত ০১/০৪/২১২

িন্ডকারীন

০২/০৪/২০১২ য়ত ০২/০৪/২০১৪

িন্ডকারীন

০২/০৪/২০১৪ য়ত ১৫/০৬/২০১৪

িন্ডকারীন

১৫/০৬/২০১৪ য়ত ৩১/০৫/২০১৫

িন্ডকারীন

০১/০৬/২০১৫ য়ত ৩০/০৬/২০১৬

ভেকার

১৮। Procurement of Works এয ঈয তথ্যানদঃ
 গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ং ( Open Tendering Method (OTM) এ মভাট ২৩টি প্যায়কয়জয দযে
অফান কযা ে।
 তন্য়ে ২০১০-১১  ২০১১-২০১২ থ থ ফৎয়য মভাট ১৭টি প্যাকয়জয (১০টি যফযা  ৭টি োকথ) মটন্ডায
প্রনক্রো ননঅয ২০০৮ নুযণ পূফ থক ম্পাদন কযা ে এফং ফনষ্ট ০৬টি প্যায়কয়জয মটন্ডায আ-নজন’য
ভােয়ভ ২০১৪-২০১৫ থ থ ফৎয়য ম্পাদন কযা য়েয়ছ ভয়ভথ মযকড থয়ে াো মাে।

 কুনড়গ্রাভ মজরায ায়য়ফয অরগা ংয়
দযে অফান কযা ে।

(Open Tendering Method (OTM)

ং এ মভাট ১১টি প্যায়কয়জয

 তন্য়ে ২০১০-১১ থ থ ফছয়য ০১টি াপ্লাআ  ০৪টি োকথ প্যায়কয়জয দযে ঈন্ুক্ত দযে িনত
(OTM) এ
ননঅয ২০০৮ নুযণ কয়য অফান কযা য়েয়ছ। মা তদননক জাতীে নেকাে প্রকানত ো ফাাঈয়ফা’য
য়েফাাআয়ট প্রকানত ে।
 ২০১১-১২ থ থ ফছয়য ১টি স্লাাআ প্যায়কজ  ০২টি োকথ প্যায়কয়জ দযে ঈন্ুক্ত দযে িনত
(OTM) এ
অফান কযা য়েয়ছ। মা তদননক জাতীে নেকাে প্রকানত ে। ঈক্ত দযয়েয পটকন মন্ট্রার পয প্রনকঈযয়ভন্ট
মটকননকযার আঈননট এয য়েফাআয়ট  ফাাঈয়ফা’য য়েফাাআয়ট প্রকানত ে।
 ২০১৪-২০১৫ থ থ মভাট ৩টি োকথ প্যায়কয়জয দযে আ-নজন’য ভােয়ভ অফান কযা য়েয়ছ।

১৯। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত: ব্রহ্মপুে  মমুনা নদীয তীয ংযেণ কাজ ফাস্তফােন
কযাে ফাংরায়দয়য বযন্তযীণ ভূ-িন্ড যো ময়েয়ছ, ফনত সুনননিত য়েয়ছ, জনভয়ন স্বনস্থ নপয়য এয়য়ছ। কৃনল জনভয
ব্যফায নননিত য়েয়ছ পয়র নধক কভথ-ংস্থায়নয সুয়মাগ সৃনষ্ট য়েয়ছ। প্রকয়েয প্রনতযো কাজমূ ফাস্তফােয়নয পয়র
ফফায়য জনভ, কৃনল জনভ, স্কুর, ভনজদ-ভাদ্রাা, ভনন্দয  ন্যান্য ম্পদ যো ময়েয়ছ। প্রকে এরাকায মরাকজয়নয
ায়থ অরা কয়য তায়দয য়ন্তানষ্ট রেয কযা মগয়ছ।
২০। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথন ঃ
নযকনেত
প্রস্তানফত প্রকে এরাকায াভানজক, থ থবননতক  কানযগনয
নদক এফং Vulnerability নফয়ফচনাে ব্রহ্মপুে-মমুনা নদীয
ফাভ তীয়য বাংগন মযাধ কয়ে কুনড়গ্রাভ মজরায
মযৌভাযী
ঈয়জরাধীন দাঁতবাঙ্গা আঈননেয়নয (নফন কযায়ম্পয
ননকট) ায়য়ফয অরগা এরাকাে নডনন মভাতায়ফক গৃনত
মভাট ২০৬৫.০০ নভটায ( Revetment length = ২০৬৫
নভটায এফং Protected length = ২০৬৫ নভটায) এফং
গাআফান্ধা মজরায াঘাটা ঈয়জরাধীন াঘাটা ফাজায 
তৎংরগ্ন এরাকাে মমুনা নদীয ডান তীয়য নডনন
মভাতায়ফক মথাক্রয়ভ ঈজায়ন U/S End Termination
 বাটিয়ত D/S End Termination  মভাট
৪৭৯৮.০০ নভটায স্থােী নদী তীয প্রনতযোমূরক কাজ
ফাস্তফােয়নয নযকেনা গ্রন কযা ে।

নজথত
কুনড়গ্রাভ  গাআফান্ধা মজরায প্রকে এরাকায াভানজক,
থ থবননতক  কানযগনয নদক এফং
Vulnerability
নফয়ফচনাে ব্রহ্মপুে-মমুনা নদীয ফাভ তীয়য বাংগন মযাধ
কয়ে কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরাধীন দাঁতবাঙ্গা
আঈননেয়নয (নফন কযায়ম্পয ননকট) ায়য়ফয অরগা
এরাকাে নডনন মভাতায়ফক
মভাট ২০৬৫.০০ নভটায
নদীতীয ংযেণ কাজ এফং গাআফান্ধা মজরায াঘাটা
ঈয়জরাধীন াঘাটা ফাজায  তৎংরগ্ন এরাকাে মমুনা
নদীয ডান তীয়য নডনন মভাতায়ফক তীয প্রনতযো কাজ
মথাক্রয়ভ ঈজায়ন U/S End Termination  বাটিয়ত
D/S End Termination  ৪৭৯৮.০০ নভটায স্থােী
তীয প্রনতযোমূরক কাজ ফাস্তফােন পর বায়ফ নজথত
য়েয়ছ। ফনণ থত এরাকাে মমুনা নদীয বাঙ্গন প্রনতয়যাধ
য়েয়ছ।

২১। ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণ: প্রকেটি ঈয়েশ্য তবাগ নজথত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ । তয়ফ
প্রকয়েয বাটিয়ত রনদো নাভক স্থায়ন থ থাৎ াঘাটাে নফযভা ন নদীতীয ংযেণ কায়জয বাটিয়ত নদী বাঙ্গয়নয

প্রফণতা রেয কযা মগয়ছ। কুনড়গ্রাভ মজরায ায়য়ফয অরগা নাভক স্থায়ন প্রনতযো কাজটিয মভাট ২০৬৫ নভটায
কায়জয ভয়ে প্রাে ১৩০.০০ নভটায তদঘ থয েনতগ্রস্ত য়েয়ছ। মা মভযাভয়তয জন্য যাভথ প্রদান কযা য়েয়ছ।

২২।

াধাযণ ম থয়ফেণঃ

২২.১। প্রকে ভানপ্তয য নন্নকয়ট নদী বাঙ্গন (াঘাটা এরাকা): াঘাটা ফাজায এরাকায ফাস্তফানেত তীয ংযেণ
কায়জয মল স্থান য়ত প্রাে ১.৫ নক:নভ: বাটিয়ত াঘাটা ঈয়জরায মফড়া, রনদো, মগানফন্দপুয এরাকাে বাঙ্গয়নয
প্রফণতা রেয কযা মগয়ছ এফং ফনণ থত এরাকায ফাড়ীঘয  নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান বাঙ্গয়নয হুভনকয়ত যয়েয়ছ মদিা মগয়ছ;
২২.২।

কুনড়গ্রাভ মজরায ায়য়ফয অরগা ংয় েনতগ্রস্ত ংঃ ২০১৭ ায়রয ফন্যাে নকঃনভঃ ১.৬৩৫ য়ত নকঃনভঃ
১.৬৫০ = ১৫.০০ নভটায (প্যায়কজ নং- কুনড়-১৪/২০১১-১২), নকঃনভঃ ০.৪০০ য়ত নকঃনভঃ ০.৪৭৫ = ৭৫.০০
নভটায (প্যায়কজ নং- কুনড়-০৪/২০১০-১১), এফং নকঃনভঃ ১.৯৪০ য়ত নকঃনভঃ ১.৯৮০ = ৪০.০০ নভটায (প্যায়কজ
নং- কুনড়-০৩/২০১০-১১) মভাট ১৩০.০০ নভটায প্রনতযো কাজ অংনক/ম্পূণ থ েনতগ্রস্ত ে। ননফ থাী প্রয়কৌরী,
কুনড়গ্রাভ প্রকে নযচারক জানান মম মযৌভাযী ঈয়জরাধীন ায়য়ফয অরগা নাভক স্থায়ন প্রনতযো কাজটিয
ংরগ্ন ঈজায়ন বাযতীে ংয় য য কয়েকটি স্পায ননভথাণ কযা য়েয়ছ এফং চরনত ফছয়যয শুরুয়ত স্পাযগুনরয
মফর ভাঈয়থ াড থ ম্যায়টনযোর ননয়ে কযা ে। পরশ্রুনতয়ত চরনত ফছয়যয ফন্যায শুরু মথয়ক ব্রহ্মপুে নয়দয তীব্র
মরাত যানয প্রনতযো কাজটিয়ত অঘাত কয়য এফং ব্যাক স্কাোনযং এয সৃনষ্ট োয পয়র প্রনতযো কাজটিয
মভাট ১৩০ নভটায তদঘ থয েনতগ্রস্ত ে;

২২.৩। প্রাে ৩ ফছয মভোদী প্রকে ভাপ্ত কযয়ত প্রাে ৬ ফছয মরয়গয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফােন নফরনম্বত োে জনগয়ণয
সুনফধা প্রানপ্তয়ত নফরম্ব য়েয়ছ;
২২.৪। ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয ২২ নয়বম্বয/২০১৫ তানযয়িয স্মযক নং ৪২.০৪১.০১৪.০১.০০.০১৪.২০০৯ (ং-১)-২৫০
য়ে মভোদ বৃনিয প্রাননক অয়দয় প্রকয়েয অতাে নযজথা ব ব্লক  নজ ব্যাগ ততযী না কযা/ংখ্যা হ্রায়য
নফলয়ে জরুযী নবনিয়ত মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কয়য এফং নযকেনা কনভন  অআএভআনডয়ক ফনত কযয়ফ
ভয়ভথ ঈয়েি নছর। নকন্তু তা প্রনতারয়নয নফলয়ে তথ্য ননথয়ত াো মােনন।
২২.৫। ংযনেত নদী তীয়যয য়নক জােগাে জনগয়ণয মনৌকা নবড়ায়নায প্রফণতা দৃনষ্টয়গাচয য়েয়ছ; এফং
২২.৬। ননড় ননভথায়ণয পয়র স্থানীে জনগণ খুফ য়জআ নদীয ানন ব্যফায কযয়ত াযয়ছ।
২৩। ফাস্তফােন ভস্যাঃ
নুয়ভানদত মূর নডনন নুমােী প্র কেটি জুন,২০১৩ তানযয়ি ভানপ্তয জন্য ননধ থানযত নছর। নকন্তু প্রকে
ফাস্তফােয়ন ভাঠ ম থায়ে নানা ভস্যায কাযয়ণ প্রকেটি মথাভয়ে ফা স্তফােন কযা ম্ভফ েনন। এছাড়া প্রকেটি
ফাস্তফােয়ন ফড় ধযয়ণয মকান ভস্যা নযরনেত েনন।

২৪।

সুানয/ভতাভতঃ

২৪.১। কুনড়গ্রাভ মজরায মযৌভাযী ঈয়জরায েনতগ্রস্ত ১৩০ নভটায নদী তীয ংযেণ কাজ জরুযী নবনিয়ত মভযাভত
কযয়ত য়ফ। (নুয়েদ ১৫.১  ২২.২);
২৪.২। াঘাটা ফাজায এরাকায ফাস্তফানেত তীয ংযেণ কায়জয মল স্থান য়ত প্রাে ১.৫ নক:নভ: বাটিয়ত াঘাটা
ঈয়জরায মফড়া, রনদো, কানাআাড়া  মগানফন্দপুয এরাকাে বাঙ্গন প্রফন এরাকায ংযে মণয ঈয়যাগ
গ্রণ কযয়ত য়ফ। (নুয়েদ ২২.১);
২৪.৩। বনফষ্যৎ-এ নুয়ভানদত ভয়েয ভয়ে প্রকে ফাস্তফােয়নয কাম থকযী য়দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ
(নুয়েদ২২.৩);
২৪.৪। ংযনেত নদী তীয়য এরাকায জনগণ মায়ত মনৌকা নবড়ায়নায ভে খুটি মগয়ড় ফা এযাংক য ফনয়ে েনতগ্রস্ত না
কয়য ম নফলয়ে ংনিষ্ট এরাকায জনপ্রনতনন নধমক ম্পৃক্ত কয়য য়চতনতামূরক কাম থক্রভ গ্রণ কযা মময়ত
ায়য; (নুয়েদ ১৪.৩  ২২.৫);
২৪.৫। ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয ২২ নয়বম্বয/২০১৫ তানযয়িয স্মযক নং ৪২.০৪১.০১৪.০১.০০.০১৪.২০০৯ (ং-১)২৫০ য়ে মভোদ বৃনিয প্রাননক অয়দয় প্রকয়েয অতাে নযজথা ব ব্লক  নজ ব্যাগ ততযী না কযা/ংখ্যা
হ্রায়য নফলয়ে জরুযী নবনিয়ত মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কয়য এফং নযকেনা কনভন  অআএভআনডয়ক ফনত
কযয়ফ ভয়ভথ ঈয়েি নছর। নকন্তু তা প্রনতারয়নয নফলয়ে তথ্য ননথয়ত াো মােনন। নফধাে নযবথাব ব্লক  নজ
ব্যাগ ততযী না কযা/ংখ্যা হ্রায়য নফলয়ে কী ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়েনছর তা ে নফবাগয়ক জানায়ত য়ফ
(নুয়েদ ২২.৪);
২৪.৬।

প্রকেটিয ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন কযয়ত য়ফ; এফং

২৪.৭।

সুানয/ভতাভয়তয নফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ  তা অআএভআনডয়ক এক ভায়য ভয়ে ফনত কযয়ত
য়ফ।

অায সুযভা-কুডয়াযা (৩য় ংল্পাডধত)
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন
ক. প্রকল্পেয যভৌডরক তথ্যঃ
১. প্রকল্পেয নাভঃ অায সুযভা-কুডয়াযা (৩য় ংল্পাডধত) প্রকে।
২. প্রকে ডযচারল্পকয নাভঃ জনাফ যভাঃ নূরুর আরাভ যকায, তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী, ফাাউল্পফা, যপানঃ ০৮২১-৭১৮৩৩১
৩. প্রকল্পেয ধযনঃ ডফডনল্পয়াগ প্রকে।
৪. উন্নয়ন ল্পমাগীঃ প্রল্পমাজয নয় ।
৫. ফাস্তফায়নকার  ব্যয়ঃ
(রক্ষ টাকায়)
নুল্পভাডদত ফয়
৩য়
ভর
ংল্পাডধত
যভাট
(ফ বল্পল)
ডজডফ
যভাট
প্রঃ াঃ
ডজডফ
প্রঃ াঃ
১
২
১১১০৬.৬৮ ১৪৪৫৮.৪৬
৭৭২৪.৮০
১৪৪৫৮.৪৬
৩৩৮১.৮৮
--

নুল্পভাডদত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত ব্যয়
টাকা
প্রঃ াঃ

৩
১৩৯১০.৬১
১৩৯১০.৬১
--

ভর

৪
জুরাআ,
২০০১ ল্পত
জুন, ২০০৬

ডতক্রান্ত ব্যয়
(ভর নুল্পভাডদত
ব্যল্পয়য %)

ডতক্রান্ত ভয়
(ভর
ফাস্তফায়নকাল্পরয
%)

৭

৮

২৫.২৫%

২০০%

৩য়
ংল্পাডধত
(ফ বল্পল)

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

৫
জুরাআ,
২০০১ ল্পত
জুন, ২০১৬

৬
জুরাআ, ২০০১
ল্পত জুন,
২০১৬

ডফবাগ

যজরা

উল্পজরা

ডল্পরট

ডল্পরট

ডল্পরট দয, যগাারগঞ্জ, ডফয়ানীফাজায,
কানাআঘাট, যপঞ্চুগঞ্জ এফং জডকগঞ্জ

৭.ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ
ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ

াডন ম্পদ
ভন্ত্রনারয়
ফাংরাল্পদ াডন
উন্নয়ন যফা

ংস্থা

প্রকে এরাকা

৮. নুল্পভাদল্পনয তাডযখ, যভয়াদ বৃডধঃ
ভর
১ভ ংল্পাডধত
২য় ংল্পাডধত
৩য় ংল্পাডধত (ফ বল্পল)

১৬/০১/২০০২
০৭/০১/২০০৮
০৫/০৯/২০১৩
০২/০২/২০১৫

৯. প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ
ক. অগাভ ফন্যা প্লাডফত য়া যথল্পক যফাল্পযা পর যক্ষা কযা ;
খ. পরনীর জডভল্পত ফন্যায াডনয গবীযতা হ্রা, বযন্তযীন ডনষ্কান ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং উৎাডদত পর ফন্যায় ক্ষডতগ্রস্থ য়ায
ঝুডক হ্রাল্পয ভাধ্যল্পভ উচ্চ পরনীর ধান উৎাদল্পন উৎাডত কযা;

গ. ফন্যা কফডরত ল্পয় নদী তীযফতী জনফডত  ফকাঠাল্পভা ক্ষয়-ক্ষডতয ডযভান হ্রা;
ঘ. প্রায় ৫৬০০ যক্টয অফাডদ জডভল্পত যচ প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ কৃডল উৎাদন বৃডধ কযা;
ঙ. পল্পরয ডনডফেতা তকযা ১২৭.৯৯ বাগ ল্পত তকযা ১৭৮.৮৭ বাগ এ উন্নীতকযণ এফং
চ. স্থানীয় ফাডন্দাগল্পণয কভবংস্থাল্পনয সুল্পমাগ ফডধ বতকযণ ।
খ. প্রকল্পেয গ্রগডত ংক্রান্ত তথ্যঃ

১০. ে ডবডিক গ্রগডতঃ
ডডডড/টিডড নুমায়ী প্রাক্করন

ক্রঃ
নং

ল্পেয নাভ

একক
ফাস্তফ

অডথ বক (রাখ)

জুন, ২০১৭ ম বন্ত প্রকৃত
জবন
অডথ বক
ফাস্তফ
(রাখ)

ক. যাজস্ব
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

যল্পরার  লুডিল্পকি
ভৄদ্রণ  প্রকানা
যষ্টনাযী, ীর, ষ্টাম্প
জযী  ভীক্ষা
কডিনল্পজন্সী
বাযল্পড ব্যয়

খ. ভরধন
৭. ভটয াআল্পকর
৮. স্পীড যফাট (আডঞ্জন)
৯. পল্পটাকডয়ায
১০. প্রল্পকৌর মন্ত্রাডত (যরল্পবর যভডন
িাপ, যপ্লআন যটডফর আতযাডদ)
১১. কডম্পউটায (পযাক্স, ডপ্রিায,
আউডএ)
১২. পাডন বচায
১৩. জডভ ডধগ্রন
১৪. াডম্পং যিন ডনভবান
১৫. যচ খার খনন
১৬. ডনষ্কান খার পুনঃখনন
১৭. যচ ফকাঠাল্পভা
১৮. ফাঁধ ডনভবাণ/ পুনযাকৃডতকযণ
১৯. যরল্পনজ কাভ ফ্লাডং যযগুল্পরটয
ডনভবাণ
২০. ডনভবাণকারীন যভযাভত 
যক্ষণাল্পফক্ষণ

দপা
দপা
দপা
দপা
দপা
দপা

১ দপা
১ দপা
১ দপা
১ দপা
১ দপা
১ দপা
উ-যভাট =

১০.৫০
৬.০০
২.৫০
২২.০০
১৫.২০
১৪৮.৫০
২০৪.৭০

১ দপা
১ দপা
১ দপা
১ দপা
১ দপা
১ দপা

১০.৫০
৫.৭৭
২.৫০
২১.৫৯
১৫.২০
১৪৮.৫০
২০৪.০৬

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা

৩টি
১টি
৩টি

৪.০০
১.১৬
৩.০০

৩টি
১টি
৩টি

৪.০০
১.১৬
৩.০০

ংখ্যা

১টি

১.০৩

১টি

১.০৩

যট
যক্টয
ংখ্যা
ডকঃ ডভঃ
ডকঃ ডভঃ
ংখ্যা
ডকঃ ডভঃ
ংখ্যা

১
৩৮.০০
১টি
৩৯.৫০
৪৮.৫০
২০টি
১৪৩.০৭
১৬টি

১.০০
৭৪৭.৬৬
৬৮৬৮.০০
৪৯৮.০০
১৩৬৫.৪১
৬২৪.০০
২২০৭.৫০
১৬৭৫.০০

১
৩৮.০০
১টি
৩৯.৫০
৪৮.৫০
২০টি
১৪৩.০৭
১৬টি

১.০০
৭৪৭.৬৬
৬৩৩৫.৫১
৪৯৮.০০
১৩৬৫.৪১
৬২৪.০০
২২০৭.৫০
১৬৭২.৪৩

দপা

১ দপা

২৫৮.০০

১ দপা

২৪৫.৮৫

১৪২৫৩.৭৬

৯৬.২১

১৩৯১০.৬১

যভাট =

১১. ফছয ডবডিক কভব ডযকেনা নুমায়ী গ্রগডত ডফল্পিলণ (কাডিত গ্রগডত না ল্পর তায কাযণ  প্রকে ডযচারল্পকয ব্যাখ্যা): ফছয
ডবডিক কভব ডযকেনা নুমায়ী প্রকল্পেয গ্রগডত ডফল্পিলণ ডনম্নরূঃ-

ক্রঃ
নং

থ ব ফছয

১

২

নুল্পভাডদত ডডডড নুমায়ী
ফযাে
রক্ষভাত্রা
টাকা
প্রকে
াায্য

৩

৩য় ংল্পাডধত ডডডড নুমায়ী
২০০১১.
৪০.০০
০২
২০০২২.
২৭৪.৪৮
০৩
২০০৩৩.
৩৪৬.৩৭
০৪
২০০৪৪.
৩৫০.০০
০৫
২০০৫৫.
৪৯১.০৪
০৬
২০০৬৬.
১৪.২০
০৭
২০০৭৭.
৩২৩.১৫
০৮
২০০৮- ১৩০০.০
৮.
০৯
০
২০০৯- ১৭৬২.৯
৯.
১০
৮
১০. ২০১০-১১ ৯৯৮.১৪
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

২০১১-১২ ১১২৫.০০
২০১২১৩
২০১৩১৪
২০১৪১৫
২০১৫১৬

২০০০.০
০
২০০০.০
০
৩০০০.০
০
৪৩৩.১০

ফ বল্পভাট = ১৪৪৫৮.৪৬

প্রকৃত
ব্যয়

ডজবত
গ্রগডত

কাংডখত গ্রগডত ডজবত না য়ায কাযণ  প্রকে
ডযচারল্পকয ব্যাখ্যা

৮

৪

৫

৬

৭

-

০.২৮%

৪০.০০

০.২৮%

-

১.৯০%

২৭৪.৪৮

১.৯০%

-

২.৪০%

৩৪৬.৩৭

২.৪০%

-

(ক) প্রকল্পেয ভর ডডডড ডফগত জানুয়াযী, ২০০২
াল্পর ৩৩৮১.৮৮ রক্ষ টাকা প্রকে াায্য প্রাডিয তব
স্বাল্পল্পক্ষ নুল্পভাডদত য়। প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পরয
ভল্পধ্য যকান ায়তা ংস্থা অগ্র ব্যক্ত না কযায়
যনল্পগাডল্পয়ন ম্পাদন কযা মায়ডন।

(খ) প্রকে যভয়াল্পদ যকান াায্য ংস্থায াল্পথ
যনল্পগাডল্পয়ন ম্পন্ন না য়ায় ২০০৭-০৮ থ ব
ফছল্পয প্রকে এরাকায ারনাগাদ ফস্থা নুমায়ী
৩.৪০% ৪৯১.০৪ ৩.৪০% নতুনবাল্পফ ভীক্ষা ম্পাদন কযা য় এফং উক্ত
ভীক্ষা প্রডতল্পফদল্পনয সুাডযল্পয অল্পরাল্পক অল্পযা
০.১০%
১৪.২০
০.১০% ৫০০০ যক্টয এরাকা যচ সুডফধা ন্তবভুডক্তয রল্পক্ষয
একটি াম্প াউজ ডনভাণ ব কাজ প্রকল্পে ন্তভূবক্ত কযা
২.২৪% ৩২৩.১৫ ২.২৪% য় । ডফধায় প্রকে ব্যয় বৃডধ যল্পয় ১৩২৬০.৪৫ রক্ষ
টাকা দাোয় এফং ম্পূণ বরূল্প ডজডফ থ বায়ন িাযা
১৩০০.০
৮.৯৯%
৮.৯৯% প্রকে ব্যয় ডনফ বাল্পয ডধান্ত গৃীত য়।
০
(গ) স্থানীয় ফাডন্দাগল্পণয প্রডতল্পযাল্পধয ভৄল্পখ প্রকল্পেয
১৭৬২.৯
১২.১৯%
১২.১৯% অতায় ডনডভবতব্য াম্প াউল্পজয যরাল্পকন
৮
৬.৯০% ৯৯৮.১৪ ৬.৯০% ডযফতবন  আনল্পটক চযাল্পনল্পরয দুআ তীল্পয জডভ
ডধগ্রল্পনয ডযভান হ্রা ায়ায়, জডভ ডধগ্রণ
১১২৫.০
৭.৭৮%
৭.৭৮% খাল্পত থ ব াশ্রয় এফং আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ডডজাআন
০
ংল্পাধন য়ায় াডম্পং যষ্টন ডনভবান খাল্পত অল্পযা
১৩.৮৩ ২০০০.০ ১৩.৮৩ ল্পথ বয প্রল্পয়াজনীয়তা যদখা যদয়। এভতাফস্থায়
%
০
%
অন্তঃখাত েল্পয়য ভাধ্যল্পভ জডভগ্রল্পনয াশ্রয়কৃত থ ব
১৩.৮৩ ২০০০.০ ১৩.৮৩ াডম্পং যষ্টন ডনভবান খাল্পত ব্যফাল্পযয রল্পক্ষয ডডডড
%
০
%
২য় ফায ংল্পাধন কযা য়।
২০.৭৫ ১৫০০.০ ১০.৩৭
%
০
%
(ঘ) আনল্পটক চযাল্পনর ডনাভবান কাল্পজ ডফ. এ. এপ
১৩৮৫.২
২.৯৯%
৯.৫৮% কর্তবক ফাধা প্রদাল্পনয কাযল্পন কাজ ফাস্তফায়ন ডফরডেত
৫
য়। ন্যডদল্পক, যমৌথ নদী কডভল্পনয ভাধ্যল্পভ No
২.৪২%

৩৫০.০০

২.৪২%

১০০%

man’s Land এ আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবান
কাল্পজয নুল্পভাদন ায়া মাল্পফ এফং আনল্পটক চযাল্পনর
ডনভবান ম্পূণ ববাল্পফ ভাি কযা মাল্পফ- এ রল্পক্ষয
দু’ফায ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক ভয় ফডধ বত কল্পয মখন
প্রকল্পেয কাজ ভাি কযা মায়ডন, তখন আনল্পটক
চযাল্পনর ডনভবান কাল্পজ নতুন ভস্যা যদখা যদয়। দুআ
১৩৯১০.৬
৯৬.২১% তীল্পযয যলাল্পয ভাটি ধ্বল্প খাল্পরয বযন্তল্পয যনল্পভ
১
অল্পত থাল্পক। এ ভস্যা ভাধাল্পন আনল্পটক চযাল্পনর
ডনভবান কাল্পজয ডডজাআন পুনযায় ংল্পাধন কযা য়।
ীট াআর িাযা Shoring এয ভাধ্যল্পভ আনল্পটক
চযাল্পনর ডনভবান কাল্পজয ডধন্ত গৃীত য়। নতুন
ডডজাআন নুমায়ী আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবান কাল্পজয ব্যয়
বৃডধ ায়ায় পুনযায় ডডডড ংল্পাধন কযা য়।
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১
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৩

৪

৫

প্রকৃত
ব্যয়
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গ্রগডত

৬

৭
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৮
এফং No man’s Land ংল্প আনল্পটক
চযাল্পনর ডনভবান কাল্পজয নুভডত না ায়া যগল্পর
জুন, ২০১৬ এয ভল্পধ্য প্রকে ভাি কযায ডধান্ত
গৃীত য়। যফতীল্পত বাযল্পতয নুল্পভাদন ায়া
যগল্পর নতুনবাল্পফ ফযাে ডদল্পয় আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ
কাজ ভাি কযা ল্পফ ভল্পভব ডধান্ত গৃীত য়।

১২.
কাজ ভাি থাকল্পর তায কাযণঃ অযডডডড নুমায়ী প্রকল্পেয একটি ল্পেয কাজ ফাল্পদ ফাকী কর ল্পেয কাজ ভাি
কযা ল্পয়ল্পছ। একটি ল্পেয কাজ পুল্পযাপুডয ভাি কযা ম্ভফ য়ডন। জডকগঞ্জ উল্পজরায যডভপুয খাল্পর ৪১০ ডভটায আনল্পটক চযাল্পনর
ডনভবাণ কাজ। ৪১০ ডভটায এয ভল্পধ্য ৩২৫ ডভটায ফাংরাল্পদল্পয ভল্পধ্য ফডস্থত ংল্পয কাজ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। ফাকী ংটি No
mans land এয ১৫০ গল্পজয ভল্পধ্য য়া ডফএএপ কর্তবক ফাধা প্রদান কযা ল্পর ফাকী ৮৫ ডভটায ংল্প কাজ ম্পাদন কযা ম্ভফ
য়ডন ফল্পর প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবাযা জানান।
১৩.




১৪.

ভল্যায়ন ধডতঃ প্রকেটিয ভাডি ভল্যায়ন প্রডতল্পফদন প্রণয়ল্পন ডনল্পম্নাক্ত ডফলয়/ধডত ডফল্পফচনা কযা ল্পয়ল্পছ।
প্রকল্পেয ডডডড/অযডডডড ম বাল্পরাচনা
কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজডভন ডযদবন
প্রাি তল্পথ্যয ডবডিল্পত ংডিষ্ট কভবকতবাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা এফং
প্রকে এরাকাভুক্ত সুডফধাল্পবাগীযদয ভতাভত গ্রণ।
প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধনঃ

১৪.১
অল্পরাচয প্রকেটি যভাট ৫৩৮২০ যক্টয এরাকায় ফন্যা ডনয়ন্ত্রণ, ডনষ্কান  যচ সুডফধাডদয অতায় অনায রল্পক্ষয ১১১০৬.০০
রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যল্পয় জুরাআ ২০০২ ল্পত জুন ২০০৬ যভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ০৬/০১/২০০২ তাডযখ একল্পনক কর্তবক নুল্পভাডদত
য়। এয ভল্পধ্য ৩৩৮২.০০ রক্ষ টাকা প্রকে াায্য এফং ৭৭২৪.০০ রক্ষ টাকা ডজডফ থ বায়ন। ডকন্তু জুন, ২০০৬ ম বন্ত যকান াায্য
ংস্থা কর্তবক প্রকল্পেয থ বায়ল্পন অগ্র প্রকা না কযায় প্রকে কাম বক্রভ ম্পূণ ব ডজডফ থ বায়ল্পন ফাস্তফায়ল্পনয ডন্ধান্ত গৃীত য়। এছাো
প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন দীঘ বডদন ডতফাডত য়ায় প্রকল্পেয ভর রক্ষয  উল্পেল্পশ্য যকান ডযফতবন ল্পয়ল্পছ ডকনা তা মাচাআল্পয়য রল্পক্ষয ২০০৭০৮ থ ব ফছল্পয নতুন বাল্পফ ভীক্ষা ম্পাদন কযা য়। ভীক্ষায়, প্রকল্পেয অতায় াম্প াউজ  াম্প স্থাল্পনয ভাধ্যযভ যচ
অতাভুডক্তকযণ এরাকা বৃডধয সুাডয কযা য় এফং এল্পক্ষল্পত্র জডকগঞ্জ উল্পজরাস্থ যডভপুয এরাকাল্পক যফল্পছ যনয়া য়। াম্প াউজ
ন্তভুবক্ত য়ায় নুল্পভাডদত ডডজাআন  প্রাক্করন নুমায়ী প্রকে ব্যয় বৃডধ ায়ায় প্রকল্পেয ডডডড ১ভ ফায ংল্পাধন কযা য়। ১ভ
ংল্পাডধত ডডডড নুমায়ী প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার এফং প্রাক্কডরত ব্যয় ডনধ বাযণ কযা য় মথাক্রল্পভ জুরাআ ২০০২ ল্পত জুন ২০১০ এফং
১৩২৬০.০০ রক্ষ টাকা। ১ভ ংল্পাধনীল্পত প্রকল্পেয যভয়াদ ৪ ফছয বৃডধ ায় এফং প্রাক্কডরত ব্যয় ২১৫৪.০০ রক্ষ টাকা বৃডধ কযা য়।
১৪.২ ১ভ ংল্পাডধত ডডডড নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর স্থানীয় ফাডন্দাগণ াম্প াউজ  আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাল্পণ প্রডতল্পযাধ
গল্পে তুল্পর। প্রডতল্পযাল্পধয ভৄল্পখ প্রকল্পেয অতায় ডনডভবতব্য াম্প াউল্পজয যরাল্পকন ডযফতবন  আনল্পটক চযাল্পনল্পরয দুআ তীল্পয জডভ
ডধগ্রল্পণয ডযভাণ হ্রা ায়ায়, জডভ ডধগ্রণ খাল্পত থ ব াশ্রয় য়। এছাো আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ডডজাআন ংল্পাডধত য়ায় াডম্পং
যিন ডনভবাণ খাল্পত অল্পযা ল্পথ বয প্রল্পয়াজনীয়তা যদখা যদয়। এভতাফস্থায়, অন্ত:খাত ভিল্পয়য ভাধ্যল্পভ জডভগ্রল্পণয াশ্রয়কৃত থ ব
াডম্পং যিন ডনভবাণ খাল্পত ব্যফাল্পযয রল্পক্ষয ডডডড ২য় ফায ংল্পাধন কযা য়। ২য় ংল্পাডধত ডডডড নুমায়ী প্রকল্পেয ব্যয়
১৩২৬০.৪৫ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০০২ ল্পত জুন ২০১৪।
১৪.৩ প্রকল্পেয ন্যতভ কাম বক্রভ আনল্পটক চযাল্পনরটি কুডয়াযা নদী তীয ল্পত ফাংরাল্পদল্পয ডদল্পক ১৫ ডভটায ং, অন্তজবাডতক
ীভাল্পযখা ল্পত ১৫০ গল্পজয ভল্পধ্য থ বাৎ No mans Land এয ভল্পধ্য য়ায় ডফ.এ.এপ কর্তবক ডনভবাণ কাল্পজ ফাধা প্রদান কযায়
কাজ ফাস্তফায়ন ডফরডেত য়। যমৌথ নদী কডভল্পনয ভাধ্যল্পভ No mans Land এ আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ কাল্পজয নুল্পভাদন
ায়া মাল্পফ এফং আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ ম্পূণ ববাল্পফ ভাি কযা মাল্পফ এ রল্পক্ষয দু’ফায ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক যভয়াদ বৃডধ কযা য়। ১ভ

ফায ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক যভয়াদ বৃডধ কযা য় জুরাআ ২০০২ ল্পত জুন ২০১২। ২য় ফায ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক যভয়াদ বৃডধ কযা য় জুরাআ
২০০২ ল্পত জুন ২০১৪।
যফতীল্পত আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ কাল্পজ যদখা মায়, দুআ তীল্পযয যলাল্পয ভাটি ধ্বল্প খাল্পরয বযন্তল্পয যনল্পভ অল্পত থাল্পক।
ডনভবাণ কাল্পজ ভস্যা য়ায় ডডজাআন পুনযায় ংল্পাধন কযা য়। নতুন ডডজাআন নুমায়ী আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ কাল্পজয ব্যয় বৃডধ
ায়ায় পুনযায় ডডডড ৩য় ফায ংল্পাধন কযা য়। ৩য় ংল্পাডধত ডডডড নুমায়ী প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০০২ ল্পত জুন,
২০১৬ এফং ব্যয় ১৪৪৫৮.৪৬ রক্ষ টাকা।
১৫.

প্রকল্পেয ভর কাম বক্রভঃ
 াডম্পং যিন ডনভবাণ- ১টি






জডভ ডধগ্রণ - ৩৮ যক্টয
ডনষ্কান খার পুনঃখনন – ৪৮.৫০ ডক:ডভ:
যচ ফকাঠাল্পভা ডনভবাণ – ২০টি
ফাঁধ ডনভবাণ/পুনযাকৃডত – ১৪৩.০৭ ডক:ডভ:
যরল্পনজ কাজ ফ্লাডং যযগুল্পরটয ডনভবাণ – ১টি
গ. প্রকল্পেয ডযদবন ংক্রান্ত তথ্যঃ

১৬.
ডযদবল্পনয ডস্থয ডচত্র  ফণ বনা:
১৬.১ গত ১৩-১৪/০৮/২০১৭ তাডযখ অআএভআডড’য কাযী ডযচারক জনাফ রভী চাকভা কর্তবক প্রকল্পেয ভাি কাম বক্রভ
ল্পযজডভল্পন ডযদবন কযা য়। ডযদবন কাল্পর ফাংরাল্পদ াডন উন্নয়ন যফাল্পড বয ডনফ বাী প্রল্পকৌরী প্রকে ংডিষ্ট ন্যান্য কভবকতবাগণ
উডস্থত ডছল্পরন।
১৬.২ প্রকল্পেয কাম বক্রভ ডল্পরট যজরায দয, যগাারগঞ্জ ডফয়ানীফাজায, কানাআঘাট, যপঞ্চুগঞ্জ এফং জডকগঞ্জ উল্পজরায়। যভাট ৩০টি
প্যাল্পকল্পজয অতায় প্রকে কাম বক্রভ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। ডযদবল্পন জানা মায়, জুরাআ ২০০২ ল্পত জুন ২০১৬ যভয়াল্পদ ফাস্তফাডয়ত
প্রকেটি যভাট ৩ ফায ংল্পাধন এফং ২ ফায ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক যভয়াদ বৃডধ কযা ল্পয়ল্পছ।
১৬.৩ প্রকল্পেয ভর উল্পেশ্য ডছর ভরত জডকগঞ্জ উল্পজরায় াম্প স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ যচ সুডফধা বৃডধ কযা, াডন প্রফা ডনডফ বঘ্নকযল্পণ
৯.৫০ ডক: ডভ: যচ খার খনন, ২০ টি যচ ফকাঠাল্পভা ডনভবাণ, ১৬টি যরল্পনজ কাভ ফ্লাডং যযগুল্পরটয ডনভবাণ, ১৪৩.০৭ ডক:ডভ: ফাঁধ
ডনভবাণ  পুন:ডনভবাণ প্রভৃডত। অআএভআডড কর্তবক জডকগঞ্জ উল্পজরায় ডনডভবত াডম্পং যিন এফং আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ কাজ
ডযদবন কযা য়। এ কাল্পজ ন্তভুবক্ত ডছর ৪টি াম্প স্থান, ৪১০ ডভটায আনল্পটক চযাল্পনর খনন  যপ্রাল্পটকন, নদী তীয ংযক্ষণ কাজ
১০০ ডভটায, যডডরবাযী চযাল্পনর ংযক্ষণ ৫০ ডভটায, আনল্পটক চযাল্পনর যপডন্সং ১১০০ ডভটায, াল্পযটয যড এফং অনায কযাম্প
ডনভবাণ। ডযদবল্পন যদখা য়ায়, যডভপুয খাল্পরয উয াডম্পং যিন ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ। জডকগঞ্জ উল্পজরায় যীপগঞ্জ ফাজাল্পযয ডনকট
যডভপুয নাভক স্থাল্পন একট াডম্পং যিন ডনভবাণ কল্পয ৪টি াম্প স্থান কযা ল্পয়ল্পছ প্রডতটি াল্পম্পয কযাাডটি প্রডতল্পল্পকল্পন্ড ১.৮৮
কাভ (1.88 Cum) (ডচত্র-১)। প্রকল্পেয রক্ষ্ম ডছর াম্প াউল্পজয াাল্পয্য শুষ্ক যভৌসুল্পভ কুডয়াযা নদী ল্পত াডন াম্প কল্পয
আনল্পটক চযাল্পনল্পর ভাধ্যল্পভ ফ বল্পভাট ১০,৬০০ যক্টয কৃডল জডভ যচ প্রদাল্পনয অতায় অনা ল্পফ। মায ভল্পধ্য Gravitational
Flow এয ভাধ্যল্পভ ৫৬০০ যক্টয জডভল্পত এফং যরা ডরপট াল্পম্পয াাল্পয্য ফাকী ৫০০০ যক্টয জডভল্পত যচ প্রদান কযা ল্পফ।

ডচত্র-১: ডনডভবত াডম্পং যিন  আনল্পটক চযাল্পনর
১৬.৪ ৩য় ংল্পাডধত ডডডড’য ডডজাআন নুমায়ী ৪১০ ডভটায U-Type channel with block protection
ডনভবাণ কযায কথা। এয ভল্পধ্য ৩২৫ ডভটায এয কাজ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবা জানান, চযাল্পনল্পরয ৩২৫ ডভটায
ম্পূণ বরুল্প ফাংরাল্পদল্পয বযন্তল্পয ফডস্থত এফং ফাকী ং অন্তজবাডতক ীভাল্পযখায ১৫০ গজ (No mans Land) এয ডবতল্পয
ফডস্থত য়ায় প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ডফডবন্ন ভল্পয় ডফ.এ.এপ কর্তবক ফাধা প্রদান কযা য়, মায পল্পর কাজটি কযল্পত ডফরে ল্পয়ল্পছ এফং
চযাল্পনল্পরয পুল্পযা কাজ কযা ম্ভফ য়ডন (ডচত্র-২)।

ডচত্র-২: ডনডভবত আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ভাি ং
১৬.৫ তল্পফ ডনযডফডেন্নবাল্পফ প্রকে কাজ ফাস্তফায়ল্পন ডল্পরট, ফাাউল্পফা  যমৌথ নদী নদী কডভন, ফাংরাল্পদ কর্তবক ডনল্পম্নাক্ত ডফডবন্ন
উল্পযাগ গ্রণ কযা ল্পয়ডছর ফল্পর ংডিষ্ট ডনফ বাী প্রল্পকৌরী জানান।
(ক)
ীভান্তফতী এরাকা য়ায় আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ডনভবাণ কাল্পজয শুরুল্পত দস্য, যমৌথ নদী কডভন, ফাংরাল্পদ ভল্পাদয়ল্পক
প্রকল্পেয াডফ বক ডফলল্পয় ফডত কল্পয য যভাতাল্পফক ব্যফস্থা গ্রল্পণয নুল্পযাধ কযা য়। ০৮/০৯/২০১৩ তাডযল্পখ যমৌথ নদী কডভন,
ফাংরাল্পদ ল্পত প্রধান প্রল্পকৌরী উিয পূফ বাঞ্চর, ফাাউল্পফা ডল্পরট এয দিয ফযাফয জানাল্পনা য়; যডভপুয াম্প াউজ ংল্পমাগকাযী
আনল্পটক চযাল্পনর খনন এফং কুডয়াযা নদীয তীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফায়ল্পনয ব্যাাল্পয দস্য, যমৌথ নদী কডভন, বাযত ভল্পাদয়ল্পক
নুল্পযাধ জানাল্পনা ল্পয়ল্পছ। এ ল্পত্রয ডনল্পদ ব যভাতাল্পফক আনল্পটক চযাল্পনর খনন কাজ শুরু য়।

(খ)
ডনভবাণ কাজ শুরুয ডকছুডদন য ০৪/০২/২০১০ তাডযল্পখ বাযতীয় ডফএএপ কর্তবক চযাল্পনর খনন কাজ ফন্ধ কল্পয যদয়া ল্পর তা
দস্য, যমৌথ নদী কডভন, ফাংরাল্পদ ভল্পাদয়ল্পক ফডত কযা য়। পরশ্রুডতল্পত ০৬/০২/২০১৪ তাডযল্পখ প্রকে এরাকা যডভপুল্পয
ডফডজডফ-ডফএএপ এয “যকাম্পাডন কভান্ডায” ম বাল্পয় ফ্লাগ ডভটিং নুডষ্ঠত য়। ডভটিং এ ডফএএপ এয ক্ষ যথল্পক জানাল্পনা য়, তাঁযা
কুডয়াযা নদীল্পত শুধুভাত্র তীয প্রডতযক্ষা কাজ ফাস্তফায়ল্পনয ডফলল্পয় ফগত ডকন্তু যডভপুয খার খনল্পনয ডফলল্পয় ফডত নন। অল্পরাচনায়,
অন্তজবাডতক ীভাল্পযখা ল্পত ১৫০ গল্পজয ভল্পধ্য খার খনন ফন্ধ যাখায ডধান্ত গৃীত য়।
(গ)
গত ১২/০৩/২০১০ তাডযল্পখ বাযল্পতয করকাতায় ফাংরাল্পদ বাযত যমৌথ নদী কডভল্পন যটকডনকযার যরল্পবর ডভটিং নুডষ্ঠত
য় এফং যডভপুয খার (আনল্পটক চযাল্পনর)  কুডয়াযা নদীয ংল্পমাগস্থর খনল্পনয ব্যাাল্পয উবয় ক্ষ ম্মডত জ্ঞান কল্পয।
(ঘ)
ম্মডত জ্ঞাল্পনয ল্পয ডফএএপ কর্তবক কাজ ম্পাদল্পন ফাধা প্রধান কযা য়। গত ১৪/০৬/২০১৪ তাডযল্পখ ডফডজডফ ডফএএপ
এয উধ্ববতন কভবকতবা বাযল্পতয াডন ডফল্পলজ্ঞ যডভপুয াম্প াউজ ংরগ্ন প্রকে এরাকা ল্পযজডভন ডযদবন কল্পযন।
(ঙ)
এ যপ্রডক্ষল্পত Negotiation এয জন্য গত ২০/০১/২০১৫ তাডযল্পখ বাযল্পতয করকাতায় পুনযায় যমৌথ নদী কডভল্পনয
বফঠক নুডষ্ঠত য়। এ বফঠল্পক অল্পরাচয প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ ফাংরাল্পদ কর্তবক কুডয়াযা নদী ল্পত ডক ডযভাণ াডন উল্পিারল্পনয
ডযকেনা যল্পয়ল্পছ তা ডফস্তাডযত প্রডতল্পফদন দাডখল্পরয জন্য বাযতীয় ক্ষ ল্পত নুল্পযাধ কযা ল্পর প্রকে উল্পেশ্য ফণ বনা কযত কুডয়াযা
নদী ল্পত াডন উল্পিারন ডফলয়ক একটি ডফস্তাডযত প্রডতল্পফদন দাডখর কযা য়।
(চ)
গত ১৮/০৯/২০১৫ তাডযল্পখ বাযল্পতয নয়াডদল্লীল্পত ফাংরাল্পদ বাযত যমৌথ নদী কডভল্পন যটকডনকযার যরল্পবর বা নুডষ্ঠত
য়। বায় বাযল্পতয ক্ষ ল্পত Detaiel Project Report (DPR) যপ্রযল্পণয নুল্পযাধ কযা ল্পর প্রকল্পেয নুল্পভাডদত
ডডডড যপ্রযণ কযা য়।
(ছ)
এতদল্পত্ত্ব উদ্ভুত ভস্যায অজ ভাধান য়ডন। ডফএএপ কর্তবক আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাল্পণ ফাধা প্রদান কযা ল্পর বাযল্পতয
ডদল্পকয নদী তীয নানাডফধ াল্পম্পয ভাধ্যল্পভ কুডয়াযা নদীয াডন উল্পিারন কযা ল্পত থাল্পক। এ যপ্রডক্ষল্পত ১৮-২১/১১/২০১৫ তাডযল্পখ
ফাংরাল্পদ তাভাডফর এরাকায় ডফডজডফ-ডফএএপ ডযডজনার ল্পম্মরল্পন ফাংরাল্পদ ল্পক্ষ যমৌথ নদী কডভল্পনয প্রডতডনডধ কর্তবক ডফলয়টি
উস্থান কযা য় এফং যডভপুয াম্প াউজ ংল্পমাকাযী আনল্পটক চযাল্পনল্পরয খনন কাল্পজয ফাধা ডনষ্পডি ডফলয়ক চূোন্ত
Negotiation ম্পন্ন না য়া ম বন্ত বাযতীয় ক্ষ ল্পত কুডয়াযা নদীয াডন উল্পিারন ফন্ধ কযায জন্য নুল্পযাধ কযা য়।
(জ)
এ যপ্রডক্ষল্পত ০৪/০২/২০১৪ তাডযল্পখ ল্পত চযাল্পনল্পরয No mans land এয বযন্তল্পয কাজ ফন্ধ যাখা ল্পর ফাংরাল্পদল্পয
বযন্তল্পযয ংল্প কাজ চরভান যাখা য়।
(ঝ)

এ ধযল্পণয নানা ফাধা ডফডিয ভৄল্পখ আনল্পটক চযাল্পনল্পর ফাংরাল্পদ ংল্পয ৩২৫ ডভটায কাজ ম্পন্ন কযা য়।

১৬.৬ ডযদবল্পন আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ম্পাডদত প্রডতযক্ষা কাল্পজয ভান ল্পন্তালজনক প্রতীয়ভান য়ডন। ডজ.এর (Ground
Level) যথল্পক ৪৫ ফুট গবীযতায় এ চযাযনরটি ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবা জানান। ডনভবাণকারীন ভয় যথল্পক
এখাল্পন Earth Sliding যদখা যদয় পল্পর চযাল্পনল্পরয ডডজাআন ডযফতবন কযা য়। তল্পফ ফতবভাল্পন যদখা মায়, চযাল্পনল্পরয যলা ডকছু
ং ধ্বল্প ল্পেল্পছ এফং ডকছু ংল্পয ব্লক ভ যডল্পফ ডগল্পয়ল্পছ। যলা ধ্বল্প ল্পে প্রডতযক্ষা কাল্পজয যারাআনল্পভি এরাল্পভল্পরা ল্পয়
ডগল্পয়ল্পছ (ডচত্র-৩  ৪)।

ডচত্র-৩: আনল্পটক চযাল্পনল্পরয যবল্পে মায়া ং ডচত্র-৪: আনল্পটক চযাল্পনল্পরয যলাল্পয যডল্পফ মায়া ব্লক

১৬.৭ এছাো ডযদবল্পন অল্পযা যদখা মায়, যডভপুয খার তথা আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ম্মুল্পখ কুডয়াযা নদীয াল্পথ খাল্পরয ংল্পমাগ স্থল্পর
No mans land ফাংরাল্পদ ংল্প ফাঁধ ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ । এ ফাঁধটি ডফএএপ কর্তবক ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রকে ংডিষ্ট
কভবকতবাযা জানান। পল্পর চযাল্পনল্পরয ভাধ্যল্পভ াডন এল্পন াম্প কল্পয যচকাল্পজ াডন যফযা কযা ম্ভফ ল্পে না। এল্পত প্রকল্পেয ভর
উল্পেল্পশ্যআ ব্যাত ল্পয়ল্পছ। উযন্তু খাল্পরয ম্মুল্পখ ডফ.এ.এপ কর্তবক ফাঁধ ডনভবাণ কযায় স্বাবাডফকবাল্পফ যম াডন প্রফাডত ল্পতা তা ফন্ধ
ল্পয়ল্পছ (ডচত্র-৫)।

ডচত্র-৫: আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ম্মুল্পখ কুডয়াযা নদীয ংল্পমাগস্থল্পর ডফএএপ কর্তবক ডনডভবত ফাঁধ
১৬.৮ ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী াম্প াউল্পজয াল্পআ াল্পযটয যড  অনায কযাম্প ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ। বফন দুল্পটাযআ
ডনভবাণ কাজ ল্পন্তালজনক প্রতীয়ভান য়ডন। যদখা মায়, াল্পযটয যড এয ২য় তরায় স্থাডত য়ারুল্পভয দযজা বাো, মা য়ারুল্পভয
ডবতল্পযআ যযল্পখ যদয়া ল্পয়ল্পছ। ম্প্রডত ডনডভবত বফল্পনয জানারায গ্রীল্পর ভডযচা ল্পে ডগল্পয়ল্পছ, বফদুযডতক সুআচ যফাড ব মথামথবাল্পফ স্থান
কযা য়ডন।
এছাো অনায যড এয দযজা খুফ ডনম্নভাল্পনয কাঠ ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ। যভাটকথায়, বফন দুটিয ডপডনডং ভানম্মত য়ডন
(ডচত্র-৬  ৭)। এ ফস্থায় যকন বফন দুটি বুল্পঝ যনয়া ল্পরা জানল্পত চাআল্পর প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবা দুিয ডদল্পত াল্পযনডন।

ডচত্র-৬: াল্পযটয যড এয য়ারুভ

ডচত্র-৭: অনায যড-এ ব্যফহৃত ডনম্নভাল্পনয কাল্পঠয দযজা

১৬.৯ প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবা অল্পযা জানান, প্রকল্পেয অতায় ৬২৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যযয় ২০টি যচ ফকাঠাল্পভা ডনভবাণ কযা
ল্পয়ল্পছ। ১৬৭৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৬টি যডল্পনজ কাভ ফ্লাডং যযগুল্পরটয ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ ভয় কানাআঘাট উল্পজরায় ডনডভবত ৯
যবি যযগুল্পরটয ডযদবন কযা য়। যযগুল্পরটযটিয ডনভবাণ কাজ ল্পন্তালজনক প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। ১৩৬৫.৪১ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪৮.৫০

ডক:ডভ: ডনষ্কান খার খনন/পুন:খনন কযা ল্পয়ল্পছ। ২২০৭.৫০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৪৩.০৭ ডক:ডভ: ফাঁধ ডনভবাণ/পুনযাকৃডতকযণ কযা ল্পয়ল্পছ।
ডনভবাণকৃত ফাঁধ ল্পন্তালজনক প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
১৭.
প্রকল্পেয অডথ বক  ফাস্তফ গ্রগডতঃ জুরাআ, ২০০১ ল্পত জুন ২০১৬ ম বন্ত প্রকল্পেয ক্রভপুডঞ্জত অডথ বক গ্রগডত ১৩,৯১০.৬১
রক্ষ টাকা (৯৬.২১%) এফং ফাস্তফ গ্রগডত ৯৬.২১%।
১৮. প্রকে ডযচারক ম্পডকবত তথ্য:
ক্রঃ
নং

প্রকে ডযচারল্পকয নাভ
যভাঃ কাভরুজ্জাভান
যভাঃ অব্দু ারাভ
যখ অব্দুর যভাডভন
যভাঃ অব্দুর কাল্পদয
ডজ. এভ. াভশুয যভান
কাভার উডেন অল্পভদ
ডজ. এভ. াভশুয যভান
যভাঃ যদল্পরায়ায যাল্পন
এভ এ য়াদুদ ভূইঁয়া
বয়দ অান অরী
যভাঃ নাডয উডেন
যভাঃ অবুর কারাভ অজাদ
যভাঃ নাডজয অল্পভদ
যভাঃ নাডয উডেন
এ, যক, এভ াভছুর কডযভ
যভাঃ নুরুর আরাভ যকায

ভর দিয  দফী
ডল্পরট য াল্পকবর,
ফাাউল্পফা, ডল্পরট 
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

দাডয়ত্ব কার

দাডয়ল্পত্বয ধযন
(ডতডযক্ত/ভর)

১১/০৪/২০০১ ল্পত ০১/১০/২০০২

ডতডযক্ত

০১/১০/২০০২ ল্পত ০৫/০৫/২০০৪
০৫/০৫/২০০৪ ল্পত ১২/০৫/২০০৪
১২/০৫/২০০৪ ল্পত ৩১/১২/২০০৪
৩০/১২/২০০৪ ল্পত ১৯/০৭/২০০৭
১৯/০৭/২০০৭ ল্পত ১৯/০৮/২০০৭
১৯/০৮/২০০৭ ল্পত ০৬/১২/২০০৭
০৬/১২/২০০৭ ল্পত ১০/১২/২০০৭
১০/১২/২০০৭ ল্পত ১০/০৯/২০০৮
১০/০৯/২০০৮ ল্পত ০১/০৩/২০১১
০১/০৩/২০১১ ল্পত ২১/০৩/২০১১
২১/০৩/২০১১ ল্পত ২৩/১০/২০১৩
২৩/১০/২০১৩ ল্পত ০৬/১১/২০১৩
০৬/১১/২০১৩ ল্পত ১১/০২/২০১৪
১১/০২/২০১৪ ল্পত ৩০/১২/২০১৫
৩০/১২/২০১৫ ল্পত ৩০/০৬/২০১৬

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

১৯.
Procurement ংক্রান্ত তথ্যাডদঃ প্রকল্পেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম বাল্পরাচনায় যদখা মায় যম, ডফজ্ঞান প্রডক্রয়া, কডভটি
গঠন, দযত্র অফান, ভল্যায়ন, NOA প্রদান ডডএ ২০০৬ এফং ডডঅয ২০০৮ এয ডফডধভারা মথামথবাল্পফ নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ।
২০.
ভূডভ ডধগ্রণ, Reselttlement, Utility ংল্পমাগ ংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য (মডদ থাল্পক): প্রকল্পেয অতায়
অযডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ৭৪৭.৬৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৩৮ যক্টয ভূডভ ডধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ স্থানীয় জনাধাযল্পনয ফাঁধায ভৄল্পখ
ডধগ্রনকৃত জডভয দখর বুল্পঝ ডনল্পত যদডয য়, পল্পর কাজ ভয় নুমায়ী কযা ম্ভফ য়ডন ফল্পর প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবা জানান।

২১.

প্রকল্পেয উল্পেশ্য  জবন  উল্পেশ্য পুল্পযাপুডয ডজবত না ল্পর তায কাযণঃ
Objectives as per PP












২২.

To prevent monsoon flood
for saving Boro Paddy;
To promote expansion of
HYV paddy into lower
lands by reducing flood
depths,
improving
internal drainage, and
reducing risk of early
flooding;
To reduce flood damage
for
homesteads
and
infrastructure by river
floods;
To
provide
irrigation
facilities to net area of
5600 ha in the upper
eastern part
of the
project
area
by
construction of pump
station at Rahimpur and
installation of 3 pumps
with total capacity of 7.52
m3/s (4 units 1.88 m3/s
each) and excavation of
related structures;
To
increase
cropping
intensity from 127.99% to
178.87%;
To increase annual paddy
production from 111188
mt
to
198014
mt
(incremental
paddy
production
86826
mt
valued Tk. 4336.69 lakh);
and
To increase employment
opportunities of farm
labour from
2303475
person-days (incremental
farm labour 11,07,485
person-days).

Actual achievement










After
Completion
of
the project Boro
production
increased
drastically.
Internal
drainage system
is
highly
improved
and
there
is
reduction of the
risk of early
flooding.
Flood
damage
for homesteads
and
infrastructure
by river flood is
now
under
control.
About 5000 ha
areas have been
included
in
irrigation
facilities
through
the
construction of
39.5
km.
irrigation canal
network.
Incremental
cropping
intensity, annual
paddy
production and
employment
oppprunities will
be
evaluated
later by BWDB’s
concern
directorate.

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ল্পনািয প্রবাফ  উকাযল্পবাগীল্পদয ভতাভতঃ

Reasons for
shortfall, if any
According to the
project
goal,
targeted area for
the inclusion of
irrigation facilities
was 10,600 ha. But
about
5600 ha
area cannot be
included
in
irrigation facilities
as the constructed
pump house & 4
Nos.
installed
pump cannot come
into operation due
to
the
incompleteness of
intake
channel.
After resolving the
boarder
issues
through JRC, the
remaining works
of intake channel
will be carried out
by
Nondevelopment
Revenue budget of
BWDB. That will
enhance facilities
the benefits alredy
derived from the
project.

প্রকেটি ডযদবনকাল্পর ংডিষ্ট এরাকায জনাধাযল্পণয াল্পথ অল্পরাচনা কযা য়। ফাঁধ ডনভবাণ, যচ ফকাঠাল্পভা  যচ খনন
 যরল্পনজ কাভ ফ্লাডং যযগুল্পরটয ডনভবাল্পণয ডফলল্পয় তাযা ন্তুডষ্ট প্রকা কল্পযন। তল্পফ আনল্পটক চযাল্পনল্পরয কাজ পুল্পযাপুডয ভাি না য়ায়
এফং াডম্পং াউল্পজয কাজ চালু না য়ায় তাযা যচ সুডফধা পুল্পযাপুডয াল্পে না ফল্পর জানান। ডনডভবত াম্প চাযটিয ভাধ্যল্পভ কুডয়াযা
নদী ল্পত াডন উল্পিারল্পনয ভাধ্যল্পভ যচ সুডফধা যদয়া ল্পর অল্পযা ডধক ডযভাল্পণ কৃডল জডভ যল্পচয অতায় অনা ম্ভফ ল্পফ ফল্পর
ফডত কল্পযন।
২৩.

ম বল্পফক্ষণঃ

২৩.১ অল্পরাচয প্রকেটি জুরাআ ২০০১ ল্পত জুন ২০১৬ ার ম বন্ত দীঘ ব ১৫ ফছয ধল্পয ফাস্তফাডয়ত ল্পয়ল্পছ এফং ফাস্তফায়নকাল্পর ৩ (ডতন)
ফায ংল্পাধন  ২ (দুআ) ফায ব্যয় বৃডধ ব্যডতল্পযল্পক যভয়াদ বৃডধ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয ন্যতভ উল্পেশ্য ডছর জডকগঞ্জ উল্পজরায
যডভপুল্পয াম্প াউজ ডনভবাল্পণয ভাধ্যল্পভ ডতডযক্ত ৫,০০০ যক্টয জডভল্পত যচ সুডফধা প্রদান, াম্প াউজ ডনভবাণ কযা ল্পর No
mans Land এয ভল্পধ্য ন্তভুবক্ত য়ায়, ডফএএপ এয ফাঁধায কাযল্পণ আনল্পটক চযাল্পনর এয ডনভবাণ কাজ ভাি কযা ম্ভফ য়ডন।
এছাো যডভপুয খাল্পরয াল্পথ কুডয়াযা নদীয ংল্পমাগস্থল্পর ডফএএপ কর্তবক ফাঁধ ডনভবাণ কযায় প্রাকৃডতকবাল্পফ যম াডন প্রফাডত ল্পতা
তা ফন্ধ ল্পয় ডগল্পয়ল্পছ। াডফ বকবাল্পফ ফরা মায়, প্রকল্পেয উল্পেশ্য ব্যত ল্পয়ল্পছ।
২৩.২ ডডডড’য ডডজাআন নুমায়ী ৪১০ ডভটায আনল্পটক চযাল্পনর এয ৩৭৫ ডভটায ংল্পয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। ফাকী ৮৫ ডভটায
ংল্পয কাজ No mans Land এয ১৫০ গল্পজয ভল্পধ্য ফডস্থত য়ায় ডফএএপ এয ফাধায ভৄল্পখ কাজ ভাি কযা মায়ডন।
ফতবভাল্পন আনল্পটক চযাল্পনর এফং াম্প াউজ কাম বকয ফস্থায় ল্পে যল্পয়ল্পছ।
২৩.৩ আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ৮৫ ডভটায বাযতীয় ফাধায কাযল্পণ ম্পন্ন কযা মায়ডন। থচ ডফডবন্ন ভল্পয় (নুল্পেদ ১৬.৪-১৬.৭) যমৌথ
নদী কডভন এফং বাযতীয় কর্তবল্পক্ষয ভল্পধ্য একাডধক বা ল্পর No mans Land ফাংরাল্পদ ংল্প বাযতীয় ডফএএপল্পক
ফাঁধ ডনভবাণ কযল্পত যদয়া ল্পয়ল্পছ। ফাঁধ ডনভবাণকারীন ভল্পয়আ ডফডজডফ’য ভাধ্যল্পভ ডফলয়টি ভাধাল্পনয উল্পযাগ যনয়ায প্রল্পয়াজন ডছর।
২৩.৪ ফতবভান ডযডস্থডতল্পত যমৌথ নদী কডভন  উচ্চ ম বাল্পয় অল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ দ্রুত ডফলয়টিয ডনষ্পডি প্রল্পয়াজন। যকননা
ডফ.এ.এপ কর্তবক ডনডভবত ফাল্পেঁয পল্পর যডভপুয খাল্পর াডন প্রফা পুল্পযাপুডয ফন্ধ যল্পয়ল্পছ। পল্পর স্থানীয় জনগণ যচকাল্পজ াডন ব্যফায
কযল্পত াযল্পছ না। ফাঁধটি খুল্পর না ডদল্পর এ ভস্যা ভাধান কযা ম্ভফ ল্পফ না। তাআ দ্রুত অল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ ডফলয়টি ডনষ্পডি কল্পয
আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবাণ কাজ ভাি কল্পয াম্প াউজ চালু কযা প্রল্পয়াজন।
২৩.৫ প্রকল্পেয অতায় ডনডভবত াল্পযটয যড  অনায বফন এয ডনভবাণ কাজ  ডপডনডং ভানম্মত প্রতীয়ভান য়ডন। বফনটি
বুল্পঝ যনয়া ল্পর এক ফছয য়াল্পযডি ডডযয়ড ফতবভাল্পন চালু যল্পয়ল্পছ। এ ভয় যল য়ায পূল্পফ বআ বফনটিয প্রল্পয়াজনীয় ংস্কায 
ডপডনডং কাজ ভ ম্পন্ন কল্পয যনয়া প্রল্পয়াজন।
২৩.৬ দীঘ ব ১৫ ফছল্পয ফাস্তফাডয়ত প্রকল্পেয ১৬ জন প্রকে ডযচারক ডল্পল্পফ ডনযুক্ত ল্পয়ল্পছ। এবাল্পফ ফায ফায প্রকে ডযচারক
ডযফতবন যভাল্পটআ কাম্য নয়। গুরুত্বপূণ ব এ প্রকল্পে সুডনডদ বষ্টবাল্পফ যকান ব্যডক্তল্পক দাডয়ত্ব প্রদান কযা প্রল্পয়াজন ডছর। মাল্পত প্রকল্ ফাস্তফায়ন
ডনধ বাডযত ভল্পয় ভাি কযা য়।
২৪.

ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ

(ক)
প্রকল্পেয াম্প াউল্পজয আনল্পটক চযাল্পনর ডনভবান কাল্পজ ার্শ্বফতী যদ বাযল্পত ীভান্ত যক্ষী ফাডনী ডফএএপ কর্তবক ফাঁধা প্রদান
কযা য়। দপায় দপায় কাজ ফন্ধ ল্পয় মায়ায় প্রকল্পেয গ্রগডত জবন ব্যাত ল্পয়ল্পছ ভল্পভব স্থানীয় জনাধাযন  ফাাউল্পফা কভবকতবাগণ
জানান।
(খ)
প্রকল্পেয অতায় ডনডভবত আনল্পটক চযাল্পনল্পরয যলা ডনভবাণকারীন ভয় যথল্পকআ ফায ফায যবল্পে ল্পেল্পছ। ডজ.এর (Ground
Level) যথল্পক ৪৫ ফুট গবীযতায় এটি ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ডযদবল্পন যদখা ডগল্পয়ল্পছ, যলাল্পয ব্লকভ এল্পরাল্পভল্পরা এফং ডকছু জায়গায়
যবল্পে ডগল্পয়ল্পছ। এছাে চযাল্পনল্পরয যম ংল্প (No Mans Land) এ কাজ ম্পাদন কযা ম্ভফ য়ডন যখাল্পন একটি পুকুয যল্পয়ল্পছ।
পুকুল্পযয াডন ী যজ ল্পয় যলাল্পয ক্ষডতয ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রকে ংডিষ্ট কভবকতবা জানান।
(গ)
এছাো আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ভৄল্পখ কুডয়াযা নদীয ংল্পমাগস্থল্পর ডফএএপ কর্তবক ফাঁধ ডনভবাণ কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর খাল্পরয ভাধ্যল্পভ
কুডয়াযা নদীয যম াডন স্বাবাডফকবাল্পফ প্রফাডত ল্পতা তা ফন্ধ যল্পয়ল্পছ। পল্পর খারটি ফন্ধ ল্পয় ল্পেল্পছ।

২৫.

সুাডযঃ

২৫.১

প্রকেটি জুরাআ ২০০১ াল্পর শুরু ল্পয় জুন, ২০১৬ যত প্রকে কাম বক্রভ ভাি যযল্পখ প্রকেটি ভাি যঘালণা কযা ল্পয়ল্পছ। দীঘ ব
১৫ ফছয ধল্পয ফাস্তফাডয়ত প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ডফরল্পেয জন্য ভন্ত্রণারয় দায়দাডয়ত্ব ডনধ বাযণ কযল্পত াল্পয। এ উল্পযাগ না ডনল্পর
প্রকল্পেয দীঘ ব ফাস্তফায়নল্পক উৎাডত কযা ল্পফ;

২৫.২

অল্পরাচয প্রকেটিল্পক রাডন বং ডল্পল্পফ ডনল্পয় বডফষ্যল্পত ীভান্ত এরাকায় এ ধযল্পণয প্রকে গ্রল্পণ ডি-াডক্ষক অল্পরাচনায়
ভল্পঝাতায ভাধ্যল্পভ প্রকে গ্রণ কযল্পত ল্পফ;

২৫.৩

প্রকল্পেয অতায় ডনডভবত আনল্পটক চযাল্পনল্পরয ভাি কাজ কযল্পত এফং াম্প াউজ চালু কযল্পত ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াজনীয়
উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত াল্পয;

২৫.৪

য়াল্পযডি ডডযয়ড ভাি য়ায পূল্পফ ব াল্পযটয যড  অনায বফন এয প্রল্পয়াজনীয় ংস্কায  ডপডনডং
কাজ ভ ম্পন্ন কল্পয ডনল্পত ল্পফ;

২৫.৫

প্রকল্পেয অতায় ডনডভবত ফাঁধ  যচ ফকাঠাল্পভাভ যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ ডনল্পত ল্পফ;

২৫.৬

বডফষ্যল্পত প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াল্পগ অল্পযা ল্পচষ্ট ল্পত ল্পফ, ফায ফায প্রকে ডযচারক ডনল্পয়াগ ডযায কল্পয সুডনডদ বষ্টবাল্পফ
দাডয়ত্ব প্রদান কযল্পত ল্পফ;

২৫.৭

নুল্পেদ ২৫.১ - ২৫.৬ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ১ (এক) ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআডডল্পক ফডত কযল্পত ল্পফ।

ফায়গযাট মজরায মাল্ডায ৩৪/২ এয ভনন্বত ানন ব্যফস্থানা প্রকে (১ভ ংয়ানধত)
-ীল থক প্রকয়েয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন

১। প্রকয়েয নাভ

:

ফায়গযাট মজরায মাল্ডায ৩৪/২ এয ভনন্বত ানন ব্যফস্থানা প্রকে (১ভ ংয়ানধত)

২। প্রকয়েয ফস্থান

:

ফায়গযাট মজরায ফায়গযাট দয, পনকযাট, মভাংরা  যাভার এফং খুরনা মজরায
ফটিোঘাটা ঈয়জরা

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা

:

ফাংরায়দ ানন ঈন্নেন মফাডথ

৪। প্রাননক ভন্ত্রণারে

:

ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে:
নুয়ভাদনত ব্যে
মূর
১ভ
মভাট
ংয়ানধত
মভাট
(প্রঃ াঃ)
(প্রঃাঃ)

১

২

প্রকৃত ব্যে
মভাট
(প্রঃ াঃ)

৩

নুয়ভাদনত ফাস্তফােনকার
মূর
১ভ
ংয়ানধত

৪

৫

প্রকৃত
ফাস্তফােন কার

৬

নতক্রান্ত ব্যে
(মূর নু:
ব্যয়েয %)

৭

৬। প্রকয়েয ঙ্গনবনিক ফাস্তফােনঃ প্রকয়েয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত ননম্নরূঃ
অযনডনন

ক

WMO

Differential GPS (1
No)

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ

ফাস্ত
ফাস্তফ

নতক্রান্ত
ভে
(মূর
ফাস্তফােন
কায়রয %

)
৮

অযনডনন

৭।

নুয়ভানদত রেযভাো
ফাস্তফ

ফাস্ত
ফাস্তফ

কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ মভাংরা-ঘনলোিারী চযায়নয়রয নাব্যতা ফজাে যািা  চযায়নর চর যািা ংক্রান্ত ভাননীে
প্রধানভন্ত্রী, মনৌ-নযফন ভন্ত্রী, ানন ম্পদ ভন্ত্রী নচফ ভয়াদেগয়ণয ননয়দ থনায অয়রায়ক নতুন কয়য মাল্ডায  স্লুআ মগট
ননভথাণ ফন্ধ কয়য এফং ংয়মাগ িারগুনর িনয়নয জন্য ানন ঈন্নেন মফাডথয়ক ননয়দ থ প্রদায়নয ধাযাফানকতাে মদ  জনগয়ণয
বৃিয স্বায়থ থ ফাস্তফ কায়জয ভাঝয়থ ফাঁধ  স্লুআ মগয়টয কাজ ফন্ধ মযয়ি নডনন মভাতায়ফক িার িনন কাজ ফাস্তফােন কয়য
প্রকেটি জুন/২০১৬আংয়ত ভাপ্ত মঘালণা কযায নফলেটি গত ০৯/০৭/২০১৭ তানযয়ি একয়নক কর্তথক নুয়ভানদত ে। ংয়াধন
নুমােী মকান কাজ ফনষ্ট নাআ।

৮। মূল্যােন িনতঃ প্রকেটিয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন প্রণেয়ন ননয়ম্নাক্ত নফলে/িনত নফয়ফচনা কযা য়েয়ছঃ
 প্রকয়েয নডনন/অযনডনন ম থায়রাচনা;
 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য প্রকে এরাকা য়যজনভয়ন নযদথন;
 প্রাপ্ত তয়থ্যয নবনিয়ত ংনিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; এফং
 প্রকে এরাকাভুক্ত সুনফধায়বাগীয়দয ভতাভত গ্রণ আতযানদ।
৯। প্রকেয়য মূর ঈয়েশ্যঃ
 ২৯৩০৪ মঃ এরাকাে ফন্যা ননেন্ত্রণ ননষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নেন;
 রফন ানন প্রয়ফ মযাধ;
 ভূ-নযস্থ ানন ব্যফায়যয ভােয়ভ চালাফাদ কযা;
 নযয়ফয়য বাযাম্য যো কযা ।
১০। প্রকয়েয টভূনভ: ফন্যা  জরাফিতা মথয়ক ঈকূরীে ঞ্চর যোয ভােয়ভ কৃনল ঈৎাদন বৃনিয রয়েয ১৯৬৪ ায়র একটি
ভানযকেনা গ্রণ কযা ে। ঈক্ত ভানযকেনাে রফনাক্ত  মজাোয়যয ানন প্রয়ফ মযায়ধ ঈকূরীে ফাঁধ ননভথাণ প্রকয়েয প্রস্তাফ
কযা ে। ৩৪ /২ মাল্ডাযটি ঈকূরীে ফাঁধ ননভথাণ প্রকয়েয ন্তভুথক্ত নছর নকন্তু ম ভয়ে মাল্ডাযটি ফাস্তফানেত েনন। যফতীয়ত ,

মাল্ডায ৩৪/২ এয ভনন্বত ানন ব্যফস্থানায ভােয়ভ প্রকে এরাকায অথ থ -াভানজক ফস্থায ঈন্নেয়নয রয়ে “Integrated
Water Management of Polder 34/2 in Bagherhat District” ীল থক একটি ম্ভাব্যতা ভীো জানুোযী , ২০১০
মথয়ক জুন ২০১১ মভোয়দ ফাস্তফানেত ে। প্রধান যাভথক নয়য়ফ House of Consultant Ltd. ভীো কাম থক্রভ নযচারনা
কয়য। এছাড়া

Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) কর্তথক

নযয়ফগত  াভানজক প্রবাফ মূল্যােন এফং

Institute of Water Modeling(IWM) কর্তথক গানণনতক ভয়ডনরং ষ্টানড

কযা ে। ঈক্ত ম্ভাব্যতা ভীোয সুানযয়য অয়রায়ক অয়রাচয মূর প্রকেটি গ্রণ কযা ে।
১১। প্রকয়েয নুয়ভাদন: মূর প্রকেটি ম্পূণ থ নজনফ থ থােয়ন মভাট ১৬৭.৬১২ মকাটি টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়ে জুরাআ ২০১২ য়ত জুন,
২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ০৪ -১০-২০১২নরঃ তানযয়ি একয়নক কর্তথক নুয়ভানদত ে । যফতীয়ত ানন ম্পদ ভন্ত্রণারে
কর্তথক ব্যে বৃনি ব্যনতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ ১ (এক) ফছয থ থাথ জুন, ২০১৬ ম থন্ত বৃনি কযা ে। প্রকেটি ৬১.৮৯৯৪ মকাটি টাকা
প্রাক্কনরত ব্যয়ে কাজ ভাপ্ত মযয়ি জুন, ২০১৬ মভোয়দ ভাপ্ত কযায জন্য ১ভ ংয়াধনী ০৯ -০৭-২০১৭নরঃ তানযয়ি একয়নক
কর্তথক নুয়ভানদত ে।
১২। প্রকে এরাকা নযদথনঃ গত ১৬ /১০/২০১৭আং তানযি অআ ,এভ,আনড এয নযচারক জনাফ মভাঃ অপজার মায়ন কর্তথক
ফায়গযাট মজরায প্রকয়েয অতাে ম্পানদত কাম থক্রভ য়যজনভয়ন নযদথন কযা ে। নযদথনকায়র ফায়গযাট মজরায ননফ থাী
প্রয়কৌরী জনাফ খুী মভান যকায, মকন নপায জনাফ মভাঃ অক্তারুজ্জাভান  মভাঃ জানকয মায়ন ংনিষ্ট
কভথকতথাগণ ঈনস্থত নছয়রন।

নচে- ১-২: প্রকে এরাকা য়যজনভয়ন নযদ থন।
১৩। প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ
িার  নদী পুনঃ িনন

১১০.৩০ নকঃ নভঃ

ফাঁধ পুনঃযাকৃনতকযণ

২০.৩৪ নকঃনভ

মযগুয়রটয ননভথাণ

১৩ টি

১৪। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয কায়জয ফতথভান ফস্থাঃ
১৪.১। প্রকয়েয অতাে ১১০ .৩০ নকঃ নভঃ িার /নদী পুনঃ িনন কাজ ২৪টি প্যায়কয়জয ভােয়ভ ম্পন্ন কযা ে। িার

/নদী পুনঃ

িনন কায়জয ফণ থনা ননয়ম্ন মদো য়রাঃ

Name of Khals

1
Re-excavation of Daudkhali khal from km.
0.000 to 6.000 = 6.000 km

Package

2

(Tender ID No. 10233 and
Package No. e-Tender:
Bag-15/2014-15)

Re-excavation of Urubunia Khal from km.
0.000 to 6.000 = 6.00 km.)

(Tender ID No. 10271 and
Package No. e-Tender:
Bag-22/2014-15

Re-excavation of Maidara Ichamati khal
from km. 2.250 to 5.500 = 3.250 km

Amount

Length /
Nos

Contruct

Pament

3

4

5

6

Bagerhat/Rampal

15.000 km

810.78

802.03

Bagerhat/Rampal

6.000 km

303.30

303.03

Bagerhat/Rampal

5.500 km

593.81

579.36

Bagerhat/Fakirhat

6.500 km

471.80

299.30

Bagerhat/Bagerhat
sadar

10.300 km

285.69

255.28

Bagerhat/Rampal
,Boitaghata

17.000 km

1667.53

830.13

(Tender ID No. 10217 and
Package No. e-Tender:
Bag-14/2014-15)

Re-excavation of Daudkhali khal from km.
6.000 to 15.000 = 9.000 km

Re-excavation of Maidara Ichamati khal
from km. 0.000 to 2.250 = 2.250 km

Location
District/Upazila

(Tender ID No. 10267 and
Package No. e-Tender:
Bag-18/2014-15)
(Tender ID No. 10268 and
Package No. e-Tender:
Bag-19/2014-15)

Re-excavation of Jogikhali Khal from km.
0.000 to 3.050 = 3.050 km

(Tender ID No. 9888 and
Package No. e-Tender:
Bag-12/2014-15)

Re-excavation of Jogikhali Khal from km.
3.050 to 6.500 = 3.450 km

(Tender ID No. 9889 and
Package No. e-Tender:
Bag-13/2014-15)

Re-excavation of Chaukhathi Khal from
km. 0.000 to 10.300 = 10.300 km

(Tender ID No. 10235 and
Package No. e-Tender:
Bag-17/2014-15)

Re-excavation of Old Passur River from
km. 0.000 to km. 2.300 km =23.000km

(Tender ID No. 9883 and
Package No. e-Tender:
Bag-08/2014-15)

Re-excavation of Old Passur River from
km. 2.300 to 4.950 = 2.650 km

(Tender ID No. 9885 and
Package No. e-Tender:
Bag-09/2014-15)

Re-excavation of Old Passur River from
km. 4.950 to km. 9.350 km =4.400km

(Tender ID No.15915 and
Package No. e-Tender:
Bag-24/2014-15)

Re-excavation of Old Passur River from
km. 9.350 to km. 17.000 km =7.650km

(Tender ID No.15917 and
Package No. e-Tender:
Bag-25/2014-15)

Re-excavation of Belai Khal from km.
0.000 to 6.500 = 6.500 km

(Tender ID No.10270 and
Package No. e-Tender:
Bag-21/2014-15)

Bagerhat/Mongla

6.500 km

146.10

132.89

Re-excavation of Bogra Khal (Connection
with PDS-5) from km. 0.000 to km 4.200 =
4.200 km

(Tender ID No. 10269 and
Package No. e-Tender:
Bag-20/2014-15)

Bagerhat/Mongla

4.200 km

56.50

46.82

(e-Tender:Bag-20/20132014)

Bagerhat/Mongla

2.600 km

83.29

78.84

Re-excavation of Gona khal from chainage
km 0.000 to km 2.600 = 2.600 km

Location
District/Upazila

Length /
Nos

Contruct

Pament

2

3

4

5

6

(e-Tender:Bag-21/20132014)

Bagerhat/Rampal

2.700 km

40.57

38.03

(e-Tender:Bag-22/20132014)

Bagerhat/Rampal

3.150 km

31.71

31.09

(e-Tender:Bag-23/20132014)

Bagerhat/Bagerhat
sadar

6.000 km

127.51

65.00

(e-Tender:Bag-24/20132014)

Bagerhat/Bagerhat
sadar

6.300 km

64.26

56.37

(e-Tender:Bag-25/20132014)

Bagerhat/Bagerhat
sadar

3.500 km

27.35

24.11

Re-excavation of Hemie khal from chainage
km 0.000 to km 0.450 = 0.450 km

-

Khulna/Batiaghata

0.450 km

5.08

4.03

Re-excavation of Buzbunia khal from
chainage km 0.000 to km 0.350 = 0.350 km

-

Khulna/Batiaghata

0.350 km

8.12

6.45

(e-Tender:Bag-23/20142015).

Bagerhat/Fakirhat

3.600 km

50.71

50.57

(e-Tender:Bag-16/20142015).

Bagerhat/Bagerhat
sadar

10.500 km

94.68

56.40

1
Re-excavation of Kata khal from chainage
km 0.000 to km 2.700 = 2.700km
Re-excavation of Gilatola khal from
chainage km 0.000 to km 3.150 = 3.150 km
Re-excavation of Akkbaria khal from
chainage km 0.000 to km 6.000 = 6.000 km
Re-excavation of Daulatkhali khal from
chainage km 0.000 to km 6.300 = 6.300 km

Re-excavation of Morga khal from chainage
km 0.000 to km 3.500 = 3.500 km

Re-excavation of Gabkhali khal from km.
0.000 to km. 3.600 km=3.600 km
Re-excavation of Joekhali khal from km.
0.000 to km. 10.500 km=10.500 km

১৪.২।

Amount

Package

Name of Khals

যাভার ঈয়জরায নগরাতরী িার, দাঈদিারী নদী (শ্রীপরতরা ব্রীয়জয ঈজান/বাটিয়ত) এফং ঈরুগুননো িায়র কাজ নযদথয়ন
মদিা মাে িয়নয পয়র ানন প্রফায়য গনত বৃনি ময়েয়ছ। নডজাআন /মস্পননপয়কন নুমােী কাজ য়েয়ছ ভয়ভথ জানা মগর
(নচে:৩-৪)

নচে-৩-৪: যাভার ঈয়জরায নগরাতরী িার।
১৪.৩।

ভংরা ঈয়জরায মফরাআ িার (খুরনা-ভংরা ড়ক ংরগ্ন) এফং ফায়গযাট দয ঈয়জরায একাব্বনযো  মদৌরতিারী িায়রয
কাজ নযদথন কায়র মদিা মাে মম, ানন প্রফায়য গনত বৃনি ময়েয়ছ।

১৪.৫।

পুনঃিননকৃত নদী/িার বযাট য়ে মাোে প্রফণতা রেয কযা মগয়ছ।

১৬। মযগুয়রটয ননভথাণঃপ্রকয়েয অতাে ১৩টি মযগুয়রটায এয কায়জয ফণ থনা মদো রঃ
Name of Khals

Package

Location
District/Upazila

Length
/ Nos

Amount
Contruct

Pament

1

2

3

4

5

6

Construction of Drainage Sluice (PDS02, 16-Vent-1.50m X 1.80m) Over Old
Passur River

(Package/Lot no. Bag.08/2012-2013)

Bagerhat/Rampal

1 No

1291.72

214.14

Construction of Drainage Sluice (PDS4, 3-Vent - 1.50m x 1.80m) over Gona
Nadi

(Package No. Bag10/12-13)

Bagerhat/Mongla

1 No

376.30

353.28

Construction of Drainage Sluice (PDS06, 2-Vent-1.50m X 1.80m) Over
Charakhali Khal

(Package No. Bag-11/1213)

Bagerhat/Mongla

1 No

270.69

49.18

Construction of Drainage Sluice (PDS08, 12-Vent-1.50m X 1.80m) Over
Daudkhali

(Package-Bag-13/12-13)

Bagerhat/Rampal

1 No

944.09

183.35

Construction of Drainage Sluice (PDS09, 2-Vent-1.50m X 1.80m) Over Kata
khal
Construction of Drainage Sluice (PDS10, 2-Vent-1.50m X 1.80m) Over
Gilatala

(Package No.
Package/Lot/ Bag-14/1213)

Bagerhat/Rampal

1 No

266.69

147.91

(Package-Bag-15/12-13)

Bagerhat/Rampal

1 No

279.82

86.46

Construction of Drainage Sluice (PDS11, 2-Vent-1.50m X 1.80m) Over
Akkbaria khal

(Package-Bag-16/12-13)

Bagerhat/Bagerhat
Sadar

1 No

282.03

90.11

Construction of Drainage Sluice (PDS12, 2-Vent-1.50m X 1.80m) Over
Daulatkhali khal

(Package No. e-T/ Bag12/13-14)

Bagerhat/Bagerhat
Sadar

1 No

255.15

25.04

Construction of Drainage Sluice (PDS5, 4-Vent-1.50m X 1.80m) Over Bogra
Nadi
Construction of Drainage Sluice (PDS3, 8-Vent-1.50m X 1.80m) Over
Moidara Ichamati Khal

(Package No. e-T/ Bag13)

Bagerhat/Mongla

1 No

410.40

146.02

(Package No. e-T/ Bag13/13-14)

Bagerhat/Rampal

1 No

578.41

236.51

Construction of Drainage Sluice (PDS1) over Hamai Khal at Km. 19.080., 1
Vent-1.50mx1.80m.
Construction of Drainage Sluice (PDS13) over Buzbania Khal at Km. 09.266,
1 Vent-1.50mx1.80m.

-

Khulna/Batiaghata

1 No

171.43

167.56

-

Khulna/Batiaghata

1 No

164.73

164.70

১৬.১। ১৩টি মযগুয়রটয়যয ভয়ে ৩টি ননভথাণ কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। ফনষ্ট ১০টিয ভয়ে ৯টিয কাম থায়দ মদো য়েনছর এফং মগুয়রায
গ্রগনত ১০%- ৬০%। ননভথাী প্রয়কৌরী জানান কায়জয নযভাণ নুমােী ঠিকাদাযয়দয নফর নযয়াধ কযা য়েয়ছ। মযগুয়রটয
ননভথায়ণ জন্য ংগৃীত ননভথাণ াভগ্রী মমভন - ীট াআরমূ (২১১.৪০ মভনরক টন ) ননভথাণ প্রয়কৌরীয নপ চত্বয়য যনেত
ফস্থাে অয়ছ।

নচে=৫-৬: ভাপ্ত মযগুয়রটায মূয়য িন্ত নচে

১৮। ফাঁধ পুনঃযাকৃনতকযণঃ প্রকয়েয অতাে ২০ .৩৪ নকঃনভঃ ফাঁধ পুনঃননভথাণ কযা য়েয়ছ। নযদথনকায়র মদিা মাে
পুনঃননভথাণকৃত ফাঁধ গুয়রা বার ফস্থাে অয়ছ।

নচে=৭-৮: পুনঃননভথাণকৃত ফাঁধ
১৯। প্রকয়েয জনফর ননয়োগ: ফনণ থত প্রকয়েয অতাে মকান নতুন জনফর ননয়োগ কযা েনন। নফযভান জনফর নদয়ে প্রকেটিয কাজ
ফাস্তফােন কযা ে।
২০। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র (জুরাআ/২০১২ য়ত জুন /২০১৬আং ম থন্ত) মভাট ৪ জন নযচারয়কয
দানেত্ব ারন কয়যন। ননয়ম্ন প্রকে নযচারকয়দয তথ্য মদো রঃ

ক্রঃ
নং
১.
২.
৩.
৪.

২১।

প্যযন্ত

Procurement of Works এয ঈয তথ্যানদঃ প্রকয়েয অতাে কর প্যায়কয়জয কাজ আ-মটন্ডায়যয ভােয়ভ কযা
য়েয়ছ ভয়ভথ জানা মাে।

২২। প্রকয়েয ফাস্তফােয়নািয প্রবাফ  ঈকাযয়বাগীয়দয ভতাভত: প্রকে এরাকা নযদথন কায়র স্থানীে ঈকাযয়বাগীয়দয ননকট
য়ত জানা মাে মম িার িনয়নয পয়র িায়রয প্রফা বৃনি ময়েয়ছ এফং িায়র চালাফায়দয জন্য ানন াো মায়ে। এছাড়া
গৃস্থানর কায়জয প্রয়োজয়ন নন ব্যফায কযা মায়ে। জনগণ অয়যা জানান মম িার িনয়নয পয়র প্রস্ত  গবীয য়র
ফতথভায়ন মজাোয বাটায কাযয়ণ ভংরা -মঘানলোিারী চযায়নয়রয নর নভনশ্রত ানন অাে িায়র নর জয়ভ মায়ে এফং
নদী/িায়রয গবীযতা কয়ভ মায়ে ।

২৩। প্রকয়েয ঈয়েশ্য জথনঃ
ক)
ি)
গ)
ঘ)

২৪।

নযকনেত
২৯৩০৪ মঃ এরাকাে ফন্যা ননেন্ত্রণ ননষ্কান
ব্যফস্থায ঈন্নেন;
রফণ ানন প্রয়ফ মযাধ ;
ভূ-নযস্থ ানন ব্যফায়যয ভােয়ভ চালাফাদ কযা;
নযয়ফয়য বাযাম্য যো কযা।

নজথত
ক) িার িনয়নয পয়র িায়রয প্রফা বৃনি ময়েয়ছ এফং িায়র
চালাফায়দয জন্য ানন াো মায়ে। এছাড়া গৃস্থানর কায়জয
প্রয়োজয়ন ানন ব্যফায কযা মায়ে। জনগণ অয়যা জানান মম
িার িনয়নয পয়র প্রস্ত  গবীয য়র ফতথভায়ন মজাোয
বাটায কাযয়ণ ভংরা-মঘানলোিারী চযায়নয়রয নর নভনশ্রত ানন
অাে িায়র নর জয়ভ মায়ে এফং নদী /িায়রয গবীযতা কয়ভ
মায়ে।
ি) ফাঁধ  মযগুয়রটয ননভথাণ না কযাে রফনাক্ত ানন প্রয়ফ মযাধ
ে নাআ।

ঈয়েশ্য পুয়যাপুনয নজথত না য়র তায কাযণঃ

২৪.১। মভাংরা -মঘানলোিারী চযায়নরটি ফনণ থত “ফায়গযাট মজরাে মাল্ডায ৩৪/২এয ভনন্বত ানন ব্যফস্থানা ” ীল থক প্রকেটিয
অঈট পর এরাকাে ফনস্থত। ঈক্ত চযায়নয়রয নাব্যতা যোে মনৌ-নযফন ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী ভয়াদয়েয ভন্বয়ে
০১/০৬/২০১৫আং তানযয়ি নুনষ্ঠত অন্তঃভন্ত্রণারয়েয বায নিায়ন্তয অয়রায়ক ২৭/০৩/২০১৫আং তানযি এনডন বায
এফং২১/০১/২০১৬আং তানযি নুনষ্ঠত ৫ভ নস্টোনযং কনভটিয নিায়ন্তয অয়রায়ক শুদৄ নডনন এয নদী/িার পুনঃিনয়নয
ংস্থান মযয়ি ফাঁধ ননভথাণ ফাদ নদয়ে এফং স্লুআ মগআটমূয়য গ্রগনত মম ফস্থাে যয়েয়ছ এ ফস্থাে ভাপ্ত মযয়ি প্রকেটি
জুন/২০১৬আং এয ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযায নিান্ত ে ফয়র কভথকতথাগন জানান। তাযআ ধাযাফানকতাে জুন/২০১৬আং এয
ননয়দ থনায অয়রায়ক প্রকেটি এবায়ফ ভাপ্ত ে।
২৪.২। ননষ্কান ব্যফস্থায নকছুটা ঈন্নেন য়র ফাঁধ  মযগুয়রটয ননভথাণ না কযাে রফনাক্ত ানন প্রয়ফ মযাধ কযা মােনন।

২৫।

ফাস্তফােন ভস্যাঃ

২৫.১। মভাংরা-মঘানলোিারী চযায়নরটি নাব্যতা যোে নদী/িার পুনঃিনয়নয ংস্থান মযয়ি ফাঁধ ননভথাণ ফাদ নদয়ে এফং স্লুআ মগআট
মূয়য গ্রগনত মম ফস্থাে যয়েয়ছ এ ফস্থাে ভাপ্ত মযয়ি প্রকেটি জুন/২০১৬আং এয ভয়ে প্রকে ভাপ্ত কযায নিান্ত ে।
মা একয়নক কর্তথক ০৯/০৭/২০১৭ তানযয়ি নুয়ভানদত ে।

২৬।

সুানয/ভতাভতঃ

২৬.১। প্রকয়েয অতাে ভাপ্ত কাজমু (মযগুয়রটয  ফাধঁ ননভথাণ) ফাদ নদয়ে নডনন ংয়াধন পূফ থক প্রকেটি ভাপ্ত মঘালনা
কযা মভাংরা ঘনলোিারী চযায়নয়রয নব্যাতা যোয নননভি একটি ভে ঈয়মাগী দয়ে ভয়ভথ প্রতীেভান য়েয়ছ।
২৬.২। প্রকয়েয অতাে ম্পানদত কাম থক্রভমু (নদী/িার পুনঃিনন এফং ফাধঁ পুন থাফান) ননেনভত যোয়ফেন ব্যফস্থা গ্রণ কযা
প্রয়োজন।
২৬.৩। আয়তা ভয়ে মযগুয়রটয ননভথায়ণয জন্য নধগ্রণকৃত জনভ, যফযাকৃত ননভথাণ াভগ্রী (নস্টর ীট াআর) য়কয়জা ফস্থাে মপয়র
না মযয়ি ন্যয়কান চরভান প্রকয়ে ব্যফায কযা মময়ত ায়য।
২৬.৪। প্রকেটি ঈয দ্রুত External Audit ম্পাদন কযয়ত য়ফ এফং
২৬.৫। সুানয/ভতাভয়তয নফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ  তা অআএভআনডয়ত এক ভায়য ভয়ে ফনত কযয়ত য়ফ।

