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পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছরেে এডিডিভুক্ত সমাপ্ত
প্রকরেে মূল্যায়ন প্রডিরবদরনে উিে মন্ত্রণালয়/ডবভাগডভডিক সাে-সংরেি
ক্রঃ
নং

(১)
১।

০১।
০২।

মন্ত্রণালরয়ে
নাম

(২)
িাডন সম্পদ
মন্ত্রণালয়

মমাট সমাপ্ত
প্রকরেে সংখ্যা

(৩)
০৫

সমাপ্ত প্রকরেে ধেণ

মূল সময় ও ব্যরয়ে তুলনায়

ডবডনরয়াগ
প্রকরেে
সংখ্যা

কাডেগেী
সহায়িা
প্রকরেে
সংখ্যা

মেডিডসএফ
ভূক্ত
প্রকরেে
সংখ্যা

সময় ও ব্যয়
উভয়ই
অডিক্রান্ত
প্রকরেে
সংখ্যা

সময়
অডিক্রান্ত
প্রকরেে
সংখ্যা

(৪)
05

(৫)
--

(৬)
--

(৭)
04

(৮)
01

ব্যয়
অডিক্রান্ত
প্রকরেে
সংখ্যা

(১০)
04

ব্যয়
অডিক্রারন্তে
শিকো
হাে(%)
সব থডনম্নসরব থাচ্চ
(১১)
13.5
25.70

সমাপ্ত প্রকরেে সংখ্যাঃ ০৫টি
সমাপ্ত প্রকরেে ব্যয় ও মময়াদকালঃ

ক্রডমক
প্রকরেে নাম
নং
(১)
(২)
১।
সসয়েন্ডারী টাউিস ইনিয়েয়টড ফ্লাড প্রয়টেশি প্রয়েক্ট )২-সেে(
২
নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চন্ডীমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর
সংরক্ষণ প্রেল্প )১ম সংয়শানিি(
৩
খুলিা সেলার ভুনিোর নবল এবং বণীল সনলমপুর
সোলাবাশুখালী বন্যা নিেন্ত্রণ ও নিষ্কাশি প্রেল্প
৪
ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রেল্প
৫
মািামুহুরী সসচ প্রেল্প )২ে পর্ যাে(
০৩।

সময়
অডিক্রারন্তে
শিকো হাে
(%)
সব থডনম্নসরব থাচ্চ
(৯)
44
267

প্রকৃি ব্যয়
(লে টাকায়)
(৩)
৫১৩৮৭.২৮০
১২৮৭৩.৮৬

প্রকৃি মময়াদকাল
(৪)
০১/০৭/২০০৪-৩০/০৬/২০১৩
০১/০৭/২০০৮-৩০/০৬/২০১৩

১৮৮১.৬৬

০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩

২২৩২.৩৩
১৮৮১.৬৬

০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩
০১/০৭/২০০৫-৩০/০৬/২০১৩

ব্যয় ও মময়াদ বৃডিে কােণঃ
মূলি: নিম্ননলনখি োরয়ণ প্রেয়ল্পর ব্যে ও সমোদ বৃনি েরা হে:
সমাপ্ত প্রেল্পসমূয়হর সমোদোল বৃনির প্রিাি প্রিাি োরণসমূহ হয়ে র্থার্থ সম্ভাব্যিা সমীক্ষা ব্যিীি প্রেল্প প্রণেি ও
ঠিোদার নিয়োয়ে নবলম্ব, ক্রে োর্ য প্রনক্রোেরয়ণ সমেয়ক্ষপি, ঘি ঘি প্রেল্প পনরচালে বদলী ইিযানদ। িাছাড়া সমাপ্ত
প্রেল্পসমূয়হর ব্যে মূল অনুয়মানদি ব্যে অয়পক্ষা বৃনি িা সপয়লও প্রেল্প প্রণেিোয়ল বাস্তবিার নিনরয়খ প্রয়োেিীে
োর্ যক্রম প্রেল্প প্রস্তায়ব অন্তর্ভযক্ত িা েরা, বারবার সৈৌি োয়ের নডোইি পনরবিযি ও নসনডউল সরট/নিমযাণ সামেীর
মূল্য বৃনিয়হতু সৈৌি োয়ের ব্যে বৃনি পাওোে োয়ের পনরমাণ হ্রাস েয়র প্রেল্প সংয়শািি, সঠিে পনরেল্পিার অৈাব,
দুব যল প্রেল্প ব্যবস্থাপিা ইিযানদ োরয়ণ অয়িে প্রেল্প মূল পনরেল্পিা সমািায়বে বাস্তবােি েরা সম্ভব হেনি।

০৪.
প্রকে বাস্তবায়রনে মেরে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডেশঃ
ক্র:িং:
প্রকরেে নাম ও সমস্যা
০১।
সসয়েন্ডারী টাউিস ইনিয়েয়টড ফ্লাড প্রয়টেশি প্রয়েক্ট )সেে২(:
প্রেল্প বাস্তবােয়ি নবলম্ব )Time Over-run( র্ভনম অনিেহয়ণ
সমস্যা, পরামশযে নিয়োয়ে সমস্যা, বন্যােনিি োরণ,বাস্তবােি
সমোদ বৃনি
০২।
নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চন্ডীমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর
সংরক্ষণ প্রেল্প )১ম সংয়শানিি(:
নিস্তার সর্ স্থায়ি সেনেং-এর প্রস্তাব েরা হয়েনছল িা সটেসই হেনি।
র্মুিা, পদ্মা, নিস্তা ইিযানদ বড় িদী নবনক্ষপ্তৈায়ব সেনেং েয়র সোি
সুেল পাওো র্াে িা। সেনেং-এর সুেল সপয়ি েযানপটাল সেনেং
প্রয়োেি। বড় িদীগুয়লায়ি নবনক্ষপ্ত সেনেং েরা হয়ল অয়থ যর অপচে ।

সুিাডেশ
প্রেল্পটির আওিাে মুনিেঞ্জ অংয়শর অসমাপ্ত োয়ের
নবষেটি পরীক্ষাপূব যে এ েন্য দােী/েনড়ি ব্যনক্তয়দর
নবষয়ে শানস্তমূলে ব্যবস্থা েহণ েরয়ি হয়ব। অনিেন্তু,
অসমাপ্ত োয়ের নবয়লর নবষেটি মন্ত্রণালে ের্তযে
খনিয়ে সদখা সর্য়ি পায়র।
র্থার্থ পনরেল্পিা এবং মাঠ পর্ যায়ের প্রকৃি
প্রয়োেিীেিার নৈনিয়ি ও সক্ষত্র নবয়শয়ষ ম্ভাব্যিার
সমীক্ষার আয়লায়ে প্রেল্প েহয়ণর পদয়ক্ষপ েহণ করা
বাঞ্ছণীে।
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০৩।

০৪।

০৫।

খুলিা সেলার ভুনিোর নবল এবং বণীল সনলমপুর
সোলাবাশুখালী বন্যা নিেন্ত্রণ ও নিষ্কাশি প্রেল্প :
আয়লাচয পাইলট প্রেয়ল্পর আওিাে Institute r taW f
)Mt (
n ledo এর দ্বারা এেটি ইনঞ্জনিোনরং সায়ৈয
এবং Centre for Environmental & Geographic
Information Services (CEGIS) এর দ্বারা সামানেে ও
পনরবয়শেি প্রৈাব সায়ৈয েরা হে। এসব সায়ৈযর নবষয়ে প্রেল্প
পনরচালয়ের দপ্তর হয়ি সোি ক্রে প্রনক্রো েহণ ছাড়াই
বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবায়ডযর ঢাোস্থ সেন্দ্রীে োর্ যালে হয়ি
সরাসনর Mt ও CEGIS দানেত্ব সদো হে। প্রেল্প পনরচালে
এসব োয়ের নবল পনরয়শাি েয়রয়ছ মাত্র। সোি উন্নেি
প্রেয়ল্পর অথ য এৈায়ব ব্যে েরা সরোয়রর প্রচনলি ক্রে
আইি/নবনিমালা’র সায়থ সামঞ্জস্যপূণ য িে বয়ল প্রিীেমাি।
নবষেটি মন্ত্রণালে ের্তযে খনিয়ে সদখা আবশ্যে।
ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রেল্প :
প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির পর বন্দয়রর অৈযন্তয়র সদাোিপাট,
োরখািা ও অন্যান্য অবোঠায়মা বৃনি পাওোে নেছুটা পানি
নিষ্কাশি ব্যবস্থাে সমস্যা সদখা নদয়েয়ছ। আয়লাচয প্রেয়ল্পর
আওিাে ১ িং প্যায়েয়ের Slope এ মেলা, আবেযিা ও
ছাই সেলা হয়ে, নবিাে প্রেয়ল্পর সসৌন্দর্ য িষ্ট হয়ে । ভৈরব
বন্দরটি খুবই ঘি বসনিপূণ য এবং আমদািী ও রপ্তািী প্রনিনিেি
বৃনি পাওোে বড় িরয়ির Landing Platform নিমযাণ
প্রয়োেি।
মািামুহুরী সসচ প্রেল্প : )ে পর্ যাে২(
ঘণ ঘণ প্রেল্প পনরচালে বদলীর োরয়ণ প্রেয়ল্পর োয়ের
মায়ির উপর সিনিবাচে প্রৈাব সরয়খয়ছ। প্রেয়ল্পর আওিাে
নিনমযি বাঘগুেরাে রাবার ডযাম এবং সংনিষ্ট অবোঠায়মা
নিমযায়ণ নবলয়ম্বর োরয়ণ প্রেয়ল্পর বাস্তবােিোল অনিেহায়র
নবলম্ব হে। বাঘগুেরাে ফুট ব্রীয়ের নেনিনসং োে এবং পাম্প
হাউয়ের নিমযাণ োয়ের মাি সয়ন্তাষেিে হেনি। প্রেয়ল্পর
প্রিাি অংে দু’টির নডোইি প্রস্তুি িা েয়র অনুয়মাদি
প্রনক্রোেরণ েরাে প্রেল্প বাস্তবােয়ি েটিলিা সৃনষ্ট হে।

আয়লাচয পাইলট প্রেয়ল্পর আওিাে Institute r
)Mt (taW f
n ledo এর দ্বারা এেটি
ইনঞ্জনিোনরং সায়ৈয এবং Centre for
Environmental & Geographic Information
Services (CEGIS) এর দ্বারা সামানেে ও

পনরবয়শেি প্রৈাব সায়ৈয েরা হে। এসব সায়ৈযর
সুপানরয়শর নৈনিয়ি প্রেল্প এলাোর েলাবিিা
দূরীেরয়ণ সটেসই ব্যবস্থা েহয়ণর লয়ক্ষয বাংলায়দশ
পানি উন্নেি সবাড য োর্ যের ব্যবস্থা েহণ েরয়ি পায়র।

ভৈরব বন্দরয়ে আধুনিে বন্দয়র রূপান্তর েরার নিনময়ি
Landing Station ও সেি নিমযাণ প্রস্তাবসহ ২ে
সেে নহয়সয়ব এেটি প্রেল্প েহণ েরা সর্য়ি পায়র।
প্রেল্পটির বাস্তবােয়িাির পনরচালিা ও রক্ষরায়বক্ষণ
পানি উন্নেি সবাড য ের্তযে সম্পাদি েরা সর্য়ি পায়র।
প্রেয়ল্পর আওিাে ক্রেকৃি োড়ী সরোনর নিেমানুর্ােী
পনরবহণ পুয়ল হস্তান্তর েরা সর্য়ি পায়র।
ঘি ঘি প্রেল্প পনরচালে বদলীর নবষেটি পনরহার
েরয়ি হয়ব। ৈনবষ্যয়ি সোি প্রেয়ল্প পনরচালয়ের
বদলীর প্রয়োেিীেিা সদখা নদয়ল প্রেল্প পনরচালে
বদলী সংক্রান্ত েনমটির সুপানরশ/অনুয়মাদি ক্রয়ম
বদলী েরয়ি হয়ব; বাঘগুেরাে নিনমযি রাবার ডযাম ও
সংনিষ্ট অবোঠায়মা নিমযায়ণ চুনক্ত বানহর্ভযি মাত্রানরক্ত
নবলম্ব েরাে ঠিোদায়রর নিেট সথয়ে নলকুইয়ডয়টড
সডয়মে আদাে েরয়ি হয়ব। িাছাড়া বাঘগুেরাে
নিনমযি ডযাম সংনিষ্ট পাম্প হাউেটি প্রনিস্থাপয়ির
ব্যবস্থা সিো সর্য়ি পায়র।
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“সসয়েন্ডারী টাউি ইিটিয়েয়টড ফ্লাড প্রয়টেশি প্রয়েক্ট )২ে পর্ যাে(”
সমাপ্ত প্রেয়ল্পর মূল্যােি প্রনিয়বদি
) সমাপ্ত : জুি,২০১৩(
১.০
২.০
৩.০
৪.০

৫.০

প্রেয়ল্পর িাম
নিব যাহী সংস্থা
প্রশাসনিে মন্ত্রণালে
প্রেয়ল্পর অবস্থাি

: সসয়েন্ডারী টাউি ইিটিয়েয়টড ফ্লাড প্রয়টেশি প্রয়েক্ট )২ে পর্ যাে(
: বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাডয
: পানি সম্পদ মন্ত্রণালে
:
নবৈাে
সেলা
উপয়েলা
ঢাো
োমালপুর, মেমিনসংহ, োমালপুর সদর, মেমিনসংহ সদর,
মুনিেঞ্জ, মানিেেঞ্জ
মুনিেঞ্জ সদর, মানিেেঞ্জ সদর
রােশাহী
রােশাহী
রােশাহী সদর
রংপুর
োইবান্ধা
োইবান্ধা সদর
খুলিা
কুনষ্টো
কুনষ্টো সদর
নসয়লট
সুিামেঞ্জ
সুিামেঞ্জ সদে
চট্টোম
ব্রাহ্মণবানড়ো
ব্রাহ্মণবানড়ো সদর
প্রেয়ল্পর বাস্তবােি সমে ও ব্যে :

অনুয়মানদি ব্যে
মূল
১
৪১২৭৯.৭৩০

সব যয়শষ
সংয়শানিি )২ে
সং:(
২
৫১৯৭৩.১১১

প্রকৃি ব্যে

৩
৫১৩৮৭.২৮০

অনুয়মানদি বাস্তবােিোল
মূল

সব যয়শষ
সংয়শানিি

৪
জুলাই’২০০৪
সথয়ে
জুি’২০০৯

৫
জুলাই’২০০৪
সথয়ে
জুি’২০১৩

প্রকৃি
বাস্তবােিোল

৬
জুলাই’২০০৪
সথয়ে
জুি’২০১৩

)লক্ষ টাোে(
অনিক্রান্ত ব্যে অনিক্রান্ত সমে
)মূল প্রাক্কনলি )মূল বাস্তবােি
ব্যয়ের %(
োয়লর %(
৭
২৫.৭০

৮
৪ বছর
)৪৪%(

৬.০

অংে নৈনিে অেেনি : পনরনশষ্ট-ে

৭.০

োে অসমাপ্ত থােয়ল িার োরণ: প্রেয়ল্পর আওিাে পনরদনশযি সেল উপ-প্রেয়ল্পর সোি োর্ যক্রম অসম্পানদি িাই বয়ল সংনিষ্ট
েমযেিযােণ োনিয়েয়ছি।
মূল্যােি পিনি )Methodology( : আয়লাচয প্রেয়ল্পর মূল্যােি প্রনিয়বদিটি প্রণেয়ি নিয়ম্নাক্ত নবষে/পিনি অনুসরণ েরা
হয়েয়ছ :
আরনডনপনপ পর্ যায়লাচিা;
মন্ত্রণালে ের্তযে সপ্রনরি প্রেয়ল্পর বাস্তবােি অেেনি পর্ যায়লাচিা;
নপনসআর পর্ যায়লাচিা;
োয়ের বাস্তব অেেনি র্াচাই এবং িথ্য সংেয়হর েন্য সয়রেনময়ি পনরদশযি ;
প্রাপ্ত িয়থ্যর নৈনিয়ি সংনিষ্ট েমযেিযায়দর সায়থ আয়লাচিা।

৮.০

৯.০

প্রেয়ল্পর উয়েশ্য: ৯টি নিব যানচি মাঝারী শহয়র সমনিি বন্যা প্রনিয়রাি োর্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম বন্যামুক্ত ও বসবাসয়র্াগ্য পনরয়বশ
নিনিি েয়র শহয়রর অথ যনিনিে সমৃনি অেযি ও দানরদ্র নবয়মাচি েরা।

১০.১

প্রেয়ল্পর পটর্ভনমিঃ ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সায়লর ৈোবহ বন্যার সপ্রনক্ষয়ি ১৯৯০ সায়লর প্রথম নদয়ে অন্যায়ন্যর ময়ধ্য
Flood Action Plan (FAP) 9A ও 9B সমীক্ষা সম্পাদি েরা হে। FAP 9A ও 9B সমীক্ষাে ১৬টি
শহরয়ে বন্যার েন্য ঝনুঁ েপূণ য নচনিি েরা হে র্া ৈনবষ্যৎ নবনিয়োে প্রেয়ল্প অন্তভুযনক্তর েন্য নবয়বনচি হে। নচনিি
১৬টি শহয়রর মধ্য সথয়ে ৬টি মাঝারী শহয়রর উন্নেয়ির লয়ক্ষয এশীে উন্নেি ব্যাংয়ের সহােিাে ১৯৯৪-২০০০
সমোয়দ “মাঝারী শহর সমনিি বন্যা প্রনিয়রাি প্রেল্প পর্ যাে-১ (STIFPP-II)” বাস্তবানেি হে। প্রেয়ল্পর
আওিাভুক্ত শহরগুয়লা নছল খুলিা, নদিােপুর, কুনড়োম, পঞ্চেড়, হনবেঞ্জ ও সমৌলৈীবাোর।
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১০.২

অবনশষ্ট ১০টি শহয়রর ময়ধ্য ৯টি শহয়রর েন্য মাঝারী শহর সমনিি বন্যা প্রনিয়রাি প্রেল্প পর্ যাে-১ (STIFPP-II)
এশীে উন্নেি ব্যাংয়ের োনরেরী সহােিা প্রেয়ল্পর আওিাে ২০০৩-২০০৪ সায়ল সম্ভাব্যিা র্াচাই েরা হে। প্রেল্পটি
বাস্তবােয়ির েন্য ADB Fact Finding Mission ৩০ জুি, ২০০৪ এ Aid Memoire দানখল েয়র।
উক্ত প্রেয়ল্প সর্ ৯টি মাঝারী শহরয়ে অন্তভুযক্ত েরা হয়েয়ছ িা হয়লা: কুনষ্টো, রােশাহী, োইবান্ধা, োমালপুর,
মেমিনসংহ, মানিেেঞ্জ, মুনিেঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়ীো ও সুিামেঞ্জ। উক্ত সম্ভাব্যিা সমীক্ষার আয়লায়ে নিয়ম্নাক্ত ৪টি অংে
সম্বনলি প্রেল্পটি েহণ েরা হে:
(ে) বন্যাপ্রনিয়রাি;
(খ) নিষ্কাশি ব্যবস্থা উন্নেি;
(ে) পনরয়বশ উন্নেি; এবং
(ঘ) প্রেল্প বাস্তবােি দক্ষিা বৃনি।

১২.০

প্রেয়ল্পর অনুয়মাদি: মূল প্রেল্পটি ২৮/০৪/২০০৫ িানরয়খ এেয়িে সৈাে অনুয়মানদি হে। মূল প্রেয়ল্পর সমাট
অনুয়মানদি ব্যে ৬৯৭.১৭৮১ সোটি টাো। প্রেল্পটি সর্ৌথৈায়ব বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাড য ও স্থািীে সরোর প্রয়েৌশল
অনিদপ্তর ের্তযে বাস্তবানেি হয়েয়ছ, র্ার লীড এয়েিী বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাড।য পানি উন্নেি সবাড য অংয়শর
অনুয়মানদি সমাট ব্যে ৪১২.৭৯৭৩ সোটি টাো (নেওনব: ৯৫.৮৮৭৭+ প্র:সা: ৩১৬.৯০৯৬ সোটি টাো)। সমাট
৬৪১.১৬০১ সোটি টাো ব্যয়ে জুলাই, ২০০৪ সথয়ে জুি, ২০১১ সমোয়দ বাস্তবােয়ির েন্য প্রেল্পটির ১ম সংয়শািয়ির
প্রস্তাব ০৪/০৫/২০১০ িানরয়খ এেয়িে ের্তযে অনুয়মানদি হে। োর্ যপনরনি হ্রাস, নবনৈন্ন অংয়ের পনরমায়ণর হ্রাস/বৃনি
এবং ওয়পে ঋণ নবলয়ম্ব ছাড় েরার োরয়ণ ও প্রেয়ল্পর সমোদ ৬ মাস বৃনির োরয়ণ প্রেল্পটির ২ে সংয়শািয়ির প্রস্তাব
৩১/০৫/২০১২ িানরয়খ পনরেল্পিা েনমশয়ি সপ্ররণ েরা হে র্া ৫১৯.৭৩ সোটি টাো ব্যয়ে বাস্তবােয়ির েন্য মািিীে
পনরেল্পিা মন্ত্রী ের্তযে অনুয়মানদি হে।

১৩.০

প্রেয়ল্পর মূল োর্ যক্রমিঃ ২২.৫৭০ নে:নম: িতুি বাঁি নিমযাণ, ৬৮টি িতুি সরগুয়লটর/ব্রীে স্থাপি, ৩৫.৪৮০ নে:নম:
পুরািি বাঁি সমরামিসহ িদী িীর সংরক্ষণ, ফ্লাড ওোল ভিনর, ২টি সরগুয়লটর সমরামি ও ৪৫.৮১০ নে:নম:
সেয়িে চযায়িল পুি: খিি প্রেল্পটির মূল োে।

১৪.০

প্রেল্প পনরচালে সম্পনেযি িথ্য:

১৫.০

১৬.০

ক্রিঃ
িং
১।

প্রেল্প পনরচালয়ের িাম
েিাব সমািঃ আবদুি নূর

২

েিাব সমািঃ সাইদুর রহমাি

পদবী

পূণ যোলীি/ খন্ডোলীি

সমেোল

িত্ত্বাবিােে
প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে
প্রয়েৌশলী

পূণ যোলীি

০৯/০২/২০০৫ হয়ি ২৩/১১/২০০৯

পূণ যোলীি

২৩/১১/২০০৯ হয়ি প্রেল্প সমানপ্ত পর্ যন্ত

প্রেয়ল্পর সানব যে বাস্তবােি:
প্রেল্পটির সমাট অনুয়মানদি ব্যে ৫১৯. ৭৩ সোটি টাো।নপনসআর অনুর্ােী প্রেল্প বাস্তবােয়ি প্রকৃি ব্যে হয়েয়ছ ৫১৩.৮৭ সোটি
টাো র্া অনুয়মানদি প্রেল্প ব্যয়ের ৯৮.৮৮% এবং বাস্তব অেেনি প্রাে ৯৯%।
আনথেয বরাে, ব্যে নবয়িষণ: বছরওোরী নডনপনপ অনুর্ােী চানহদা ও প্রকৃি বরাে প্রানপ্ত ব্যয়ের তুলািামূলে নচত্র:

(লক্ষ টাোে)
অথ য বছর
২০০৪-২০০৫
২০০৫-২০০৬
২০০৬-২০০৭
২০০৭-২০০৮
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
সব যয়মাট:

বছরওোরী নডনপনপ’র চানহদা

আরএনডনপ বরাে

আনথ যে অেেনি (প্রকৃি ব্যে)

২৮.৮১
৭৭৩.৩৭
৭৮৭২.৫৩
৮০১৮.২৬
১১২৯৫.৭২
৮৮৪০.৯২
১২১৮৫.১৯
২৯৫৮.৩২
৫১৯৭৩.১১

৬০.০০
১৩১০.০০
৯৩৩০.০০
৮২০০.০০
১২০০০.০০
৯২০০.০০
১৩৪৮০.০০
২৪৫৭.০০
৫৬০৩৭.০০

২৮.২৮
৭৭৩.৩৭
৭৮৭২.৫৩
৮০১৮.২৪
১১২৯৫.৭২
৮৮৪০.৯২
১২১৮৫.১৯
২৩৭২.৪৯
৫১৩৮৭.২৮
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প্রেল্প পনরদশযি: প্রেল্পটি সমাপ্ত মূল্যােি প্রনিয়বদি ভিরীর উয়েশ্য সহোরী পনরচালে েিাব শাহাদাৎ সহায়সি মাসুদ ১২ জুি,

২০১৪ িানরয়খ মুনিেঞ্জ সেলা, ১৩/০৭/২০১৪ িানরয়খ উপ-পনরচালে েিাব পনরমল চন্দ্র বসু মানিেেঞ্জ সেলা, ১৫/০৬/২০১৪ ও
০৯/১১/২০১৪ িানরয়খ পনরচালে েিাব আবুল োলাম আোদ সুিামেঞ্জ ও োমালপুর সেলা এবং মহাপনরচালে সমা: নসনেকুর
রহমাি ২৯/০৮/২০১৪ িানরয়খ রােশাহী উপ-প্রেল্প পনরদশযি েয়রি।
১৬ ০.পনরদশযি পর্ যয়বক্ষণ :
মুিীেঞ্জ সেলা :প্রেল্পটির আওিাে মুিীেঞ্জ সেলাে বাস্তবানেি প্রনিরক্ষা োে ,সরগুয়লটর নিমযাণ এবং ফ্লাড ওোল নিমযাণ
োে সয়রেনমি পনরদশযি েরা হয়েয়ছ। পনরদশযি পর্ যয়বক্ষণ নিয়ম্ন সদো হয়লা :
১৬.১.১ সেনরঘাট হয়ি ইোেউনেি েয়লে পর্ যন্ত প্রনিরক্ষা োয়ের নবনৈন্ন অসংেনি পাওো র্াে ।সর্মি: ব্লে সদয়ব র্াওো, ব্লে িা থাো।

নচত্র-১: ব্লে সডয়ব র্াওো এবং ব্লে িা থাো অংশ
১৬.১.২ পনরদশযিোয়ল সরগুয়লটরগুয়লার চানব পাওো র্ােনি (নচত্র-৪)। প্রেল্প সূয়ত্র োিায়িা হে, স্থািীেয়দর মাধ্যযয়ম
সরগুয়লটর গুয়লা পনরচালিা েরা হে।
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নচত্র-২: সরগুয়লটর
১৬.১.৩ বানহযে দৃনষ্টয়ি ফ্লাড ওোল নিমযাণ োয়ের মাি সয়ন্তাষেিে হয়েয়ছ বয়ল প্রিীেমাি হে।

নচত্র ৩: নিনমযি ফ্লাডওোল
মানিেেঞ্জ সেলা: মানিেেঞ্জ উপ-প্রেয়ল্পর আওিাে সবউথা ঘাট এলাোে োনলেঙ্গা িদীর ৬০০ নমটার িীর সংরক্ষণ োে,
বান্দুটিোে ৪ সৈি সরগুয়লটর, সবাোনলো সথয়ে সদড়োম বাোর পর্ যন্ত ১৪৭০ নমটার বন্যা নিেন্ত্ররণ বাঁি নিমযাণ, সবাোনলোে ৭০০
নমটার িদী িীর সংরক্ষণ এবং সবাোনলো ও সদড়োম বাোর হয়ে োেেীর ব্রীে ফ্লাড ওোল পনরদশযি েরা হয়েয়ছ।

১৬.২.১ সবউথা ঘায়টর ৬০০ নমটার বন্যা নিেন্ত্রণ বাঁয়ির উপর নদয়ে সড়ে ও েিপথ অনিদপ্তর মানিেঞ্জ-ঢাো সড়ে নিমযাণ েরয়ছ।
র্ার েয়ল এ বাঁি বরাবর প্রনিরক্ষা োে সৈয়ঙ্গ পুিরাে প্রনিরক্ষা োে েরা হয়ে। সরোয়রর দু’টি নবৈায়ের ময়ধ্য সমিয়ের অৈায়ব
বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাডয ের্তে
য সম্পানদি প্রনিরক্ষা োয়ের অথ য অপচে হয়েয়ছ;
১৬.২.২ বান্দুটিোে এেটি ৪ সৈি সরগুয়লটর নিমযাণ েরা হয়েয়ছ। সরগুয়লটর নিমযায়ণর গুণেি মাি ৈাল ময়ময প্রিীেমাি হয়েয়ছ।
ুঁ পাওো র্ােনি। প্রকৃি পয়ক্ষ সরগুয়লটর নিমযাণ েরা হয়লও এটা পনরচালিা েরা হে
নেন্তু সরগুয়লটর পনরচালিার েন্য োউয়ে খুয়ে
িা বা পনরচালিা েরার দরোর হে িা;
১৬.২.৩ সবাোনলো ও সদড়োম বাোর হয়ে োেেীর ব্রীে পর্ যন্ত সর্ ফ্লাড ওোল নিমযাণ েরা হয়েয়ছ িা অপ্রয়োেিীে ময়ময
প্রিীেমাি হয়েয়ছ। োেেীর ব্রীয়ের নিেট িয়লশ্বরী িদীর বন্যা হয়ি মানিেেঞ্জ শহরয়ে মুক্ত েরয়ি মূলি এ বন্যা নিেন্ত্রণ বাঁি
নিমযাণ েরা হয়েয়ছ। নেন্তু এ স্থায়ি িয়লশ্বরী িদী প্রাে সম্পূণ যরূয়প ময়র সেয়ছ। বাংলায়দয়শর সপ্রক্ষাপট নবয়বচিাে অপ্রয়োেিীে
ফ্লাড ওোল নিমযাণ েয়র অয়থ যর অপচে েরা হয়েয়ছ;
১৬.২.৪ প্রেল্পটি বন্যার প্রয়োপ মুক্ত োপাি, যুক্তরােয, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃনি উন্নি সদয়শর আথ য-সামানেে সপ্রক্ষাপট নবয়বচিাে
নিয়ে বাস্তবােি েরা হয়েয়ছ। বাংলায়দয়শর আথ য-সামানেে সপ্রক্ষাপট নবয়বয়চিা েয়র বাস্তবােি েরা হেনি। মানিেেঞ্জ শহর
বন্যার হাি হয়ি রক্ষার েন্য সৈৌি োে েরবার পর মানিেেঞ্জ শহর বন্যা প্রিযক্ষ েয়রনি। আবার র্খি শহর বন্যা প্রিযক্ষ
েরয়ব িখি হেয়িা বন্যা নিেন্ত্রয়ণর েন্যর নিনমযি ফ্লাড ওোল, িদী িীর সংরক্ষণ োে, বন্যা নিেন্ত্রণ বাঁি টিয়ে থােয়ব িা;
১৬.২.৫ মানিেেঞ্জ উপ-প্রেয়ল্পর োর্ যক্রমগুয়লা রায়ষ্ট্রর ঋণ েয়র নঘ খাওোর ময়িা ময়ি হয়েয়ছ।
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সুিামেঞ্জ সেলা: সুিামেঞ্জ শহয়রর ওয়েখানল পয়েয়ি ৬০০ নমটার িদী িীর সংরক্ষণ োে, ওয়েখানল পয়েয়ি ৩০০ নমটার বাঁি
পুিরাকৃনিেরণ ও সমরামি এবং ১১০৫ নমটার বাঁি নিমযাণ োে পনরদশযি েরা হয়েয়ছ।
১৬.৩.১ সুিামেঞ্জ সেলাে পনরদনশযি সেল োয়ের গুণেি মাি ৈাল ময়ময প্রিীেমাি হয়েয়ছ এবং োেগুয়লা টিয়ে আয়ছ।
োমালপুর সেলা: সেৌেদারী সমাড় হয়ি োনল ঘাট পর্ যন্ত ১১০০ নমটার, সেৌেদারী সমাড় হয়ি নসনৈল সােযয়ির আবানসে ৈবি
পর্ যন্ত ১১০০ নমটার এবং োনল ঘাট হয়ি কুমার পাড়া পর্ যন্ত ১১০০ নমটার িদী িীর সংরক্ষণ োে পনরদশযি েরা হয়েয়ছ।
১৬.৪.১ প্রেয়ল্পর আওিাে বাস্তবানেি োেগুয়লা সয়ন্তাষ েিে হয়েয়ছ। উপ-প্রেয়ল্পর আওিাে বাস্তবানেি িদী িীর সংরক্ষণ োয়ের েয়ল
োমালপুর েে সোট য, সেলা প্রশাসয়ের োর্ যালে, সানেযট হাউসসহ সরোয়রর নবনৈন্ন অনেস িদী ৈাঙ্গি হয়ি রক্ষা সপয়েয়ছ।
রােশাহী সেলা: িালাইমারী শহীদ নমিার এলাোে ৫০০ নমটার, সািবানড়ো ঈদোঁ ঘাট এলাোে ৪৫০ নমটার, োেলা েবরস্থাি
ও ঈদোঁ এলাোে ৪০০ নমটার িদী িীর সংরক্ষণ োে পনরদশযি েরা হয়েয়ছ। োয়ের মাি ৈাল বয়ল প্রিীেমাি হয়েয়ছ।
পনরদশযিোয়ল স্থািীে েিসািারয়ণর সায়থ আলাপ হয়েয়ছ। িদী িীর রক্ষার েন্য নিনমযি বড় বাঁয়ির নৈিয়রর বসনিগুয়লা িদী
নসেনস্ত হওোর হাি হয়ি রক্ষা সপয়েয়ছ এবং প্রেয়ল্পর আওিাে নিনমযি বাঁি-োম রাস্তাগুয়লা িায়দর বসবাস ও চলাচয়লর েন্য
খুু্বই সুনবিা সৃনষ্ট েয়রয়ছ।
১৬.৫.১ প্রেয়ল্পর আওিাে বাস্তবানেি োেগুয়লা সয়ন্তাষ েিে হয়েয়ছ। উপ-প্রেয়ল্পর আওিাে বাস্তবানেি িদী িীর সংরক্ষণ পদ্মা িদীর
ৈাঙ্গি হয়ি েিপদ রক্ষা সপয়েয়ছ।
১৭.০ বাস্তবােি সমস্যা/প্রাপ্ত সমস্যা:
১৭.১ প্রেল্প সেনন্দ্রে সমস্যা: )নপনসআর অনুর্ােী(
 র্ভনম অনিেহয়ণ সমস্যা;
 পরামশযে নিয়োয়ে সমস্যা;
 বন্যােনিি োরণ; এবং
 বাস্তবােি সমোদ বৃনি।
১৮.০

প্রেয়ল্পর উয়েশ্য অেযি:
অনুয়মানদি লক্ষয
৯টি নিব যানচি মাঝারী শহয়র সমনিি বন্যা
প্রনিয়রাি োর্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম বন্যামুক্ত ও
বসবাসয়র্াগ্য পনরয়বশ নিনিি েয়র শহয়রর
অথ যনিনিে সমৃনি অেযি ও দানরদ্র নবয়মাচি
েরা।

১৯.০

অনেযি

মন্তব্য

প্রকল্পটির প্রকৃত অর্জন ননর্জয় সময় সাপেক্ষ আপািদৃনষ্টয়ি স্বল্প
নিষয়। শহয়রর অথ যনিনিে সমৃনি অেযি ও দানরদ্র সমোয়দ উয়েয়শ্য অনেযি
নবয়মাচি েরার প্রকৃি অবস্থা প্রেল্প সমাপ্ত হয়লও প্রৈাব মূল্যােয়ির
মাধ্যয়ম প্রকৃি অেযি
হওোর দীঘ য সমে পর র্াচাই েরা সম্ভব।
নিরূপণ েরা র্ায়ব।

সুপানরশ/মিামি:
১৯.১ প্রেল্পটির আওিাে সর্মি অয়িে প্রয়োেিীে োে েরা হয়েয়ছ সিমনি অপ্রয়োেিীে োেও েরা হয়েয়ছ।
অপ্রয়োেিীে োেগুয়লা েরা হয়েয়ছ উন্নেি সহয়র্ােীয়দর দ্বারা পনরচানলি িায়দর সদয়শর আথ য-সামানেে, পনরয়বশপ্রনিয়বশ ও সৈৌেনলে সপ্রক্ষাপট নবয়বচিা প্রসূি সমীক্ষার আয়লায়ে। উন্নেি সহয়র্ােীয়দর ঋণ সপয়লই িা েহণ েয়র
েম প্রয়োেিীে অথবা অপ্রয়োেিীে োে েরবার প্রবণিা পনরহার েরা উনচি;
১৯.২ প্রেয়ল্পর িদী িীর সংরক্ষণ োয়ে সর্ সেল ব্লে িষ্ট হয়েয়ছ বা উয়ঠ সেয়ছ সস স্থায়ি ব্লেগুয়লা প্রনিস্থাপি েয়র
প্রনিরক্ষা োেগুয়লা সটেসই েরয়ি হয়ব;
১৯.৩ প্রেল্পটির External Audit সম্পাদি এবং উপ-অনুয়েদ: ১৯.১ ও ১৯.২ এ উনিনখি সুপানরয়শর নবষয়ে গৃনহি
পদয়ক্ষপ আইএমইনবৈােয়ে অবনহি েরয়ি হয়ব।
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নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর সংরক্ষণ প্রেল্প )১ম পর্ যাে(
সমাপ্ত প্রেয়ল্পর মূল্যােি প্রনিয়বদি
) সমাপ্ত : জুি,২০১৩(
১.০

প্রেয়ল্পর িাম

:

২.০
৩.০
৪.০
৫.০

নিব যাহী সংস্থা
প্রশাসনিে মন্ত্রণালে
প্রেয়ল্পর অবস্থাি
প্রেয়ল্পর বাস্তবােি সমে ও ব্যে :

:
:
:

নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর সংরক্ষণ প্রেল্প
)১ম পর্ যাে(
বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাডয
পানি সম্পদ মন্ত্রণালে
কুনড়োম সেলার কুনড়োম সদর, ফুলবাড়ী, িায়েশ্বরী, এবং ভুরুঙ্গামারী উপয়েলা
)লক্ষ টাোে(

অনুয়মানদি ব্যে
মূল
সব যয়শষ
সংয়শানিি
১
২
১৫০৬৬.৫০
১৫০৬১.৪৫

প্রকৃি ব্যে

৩
১২৮৭৩.৮৬

অনুয়মানদি বাস্তবােিোল
মূল
সব যয়শষ
সংয়শানিি
৪
৫
জুলাই’২০০৮ জুলাই’২০০৮
সথয়ে
সথয়ে
জুি’২০১০
জুি’২০১১

প্রকৃি
বাস্তবােিোল
৬
জুলাই’২০০৮
সথয়ে
জুি’২০১৩

অনিক্রান্ত ব্যে
)মূল প্রাক্কনলি
ব্যয়ের %(
৭
(-) ১৪.৫৫%

অনিক্রান্ত সমে
)মূল বাস্তবােি
োয়লর %(
৮
১৫০%

৬.০

অংে নৈনিে অেেনি: পনরনশষ্ট-ে

৭.০
৮.০

োে অসমাপ্ত থােয়ল িার োরণ: প্রেয়ল্পর প্রয়োেিীে সোি অংয়ের োে অসমাপ্ত সিই।
মূল্যােি পিনি )Methodology( : আয়লাচয প্রেয়ল্পর মূল্যােি প্রনিয়বদিটি প্রণেয়ি নিয়ম্নাক্ত নবষে/পিনি অনুসরণ েরা
হয়েয়ছ :
PEC সৈার োর্ যনববরণী পর্ যায়লাচিা;
আরনডনপনপ পর্ যায়লাচিা;
মন্ত্রণালে ের্তযে সপ্রনরি প্রেয়ল্পর বাস্তবােি অেেনি পর্ যায়লাচিা;
নপনসআর পর্ যায়লাচিা;
োয়ের বাস্তব অেেনি র্াচাই এবং িথ্য সংেয়হর েন্য সয়রেনময়ি পনরদশযি ;
প্রাপ্ত িয়থ্যর নৈনিয়ি সংনিষ্ট েমযেিযায়দর সায়থ আয়লাচিা।

৯.০

প্রেয়ল্পর উয়েশ্যিঃ

৯.১
৯.২
৯.৩

নিস্তা ব্যায়রয়ের ৈাটি হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর সংরক্ষণ;
িদী িীর সংরক্ষয়ণর মাধ্যয়ম র্ভনম ক্ষে সরাি এবং প্রাকৃনিে পনরয়বশেি ৈারসাম্য বোে রাখা;
নিস্তা ব্যায়রয়ের উোয়ি সেয়ে ওঠা চর অপসারণ েয়র ফ্লাড বাইপাস এবং নিস্তা ব্যায়রয়ের সুষ্ঠু পনরচালিা ও
রক্ষণায়বক্ষণ েরা ;
নিস্তা ব্যায়রয়ের ৈাটিয়ি ডাি িীর বরাবর িদী সেনেং েয়র মৃি চযায়িল পুিরুিার েরা;
নিস্তা িদীর িীর সংরক্ষয়ণর মাধ্যয়ম সরোনর-সবসরোনর নবনৈন্ন স্থাপিা রক্ষা, বাংলায়দশ-ৈারি-ভুটাি আন্তেযানিে রাস্তা
রক্ষা েরাও এ প্রেয়ল্পর মূল উয়েশ্য।

৯.৪
৯.৫
১০.০

প্রেয়ল্পর পটর্ভনমিঃ দীঘ য নদি র্াবি নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর ৈাঙ্গয়ির সম্মূখীি। ৈাঙ্গি
প্রনিয়রায়ির েন্য নিস্তা সরলওয়ে ব্রীে হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত নবনৈন্ন পয়েয়ি নিস্তা িদীর বাম িীর সংরক্ষয়ণর েন্য
"নিস্তা িদীর বাম িীর সংরক্ষণ” িায়ম এেটি প্রেল্প ১৯৯৮-২০০৬ সমোয়দ বাস্তবানেি হয়েয়ছ। প্রেল্পটি সমানপ্তর পর োলমাটি,

রােপুর, সৈাটমারী, পারূনলো ও চনন্ডমারী এলাোে প্রবল ৈাঙ্গি সদখা সদে। এ সমে নিস্তা ব্যায়রয়ের উোি ও ৈাটিয়ি
িদী িীর বছয়র সয়ব যাচ্চ ৭৪ নমটার পনিম সথয়ে পূব য নদয়ে সয়র আয়স। নিস্তা ব্যায়রয়ের োরয়ণ উোয়ি ও ৈাটিয়ি চর
সেয়ে ওঠার প্রবণিা সদখা র্াে। ব্যায়রয়ের পানি িয়র রাখার োরয়ণ এ সমস্যার উদ্ভব হে। এর েয়ল ব্যায়রে এবং বন্যা
বাইপাস এর পনরচালি ও রক্ষণায়বক্ষণ এবং িদীর বাম িীর ৈাঙ্গয়ির েয়ল ক্ষে-ক্ষনি হয়ি রক্ষা সপয়ি আইডনব্লউএমএর সমীক্ষার আয়লায়ে নিস্তার বাম িীর প্রনিরক্ষার েন্য “নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর
সংরক্ষণ প্রেল্প )সেইস-১(” েহণ েরা হে।
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১১ ০. প্রেয়ল্পর সংয়শািি ও অনুয়মাদি :
১১.১

১১.২

সম্পূণ য নেওনব অথ যােয়ি নিস্তা ব্যায়রয়ের উর্ধ্য সরাি হয়ি চর অপসারণসহ নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত নিস্তা
িীদর বাম িীর সংরক্ষণ িায়ম ১৮১.৭৩ সোটি টাো ব্যে সম্বনলি প্রেয়ল্পর নডনপনপ পনরেল্পিা েনমশয়ি সপ্ররণ েরা
হে। পনরেল্পিা েনমশয়ির নপইনস সৈাে ১ম পর্ যায়ে িদী িীর সংরক্ষণ োে এবং ২ে পর্ যায়ে চর অপসারণ ও িদী
বক্ষ সেনেং োয়ের নসিান্ত সদো হে। নসিান্ত সমািায়বে নিস্তা ব্যায়রে হয়ি চনিমারী পর্ যন্ত নিস্তা িদীর বাম িীর
সংরক্ষণ প্রেল্প )১ম পর্ যাে( প্রেল্পটি এেয়িয়ে সপ্ররণ েরা হয়ল ০৭/১২/২০০৮ িানরয়খ এেয়িে সৈাে উপস্থাপি েরা
হে। এেয়িে প্রেল্পটি অনুয়মাদি িা েয়র িথ্য উপাি প্রদািপূব যে প্রেল্পটিয়ে পুি:পরীক্ষা েয়র সপশ েরয়ি পরামশয
সদো হে। েি ০৩/০৩/২০০৯ িানরয়খ অনুনষ্ঠি এেয়িে সৈাে পুিরাে প্রেল্পটি উপস্থাপি েরা হয়ল চর অপসারণ ও
িদী সপ্রনেং োে অন্তভুযক্ত েয়র জুলাই, ২০০৮ হয়ি জুি, ২০১০ সমোয়দ বাস্তবােয়ির েন্য এেয়িে ের্তযে অনুয়মানদি
হে। এেয়িে উপস্থানপি প্রেয়ল্প সেনেং োে িা থাোে এবং এেয়িে ের্তযে চর অপসারণ ও িদী সেনেং প্রেয়ল্প
অন্তভুযনক্তর োরয়ণ প্রেয়ল্পর ব্যে এেয়িে ের্তযে নিি যানরণ েরা সম্ভব হেনি। পরবিীয়ি চর অপসারণ ও িদী সেনেং
োে অন্তভুযক্ত েয়র মূল প্রেয়ল্পর ব্যে ১৫০.৬৬ সোটি টাো নিি যারণ েয়র মািিীে পনরেল্পিা মন্ত্রীর অনুয়মাদিক্রয়ম
এেয়িে-সে অবনহি েরা হে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালে ০৬/০৬/২০০৯ নি: িানরয়খ ১৫০.৬৬ সোটি টাো অনুয়মানদি
ব্যে সম্বনলি প্রেয়ল্পর প্রশাসনিে অনুয়মাদি সদে।
বাস্তবােি পনরবীক্ষণ ও মূল্যােি নবৈায়ের সনচব েিাব সমা: আব্দুল মায়লে ০৩/০৪/২০১০ িানরয়খ প্রেল্পটি পনরদশযি
েয়রি। পনরদশযয়ি নিনি িতুি েয়েেটি এলাো ৈাঙ্গয়ির স্মূখীি সদখয়ি পাি। সনচব ময়হাদে নিস্তা সরলওয়ে ব্রীে এর
উোয়ি লালমনিরহাট সদর উপয়েলাে ২.০০ নেয়লানমটার এবং ডাউোবানড় ইউনিেয়ির ঘুনিঘর এলাোে ১.০০
নেনরানমটার অথ যাৎ সমাট ৩.০০ নেয়লানমটার অনিনরক্ত িদী িীর সংরক্ষয়ণর সুপানরশ েয়রি। এ ছাড়াও পানি উন্নেি
সবায়ড যর সটেনিেযাল েনমটি অনিনরক্ত ৩৬০ নমটার োইড বাঁি নিমযায়ণর সুপানরশ েয়র। প্রেয়ল্পর সাশ্রেকৃি অথ য দ্বারা
উপয়রাক্ত অনিনরক্ত োে েরবার নিনময়ি ১৫০.৬২ সোটি টাো ব্যয়ে প্রেল্পটি ১ম বার সংয়শািি েরা হে। পরবিীয়ি
প্রেয়ল্পর সমোদ জুি, ২০১৩ পর্ যন্ত বনি যি েরা হে এবং জুি, ২০১৩ সায়ল প্রেল্পটি সমাপ্ত েরা হে।

১২.০ প্রেয়ল্পর মূল োর্ যক্রম: প্রেয়ল্পর মূল োর্ যক্রম হয়লা:
◊ ৯.২৫ নেয়লানমটার নিস্তার বাম সংরক্ষণ;
◊১১১০ নমটার োইড বাঁি নিমযাণ;
◊নিস্তা ব্যায়রয়ের উোয়ি ৫০০ নমটার; এবং
◊ৈাটিয়ি ৩.০০ নেয়লানমটার সেনেং োে।
১৩.০
ক্রিঃ
িং
১।
২
৩।
৪।

প্রেল্প পনরচালে সম্পনেযি িথ্য:
প্রেল্প পনরচালয়ের িাম
েিাব েনহরুল ইসলাম
েিাব োেী আবু বের নসনেে
েিাব সমা: আনিকুর রহমাি
েিাব আবু সমা: শনেউল আেম

পদবী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী

পূণ যোলীি/খন্ডোলী
ি
খন্ডোলীি
খন্ডোলীি
খন্ডোলীি
খন্ডোলীি

সমেোল
২৬/০৮/২০০৭ হয়ি ২৮/০২/২০১০
২৮/০২/২০১০ হয়ি ২৫/০৩/২০১০
২৫/০৩/২০১০ হয়ি ০২/০৪/২০১২
০২/০৪/২০১২ হয়ি প্রেল্প সশষ
হওো পর্ যন্ত (৩০/০৬/২০১৩)

১৪.০ প্রেল্প পনরদশযি: প্রেল্পটি ১৭/১০/২০১৪ নি: িানরয়খ আইএমইনড’র উপ-পনরচালে েিাব পনরমল চন্দ্র বসু ের্তযে পনরদনশযি হে।
পনরদশযিোয়ল রংপুর পনরচালি ও রক্ষণায়বক্ষণ (পওর) নবৈায়ের নিব যাহী প্রয়েৌশলী এবং লালমনিরহাট পনরচালি ও রক্ষণায়বক্ষণ (পওর)
নবৈায়ের উপ-নবৈােীে প্রয়েৌশলী উপনস্থি নছয়লি।
১৫.০ সািারণ পর্ যয়বক্ষণ:
১৫.১ নিস্তা ব্যায়রয়ের ৈাটিয়ি ৩.০০ নেয়লানমটার সেনেং েরা হয়লও িদীয়ি সেনেং-এর সিমি সোি নচি সিই। িয়ব সেনেংকৃি মাটি িদীর
পায়শ এবং িদীর চয়র সেলা হয়েয়ছ ময়ময সদখা সেয়ছ র্া দ্বারা প্রকৃি সেনেং-এর পনরমাি োিা সম্ভব িে। এ নবষয়ে পনরদশযিোয়ল উপনস্থি
পানি উন্নেি সবায়ডযর েমযেিযা োিাি সর্, নিস্তা িদী সেনেং-এর েন্য উপযুক্ত িে। নিস্তা িদীর চর বালুমে। র্ার েয়ল সেনেং েরা হয়লও
সেনেংকৃি স্থাি Flash Flood হয়ে পুিরাে বানল নদয়ে ৈরাট হয়ে র্াে। এ োরয়ণ সেনেং োে স্থােী হে িা। নিস্ত ব্যায়রয়ের উোি ও
ৈাটিয়ি র্থাক্রয়ম ৫০০ নম: এবং ৩.০০ নে: নম: )২১.৫০ লক্ষ ঘি নমটার( সেনেং-এর েন্য ২৮.২১ সোটি টাোর সংস্থাি নছল। নেন্তু সেনেং
োে দু’টি Sustainable িা হওোে আংনশে সেনেং(১১.২৯ লক্ষ ঘি নমটার) েরা হয়েয়ছ র্ার মূল্য ১১.৫০ সোটি টাো;
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নচত্র-১: নিস্তা ব্যায়রয়ের ৈাটিয়ি সেনেংকৃি অংশ
১৫.২ প্রেয়ল্পর আওিাে সমাট ৯.২৫ নেয়লানমটার িদী িীর সংরক্ষণ েরা হয়েয়ছ। এর ময়ধ্য প্যায়েে ২৭ এবং ২৮ এর আওিাে ২০০৯-২০১০
সায়ল সম্পানদি োলমাটি এলাোে ৫০০ নমটার, প্যায়েে ২১ হয়ি ২৬ এর আওিাে পারূনলো এলাোে ২০০৮-২০০৯ সায়ল সম্পানদি ১৯০০
নমটার, প্যায়েে ৩৬ হয়ি ৪০ এর আওিাে েনিমারী এলাোে ২০০৯-২০১০ সায়ল সম্পানদি ১০০০ নমটার িদী িীর সংরক্ষণ োে পনরদশযি
েরা হে। পনরদনশযি ৩টি স্থায়ির ময়ধ্য ২টি স্থাি েখিও ৈাংেি েবনলি নছল ময়ময প্রিীেমাি হেনি। স্থািীে প্রাথনমে নবদ্যালয়ের নশক্ষে
েিাব সমা: আশরাফুল হে এবং স্থািীে বানসন্দা হােী আব্দুর রনশয়দর নিেট িীর সংরক্ষণ োলীি িদীর অবস্থা োিয়ি চাওো হয়ল িাঁরা
োিাি সর্, “অয়িে সক্ষয়ত্রই নিস্তা িদীর এে চযায়িল নদয়ে সোয়ল সিৌোে েয়র সোথাও সেয়ল নবোয়ল সস চযায়িল নদয়ে নেয়র আসা র্াে িা।
উক্ত চযায়িল বালু নদয়ে ৈরাট হয়ে র্াে”। নিস্তা িদীর নবনচত্র েনি প্রকৃনির েন্যই প্রনিরক্ষা স্থাি হয়ি িদী অয়িে দূয়র চয়ল সেয়ছ। পনরদনশযি
সেল িীর সংরক্ষণ োে টিয়ে আয়ছ এবং উক্ত স্থায়ি চর সৃনষ্ট হয়েয়ছ ময়ময সদখা সেয়ছ।

নচত্র-২: েলমাটি এলাোে িদী িীর সংরক্ষণ
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নচত্র-৩: পারূনলো এলাোে িদী িীর সংরক্ষণ
১৫.৩

নিস্তা ব্যায়রয়ের উোয়ি সেনেংকৃি স্থায়ি এবং িৎ বরাবর ৈাটির অংয়শ (প্রাে ৫০০ নমটার) সর্ পানি আয়ছ িা সেনেং-এর োরয়ণ
িে। নিস্তা ব্যায়রয়ের পানি Silt Trap (োইৈাট যকৃি পানি হয়ি পনল অপসারণ েয়র মূল সসচ খায়ল সপ্ররয়ণর স্থাি) এ সপ্ররয়ণর
েন্য ব্যায়রয়ের এ স্থায়ি পানি েমা হে। এ স্থাি বরাবর সেইট নদয়ে নেছু পানি নিষ্কাশি েরা হে। ৈাটিয়ি সেনেংকৃি স্থায়ি সর্
পানি সদখা (নচত্র: ১) র্ায়ে িা নিষ্কানশি পানি। অথ যাৎ প্রেয়ল্পর ১১.৪৯ সোটি টাোর সেনেং োে িদীর পানি িারয়ণ সিমি
োর্ যের র্ভনমো রায়খনি। র্ার োরয়ণ সেনেং োয়ের ১৬.৭২ সোটি টাো অব্যনেি রয়ে সেয়ছ;

১৫.৪

সেনেং োয়ের েন্য অথ য অবনশষ্ট থাো সয়ত্ত্বও িৎোলীি প্রেয়ল্পর সায়থ সংনিষ্ট েমযেিযােণ এবং পানি উন্নেি সবায়ডযর উর্ধ্যিি
েমযেিযােয়ণর পুিরাে সেনেং িা েরার নসিান্ত ইিবাচে নছল।

১৬.০

প্রেয়ল্পর সানব যে অেেনি: প্রেল্পটির অনুয়মানদি ব্যে ১৫০.৬১ সোটি টাো এবং বাস্তবােি োল জুলাই, ২০০৮ হয়ি জুি, ২০১৩
পর্ যন্ত। প্রেল্প সমানপ্ত প্রনিয়বদি হয়ি প্রাপ্ত িথ্য অনুর্ােী জুি, ২০১৩ পর্ যন্ত ১২৮.৭৪ সোটি টাো ব্যে হয়েয়ছ র্া অনুয়মানদি ব্যয়ের
৮৫.৪৭% এবং বাস্তব অেেনি প্রাে ৯৯%।

১৭.০ প্রেয়ল্পর উয়েশ্য অেযি:
লক্ষয
(ে) নিস্তা িদীর বাম িীর
সংরক্ষয়ণর মাধ্যয়ম িদী ৈাঙ্গি হয়ি
বাংলায়দশ-ৈারি-ভুটাি আন্তেযানিে
সড়ে ও েিেয়ণর সম্পদ রক্ষা েরা
এবং নিস্তা ব্যায়রয়ের উোি ও
ৈাটিয়ি পনল অপসারণপূব যে নিস্তা
ব্যায়রে ও ফ্লাড বাইপাস অনিেির
োর্ যের ও রক্ষণায়বক্ষণ েরা।
এছাড়াও নিস্তা ব্যায়রয়ের ৈাটিয়ি
িদীর মৃি চযায়িল সচল েরা।

অেযি
(ে) নিস্তার ব্যায়রয়ের ৈাটি হয়ি চনন্ডমারী পর্ যন্ত
সর্ সেল স্থায়ি প্রনিরক্ষা োে েরা হয়েয়ছ সস
সেল স্থায়ি নিস্তার ৈাঙ্গি প্রনিয়রাি েরা সম্ভব
হয়েয়ছ এবং েিেয়ণর সম্পদ রক্ষা সপয়েয়ছ;

মন্তব্য
ে) নিস্তা ব্যায়রয়ের উোয়ি েেলয়ডাবা িামে
স্থায়ির ৈারি ের্তযে বাঁি সদবার োরয়ণ পানি
প্রবাহ েম। র্ার েয়ল নিস্তা ব্যায়রয়ের উোি
ও ৈাটিয়ি চর সেয়ে ওঠা প্রনিয়রাি েরা সম্ভব
িে। এ ছাড়া নিস্তাে প্রবানহি পনলর ভবনশয়ষ্টর
(খ) নিস্তা ব্যায়রয়ের উোি ও ৈাটিয়ি পনল োরয়ণ সেনেংও পুয়রাপুনর োর্ যের িে।
অপসারণ েরা সম্ভব হেনি নবিাে ব্যায়রে
োনিি মাত্রাে োর্ যের েরা সম্ভব হেনি;
(ে) নিস্তা ব্যায়রয়ের ৈাটিয়ি মৃি চযায়িল
পুিরূিার েরা সম্ভব হেনি;

১৮.০ সমস্যা:
১৮.১ প্রেয়ল্পর সমীক্ষা সম্পাদিোরী সংস্থা IWM-এর সমীক্ষা সঠিে হেনি। নিস্তার সর্ স্থায়ি সেনেং-এর প্রস্তাব েরা হয়েনছল িা সটেসই
হেনি। পানি সম্পদ সসক্টয়রর এেটি নবয়শষজ্ঞ সংস্থা হওো সয়ত্ত্বও ভুল prediction েহণয়র্াগ্য হওো সমীচীি িে;
১৮.২ র্মুিা, পদ্মা, নিস্তা ইিযানদ বড় িদী নবনক্ষপ্তৈায়ব সেনেং েয়র সোি সুেল পাওো র্াে িা। সেনেং-এর সুেল সপয়ি েযানপটাল সেনেং
প্রয়োেি। বড় িদীগুয়লায়ি নবনক্ষপ্ত সেনেং েরা হয়ল অয়থ যর অপচে হে।এ প্রেয়ল্পও সেনেং োয়ে অয়থ যর অপচে হয়েয়ছ।
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১৯.০ সুপানরশ:
১৯.১ Institute of Water Modeling (IWM)-এর সেনেং সংক্রান্ত সমীক্ষা সঠিে নছল িা। র্ার েয়ল সেনেং এর োনিি
সুেল পাওো র্ােনি। এ নবষয়ে সমীক্ষা সম্পাদিোরী প্রনিষ্ঠাি IWM সে োরণ দশযায়ি বলা সর্য়ি পায়র;
১৯.২ প্রেয়ল্পর আওিাে প্রনিরক্ষা োে টিনেয়ে রাখয়ি রােস্ব বায়েয়টর আওিাে রক্ষণায়বক্ষণ েরা সর্য়ি পায়র;
১৯.৩ বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবায়ডযর অনিোংশ িদী িীর সংরক্ষণমূলে প্রেয়ল্প প্রনিরক্ষা োয়ের সায়থ নবনক্ষপ্তৈায়ব িদী সেনেং েরার েন্য
এেটি অংে থায়ে। নেন্তু র্মুিা, পদ্মা, নিস্তা ইিযানদ বড় িদী নবনক্ষপ্তৈায়ব সেনেং েয়র সািারণি সোি সুেল পাওো র্াে িা। সেনেং-এর
সুেল সপয়ি েযানপটাল সেনেং প্রয়োেি। বড় িদীগুয়লায়ি নবনক্ষপ্ত সেনেং েরা হয়ল অয়থ যর অপচে হে। এোন্ত প্রয়োেি িা হয়ল িদী িীর
সংরক্ষণ প্রেয়ল্প নবনক্ষপ্তৈায়ব অথ যাৎ িদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংয়শ সেনেং-এর সংস্থাি িা রাখয়ি পানি সম্পদ মন্ত্রণালে ও বাংলায়দশ পানি উন্নেি
সবাডযয়ে অনুয়রাি েরা হয়লা;
১৯.৪ প্রেল্পটির External Audit সম্পাদি এবং উপ-অনুয়েদ: ১৯.১ এ উনিনখি সুপানরয়শর নবষয়ে গৃনহি পদয়ক্ষপ আইএমই নবৈােয়ে
অবনহি েরয়ি হয়ব।
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খুলিা সেলার ভুনিোর নবল এবং বণ যাল সোলাবাসুখালী-সনলমপুর-বন্যা নিেন্ত্রণ ও নিষ্কাশি
সমাপ্ত প্রেয়ল্পর মূল্যােি প্রনিয়বদি
) সমাপ্ত : জুি, ২০১৩(
০১।

প্রেয়ল্পর িাম

:

০২।
০৩।
০৪।

নিব যাহী সংস্থা
প্রশাসনিে মন্ত্রণালে
প্রেয়ল্পর অবস্থাি

:
:
:

০৫।

খুলিা সেলার ভুনিোর নবল এবং বণ যাল সোলাবাসুখালী-সনলমপুর-বন্যা নিেন্ত্রণ
ও নিষ্কাশি।
বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাডয।
পানি সম্পদ মন্ত্রণালে।
খুলিা সেলার সিরখাদা, রূপসা ও নদঘনলো উপয়েলা এবং িড়াইল সেলার োনলো
উপয়েলা।

প্রেয়ল্পর বাস্তবােি সমে ও ব্যে :
)লক্ষ টাোে(
প্রাক্কনলি ব্যে
মূল
সব যয়শষ
সমাট
সংয়শানিি
)প্র: সা:(
সমাট
)প্র: সা:(
১
২
২১৩৩.৯৮
১৮৮১.৮৯
(--)
(--)

০৬।

প্রকৃি ব্যে
সমাট
)প্র: সা:(

৩
১৮৮১.৬৬
(--)

পনরেনল্পি বাস্তবােিোল
মূল
সব যয়শষ
সংয়শানিি
৪
সেব্রুর্ারী’
২০১০ সথয়ে
জুি’২০১২

৫
সেব্রুর্ারী’
২০১০ সথয়ে
জুি’২০১৩

প্রকৃি
বাস্তবােিোল

অনিক্রান্ত
ব্যে )মূল
প্রাক্কনলি
ব্যয়ের %(

৬
সেব্রুর্ারী’
২০১০ সথয়ে
জুি’২০১৩

৭
প্রয়র্ােয
িে

অনিক্রান্ত সমে
)মূল বাস্তবােি
োয়লর %(

৮
৪১.৩৮%

অংে নৈনিে বাস্তবােি অেেনি :
)লক্ষ টাোে(

ক্রনমে
িং
)১(
(ে)
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

আরনডনপনপ অনুর্ােী োয়ের
অংয়ের িাম
)২(
রােস্ব ব্যেিঃ
সপয়রাল এন্ড লুনব্রয়েি
নপ্রনিং ও পাবনলয়েশি
সেশিারী, সীল ষ্টযাম্প ইিযানদ
সায়ৈয
ম্যাথয়মটিেযাল ময়ডল োনড
সসাশাল এিৈােরিয়মিাল
ইমপ্যাক্ট োনড
মটর র্ািবাহি সমরামি

এেে
)৩(

পনরেনল্পি লক্ষযমাত্রা
বাস্তব পনরমাণ
আনথেয
)৪(
)৫(

প্রকৃি বাস্তবােি
বাস্তব পনরমাণ )%(
আনথেয )%(
)৬(
)৭(

---সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা

সথাে
সথাে
সথাে
০১টি
০১টি
০১টি

২৫.০০
১.৫০
২.০০
১৩.০৫
৯৯.৯৬
৩৭.৯৯

সথাে
সথাে
সথাে
০১টি (১০০%)
০১টি
সথাে

২৫.০০ (১০০%)
১.৫০ (১০০%)
২.০০ (১০০%)
১২.৭৪ (৯৭.৬২%)
৯৯.৯৬ (১০০%)
৩৭.৯৯ (১০০%)

--

১ আইয়টম

৩.৫০

১ আইয়টম(১০০%)

৩.৫০ (১০০%)

--

সথাে

০.৫০
১৮৩.৫০

সথাে

০.৫০ (১০০%)
১৮৩.১৯(৯৯.৮৩%)

(খ)
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।

অনেস র্ন্ত্রপানি
উপ-সমাট (রােস্ব ব্যে) =
মূলিি ব্যেিঃ
সমাটর সাইয়েল ক্রে (১০০ নসনস)
সলয়ৈনলং সমনশি
ল্যাপটপ
র্ভনম অনিেহণ
স্লুইস সেট সমরামি
স্লুইস সেট নিমযাণ (১ সৈি)
স্লুইস সেট নিমযাণ (২ সৈি)

সংখ্যা
সসট
সংখ্যা
সহক্টর
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা

০২টি
১ সসট
০১টি
২
৮
২টি
৪টি

২.৫০
১.০০
০.৭৫
৪০.০০
১২০.০০
২৫৫.০০
৭৮৯.১৯

২.৫০ )১০০%)
১.০০ (১০০%)
০.৭৫ )১০০%)
৪০.০০ )১০০%)
১২০.০০ )১০০%)
২৫৫ )১০০%)
৭৮৯.৩০(১০০০.০১%)

১৬।
১৭।

খাল পুি: খিি
িদী পুি: খিি

নে:নম:
নে:নম:

২০.৯৮
২.০০

২২৫.০০
৪৪.০০

০২টি (১০০%)
১সসট (১০০%)
০১টি (১০০%)
২ )১০০%)
৮ )১০০%)
২টি )১০০%)
৪টি
(১০০%)
২০.৯৮
২.০০

২২৪.৯৯ (১০০%)
৪৪.০০ (১০০%)
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ক্রনমে
আরনডনপনপ অনুর্ােী োয়ের
িং
অংয়ের িাম
)১(
)২(
১৮। বাঁি পুিরাকৃনিেরণ
১৯। নিমযাণোলীি রক্ষণায়বক্ষণ
উপ-সমাট (মূলিি ব্যে) =
সব য সমাট =
০৭।
০৮।

এেে
)৩(
নে:নম:
----

পনরেনল্পি লক্ষযমাত্রা
বাস্তব পনরমাণ
আনথেয
)৪(
)৫(
৫.০০
৪৫.০০
সথাে
২০.০০
-১৬৯৮.৩৯
-১৮৮১.৮৯

প্রকৃি বাস্তবােি
বাস্তব পনরমাণ )%(
আনথেয )%(
)৬(
)৭(
৫.০০ (১০০%)
৪৫.০০ (১০০%)
সথাে
১৯.৯৮(১০০%)
১৬৯৮.৪৭
-১৮৮১.৬৬
(৯৯.৯৯%)

োে অসমাপ্ত থােয়ল িার োরণিঃ প্রেয়ল্পর নপনসআর-এ সেল োে ১০০% সমাপ্ত সদখায়িা হয়েয়ছ।
মূল্যােি পিনি )Methodology( : আয়লাচয প্রেয়ল্পর মূল্যােি প্রনিয়বদি নিয়ম্নাক্ত নবষে/পিনি নবয়বচিা েরা হয়েয়ছিঃ
প্রেয়ল্পর নপনসআর পর্ যায়লাচিা;
প্রেয়ল্পর নডনপনপ/আরনডনপনপ পর্ যায়লাচিা;
নবনৈন্ন সৈার োর্ যনববরণী পর্ যায়লাচিা;
মন্ত্রণালে ের্তযে সপ্রনরি প্রেয়ল্পর বাস্তবােি অেেনি পর্ যায়লাচিা;
োয়ের বাস্তব অেেনি র্াচাই এবং িথ্য সংেয়হর েন্য সয়রেনময়ি পনরদশযি ;
প্রেল্প বাস্তবােোরী ের্তযপয়ক্ষর সায়থ আয়লাচিা;
প্রকে এলাকাভুক্ত সুডবধারভঅগীরদে মিামি।

০৯।

প্রেয়ল্পর উয়েশ্যিঃ খুলিা সেলার সিরখাদ, রূপসা ও নদঘনলো উপয়েলা এবং িড়াইল সেলার োনলো উপয়েলা ও সংলগ্ন এলাোর
নবনৈন্ন নবয়লর েলাবিিা দূরীেরয়ণর লয়ক্ষয সামনেে ব্যবস্থা েহণ ও োনডর মাধ্যয়ম দীঘ য সমোয়দর েন্য োর্ যের পন্থা উদ্ভাবি।

১০.

প্রেয়ল্পর পটর্ভনমিঃ সিদারল্যান্ড সরোয়রর আনথ যে সহােিাে ১৯৯২-১৯৯৩ সায়ল খুলিা সেলার সিয়রাখাদা উপয়েলাে
এবং িড়াইল সেলার োনলো উপয়েলাে নচত্রা িদীর বাম িীয়র “ভুনিোর নবল নিষ্কাশি”-শীষ যে এেটি প্রেল্প
বাস্তবানেি হে। এর ১০ বছর পূয়ব য খুলিা সেলার সিয়রাখাদা, রূপসা ও নদঘনলো উপয়েলা এবং িড়াইল সেলার
োনলো উপয়েলাে নচত্রা িদীি ডাি িীয়র “বণ যাল-সনলমপুর-সোলাবাসুখালী”-শীষ যে এেটি প্রেল্প বাস্তবানেি হে।
প্রেল্প দু’টি বাস্তবােয়ির পর দীঘ য সমে অপর্ যাপ্ত সমরামি ও রক্ষণায়বক্ষয়ণর োরয়ণ িদী/খাল ও অবোঠায়মাসমূহ বন্যা
নিেন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশয়ির োর্ যোনরিা হারাে। েলাবিিা দূরীেরয়ণ আয়লাচয প্রেল্পটির আওিাে পুরায়িা স্লুইস সেট
সমরামি, িতুি স্লুইস সেট নিমযাণ, খাল/িদী খিয়ির পাশাপানশ সটেসই ব্যবস্থা েহয়ণর লয়ক্ষয Institute of Water
Modeling (IWM) এর দ্বারা এেটি ইনঞ্জনিোনরং সায়ৈয এবং Centre for Environmental &
Geographic Information Services (CEGIS) এর দ্বারা সামানেে ও পনরবয়শেি প্রৈাব সায়ৈয েরার
েন্য পাইলট নহয়সয়ব বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাড য আয়লাচয প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির উয়দ্যাে েহণ েয়র।

১১।

প্রেয়ল্পর অনুয়মাদি ও সংয়শািিিঃ প্রেল্পটি ২১৩৩.৯৮ লক্ষ টাো প্রাক্কনলি ব্যয়ে সেব্রুোনর, ২০১০ সথয়ে জুি ২০১২
সমোয়দ বাস্তবােয়ির েন্য ২৪/০৩/২০১০ িানরয়খ মািিীে পনরেল্পিা মন্ত্রী ের্তযে অনুয়মানদি হে। পরবিীয়ি প্রেয়ল্পর
সমোদ ১ বছর বৃনি েয়র সমাট ১৮৮২.৮৯ লক্ষ টাো সংয়শানিি ব্যয়ে সেব্রুোনর, ২০১০ সথয়ে জুি ২০১৩ পর্ যন্ত
পুি:নিি যানরি সমোয়দ পানি সম্পদ মন্ত্রণালে ের্তযে ১৩/০৬/২০১৩ িানরয়খ প্রেয়ল্পর ১ম সংয়শািি েরা হে।

১২।

প্রেয়ল্পর মূল োর্ যক্রমিঃ









ম্যাথয়মটিেযাল ময়ডল োনড (১টি);
সসাশাল এিৈােরিয়মিাল ইমপ্যাক্ট োনড (১টি);
র্ভনম অনিেহণ;
স্লুইস সেট সমরামি (৮টি);
স্লুইস সেট নিমযাণ (১ সৈি,২ সৈি ৪টি);
খাল পুি: খিি (২০.৯৮ নে:নম:);
িদী পুি: খিি (২নে:নম:);
বাঁি পুিরাকৃনিেরণ (৫নে:নম:)।
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১৩।
১৩.১

প্রেয়ল্পর আনথ যে ব্যে ও বাস্তব অেযিিঃ
আনথ যে ব্যেিঃ প্রেল্পটির সংয়শানিি প্রাক্কনলি ব্যে ১৮৮১.৮৯ লক্ষ টাো এবং প্রকৃি বাস্তবােিোল সেব্রুোনর, ২০১০
সথয়ে জুি ২০১৩ পর্ যন্ত। নপনসআর হয়ি প্রাপ্ত িথ্য অনুর্ােী জুি, ২০১৩ পর্ যন্ত প্রেয়ল্পর ক্রমপুনঞ্জি আনথ যে ব্যে হয়েয়ছ
১৮৮১.৬৬ লক্ষ টাো র্া সমাট প্রাক্কনলি ব্যয়ের ৯৯.৯৯%।

১৩.২

বাস্তব অেযিিঃ প্রেল্প ের্তযপয়ক্ষর িথ্য অনুর্ােী প্রেয়ল্পর আওিাে ম্যাথয়মটিেযাল ময়ডল োনড (১টি), সসাশাল
এিৈােরিয়মিাল ইমপ্যাক্ট োনড, র্ভনম অনিেহণ, স্লুইস সেট সমরামি ৮টি, স্লুইস সেট নিমযাণ ৬টি, খাল পুি: খিি ২০.৯৮ নে:নম:,
িদী পুি: খিি ২নে:নম:, বাঁি পুিরাকৃনিেরণ ৫নে:নম:, নিমযাণোলীি পনরচালিা ও রক্ষয়ণাায়বক্ষণ, র্ািবাহি সমরামি রক্ষণায়বক্ষণ,
েনম্পউটার, সলয়ৈনলং সমনশি ইিযানদ ক্রে, মটর র্ািবাহি সমরামি প্রভৃনি অয়ঙ্গর শিৈাে অনেযি হয়েয়ছ। প্রেল্পটির জুি, ২০১৩
পর্ যন্ত ক্রমপুনঞ্জি বাস্তব অেেনি ১০০%।

১৪।

আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে গৃহীি উয়িখয়র্াগ্য ক্রে োর্ যক্রমিঃ

১৪.১

খাল পুিখিিিঃ : আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে হানিোর খাল, মরা নচত্রা, েেয়সিা খাল, আটনলোর েনচোটা খাল, হানিশুরা খাল,

আমবানরো খাল প্রভৃনি খাল পুি:খিি েরা হে। সমাট ১১টি প্যায়েয়ে ২০.৯৮ নে:নম: দীঘ য খাল পুি:খিয়ি প্রেয়ল্প বরাে নছল
২২৫.০০ লক্ষ টাো। এর নবপরীয়ি োর্ যায়দশ মূল্য ৩২১.৯২ লক্ষ টাো। এসব খাল পুি:খিয়ি ২০১০-১১ অথ য বছয়র দরপত্র আহ্বাি
েরা হে এবং োে সমাপ্ত হে ২০১১-১২ অথ য বছয়র।
১৪.২

িদী পুি খিিিঃ:আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে নচত্রা িদীর ২ নে:নম: অংশ পু:িখিি েরা হে। সমাট ১টি প্যায়েয়ে ২ নে:নম: দীঘ য

িদী পুি:খিয়ি প্রেয়ল্প বরাে নছল ৪৪.০০ লক্ষ টাো। এর নবপরীয়ি োর্ যায়দশ মূল্য ৫২.৫১ লক্ষ টাো। এসব োয়ের েন্য ২০১০১১ অথ য বছয়র দরপত্র আহ্বাি েরা হে এবং োে সমাপ্ত হে ২০১১-১২ অথ য বছয়র।
১৪.৩

চারটি ২ সৈি স্লুইস সেট নিমযাণিঃ আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে মধুপুর, সোলা, পদ্মনবলা,েেয়সিা প্রভৃনি স্থায়ি ১টি েয়র সমাট ৪টি ২

সৈি স্লুইস সেট নিমযাণ েরা হয়েয়ছ। সমাট ৪টি প্যায়েয়ে স্লুইস সেট নিমযাণ প্রেয়ল্প বরাে নছল ৭৮৯.১৯ লক্ষ টাো। এর নবপরীয়ি
োর্ যায়দশ মূল্য ৬৮৭.২২ লক্ষ টাো। এসব োয়ের েন্য ২০১০-১১ অথ য বছয়র দরপত্র আহ্বাি েরা হে এবং ৩টি োে োে সমাপ্ত
হে ২০১১-১২ অথ য বছয়র এবং েেয়সিা স্লুইস সেট নিমযাণ োে সমাপ্ত হে ২০১২-১৩ অথ য বছয়র। ।
১৪.৪

দুইটি ১ সৈি স্লুইস সেট নিমযাণিঃ আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে সমাোমপুর,আটনলোর, েনচোটা প্রভৃনি স্থায়ি ১টি েয়র সমাট ২টি ১

সৈি স্লুইস সেট নিমযাণ েরা হয়েয়ছ। সমাট ২টি প্যায়েয়ে স্লুইস সেট নিমযাণ প্রেয়ল্প বরাে নছল ২২৫.০০ লক্ষ টাো। এর নবপরীয়ি
োর্ যায়দশ মূল্য ২২৮.০৬লক্ষ টাো। এসব োয়ের েন্য ২০১১-১২ অথ য বছয়র দরপত্র আহ্বাি েরা হে এবং োে সমাপ্ত হে ২০১২-১৩
অথ য বছয়র।
১৪.৫

আইটি স্লুইস সেট সমরামি: আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে োেীরহাট, মািবপাশা, োনলো, ভেবিযসীসা, জুরঝনরো প্রভৃনি স্থায়ি ১টি

েয়র সমাট ৫টি ১ সৈি স্লুইস সেট সমরামি েরা হয়েয়ছ। এছাড়া সৈঅমৈঅে-এ ২ সৈয়ির ১টি, আলীপুর-এ ৩ সৈয়ির ১টি ও
বাসুখালী-সি ৬ সৈির ১টি স্লুইস সেট সমরামি েরা হেয়ছ। সমাট ৫টি প্যায়েয়ে এসব স্লুইস সেট নিমযাণ প্রেয়ল্প বরাে নছল
১২০.০০ লক্ষ টাো। এর নবপরীয়ি োর্ যায়দশ মূল্য ১১৯.২০ লক্ষ টাো। এসব োয়ের েন্য ২০১১-১২ অথ য বছয়র দরপত্র আহ্বাি
েরা হে এবং োে সমাপ্ত হে ২০১২-১৩ অথ য বছয়র।
১৪.৬

রাকৃনিেরণিঃ:পুি বাঁিআয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে সমাট ৫ নে:নম: দীঘ য বাঁি পুি:রাকৃনিেরণ েরা হয়েয়ছ। সমাট ২টি প্যায়েয়ে

প্রেয়ল্প বরাে নছল ৪৫.০০ লক্ষ টাো। এর নবপরীয়ি োর্ যায়দশ মূল্য ৪৫.৩০ লক্ষ টাো। এসব োয়ের েন্য ২০১০-১১ অথ য বছয়র
দরপত্র আহ্বাি েরা হে এবং োে োে সমাপ্ত হে ২০১২-১৩ অথ য বছয়র।
১৪.৬

ক্রেিঃ এটোয়ৈটর লংবুম এেটিআয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে ১৫৫.৯৫ লক্ষ টাো মূয়ল্য ১টি লংবুম এটোয়ৈটর ক্রে েরা হয়েয়ছ।

এটি ক্রয়ের েন্য ০৪/০১/২০১১ িানরয়খ দরপত্র আহ্বাি েরা হে এবং এটি সরবরাহ সিো হে ২১/১২/২০১১ িানরয়খ।
১৫।
ক্রিঃ
িং
১।

প্রেল্প পনরচালে সম্পনেযি িথ্যিঃ প্রেল্পটির বাস্তবােিোয়ল বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবায়ডযর ২ েি েমযেিযা প্রেল্প
পনরচালয়ের দানেয়ত্ব নিয়োনেি নছয়লি। নিয়ম্ন প্রেল্প পনরচালেেয়ণর িথ্য সদো হয়লা:
প্রেল্প পনরচালয়ের িাম

পদবী

েিাব আব্দুল মনেদ সমািা

িত্ত্ববিােে
প্রয়েৌশলী

পূণ যোলীি/
খন্ডোলীি
খন্ডোলীি

এোনিে প্রেয়ল্পর
দানেয়ত্ব নছয়লি নেিা
হযাঁ

সমেোল
০১/০১/২০১০ হয়ি ০১/০৪/২০১১
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দীপে কুমার সরোর

িত্ত্ববিােে
প্রয়েৌশলী

খন্ডোলীি

হযাঁ

০৮/০৪/২০১১ হয়ি সমানপ্ত পর্ যন্ত

১৬।

প্রেল্প পনরদশযিিঃ প্রেয়ল্পর বাস্তবােি সমানপ্তয়ি েি ০৮-১০ সসয়েম্বর, ২০১৩ িানরয়খ প্রেল্প এলাো সয়রেনময়ি পনরদশযি েরা
হে। প্রেল্প পনরদশযয়ি প্রাপ্ত িথ্যানদ নিম্নরূপিঃ

১৬.১

এলাোর পানি নিষ্কাশয়ির মাদ্রয়ম েলাবিিা দূরীেরয়ণ সমাপ্ত প্রেল্পটির আওিাে ৮টি পুরয়িা স্লুইস সেট সমরামি, ৬টি িতুি স্লুইস
সেট নিমযাণ, ২০.৯৮ নে:নম: খাল ও ২ নে:নম: িদী পুি:খিি েরা হয়েয়ছ। এয়ি েলাবিিা হ্রাস পাওোে নেছু নেছু এলাোে িায়ির
চাষ শুরু হয়েয়ছ। খিিকৃি খালটি প্রাকৃনিে সলায়পর প্রনিকূয়ল হওোে সমানেেৈায়ব নবয়লর পানি আিাই িদীয়ি নিষ্কাশি েরা
সেয়লও এটি সটেসই হয়ব িা বয়ল োিা র্াে। প্রেল্পটি পাইলট প্রেল্প হওোে এর স্বল্প বায়েয়টর দ্বারা প্রাকৃনিে সলায়পর অনুকূয়ল
আাঠায়রাবাঁেী ও নচত্রা িদীসহ অন্যান্য নিষ্কাশি খালসমূহ পুি:খিি েরা র্ােনি। আঠায়রাবাঁেী ও নচত্রা িদীসহ অন্যান্য নিষ্কাশি
খালসমূহ পুি:খিি েরা হয়ল দীঘ য সমোয়দ প্রেয়ল্পর সুেল পাওো সর্য়ি পায়র।

১৬.২

বাস্তবানেি প্রেল্পটির মাধ্যয়ম আয়লাচয এলাোে ৬টি িতুি স্লুইস সেট নিমযাণ েরা হয়েয়ছ। এর ময়ধ্য আটানলোর েনচোটা িামে
স্থায়ি নিনমযি ১ সৈয়ির স্লুইস সেটটি এলাোবাসীর চানহদাে নডোইি পনরবিযি েয়র সিৌো চলাচয়লর ব্যবস্থা সরয়খ নিমযাণ েরা
হয়েয়ছ। অন্য স্লুইস সেটসমূয়হ সিৌো চলাচয়লর ব্যবস্থা সদখা র্ােনি। স্থািীে চানহদার সায়থ সঙ্গনি সরয়খ স্লুইস সেয়টর নডোইি
প্রণেি েরা সর্ৌনক্তে।

১৬.৩

ইয়িাপূয়ব য এ এলাোে নবনৈন্ন উন্নেি প্রেয়ল্পর মাধ্যয়ম বন্যা নিেন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশয়ির ব্যবস্থা েহয়ণর পর দীঘ য সমে অপর্ যাপ্ত
সমরামি ও রক্ষণায়বক্ষয়ণর োরয়ণ িদী/খাল ও অবোঠায়মাসমূহ বন্যা নিেন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশয়ির োর্ যোনরিা হারাে। এরূপ
অচলাবস্থা পনরহায়র সমাপ্ত প্রেয়ল্পর সুেল িয়র রাখার েন্য পর্ যাপ্ত সমরামি ও রক্ষণায়বক্ষণ বায়েয়টর ব্যবস্থা রাখা আবশ্যে।

১৬.৪

প্রেল্প এলাোর েলাবিিা দূরীেরয়ণ সটেসই ব্যবস্থা েহয়ণর লয়ক্ষয আয়লাচয পাইলট প্রেয়ল্পর আওিাে Institute of Water
Modeling (IWM) এর দ্বারা এেটি ইনঞ্জনিোনরং সায়ৈয এবং Centre for Environmental &
Geographic Information Services (CEGIS) এর দ্বারা সামানেে ও পনরবয়শেি প্রৈাব সায়ৈয েরা হে।
এসব সায়ৈযর সুপানরশ বাস্তবােয়ি বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাড য োর্ যের ব্যবস্থা েহণ েরয়ি পায়র।

১৭।

প্রেয়ল্পর উয়েশ্য অেযিিঃ
পনরেনল্পি
অনেযি
খুলিা সেলার সিরখাদা, রূপসা ও নদঘনলো উপয়েলা এবং িড়াইল প্রেল্পটির উয়েশ্য পুয়রাপুনর
সেলার োনলো উপয়েলা ও সংলগ্ন এলাোর নবনৈন্ন নবয়লর অনেযি হেনি।
েলাবিিা দূরীেরয়ণর লয়ক্ষয সামনেে ব্যবস্থা েহণ ও োনডর
মাধ্যয়ম দীঘ য সমোয়দর েন্য োর্ যের পন্থা উদ্ভাবি।

মন্তব্য
প্রেল্পটির উয়েশ্য
সামনেেৈায়ব অনেযি
হয়েয়ছ।

১৮।

সমস্যা বাস্তবােি ত্রুটি:

১৮.১

আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে ক্রে োয়ে সর্সব দরপত্র নবজ্ঞনপ্ত প্রোশ েরা হে িা প্রেল্প দপ্তর হয়ি পনত্রোে পাঠায়িা হেনি। প্রেল্প
পনরচালে-এর অনুয়রায়ি বাংলায়দশ পানি সবায়ডযর ঢাোস্থ সেন্দ্রীে োর্ যালে হয়ি এসব দরপত্র নবজ্ঞনপ্ত পনত্রোে পাঠায়িা হেছ প্রেল্প
িনথ পর্ যায়লাচিাে সদখা র্াে এসব দরপত্র নবজ্ঞনপ্ত প্রেয়ল্পর ১ম ও ২ে বছয়র ভদনিে খবর, োয়লর েন্ঠ, ইনন্ডয়পয়ন্ডি প্রভৃনি
পনত্রোে এবং প্রেয়ল্পর ৩ে বছয়র ভদনিে সোয়লর খবর, সডইলী সাি প্রভৃনি পনত্রোে প্রোশ েরা হে। প্রেল্প দপ্তর হয়ি সরাসনর
দরপত্র নবজ্ঞনপ্ত পনত্রোে িা পাঠায়িা এবং বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবায়ডযর ঢাোস্থ সেন্দ্রীে োর্ যালে হয়ি এসব দরপত্র নবজ্ঞনপ্ত েম
প্রচনলি পনত্রোে প্রোয়শর নবষেটি মন্ত্রণালে ের্তযে খনিয়ে সদখা আবশ্যে।

১৮.২

আয়লাচয পাইলট প্রেয়ল্পর আওিাে Institute )Mt ( r taW f
n ledo এর দ্বারা এেটি
ইনঞ্জনিোনরং সায়ৈয এবং Centre for Environmental & Geographic Information
Services (CEGIS) এর দ্বারা সামানেে ও পনরবয়শেি প্রৈাব সায়ৈয েরা হে। এসব সায়ৈযর নবষয়ে প্রেল্প
পনরচালয়ের দপ্তর হয়ি সোি ক্রে প্রনক্রো েহণ ছাড়াই বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবায়ডযর ঢাোস্থ সেন্দ্রীে োর্ যালে হয়ি
সরাসনর Mt ও CEGIS দানেত্বর সদো হে। প্রেল্প পনরচালে এসব োয়ের নবল পনরয়শাি েয়রয়ছ মাত্র। সোি
উন্নেি প্রেয়ল্পর অথ য এৈায়ব ব্যে েরা সরোয়রর প্রচনলি ক্রে আইি/নবনিমালা’র সায়থ সামঞ্জস্যপূণ য িে বয়ল
প্রিীেমাি। নবষেটি মন্ত্রণালে ের্তযে খনিয়ে সদখা আবশ্যে।

১৯।

সুপানরশ/মিামিিঃ
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১৯.১

আয়লাচয প্রেল্পটি পাইলট প্রেল্প হওোে এর স্বল্প বায়েয়টর দ্বারা প্রাকৃনিে সলায়পর অনুকূয়ল আঠায়রাবাঁেী ও নচত্রা িদীসহ অন্যান্য
নিষ্কাশি খালসমূহ পুি:খিি েরা র্ােনি। আঠায়রাবাঁেী ও নচত্রা িদীসহ অন্যান্য নিষ্কাশি খালসমূহ পুি:খিি েরা হয়ল দীঘ য সমোয়দ
প্রেয়ল্পর সুেল পাওো সর্ি।

১৯.২

আয়লাচয পাইলট প্রেয়ল্পর আওিাে Institute of Water Modeling (IWM) এর দ্বারা এেটি
ইনঞ্জনিোনরং সায়ৈয এবং Centre for Environmental & Geographic Information
Services (CEGIS) এর দ্বারা সামানেে ও পনরবয়শেি প্রৈাব সায়ৈয েরা হে। এসব সায়ৈযর সুপানরয়শর
নৈনিয়ি প্রেল্প এলাোর েলাবিিা দূরীেরয়ণ সটেসই ব্যবস্থা েহয়ণর লয়ক্ষয বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাড য োর্ যের
ব্যবস্থা েহণ েরয়ি পায়র।

১৯.৩

আয়লাচয প্রেল্প দপ্তর হয়ি সরাসনর দরপত্র নবজ্ঞনপ্ত পনত্রোে িা পাঠায়িা এবং বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবায়ডযর ঢাোস্থ সেন্দ্রীে
োর্ যালে হয়ি এসব দরপত্র নবজ্ঞনপ্ত েম প্রচনলি পনত্রোে প্রোয়শর নবষেটি মন্ত্রণালে ের্তযে খনিয়ে সদখয়ব।

১৯.৪

আয়লাচয পাইলট প্রেয়ল্পর আওিাে দু’টি সায়ৈযর নবষয়ে প্রেল্প পনরচালয়ের দপ্তর হয়ি সোি ক্রে প্রনক্রো েহণ ছাড়াই
বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবায়ডযর ঢাোস্থ সেন্দ্রীে োর্ যালে হয়ি সরাসনর Mt ও CEGIS দানেত্ব সদো সরোয়রর
প্রচনলি ক্রে আইি/নবনিমালা’র লঙ্ঘি নেিা িা মন্ত্রণালে খনিয়ে সদয়খ োর্ যের ব্যবস্থা েহণ েরয়ব। আবশ্যে।
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“ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রেল্প”
mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 2013)
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6| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—evqb t বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাড য n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx
cÖKíwUi A½wfwËK ev¯Ze I Avw_©K AMÖMwZ wb‡gœ †`qv n‡jv t
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নমটার
নমটার ও
সংখ্যা

৩০০
Sqm
১৪৭৬ m
& ৪টি

৬০.০০

নিমযাণ োেিঃ
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wWwcwc Abyhvqx cÖKí Kv‡Ri wewfbœ A‡½i bvg
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7|

KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t প্রেল্পটির আওিাে উপ-নবৈােীে প্রয়েৌশলীর অনেস োম পনরদশযি বাংয়লা
নিমযাণ েরার েথা থােয়লও র্ভনম অনিেহণ সংক্রান্ত েটিলিার েন্য িা েরা সম্ভব হেনি। িাছাড়া ১৬৪০ নমটার
ওোে-ওয়ে নিমযাণ েরার েথা থােয়লও িা পুয়রাপুনর নিমযাণ েরা সম্ভব হেনি। ১টি রযাম্প নিমযাণ েরা েথা থােয়ল
িা নিমযাণ েরা সম্ভব হেনি।

8|

g~j¨vqb c×wZt cÖKíটির সমানপ্ত মূল্যােি প্রনিয়বদি প্রণেয়ি wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q t
প্রেয়ল্পর wWwcwc ch©v‡jvPbv ;
প্রেয়ল্পর PEC/ECNEC mfvi নসিান্ত ও Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ;
gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ;
Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ;
cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ;
প্রেল্প এলাোভুক্ত সুনবিা‡fvMxসদর মিামি েহণ।

৯|

mvaviY ch©‡e¶Y t

9.1। প্রেয়ল্পর D‡Ïk¨t
)ে( িদী িীর সরক্ষয়ণর মাধ্যয়ম সমঘিা িদীর ৈাঙ্গি সথয়ে ভৈরব বন্দর, শহর, ভৈরব বাোর ও িদসংলগ্ন এলাোর
সদাোিপাট, স্কুল, েয়লে, মাদ্রাসা, সরোনর ও সবসরোনর অবোঠায়মাসহ েিসািারয়ণর ঘড়বাড়ী রক্ষােরণ;
)খ(
নবনৈন্ন এলাো সথয়ে আসা মালামাল, খাদ্যশস্য, মৎস্য ইিযানদ বাংলায়দয়শর নবনৈন্ন অঞ্চয়ল পনরবহয়ণর সুনবিায়থ য
র্ািাোি ব্যবস্থার উন্নেি সািি;
)ে(
বাংলায়দয়শর উির-পূব যাঞ্চল ও দনক্ষণ-পূব যাঞ্চয়লর সনহি সদয়শর নবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থাে অপনরসীম গুরুত্বপূণ য
নবদুযৎ টাওোরটি রক্ষা েয়র নবদুযৎ সরবরাহ নিনিিেরণ;
)ঘ(
আথ য-সামানেে উন্নেিসহ এলাোর নিরাপিা ও োিীে অথ যনিনিে অবস্থার উন্নেি সািি;
)ঙ(
িদী ৈাংেয়ির েয়ল উদ্ভুি পনরয়বশ ও সামানেে ও অথ যনিনিে নবরুপ প্রৈাব সরািেরণ;
)চ(
প্রেল্প এলাোে ব্যবসা বানণয়েযর প্রসার, েমযসংস্থাি বৃনিেরণ;
)ছ(
`vwi`¨« we‡gvPb Z_v Avqea©K Kg©Kv‡Ûi my‡hvM m„wó;
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৯.২। cÖK‡íi cUf~wg t ‰fie evRvi Z_v e›`i wK‡kviMÄ †Rjvi ‰fie Dc‡Rjv m`‡i †gNbv b`xi Wvb Zxi Ges
†gNbv I cyivZb eª²cyÎ b`xi ms‡hvM¯n‡ji DRv‡b Aew¯nZ| ‰fie evRvi GKwU ¸i“Z¡c~Y© b`x e›`i Ges
HwZnvwmKfv‡e wkí I evwYwR¨K Kg©Kv‡Ûi †K›`ªwe›`y| উোয়ি েয়েেটি িদীর প্রবাহ সর্মি োলিী, সুরমা,
কুনশোরা, সখাোই, িনু, রত্না, সঘাড়াউত্রার বন্যার পানি সমঘিাে পনিি হয়ে। এ সমঘিার উৎপনিস্থয়ল ভৈরব বাোর
অবনস্থি নমনলি সরাি িারাে সৃষ্ট ঘূণ যাবয়িযর োরয়ণ বন্দরটি বরাবরই ৈাঙ্গি প্রবণ। বষ যাোয়ল বন্দর এলাোে অসংখ্য
েলর্াি, ইনজ্ঞি চানলি সিৌো, লঞ্চ ইিযানদ চলাচয়লর েয়ল সৃষ্ট সটউয়ের োরয়ণও সমঘিা িদীর ডাি িীয়র ৈাঙ্গি
িীব্রির হে। 1984 mv‡j ‰fie evRv‡ii wUbcwUª‡Z eo িরয়ণর ৈাঙ্গি †`Lv †`q| cieZx©‡Z 1986 mv‡j
jÂNvU, 1987 mv‡j me©cÖ_g †ijI‡q †mZyi DRvb I 1988 mv‡j ¸ocwUª GjvKv fvOb KewjZ nq Ges G‡Z
e¨vcK m¤c‡`i ¶q¶wZ nq| G‡nb Ae¯nvq, cvwb m¤c` gš¿x ¯nvbxq msm` m`m¨mn ৈাঙ্গি GjvKv cwi`k©b
K‡ib Ges evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i Kg©KZ©vMY‡K ‰fie evRvi i¶v‡_© cÖ‡qvRbxq i¶vcÖ` e¨e¯nv †bqvi
wb‡`©k cÖ`vb K‡ib| G †cÖ¶vc‡U, ‰fie e›`i‡K i¶vK‡í cÖ‡qvRbxq i¶vcÖ` e¨e¯nv Mªn‡Yi D‡Ï‡k¨
evcvD‡ev KZ„K
© GKwU KvwiMwi KwgwU MVb Kiv nq| D³ KvwiMwi KwgwUi mycvwik Abyhvqx cÖKíwU ev¯—evq‡bi
cÖ¯—ve Kiv nq|
১০।

ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রেয়ল্পর গুরুত্বিঃ
সমঘিা িদীর উপর বাংলায়দশ সরলওয়ে এবং সড়ে ও েিপথ ের্তযে সসতু নিমযায়ণর েয়ল সসতুর উোি ও ৈাটিয়ি
িদীর প্রবায়হর েনিয়বয়ের িারিম্য হওোর োরয়ি ভৈরর বাোর ৈাংেি েবনলি নছল। সমঘিা িদীর িলয়দশ
)River Bed) পনল পয়ড় ৈরাট হয়ে। সোথাও সোথাও ডুবন্ত চর সৃনষ্ট হওোর োরয়ি িদীর প্রবাহিারা নবৈক্ত হয়ে
প্রবানহি হয়ে। নবৈক্ত প্রবাহিারা িদীর ডাি িীয়র প্রবায়হর েলশ্রচনিয়ি ভৈরব বাোয়র সমঘিা িদীর ডাি িীর
ৈাংেি েবনলি নছল। সমঘিা িদীর ডাি িীয়র অবনস্থি দু’টি োিীে নবদুযৎ টাওোর এলাো ৈাঙ্গি েবনলি নছল।
বাংলায়দয়শর উির-পূব যাঞ্চল ও দনক্ষণ-পূব যাঞ্চয়লর সনহি সদয়শর নবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থাে বনণ যি টাওোর দু’টির
গুরত্ব অপনরসীম নবয়বচিাে োিীে েীয়ড নবদুযৎ সরবরাহ নিনিিেরণ,বন্দর এলাোর মালামাল স্থািান্তয়র র্ািার্ি
ও মালামাল উঠািামার সুনবিানদ উন্নেিসহ ভৈরব বাোর শহরয়ে সমঘিা িদীর ৈাংেি হয়ি রক্ষােয়ল্প প্রেল্প
বাস্তবােি েরুরী নছল।

১১।
১১.১

প্রেয়ল্পর অনুয়মাদিিঃ
m¤c~Y© wRIwe A_©vq‡b 2680.44 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q cÖKíwUi wWwcwc cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY Kiv
n‡j MZ 07/04/2010 Zvwi‡L cÖKíwUi Dci wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm mfvi mycvwik Abyhvqx m¤c~Y©
wRIwe A_©vq‡b 2392.21 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q GwcÖj, 2010 n‡Z Ryb, 2011 ch©š— †gqv‡` ev¯—evq‡bi
Rb¨ cÖKíwUi wWwcwc cwiKíbv gš¿x KZ„K
© গত 16/05/2010 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| পরবীয়িয প্রেল্পটি
বাস্তবােয়ি িািানবি সমস্যা নবয়বচিাে প্রেল্পটির বাস্তবােি সমোদোল জুি’২০১৩ পর্ যন্ত বৃনি েরা হে। এবং এই
সময়ের ময়ধ্য প্রেল্পটি বাস্তবােি সম্পন্ন েরা হয়েছ।

১১.২।

ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রেল্পটি েি ১৯-০৪-১৪ ইং িানরয়খ সয়রেনময়ি পনরদশযি েরা হে। পনরদশযয়ির সমে পানি
উন্নেি সবাড য, পওর নবৈাে, নেয়শারেঞ্জ -এর নিব যাহী প্রয়েৌশলী েিাব ভসেদ হাসাি ইমাম, উপ-নবৈােীে প্রয়েৌশলী
েিাব সমািঃ সাইদুল ইসলাম খাি, শাখা েমযেিযা েিাব মুিী েহুরুল ইসলাম, শাখা েমযেিযা েিাব সমািঃ
শাহোহাি, শাখা েমযেিযা েিাব খন্দোর সমাশারে সহায়সি উপনস্থি নছয়লি।

১২।

প্রেয়ল্পর মূল োর্ যক্রমিঃ
4wU wmuwomn b`x Zxi msi¶Y KvR 1876 wgt, iv¯—v wbg©vY 700 wgt, IqvKI‡q wbg©vY 1640 wgt,
†Wªb wbg©vY 438 wgt, †WªB‡bR AvDU‡jU 5wU, DcÐwefvMxq cÖ‡KŠkjxi Awdm feb Kvg evs‡jv wbg©vY 300
et wgt, hvbevnb Lv‡Z 1wU Rxc I 1wU †gvUimvB‡Kj BZ¨vw` µq cÖKíwUi g~j KvR|

১৩।

প্রেয়ল্পর সানব যে আনথ যে ও বাস্তব অেেনিিঃ

১৩.১

প্রেয়ল্পর আনথ যে অেেনিিঃ cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q ২৩৯২.২১ j¶ UvKv Ges ev¯—evqbKvj এনপ্রল
২০১০ n‡Z Ryb, 2011 ch©š—| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2013 ch©š— cÖK‡íi
µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q 2232.33)93.31%( j¶ UvKv|

১৩.২

প্রেয়ল্পর বাস্তব অেেনিিঃ
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cwi`k©b I wcwmAvi n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi Ryb, 2013 ch©š— µgcywÄZ ev¯Ze AMªMwZ 93.31%।
Aby‡gvwদি cÖKí `wjj (wWwcwc) Abyhvqx cÖKíwUi gvV ch©v‡q KvR evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i নেয়শারেঞ্জ
cIi wefvM Gi AvIZvq I mvwe©K ZË¡veav‡b ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU ev¯—evq‡bi Rb¨ Avjv`vfv‡e
†Kvb Rbej wb‡qvM Kiv nqwb|
প্রেল্পটি সায়বে মহামান্য রাষ্ট্রপনি প্রোি: েিাব সমািঃ নেল্লুর রহমাি উয়দ্বািি েয়রি, িৎপরবিীয়ি বঙ্গৈবি সথয়ে
নবনৈন্ন সময়ে োয়ের মনিটনরং েরা হে। িাছাড়া আয়লাচয প্রেয়ল্পর োে চলাোলীি এবং প্রেল্প সমানপ্তর পর সমাট
০৩ )নিি( টি নেোনরং েনমটির সৈা হে। সব যয়শষ নেোনরং েনমটিয়ি োেটি বাস্তবােয়ি বাপাউয়বায়ে িন্যবাদ
জ্ঞাপি সহ সয়ন্তাষ প্রোশ েরা হে।
১৩.৩

ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রেয়ল্পর োয়ের অেেনি এবং বিযমাি অবস্থািঃভৈরব বন্দর রক্ষা প্রেয়ল্পর োয়ের নবষয়ে েঠিি িদারনে েনমটির োর্ যক্রম প্রেল্পটি সমাপ্ত হওো পর্ যন্ত বহাল
নছল। িদারনে েনমটি প্রনি সপ্তায়হ োয়ের Quality and Quantity িদারনে েয়রি বয়ল ডকুয়মি
পর্ যায়লাচিাে প্রিীেমাি হে। িাছাড়া বাপাউয়বার টাস্কয়োস য স্থািীে প্রশাসি ও মািিীে সাংসদ ের্তযে েঠিি
েনমটির িদারনেও র্য়থষ্ট পনরমায়ণ নবদ্যমাি নছল। িদারনে েনমটি ের্তযে োয়ের নসনস ব্লে নিমযাণ, রাস্তা. সেি,
ওোেওয়ে নিমযাণ, ইিযানদ প্রনিটি োয়ে মাি নিেন্ত্রণ েরা হে ময়ময োিা র্াে। প্রেয়ল্পর িদীিীর সংরক্ষণ োয়ে
Double protection রাখা হে অথ যাৎ RCC retaining wall নিমযাণ েরার পর নসনস ব্লে দ্বারা সলাপ
নিমযাণ োে েরা হে। েয়ল িদীিীর সংরক্ষণ দীঘ যয়মোদী সটেসই হয়ব ময়ময আশা েরা র্াে। উয়িখ্য, োেটি
নিনমযি হওোর পর ইয়িাময়ধ্য ২টি বষ যা সমৌসুম অনিক্রান্ত হয়েয়ছ। এখয়িা োয়ের গুণেি মাি সয়ন্তাষেিে
অবস্থাে পাওো নেয়েয়ছ।

১৩.৩ Procurement of Works এর উপর িথ্যানদিঃ
ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রেয়ল্পর আওিাে ১৮৭৬ নমিঃ িদীিীর সংরক্ষণ োেটি সম্পাদয়ির লয়ক্ষয সমাট ৫টি প্যায়েয়ে
নবনৈক্ত েয়র উম্মুক্ত দরপয়ত্রর মাধ্যয়ম দরপত্র আহবাি েরা হে। গৃহীি দরপয়ত্রর ময়ধ্য প্যায়েে িং W-01 এ
১১টি , প্যায়েে িং W-02 সি ৯টি , প্যায়েে িং W-03 সি ৮টি, প্যায়েে িং W-04 সি ১১টি এবং
প্যায়েে িং W-05 সি ১৩টি দরপত্র েমা পয়ড় বয়ল োিা র্াে। িন্ময়ধ্য োনরেনরৈায়ব Responsive
দরপত্রসমূহ নপনপআর/২০০৮ এর নবনিমালা অনুসরণপূব যে প্রনক্রউরয়মি এর োর্ যক্রম সম্পন্ন েরা হে।
.
১৩.৪। পনরদশযিোয়ল ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রেয়ল্পর ১৮৭৬ নমিঃ িদীিীর সংরক্ষণ োয়ের সনহি ৪টি নিঁনড়র সংস্থাি থােয়লও
স্থািীে বন্দয়রর চানহদা সমািায়বে ২টি R.C.C নিঁনড় ও C.C. block দ্বারা ১১টি অনিনরক্ত নিঁনড় নিনমযি
অবস্থাে পাওো র্াে। প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির পরবিীয়ি মালামাল পনরবহণ ও র্াত্রীয়দর র্ািাোি বৃনি পাওোে
আয়লাচয প্রেয়ল্পর ২ িং প্যায়েয়ের অনুয়মানদি নডোইি অনুর্ােী Double layer C.C. block থাোে
স্থািীে ব্যবসােীেণ নিে উয়দ্যায়ে ৪টি নিঁনড় নিমযাণ েয়রি বয়ল োিা র্াে। র্াহার েয়ল মালামাল আমদািী ও
রপ্তািী এবং সািারণ র্াত্রীয়দর র্ািাোি সহেির হয়ে।

নচত্র: ১
১৪।

নচত্র: ২

প্রেল্প বাস্তবােয়ির েয়ল সম্পদ রক্ষািঃ)ে( আয়লাচয প্রেল্প বাস্তবােয়ির েয়ল সমঘিা িদীর ৈাঙ্গয়ির েবল হয়ি সরোরী , আিা সরোরী প্রনিষ্ঠাি এবং
বন্দয়রর গুরচত্বপূণ য স্থাপিা সমূহ রক্ষা সপয়েয়ছ )নচত্র-১ ও নচত্র-২(। )খ( প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির েয়ল National
grid line এর North western electric tower এবং South eastern electric tower সমঘিা
িদীর ৈাঙ্গি হয়ি রক্ষা পাে )নচত্র-৪(, র্া প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির পূয়ব য হুমেীর মুয়খ নছল। )ে( প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির
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েয়ল প্রেল্প এলাোে আথ য সামানেে প্রভুি উন্ননি সানিি হয়েয়ছ )নচত্র-৩ ও নচত্র-৫(। িাছাড়া প্রেল্প বাস্তবােয়ির
েয়ল ব্যবসা প্রনিষ্ঠাি ও আমদািী-রপ্তািী সহ সদয়শর অথ যিীনিয়ি নবয়শষ অবদাি )ঘ( প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির েয়ল
Environmental, economic এবং infrastructure এর প্রর্ভি উন্ননি সানিি হে। িদী ৈাঙ্গি হয়ি
বন্দর, োিমাল রক্ষা এবং প্রচুর সম্পদ রক্ষা সপয়েয়ছ।

নচত্র: ৩
15|

নচত্র: ৪

cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨t cªKíwUi ev¯—evqbKvjxb mg‡q (এনপ্রল, ২০১০ হয়ি জুি, ২০১৩ পর্ যন্ত) সমাট ২
)দুু্ই( েি cÖ‡KŠkjx cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| নিয়ম্ন cÖKí cwiPvj‡Ki Z_¨ †`qv n‡jvt
µt
Kg©KZ©vi bvg
bs
1. েিাব িােমুল হে
2. েিাব সমািঃ রনেকুল ইসলাম

16|

c`we
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী

c~YK
© vjxb/
LÛKvjxb
খন্ডোলীি
খন্ডোলীি

mgqKvj
৩০/৭/২০০৯ হয়ি ২৫/০৯/২০১১
২৫/০৯/২০১১ হয়ি ১১/০৯/২০১৩

cÖK‡íi ev¯—evq‡bvËi cÖfve t
)ে( প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির েয়ল স্থািীে সুনবিায়ৈােীয়দর েীবির্াত্রার মায়ির প্রভুি উন্ননি সানিি হে। প্রেল্প
বাস্তবােয়ির পূয়ব য আয়লাচয প্রেয়ল্প নবনৈন্ন স্থায়ি টিি পনট্ট , আিা পাো ঘর, সিাংরা িদ যমা, েিবসনিপূণ য এলাো
নবরােমাি নছল। প্রেল্প বাস্তবােয়ির েয়ল ব্যবসা বানণেয বৃনি, আমদানি রপ্তানি বৃনি এবং এলাোর সিাংরা িদ যমা,
মেলা আবেযিা দুরীর্ভি হে; নবয়শষেয়র আথ যসামানেে উন্ননি ঘয়ট। )খ( প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির েয়ল প্রেয়ল্পর
অৈযন্তয়র পনরয়বশেি প্রর্ভি উন্নেি সানিি হে )নচত্র-৬ ও নচত্র-৭(। স্থািীে ব্যবসা প্রনিষ্ঠাি সহ পাো নবনডং নিমযাণ,
র্ািােি, মালামালসহ র্ািবাহণ প্রয়বশ ইিযানদর উন্নেি ঘয়ট। িাহাছাড়া প্রেল্প বাস্তবােয়ির পূয়ব য সিাংরা িদ যমা,
সেি ইিযানদ অয়িোংয়শ অপসারণ েরা হে। িয়ব স্থািীে েিসািারণ এখিও র্ত্রিত্র অপনরেনল্পিৈায়ব বেযয
সেলাে পনরয়বশ এর ৈারসাম্য নবনিি হয়ে। এ ব্যাপায়র সপৌরসৈায়ে পত্র দ্বারা অবনহি েরা হয়েয়ছ বয়ল োিা র্াে।
প্রেয়ল্পর আওিাে ৪টি নিঁনড় নিমযাণ েরয়লও িা পর্ যাপ্ত িা হওোে প্রেয়ল্পর আনুমানিে ৬০ নমিঃ স্থায়ি Double
layer C.C. block দ্বারা স্থািীে ব্যবসােীেণ ের্তযে েয়েেটি নিঁনড় নিমযাণ েরা হে র্া Landing সমস্যা
সমািায়ি সহােে র্ভনমো রাখয়ছ।

নচত্র: ৬
17|

নচত্র: ৫

cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t
cwiKwíZ
)ে( িদী িীর সংরক্ষয়ণর মাধ্যয়ম সমঘিা িদীর ৈাঙ্গি
সথয়ে ভৈরব বন্দর, শহর, ভৈরব বাোর ও িদসংলগ্ন

নচত্র: ৭
AwR©Z
)ে( িদী িীর সরক্ষয়ণর মাধ্যয়ম সমঘিা িদীর ৈাঙ্গি
সথয়ে ভৈরব বন্দর, শহর, ভৈরব বাোর ও

396

)খ(

)ে(

)ঘ(
)ঙ(
)চ(
)ছ(

এলাোর সদাোিপাট, স্কুল, েয়লে, মাদ্রাসা, সরোনর
ও সবসরোনর অবোঠায়মাসহ েিসািারয়ণর ঘড়বানড়
রক্ষােরণ;
নবনৈন্ন এলাো সথয়ে আসা মালামাল, খাদ্যশস্য,
মৎস্য ইিযানদ বাংলায়দয়শর নবনৈন্ন অঞ্চয়ল
পনরবহয়ণর সুনবিায়থ য র্ািাোি ব্যবস্থার উন্নেি
সািি;
বাংলায়দয়শর উির-পনিম ও দনক্ষণ-পূব যাঞ্চয়লর
সনহি সদয়শর নবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থাে অপনরসীম
গুরুত্বপূণ য নবদুযৎ টাওোর দু’টি রক্ষা েয়র নবদুযৎ
সরবরাহ নিনিিেরণ;
আথ য-সামানেে উন্নেিসহ এলাোর নিরাপিা ও
োিীে অথ যনিনিে অবস্থার উন্নেি সািি;
িদী ৈাংেয়ির েয়ল উদ্ভুি পনরয়বশ ও সামানেে ও
অথ যনিনিে নবরুপ প্রৈাব সরািেরণ;
প্রেল্প এলাোে ব্যবসা বানণয়েযর প্রসার, েমযসংস্থাি
বৃনিেরণ;
`vwi`¨« we‡gvPb Z_v Avqea©K Kg©Kv‡Ûi my‡hvM
m„wó;

)খ(

)ে(

)ঘ(
)ঙ(
)চ(
)ছ(

িদসংলগ্ন এলাোর সদাোিপাট, স্কুল, েয়লে,
মাদ্রাসা, সরোনর ও সবসরোনর অবোঠায়মাসহ
েিসািারয়ণর ঘড়বানড় রক্ষা হয়েয়ছ।
নবনৈন্ন এলাো সথয়ে আসা মালামাল, খাদ্যশস্য,
মৎস্য ইিযানদ বাংলায়দয়শর নবনৈন্ন অঞ্চয়ল
পনরবহয়ির সুনবিায়থ য র্ািাোি ব্যবস্থার উন্নেি
সািি হয়েয়ছ।
বাংলায়দয়শর উির-পনিম ও দনক্ষণ-পূব যাঞ্চয়লর
সনহি সদয়শর নবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থাে
অপনরসীম গুরুত্বপূণ য নবদুযৎ টাওোর দু’টি রক্ষা
েরা হয়েয়ছ।
আথ য-সামানেে উন্নেিসহ এলাোর নিরাপিা ও
োিীে অথ যনিনিে অবস্থার উন্নেি সািি
হয়েয়ছ এবং হয়ব।
িদী ৈাংেয়ির েয়ল উদ্ভুি পনরয়বশ ও সামানেে
ও অথ যনিনিে নবরুপ প্রৈাব সরাি হয়ব।
প্রেল্প এলাোে ব্যবসা বানণয়েযর প্রসার,
েমযসংস্থাি বৃনি সপয়েয়ছ। এ বৃনি অব্যাহি
আয়ছ।
`vwi`¨« we‡gvPb Z_v Avqea©K Kg©Kv‡Ûi
my‡hvM m„wó হয়েয়ছ এবং অব্যাহি থােয়ব।

.
18| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t প্রেল্পটির ২টি অংে )উপ-নবৈােীে প্রয়েৌশলীর অনেস োম পনরদশযি
বাংয়লা( এবং বিােয়ির োে ছাড়া নডনপনপর সংস্থাি অনুর্ােী প্রেয়ল্পর অন্যান্য সেল োে সম্পন্ন েরা হয়েয়ছ । ভৈরব
বাোয়র পাউয়বা’র অনিেহণকৃি োেো অনবি দখলদার হয়ি উিায়রর েন্য মামলা চলমাি থাোে এ অংেটির োে সমাপ্ত
িা েয়র প্রেল্পটি সমাপ্ত সঘানষি হয়েয়ছ।
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19.1
১৯.২
১৯.৩
২০|
২০.১
২০.২
২০.৩

mgm¨v t
প্রেল্পটি বাস্তবােয়ির পর বন্দয়রর অৈযন্তয়র সদাোিপাট, োরখািা ও অন্যান্য অবোঠায়মা বৃনি পাওোে নেছুটা পানি
নিষ্কাশি ব্যবস্থাে সমস্যা সদখা নদয়েয়ছ।
আয়লাচয প্রেয়ল্পর আওিাে ১ িং প্যায়েয়ের Slope এ মেলা, আবেযিা ও ছাই সেলা হয়ে, নবিাে প্রেয়ল্পর
সসৌন্দর্ য িষ্ট হয়ে ।
ভৈরব বন্দরটি খুবই ঘি বসনিপূণ য এবং আমদািী ও রপ্তািী প্রনিনিেি বৃনি পাওোে বড় িরয়ির Landing
Platform নিমযাণ প্রয়োেি।
mycvwik/gZvgZ t
ভৈরব বন্দরয়ে আধুনিে বন্দয়র রূপান্তর েরার নিনময়ি Landing Station ও সেি নিমযাণ প্রস্তাবসহ ২ে সেে
নহয়সয়ব এেটি প্রেল্প েহণ েরা সর্য়ি পায়র।
প্রেল্পটির বাস্তবােয়িাির পনরচালিা ও রক্ষরায়বক্ষণ পানি উন্নেি সবাড য ের্তযে সম্পাদি েরা সর্য়ি পায়র।
প্রেয়ল্পর আওিাে ক্রেকৃি োড়ী সরোনর নিেমানুর্ােী পনরবহণ পুয়ল হস্তান্তর েরা সর্য়ি পায়র।
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মািামুহুরী সসচ প্রেল্প )২ে পর্ যাে(
mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 2013)
1|
2|
3|
4|
5|

cÖK‡íi bvg
t
cÖK‡íi Ae¯’vb
t
ev¯—evqbKvix ms¯’v
t
cÖkvmwbK gš¿Yvjq
t
cÖK‡íi ev¯—evqb mgq I e¨q

মািামুহুরী সসচ প্রেল্প )২ে পর্ যাে(
মািামুহুরী িদী
বাংলায়দশ পানি উন্নেি সবাড য )বাপাউয়বা(
পানি সম্পদ মন্ত্রণালে
t
(j¶ UvKvq)

cÖv°wjZ e¨q
g~j
me©‡kl
‡gvU
ms‡kvwaZ
(cÖt mvt)
‡gvU
(cÖtmvt)
1
2
৫৪৮৪.৯৬ ৬২২০.৪৮
)--(
)--(

cÖK…Z e¨q
‡gvU
(cÖt mvt)

3
৬২১৭.৫৪
)--(

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ

4
জুলাই,
২০০৫ n‡Z
জুি, ২০০৮

5
জুলাই,
২০০৫ n‡Z
জুি, ২০10

cÖK…Z
ev¯—evqb Kvj

AwZµvš— e¨q
(g~j cÖv°wjZ
e¨‡qi %)

AwZµvš— mgq
(g~j ev¯—evqb
Kv‡ji %)

6
জুলাই, ২০০৫
n‡Z
জুি, ২০১৩

7

8
৮ বছর
)২৬৭%(

)১৩.৩৫%(

৬।

mvaviY ch©‡e¶Y t

৬.১।

প্রেয়ল্পর D‡Ïk¨t
প্রেয়ল্পর মূল উয়েশ্য হয়লা বন্যা নিেন্ত্রণ, নিস্কাশি ব্যবস্থার উন্নেি এবং কৃনষ েনময়ি সারা বছর সসচ ব্যবস্থা সৃনষ্টর
মাধ্যয়ম কৃনষ উৎপাদি বৃনি, মৎস্য উৎপাদি বৃনি এবং প্রেল্প এলাোর েিেয়ণর েীবি-র্াত্রার মাি উন্নেি।

৬.২।

cÖK‡íi cUf~wg t
েটবাোর সেলার চেনরো ও সপকুো উপয়েলাে প্রাে ২৭৭৬৪ সহক্টর র্ভনমর বন্যা নিেন্ত্রণ ও সসচ সুনবিা বৃনির লয়ক্ষয
স্থািীে েিসািারণ, রােনিনিে ব্যনক্তবে য ও স্থািীে প্রশাসি দীঘ যনদি র্াবৎ দাবী োনিয়ে আসনছল। বাপউয়বা ের্তযে
১৯৯৫-৯৬ সায়ল সম্পানদি সম্ভাব্যিা সমীক্ষার নৈনিয়ি মািামুহুরী িদীর ৩টি শাখাে )সৈালা খাল, মানিেছনড় িদী ও
পালাোটাে মািামূহুরী িদী( রাবার ডযাম নিমযাণ ও অন্যান্য অংেসমূহ অন্তর্ভযক্ত েয়র ১৯৯৯ “মািামুহুরী সসচ
প্রেল্প”এর নপনসনপ পনরেল্পিা েনমশয়ি উপস্থানপি হে। প্রেল্পটির প্রাক্কনলি ব্যে নছল ৮৯২৯.৩৫৭ লক্ষ টাো।
এেইসংয়ে এি বৃহৎ প্রেল্প বাস্তবােি সম্ভব িে নবিাে প্রাথনমেৈায়ব সৈালা খায়লর উপর রাবার ডযামসহ আনুষংনেে
অংয়ের সমিয়ে মািামুহুরী সসচ প্রেল্প )পাইলট( গৃহীি হে। পাইলট প্রেল্পটির অনুয়মানদি ব্যে ২০১২.৮৮ লক্ষ টাো
এবং বাস্তবােিোল নছল ২০০০-০১ হয়ি ২০০৪-০৫ অথ য বছর। উক্ত পাইলট প্রেয়ল্পর িারাবানহেিাে বাঘগুেরাে
মানিেছনড় িদীয়ি ব্যায়রে ও পালাোটাে মািামুহুরী িদীর উপর রাবার ডযাম নিমযাণ ও আনুষাংনেে অবোঠায়মার
সমিয়ে আয়লাচয মািামুহুরী সসচ )২ে পর্ যাে( প্রেল্পটি গৃহীি হে। অথ যাৎ ২ে পর্ যাে মূল বৃহৎ মািামুহুরী সসচ প্রেয়ল্পর
অবনশষ্টাংশ।

৭।

প্রেয়ল্পর অনুয়মাদিিঃ

৭.১।

২ে পর্ যায়ের মূল প্রেল্পটি সম্পূযণ য নেওনব অথ যােয়ি ৫৪৮৪.৯৬ লক্ষ টাো ব্যয়ে জুলাই/২০০৫ হয়ি জুি/২০০৮ সমোয়দ
বাস্তবােয়ির েন্য ১৮/০৮/২০০৫ িানরয়খ ‘এেয়িে’ ের্তযে অনুয়মানদি হে। পরবিী পর্ যায়ে প্রেয়ল্পর সৈৌি োয়ের
িরণ পনরবনিযি হওোে )বাঘগুেরায়ি মানিেছনড় িদীয়ি ব্যায়রয়ের পানরবয়িয রাবার ডযাম নিমযাণ অন্তর্ভযক্ত েয়র(
প্রেল্পটি সংয়শািি েরা হে। সংয়শানিি প্রেল্পটি ১৩/০৩/২০০৮ িানরয়খ ৬২২০.৪৮ লক্ষ টাো ব্যয়ে জুলাই/২০০৫
হয়ি জুি/২০১০ সমোয়দ বাস্তবােয়ির েন্য অনুয়মানদি হে। জুলাই/২০০৫ হয়ি শুরু েরার পনরেল্পিা থােয়লও মূল
সৈৌি োয়ের িরণ পনরবিযি হওোর পাশাপানশ ব্যে বৃনি পাওোে জুলাই/২০০৮ এর পূয়ব য প্রেয়ল্পর বাস্তবােি োে
শুরু েরা র্ােনি। অথ যাৎ পনরেনল্পি শুরু হয়ি প্রেয়ল্পর বাস্তবােি ৩)নিি( বছর নপনছয়ে র্াে। অি:পর আোম বষ যা
সমৌসুম শুরু ও িদীয়ি ফ্লাশ বন্যা হওোে ও নিয়োনেি ঠিোদায়রর োনেলনির োরয়ণ ডযাম নিমযাণ োে অবনশষ্ট
থাোে প্রেল্পটির বাস্তবােি োল ১ )এে( বছর বৃনি েয়র জুি/২০১১ েরা হে। নিি যানরি সময়ের ময়ধ্য বাঘগুেরাে
রাবার ডযাম এবং আনুষাংনেে োে সম্পন্ন িা েরাে পুিরাে ব্যে বৃনি ব্যনিয়রয়ে জুি/২০১২ পর্ যন্ত সমোদ বৃনি েরা
হে। এই সময়ের ময়ধ্যও এ অংেটির সেল োে সম্পন্ন েরা সম্ভব িা হওোে পুিরাে ব্যে বৃনি ব্যনিয়রয়ে সমোদ
জুি/২০১৩ পর্ যন্ত বৃনি েরা হে। অবয়শয়ষ জুি/২০১৩ এ প্রেল্পটির সমাপ্ত সঘাষণা েরা হে।

398
৭.২।

২ে পর্ যায়ের প্রেল্পটি অনুয়মাদিোয়ল প্রেয়ল্পর প্রিাি দু’টি অংয়ের )বাঘগুেরাে মানিেছনড় িদীয়ি ব্যায়রে নিমযাণ
এবং পালাোটাে রাবার ডযাম নিমযাণ( নডোইি চূড়ান্ত েরা নছল িা। নেন্তু ২০০৫-০৬ অথ য-বছয়র ৪০০.০০ লক্ষ এবং
২০০৬-০৭ অথ য-বছয়র ১৪০০.০০ লক্ষ টাো বরাে সদওোে প্রেয়ল্পর প্রিাি অংে: ১টি ব্যায়রে ও ১টি রাবার ডযাম
নিমযাণসহ ৩টি স্লুইস পুিবাস যি, ৩টি নচংনড় ইিয়লট নিমযাণ, ১২.০০ নে.নম. বাঁি নিমযাণ/পুিরাকৃনিেরণ, সসচ িালা
উন্নেয়ির েমযসূনচ হায়ি সিওো হে।
নেন্তু ইয়িাময়ধ্য খসড়া নডোইয়ির নৈনিয়ি প্রিাি অবোঠায়মা দু’টির দরপত্র আহবাি েরা হে। ২০০৭
সায়লর নদয়ে নিমযাণ সামেীর দাম বৃনি পাওোে দরপত্রসমূয়হর সব যনিম্ন উদ্ধৃি দয়রর নৈনিয়ি নডনপনপ প্রস্তুি েরা হয়ল
প্রেয়ল্পর ব্যে দাঁড়াে ৮৩৬১.১০ লক্ষ টাো র্া অনুয়মানদি নডনপনপ অয়পক্ষা ৫২.৪৪% সবনশ নছল। বাঘগুেরাে বৃহৎ
আোয়রর অবোঠায়মা সম্মনলি প্রেল্পটি সংয়শািয়ির েন্য পনরেল্পিা েনমশয়ি উপস্থানপি হয়ল ০৮/০৪/২০০৭
িানরয়খর নপইনস সৈাে রাবার ডযাম ও ব্যায়রে নিমযাণ োয়ের ব্যে র্িদূর সম্ভব হ্রাস েরার নসিান্ত গৃহীি হে। এর
েয়ল মানিেছনড় িদীয়ি ব্যায়রে এর পনরবয়িয রাবার ডযাম নিমযাণ েরার নবষয়ে সবাড য নসিান্ত প্রদাি েয়র। অথ যাৎ
মানিেছনড় িদীর বাঘগুেরাে এবং মািামুহুরী িদীর পালাোটা উৈে সক্ষয়ত্র রাবার ডযাম নিমযায়ণর নসিান্ত হে এবং
সসই অনুর্ােী িেশা প্রণেি েরা হে। নবদ্যমাি সরট নসনডউয়লর নৈনিয়ি নহসাব েরা হয়ল এয়ি সংয়শানিি প্রেয়ল্পর
ব্যে দাঁড়াে ৬২২০.৪৮ লক্ষ টাো )মূল নডনপনপ অয়পক্ষা ১৩.৪১% সবশী(। ১ম সংয়শানিি নডনপনপ ১৮/০৩/২০০৮
িানরয়খ অনুয়মানদি হে। অি:পর দু’টি অংয়ের )ে( মানিেছনড় িদীর উপর বাঘগুেরাে িামে স্থায়ি ও )খ(
মািামুহুরী িদীর উপর পালাোটা িামে স্থায়ি রাবার ডযাম নিমযায়ণর েন্য ০৬/০১/২০০৮ িানরয়খ ২ে বার দরপত্র
আহবাি েরা হে। এ পর্ যায়ে সরস্পিনসৈ ঠিোদায়রর সব যনিম্ম দর প্রেয়ল্পর অনুয়মানদি দয়রর সচয়ে র্থাক্রয়ম
২১.৩১% ও ১৭.৯২% উয়িয পাওো র্াে। িৎোলীি বাোরদর অনুর্ােী উদ্ধৃি দর সর্ৌনক্তে প্রমানণি হওোর পরও
দরপত্র দু’টি বানিল েরা হে। অি:পর সরট নসনডউল হালিাোদ েয়র সস অনুর্ােী প্রাক্কলি েরা হে। এয়ি
বাঘগুেরাে মানিেছনড় িদীয়ি এবং পালাোটাে মািামুহুরী িদীয়ি রাবার ডযাম নিমযাণ বাবদ ব্যে দাঁড়াে র্থাক্রয়ম
২৯৫৩.৮০ লক্ষ এবং ২১৬০.৬৭ লক্ষ টাো। নবনৈন্ন অংয়ের ব্যে সমিে েয়র প্রেয়ল্পর প্রাক্কনলি ব্যে ৬২২০.৪৮ লক্ষ
টাোই রাখা হে। পুিরাে ০৮/০৯/২০০৮ িানরয়খ দরপত্র আহবাি েরয়ল উৈে অবোঠায়মায়ি ৪টি েয়র সমাট ৮টি
দরপত্র পাওো র্াে। অি:পর মূল্যােি েনমটির সুপানরয়শর নৈনিয়ি নিি যানরি ঠিোদায়রর সায়থ বাঘগুেরা
মানিেছনড়য়ি রাবার ডযাম ৩১০৪.১৪ লক্ষ টাো এবং পালাোটা মািামুহুরী িদীয়ি রাবার ডযাম প্রেল্পটি ২২৭৮.০০
লক্ষ টাো মূয়ল্য চূনক্ত সম্পাদি েরা হে।

৮। g~j¨vqb c×wZt cÖKíটির সমানপ্ত মূল্যােি প্রনিয়বদি প্রণেয়ি wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q t

প্রেয়ল্পর wWwcwc ch©v‡jvPbv ;

প্রেয়ল্পর PEC/ECNEC mfvi নসিান্ত ও Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ;

gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ;

Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ;

cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ;

প্রেল্প এলাোভুক্ত সুনবিা‡fvMxসদর মিামি েহণ।
৯| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—evqb t cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx cÖKíwUi A½wfwËK ev¯Ze I Avw_©K
AMÖMwZ wb‡gœ †`qv n‡jv t
(j¶ UvKvq)

wWwcwc Abyhvqx cÖKí Kv‡Ri wewfbœ A‡½i bvg
1
µt bs
রােস্ব খািিঃ
(K)
)১( েমান্ড উন্নেয়ির েন্য েরীপ ও অনুসন্ধাি

GKK
2

cwiKwíZ j¶¨gvÎv
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY
3
4

দো

১

৫০.০০

)২( েনিিয়েিী

দো

১

৫০.০০

)৩( রনক্ষি র্ািবাহয়ির সমরামি, রক্ষিায়বক্ষণ
ও পূিব যাসি
)৪( ওৈারয়হড ব্যে

দো

১

১০.০০

দো

১

১১.৫০

রােস্ব খায়ি উপ-সমাট )ে(=

১২১.৫০

cÖK…Z ev¯—evqb
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY (%)
(%)
5
6
১
)১০০(
১
)১০০(
১
)১০০(
১
)১০০(

৫০.০০
)১০০(
৫০.০০
)১০০(
১০.০০
)১০০(
১১.৫০
)১০০(
১২১.৫০
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wWwcwc Abyhvqx cÖKí Kv‡Ri wewfbœ A‡½i bvg
1
µt bs
(L) েযানপটাল ব্যেিঃt
)৫(
সলোর নপ্রিারসহ ব্রান্ড সপনিোম-৪
েনম্পউটার
)৬( সলয়ৈনলং র্ন্ত্রপানি
)৭( েনম অনিেহণ

GKK
2

cwiKwíZ j¶¨gvÎv
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY
3
4

সসট

১

০.৫০

সংখ্যা

৪

২.৪০

সহক্টর

২০

১১০.০০

সংখ্যা

১

৩১০৪.১৪

)৮( বাঘগুেরাে মানিেছনড় িদীয়ি রাবার ডযাম
নিমযাণ
)৯( পালাোটাে মািামুহুরী িদীয়ি রাবার ডযাম
নিমযাণ
)১০( খাল /সসচ িালা উন্নেি

সংখ্যা

১

২২৭৮.০০

নে:নম:

২৯.৫৮

৬৮.২৯

)১১( সুইচ এর নরময়ডনলং/ইমপ্রুৈয়মি

সংখ্যা

৩

২৯.১০

)১২( সুইচ এর পুি: সংস্কার

সৈি

১

৮১.৮০

)১৩( িতুি সেয়িে সুইস নিমযাণ

সংখ্যা

৩

২৪২.৮৮

)১৪( নবদ্যমাি বাঁি পুিরাকৃনিেরণ

নে:নম

৯.৯৭৩

৫৯.১০

)১৫( নরটাোড য বাঁি নিমযাণ

নে:নম

২.০০

৪২.৩৯

)১৬( শ্রীম্প ইিয়লট নিমযাণ

সংখ্যা

৩

৮০.৩৮

আনথ যে খায়ির উপয়মাট )খ(=
সমাট )ে+খ( =

cÖK…Z ev¯—evqb
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY (%)
(%)
5
6
১
)১০০(
৪
)১০০(
২০
)১০০(
১
)১০০(
১
)১০০(
২৯.৫৮
)১০০(
৩
)১০০(
১
)১০০(
৩
)১০০(
৯.৯৭৩
)১০০%(
২.০০
)১০০(
৩
)১০০(

৬০৯৮.৯৮
৬২২০.৪৮

০.৫০
)১০০(
২.৪০
)১০০(
১১০.০০
)১০০(
৩১০১.২০
)৯৯.৯০(
২২৭৮.০০
)১০০(
৬৮.২৯
)১০০(
২৯.১০
)১০০(
৮১.৮০
)১০০(
২৪২.৮৮
)১০০(
৫৯.১০
)১০০%(
৪২.৩৯
)১০০(
৮০.৩৮
)১০০(
৬০৯৬.০৪
৬২১৭.৫৪

১০। প্রেয়ল্পর অসমাপ্ত োে থােয়ল িার োরিিঃ নডনপনপ অনুর্ােী প্রেয়ল্পর আওিাে সোি োে অসমাপ্ত সিই।
১১। প্রেয়ল্পর মূল োর্ যক্রমিঃ আয়লাচয প্রেয়ল্পর প্রিাি অংে দু’টি হ’ল বাঘগুেরাে মানিেছনড় িদীয়ি এবং পালাোটাে
মািামুহুরী িদীয়ি রাবার ডযাম নিমযাণ। এ ছাড়াও প্রেয়ল্পর আওিাে এ অংে দু’টির অেেনির নববরণ নিয়ম্ম সদওো হয়লা:
১১.১।

বাঘগুেরাে মানিেছনড় িদীয়ি রাবার ডযাম নিমযাণিঃ এ প্যায়েয়ের আওিাে বাঘগুেরাে মানিেছনড় িদীয়ি ১টি
রাবার ডযাম ও ১টি ফুট নব্রে নিমযাণ েরা হয়েয়ছ। রাবার ডযামটির ভদঘ যয ২৩৩.৫০ নমটার। রাবার ডযামটির োয়ের
চুনক্ত মূল্য ৩১.০৪ সোটি টাো )প্রাে অনুয়মানদি ব্যয়ের সমাি(। আনথ যে ও বাস্তব অেেনি ১০০% সদখায়িা হে। এ
োয়ের ঠিোদার নছল সমসাস য ওয়েোণ য ইনঞ্জনিোস য নল:।
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নচত্র: ১ বাঘগুেরাে রাবার ডযাম
িয়ব পনরদশযিোয়ল রাবার ডযামটিয়ে োংশিাল অবস্থাে পাওো র্ােনি। ফুট নব্রয়ের নেনিনসং োে ৈাল হেনি
বয়ল প্রিীেমাি হে। িাছাড়া ডযাম সংনিষ্ট পাম্প হাউে এর োে নিম্নমায়ির পনরলনক্ষি হে। পাম্প হাউয়ের
সদোয়লর অয়িে োোোে সবশ নেছু োটল লক্ষ েরা র্াে। পাম্প হাউয়ের চানরপায়শ সদোল চুুঁয়ে চুুঁয়ে নৈিয়র পানি
পড়য়ি সদখা সেয়ছ। আর সসই পানি অপসারয়ণর েন্য আলাদাৈায়ব সমাটর স্থাপি েরা হয়েয়ছ। পাম্প হাউয়ের উইং
ওোল মাটি র্ধ্য়স নবর্ধ্স্থ হওোর আশংো রয়েয়ছ। নিমযাণ োয়ে নিম্মমায়ির দ্রব্যানদ ব্যবহার েরা এবং এেটি
দীনঘর পায়শ নিমযায়ণর োরয়ণ পাম্প হাউেটি পনরিযাক্ত হওোর ময়িা অবস্থাে সদখা সেয়ছ।
১১.২।

পালাোটাে মািামুহুরী িদীয়ি রাবার ডযাম নিমযাণিঃ প্রেল্পটির মূল সৈৌি োয়ের আওিাে পালাোটাে মািামুহুরী
িদীয়ি ১টি রাবার ডযাম ও ১টি ফুট নব্রে নিমযাণ েরা হয়েয়ছ। রাবার ডযামটির ভদঘ যয ১৮৬.৫০ নমটার, োয়ের চুনক্ত
মূল্য নছল ২২.৭৮ সোটি টাো )অনুয়মানদি ব্যে সথয়ে ৫.৪৩% সবশী(। আনথ যে ও বাস্তব অেেনি ১০০% সদখায়িা
হে। এ োয়ের ঠিোদার নছল সমসাস য পানরসা সরড সসিার নল:।

নচত্র: ২ = পালাোটা রাবার ডযাম্প
পনরদশযিোয়ল ফুট/পনরদশযি নব্রয়ের োয়ের মাি সয়ন্তাষেিে বয়ল প্রনিেমাি হে। িয়ব ডযাম সংনিষ্ট পাম্প হাউে
ও েলািার এর োে নেছুটা নিম্মমায়ির পনরলনক্ষি হে। পাম্প হাউয়ের সদোয়লর সোি সোি োেোে োটল
লক্ষয েরা সেয়ছ। পনরদশযিোয়ল পাম্প হাউয়ের ভবদুযনিে সমাটর অয়েয়ো/িষ্ট অবস্থাে পাওো র্াে। েয়ল
পরীক্ষামূলেৈায়ব চালু েরয়ি চাইয়লও ডযামটিয়ে োংশিাল েরা সম্ভব হেনি।
১১.৩।

এছাড়া প্রেয়ল্পর আওিাে সম্পানদি স্লুইস পুি:নিমযাণ, নচংনড় ইিয়লট নিমযাণ, বাঁি নিমযাণ, বাঁি পুিরাকৃনিেরণসহ
খাল উন্নেয়ির োেগুয়লা পনরদশযি েরা হে। এসব সছাট অংয়ের োয়ের মাি সয়ন্তাষেিে প্রিীেমাি হে।

১২।

প্রেয়ল্পর সানব যে অেেনিিঃ cÖKíwUi Aby‡gvw`Z e¨q ৬২২০.৪৮ j¶ UvKv Ges ev¯—evqbKvj জুলাই, ২০০৫ হয়ি
Ryb, 2013 ch©š—| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2013 ch©š— cÖK‡íi
µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ অনেযি n‡q‡Q ৬২১৭.৫৪ লক্ষ টাো)৯৯.৯৫%(, বাস্তব অেেনি প্রাে ১০০%।

১৩।

প্রেয়ল্পর েিবল নিয়োেিঃ প্রেয়ল্পর আওিাে সোি িতুি েিবল নিয়োে েরা হেনি। পানি উন্নেি সবায়ড যর নিেস্ব সসটআপ সথয়ে প্রয়োেিীে েিবল োয়ে লাোয়িা হে।
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Procurement এর উপর িথ্যানদিঃ প্রেয়ল্পর আওিাে ২.০০ সোটি টাো উয়্ি য সম্পানদি Works এর দু’টি
প্রনেউরয়মি সপয়েে নিম্নরূপ:

১৪।

Description of
Procurement works as
per bid document

(1) Palakata Rubber

Tender
Cost (in crore Taka)
As per
Contracted
PP
value

Tender
Related Dates
Invitation
Contract
date
Signing/ L.C
opening date

Date of completin of
works
As per
Actural
contract

22.78

22.78

08/09/2008

19/01/2009

04/07/2010

30/06/2011

31.04

31.04

08/09/2008

17/03/2009

30/06/2010

24/06/2013

Dam
(2) Bagguzara Rubber
Dam

১৫।
µt
bs
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
১৬।

১৮।

১৯।
২০।
২০.১।

cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨t cªKíwUi ev¯—evqbKvjxb mg‡q (জুলাই/২০০৫ হয়ি জুি, ২০১৩ পর্ যন্ত) সমাট ৬
)ছে( েি cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| নিয়ম্ন cÖKí cwiPvj‡Ki Z_¨ †`qv n‡jvt
Kg©KZ©vi bvg

c`we

mgqKvj

েিাব সনেকুল আলম সরোর
েিাব সমািঃ আয়িাোর সহায়সি
েিাব সমাস্তাে আহমদ )অনি: দানেত্ব(
েিাব মাহবুবুর রহমাি
েিাব সমািঃ আমাি উিাহ
েিাব সমািঃ োমরুজ্জামাি

িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী
িত্ত্বাবিােে প্রয়েৌশলী

০৯/০৮/২০০৫ হয়ি ০৭/০২/২০০৬
০৭/০২/২০০৬ হয়ি ০৯/০৪/২০০৬
০৯/০৪/২০০৬ হয়ি ১২/০৪/২০০৬
১২/০৪/২০০৬ হয়ি ১৯/০৪/২০১০
২০/০৪/২০১০ হয়ি ৩০/০৫/২০১১
৩০/০৫/২০১১ হয়ি ৩০/০৬/২০১৩

cÖK‡íi ev¯—evq‡bvËi cÖfvet প্রেল্পটি েি ২৫-২৬ অয়ক্টাবর/২০১৪ িানরয়খ সয়রনেয়ময়ি পনরদশযি েরা হে।
পনরদশযিোয়ল নেছু সংখ্যে উপোরয়ৈােী কৃষে, এ এলাোর েণ্যমান্য ব্যনক্তত্ব এবং সরোরী েমযেিযার সায়থ
প্রেয়ল্পর প্রৈাব নিয়ে আয়লাচিা হে। আয়লাচিা োয়ল োিা র্াে সর্ পাইলট প্রেল্প এবং ২ে পর্ যায়ের প্রেল্পটি েহয়ণর
েয়ল বন্যা নিেন্ত্রণ, বন্যা নিষ্কাশি, সসচ, কৃনষ ও মৎস্য উৎপাদি এবং েি সািারয়ণর আথ য-সামানেে অবস্থার র্য়থষ্ট
উন্নেি সানিি হয়েয়ছ। এছাড়া কৃনষ সক্ষয়ত্র েমযসংস্থাি বৃনি, লবণ উৎপাদি, কৃনষ নৈনিে ক্ষুদ্র ও কুটির নশল্প, বিােি,
হাট-বাোর/ব্যবসা বানণেয, এিনেওয়ি েমযসংস্থাি, ব্যাংে, নশক্ষা প্রনিষ্ঠায়ি সুনৈিায়ৈােীয়দর অথ যনিনিে েমযোন্ড
ইনিবাচে প্রৈাব পয়ড়য়ছ।
cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t
cwiKwíZ
প্রেয়ল্পর মূল উয়েশ্য হয়লা বন্যা নিেন্ত্রণ, নিস্কাশি
ব্যবস্থার উন্নেি এবং কৃনষ েনময়ি সারা বছর সসচ ব্যবস্থা
সৃনষ্টর মাধ্যয়ম কৃনষ উৎপাদি বৃনি, মৎস উৎপাদি বৃনি
এবং প্রেল্প এলাোর েিেয়ণর েীবি-র্াত্রার মাি উন্নেি।

AwR©Z
বন্যা নিেন্ত্রণ, নিস্কাশি ব্যবস্থার উন্নেি এবং কৃনষ
েনময়ি সারা বছর সসচ ব্যবস্থা সৃনষ্টর মাধ্যয়ম কৃনষ
উৎপাদি বৃনি, মৎস্য উৎপাদি বৃনি এবং প্রেল্প
এলাোর েিেয়ণর েীবি-র্াত্রার মাি উন্নেি হয়েয়ছ।

D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t প্রেল্পটি বাস্তবােয়ি মাত্রানরক্ত নবলয়ম্বর োরয়ণ প্রেয়ল্পর সুেল নবলয়ম্ব
সপৌুঁয়ছ। এর েয়ল প্রাক্কলি অনুর্ােী BCR, IRR ও ERR পাওো সম্ভব হয়ব িা।
mgm¨v t
প্রেল্পটিয়ি শুরু হয়ি সশষ পর্ যন্ত ৬ (ছে) েি েমযেিযা প্রেল্প পনরচালে নহয়সয়ব দানেত্ব পালি েয়রি। এি সবশী
সংখ্যে প্রেল্প পনরচালয়ের আসা-র্াওোর োরয়ণ অি:স্তি েমযেিযােণ প্রেল্প পনরচালয়ের সির্তত্ব/িত্ত্বাবিাি সথয়ে
বনঞ্চি নছল। র্া প্রেয়ল্পর োয়ের মায়ির উপর সিনিবাচে প্রৈাব সরয়খয়ছ;
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২০.২। নিি বছয়রর েম সময়ের ময়ধ্য প্রেল্প পনরচালে বদলীর সক্ষয়ত্র সুপানরশ অনুয়মাদয়ির েন্য মািিীে পনরেল্পিা মন্ত্রীর
সির্তয়ত্ব এেটি েনমটি োর্ যের থাোর পরও পানি সম্পদ মন্ত্রণালে উক্ত েনমটির অনুমনি েহণ িা েয়র প্রেল্প
পনরচালে বদলী েয়র থায়ে র্া পনরেল্পিা শংখলার পনরপন্থী;
২০.৩। প্রেয়ল্পর আওিাে নিনমযি বাঘগুেরাে রাবার ডযাম এবং সংনিষ্ট অবোঠায়মা নিমযায়ণ নবলয়ম্বর োরয়ণ প্রেয়ল্পর
বাস্তবােিোল অনিেহায়র নবলম্ব হে। বাঘগুেরাে ফুট ব্রীয়ের নেনিনসং োে এবং পাম্প হাউয়ের নিমযাণ োয়ের
মাি সয়ন্তাষেিে হেনি;
২০.৪। প্রেয়ল্পর প্রিাি অংে দু’টির নডোইি প্রস্তুি িা েয়র অনুয়মাদি প্রনক্রোেরণ েরাে প্রেল্প বাস্তবােয়ি েটিলিা সৃনষ্ট
হে; এবং
২০.৫। নিমযাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-নবচুযনি সমরামি/সংস্কায়রর সোি উয়দ্যাে েহণ েরা হয়েয়ছ ময়ময পনরদশযিোয়ল সদখা র্ােনি;
২১|
২১.১।
২১.২।
২১.৩।
২১.৪।
২১.৫।
২১.৬।
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প্রেল্প বাস্তবােয়ি দীঘ যসূনত্রিা সরািেয়ল্প অবোঠায়মাযুক্ত প্রেয়ল্পর সম্ভাব্যিা পরীক্ষাসহ নডোইি চূড়ান্ত েয়রই
অনুয়মাদি প্রনক্রোেরয়ণর োে শুরু েরা েমযানুে হয়ব।
বাঘগুেরাে নিনমযি রাবার ডযাম ও সংনিষ্ট অবোঠায়মা নিমযায়ণ চুনক্ত বানহর্ভযি মাত্রানরক্ত নবলম্ব েরাে ঠিোদায়রর
নিেট সথয়ে নলকুইয়ডয়টড সডয়মে )LD) আদাে েরয়ি হয়ব। িাছাড়া বাঘগুেরাে নিনমযি ডযাম সংনিষ্ট পাম্প
হাউেটি প্রনিস্থাপয়ির ব্যবস্থা সিো সর্য়ি পায়র;
ঘি ঘি প্রেল্প পনরচালে বদলীর নবষেটি পনরহার েরয়ি হয়ব। ৈনবষ্যয়ি সোি প্রেয়ল্প পনরচালয়ের বদলীর
প্রয়োেিীেিা সদখা নদয়ল প্রেল্প পনরচালে বদলী সংক্রান্ত েনমটির সুপানরশ/অনুয়মাদি ক্রয়ম বদলী েরয়ি হয়ব;
আইএমইনড ের্তযে প্রেল্পটির উপর অনৈঘাি মূল্যােয়ির )Impact evaluation) েন্য নিব যাচি েরা সর্য়ি
পায়র;
প্রেয়ল্পর আওিাে সৃষ্ট সুনবিানদর Sustainability নিনিি েরার েন্য পানি উন্নেি সবাড য রােস্ব বায়েয়টর
আওিাে প্রয়োেিীে োর্ যক্রম েহণ েরয়ব; এবং
প্রেল্পটির উপর External Audit সম্পাদি েরি: আইএমইনডয়ে এর অনুনলনপ প্রদাি েরয়ি হয়ব।

