খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয অওতায় ২০১৩-১৪ থ থফছরযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদরনয ওয ায-ংরে
ক্রঃ ভন্ত্রণারয়/ মভাট
ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ
মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায়
নং ডফবারগয ভাপ্ত ডফডনরয়াগ কাডযগযী মজডডডএপ ভয় ও
ভয়
ভয়
ব্যয়
ব্যয়
নাভ
প্রকরেয প্রকরেয ায়তা
ভুক্ত
ব্যয়
ডতক্রান্ত ডতক্রারন্তয ডতক্রান্ত ডতক্রারন্তয
ংখ্যা
ংখ্যা প্রকরেয
প্রকরেয
উবয়আ প্রকরেয
তকযা
প্রকরেয
তকযা
ংখ্যা
ংখ্যা
ডতক্রান্ত ংখ্যা
ায (%)
ংখ্যা
ায (%)
প্রকরেয
ফ থডনম্নফ থডনম্নংখ্যা
রফ থাচ্চ
রফ থাচ্চ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
০১।
খাদ্য
০২
০২
০২
৩৭.৫০১.২৭ভন্ত্রণারে
৮৭.৫০
৩.১০
১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা: ০২
২। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণ: বফববন্ন জােগাে পুযাতন স্থানা বির উক্ত পুযাতন স্থানা অাযয়নয জন্য ময়থষ্ট
ভে ক্ষেন য়েয়ি এফং ব্যে বৃবি ক্ষয়েয়ি।
৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয:
ভস্যা
৩.১ াভবিক কায়জয বফয়ফচনাে ততকতায ায়থ বিবব প্রণেন
কযা েবন; এফং

৩.২ অয়নকগুয়রা স্থানীে ঠিকাদায কর্তত ক বফববন্ন ধযয়নয স্থানায
কাজ একটি ভাত্র বনভতাণ াইয়ে ফাস্তফােন কযাে ধাযাফাবক
ব্যফস্থানা ভস্যায সৃবষ্ট ে।
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সুাডয
৩.১ মবদ গুদাভ বনভতায়ণয কাজ যকাবয একটি অবধদপ্তয
কর্ততক তত্ত্বাফধান কযা য়েয়ি , তবু বনভতাণ কায়জয গুণাগুণ
বনবিত ফায জন্য খাদ্য ভন্ত্রণারে কর্ততক ভান বনবিৎকযণ
যীো কযা ক্ষময়ত ায়য। যীোয পরাপর বফয়েলণ কয়য
রব্ধ অববজ্ঞতা ববফষ্যয়ত প্রকল্প ফাস্তফােয়নয ভে কায়জ
রাগয়ফ; এফং
৩.২ একটি বনবদ তষ্ট জােগাে প্রকয়ল্পয অফস্থান য়র প্রকল্প
কাম তারে প্রকল্পস্থায়ন ো ফাঞ্চনীে। এয়ত প্রকল্প বযচারক ,
উ-প্রকল্প বযচারক (মবদ থায়ক) প্রকল্প ংবেষ্ট কয়রয
প্রকল্পস্থায়ন উবস্থবত বনবিত য়ফ। পয়র উন্নেন কভতকান্ড
ঠিকবায়ফ তদাযবক কযা ম্ভফ য়ফ।

১.৩৫ রে ক্ষভেঃেন ধাযন েভতায নতুন খাদ্য গুদাভ বনভতাণ প্রকল্প
ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন
(ভাপ্ত: ভাচ ত, ২০১৪)
১।

প্রকরেয নাভ

: ১.৩৫ রক্ল ক্ষভেঃেন ধাযন েভতায নতুন খাদ্য গুদাভ বনভতাণ প্রকল্প

২।

প্রাডনক ভন্ত্রণারয়

: খাদ্য ভন্ত্রণারয়

৩।

(ক) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: খাদ্য ডধদপ্তয

(খ) ায়ক ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: গণপূতথ ডধদপ্তয

৪।

প্রকরেয ফস্থান

: ভগ্র ফাংরারদরয ৩৯টি মজরায়

৫।

প্রকে গ্ররনয টভূডভ

:

২০১০ ারর প্রকে গ্ররণয পূরফ থ মদরয ৪৭৪ টি উরজরায় খাদ্য ভন্ত্রণাররয়য মভাট ১৭ র ে মভঃটন খাদ্য স্য ভজুদ সুডফধা
ডছর। এ ফ খাদ্য গুদারভয ডধকাং ১৯৪০ ার মথরক ১৯৯০ াররয ভরে ডনডভথত। নতুন মকান খাদ্য গুদাভ ডনভথান কযা রে
না এআ ডফরফচনায় চট্টগ্রারভয াডররয ফডস্থত মদরয ফ থবৃৎ CSD (Central Storage Depot) ফা ডএডড ২০০৪ ারর
যকারযয ডিান্ত নুমায়ী BEPZA (Bangladesh Export Processing Zone Authority) ফা মফজা কর্তথরেয কারছ
স্তান্তয কযা রয়ডছর। পুযরনা ডকছু গুদাভ ব্যফারযয নুরারমাগী রয় ড়ায কাযরণ খাদ্য ভন্ত্রণাররয়য খাদ্য স্য ভজুদ েভতা
১৪.৭৩ রে মভঃটন-এ মনরভ অর। এরত খাদ্য রস্যয ফাজায ডযডস্থডত ডনয়ন্ত্ররণ প্রডতফন্ধকতায সৃডি য়। যকায এ ধযরনয
ডযডস্থডত কাম থকযবারফ ডনয়ন্ত্রণ কযরত খাদ্য ভন্ত্রণাররয়য ডনযাদ খাদ্য স্য ভজুদ েভতা বৃডি কযায উরদ্যাগ গ্রণ করয। এ
ররেে যকায ৫ ফছরয খাদ্য ডধদপ্তরযয অওতায় খাদ্য গুদাভগুররায ধাযণ েভতা ৫ রে মভঃটন বৃডিয ভােরভ যকায খাদ্য
স্য ভজুদ েভতা বৃডিয ডযকেনা গ্রণ করয। এ ডযকেনা ফাস্তফায়রন চালাফাদরমাগ্য থফা নতুন মকান জডভ ডধগ্রণ
কযায প্ররয়াজন য়ডন। ফযং ক্ষদয়য বফববন্ন স্থায়ন খাদ্য ডধদপ্তরযয ডফদ্যভান জায়গারতআ এআ গুদাভগুডর ততযী কযায পরর
মখারন খাদ্য স্য ংযেরণয েভতা বৃডিয সুরমাগ ততডয য়।
৬।

প্রকরেয উরেশ্য

: ক) খাদ্য ডধদপ্তরযয ডফদ্যভান ধাযণ েভতায ডতডযক্ত ১.৩৫ রে মভঃটন ধাযণ
েভতা বৃডি কযা;
খ) াযারদর খাদ্য ডনযাত্তা ব্যফস্থা উন্নত কযা;
গ) ডতডযক্ত খাদ্য ভজুদ বাফ ফা দুডবথরেয ভয় সুষ্ঠু খাদ্য যফযা ডনডিত কযরফ ;
এফং

৭।

প্রকয়ল্পয অনুয়ভাদন 
ংয়াধয়নয তাবযখ

ঘ) কৃলকয়দয কাি ক্ষথয়ক অবধকতয খাদ্য স্য ক্রয়েয ভাধ্যয়ভ তায়দয খাদ্য স্য
উৎাদয়ন উদ্বুি কযা।
: মূর নুরভাদন- ০৮/০৬/২০১০
প্রথভ ংরাধন- ১৬/০১/২০১৩

৮।

প্রকরেয ব্যয়

:

নুরভাডদত ব্যয়
মূর
ফ থরল
ংরাডধত (প্রথভ)
১
২৮৩০১.৬৫

২
৩০৫৪১.৯৫

প্রকৃত ব্যয়

৩
২৯১৭৮.৪৯

(রে টাকা)
নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার
মূর
ফ থরল
ংরাডধত
(প্রথভ)
৪
৫
জুরাই/২০১০
জুরাই/২০১০
য়ত
য়ত
জুন/২০১৩
ভাচ ত/২০১৪
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প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

৬
নয়বম্বয/২০১০
ক্ষথয়ক
ভাচ ত ২০১৪

ডতক্রান্ত
ব্যয় (মূর
নুরভাডদত
ব্যরয়য %)
৭
৩.১০%

ডতক্রান্ত
ভয় (মূর
ফাস্তফায়ন
কাররয %)
৮
৩৭.৫%

৯।

প্রকরেয প্রধান প্রধান
ংগডবডত্তক ফাস্তফায়ন

: খাদ্য ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন (PCR) এফং ভাঠ ডযদথনকারর প্রাপ্ত
তথ্যাডদ নুমায়ী প্রকরেয ংগডবডত্তক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডত ডযডি ‘ক’-মত
ংমৄক্ত কযা ররা।

১০।

প্রকরেয াডফ থক গ্রগডত

: ম্পূণ ত বজবফ অথ তােয়ন ংয়াবধত বিবব অনুমােী ক্ষভাে ৩০৫৪১.৯৫ রে োকা ব্যে
ম্ববরত প্রকল্পটিয ক্ষভাে ব্যে য়েয়ি ২৯১৭৮.৪৯ রে োকা। ক্ষ বয়য়ফ প্রকল্পটিয
আবথ তক অিগবত ৯৫.৫৩%। প্রকয়ল্পয ফাস্তফ অিগবত ৯৮.১৫%।

১১।

কাজ ভাপ্ত থাকরর তায
কাযণ

: প্রকল্প বযচারক জানান চট্টিাভ ক্ষজরায বভযযাই এরএবিয়ত ১(এক)টি ১০০০.০০
ক্ষভ:েয়নয খাদ্য গুদাভ বনভতাণ কযা ম্ভফ েবন। উক্ত স্থায়ন পুযাতন স্থানা বির এফং
২০১৩ ায়রয ক্ষপব্রুোবয ভায়য খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয এবিব বায বিায়ন্তয আয়রায়ক
কাজটি ম্পূণ ত ফন্ধ যাখা ে। ঠিকাদায়যয গাবপরবতয জন্য চট্টিাভ ক্ষজরায ক্ষরাাগড়া
এরএবিয়ত ১(এক)টি ১০০০.০০ ক্ষভ:েন এয এফং যাংগাভাটি ক্ষজরায দয উয়জরায
এরএবিয়ত ৫০০.০০ ক্ষভ:েন এয ১(এক)টি খাদ্য গুদাভ বনভতান কাজ ভাপ্ত কযা ম্ভফ
েবন। ২০১৩ ায়রয বিয়ম্বয ভায়য খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয এবিব বাে বিান্ত ে ক্ষম
অভাপ্ত কাজগুয়রা খাদ্য বফবায়গয যাজস্ব ব্যে য়ত ভাপ্ত কযা য়ফ।

১২।

ডযদথরনয ফাস্তফ ফস্থা

: আইএভইবিয কাযী বযচারক জনাফ ক্ষভােঃ ভাহ্বুফ জাভান কর্ততক ০৪/০৩/২০১৫
তাবযয়খ চট্টিায়ভয ক্ষদোনায়ে ১০টি  য়তঙ্গাে একটি এফং ০৫/০৩/২০১৫ তাবযয়খ
ঢাকায ক্ষতজগাঁ-এ প্রকয়ল্পয আতাে বনবভতত একটি খাদ্য গুদাভ য়যজবভয়ন বযদতন
কযা য়েয়ি। উয়েখ্য এই প্রকয়ল্পয আতাে ক্ষদয়য ৩৯টি ক্ষজরাে ক্ষভাে ১৬৭টি (১০০০
ক্ষভ:েন ধাযন েভতা িন্ন ৯৮টি এফং ৫০০ ক্ষভ:েন ধাযন েভতা িন্ন ৬৯টি) খাদ্য
গুদাভ বনভতাণ কযা য়েয়ি। ডযদথনকারর উ-প্রকে ডযচারক, গণপূতথ ডধদপ্তরযয
ংডিি ডনফ থাী প্ররকৌরী এফং খাদ্য ডধদপ্তরযয ংডিি কভথকতথা-কভথচাযী উডস্থত
ডছররন। প্রকয়ল্পয আতাে ফাস্তফাবেত কাম তক্রভ বনয়ে প্রকল্প বযচারক, উ-প্রকল্প
বযচারক এফং গনপূতত অবধদপ্তয়যয ংবেষ্ট বনফ তাী প্রয়কৌরীয ায়থ আয়রাচনা য়েয়ি।
বযদতনকায়র প্রাপ্ত তথ্য  উাত্ত এয য বববত্ত কয়য চূড়ান্ত ভাপ্ত প্রবতয়ফদন প্রণেন
কযা য়েয়ি।

১৩। ডযদথনকৃত ডফডবন্ন ংগ ডবডত্তক গ্রগডত :

ক) জনফর:
প্রকল্পটি খাদ্য অবধদপ্তয  গণপুতত অবধদপ্তয়য ক্ষমৌথ তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফাবেত য়েয়ি। ভাঠ ম তায়ে মাফতীে কাম তক্রভ ফাস্তফােয়নয
দাবেত্ব গণপূতত অবধদপ্তয়যয কভতকততায়দয উয ন্যস্ত বির। আয়রাচয প্রকয়ল্পয াবফ তক কাম তক্রভ তদাযবক  প্রকল্প ংবেষ্ট বফববন্ন
ংস্থায ায়থ ভন্বয়েয জন্য অনুয়ভাবদত বিববয়ত ক্ষপ্রলয়ণ একজন প্রকল্প বযচারক এফং একজন উ-প্রকল্প বযচারক
বনয়োয়গয উরেখ ডছর। তািাড়া ১(এক) জন কবিউোয অায়যেয  ১(এক) জন বাফযেক যাবয বনয়োয়গয এফং ২(দুই)
জন ড্রাইবায  ১(এক) জন এভএরএএ আউে ক্ষাব তং এয ভাধ্যয়ভ বনয়োয়গয ংস্থান বির। একজন প্রকল্প বযচারকই
প্রকয়ল্পয শুরু ক্ষথয়ক ক্ষল ম তন্ত দাবেত্ব ারন কয়যয়িন।
প্রকল্প বযচারয়ক জনপ্রান ভন্ত্রণারে ক্ষথয়ক এফং ১(এক) জন উ-প্রকল্প বযচারক, ১(এক) জন কবিউোয অায়যেয 
১(এক) জন বাফযেয়ক খাদ্য অবধদপ্তয য়ত ক্ষপ্রলয়ণ প্রকয়ল্প দােন কযা য়েবির। ২(দুই) জন ড্রাইবায  ১(জন) জন
এভএরএএয়ক আউেয়াব তং এয ভাধ্যক্ষভ প্রকয়ল্প বনয়োগ ক্ষদো য়েবির। একর কভতকততা কভতচাযী ভি প্রকল্প ক্ষভোয়দ
প্রকয়ল্পয কায়জ বনয়োবজত বিয়রন। প্রকয়ল্পয জনফয়রয ক্ষফতন-বাতা ফাফদ ংয়াবধত অনুয়ভাবদত বিববয়ত ৫৮.৪০ রে োকা
ফযাদ্দ বির, মায ভয়ধ্য ৫৬.৭৬ রে োকা ব্যে য়েয়ি ।

(খ) ডজ গাডড় ও মন্ত্রাডত ক্রয়:
প্রকয়ল্পয আতাে ৫(াঁচ) দযজা বফবষ্ট ২(দুই)টি ক্ষপায হুইর বজ গাবড়, ভান বনেন্ত্রন মন্ত্রাবত, বপ্রন্টায ২(দুই)টি কবিউোয,
১(এক)টি পয়োকবোয  ১(এক)টি পযাক্স ক্ষভবন ক্রে কযা ে। এগুবর ক্রয়েয জন্য অনুয়ভাবদত বিববয়ত ফযাদ্দ বির ১০৭.৭৫
রে োকা, মায বফযীয়ত ব্যে য়েয়ি ১০৭.৪৮ রে োকা। ফাস্তফ অিিবত ১০০%  আবথ তক অিগবত ৯৯.০২%।
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গ) নতুন খাদ্য গুদাভ ডনভথাণ:
প্রকয়ল্পয আতাে ১০০০ ক্ষভ:েন ধাযণ েভতা িন্ন ৯৮টি এফং ৫০০ ক্ষভ:েন ধাযণ েভতা িন্ন ৬৯টি  ক্ষভাে ১৬৭ টি খাদ্য
গুদায়ভয বনভতাণ কাজ ভাপ্ত কযা য়েয়ি। ইা িাড়া ২(দুই)টি গুদায়ভয বনভতাণ কাজ আংবক িন্ন কযা য়েয়ি এফং ১(এক)টি
গুদায়ভয বনভতাণ কাজ শুরু কযা ম্ভফ েবন। এ ফাফদ অনুয়ভাবদত বিববয়ত ফযাদ্দ বির ৩০৫৪১.৯৫ রে োকা, মায বফযীয়ত
ব্যে য়েয়ি ২৯১৭৮.৪৯ রে োকা। ফাস্তফ অিিবত ৯৮.২৪%  আবথ তক অিগবত ৯৫.৫৪%।

নফবনবভতত একটি খাদ্য গুদাভ, ক্ষদোনাে, চট্টিাভ: বচত্র-০১

আইএভইবিয বযদতয়নয য তাৎেবণক যাস্তা ক্ষভযাভত: বচত্র-০৩

চট্টিায়ভয য়তঙ্গাে নফবনবভতত খাদ্য গুদায়ভয নাভপরক: বচত্র-০৫

ক্ষদোনাে, চট্টিাভ –এ আয কয়েকটি নফবনবভতত খাদ্য গুদাভ: বচত্র-০২

নফডনডভথত গুদারভয বেন্তরয ভজুদ খাদ্য স্য: বচত্র-০৪

নফডনডভথত গুদারভয বেন্তরয ডোরনজ: ডচে-০৬

ঘ) কারঠয ডারনজ ংগ্র:
ত
মূর বিবব অনুমােী ৭০২৩২.৪০ ফগবভোয
কায়ঠয িায়নজ (এক ধযয়নয কায়ঠয বিঁবড় বফয়ল মায উয খাদ্য য়স্যয ফস্তা যাখা
ে, বচত্র-০৬ দ্রষ্টব্য) ংি কযা য়েয়ি। এ ফাফদ অনুয়ভাবদত বিববয়ত ফযাদ্দ বির ২১৬০.০০ রে োকা, ংয়াবধত
বিববয়ত ফযাদ্দ বির ২০৯২.৫০ রে োকা এফং ব্যে য়েয়ি ২০৮৫.৩৬ রে োকা। ফাস্তফ অিিবত ১০০%  আবথ তক অিগবত
৯৯.৬৬%।
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১৪। প্রকরেয উরেশ্য জথন:
ডযকডেত
ডজথত
১। খাদ্য অবধদপ্তয়যয বফদ্যভান খাদ্য স্য ভজুদ অবতবযক্ত ১। ডফদ্যভান ধাযণ েভতায ডতডযক্ত ১.৩২৫০ রে মভঃটন ধাযণ েভতা
১.৩৫ রে ক্ষভেঃেন বৃবি কযা।
বৃডি মরয়রছ।
২। াযা মদর খাদ্য ডনযাত্তা ব্যফস্থা বৃডি কযা
২। াযারদর খাদ্য স্য ভজুদ বৃডিয ভােরভ খাদ্য ডনযাত্তা ব্যফস্থা উন্নত
রয়রছ।
৩। ডতডযক্ত খাদ্য ভজুদ বাফ/দুডবথরেয ভয় সুষ্ঠু
৩। খাদ্য গুদাভজাতকযণ ব্যফস্থা ডফরকন্দ্রীকযরণয ভােরভ খাদ্য স্য
খাদ্য যফযা ডনডিত কযরফ।
অদকারীণ ডফতযন করয মদর সুষ্ঠু খাদ্য যফযা ব্যফস্থা ডনডিত কযা
রয়রছ।
৪। কৃলকয়দয কাি ক্ষথয়ক অবধকতয খাদ্য স্য ক্রয়েয ৪। কৃলরকয ডনকট রত যাডয খাদ্য স্য ক্ররয়য ভােরভ কৃলকরক
ভাধ্যয়ভ তায়দয খাদ্য স্য উৎাদয়ন উদ্বুি কযা।
ডধক খাদ্য স্য উৎাদরন উৎাডত কযা রয়রছ।
১৫। প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্যাডদ:
ক্র: নং

প্রকে ডযচাররকয নাভ ও দফী

পূন থকারীন

খন্ডকারীন

১
১.

২

৩

৪

তয়দ নাজমূর হুদা
(মৄগ্ম-ডচফ)

পূন থকারীন

-

দাডয়ত্ব াররনয মভয়াদ
মমাগদারনয তাডযখ ব্যাডতয তাডযখ
৫
৬

১১/০৮/২০১০

৩১/৩/২০১৪

ভন্তব্য
৭

-

১৬। াডফ থক ডফরিলণ:
১৬.১ অররাচে প্রকেটি একটি ডনভথা ণ প্রকে। ডডডড নুমায়ী প্রকরেয অধীয়ন ১০০০ ক্ষভ:েন ধাযণ েভতা িন্ন ৯৮টি এফং
৫০০ ক্ষভ:েন ধাযণ েভতা িন্ন ৬৯টি  ক্ষভাে ১৬৭ টি খাদ্য গুদায়ভয বনভতাণ কাজ ভাপ্ত কযা য়েয়ি। চট্টিাভ
ক্ষজরায বভযযাই এরএবিয়ত ১(এক)টি ১০০০.০০ ক্ষভ:েয়নয খাদ্য গুদাভ বনভতাণ কযা ম্ভফ েবন। উক্ত স্থায়ন পুযাতন
স্থানা বির এফং ২০১৩ ায়রয ক্ষপব্রুোবয ভায়য খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয এবিব বায বিায়ন্তয আয়রায়ক কাজটি ম্পূণ ত
ফন্ধ যাখা ে। ঠিকাদায়যয গাবপরবতয জন্য চট্টিাভ ক্ষজরায ক্ষরাাগড়া এরএবিয়ত ১(এক)টি ১০০০.০০ ক্ষভ:েন এয
এফং যাংগাভাটি ক্ষজরায দয উয়জরায এরএবিয়ত ৫০০.০০ ক্ষভ:েন এয ১(এক)টি খাদ্য গুদাভ বনভতান কাজ ভাপ্ত
কযা ম্ভফ েবন। ২০১৩ ায়রয বিয়ম্বয ভায়য খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয এবিব বাে বিান্ত ে ক্ষম অভাপ্ত কাজগুয়রা
খাদ্য বফবায়গয যাজস্ব ব্যে য়ত ভাপ্ত কযা ক্ষফ। এয জন্য দােী ঠিকাদাযয়দয কায়রা তাবরকাভূক্ত কযা য়েয়ি।
১৬.২ প্রকয়ল্পয আতাে বনভতাণ কাজ য়ন্তালজনক ফয়র ভয়ন য়েয়ি। তয়ফ প্রকয়ল্পয কাজ ক্ষময়তু ভাচ ত ২০১৪ ক্ষত িন্ন য়েয়ি
ক্ষকাযয়ণ কয়েক ফিয অবতফাবত োয য প্রকৃতয়ে স্থানাগুবরয বনভতাণ ভান িয়কত াম্যক ধাযণা াো
মায়ফ। চট্টিাভ প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারয়েয একটি টিভ কর্ততক প্রকয়ল্পয আতাে চট্টিায়ভয ক্ষদোনায়ে নফবনবভতত খাদ্য
গুদাভগুবরয Modified Proctor Test (গুদাভ বনভতায়ণয জন্য কযা Sand Filling ভানম্মত বকনা তা এই যীোয দ্বাযা
জানা মাে। Sand Filling ভানম্মত না য়র গুদায়ভয ক্ষভয়ে ভজুদকৃত খাদ্য য়স্যয বয ধাযণ কযয়ত াযয়ফ না।) কযা
য়েয়ি ফয়র গণপূতত অবধদপ্তয়যয ংবেষ্ট প্রয়কৌরী জানান। এই যীোয ভান য়ন্তালজনক (স্ট্যান্ডাি ত ক্ষেয়র কভয়ে
৯০ একক)। প্রকয়ল্পয আতাে ক্ষদয়য আন্যান্য স্থায়ন বনবভতত খাদ্য গুদাভগুবরয়ত বনভতাণ কায়জয ভান বনবিত ফায
জন্য ক্ষকান যীো কযা য়েয়ি বকনা তা উ-প্রকল্প বযচারক বনবিত কযয়ত ায়যনবন। এ প্রয়ঙ্গ ক্ষদোনায়ে
বনবভতত খাদ্য গুদাভগুবরয বনভতাণ কাজ তদাযবক কযা গণপূতত অবধদপ্তয়যয ংবেষ্ট প্রয়কৌরী জানান দযত্র আহ্বান
কযায ভে এই যীোয ততটি উয়েখ কয়যবিয়রন। ক্ষজন্য বনয়োগকৃত ঠিকাদায এই যীোয ব্যে ফন কয়যয়িন।
ববফষ্যয়ত যকায কর্ততক ফাস্তফােনাধীন অন্যান্য বনভতাণ কায়জয দযত্র আহ্বান কযায ভে এ ধযয়ণয তত আয়যা
কযা ক্ষময়ত ায়য। এয়ত বনভতাণ কায়জয ভান িয়কত বনবিত ো মায়ফ।
১৬.৩ ক্ষদোনাে, চট্টিায়ভ বযদতনকৃত ৫২ নম্বয খাদ্য গুদায়ভয মূর ক্ষদোর  ক্ষভয়েয ংয়মাগস্থয়রয ক্ষফ বকছু জােগাে
বচড় দৃশ্যভান য়েয়ি। এ বফলয়ে জানয়ত চাইয়র ংবেষ্ট প্রয়কৌরী জানান এটি বকউবযং কযায য উবযস্থয়র বচড়
ধয়যয়ি। এটি স্থানায জন্য েবতকয নে।
১৬.৪ ক্ষদোনাে, চট্টিায়ভ বযদতনকৃত ৬০ নম্বয খাদ্য গুদায়ভয া বদয়ে যাস্তা কযফায ভে এয ায় অফবস্থত পুকুয়যয
আনুভাবনক ৩০ তাং বযাে কযা য়েয়ি ফয়র উ-প্রকল্প বযচারক জানান। নাতন িবতয খাদ্য গুদায়ভ খাদ্য স্য
আনা-ক্ষনোয জন্য গুদায়ভয অন্তেঃত দুই ায়শ্বত প্রস্থ যাস্তা থাকয়ত ে। এয়ত অয়নক জােগায অচে ে।
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১৬.৫ ক্ষদোনাে, চট্টিায়ভ বযদতনকৃত ৫৮ নম্বয খাদ্য গুদায়ভয ন্ুয়খ প্রকয়ল্পয আতাে বনবভতত আযবব (যি, বয়ভন্ট,
কংবক্রে) যাস্তায উবযবায়গয আস্তযণ উয়ঠ বগয়ে যি দৃশ্যভান ে। এ বফলয়ে ংবেষ্ট প্রয়কৌরী জানান ঐ স্থানটিয়ত
বনভতাণ কায়জয ভে ফড় আকায়যয জরাধায বনভতাণ কযা য়েবির। যফতীয়ত ভাটি বযাে কয়য যাস্তা বনভতায়ণয ভে
ঠিকবায়ফ compaction না ফায কাযয়ণ এভনটি য়ত ায়য। বতবন তাৎেবণকবায়ফ এটি ক্ষভযাভত কযায ব্যফস্থা িণ
কয়যন।
১৬.৬ ক্ষম ধযয়নয গুদাভ( এই প্রকয়ল্পয আতাে বনভতাণ কযা য়েয়ি ক্ষখায়ন নাতন খাদ্য ংযেণ িবতয়ত খাদ্য স্য
ংযেণ কযা ে। নাতন িবতয়ত খাদ্য স্য িণ-বফতযণ কযায পয়র এফ গুদায়ভ ভে, জনফর  খাদ্য য়স্যয
অচে ে। একতরা বফবষ্ট োে প্রচবরত খাদ্য গুদাভ বনভতায়ণ ভূবভয অচে ে। ফততভায়ন বফয়শ্ব খাদ্য স্য
ংযেয়ণয জন্য াইয়রা প্রযুবক্ত ব্যফায কযা য়ে। কাযণ াইয়রায়ত মাবন্ত্রক িবতয়ত য়জই দ্রুত ভয়ে অবধক
বযভায়ণ খাদ্য স্য িণ  বফতযণ কযা মাে। াইয়রা মূ খাড়াবায়ফ (Verticale) ফবধ তত বফধাে অয়োকৃত অয়নক
কভ জােগাে এটি বনভতাণ কযা ম্ভফ ে এফং খুফ কভ জােগায়ত অবধক বযভায়ন খাদ্য স্য ভজুদ কযা মাে। য়ফ তাবয
াইয়রায়ত খাদ্য স্য ংযেয়ণ াধাযণতেঃ কীেনাক প্রয়োজন য়ড় না। তয়ফ ভায়ে ভয়ধ্য শুধু াইয়রায বফয়নয উবয
অংয় খুফই াভান্য বযভায়ণ কীেনাক ক্ষদোয প্রয়োজন য়ড়। অয য়ে প্রচবরত খাদ্য গুদায়ভ একই বযভাণ
খাদ্য স্ম ংযেয়ণ াইয়রায তুরনাে প্রাে ২০ গুণ ক্ষফব কীেনায়কয প্রয়োজন য়ড়। মা ভানফয়দয়য জন্য েবতকয
এফং এয জন্য অবতবযক্ত অয়থ তয প্রয়োজন য়ড়। তািাড়া একই বযভাণ খাদ্য স্য ংযেয়ণয উয়মাগী াইয়রা
বনভতায়ণয খযচ নাতন িবতয খাদ্য গুদাভ য়ত বকছুো ক্ষফী। খাদ্য ভন্ত্রণারে কর্ততক ইয়তাভয়ধ্যই াবরয বএবি,
চট্টিায়ভ আনুলবঙ্গক সুবফধাবদ ০.৮৪ রে ক্ষভেঃ েন ধাযণ েভতায নতুন খাদ্য গুদাভ বনভতাণ প্রকল্প এয আতাে ৯১টি
(১০০০ ক্ষভ:েন ধাযন েভতা িন্ন ৭৭টি এফং ৫০০ ক্ষভ:েন ধাযন েভতা িন্ন ১৪টি) নাতন িবতয খাদ্য গুদাভ
বনভতাণ কযা য়েয়ি। তাই াবফ তক বদক বফয়ফচনাে ববফষ্যয়ত নাতন িবতয খাদ্য গুদাভ বনভতাণ কযা ক্ষমৌবক্তক য়ফ না।
১৬.৭ খাদ্য ভন্ত্রণারে কর্ততক ইয়তাভয়ধ্যই কয়েটি াইয়রা বনভতাণাধীন যয়েয়ি। ববফষ্যয়ত খাদ্য স্য আধুবনক িবতয়ত
ংযেণ কযায জন্য াইয়রা বনভতাণ কযাই যুবক্তযুক্ত য়ফ।
১৬.৮ প্রকল্প বযচারয়কয ক্ষদো তথ্য অনুায়য প্রকল্প ফাস্তফােন ক্ষয়ল অব্যবেত োকা ভতণ কযা য়েয়ি। তয়ফ ববআয়য এ
ংক্রান্ত ক্ষকান তথ্য ংয়মাজন কযা েবন। এ বফলেটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযরত ারয;
১৬.৯ ববআয এ বন্নয়ফবত তথ্য  প্রকল্প বযচারয়কয বনকে ক্ষত জানা মাে প্রকয়ল্পয External Audit িন্ন কযায
প্রবক্রো চরভান যয়েয়ি। ডফডবন্ন ডফলরয় ডডট অডত্ত বনষ্পবত্তমূরক জফাফ দাবখর কযা য়েয়ি মা প্রবক্রোধীন যয়েয়ি।
প্রকল্প ক্ষভোয়দই ডডট অডত্ত বনষ্পবত্ত কযা উবচৎ বির। এয়ত প্রকল্প ব্যয়েয ক্ষেয়ত্র আবথ তক শৃঙ্খরা বনবিত য়তা।
১৭। প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভস্যা

:

প্রকে ডযচারক জানান অররাচে প্রকেটিয ফাস্তফ গ্রগডত ৯৮.১৫% ররও প্রকে ফাস্তফায়রনয ডফডবন্ন ম থারয় ডনম্নরূ ভস্যায
ন্ুখীন রত রয়রছ:১৭.১ াভবিক কায়জয ডফরফচনায় তথকতায ারথ ডডডড প্রণয়ন কযা য়ডন। ডডডডরত কভথকতথারদয ভ্রভণবাতায ংস্থান
যাখা য়ডন; এফং
১৭.২ বফববন্ন জােগাে পুযাতন স্থানা বির উক্ত পুযাতন স্থানা অাযয়নয জন্য ময়থষ্ট ভে ক্ষেন য়েয়ি।
১৮।

সুাডযভারা

:

অররাচে প্রকেটিয ফাস্তফায়রনাত্তয াডফ থক মূল্যায়রনয অররারক অআএভআডড’য সুাডয ডনম্নরূ:
১৮.১

মবদ গুদাভ বনভতায়ণয কাজ যকাবয একটি অবধদপ্তয কর্ততক তত্ত্বাফধান কযা য়েয়ি, তবু বনভতাণ কায়জয গুণাগুণ
বনবিত ফায জন্য খাদ্য ভন্ত্রণারে কর্ততক ভান বনবিৎকযণ যীো কযা ক্ষময়ত ায়য। যীোয পরাপর বফয়েলণ
কয়য রব্ধ অববজ্ঞতা ববফষ্যয়ত প্রকল্প ফাস্তফােয়নয ভে কায়জ রাগয়ফ;

১৮.২

ক্ষকান প্রকয়ল্পয বনভতাণ কায়জ অফয়রায জন্য দােী অথফা কায়রা তাবরকাভূক্ত ঠিকাদাযযা ক্ষমন ববফষ্যয়ত স্বনায়ভ ফা
ক্ষফনায়ভ অথফা ক্ষকান প্রবতষ্ঠায়নয য়ে যকাযী ক্ষকান ক্রেকায়ম ত অংিণ না কযয়ত ায়য ক্ষটি বনবিত কযয়ত য়ফ;

১৮.৩

ববফষ্যক্ষত অন্যান্য ক্ষবৌত বনভতাণ কায়জয দযত্র আহ্বান কযায ভে দযত্র দবরয়র বনভতাণ কায়জয ভান বনবিত ো
মাে এভন ক্ষকান যীো কযায তত আয়যা কযা ক্ষময়ত ায়য;
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১৯।

১৮.৪

ক্ষদোনাে, চট্টিায়ভ বযদতনকৃত ৫২ নম্বয খাদ্য গুদায়ভয মূর ক্ষদোর  ক্ষভয়েয ংয়মাগস্থয়রয পােয়রয বফলেটি
ববফষ্যয়তয জন্য ঝুবিঁপূণ ত বকনা তা খাদ্য ভন্ত্রণারে খবতয়ে ক্ষদখয়ফ;

১৮.৫

বডফষ্যরত খাদ্য ভন্ত্রণারয় কর্তথক নাতন িডতয খাদ্য গুদাভ ডনভথাণ কযা ভীচীন রফ না;

১৮.৬

খাদ্য ভন্ত্রণারে আধুবনক িবতয়ত খাদ্য ংযেয়ণয জন্য বজবফ অথফা উন্নেন য়মাগীয়দয অথ তােয়ন াইয়রা
বনভতায়ণয উয়দ্যাগ িণ কযয়ত ায়য। উন্নেন য়মাগীয়দয এ বফলয়ে আয উদ্বুি কযায বফলয়ে অথ তননবতক িকত
বফবাগ উয়দ্যাগ িণ কযয়ত ায়য;

১৮.৭

প্রকরেয ব্যডয়ত 1363.46 রে টাকা (ডজওডফ) মথামথবারফ ভথণ কযা রয়রছ ডকনা তা খাদ্য ভন্ত্রণারয় খডতরয়
মদখরফ এফং অআএডভডডরক ফডত কযরফ;

১৮.৮

প্রকে চরাকারীন মমফ থ থফছরয থ থ ভথণ কযা রয়রছ মটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রতেয়ন প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রণ কযরফ; এফং

১৮.৯

প্রকয়ল্পয External Audit দ্রুত ক্ষল কয়য আইএভইবিয়ক অফবত কযয়ফ।

উমৄ থক্ত সুাডযমূরয অররারক গৃীত ব্যফস্থা এ প্রডতরফদন প্রাডপ্তয ০১ (এক) ভারয ভরে অআএভআডড -মক ফডত কযরত
রফ।
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বযবষ্ট ‘ক’
(রে টাকায়)
[

Target (as per PP)

Items of work
(as per PP)
1

Actual Progress

Reasons
Unit
for
Physical
Physical deviation
Financial
Financial
(Quantity)
(Quantity)
(±)
2
3
4
5
6
7

a) Revenue component
PD+DPD Salary (2 nos Deputed)

nos

24.00

2

22.67

2

Staff Salary (3 nos)-2 Staffs drawn Salary from Food Dept.

nos

12.00

5

11.95

3

Allowances (5nos)

nos

22.40

7

22.14

5

Return fo Tax

L.S

Telephone

nos

1.00

4

0.17
0.90

Fax

nos

0.70

1

0.70

(i) Petrol, Oil, Lubricant (POL) for 2 nos inspection
vehicles (PD+DPD) & PWD field officers

nos

18.00

35

14.93

Stationeries, Stamp, Seal

L.S

7.00

35

6.89

Advertisement for tender and recruitement package.

lots

3.00

168

1.76

30

Soil Investigation

nos

84.00

170

76.68

170

2.00

170

0.00

170

1.68

31

Testing of Materials
Honorarium of (TOC, TEC, PIC, PSC & Recruitment
Committee)

meeti
ng

2.00

(i) Preparation of DPP, MB

set

2.00

300

1.93

300

(ii) Structural Drawing

set

3.00

170

1.11

170

(iii) Architectural Drawing including site plan

set

2.30

170

1.25

170

iv) Tender document (288 + 50 set).

set

5.00

170

3.98

170

(i) Repair & maintenance of inspection vehicles of PWD
field officers & PD+DPD (2 nos).

nos

10.00

35

Sub-Total (Revenue Component)

198.40

8.38

35

177.12

b) Capital component
Purchase of 2 nos inspection vehicles (4 wheel 5 door 2
Jeep for PD & DPD)

nos

Purchase of 1 nos Photocopier Machine

nos

97.50
1.75

Quality Control Equipment

2

97.26

1

1.75

6.60

2

6.57

Computer with Software, Printer, Computer Table,
Computer Chair etc. complete 4 Nos. (3 nos for PD office
& 1 nos for DOA)

nos

1.20

2

1.20

2

d) Office furniture 3 set, [for MoF&DM (1 set), PD (1 set)
& DPD (1 set)

set

3.00

3

3.00

3

Construction of 1000 M.T Food Godwon

nos

19346.75

99

18843.49

99

Construction of 500 M.T Food Godwon

nos

8790.25

70

7962.74

70

Wooden Dunnage (Made of Garjan wood)

sqm

2092.5

2085.36

30339.55

29001.37

Sub total (Capital Component)
Physical Contigency

L.S

2.00

0.00

Price Contigency

L.S

2.00

0.00

30541.95

29178.49

Total (a+b)
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াডরয ডএডড, চট্টগ্রারভ অনুলডিক সুডফধাডদ ০.৮৪ রে মভঃ টন ধায
ণ েভতায
নতুন খাদ্য গুদাভ ডনভথাণ ীল থক
প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন
(ভাপ্ত: ভাচ ত, ২০১৪)
১।

প্রকরেয নাভ

: াডরয ডএডড, চট্টগ্রারভ অনুলডিক সুডফধাডদ ০.৮৪ রে মভঃ টন ধাযণ
েভতায নতুন খাদ্য গুদাভ ডনভথাণ প্রকে

২।

প্রাডনক ভন্ত্রণারয়

: খাদ্য ভন্ত্রণারয়

৩।

(ক) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: খাদ্য ডধদপ্তয

(খ) ায়ক ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: গণপূতথ ডধদপ্তয

৪।

প্রকরেয ফস্থান

: াডরয, চট্টগ্রাভ

৫।

প্রকে গ্ররণয টভূডভ

:

২০১০ ারর প্রকে গ্ররণয পূরফ থ মদরয ৪৭৪ টি উরজরায় খাদ্য ভন্ত্রণাররয়য মভাট ১৭ র ে মভঃটন খাদ্য স্য ভজুদ সুডফধা ডছর।
এ ফ খাদ্য গুদারভয ডধকাং ১৯৪০ ার মথরক ১৯৯০ াররয ভরে ডনডভথত। নতুন মকান খাদ্য গুদাভ ডনভথান কযা রে না এআ
ডফরফচনায় চট্টগ্রারভয াডররয ফডস্থত মদরয ফ থবৃৎ CSD (Central Storage Depot) ফা ডএডড ২০০৪ ারর যকারযয
ডিান্ত নুমায়ী BEPZA (Bangladesh Export Processing Zone Authority) ফা মফজা কর্তথরেয কারছ স্তান্তয কযা
রয়ডছর। পুযরনা ডকছু গুদাভ ব্যফারযয নুরারমাগী রয় ড়ায কাযরণ খাদ্য ভন্ত্রণাররয়য খাদ্য স্য ভজুদ েভতা ১৪.৭৩ রে
মভঃটন-এ মনরভ অর। এরত খাদ্য রস্যয ফাজায ডযডস্থডত ডনয়ন্ত্ররণ প্রডতফন্ধকতায সৃডি য়। যকায এ ধযরনয ডযডস্থডত
কাম থকযবারফ ডনয়ন্ত্রণ কযরত খাদ্য ভন্ত্রণাররয়য ডনযাদ খাদ্য স্য ভজুদ
েভতা বৃডি কযায উরদ্যাগ গ্রণ করয। এ ররেে
যকায ৫ ফছরয খাদ্য ডধদপ্তরযয অওতায় খাদ্য গুদাভগুররায ধাযণ েভতা ৫ রে মভঃটন বৃডিয ভােরভ যকায খাদ্য স্য
ভজুদ েভতা বৃডিয ডযকেনা গ্রণ করয। এ ডযকেনা ফাস্তফায়রন চালাফাদরমাগ্য থফা নতুন মকান জডভ ডধগ্রণ কযায
প্ররয়াজন য়ডন। ফযং চট্টিায়ভয াবরয়য খাদ্য ডধদপ্তরযয ডফদ্যভান জায়গারতআ এআ গুদাভগুডর ততযী কযায পরর মখারন
খাদ্য স্য ংযেরণয েভতা বৃডিয সুরমাগ ততডয য়।
৬।

প্রকরেয উরেশ্য

: ক) খাদ্য ডধদপ্তরযয ডফদ্যভান ধাযণ েভতায ডতডযক্ত ০.৮৪ রে মভঃটন ধাযণ
েভতা বৃডি কযা;
খ) াযারদর খাদ্য ডনযাত্তা ব্যফস্থা উন্নত কযা;
গ) ডতডযক্ত খাদ্য ভজুদ বাফ ফা দুডবথরেয ভয় সুষ্ঠু খাদ্য যফযা ডনডিত কযরফ ;
এফং

ঘ) খাদ্য স্য ংযেণাগারয স্টাপরদয অফান সুডফধা সৃডি কযা।
৭।

প্রকয়ল্পয অনুয়ভাদন 
ংয়াধয়নয তাবযখ

: মূর নুরভাদন- ০৫/০৭/২০১০
প্রথভ ংরাধন-২৪/০১/২০১৩

৮।

প্রকরেয ব্যয়

:

নুরভাডদত ব্যয়
মূর
ফ থরল
ংরাডধত
(প্রথভ)
১
২
২১৮৭১.৪৮ ২৩৭৯৭.০০

প্রকৃত ব্যয়

৩
২২১৪৯.২৭

(রে টাকা)
নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার
মূর
ফ থরল
ংরাডধত
(প্রথভ)
৪
৫
জুরাআ/২০১০
জুরাআ/২০১০
রত
রত
জুন/২০১২
ভাচ থ/২০১৪
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প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

৬
ডডরম্বয/২০১০
মথরক
ভাচ/থ ২০১৪

ডতক্রান্ত
ডতক্রান্ত
ব্যয় (মূর
ভয় (মূর
নুরভাডদত ফাস্তফায়ন
ব্যরয়য %) কাররয %)
৭
৮
১.২৭%
৮৭.৫%

৯।

প্রকরেয প্রধান প্রধান
ংগডবডত্তক ফাস্তফায়ন

: খাদ্য ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন (PCR) এফং ভাঠ ডযদথনকারর প্রাপ্ত
তথ্যাডদ নুমায়ী প্রকরেয ংগডবডত্তক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডত ডযডি ‘ক’-মত
ংমৄক্ত কযা ররা।

১০।

প্রকরেয াডফ থক গ্রগডত

: ম্পূণ থ ডজওডফ থ থায়রন ংরাডধত ডডডড নুমায়ী মভাট ২৩৭৯৭.০০ রে টাকা ব্যয়
ম্বডরত প্রকেটিয মভাট ব্যয় রয়রছ ২২১৪৯.২৯ রে টাকা। ম ডররফ প্রকেটিয
অডথ থক গ্রগডত ৯৩.০৭%। প্রকরেয ন্যান্য খাত/উখারতয ফাস্তফ গ্রগডত ১০০%। এ
ডফলরয় প্রকে ডযচারক জানান মম, ংরাডধত ডডডড য ব্যে অয়ো ১৬৪৭.৭১ রে
টাকা াশ্রয় য়র প্রকরেয রেভাো তবাগ জথন কযা ম্ভফ রয়রছ।

১১।

কাজ ভাপ্ত থাকরর তায
কাযণ

: প্রকে ডযচাররকয মদয়া তথ্য ভরত প্রকরেয অওতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

১২।

ডযদথরনয ফাস্তফ ফস্থা

: আইএভইবিয কাযী বযচারক জনাফ ক্ষভােঃ ভাহ্বুফ জাভান কর্ততক ০৪/০৩/২০১৫
তাবযয়খ াডরয ডএডড, চট্টগ্রারভ ০.৮৪ রে মভ:টন নতুন খাদ্য গুদাভ ডনভথাণ
প্রকরেয অওতায় ফাস্তফাডয়ত ডফডবন্ন কাম থক্রভ
রযজডভরন ডযদথন কযা রয়রছ।
প্রকরেয অওতায় ফাস্তফাডয়ত কাম থক্রভ ডনরয় প্রকে ডযচারক, উ-প্রকে ডযচারক
এফং গণপূতথ ডধদপ্তরযয ংডিি ডনফ থাী প্ররকৌরীয ারথ অররাচনা রয়রছ।
ডযদথনকারর উ-প্রকে ডযচারক, গণপূতথ ডধদপ্তরযয ডতন জন ংডিি ডনফ থাী
প্ররকৌরী এফং াডরয ডএডডয বাযপ্রাপ্ত ব্যফস্থাক ন্যান্য কভথকতথা-কভথচাযী
উডস্থত ডছররন। ডডঅয মথরক প্রাপ্ত তথ্য ও উাত্ত এফং ডযদথরনয উয ডবডত্ত করয
চূড়ান্ত ভাডপ্ত প্রডতরফদন প্রণয়ন কযা রয়রছ।

১৩।

ডযদথনকৃত ডফডবন্ন ংগ ডবডত্তক গ্রগডত :

ক) জনফর:
প্রকেটি খাদ্য ডধদপ্তয এফং গণপুতথ ডধদপ্তয এয মমৌথ তত্ত্বাফধারন ফাস্তফাডয়ত রয়রছ। ভাঠ ম থারয় মাফতীয় কাম থক্রভ
ফাস্তফায়রনয দাডয়ত্ব গণপূতথ ডধদপ্তরযয কভথকতথারদয উয ন্যস্ত ডছর। অররাচে প্রকরেয াডফ থক কাম থক্রভ তদাযডক ও প্রকে
ংডি ডফডবন্ন ংস্থায ারথ ভন্বরয়য জন্য নুরভাডদত ডডডডরত মপ্রলরন ১ জন প্রকে ডযচারক এফং ১ জন উ-প্রকে
ডযচারক ডনরয়ারগয উরেখ ডছর। এছাড়াও একজন কডিউটায ারযটয ও একজন ডাফযেক যাডয এফং একজন
ড্রাআবায ও দুআজন এভএরএএ অউটরাড থং এয ভােরভ ডনরয়ারগয ংস্থান ডছর। প্রকে ডযচারক জনপ্রান ভন্ত্রণারয়
মথরক এফং একজন উ-প্রকে ডযচারক, একজন কডিউটায ারযটয, একজন ডাফযেক খাদ্য ডধদপ্তয রত মপ্রলরণ
প্রকরে দায়ন কযা রয়ডছর। প্রথভ প্রকে ডযচাররকয মৃতুেয জন্য দটি শূন্য রর জনপ্রান ভন্ত্রণারয় মথরক ডিতীয় প্রকে
ডযচারক ডনরয়াগ মদয়া য় এফং তাঁরকও ফদডরয য ১২/০৩/২০১২ তাডযরখ র্ততীয় প্রকে ডযচারক ডনরয়াগ মদয়া রর ডতডন
প্রকেটি মল ওয়া ম থন্ত দাডয়ত্ব ারন করযন।
মপ্রলরন দায়নকৃত উ-প্রকে ডযচারক রোন্নডতয কাযরণ ফদডর ওয়ায় ০১/১০/২০১২ আং তাডযরখ খাদ্য ডধদপ্তরযয ন্য
এক জন কভথকতথারক উ-প্রকে ডযচাররকয রদ দায়ন কযা য়। একজন ড্রাআবায ও দুআজন এভএরএএরক
অউটরাড থং এয ভােরভ প্রকরে ডনরয়াগ মদয়া য়। একর কভথকতথা কভথচাযী ভগ্র প্রকে মভয়ারদ প্রকরেয কারজ ডনরয়াডজত
ডছররন। মভাট জনফররয মফতন বাতা ফাফদ ংরাডধত নুরভাডদত ডডডডরত ৬৪.৫৮ রে টাকা ফযাে ডছর মায ভরে ৪৮.৪৯
রে টাকা ব্যয় রয়রছ ।

(খ) ডফদ্যভান পুযাতন গুদাভ মভযাভত ও পূনফ থান:
১১টি জাান টাআ, ১৫টি াক টাআ ও ৬টি ঢাকা টাআ ডফদ্যভান পুযাতন গুদাভ এআ প্রকরেয অওতায় মভযাভত কযা রয়রছ।
নুরভাডদত ডডডডরত এয জন্য ফযাে ডছর ৪৪৬.৬৩ রে টাকা মায ডফযীরত ব্যয় রয়রছ ৪১৯.২৯ রে টাকা। ফাস্তফ
গ্রগ্রডতয ডযভান ১০০% এফং অডথ থক গ্রগডত ৯৩.৮৭%।
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(গ) ডজ গাডড় ও মন্ত্রাডত ক্রয়:
প্রকরেয অওতায় ৫ দযজা ডফডি একটি মপায হুআর ডজ গাডড়, ভান ডনয়ন্ত্রণ মন্ত্রাডত, ডপ্রন্টায ১টি কডিউটায, ১টি
পরটাকডয়ায ও ১টি পোক্স মভডন ক্রয় কযা য়। এ ফাফদ নুরভাডদত ডডডডরত ফযাে ডছর
৫৮.৪০ রে টাকা, মায
ডফযীরত ব্যয় রয়রছ ৫৬.৩২ রে টাকা। ফাস্তফ গ্রগ্রডতয ডযভাণ ১০০% এফং অডথ থক গ্রগডত ৯৭%। ডজ গাডড়টি প্রকে
ভাপ্ত ওয়ায য খাদ্য ডধদপ্তরয স্তান্তয কযা রয়রছ।

ঘ) নতুন খাদ্য গুদাভ ডনভথাণ:
প্রকরেয অওতায় ১০০০ মভ:টন ধাযণ েভতা িন্ন ৭৭টি ও ৫০০ মভ:টন ধাযণ েভতা িন্ন ১৪টি  মভাট ৯১ টি খাদ্য
গুদাভ ডনভথাণ কযা রয়রছ। এ ফাফদ নুরভাডদত ডডডডরত ফযাে ডছর ১৬৩৬৩.৭৮ রে টাকা, মায ডফযীরত ব্যয় রয়রছ
১৫৫১৮.৪৫ রে টাকা। ফাস্তফ গ্রগ্রডত ডযভান ১০০% এফং অডথ থক গ্রগডত ৯৪.৮৩% ।

নফবনবভতত কয়েকটি খাদ্য গুদাভ: বচত্র-০১

প্রকয়ল্পয আতাে স্থাবত ক্ষারায প্যায়নর: বচত্র-০২

ঙ) স্টাপ মকায়াট থায ও অনুলডিক সুডফধাডদ ডনভথান:
থ ডফডি ম্যারনজারযয একটি ডুরেক্স ফাংররা, ১২৫০ ফগফুট
থ ডফডি ডতন আউডনরটয কাযী
প্রকরেয অওতায় ১৫০০ ফগফুট
ম্যারনজারযয মকায়াটায একটি, ২০ ডরটয ডপা থ ডযরভটডয বফন একটি, ২০ ডরটযিাপ ডযরভটডয বফন একটি, ৬০০
থ ডফডি ২০ আউডনরটয চতুথথ মশ্রণীয স্টাপ মকায়াট থায একটি, ৫০০ ফগফুট
থ ডফডি ২০ আউডনরটয স্টাপ মকায়াটায একটি
ফগফুট
এফং ২০ ডরটয একটি অনায ব্যাযাক, অটটি ডডকউডযটি ফক্স, অটটি াফডরক টয়ররট, একটি তফদুেডতক াফ-মিন বফন,
২১০৩ ডভটায ডফদ্যভান পুযাতন ীভানা প্রাচীরযয উিথমুখী ম্প্রাযণ ও মভযাভত কাজ ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। এ ফাফদ
নুরভাডদত ডডডডরত ফযাে ডছর ১৪১৮.৮ রে টাকা এফং ব্যয় রয়রছ ১৪০১.৮৯ রে টাকা। ফাস্তফ গ্রগডতয ডযভাণ
১০০% এফং অডথ থক গ্রগডত ৯৯%।

স্ট্াপ ক্ষকাোে তায: বচত্র-০৪

াইয়রা সুায়যয জন্য বনবভতত ফাবফন: বচত্র-০৩
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ডডকউডযটি ফক্স: ডচে-০৫

নফডনডভথত গুদারভয বেন্তরয ভজুদ খাদ্য স্য ও ডোরনজ: ডচে-০৬

চ) ডফটুডভনা মযাড, মড্রন, ফড:ডফদুেতায়ন ও ভূগবথস্থ জরাধায ডনভথাণ:
থ
৫০৭৬৭.৩৭ ফগডভটায
বেন্তযীণ ডফটুডভনা যাস্তা, ৫৭৪১.০০ ডভটায মড্রন, ৫০,০০০ াজায গ্যারন ধাযণ েভতা িন্ন
ভূগবতস্থ জরাধায এফং মারায প্যারনর ফড:ডফদুেতায়রনয কাজ উক্ত প্রকরেয অওতায় ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। এ ফাফদ
নুরভাডদত ডডডডরত ফযাে ডছর ২৯৫৪.৯৯ রে টাকা এফং ব্যয় রয়রছ ২৯৪৬.৩১ রে টাকা। ফাস্তফ গ্রগ্রডতয ডযভাণ
১০০% এফং অডথ থক গ্রগডত ৯৯.৭০% ।

ছ) কারঠয ডারনজ ংগ্র:
মূর ডডডড নুমায়ী ২০৩৩০ ড কারঠয ডারনজ (এক ধযয়নয কায়ঠয বিঁবড় বফয়ল মায উয খাদ্য য়স্যয ফস্তা যাখা ে,

বচত্র-০৬ দ্রষ্টব্য) ংগ্র কযা রয়রছ। ব্যয় বৃডি না করয ংরাডধত ডডডডরত ৩০% Extra storage ডফরফচনায় ডনরয় ডতডযক্ত
২০১৬ ড ডারনজ ধযা ররও যফতীরত ম প্রস্তাফ ফাদ মদয়া য়। এ ফাফদ নুরভাডদত ডডডডরত ফযাে ডছর ২২৫১.৯৬ রে
টাকা, মায ডফযীরত ব্যয় রয়রছ ১৬৮৪.৮৩ রে টাকা। ফাস্তফ গ্রগ্রডতয ডযভান ১০০% এফং অডথ থক গ্রগডত ৭৪.৫১ % ।
১৪।

প্রকরেয উরেশ্য জথন:
ডযকডেত

১। খাদ্য ডধদপ্তরয ডফদ্যভান খাদ্য স্য ভজুদ ডতডযক্ত
০.৮৪ রে মভঃটন বৃডি কযা।
২। াযা মদর খাদ্য ডনযাত্তা ব্যফস্থা বৃডি কযা
৩। ডতডযক্ত খাদ্য ভজুদ বাফ/দুডবথরেয ভয় সুষ্ঠু খাদ্য
যফযা ডনডিত করয।
৪। ংযেণাগারযয কভথচাযীরদয জন্য অফারনয সুডফধা
সৃডি কযা।
১৫।

ডজথত
১। ডফদ্যভান ধাযণ েভতায ডতডযক্ত ০.৮৪ রে মভঃটন
ধাযণেভতা বৃডি মরয়রছ।
২। ভজুদ বৃবিয ভাধ্যয়ভ াযারদর খাদ্য ডনযাত্তা ব্যফস্থা উন্নীত
কযা রয়রছ।
৩। ডতডযক্ত খাদ্য ভজুদ দুডবথে/বারফয ভয় সুষ্ঠ খাদ্য যফযা
ডনডিত করযরছ।
৪। ংযেণাগারযয ১০৪ জন কভথকতথা-কভথচাযীরদয জন্য অফারনয
সুডফধা সৃডি কযা রয়রছ।

প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্যাডদ:

ক্র: নং

প্রকে ডযচাররকয নাভ ও দফী

১
১.
২.
৩.
৪.

২
এরকএভ ভাবুফ অরভ, যুগ্ম বচফ
মভা: অব্দুর কাডদয, যুগ্ম বচফ
মখ জাডকয মারন, ডযচারক (খাদ্য ডধদপ্তয)
মভা: আকযামূর ক, যুগ্ম বচফ

পূন থকারীন খন্ডকারীন
৩
পূণ থকারীন
পূণ থকারীন
পূণ থকারীন
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দাডয়ত্ব াররনয মভয়াদ
মমাগদারনয তাডযখ ব্যাডতয তাডযখ
৪
৫
৬
২১/০৯/২০১০
১৭/১০/২০১১
২৩/১০/২০১১
২৯/০২/২০১২
খন্ডকারীন ২৯/০২/২০১২
১২/০৩/২০১২
১২/০৩/২০১২
৩১/০৩/২০১৪

ভন্তব্য
৭
-

১৬। াডফ থক ডফরিলণ:
১৬.১ অররাচে প্রকেটি একটি ডনভথাণ প্রকে। ডডডড নুমায়ী প্রকরেয অধীয়ন ১০০০ মভঃটন ধাযণ েভতা িন্ন ৭৭টি ও ৫০০
মভঃটন ধাযন েভতা িন্ন ১৪টি গুদাভ মভাট ৯১টি নতুন খাদ্য গুদাভ ডনভথা ণ এফং অনুলডিক সুডফধাডদ ক্ষমভন নতুন
ডারনজ ংগ্র, ম্যারনজারযয ডুরেক্স ফাংররা ১টি, ৩ আউডনরটয কাযী ম্যারনজারযয ফাবফন ১টি, ২০ আউডনরটয ৬০০
থ ডফডি স্টাপ মকায়াট থায ১টি, ২০ আউডনরটয ৫০০ ফগফুট
থ ডফডি স্টাপ মকায়াট থায ১টি, ২০ ডরটয ডপা থ
ফগফুট
ডযরভটডয ১টি, ২০ ডরটয িাপ ডযরভটডয ১টি, ২০ আউডনরটয অনায ব্যাযাক ১টি, তফদুেডতক াফ মস্টন বফন ১টি,
থ
৫৭৪১.০০ ডভটায মড্রন, ৫০৭৬৭.৩৭ ফগডভটায
বেন্তযীণ ডফটুডভনা যাস্তা, ৮টি াফডরক টয়ররট, ৮টি মডি ফক্স ডনভথাণ,
৫০,০০০ াজায গ্যারন ধাযণ েভতা িন্ন ভূগবথস্থ জরাধায, ৩২টি পুযাতন গুদাভ মভযাভত, ২১০৩ ডভটায ডফদ্যভান
পুযাতন ীভানা প্রাচীয ক্ষভযাভত কযা রয়রছ। এআ ডযরপ্রডেরত াডরয ডএডড মদরয ফ থবৃৎ ডএডডরত উন্নীত
রয়রছ ফয়র বযদতনকায়র খাদ্য অবধদপ্তয়যয কভতকততা জানান।
১৬.২ প্রকয়ল্পয আতাে বনভতাণ কাজ য়ন্তালজনক ফয়র ভয়ন য়েয়ি। তয়ফ প্রকয়ল্পয কাজ ক্ষময়তু ভাচ ত ২০১৪ ক্ষত িন্ন য়েয়ি
ক্ষকাযয়ণ কয়েক ফিয অবতফাবত োয য প্রকৃতয়ে স্থানাগুবরয বনভতাণ ভান িয়কত াম্যক ধাযণা াো মায়ফ।
১৬.৩ ক্ষম ধযয়নয গুদাভ াবরয বএবিয়ত বনভতাণ কযা য়েয়ি ক্ষখায়ন নাতন খাদ্য ংযেণ িবতয়ত খাদ্য স্য ংযেণ
কযা ে। নাতন িবতয়ত খাদ্য স্য িণ-বফতযণ কযায পয়র এফ গুদাক্ষভ ভে, জনফর  খাদ্য য়স্যয অচে ে।
একতরা বফবষ্ট োে প্রচবরত খাদ্য গুদাভ বনভতায়ণ ভূবভয অচে ে। ফততভায়ন বফয়শ্ব খাদ্য স্য ংযেয়ণয জন্য
াইয়রা প্রযুবক্ত ব্যফায কযা য়ে। কাযণ াইয়রায়ত মাবন্ত্রক িবতয়ত য়জই দ্রুত ভয়ে অবধক বযভায়ণ খাদ্য স্য
িণ  বফতযণ কযা মাে। াইয়রা মূ খাড়াবায়ফ (Verticale) ফবধ তত বফধাে অয়োকৃত অয়নক কভ জােগাে এটি
বনভতাণ কযা ম্ভফ ে এফং খুফ কভ জােগায়ত অবধক বযভায়ন খাদ্য স্য ভজুদ কযা মাে। য়ফ তাবয াইয়রায়ত খাদ্য
স্য ংযেয়ণ াধাযণতেঃ কীেনাক প্রয়োজন য়ড় না। তয়ফ ভায়ে ভয়ধ্য শুধু াইয়রায বফয়নয উবয অংয় খুফই
াভান্য বযভায়ণ কীেনাক ক্ষদোয প্রয়োজন য়ড়। অয য়ে প্রচবরত খাদ্য গুদায়ভ একই বযভাণ খাদ্য স্য
ংযেয়ণ াইয়রায তুরনাে প্রাে ২০ গুণ ক্ষফব কীেনায়কয প্রয়োজন য়ড়। মা ভানফয়দয়য জন্য েবতকয এফং এয
জন্য অবতবযক্ত অয়থ তয প্রয়োজন য়ড়। তািাড়া একই বযভাণ খাদ্য স্য ংযেয়ণয উয়মাগী াইয়রা বনভতায়ণয খযচ
নাতন িবতয খাদ্য গুদাভ য়ত বকছুো ক্ষফী। খাদ্য ভন্ত্রণারে কর্ততক ইয়তাভয়ধ্যই ক্ষদব্যী ১.৩৫ রে ক্ষভেঃেন ধাযণ
েভতায নতুন খাদ্য গুদাভ বনভতাণ প্রকল্প এয আতাে ১৬৯টি (১০০০ ক্ষভ:েন ধাযন েভতা িন্ন ৯৮টি এফং ৫০০
ক্ষভ:েন ধাযন েভতা িন্ন ৬৯টি) নাতন িবতয খাদ্য গুদাভ বনভতাণ কযা য়েয়ি। তাই াবফ তক বদক বফয়ফচনাে
ববফষ্যয়ত নাতন িবতয খাদ্য গুদাভ বনভতাণ কযা ক্ষমৌবক্তক য়ফ না।
১৬.৪ খাদ্য ভন্ত্রণারে কর্ততক ইয়তাভয়ধ্যই কয়েটি াইয়রা বনভতাণাধীন যক্ষেয়ি। ববফষ্যয়ত খাদ্য স্য আধুবনক িবতয়ত ংযেণ
কযায জন্য াইয়রা বনভতাণ কযাই যুবক্তযুক্ত য়ফ।
১৬.৫ প্রকল্পটিয ভি কাজ াবরয, চট্টিায়ভ ফাস্তফাবেত ে। ক্ষজন্য ঢাকায়ত প্রকল্প অবপ থাকায বফলেটি ক্ষমৌবক্তক নে।
ফযং প্রকল্প অবপ াবরয, চট্টিায়ভ অফবস্থত য়র প্রকয়ল্পয কাজ তদাযবক কযা জ য়তা। এিাড়া প্রকল্প ক্ষল
োয য প্রকয়ল্পয তথ্য প্রকল্পস্থান ক্ষথয়ক াো জ য়তা।
১৬.৬ বযদতনকায়র জানা মাে াবরয বএবিয ব্যফস্থাক য়দ কাউয়ক দােন কযা েবন। একজন কাযী ব্যফস্থাক
বাযপ্রাপ্ত ব্যফস্থায়কয দ্বাবেত্ব ারন কযয়িন। এিাড়া একজন কাযী ব্যফস্থায়কয দ শূন্য যয়েয়ি।এই প্রবতয়ফদন
ততবযয ভে বাযপ্রাপ্ত ব্যফস্থাক জানান একজন কাযী ব্যফস্থাক ম্প্রবত ক্ষমাগদান কয়যয়িন। উয়েখ্য এখায়ন
ব্যফস্থাক, দুটি কাযী ব্যফস্থায়কয দ ক্ষভাে ২৩৭টি ভঞ্জুযীকৃত দ যয়েয়ি। মায ভয়ধ্য ১৮২ জন কভতযত যয়েয়িন।
চট্রিাভ বফবায়গয আঞ্চবরক খাদ্য বনেন্ত্রয়কয দপ্তয য়ত ১১/১১/২০১৩ তাবযয়খয ৬৭২৭/১ নম্বয স্মাযয়কয ভাধ্যয়ভ
বফদ্যভান য়দয অবতবযক্ত ১৩৮টি দ ফাড়ায়নায জন্য খাদ্য অবধদপ্তযয়ক জানায়না য়েয়ি। ক্ষময়তু এখায়নয স্য ধাযণ
েভতা বৃবি ক্ষয়েয়ি ক্ষজন্য প্রয়োজনীে ক্ষরাকফর ফাড়ায়না ভীচীন য়ফ।
১৬.৭ প্রকয়ল্পয আতাে এখায়ন 19.2 বকয়রাোে েভতায একটি ক্ষারায বয়স্ট্ভ স্থান কযা য়েয়ি। বযদতনকায়র জানা
মাে ক্ষারায বয়স্ট্ভটি কাম তকয যয়েয়ি তয়ফ একটি ইনবাে তায অয়ো অন-অপ ে না। পয়র বফদুযৎ চয়র ক্ষগয়র এটিয়ক
Manually অন এফং বফদুযৎ আয়র Manually অপ কযয়ত ে। ক্ষারায বয়স্ট্ভ এয জন্য দাবেত্বপ্রাপ্ত প্রয়কৌরী জানান
ীঘ্রই এটি ক্ষভযাভয়তয উয়দ্যাগ বনয়ফন। বতবন আয জানান এই বয়স্ট্য়ভ ব্যাফহৃত ব্যাোবয ৫ ফিয়যয গ্যাযাবন্টযুক্ত।
ক্ষারায প্যায়নর এয জন্য বনবভতত ঘয়যয প্রয়ফদ্বায়যয উয়য দৃশ্যভান পাের ক্ষদখা মাে। এ বফলয়ে দাবেত্বপ্রাপ্ত প্রয়কৌরী
জানান ক্ষারায বয়স্ট্য়ভয জন্য ব্যফহৃত তায প্রয়ফ/ ক্ষফয কযায জন্য ক্ষদোর কােফায ভে এই পােয়রয সৃবষ্ট য়েয়ি।
এটি দ্রুত ক্ষভযাভত কযা য়ফ। তয়ফ ক্ষারায প্যায়নয়রয ায়থ কয়েয অবযন্তয়য অফবস্থত মন্ত্রাবতয ংয়মাগ প্রদান কযায
জন্য বনভতাক্ষণয ভে ক্ষকান ব্যফস্থা যাখা েবন। কে বনভতায়ণয ভে এই বফলটি অব্যশ্যই বফয়ফচনা কযা উবচৎ বির।
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১৬.৮ াবরয বএবিয মূর পেকটি দীঘ তবদন ধয়য ঝুবুঁ কপূণ ত অফস্থাে যয়েয়ি। এটি ক্ষভযাভত / নতুন কয়য বনভতাণ কযা প্রয়োজন।
াবরয বএবিয বনযাত্তায জন্য ক্ষমটি খুফই গুরুত্বপূণ ত। াবরয বএবি, চট্টিায়ভ আনুলবঙ্গক সুবফধাবদ ০.৮৪
রে ক্ষভেঃ েন ধাযণ েভতায নতুন খাদ্য গুদাভ বনভতাণ প্রকয়ল্পয মূর বিববয়ত প্রধান পেকটি বনভতাণ ফা ক্ষভযাভয়তয
বফলয়ে উয়েখ বির না। তয়ফ প্রকল্পটি ংয়াধয়নয ভে বফলটি অন্তভূতক্ত কযা ভীচীন বির;
১৬.৯ প্রকল্প বযচারয়কয ক্ষদো তথ্য অনুায়য প্রকল্প ফাস্তফােন ক্ষয়ল অব্যবেত োকা ভতণ কযা য়েয়ি। তয়ফ ববআয়য এ
ংক্রান্ত ক্ষকান তথ্য ংয়মাজন কযা েবন। এ বফলেটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় ডনডিত কযরত ারয;
১৬.১০ ববআয এ বন্নয়ফবত তথ্য  প্রকল্প বযচারয়কয বনকে য়ত জানা মাে প্রকয়ল্পয External Audit িন্ন কযায
প্রবক্রো চরভান যয়েয়ি। ডফডবন্ন ডফলরয় ডডট অডত্ত বনষ্পবত্তমূরক জফাফ দাবখর কযা য়েয়ি মা প্রবক্রোধীন যয়েয়ি।
প্রকল্প ক্ষভোয়দই ডডট অডত্ত বনষ্পবত্ত কযা উবচৎ বির। এয়ত প্রকল্প ব্যয়েয ক্ষেয়ত্র আবথ তক শৃঙ্খরা বনবিত য়তা।
১৭।

প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভস্যা

:

প্রকে ডযচারক জানান অররাচে প্রকেটিয মবৌত কাজ ম্পূণ থ ফাস্তফায়ন কযা ররও প্রকে ফাস্তফায়রনয ডফডবন্ন ম থারয় ডনম্নরূ
ভস্যায ন্ুখীন রত রয়রছ :
১৭.১ াভবিক কায়জয ডফরফচনায় তথকতায ারথ ডডডড প্রণয়ন কযা য়ডন। ডডডডরত কভথকতথারদয ভ্রভণবাতায ংস্থান
যাখা য়ডন;
১৭.২ ভাঠ ম থারয়য কাজ ফা স্তফায়রনয দাডয়ত্ব গণপূতথ ডধদপ্তরযয ৫টি ডফডবন্ন ডডডবরনয উয ডথত ডছর। পরর ডডডবন
গুররায ভরে ডকছুটা ভন্বরয়য অবাফ বির;
১৭.৩ রনকগুররা স্থানীয় ঠিকাদায কর্তথক ডফডবন্ন ধযরনয স্থানায কাজ একটি ভাে ডনভথাণ াআরট ফা স্তফায়ন কযায় ধাযাফাডক
ব্যফস্থানা ভস্যায সৃডি য়; এফং
১৭.৪ ডএডড কভাউরন্ড স্বে ডযরয রনকগুররা গুদাভ/স্থানা একআ স্থারন ডনভথাণ কযায় ীডভত Working facilities এয
ভরে প্রকরেয কাজ ভাপ্ত কযরত রয়রছ।
১৮।

সুাডযভারা

:

অররাচে প্রকেটিয ফাস্তফায়রনাত্তয াডফ থক মূল্যায়রনয অররারক অআএভআডড’য সুাডয ডনম্নরূ:
১৮.১

মবদ গুদাভ বনভতায়ণয কাজ যকাবয একটি অবধদপ্তয কর্ততক তত্ত্বাফধান কযা য়েয়ি, তবু বনভতাণ কায়জয গুণাগুণ
বনবিত ফায জন্য খাদ্য ভন্ত্রণারে কর্ততক ভান বনবিৎকযণ যীো কযা ক্ষময়ত ায়য। যীোয পরাপর বফয়েলণ কয়য
রব্ধ অববজ্ঞতা ববফষ্যয়ত প্রকল্প ফাস্তফােয়নয ভে কায়জ রাগয়ফ;

১৮.২ বডফষ্যরত খাদ্য ভন্ত্রণারয় কর্তথক নাতন িডতয খাদ্য গুদাভ ডনভথাণ কযা ভীচীন রফ না;
১৮.৩ খাদ্য ভন্ত্রণারে আধুবনক িবতয়ত খাদ্য ংযেয়ণয জন্য বজবফ অথফা উন্নেন য়মাগীয়দয অথ তােয়ন াইয়রা বনভতায়ণয
উয়দ্যাগ িণ কযয়ত ায়য। উন্নেন য়মাগীয়দয এ বফলয়ে আয উদ্বুি কযায বফলয়ে অথ তননবতক িকত বফবাগ উয়দ্যাগ
িণ কযয়ত ায়য;
১৮.৪

একটি বনবদ তষ্ট জােগাে প্রকয়ল্পয অফস্থান য়র প্রকল্প কাম তারে প্রকেস্থারন ওয়া ফাঞ্চনীয়। এরত প্রকে ডযচারক, উপ্রকে ডযচারক (মডদ থারক) প্রকে ংডিি কররয প্রকেস্থারন উডস্থডত ডনডিত রফ। পরর উন্নয়ন কভথকান্ড
ঠিকবারফ তদাযডক কযা ম্ভফ রফ;

১৮.৫ প্রকে মল ফায যও প্রকে ংক্রান্ত কর তথ্য প্রকেস্থারন থফা প্রকরেয ডনকটস্থ প্রকে ডনয়ন্ত্রণকাযী ংস্থা ফা
দপ্তরয ংযেণ কযা জরুডয;
১৮.৬ জরুডয ডবডত্তরত াডরয ডএডডরত একজন ব্যফস্থাক দায়রনয ডফলরয় খাদ্য ভন্ত্রণারয় / খাদ্য ডধদপ্তয উরদ্যাগ
গ্রণ কযরফ এফং ফডি শূণ্য দগুডররত দায়রনয াাাড মমৌডক্তকতায ডনডযরখ দ বৃডিয উরদ্যাগ গ্রণ কযা
ভীচীন রফ;
১৮.৭

ক্ষারায বয়স্ট্য়ভয একটি ইনবাে তায এফং কয়েয প্রয়ফদ্বায়যয উয়যয পাের ক্ষভযাভয়তয বফলেটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় / খাদ্য
ডধদপ্তয ডনডিত কযরত ারয;
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১৮.৮ প্রকরেয ব্যডয়ত ১৬৪৭.৭৩ রে টাকা (ডজওডফ) মথামথবারফ ভথণ কযা রয়রছ ডকনা তা
মদখরফ এফং অআএডভডডরক ফডত কযরফ;

খাদ্য ভন্ত্রণারয় খডতরয়

১৮.৯ প্রকে চরাকারীন মমফ থ থ ফছরয থ থ ভথণ কযা রয়রছ মটি খাদ্য ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রতেয়ন প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রণ কযরফ;
১৮.১০ জরুডয ডবডত্তরত াডরয ডএডডয মূর পটক ডনভথাণ / মভযাভরতয ডফলরয় খাদ্য ভন্ত্রণারয় / খাদ্য ডধদপ্তয উরদ্যাগ
গ্রণ কযরফ; এফং
১৮.১১ প্রকয়ল্পয External Audit দ্রুত ক্ষল কয়য আইএভইবিয়ক অফবত কযয়ফ।
১৯।

উমৄ থক্ত সুাডযমূরয অররারক গৃীত ব্যফস্থা এ প্রডতরফদন প্রাডপ্তয ০১
রফ।
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(এক) ভারয ভরে অআএভআডড -মক ফডত কযরত

বযবষ্ট ‘ক’
(রে টাকায়)
Items of work
(as per PP)

Target (as per PP)
Unit

Financial

Actual Progress

1
Pay of Officers (PD+DPD-2 nos)

2
Nos

3
24.93

Physical
(Quantity)
4
2

Financial
%
5
18.43

Physical
Quantity (%)
6
2

Pay of staffs (6 nos)

Nos

10.58

6

10.58

3

Allowances (8 nos)

Nos

18.21

8

14.61

3

Recreation Allowance

0.57

8

0.31

1

Festival Allowance

4.29

8

2.93

4

Charge allowance

1.00

2

0.00

-

Daily Allowance (DA)

5.00

8

1.64

2

Postal expenditure

0.10

0.02

-

Telephone bills including connection fee 2
nos (PD+DPD+PDs Res).

Nos

1.50

2

1.23

2

Fax bill 1 no for PD office

Nos

0.00

1

0.00

-

Registration Fee for 1 no vehicle

Nos

2.50

1

0.70

1

Fuel,Petrol, Oil, lubricants of 4 nos
inspection vehicles for PWD & PD

Nos

7.20

4

4.56

-

Stationary, stamps Tonner.etc.

3.00

2.95

-

Advertisement of Tender

6.40

4.92

-

Entertainment

11.77

1.46

-

Testing of Materials, Soil Investigation/
Survey Etc

14.55

Honorarium of TEC, PIC, PSC etc.

3.00

91B

8.22
2.06

Preparation of Measuring Books, Structural
drawing, Architectural drawing, Tender
Documents.

set

10.40

91G
200pc
600set

6.95

Repair and Maintenance of 4 nos inspection
Vehicles of PWD and PD.

Nos

5.00

4

4.44

Repair and Renovation of Existing Food
Godowns.

446.63

419.29

1) 11 Nos Japan Type (48.19)

Nos

(119.10)

(11 Nos)

11

2) 15 Nos Pak Type (115.12)

Nos

(218.50)

(15 Nos)

14

3) 6Nos Dhaka Type (60.72)

Nos

(109.03)

(6 Nos)

6

Purchase of 1 (one) Jeep for PD ( 4
wheel, 5-doorPajero Jeep)

Nos

50.20

1

50.20

1

Quality control equipment

set

5.00

1 set

3.12

1set

Supply and Installations of Computer with
printer and Accessories for PD office.

Nos

1.50

1

1.45

1

Photocopier 1 no for PD office

Nos

1.50

1

1.42

1

Fax 1 no for PD office

Nos

0.20

1

0.14

Site Development = 61666.71 cum

cum

97.44

61666.71cum 36.20

a. Construction of Food Godowns

61666.71cum

15518.45

16363.78

1) 77 nos 1000 MT capacity food Godown
(77X833.12)

Nos

(14618.00)

77 Nos

(77X833.12)

2) 14 nos 500 MT capacity Food Godowns
(14X441.91)

Nos

(1745.78)

14 Nos

(14X441.91)
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b. Construction of Staff Quarters

1285.07

1) 1500 sft Duplex CSD Manager
Qtr=155.42 sqm.

Sqm

2) 1250 sft 3 unit CSD Asst. Managers
Qtr=389.64 sqm

Sqm

3) Officer's Dormitory (20 Seated)

Sqm

4) Staff Dormitory (20 seated)

Sqm

5) 600 sft 20 unit Class-IV employee
Qtrs=1241.15 sqm

Sqm

6) 500 sft 20 unit Class-IV employee
qtrs=1055.35 sqm

Sqm

7) 20 person Ansar Barrack=312.14 sqm

Sqm

c. Ancillary works

155.42Sqm

155.42Sqm

389.64 Sqm

389.64 Sqm

20seat

20seat
87.35

20seat

20seat
85.03

351.89

1241.15
Sqm

20 unit
1241.15 Sqm

316.26

1055.35
Sqm

20 unit
1055.35 Sqm

312.14 Sqm

20 person
312.14 Sqm

8Nos

8x17.26sqm

50,000
Gallon

50000
gallon
UGWR

8Nos

8x21.46 sqm

93 Sqm

139.35 Sqm

62.04
126.75
87.35
85.03

87.76
0

1) 8 nos Security Box =8X17.26 sqm.
(8X3.16)

Nos

2) 50,000 Gallon capacity Underground
water reservoir with Pump house and rain
water harvesting facilities.

Gallon

3) 8 nos Public Toilets =8X21.46 sqm.
(8X6.56)

Nos

4) Electric Sub Station Building=93.00 sqm.

Sqm

5) Boundary Wall,V extension 2103 Rm

1268.89

33.44

30.42

Rm

77.99
26.14
133.73

2105.45rm

2103 Sqm
133.00

Sqm
Bituminous Road=50767.37 sqm.
Drainage Infrastructure=5741.00 Rm

rm

100mmX200mm Deep Tube Well with
distribution line
External Electrification with Solar Panels
arrangement (147.19+1.00)

Supply of Wooden Dunnage
1) For new 91 & Old 36 Godowns.

PC

1736.02

50767.37
sqm

1736.00

50767.37
sqm.

832.66

5741.00 Rm

832.00

5374.43 Rm

69.58

1

63.96

9 stw

314.35

316.73

147.19+1.00
sub station
Equipment &
solar pannel

147.19+1.00
sub station
Equipment &
solar pannel

2251.96

20330(origin
al)
22346(Rev)

1684.83

20330 pc
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