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বেসামরিক রেমান পরিেহণ ও পর্ যটন মন্ত্রণালয়েি ২০১২-২০১৩ অর্ য েছয়িি এরিরপভুক্ত সমাপ্ত
প্রকয়েি মূল্যােন প্ররিয়েদয়নি উপি মন্ত্রণালে/রেভাগরভরিক সাি-সংয়েপ
ক্রঃ
নং

মন্ত্রণালয়ের নাম

(১)

১।

(২)

বেসামরিক
রেমান
পরিেহণ ও
পর্ যটন

০১।
০২।
ক্ররমক
নং
১.
০৩।

মমাট সমাপ্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ

মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে

বিবনয়োগ
প্রকয়ের
সংখ্যা

কাবরগরী
সহােতা
প্রকয়ের
সংখ্যা

মেবিবসএফ
ভূক্ত প্রকয়ের
সংখ্যা

সমে ও
ব্যে উভেই
অবতক্রান্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

সমে
অবতক্রান্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

০১

০১

--

--

--

০১

সমে
অবতক্রায়ন্তর
শতকরা হার
(%)
সি ববনম্নসয়ি বাচ্চ
(৯)

ব্যে
অবতক্রান্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

(১০)

ব্যে
অবতক্রায়ন্তর
শতকরা
হার(%)
সি ববনম্নসয়ি বাচ্চ
(১১)

০০
২৫

--

--

সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ ০1টি
সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদকালঃ
প্রকয়েি নাম
চাঁপাইনোেগঞ্জিাএোাহং এেং িংহি এি ,রকয়োািগঞ্জ ,
পর্ যটন ররোারদি উটেনপ

প্রকৃি ব্যে
(লে টাকাে)
১২০৬.৫২

প্রকৃি বমোদকাল
০১/০৭/২০১০ হয়ি ৩১/১২/২০১২

ব্যে ও মমোদ বৃবির কারণঃ
মূলি: রনম্নরলরিি কািয়ণ প্রকয়েি ব্যে ও বমোদ বৃরি কিা হে:
সমাপ্ত প্রকেসমূয়হি বমোদকাল বৃরিি প্রাান প্রাান কািণসমূহ হয়ে র্র্ার্র্ সম্ভাব্যিা সমংো ব্যিংি প্রকে প্রণেন ও
ঠিকাদাি রনয়োয়গ রেলম্ব, ক্রে কার্ য প্ররক্রোকিয়ণ সমেয়েপন, ঘন ঘন প্রকে পরিচালক েদলং ইিযারদপ িাছাড়া সমাপ্ত
প্রকেসমূয়হি ব্যে মূল অনুয়মারদি ব্যে অয়পো বৃরি না বপয়লও প্রকে প্রণেনকায়ল োস্তেিাি রনরিয়ি প্রয়োএনংে
কার্ যক্রম প্রকে প্রস্তায়ে অন্তর্ভযক্ত না কিা, োিোি বভৌি কায়এি রিএাইন পরিেিযন ও রসরিউল বিট/রনমযাণ সামগ্রংি
মূল্য বৃরিয়হতু বভৌি কায়এি ব্যে বৃরি পাওোে কায়এি পরিমাণ হ্রাস কয়ি প্রকে সংয়োাান, সঠিক পরিকেনাি অভাে,
দুে যল প্রকে ব্যেস্থাপনা ইিযারদ কািয়ণ অয়নক প্রকে মূল পরিকেনা বমািায়েক োস্তোেন কিা সম্ভে হেরনপ

০৪.

প্রকে িাস্তিােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপাবরশঃ
ক্র:নং:
প্রকয়ের নাম ও সমস্যা
সুপাবরশ
১৩প
চাঁপাইনোেগঞ্জিাএোাহং এেং িং ,রকয়োািগঞ্জ ,হি এি চাঁপাইনোেগয়ঞ্জি রোেগয়ঞ্জ রনরমযি পর্ যটন
পর্ যটন ররোারদি উটেন :
বমায়টলটিয়ি পর্ যাপ্ত পরিমায়ণ অরি রনে যাপক
চাঁপাইনোেগয়ঞ্জি রোেগয়ঞ্জ রনরমযি পর্ যটন বমায়টলটিয়ি র্য়ন্ত্রি ব্যেস্থা কিয়ি হয়েপ
অরি রনে যাপক র্য়ন্ত্রি অপর্ যাপ্তিা পরিলরেি হেপ
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চাঁপাইনোেগঞ্জ, রকয়োািগঞ্জ, িাএোাহং এেং িংহি পর্ যটন ররোারদি উটেন
সমারপ্ত মূল্যােন প্ররিয়েদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৩)
১.০

প্রকয়েি নাম

:

২.০
৩.০
৪.০

রনে যাহং সংস্থা
প্রোাসরনক মন্ত্রণালে
প্রকয়েি অেস্থান

:
:
:

৫.০

প্রকয়েি োস্তোেন সমে ও ব্যে:

চাঁপাইনোেগঞ্জ, রকয়োািগঞ্জ, িাএোাহং এেং িংহি পর্ যটন ররোারদি
উটেন
োংলায়দো পর্ যটন কিয়পায়িোন
বেসামরিক রেমান পরিেহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালে
িাএোাহং সদি, চাঁপাইনোেগঞ্জ বএলাি রোেগঞ্জ উপয়এলা, িংহি সদি এেং
রকয়োািগঞ্জ বএলাি কটিোদং উপয়এলাপ
(লে টাকাে)

অনুয়মারদি ব্যে
মূল
সে যয়োষ সংয়োারাি
১
১৪৩৫৪৭.

২
সংয়োাান কিা
হেরনপ

প্রকৃি ব্যে

৩
১২০৬.৫২

অনুয়মারদি োস্তোেনকাল
মূল
সে যয়োষ
সংয়োারাি
৪
৫
জুলাই২০১০ , সংয়োাান কিা
বর্য়ক
হেরনপ
জুন২০১২ ,

প্রকৃি
োস্তোেনকাল
৬
জুলাই২০১০ ,
বর্য়ক
জুন২০১৩ ,

অরিক্রান্ত ব্যে মূল )
অনুয়মারদি ব্যয়েি
(%
৭
অরিক্রান্ত হেরন

অরিক্রান্ত সমে
মূল োস্তোেন )
(% কায়লি
৮
২৫%

৬.০
:অংগ রভরিক অগ্রগরি পরিরোষ্ট ক৭০.
কাএ অসমাপ্ত র্াকয়ল িাি কািণ: প্রকয়েি প্রয়োএনংে বকান অংয়গি কাএ অসমাপ্ত বনইপ
৮.০
মূল্যােন পিরি (Methodology) : আয়লাচয প্রকয়েি মূল্যােন প্ররিয়েদনটি প্রণেয়ন রনয়ম্নাক্ত রেষে/পিরি অনুসিণ কিা
হয়েয়ছ :
PSC সভাি কার্ যরেেিণং পর্ যায়লাচনা;
রিরপরপ পর্ যায়লাচনা;
মন্ত্রণালে কর্তযক বপ্ররিি প্রকয়েি োস্তোেন অগ্রগরি পর্ যায়লাচনা;
রপরসআি পর্ যায়লাচনা;
কায়এি োস্তে অগ্রগরি র্াচাই এেং িথ্য সংগ্রয়হি এন্য সয়িএরময়ন পরিদোযন ;
রিোরিং করমটিি কার্ যরেেিণং পর্ যায়লাচনা;
প্রাপ্ত িয়থ্যি রভরিয়ি সংরিষ্ট কমযকিযায়দি সায়র্ আয়লাচনাপ
৯.০

১০.০

প্রকয়েি উয়েশ্য:
৯১. পর্ যটকয়দি োসস্থানকনিায়িি হল সংর্াি এেং রেেমান পর্ যটন ররোারদি ,িনন:হপুি হন ,কাি পারকযং ,িাোরদ পরিয়েোন ,
উটেনপ এ ছাড়াও স্থানংে ও রেয়দোং পর্ যটকয়দি সংখ্যা বৃরি কয়ি বেয়দরোক মূদ্রা অএযন;
৯ ২. মারো এরমদাি োরড় সংিেয়ণি মাধ্যয়ম রপুমাি িাে এেং সিযরএি িায়েি স্মৃরি িো কয়ি সাংস্কৃরিক পর্ যটন বৃরি কিা ;
৯ ৩. স্থানংে ও বেয়দরোক পর্ যটক বৃরিি মাধ্যয়ম স্থানংে পর্ যায়ে আত্মকমযসংস্থান ংরষ্ট এেং স্থানংে কৃরষ ও হস্তরোয়েি োএাি ংরষ্টি ;মাধ্যয়ম বেকািে িংকিণ

প্রকয়েি পটর্ভরম:

১০ ১.রকয়োািগঞ্জ মারো এরমদাি োরড় :রেখ্যাি চলরিত্র রনমযািা সিযরএি িাে এেং রোশুয়িাষ বলিক রপুমাি িাে-এি পূে য
হরূষয়দি োরড় হয়লা মারো এরমদাি োরড়প োরড়ি সাময়ন ৪.৩০ একি হপুি আয়ছপ মারো এরমদাি োরড় কটিোদং উপয়এলা
োহি হয়ি ১০-১২ রকয়লারমটাি য়ি অেরস্থিপ এরমদাি োরড়টি প্রাে ধ্বংয়সি সম্মূিংনপ এরমদািয়দি অরাকাংো এরম স্থানংে
প্রভােোালংয়দি দিয়ল চয়ল বগয়ছপ এরমদায়িি কাচািং োরড় সংর্াি ও িো, হপুি সংর্ায়িি মাধ্যয়ম সাংস্কৃরিক ঐরিহয িো
ও পর্ যটন ররোা ংরষ্টি লয়েয রকয়োািগঞ্জ উপ-প্রকেটি গ্রহণ কিা হে;
১০
২.িংহি বমায়টল সংর্াি ও বমিামি : োংলায়দয়োি উিয়ি অেরস্থি ঘাঘট নদংি িংয়ি অেরস্থি িংহি োহি
োংলায়দয়োি একটি হিািন বএলা োহি এেং েিযমায়ন রেভাগংে োহয়ি উটংি হয়েয়ছপ িংহি বএলা িাএহাট এরমদরি োরড়,
বকিামাটিো মসরএদ, রিমলািাএ কালং মরিি, শ্রী শ্রী করূণামেং কালং মরিি, িংহি র্াদুঘি, টাউনহল, কািমাইয়কল কয়লয়এি
এন্য রেখ্যািপ িংহয়ি বদো ও রেয়দো হয়ি অয়নক পর্ যটক আয়সপ িংহয়ি একটি পর্ যটন বমায়টল িয়েয়ছপ এ বমায়টলটি দংঘ য রদন
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সংর্ায়িি অভায়ে এংণ য হয়ে র্ােপ পর্ যটক আকষ যয়ণি এন্য বমায়টলটিয়ি আধুরনক ররোারদ স্থাপয়নি প্রয়োএনংেিা বদিা বদেপ এ
বপ্রোপয়ট িংহয়িি পর্ যটন বমায়টল সংর্াি ও বমিাময়িি এন্য িংহি উপ-প্রকে গ্রহণ কিা হে;
১০.৩ িাএোাহং পর্ যটন বমায়টয়লি সংর্াি ও আধুরনকােন: পদ্মা নদংি িংয়ি অেরস্থি িাএোাহং বএলা প্রাচংন োংলাি পাল
সাম্রায়এযি এন্য রেখ্যািপ এ ছাড়াও িাএোাহং প্রাকৃরিক রসল্ক উৎপাদন বকন্দ্রপ গুটি বপাকা, তুুঁি গাছ এেং রসল্ক বিিংি পিরি
সে যদাই পর্ যটকয়দি আকষ যণ কয়িপ িাএোাহংয়ি েয়িন্দ্র র্াদুঘি িয়েয়ছপ এ র্াদুঘয়ি ময়হয়ঞ্জাদায়িা সভযিা হয়ি শুরূ কয়ি ঊনরেংো
োিাব্দং পর্ যন্ত রেরভট ঐরিহারসক রনদোযন সংিরেি আয়ছপ
এ ছাড়াও নায়টাি িাএোরড়, উিিা গণভেন, হঠিো িাএোরড়, বসানা মসরএদ, রোে মরিি, িাএোাহং রেশ্বরেোলে প্রভৃরি
িাএোাহং ও সংলি এলাকাে অেরস্থিপ এ সকল রনদোযন পরিদোযয়নি এন্য প্ররি েছি রেহল সংখ্যক পর্ যটক িাএোাহংয়ি আয়সনপ
ক্রমো যমান পর্ যটয়দি আোসনসহ রেয়নাদন ব্যেস্থা উটি কিয়ি ইয়িাপূয়ে য রনরমযি িাএোাহং পর্ যটন বমায়টয়লি সংর্াি ও
আধুরনকােয়নি এন্য িাএোাহং উপ-প্রকেটি গ্রহণ কিা হে;
১০.৪ বসানা মসরএদ এলাকা, চাঁপাইনোেগঞ্জ: বসানা মসরএদ রলিান আময়লি একটি রেখ্যাি রনদোযনপ এ মসরএদটি পর্ যটকয়দি
রেহলভায়ে আকষ যণ কয়িপ রোেগঞ্জ উপয়এলাে অেরস্থি এ মসরএয়দি সরটকয়টই অেরস্থি বসানা মসরএদ স্থল েিিপ এ স্থল েিি
রদয়ে ভািি ও োংলায়দয়োি ব্যেসােংসহ রেহল সংখ্যক পর্ যটক চলাচল কয়িপ রকন্তু এ সকল ব্যেসােং ও পর্ যটকয়দি এন্য মান
সম্মি বকান আোসন বনইপ বসানা মসরএদ এলাকাে পর্ যটক ির্া ব্যেসােংয়দি মান সম্মি আোসন চারহদা বমটায়ি একটি নতুন
পর্ যটন বমায়টল রনমযাণ কিা হে;
১১ ০. প্রকয়েি সংয়োাান ও অনুয়মাদন :প্রকেটি ১৪৩৫৪৭. লে টাকা ব্যয়ে এেং জুলাই, ২০১০ হয়ি জুন, ২০১২ বমোয়দ
োস্তোেয়নি এন্য ১৫/১১/২০১০ িারিয়ি মাননংে পরিকেনা মন্ত্রং কর্তযক অনুয়মারদি হেপ প্রকেটি সংয়োাান কিা হেরন িয়ে
একোি বমোদ বৃরি কয়ি জুন, ২০১৩ পর্ যন্ত বমোদ রনা যািণ কিা হেপ
১২.০ প্রকয়েি মূল কার্ যক্রম: প্রকয়েি মূল কার্ যক্রম হয়লা:
◊ বসানা মসরএদ এলাকা, মারো এরমদাি োরড়, িাএোাহং এেং িংহয়ি পর্ যটন বমায়টল রনমযাণ ও সংর্াি;
◊ র্ভরম অরাগ্রহণ ও উটেন;
◊ অভযন্তিংণ ও েরহ:ভায়গ রেদুযয়িি কাএ;
◊ বমরোনািং ও র্ন্ত্রপারি ক্রে; এেং
◊ বসরনটািং ও প্লামরেং কার্ যক্রমপ
১৩.০ প্রকে পরিচালক সম্পরকযি িথ্য:
ক্রঃ নং
প্রকে পরিচালয়কি নাম
১প
এনাে কালংিঞ্জন েমযন

পদেং
পরিচালক
(পরিকেনা)

পূণ যকালংনিীকালংন/
িীকালংন

সমেকাল
১৬ ২০১০/০৯/
হয়ি
৩০পর্ যন্ত ২০১৩/০৬/

১৪ ০.প্রকে পরিদোযন :প্রকেটিি িাএোাহং উপ-প্রকেটি ১৩/০৩/২০১৫ িারিয়ি আইএমইরি’ি মহাপরিচালক (কৃরষ) এনাে বমা: রসরেপুি
িহমান এেং ২০/১২/২০১৪ রি: িারিয়ি িংহি উপ-প্রকেটি উপ-পরিচালক এনাে পরিমল চন্দ্র ের কর্তযক পরিদরোযি হেপ িংহি উপ-প্রকে
পরিদোযনকায়ল িংহি পর্ যটন বমায়টয়লি ম্যায়নএাি এেং িাএোাহং উপ-প্রকে পরিদোযনকায়ল পর্ যটন কিয়পায়িোয়নি ব্যেস্থাপক (পূিয) এনাে
মংি বমা: নূরূল ইসলাম উপরস্থি রছয়লনপ
১৫ :সাাািণ পর্ যয়েেণ ০.
িংহি উপ-প্রকে:
১৫ ১.১. িংহি উপগ্রংল স্থাপন কিা হয়েয়ছপ বদোং /টি কয়েি টাইলটি৩৪ কনিায়িি হল এেং ,প্রকয়েি আওিাে বমায়টয়লি সকল করিয়িাি;টাইলটি স্থাপন কিা হয়লও করিয়িাি ও কেগুয়লা ররষ্ট নিন হয়েয়ছ
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রচত্র-১: বকারিয়িায়িি টাইলটি ও গ্রংল
১৫.১.২ উপ;কনিায়িি হল ও রিয়সপোন হয়ল এরস স্থাপন কিা হয়েয়ছ ,বিোন বিিং কিা হয়েয়ছ-সাে/প্রকেটিি আওিাে নতুন বএনায়িটি-

রচত্র-২: নতুন বএনায়িটি/সাে-বষ্টোন
১৫.১.৩ প্রকয়েি আওিাে রকয়চয়নি সম্প্রসািণ, রপএরেএক্স স্থাপন, পারনি পাম্প ও রনিরেরেট রেদুযৎ সিেিায়হি এন্য বসৌি প্যায়নল স্থাপন
কিা হয়েয়ছ;

রচত্র-৩: স্থারপি বসৌি প্যায়নল
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১৫.১.৪ প্রকয়েি িংহি অংয়ো বমায়টয়লি বদোল সংর্াি কিা হয়েয়ছপ পরিদোযয়নি সমে উক্ত বদোয়লি অয়নক স্থান স্যাঁিয়সয়ি এেং প্লািাি
িয়স পড়াি উপক্রম হয়েয়ছ ময়ময বদিা বগয়ছপ এ রেষয়ে এানয়ি চাওো হয়ল পরিদোযন কায়ল উপরস্থি কমযকিযা এানান বর্, অয়নক হিয়না ভেন
হওোে বদোল সংর্াি কয়ি কারিি িল পাওো র্ােরনপ িয়ে বমায়টয়লি সারে যক কাএ কিাি িয়ল বমায়টলটিি আোসন কযাপারসটি বৃরি
বপয়েয়ছ, বমায়টল রিি ও েসোস উপয়র্াগং হয়েয়ছ;

রচত্র-৪: বদোয়লি স্যাঁিয়সয়ি অংো
িাএোাহং উপ-প্রকে:
১৫.২.১ িাএোাহং পর্ যটন বমায়টলও িংহি পর্ যটন বমায়টয়লি ন্যাে বময়েি টাইলটি, আসোেপত্র ক্রে, বদোল সংর্াি, োর্ রূয়মি রিটিংটি
পরিেিযনসহ রেরো সংর্াি কাএ এেং বসৌি প্যায়নল স্থাপন, নতুন রেদুযৎ লাইন স্থাপন কিা হয়েয়ছপ এ পূিয কাএগুয়লা কিাি িয়ল পর্ যটন
বমায়টলটি দোযনংে এেং েসোয়সি এন্য আিামদােক হয়েয়ছপ এি িয়ল পর্ যটয়কি সংখ্যা বৃরি বপয়েয়ছপ

রচত্র-৫: িাএোাহং পর্ যটন বমায়টয়লি ফ্রন্ট বিয়র্ি সংর্াি কাএ

484

রচত্র-৬: িাএোাহং পর্ যটন বমায়টয়লি সংর্ািকৃি কে এেং সংগ্রহকৃি আসোেপত্রপ
রকয়োািগঞ্জ এেং রোেগঞ্জ উপ-প্রকে:
১৫.৩.১ রকয়োািগয়ঞ্জি কটিোদং এরমদাি োরড়য়ি ৪৭.০০ লে টাকা ব্যয়ে একটি পর্ যটন বমায়টল এেং চাপাইনোেগয়ঞ্জি রোেগয়ঞ্জ প্রাে ২.৩৮
বকাটি টাকা ব্যয়ে একটি পর্ যটন বমায়টল রনমযাণ কিা হয়েয়ছপ রোেগয়ঞ্জি পর্ যটন বমায়টলটি ২০১৩ সায়লি বোষায়া য িাএননরিক দুষ্কৃরিকািংিা
হরড়য়ে বদেপ হড়ায়নাি পি মন্ত্রণালে এ বমায়টলটি আি সংর্াি কয়িরনপ
১৬.০ প্রকয়েি সারে যক অগ্রগরি: প্রকেটিি অনুয়মারদি ব্যে ১৪৩৫৪৭. লে টাকা এেং োস্তোেন কাল জুলাই, ২০১০ হয়ি জুন, ২০১৩ পর্ যন্তপ
প্রকে সমারপ্ত প্ররিয়েদন হয়ি প্রাপ্ত িথ্য অনুর্ােং জুন, ২০১৩ পর্ যন্ত ১২০৬.৫২ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ র্া অনুয়মারদি ব্যয়েি ৮৪% এেং োস্তে
অগ্রগরি ১০০%প
১৭.০ প্রকয়েি অএযন: প্রকেটি োস্তোেয়নি িয়ল িংহি ও িাএোাহং বমায়টয়লি আোসন ও কযাটারিং ররোা বৃরি ও উটি হয়েয়ছপ এছাড়াও
রকয়োািগয়ঞ্জি কটিোদংয়ি পর্ যটকয়দি োসস্থান এরনি সমস্যাি সমাাান হয়েয়ছপ
১৮. সমস্যা: ২০১৩ সায়লি বোষায়া য িাএননরিক অরস্থিিা ংরষ্ট কয়ি রকছু দুষ্কৃরিকািং চাঁপাইনোেগয়ঞ্জি রোেগয়ঞ্জ রনরমযি পর্ যটন বমায়টলটিয়ি
অরি সংয়র্াগ কয়ি এেং কমযিি রনে যাহং প্রয়কৌোলংয়ক হিযা কয়িপ উক্ত বমায়টয়লি ১২টি কয়ে ২৪টি বেি স্থাপন কিা হয়েয়ছপ রকন্তু অরি
সংয়র্ায়গি পয়ি বমায়টয়ল আি বকান সংর্াি কাএ কিা হেরনপ বমায়টলটি অব্যেহ্রি অেস্থাে পয়ড় আয়ছপ
১৮.০ রপারিো:
১৯.১ অরেলয়ম্ব চাঁপাইনোেগয়ঞ্জি রোেগয়ঞ্জ রনরমযি পর্ যটন বমায়টলটি িাএস্ব োয়এয়টি আওিাে বমিামি কয়ি ব্যেহাি উপয়র্াগং কিা বর্য়ি
পায়ি;
১৯.২ রকয়োািগয়ঞ্জি কটিোদংয়ি পর্ যটয়কি সংখ্যা খুে কমপ েষ যা বমৌরয়ম হাওি এেং মারো িাএোরড়ি প্রাকৃরিক বসৌির্য্য পরিদোযয়ন
পর্ যটকয়দি উদ্বুি কিয়ি প্রচািণা চালায়না প্রয়োএন;
১৯.৩ প্রকেটিি উপি সম্পারদি External Audit-এ পাঁচটি অরিট আপরি িয়েয়ছ র্া সমারপ্ত প্ররিয়েদয়ন উয়েি িয়েয়ছপ রকন্তু অরিট
আপরিি রেষেগুয়লা উয়েি কিা হেরনপ উক্ত অরিট রিয়পাট য আইএমইরিয়ক অেরহি কিয়ি হয়েপ

