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রে টাকা

ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাক্তয :
ভস্যা

সুাক্তয

৩.১ ক্তনভথাণ কাগজ ত্রুটিঃ প্রকেটি গযজক্তভন ক্তযদথগন ক্তগগয় রেয কযা মায়, ১ ৩.১ জরাধাগযয াক্তন  াথয ক্তনয়ক্তভত
পৄট ৯ আক্তি গবীযতা ক্তফাষ্ট ক্তফার অয়তগনয জরাধাগযয তরগদ প্রায় ৬
ক্তযস্কাগযয ব্যফস্থা কযমত গফ।
আক্তি ম ন্তথ ক্তগরট াথয ক্তদগয় ক্তপক্তনক্তং কযা গয়গছ। াথযগুগরায উয
ভয়রা  ফজথয গে থাকায় মদখগত খুফ খাযা রাগগ। াথযগুগরা ক্তযষ্কায
কযা ক্তফার কভথমজ্ঞ এফং ব্যয়ফহুর। এ কাযগণ াথয ক্তদগয়
তরগদ
ক্তপক্তনক্তং কযা মমৌক্তিক গয়গছ ভগভথ প্রতীয়ভান য় না। এ ছাো, াক্তনগত
প্রচুয শ্যারা জগেগছ। এগত প্রতীয়ভান য় মম, াক্তন ক্তযষ্কায কযায মকান
ব্যফস্থা মনআ।
৩.২ াফাগ থানা াযণঃ াফাগগ পুক্তর কগরার রুভ  াফাগ থানা ৩.২ াফাগ মভাে গত স্বাধীনতা স্তম্ভ
ক্তছর। ফহু মচষ্টা কগয ২য় ম থাগয়য প্রকগেয মল ভগয় পুক্তর কগরার রুমভয
ক্তযষ্কায বাগফ মদখায জন্য াফাগ
ব্যাযাক াযণ কযা ম্ভফ গয়গছ ক্তকন্তু াফাগ থানা াযণ কযা
থানা াযণ কযা প্রগয়াজন। এছাো
ম্ভফ য়ক্তন। এ কাযগণ স্দযাকস সুযগবক্তনয , ক্তফদ্যভান পুযাতন বফন,
ক্তফকে ব্যফস্থা ক্তগগফ ক্তফদ্যভান স্থাগন য
জীভ খানা, গ্যারাক্তয ংস্কায  ং যেণ কযা ম্ভফ য়ক্তন। াফাগ মভাে
ভূ-গগবথ স্দযাকস সুযগবক্তনয  এফং
গত স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তযষ্কায বাগফ মদখায জন্য াফাগ থানা াযণ
ন্যান্য স্থানা ক্তনভথাণ কযা মমগত
প্রগয়াজন।
াগয।
৩.৩ উদ্যাগনয ক্তনযািাঃ মাযায়াদী উদ্যাগনয ভাঝখাগন যভনা কাক্তর ভক্তিয ৩.৩ ংক্তিষ্ট কতৃথে যভনা কাক্তর ভক্তিগযয
অগছ। যভনা কাক্তর ভক্তিগয প্রগফগয জন্য ফাংরা একাগডক্তভয ক্তিকগট
স্থান ক্তচক্তিত কগয মদয়ার ক্তদগয় প্রকে
ীভানা প্রাচীয ক্তফগেদ্য যাখা ম্ভফ য়ক্তন। এ ছাো, ২য় ম থাগয়য প্রকগেয
এরাকা পৃথক কযায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা
অতায় ফহু মচষ্টা কগয স্থান ক্তনধ থাযণ কযা ম্ভফ না য়ায় ীভানা প্রাচীয
গ্রণ কযগত াগয।
ক্তদগয় প্রকে এরাকা পৃথক কযা মায়ক্তন। পগর প্রকে এরাকা  যক্তেত এফং
ক্তনযািা হুভক্তক মত যগয়গছ। তগফ, ৩য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় কাক্তর
ভক্তিগযয স্থান ক্তচক্তিত কগয ীভানা প্রাচীয ক্তদগয় পৃথক কযা গফ ভগভথ জানা
মায়। এ রগেয ৩য় ম থাগয়য প্রকে মনয়ায জন্য ক্তডক্তক্ত প্রনয়গণয কাজ
চরগছ। অয ঢাকা ক্তফবাগীয় কক্তভনাগযয মনতৃগে কক্তভটি স্থান
ক্তচক্তিতকযগণয কাজ চরগছ ভগভথ জানা মায়।

৩.৪ অডিটডযয়াভ অব্যফহৃত অফস্থায় থাকাাঃ ১৫৬ আন ডফডষ্ট অডিও ডবজ্যুয়ার ৩.৪ মুডিযুদ্ধ ডফলয়ক ডফডবন্ন ধযতনয আট ত
অডিটডযয়াভটিতত ফততভাতন ককান কাম তক্রভ ডযচাডরত তে না অথ তাৎ
ডপল্ম, িকুতভন্টাযী ডপল্ম, চরডিত্র
অডিটডযয়াভটিতত ককান অডিও ডবজ্যুয়ার প্রদতন তে না। ফততভাতন
ইতুাডদ প্রদততনয ভাধ্যতভ অডিও
অডিটডযয়াভটি অব্যফহৃত অফস্থায় তে যতয়তে পতর অডিটডযয়াতভ
ডবজ্যুয়ার অডিটডযয়াভটি দতনাথীতদয
উন্নতভাতনয কম াউন্ড ডতেভ ব্যফস্থা কযা তয়তে অব্যফহৃত অফস্থায় তে
জন্য চালু যাখায ব্যফস্থা কযা কমতত
থাকায দরুন তা নষ্ট তয় কমতত াতয।
াতয।
৩.৫ কতৃথগেয ফগরাঃ ফাংরাগদগয আক্ততাগ মাযায়াদী উদ্যান  উদ্যাগন ৩.৫ প্রকে এরাকা ক্তফক্তবি স্থানা
ক্তনক্তভ থত স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তফক্তবি স্থানা তয ন্ত গুরুেপূণ থ। এ যকভ গু রুেপূণ থ
যেণাগফেণ, ক্তযষ্কায ক্তযেি 
প্রকে ফযাগেয বাফ ফা প্রতুরতায জন্য মথামথবাগফ ং যেণ কযা ম্ভফ
ক্তনযািা াভগ্রীকবাগফ সুিয
গে না ভগভথ জানা মায়। প্রগয়াজনীয় ফযাগেয ব্যফস্থা কযগত না াযা ংক্তিষ্ট
ব্যফস্থানায জন্য ংক্তিষ্ট ভন্ত্রণারয়/
কতৃথগেয ফগরা ফগর প্রতীয়ভান য়। উ মেখ্য মম, ফ থগল ংগাক্তধত
ংক্তিষ্ট কতৃথেগক প্রগয়াজনীয় কাম থকয
Allocation of Business মভাতাগফক ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য নুকূগর
দগে গ্রণ কযগত গফ।
স্বাধীনতা জাদুঘয  উেুি ভি ক্তযচারনায জন্য ন্যাস্ত কযা য়। যগে,
স্বাধীনতা স্তম্ভ ফক্তষ্ট কর স্থানা ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ধীগন
যগয়গছ। ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য তত্ত্বাফধাগন গণপূতথ ক্তধদপ্তয
যেণামফেণ কযগছ।
৩.৬ ক্তনভথাণকাগজ ত্রুটিঃ প্রকেটি ক্তযদথগন ক্তগগয় গযজক্তভগন রেয কযা মায় বফগনয ৩.৬ বফগনয মমকর জায়গায় ত্রুটি ক্তফচুযক্তত
মফজগভগে আগরকক্তিক তাযগুগরা এগরাগভগরাবাগফ ফাগনা গয়গছ। ৩য় তরায়
রেয কযা মগগছ প্রকে কতৃথে
টাআরসঠিকভত ফাগনা য়ক্তন, মকাথা মকাথা ক্তকছুটা উচুুঁ-নীচু গয়গছ, এছাো
মকর জায়গায় ক্তফরগে মভযাভগতয
টাআল স্থাগন ক্তপক্তনক্তং বাগরা য়ক্তন। এগত প্রতীয়ভান য় মম, টাআরস
ব্যফস্থা কযগফ।
ফাগনায ভয় বাগরা ক্তভক্তি ব্যফায কযা য়ক্তন। বফগনয ৪থ থ তরায় ফাথরুগভয
মম াআ/ ট্যা ফাগনা গয়গছ মগুগরা পল ছাদ ক্তদগয় মঢগক না মদয়ায পগর
মদখগত খুফ খাযা রাগগছ। তাছাো উি ট্যা/াআ মক্তদ মকান কাযগণ মপগট
মায়, তাগর ভয়রা াক্তন ফা ন্যান্য ফজথয কগেয ক্তবতগয েগফ।
৩.৭ ক্তনচ তরা মথগক ৫ তরা ম থন্ত মলাযগুগরা ক্তযতযাি ফস্থায় গে থাকাঃ
৩.৭ উগযাি ক্তফলগয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা
ফাক্তণক্তজযকক্তবক্তিগত বফগনয ক্তনচ তরা মথগক ৫ তরা ম থন্ত এখগনা বাো মদয়া
গ্রণ কগয তা অআএভআক্তডগক ফক্তত
য়ক্তন। পগর মলাযগুগরা ক্তযতযাি ফস্থায় গে অগছ। গযজক্তভগন রেয
কযগত গফ।
কযা মায়, ক্তফক্তবি স্থাগন মনাংযা কাগগজয স্তু, ক্তগাগযগটয প্যাগকট-ফক্তষ্ট
ং, দরাফাক্তর এফং মেতে প্রাণীয ভরভে ছক্তেগয়-ক্তছটিগয় যগয়গছ। পগর
ক্তযগফগত ক্তদক মথগক এ মলায কয়টিয ফস্থা খুফআ খাযা।
৩.৮ একআ ক্তযফাগযয ২টি কগয লযাট ব্যফাযঃ প্রকগেয অতায় ভৄক্তিগমাদ্ধা
৩.৮ বফগনয ৮৪টি লযাগট মাগত ৮৪টি
টায়ায বফগন যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয দস্যগদয ফফাগয
যুদ্ধাত এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা
জন্য ৮৪টি লযাট ক্তনভথাণ কযা গর ফতথভাগন ৭২টি ক্তযফায ফফা কযগছ।
ক্তযফাযআ ভানবাগফ ফফা কযগত
ফক্তষ্ট ১২টি লযাট কগয়কটি ক্তযফায ক্ততক্তযিবাগফ ক্তনগজগদয জন্য ব্যফায
াগয ম ব্যাাগয ংক্তিষ্ট
কযগছ। মায দরুন ১২টি যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফায তাগদয প্রাপ্য
ভন্ত্রণারয়/কতৃথে কাম থকয উগদ্যাগ
ক্তধকায মথগক ফক্তিত গে।
গ্রণ কযগফ।
৩.৯ কতৃথগেয ফগরাঃ অভাগদয জাতীয় জীফগন প্রকেটিয গুরুে নস্বীকাম থ ৩.৯ যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয
এফং এযকভ একটি Unique স্থাগন গৃীত প্রকেটিয রেযভাো নুমায়ী
কল্যাণাগথ থ থ থ ংগ্র কযায উগেগশ্য
ফাক্তণক্তজযক ক্তবক্তিগত বফগনয ক্তনচ তরা মথগক ৫ তরা ম থন্ত ভর ক্তনভথাণ কাজ
ফাক্তণক্তজযক ক্তবক্তিগত বফগনয ক্তনচ তরা
থ
ফহুক্তদন পূগফ ম্পাক্তদত ফায য বাো প্রদাগনয উগমাগী কগয গগে
মথগক ৫ভ তরা ম থন্ত মদাকান এফং
তুরগত না াযা ংক্তিষ্ট কতৃথগেয ফগরা ফগর প্রতীয়ভান য়।
ক্তপ মে ক্তগগফ দ্রুত বাো মদয়ায
ক্তফলগয় ংক্তিষ্ট কতৃথে প্রগয়াজনীয়
দগে গ্রণ কযগফ।

“ঢাকাস্থ গজনফী েগক ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয কল্যাণাগথ থ ফহুতর ক্তফক্তষ্ট অফাক্তক  ফাক্তণক্তজযক
বফন ক্তনভথাণ (ংগাক্তধত)” ীল থক
প্রকগেয ভাক্তপ্ত ভল্যায়ন প্রক্ততগফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১। প্রকগেয ফস্থান

: প্লট নং ১/১, ১/২  ১/৩, গজনফী মযাড, মভাাম্মদপুয, ঢাকা।

২।

: ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়।

প্রাক্তনক ভন্ত্রণারয়

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: ফাংরাগদ ভৄক্তিগমাদ্ধা কল্যাণ িাষ্ট।

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়নকার  ব্যয় :
(রে টাকায়)
প্রাক্কক্তরত ব্যয়
ভর
ফ থগল
মভাট
ংগাক্তধত
টাকা
মভাট
(প্রঃাঃ)
টাকা
(প্রঃাঃ)
৬৫০৩.৮৮
৬৭৫২.৭৭
৬৫০৩.৮৮
৬৭৫২.৭৭
(-)
(-)

প্রকৃত ব্যয়
মভাট
টাকা
(প্রঃাঃ)

ক্তযকক্তেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ থগল
ংগাক্তধত

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

ক্ততক্রান্ত
ব্যয় (ভর
প্রাক্কক্তরত
ব্যগয়য
%)

৬২৮৪.০০ জানুয়াক্তয, ২০১০ জানুয়াক্তয, ২০১০ জানুয়াক্তয, ২০১০
৬২৮৪.০০
গত
গত
গত
(-)
ক্তডগেয, ২০১২
জুন, ২০১৪
জুন, ২০১৪

-

ক্ততক্রান্ত ভয়
(ভর
ফাস্তফায়ন
কাগরয %)
২ ফছয
(১০০%)

৫। প্রকগেয ংগক্তবক্তিক ফাস্তফায়ন (ভন্ত্রণারয় গত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রক্ততগফদন (ক্তক্তঅয) এয ক্তবক্তিগত):
(রে টাকায়)
ক্রঃনং

ফ থগল ক্তডক্তক্ত নুমায়ী ক্তফক্তবি
ংগগয নাভ

একক

ক্তযকক্তেত রেযভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

ফাস্তফ

অক্তথ থক

ফাস্তফ

অক্তথ থক

১

ক্তপাযগদয মফতন

ংখ্যা

১

১১.৩৮

১

১১.১৫১২৭৩৯

২

প্রক্ততষ্ঠান কভথচাযীগদয মফতন

ংখ্যা

৪

৭.০২

৪

৬.৩৯৬০০৩৪

৩

বাতা

ংখ্যা

৫

২৩.১৯

৫

১৮.২৭০৭৯৫১

৪

যফযা  মফা

মথাক

-

৮৪.৯১

মথাক

৫১.২৫৬১৯

৫

মভযাভত, যেণাগফেণ  পুণ থফান

ংখ্যা

১৬

১৫২.০৩

১৬

১১৯.৩৭৯৪৫

৬

ম্পদ ক্রয়

ংখ্যা

২

৫১.৯০

২

৪৬.১৬৯৩

৭

ক্তনভথাণ কাজ

ফঃক্তভঃ

১৯৯৪৬.০০

৬৩৭২.৩৪

১৯৯৪৬.০০

৬০৩১.৩৮০৭

৮

ক্তপক্তজকযার কক্তেনগজন্সী

মথাক

৫০.০০

৫০.০০

-

-

৯

প্রাআ কক্তেনগজন্সী

মথাক

০.০০

০.০০

-

-

মভাটঃ

৬৭৫২.৭৭

৬২৮৪.০০৩৭

?।

কাজ ভাপ্ত থাক্তকগর উায কাযণঃ

নুগভাক্তদত ক্তডক্তক্ত নুমায়ী প্রকগেয অতায় মকান ংগগয কাজ ভাপ্ত মনআ।
৭। াধাযণ ম থগফেণঃ
৭.১ প্রকগেয টভূক্তভঃ
অভাগদয ক্তপ্রয় ভাতৃভূক্তভ ফাংরাগদ ১৯৭১ াগরয এক ভান স্বাধীনতা যুগদ্ধয ভাধ্যগভ প্রক্ততক্তষ্ঠত গয়গছ। এ যুগদ্ধ ফাংরাগদগয
রে রে নাযী-পুরুল, ভৄক্তিগমাদ্ধা, চালী, বুক্তদ্ধজীফী, মাজীফী, ছাে, ক্তেক, াংফাক্তদক, যুফক  ফ মেণীয জনগণ দৃ ঢ় প্রতযয়
ক্তনগয় াক্তকস্তানী দখরদায ফাক্তনী এফং তাগদয এ মদীয় মদাযগদয ক্তফরুগদ্ধ একক্তেত গয় ংগ্রাভ কগযক্তছর। ১৯৭১ াগরয ২৫
ভাচ থ দখরদায াক্তকস্তানী ফাক্তনী ফাংরাগদগয আক্ততাগ এক ঘৃণ্যতভ গণতযা চারায়, মায পগর াজায াজায ফাংরাগদী নাযীপুরুল, ভৄক্তিগমাদ্ধা এভনক্তক ক্তশুযা ম থন্ত ীদ গয়গছ এফং গক্তণত নাযী াক্তকস্তানী দখরদায ফাক্তনী  তাগদয এগদীয়
গমাগীগদয ক্তনম থাতগনয ক্তকায গয়গছন। এগদগয কর মেণীয জনগগণয ভগফত মচষ্টা, ঐকাক্তন্তক ভগনাফর, দৃঢ় প্রতযয় এফং
ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয ি ংগ্রাগভ ংগ্রগণয ভধ্য ক্তদগয় দখরদায ফাক্তনীয ক্তফরুগদ্ধ দীঘ থ ৯ ভা যিেয়ী যুগদ্ধয ভাধ্যগভ অভযা
১৯৭১ াগরয ১৬ ক্তডগেয এগদগয ক্তফজয় ক্তছক্তনগয় এগনক্তছ । জাক্ততয জনক ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄক্তজবুয যভাগনয মনতৃগে ফাংরাগদগয
অাভয জনতা ৭১-এয ভান ভৄক্তিযুগদ্ধ ংগ্রণ কগয। রে ীগদয অত্মতযাগ, ংখ্য নাযীয ম্ভ্রভ এফং ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয
থ য়। ভান ভৄক্তিযুগদ্ধয য যুদ্ধাত ভৄিগমাদ্ধা  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাযগক
অত য়ায ক্তফক্তনভগয় মদগয স্বাধীনতা ক্তজত
থননক্ত
থ তক  ভানক্তকবাগফ প্রক্ততক্তষ্ঠত  ম্ভ্রভ াযাগনা নাযীগদয াভাক্তজকবাগফ পুনফ থাগনয রগেয ১৯৭২ াগর ফাংরাগদ
ভৄক্তিগমাদ্ধা কল্যাণ িাগেয সৃক্তষ্ট য়। প্রক্ততষ্ঠায য মথগক যুদ্ধাত ভৄক্তিগমাদ্ধাযা ফাংরাগদ ভৄক্তিগমাদ্ধা কল্যাণ িাগেয
(ক্তফএপএপডক্তিউটি) ক্তনকট গত ক্তকছু সুক্তফধা মগয় অগছ। ক্তফএপএপডক্তিউটি’য কাম থকয ভূক্তভকা ারগনয জন্য যকায কতৃথক
ক্তকছু ক্তে, ফাক্তণক্তজযক  অফাক্তক প্লট প্রদান কযা য়। ক্তকন্তু যকাগযয ক্তধকাং ক্তে রুগ্ন ক্তগে ক্তযণত য়ায় তা মথগক
কাম থত ায়তা ায়া মাক্তের না। এ ফস্থায় ভৄক্তিমাদ্ধা কল্যাণ িাগেয অয় বৃক্তদ্ধয রগেয িাে কতৃথে ফহুতর ক্তফক্তষ্ট বফন
ক্তনভথাগণয ক্তদ্ধান্ত গ্রণ কগয। তঃয ৬০.৮৮ মডক্তগভর জক্তভয উয ১৫ তরা ক্তবত ক্তফক্তষ্ট ১৫ তরা (২টি মফজগভে  ১৩টি
মলায) ফাক্তণক্তজযক কাভ অফাক্তক বফন ক্তনভথাণ কযা য়। বফগনয নক্সা স্থাতয ক্তধদপ্তয কতৃথক প্রণীত গয়গছ। ক্তডক্তক্তয ংস্থান
নুমায়ী এআ প্রকগেয ধীগন ক্তনক্তভ থত ১৫ তরা বফগনয ভগধ্য ২টি মফজগভে ৫ তরা ম থন্ত ফাক্তণক্তজযকবাগফ মদাকান এফং ক্তপ
বাো মদয়া গফ, ৬ তরায় ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয জন্য কক্তভউক্তনটি মোয, ভৄক্তিগমাদ্ধা কল্যাণ িাে ক্তপ  মভক্তডগকর মোয ক্তনভথাণ
কযা গয়গছ এফং ৭ তরা গত ১৩ তরা ম থন্ত যুদ্ধাত ভৄক্তিগমাদ্ধা এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয অফাক্তক বফন ক্তগগফ প্রক্তত
মলাগয ১২টি কগয মভাট ৮৪টি লাট ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। প্রকেটিয অতায় ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয অক্তথ থকবাগফ স্বয়ংম্পূণ থ যাখা প্রায়
৭৮০০ জন ভৄক্তিগমাদ্ধাগক ফয়  মযাগগয প্রকটতায ক্তবক্তিগত ক্তফনাভগল্য প্রাথক্তভক ক্তচক্তকৎা প্রদাগনয প্রস্তাফ কযা গয়গছ। ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রী ভৄক্তিগমাদ্ধা  তাগদয ক্তযফাগযয করুণ ফস্থা মদগখ তাগদয কল্যাগণয ক্তফলগয় ব্যফস্থা মনগফন ফগর মম ঙ্গীকায
কগযক্তছগরন তাযআ ফাস্তফায়ন ক্তাগফ এফং ফাংরাগদগয যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয অফান ব্যফস্থা  তাগদয
কল্যাগণয জন্য ভরত প্রকেটি গ্রণ কযা য়।
৭.২ প্রকগেয উগেশ্যঃ
প্রকগেয উগেশ্য গরাঃ
(ক) ১৯৭১ াগরয ভান ভৄক্তিযুগদ্ধ যুদ্ধাত ভৄক্তিগমাদ্ধা  ীদ ক্তযফাগযয জন্য ক্তফক্তবি কল্যাণভরক কাম থক্রভ গ্রণ;
(খ) ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয জীফনমাোয ভান উিয়ন;
(গ) কর ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয ক্তফনাভগল্য ক্তচক্তকৎা প্রদাগনয রগেয াভক্তয়ক অফাগনয ব্যফস্থা কযা;
(ঘ) ১৫ তরা পাউগেগনয উয ১৫ তরা ক্তফক্তষ্ট ফাক্তণক্তজযক কাভ অফাক্তক বফন ক্তনভথাণ; এফং
(ঙ) ফাক্তণক্তজযক বফন গত প্রাপ্ত অয় দ্বাযা ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয জন্য ক্তধকতয কল্যাণভরক কাজ কযা।

৮।

প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধনঃ

থ
অগরাচয প্রকেটিয উয গত ৩১/০৫/২০০৯ তাক্তযগখ ক্তআক্ত বা নুক্তষ্ঠত য়। ক্তআক্ত বায ক্তদ্ধান্ত নুমায়ী ক্তডক্তক্ত পুনগঠন
কগয ক্তযকেনা কক্তভগন দাক্তখর কযা গর উি ক্তআক্ত বায সুাক্তযকৃত প্রকেটি ৬৫০৩.৮৮ রে টাকা প্রাক্কক্তরত ব্যগয় এফং
ফাস্তফায়কার জানুয়াক্তয, ২০১০ গত ক্তডগেয, ২০১২ মভয়াগদ ২৫/০২/২০১০ তাক্তযগখ নুক্তষ্ঠত একগনক কতৃথক নুগভাক্তদত য়।
যফতীগত ক্তনভথাণ কাগজয ব্যয় প্রাক্করগন ক্তডক্তিউক্তড মযট ক্তক্তডউর ২০০৮ এয ক্তযফগতথ মযট ক্তক্তডউর ২০১১ এয ব্যফায, মায
াআর এয গবীযতা ৪৭.০ পৄট গত ৬০.০ পৄট এ বৃক্তদ্ধয কাযগণ ব্যয় বৃক্তদ্ধ, পুনফ থাক্তত ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয ংখ্যা হ্রা, প্রকেটিয মভয়াদ
বৃক্তদ্ধ প্রভৃক্তত কাযগণ ৬৯০৩.৭৭ রে টাকা প্রাক্কক্তরত ব্যয় এফং জানুয়াক্তয, ২০১০ গত ক্তডগেয, ২০১৩ ম থন্ত ফাস্তফায়ন মভয়াগদ
প্রকেটিয ১ভ ংগাধনী ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃথক ২৪/০৫/২০১২ তাক্তযগখ নুগভাক্তদত য়। পুনযায় প্রকেটিগত ফাস্তফায়ন
মভয়াদ ক্তযফতীত মযগখ শুদৄভাে ব্যয় বৃক্তদ্ধ কগয
মারায প্যাগনর স্থান ঙ্গটি ন্তভুথিকযণ এফং উি খাগত ব্যয় ংস্থাগনয জন্য মভাট ৬৭৫২.৭৭ রে টাকা প্রাক্কক্তরত ব্যগয়
২৪/১০/২০১৩ তাক্তযগখ প্রকেটি ভাননীয় ক্তযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক নুগভাক্তদত য়। ফ থগল ক্ততবৃক্তষ্ট, কগয়কভা মাফৎ যাজননক্ততক
ক্তযক্তস্থক্ততয কাযগণ াআগট ক্তনভথাণ ভারাভার যফযা কযগত ক্তফরে য়ায় এফং ক্তডক্তক্তগত য়াকথ মপ্রাগ্রাগভয কাজভগ ভর
বফন ক্তনভথাণ কাজ ংক্তিষ্ট কক্ততয় কাগজয Construction of MS Louver on Plumbing Duct, Construction of MS Truss
over parapet & fins, Supply & installation of Fire exit door etc. নাভ মথামথবাগফ উগেখ না থাকায় উি কাগজয নাভ
ক্তডক্তক্ত’য য়াকথ মপ্রাগ্রাগভ সুষ্পষ্টবাগফ ন্তভুথক্তিকযগণয জন্য প্রকেটি ব্যয় বৃক্তদ্ধ ব্যক্ততগযগক শুদৄভাে মভয়াদ ৬ (ছয়) ভা বৃক্তদ্ধ কগয
৩য় ফায ংগাধগনয প্রস্তাফ কযা গর প্রস্তাক্তফত ৩য় ংগাক্তধত ক্তডক্তক্ত প্রাক্কক্তরত ব্যয় ৬৭৫২.৭৭ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার
জানুয়াক্তয, ২০১০ গত জুন, ২০১৪ মভয়াগদ ১৯/০২/২০১৪ তাক্তযগখ ভাননীয় ক্তযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক নুগভাক্তদত য়।
৯। ফছয ক্তবক্তিক এক্তডক্ত ফযাে, ফভৄক্তি  ব্যয় (ক্তক্তঅয নুাগয):
(রে টাকায়)
অক্তথ থক ফছয
১
জানু/১০-জুন/১০

এক্তডক্ত ফযাে (ংগাক্তধত)
মভাট
টাকা
প্রঃাঃ
২
৩
৪
-

ফভৄক্তি
৫
-

মভাট
৬
-

ব্যয়
টাকা
৭
-

প্রঃাঃ
৮
-

জুরাআ/১০-জুন/১১

১০৯.১৬

১০৯.১৬

-

১০৯.১৬

১০৯.১৬

১০৯.১৬

-

জুরাআ/১১-জুন/১২

২৪৯৮.৫৭

২৪৯৮.৫৭

-

২৪৯৮.৫৭

২৪৯৮.৫৭

২৪৯৮.৫৭

-

জুরাআ/১২-জুন/১৩

১৫৬০

১৫৬০

-

১৫৬০

১৫৫৫.২৫

১৫৫৫.২৫

-

জুরাআ/১৩-জুন/১৪

২৫৮৫.০৪

২৫৮৫.০৪

-

২৫৮৫.০৪

২১২১.০২

২১২১.০২

-

??? =

৬৭৫২.৭৭

৬৭৫২.৭৭

-

৬৭৫২.৭৭

৬২৮৪.০০* ৬২৮৪.০০*

-

* উক্তেক্তখত প্রকগে প্রাক্কক্তরত ব্যয় নুমায়ী ফযাে এফং ফভৄিকৃত থ থ ায়া মগগর কর থ থ খযচ কযা য়ক্তন এফং
ব্যক্তয়ত ফক্তষ্ট ৪৬৮.৭৭ রে টাকা ফছয মগল যকাক্তয মকালাগাগয জভা প্রদান কযা গয়গছ।
১০। প্রকে ক্তযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ
নং
০১

কভথকতথায নাভ
জনাফ ভগয়জ উক্তেন তালুকদায, ক্তনফ থাী প্রগকৌরী,
গণপূতথ ক্তধদপ্তয।

তাক্তযখ
মমাগদান

ফদরী

২৫/০২/২০১১

৩০/০৬/২০১৪

১১। প্রকে ক্তযদথনঃ
ক্তক্তঅয প্রাক্তপ্তয য ভাক্তপ্ত ভল্যায়ন প্রক্ততগফদন প্রণয়গনয রগেয গত ২০/০১/২০১৫ তাক্তযগখ অআএভআক্তড’য ক্তো 
াভাক্তজক মক্টগযয ভাক্তযচারক জনাফ কাজী জাাঙ্গীয অরভ কতৃথক প্রকেটি গযজক্তভগন ক্তযথন কযা য়। উি ক্তযদথগন
মক্টগযয কাযী ক্তযচারক মভৌসুভী খানভ তাঁয পযঙ্গী ক্তছগরন। ক্তযদথনকাগর প্রকে ংক্তিষ্ট কভথকতথা এফং বফগন
ফক্তস্থত যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয াগথ অগরাচনা কযা য়। ক্তনগম্ন প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয ক্তফফযণ মদয়া
গরাঃ
১৯৭১ াগরয ভান স্বাধীনতা যুগদ্ধ ফদান স্বরু যুদ্ধাত এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয জীফনভান উিয়গনয ক্তনক্তভগি
পুনফ থান এফং তাগদয কল্যাণাগথ থ ফহুতর ক্তফক্তষ্ট অফাক্তক বফন ততযীয উগেগশ্য ঢাকায মভাাম্মদপুগয গজনফীস্থ েগক
ভৄক্তিগমাদ্ধা টায়ায বফন ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। প্রকেটি ক্তযদথগন ক্তগগয় গযজক্তভগন মদখা মায়, উক্তেক্তখত প্রকগেয অতায়
ক্তনক্তভ থত ১৫ তরা পাউগেন ক্তফক্তষ্ট বফগনয ক্তনচ তরায় ২টি মফজগভে ১ভ তরা মথগক ৩য় তরা ম থন্ত ফাক্তণক্তজযক ক্তবক্তিগত
মদাকান, ৪থ থ এফং ৫ভ তরায় ক্তফক্তবি ক্তপ, ৬ষ্ঠ তরায় যুদ্ধাত এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয জন্য মভক্তডগকর মোয,
কক্তভউক্তনটি মোয, ভৄক্তিগমাদ্ধা কভাোয ক্তপ এফং ৭ভ তরা মথগক ১৩তরা ম থন্ত ৭টি মলাগয যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা
ক্তযফাগযয জন্য ৮৪টি লযাট ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। ক্তযদথগন রেয কযা মায়, যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাযগুগরাগক
লযাটগুগরা স্তান্তয কযা গয়গছ। ক্তনচ তরায ২টি মফজগভে গাক্তে াক্তকংথ এয জন্য ব্যফায কযা গফ। ৫ভ তরায় ক্তপ
ক্তনভথাগণয াাাক্ত ১টি ভক্তজদ  যুখানা ততক্তয কযা গয়গছ ক্তকন্তু প্রকে কতৃথে জানান এটি ৪থ থ তরায় ক্তপট কযা গফ।
৬ষ্ঠ তরায় কক্তভউক্তনটি মোয  একটি মভক্তডগকর মোয ক্তনভথাণ কযা গয়গছ, মভক্তডগকর মোগযয াগথ একটি ডযগভটযী
ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। ডযগভটযীগত ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয াভক্তয়কবাগফ মফা প্রদাগনয জন্য ২৪টি মফড, েীগরয য়াড্রফ, কগয়কটি
ক্তক্তরং পযান, ১টি মড্রক্তং মটক্তফর আতযাক্তদ প্রকগেয অতায় যফযা কযা গয়গছ।
৬ষ্ঠ তরায় ভৄক্তিগমাদ্ধা কভাোগযয ১টি কাম থারয় যগয়গছ। কাম থারগয়য কনপাগযন্স রুগভ ক্তডক্তিউক্তড মথগক যফযাকৃত কাগঠয
মেভ এফং াভগন কাচ ফাগনা ২টি অরভাক্তয , কাগঠয মেগভ মপাভ ফাগনা ১০টি মচয়ায, াধাযণ কাগঠয ৫টি মচয়ায , ৪টি
কাগঠয অরভাক্তয , ১টি েীগরয অরভাক্তয , কনপাগযন্স মটক্তফর, ১টি ক্তযবরক্তবং মচয়ায , ২ মট মাপা আতযাক্তদ রেয কযা মায়।
থ কগয ২
এছাো ৬ষ্ঠ তরায় যুদ্ধাত এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয দস্যগদয াক্তযফাক্তযক নুষ্ঠাগনয জন্য ২৫০০ ফগপৄট
থ
াট থ ক্তফক্তষ্ট মভাট ৫,০০০ ফগপৄগটয
১টি কক্তভউক্তনটি মোয ক্তনভথাণ কযা গয়গছ, মমখাগন একাগথ প্রায় ক্ততন মরাগকয
অগয়াজগনয ব্যফস্থা যাখা গয়গছ। ৭ভ তরা মথগক ১৩ তরা ম থন্ত ৮৪টি লযাগট ৮৪টি যুদ্ধাত এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয
ফাস্থাগনয ংস্থান যগয়গছ। ক্তকন্তু ফতথভাগন ৭২টি যুদ্ধাত এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফায ফফা কযগছন। ক্তযদথগন
জানা
মায়, ৭২টি ক্তযফাগযয ভগধ্য ১২টি ক্তযফায ২টি লযাট একে কগয ব্যফায কযগছন। ক্তযদথগনয ভয় কগয়কটি ক্তযফাগযয
াগথ অগরাচনা কগয জানা মায়, ক্তনক্তভ থত লযাগট ফা কযগত মগয তাযা খুফ ন্তুষ্ট। ক্তনচ তরা মথগক ৩য় তরা এফং ৪থ থ তরা
মথগক ৫ভ তরায় মম মলাযগুগরা মথাক্রগভ মদাকান এফং ক্তপ বাো মদয়ায জন্য ফযাে যাখা গয়গছ মগুগরা খাক্তর গে
যগয়গছ, এখগনা বাো মদয়া য়ক্তন।

ভৄক্তিগমাদ্ধা টায়ায

১২। প্রকগেয ঙ্গক্তবক্তিক ফাস্তফায়ন কাগজয ক্তফফযণঃ
১২.১ কভথকতথাগদয মফতনঃ প্রকগেয অতায় ৫ভ মগ্রগডয ১ জন প্রকে ক্তযচারগকয ংস্থান ক্তছর। ক্তডক্তক্ত’য ংস্থান নুমায়ী
উি কভথকতথায মফতন খাগত ১১.৩৮ রে টাকা ক্তছর। তাযভগধ্য ব্যয় গয়গছ ১১.১৫ রে টাকা;
১২.২ প্রক্ততষ্ঠান কভথচাযীগদয মফতনঃ প্রকগেয অতায় ৪ জন কভথচাযী ক্তনগয়াগ প্রদান কযা য়। এফ কভথচাযীগদ মফতন খাগত
৭.০২ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। ব্যয় গয়গছ ৬.৪০ রে টাকা;
১২.৩ বাতাঃ উক্তেক্তখত প্রকগে কভথকতথা-কভথচাযীগদয বাতা খাগত ২৩.১৯ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তেগধ্য খযচ গয়গছ
১৮.২৭ রে টাকা;
১২.৪ যফযা  মফাঃ প্রকগেয যফযা  মফা খাগত ৮৪.৯১ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। এযভগধ্য ব্যয় গয়গছ ৫১.২৬ রে
টাকা;
১২.৫ মভযাভত যেণাগফেণ  পুনফ থানঃ প্রকগেয অতায় উি খাগত ংস্থান ক্তছর ১৫২.০৩ রে টাকা। খযচ গয়গছ
১১৯.৩৮ রে টাকা;
১২.৬ ম্পদ ক্রয়ঃ প্রকগেয অতায় ম্পদ ক্রগয়য ধীগন ১টি ভাআগক্রাফা, কযাগভযা/প্রগজক্টয, কক্তম্পউটায, আগরকিক্তনক
এগক্সক্তযজ, অফাফে এফং ন্যান্য াভগ্রী খাগত ৫১.৯০ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। ব্যয় গয়গছ ৪৬.১৭ রে টাকা;
১২.৭ ক্তনভথাণ কাজঃ প্রকগেয অতায় মভাট ১৯৯৪৬ ফঃক্তভঃ কাগজয জন্য ৬৩৭২.৩৪ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। ংস্থাগনয
ক্তফযীগত খযচ গয়গছ ৬০৩১.৩৮ রে টাকা; এফং
১২.৮ ক্তপক্তজকযার কক্তেনগজন্সীঃ উি খাগত মভাট ংস্থান ক্তছর ৫০.০০ রে টাকা ক্তকন্তু উি খাগত মকান থ থ খযচ য়ক্তন।

১৩। প্রকগেয

????????
 জথনঃ
ক্তযকক্তেত উগেশ্য

(ক) ১৯৭১ াগরয ভান ভৄক্তিযুগদ্ধ যুদ্ধাত
ভৄক্তিগমাদ্ধা  ীদ ক্তযফাগযয জন্য
ক্তফক্তবি কল্যাণভরক কাম থক্রভ গ্রণ;

জথন
(ক) প্রকেটিয অতায় যুদ্ধাত ভৄক্তিগমাদ্ধা  ীদ ক্তযফাগযয জন্য ৮৪টি
লযাট ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। এছাো ফাক্তণক্তজযক ক্তবক্তিগত নীচ তরা গত
৫ভ তরা ম থন্ত মদাকান  ভাগকথট বাো ক্তদগয় ংগৃীত থ থ যুদ্ধাত
ভৄক্তিগমাদ্ধা  ীদ ক্তযফাগযয কল্যাণ াধগন ায়ক ভূক্তভকা যাখগফ;

(খ) ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয জীফনমাোয ভান উিয়ন; (খ) যুদ্ধাত ভৄক্তিগমাদ্ধা  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাযগক প্রকগেয অতায়
ক্তনক্তভতথ লযাগট ফফাগয সুগমাগ সৃক্তষ্ট কগয মদয়ায় তাগদয জীফনমাোয
ভাগনয উিয়ন গয়গছ;
(গ)কর
ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয
ক্তফনাভগল্য (গ) কর ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয ক্তফনাভগল্য ক্তচক্তকৎা প্রদাগনয রগেয বফগন ১টি
ক্তচক্তকৎা প্রদাগনয রগেয াভক্তয়ক
মভক্তডগকর মোয স্থাগনয াাাক্ত ২৪ ক্তগটয ১টি ডযগভটক্তয
অফাগনয ব্যফস্থা কযা;
ক্তনভথাগণয ভাধ্যগভ াভক্তয়ক অফাগনয ব্যফস্থা কযা গয়গছ;
(ঘ) ১৫ তরা পাউগেগনয উয ১৫ তরা
ক্তফক্তষ্ট ফাক্তণক্তজযক কাভ অফাক্তক বফন
ক্তনভথাণ; এফং

(ঘ) প্রকগেয অতায় ১৫ তরা পাউগেগনয উয ২টি ফগগভে ১৫
তরা ক্তফক্তষ্ট ফাক্তণক্তজযক কাভ অফাক্তক বফন ক্তনভথাণ কযা গয়গছ;

(ঙ) ফাক্তণক্তজযক বফন গত প্রাপ্ত অয় দ্বাযা
ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয জন্য ক্তধকতয
কল্যাণভরক কাজ কযা।

(ঙ) ফাক্তণক্তজযক ক্তবক্তিগত নীচ তরা গত ৫ভ তরা ম থন্ত মদাকান  ভাগকথট
বাো ক্তদগয় তা মথগক ংগৃীত থ থ ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয কল্যাণ াধগন
ায়ক ভূক্তভকা যাখগফ।

১৪। উগেশ্য ক্তজথত না গয় থাকগর উায কাযণঃ
থ গয়গছ।
প্রকগেয উগেশ্য ক্তজত
১৫। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ
১৫.১ ক্তনভথাণকাগজ ত্রুটিঃ প্রকেটি ক্তযদথগন ক্তগগয় গযজক্তভগন রেয কযা মায় বফগনয মফজগভগে আগরকক্তিক তাযগুগরা
এগরাগভগরাবাগফ ফাগনা গয়গছ। ৩য় তরায় টাআরসঠিকভত ফাগনা য়ক্তন, মকাথা মকাথা ক্তকছুটা উচুুঁ-নীচু গয়গছ,
এছাো টাআল স্থাগন ক্তপক্তনক্তং বাগরা য়ক্তন। এগত প্রতীয়ভান য় মম, টাআরস ফাগনায ভয় বাগরা ক্তভক্তি ব্যফায কযা
য়ক্তন। বফগনয ৪থ থ তরায় ফাথরুগভয মম াআ/ ট্যা ফাগনা গয়গছ মগুগরা পল ছাদ ক্তদগয় মঢগক না মদয়ায পগর
মদখগত খুফ খাযা রাগগছ। তাছাো উি ট্যা/াআ মক্তদ মকান কাযগণ মপগট মায়, তাগর ভয়রা াক্তন ফা ন্যান্য ফজথয
কগেয ক্তবতগয েগফ;
১৫.২ ক্তনচ তরা মথগক ৫ তরা ম থন্ত মলাযগুগরা ক্তযতযাি ফস্থায় গে থাকাঃ ফাক্তণক্তজযকক্তবক্তিগত বফগনয ক্তনচ তরা মথগক ৫
তরা ম থন্ত এখগনা বাো মদয়া য়ক্তন। পগর মলাযগুগরা ক্তযতযাি ফস্থায় গে অগছ। গযজক্তভগন রেয কযা মায়,
ক্তফক্তবি স্থাগন মনাংযা কাগগজয স্তু, ক্তগাগযগটয প্যাগকট-ফক্তষ্ট ং, দরাফাক্তর এফং মেতে প্রাণীয ভরভে ছক্তেগয়ক্তছটিগয় যগয়গছ। পগর ক্তযগফগত ক্তদক মথগক এ মলায কয়টিয ফস্থা খুফআ খাযা;
১৫.৩ ভৄক্তিগমাদ্ধাগদয অফান লযাগটয ক্তফক্তবি স্থাগন ক্তনভথাণ কাগজ ত্রুটি ক্তযরক্তেত য়াঃ ক্তযদথগন ক্তগগয় মদখা মায়, বফগনয
৭ভ তরায় লযাট নং-৬ মজ (অআ) ফাথরুগভয ক্তপটিং বাগরা না। বফগনয ৮ভ তরায় লযাট নং-৭ (এ) (ক্তফ) ভাষ্টায
মফডরুগভয ফাযািায মদয়ার ডযাভ গয় মগগছ। ফাথরুগভয াগ ফায কাযগণ য়গতা কনক্তর াআ ক্তবতগয মপগট ক্তগগয়
এভন ভস্যা গত াগয;
১৫.৪ ম্পাক্তদত কাজ পুনযায় স্থানান্তযঃ ফতথভাগন বফগনয ৫ভ তরায় একটি ভক্তজদ  যুখানা ততক্তয কযা গয়গছ। প্রকে
ক্তযচারক জানান, এটি ৪থ থ তরায় স্থানান্তয কযা গফ। এআ স্থানান্তগযয জন্য ৪থ থ তরায় পুনযায় জুখানা ততযী কযগত গফ,
যক্তদগক ৫ভ তরায় ক্তনক্তভতথ জুখানা মবগঙ্গ মপরগত গফ। এয জন্য ক্তনভথাণ কাগজ ক্ততক্তযি থ থ ব্যয় গফ। তাছাো,
ক্তডজাআনগত ভস্যা ফা ন্যান্য ভস্যায সৃক্তষ্ট গত াগয;
১৫.৫ একআ ক্তযফাগযয ২টি কগয লযাট ব্যফাযঃ প্রকগেয অতায় ভৄক্তিগমাদ্ধা টায়ায বফগন যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা
ক্তযফাগযয দস্যগদয ফফাগয জন্য ৮৪টি লযাট ক্তনভথাণ কযা গর ফতথভাগন ৭২টি ক্তযফায ফফা কযগছ। ফক্তষ্ট
১২টি লযাট কগয়কটি ক্তযফায ক্ততক্তযিবাগফ ক্তনগজগদয জন্য ব্যফায কযগছ। মায দরুন ১২টি যুদ্ধাত  ীদ
ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফায তাগদয প্রাপ্য ক্তধকায মথগক ফক্তিত গে;
১৫.৬ কতৃথগেয ফগরাঃ অভাগদয জাতীয় জীফগন প্রকেটিয গুরুে নস্বীকাম থ এফং এযকভ একটি Unique স্থাগন গৃীত
প্রকেটিয রেযভাো নুমায়ী ফাক্তণক্তজযক ক্তবক্তিগত বফগনয ক্তনচ তরা মথগক ৫ তরা ম থন্ত ভর ক্তনভথাণ কাজ ফহুক্তদন পূগফ থ
ম্পাক্তদত ফায য বাো প্রদাগনয উগমাগী কগয গগে তুরগত না াযা ংক্তিষ্ট কতৃথগেয ফগরা ফগর প্রতীয়ভান
য়।
াধাযণ ম থগফেণঃ
১৫.৭ প্রকগেয মকান External এফং Internal Audit ম্পাক্তদত না য়াঃ উক্তেক্তখত ভাপ্ত প্রকেটিয ক্তক্তঅয ম থাগরাচনা
কগয মদখা মায়, প্রকেটিয মকান External এফং Internal Audit কযা য়ক্তন।

১৬।

সুাক্তযঃ
১৬.১ যুদ্ধাত  ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাগযয কল্যাণাগথ থ থ থ ংগ্র কযায উগেগশ্য ফাক্তণক্তজযক ক্তবক্তিগত বফগনয ক্তনচ তরা
মথগক ৫ভ তরা ম থন্ত মদাকান এফং ক্তপ মে ক্তগগফ দ্রুত বাো মদয়ায ক্তফলগয় ংক্তিষ্ট কতৃথে প্রগয়াজনীয় দগে
গ্রণ কযগফ;
১৬.২ বফগনয মমকর জায়গায় ত্রুটি ক্তফচুযক্তত রেয কযা মগগছ প্রকে কতৃথে মকর জায়গায় ক্তফরগে মভযাভগতয ব্যফস্থা
কযগফ;
১৬.৩ বফগনয ৮৪টি লযাগট মাগত ৮৪টি যুদ্ধাত এফং ীদ ভৄক্তিগমাদ্ধা ক্তযফাযআ ভানবাগফ ফফা কযগত াগয ম ব্যাাগয
ংক্তিষ্ট ভন্ত্রণারয়/কতৃথে কাম থকয উগদ্যাগ গ্রণ কযগফ;
১৬.৪ প্রকেটিয External এফং Internal Audit ম্পি কগয তায ছায়াক্তরক্ত অআএভআক্তড’মত মপ্রযণ কযগত গফ; এফং
১৬.৫ উগযাি ক্তফলগয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কগয তা অআএভআক্তডগক ফক্তত কযগত গফ।

“ঢাকাস্থ মাযায়াদী উদ্যাগন স্বাধীনতা স্তম্ভ (২য় ম থায়) (২য় ংগাক্তধত)’’ ীল থক
প্রকগেয ভাক্তপ্ত ভল্যায়ন প্রক্ততগফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১। প্রকগেয ফস্থান

:

মাযায়াদী উদ্যান, ঢাকা।

২। প্রাক্তনক ভন্ত্রণারয়

:

ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়।

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

গণপূতথ ক্তধদপ্তয

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়নকার  ব্যয়

:
( রে টাকায়)

প্রাক্কক্তরত ব্যয়
ভর
মভাট টাকা
(প্রঃ াঃ)

ফ থগল
ংগাক্তধত মভাট
টাকা (প্রঃ াঃ)

১৮১৬১.১৪
১৮১৬১.১৪
(-)

১৮১৬১.১৪
১৮১৬১.১৪
(-)

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

ক্ততক্রান্ত
ব্যয় (ভর
প্রাক্কক্তরত
ব্যগয়য %)

ক্ততক্রান্ত
ভয় (ভর
ফাস্তফায়ন
কাগরয %)

১৭৪৫৮.০৪ জুরাআ, ২০০৯ জুরাআ, ২০০৯ জুরাআ, ২০০৯
গত
গত
গত
১৭৪৫৮.০৪
জুন, ২০১২
জুন, ২০১৪
জুন, ২০১৪
(-)

৯৬.১৩%

২ ফছয
(৬৬.৬৬%)

মভাট
টাকা
(প্রঃ াঃ)

ক্তযকক্তেত ফাস্তফায়নকার
ভর

ফ থগল
ংগাক্তধত

প্রকগেয ংগক্তবক্তিক ফাস্তফায়ন (ভন্ত্রণারয় গত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রক্ততগফদন (ক্তক্তঅয) এয ক্তবক্তিগত) :

৫।
ক্রঃ
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

৬.
৭.
৮.

৬।

প্রকৃত ব্যয়

ফ থগল ক্তডক্তক্ত নুমায়ী
ক্তফক্তবি ংগগয নাভ
(ক) যাজস্ব
কভথকতথাগদয মফতন
কভথচাযীগদয মফতন
বাতাক্তদ
যফযা  মফা
মভযাভত, ংেণ  পুনফ থান
উ-মভাট (ক)
(খ) ভরধন
ম্পদ ংগ্র/ক্রয়
ক্তনভথাণ  পূতথ
ক্তফক্তফধ ভরধন ব্যয়
উ-মভাট (খ)
মভাট (যাজস্ব+ ভরধন)
(গ) ক্তপক্তজকযার কক্তেনগজক্তন্স
(ঘ) প্রাআ কক্তেনগজক্তন্স
ফ থগভাট (ক+খ+গ+ঘ)
কাজ ভাপ্ত থাক্তকগর উায কাযণ :

একক

ক্তযকক্তেত রেযভাো
ফাস্তফ
অক্তথ থক

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ
অক্তথ থক

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
মথাক
মথাক

১ জন
৪ জন
৫ জন
মথাক
মথাক

১৫.৬৭
৮.৭৩
২৫.০৮
২৩১.৮০
১৬৬.৫৯
৪৪৭.৮৭

১ জন
৪ জন
৫ জন
মথাক
মথাক

১৫.২৭
৭.৯০
২৩.২২
১৭৯.৭৪
৮৬.৬৩
৩১২.৭৬

মথাক
মথাক
মথাক

মথাক
মথাক
মথাক

৫০৭.৯৮
১৭১৭৪.০৮
২৪.০০
১৭৭০৬.০৬
১৮১৫৩.৯৩
৩.৬০
৩.৬১
১৮১৬১.১৪

মথাক
মথাক
মথাক

৪৯১.৪২
১৬৬২৯.৮৭
২৩.৯৯
১৭১৪৫.২৮
১৭৪৫৮.০৪
১৭৪৫৮.০৪

নুগভাক্তদত ক্তডক্তক্ত (ংগাক্তধত) নুমায়ী প্রকগেয অতায় ক্তকছু কাজ ভাপ্ত যগয়গছ। ক্তন মম্ন তা উমেখ কযা র।
৬.১

WD-3(D) প্যাগকগজয অতায় যভনা কাক্তর ভক্তিয প্রকে এরাকা গত পৃথকীকযণ

:

ভর ক্তডক্তক্তগত যভনা কাক্তর ভক্তিয পৃথক কযায মকান কাজ ক্তছর না। গয ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ক্তনগদ থনায ক্তযগপ্রক্তেগত
ংগাক্তধত ক্তডক্তক্তগত এএ ক্তগ্রর এয ভাধ্যগভ ীভানা মদয়ার ক্তনভথাণ কগয যভনা কাক্তর ভক্তিয পৃথক কযায জন্য ন্তভুথি কযা
য়। ক্তকন্তু ক্তফক্তবি ভাভরা  মযকড থ গে স্বে ক্তনগয় জটিরতায কাযগণ যভনা কাক্তর ভক্তিগযয স্থান ক্তচক্তিত না য়ায় ীভানা প্রাচীয
ক্তনভথাণ কগয পৃথক কযা ম্ভফ য়ক্তন। ফতথভাগন ঢাকা ক্তফবাগীয় কক্তভনাগযয মনতৃগে একটি
কক্তভটি যভনা কাক্তর ভক্তিগযয স্থান
ক্তচক্তিত কযায জন্য কাজ কযগছ।
6.2 WD-3(G) প্যাগকগজয অতায় Snack and Souvenir Shop/ Library:
াফাগ থানা াযণ না কযায় এ প্যাগকগজয অতায় একর কাজ ম্পি কযা ম্ভফ য়ক্তন।
6.3 WD-13-19 প্যাগকগজয অতায় ল্যাে মস্কক্তং  অযফক্তযকারচাগযয কাজ :
ক্তযদথন কগয মদখা মায়, প্রায় ৬৭.০০ একয ক্তফক্তষ্ট মাযায়াদী উদ্যাগন অংক্তক অযফক্তযকারচাগযয কাজ ম্পি কযা
গয়গছ। বাভান মদাকান  মভাটয াআগকগরয ফাধ ক্তফচযণ এ
ফং মছগরগদয ক্তনয়ক্তন্ত্রত মখরাদরায কাযগণ ফক্তষ্ট
অযফক্তযকারচাগযয কাজ ম্পি কযা ম্ভফ য়ক্তন। ফতথভাগন অনাগযয ংখ্যা বৃক্তদ্ধ ক্তনযািা ব্যফস্থা মজাযদায কযা গয়গছ।
৬.৪ WD-28(A) প্যাগকগজয অতায় াক্তকস্তানী মনাফাক্তনীয অত্মভথন নুষ্ঠাগন ব্যফহৃত মটক্তফর ংযেণ,
WD-28(B)
প্যাগকগজয অতায় ৭আ ভাচ থ বালগণয ভগিয মযক্তরকা এফং WD-28(C) প্যাগকগজয অতায় স্বাধীনতা স্তম্ভ এরাকায াগথ
ক্তশু াকথ একীভূতকযণ :
ঐক্ততাক্তক ৭আ ভাচ থ বালণ  াক্তকস্তানী মনাফাক্তনীয অত্মভথন স্থানদ্বয় ক্তশুাগকথয বযন্তগয গেগছ। ১ভ ম থাগয়য প্রকগেয
স্থাতয যাভথক ‘অযফানা’ কতৃথক প্রণীত  নুগভাক্তদত ভর স্থাতয নকায় ক্তশুাকথ এরাকাটি ন্তভুথি ক্তছর না। ২য় ম থাগয়য
প্রকগে চুক্তি না থাকগর ‘অযফানা’য যাভগথ গ্লা টায়ায ক্তফক্তবি স্থানা ক্তনভথাণ কযা য়। তগফ চুক্তি না থাকায় ‘অযফানা’
ক্তশুাকথ এরাকাটিয স্থাতয নকা প্রনয়ণ কগযক্তন। স্থাতয নকা প্রনয়গণয রগেয প্রথগভ ঐক্ততাক্তক স্থানদ্বয় ক্তচক্তিত কযায
প্রগয়াজনীয়তা মদখা মদয়। ফাযংফায মচষ্টা গত্ত্ব নানাক্তফধ কাযগণ স্থানদ্বয় ক্তচক্তিত কযগত ক্তফরে ঘগট। তঃয, অত্মভথন
নুষ্ঠানকাগর উক্তস্থত  াগফক ক্তযকেনা ভন্ত্রী এ, মক খিকাগযয মনতৃগে গত ০২ জুন ২০১৩ তাক্তযগখ স্থানদ্বয় ক্তচক্তিত কযা
য়। স্থাতয ক্তধদপ্তয ক্তকছু ক্তফলগয় (চাক্তদাভারা, যাআড ন্তভুথক্তি, াযণগমাগ্য স্থানায তাক্তরকা, ক্তফদ্যভান স্থানায স্থাতয
নকা, ক্তশুাগকথ দথনাথী/ টিগকট ব্যফস্থা) নীক্ততগত ক্তদ্ধান্ত প্রদান ভগ্র মাযায়াদী উদ্যানগক ক্তডক্তজটার াগবথ কযায জন্য
নুগযাধ জানায়। গণপূতথ ক্তধদপ্তগযয ভাধ্যগভ ক্তডক্তজটার াগবথ ম্পি কগয স্থাতয ক্তধদপ্তগয মপ্রযণ কযা য়। একগনগকয ক্তদ্ধান্ত
নুমায়ী ঐক্ততাক্তক স্থানাভগয চাক্তদা ক্তধদপ্তগয মপ্রযণ কযা য়। এছাো, গত ২৪ মপব্রুয়াক্তয ২০১৪ তাক্তযগখ ভৄক্তিযুদ্ধ
ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয বাক্ততগে নুক্তষ্ঠত ‘‘প্রকগেয ক্তডক্তক্ত ২য় ম থাগয় ংগাধগনয রগেয ক্তআক্ত বায
ক্তদ্ধান্ত প্রকগেয ন্যান্য ক্তফলগয় অশু ভাধানকগে বা’’-মত এ ক্তফলগয় ক্তফস্তাক্তযত অগরাচনাক্রগভ ক্তশুাকথ এরাকাটি অদৄক্তনক
 দৃক্তষ্টনিন ল্যাে মস্কক্তং এয ভাধ্যগভ ফাস্তফায়গনয জন্য ভাক্তযকেনা প্রস্তুত কগয নতুন প্রকে গ্রণ কযায ক্তদ্ধান্ত মনয়া য়।
৩য় ম থাগয়য প্রকে গ্রগণয রগেয স্থাতয ক্তধদপ্তয স্থাতয নকা প্রনয়ণ কযগছ। ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গৃায়ন  গণপূতথ
ভন্ত্রণারয় এফং ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ভাননীয় ভন্ত্রীগগণয ক্তনকট খো স্থাতয নকা উস্থান কযা য়। গয ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীগক মদখাগনা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্তকছু ক্তদকক্তনগদ থনা প্রদান কগযন।
6.5

WD-8(D)
visit :

প্যাগকগজয অতায় Providing red flame on the top of Glass Tower with laser beam including foreign

প্রকে ক্তযচারগকয াগথ অগরাচনাক্রগভ জানা মায়, নুগভাক্তদত ভর স্থাতয  ফকাঠাগভা নকায় গ্লা টায়াগযয চূোয় ক্তখা
স্থাগনয ক্তফলয়টি ন্তভুথি ক্তছর না। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ক্তবপ্রায় নুমায়ী গ্লা টায়াগযয চূোয় ক্তখা স্থাগনয রগেয :

ফ থগল ২য় ংগাক্তধত ক্তডক্তক্ত’মত এ প্যগকজটি ন্তভুথি কযা য়। ক্তকন্তু এ ক্তফলগয় স্থাতয যাভথক ‘‘অযফানা’য ক্তদধাদ্বন্দ্ব
ক্তছর। তাযয গণপূতথ ক্তধদপ্তগযয ভাধ্যগভ কগয়কটি প্রক্ততষ্ঠাগনয নকা ক্তফক্তবি কক্তভটিগত উস্থান কযা য়। ক্তকন্তু মকান
নকাআ ছি য়ক্তন। ক্তধকন্তু প্রকৃত অগুগনয ক্তখা স্থান কযগর দুঘ থটনায ম্ভাফনা থাগক। অফায মরজায ফীভ ক্তদগয় কযগর
যাক্তয মাজা গথ অগরা থাকগফ। এগত ক্তখায সৃক্তষ্ট গফ না। এ ফস্থায় গত ০৭ ভাচ থ ২০১৪ তাক্তযগখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
গযজক্তভন ক্তযদথনকাগর এ ক্তফলগয় তাঁয াগথ অগরাচনা কযায জন্য স্থাতয যাভথক ‘অযফানা’মক নুগযাধ কযা য়
।
প্রকগেয মভয়াদকার (জুন ২০১৫) এয ভগধ্য অগরাচনা কযায সুগমাগ য়ক্তন। অয ক্তখা স্থাগনয নকা চূোন্ত য়ক্তন। পগর এ
প্যাগকজ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়ক্তন।
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াধাযণ ম থগফেণ :
৭.১

প্রকগেয টভূক্তভ :
ঢাকা মযগকা থ ভয়দান ফতথভাগন মাযায়াদী উদ্যান ফাংরাগদগয আক্ততাগ এক গুরুেপূণ থ  মগৌযগফাজ্জ্বর স্থান। এ
স্থাগন ১৯৪৮ াগরয ২১ ভাচ থ াক্তকস্তাগনয প্রথভ গবন থয মজনাগযর মভাাম্মদ অরী ক্তজিা কতৃথক াক্তকস্তাগনয একভাে
বালা ক্তাগফ উদুথ যাষ্ট্রবালা মঘাক্তলত য়ায় ফাঙাক্তর ছােবৃি মতজদীপ্ত প্রক্ততফাদ কগযক্তছর, ১৯৬৯ াগরয ২৩ মপব্রুয়াক্তয
জাক্ততয ক্ততা মখ ভৄক্তজবুয যভানগক ‘ফঙ্গফন্ধু’ উাক্তধগত ভূক্তলত কযা গয়ক্তছর, ১৯৭১ াগরয ৩ জানুয়াক্তয অয়াভী রীগ
দর গত জাতীয়  প্রাগদক্তক ংগদ ক্তনফ থাক্তচত দস্যগণ থ গ্রণ কগযক্তছগরন, এ স্থাগন ১৯৭১ াগরয ৭ ভাচ থ জাক্ততয
ক্ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄক্তজবুয যভান ঐক্ততাক্তক স্বাধীনতায ডাক মদন, ১৯৭১ াগর ১৬ ক্তডগেয াক্তকস্তানী ানাদায
ফাক্তনী অত্নভথন কগযক্তছর, ১৯৭২ াগরয ১০ জানুয়াক্তয স্বাধীন ফাংরাগদগয প্রথভ যাষ্ট্রক্তত মখ ভৄক্তজবুয যভান স্বগদ
প্রতযাফতথগনয য ঐক্ততাক্তক বালণ প্রদান কগযন, ১৯৭২ াগরয ১৭ ভাচ থ ফাংরাগদগয কৃক্তেভ ফন্ধু বাযগতয প্রািন
প্রধানভন্ত্রী শ্রীভক্তত আক্তিযা গান্ধী বালণ প্রদান কগযন।
এআ মাযায়াদী উদ্যাগন ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄক্তজবুয যভান ঐক্ততাক্তক স্বাধীনতায ডাক মদন। মআ ডাগক অাভয
জনাধাযণ ভান ভৄক্তিযুগদ্ধ ংগ্রণ কগয। ৩০ রে ীদ অয ২ রে নাযীয ম্ভ্রভাক্তনয ক্তফক্তনভগয় ভাে ৯ ভাগআ এ
থ য়।
মাযায়াদী উদ্যাগন াক্তকস্তানী ানাদায ফাক্তনীয অত্মভথগণয ভধ্য ক্তদগয় ফাংরাগদগয স্বাধীনতা ক্তজত
স্বাধীনতা ংগ্রাগভয মগৌযগফাজ্জ্বর আক্ততা  ভৄক্তিযুগদ্ধয মচতনাগক ক্তচয ম্যান  ক্তচযবাস্বয কগয যাখায উগেগশ্য
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াক্তনা ১৯৯৬ াগর েভতাীন য়ায যআ ঐক্ততাক্তক মপ্রোগট গুরুেপূণ থ ঢাকায
মাযায়াদী উদ্যাগন ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ ক্তনভথাগণয ক্তযকেনা গ্রণ কগযন।
প্রকগেয প্রাযগম্ভ গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারয় ফাস্তফায়গনয উগদ্যাগ গ্রণ কগয। ২০০১ াগর ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
প্রক্ততষ্ঠায য প্রকেটি ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ক্তনকট স্তান্তয কযা য়। ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ ক্তনভথাণ প্রকগেয কাজ ১৯৯৮
ার মথগক শুরু গর ক্তফক্তবি ভগয় ক্তফক্তবি কাযগণ ফাধাগ্রস্ত য়। ৩০ জুন ২০০৭ তাক্তযখ ম থন্ত ভাপ্ত/অংক্তক ভাপ্ত
কাজগুগরা ১ভ ম থায় অখ্যাক্তয়ত কগয গ্লা টায়ায ক্তনভথাণ ভাপ্ত কাজগুগরা ‘‘ঢাকাস্থ মাযায়াদী উদ্যাগন
স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তনভথাণ (২য় ম থায়)’’ প্রকগেয অতাভুি কযা য়।

7.2

প্রকগেয উগেশ্য :
প্রকগেয উগেশ্য র :
ক) মাযায়াদী উদ্যাগন ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ ক্তনভথাগনয ভাধ্যগভ ভান ভৄক্তিযুগদ্ধয প্রকৃত আক্ততা প্রক্ততষ্ঠা কযা; এফং
খ) বক্তফষ্যত প্রজেগক ভৄক্তিযুগদ্ধয মচতনায় উজ্জীক্তফত কযা।
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প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন :
১১ অগে ২০০৯ তাক্তযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাক্ততগে নুক্তষ্ঠত থ থননক্ততক ক্তযলগদয ক্তনফ থাী কক্তভটিয
(ECNEC) বায়
‘‘ঢাকাস্থ মাযায়াদী উদ্যাগন স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তনভথাণ (২য় ম থায়)’’ প্রকে ১৮১৬১.১৪ রে টাকা প্রাক্কক্তরত ব্যগয় এফং
ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০০৯ গত জুন ২০১২ ম থন্ত মভয়াগদ নুগভাক্তদত য়। ২৩ মভ ২০১২ তাক্তযখ ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক
ভন্ত্রণারগয়য ক্তচফ ভগাদগয়য বাক্ততগে নুক্তষ্ঠত ক্তফবাগীয় প্রকে ভল্যায়ণ কক্তভটিয (DPEC) বায সুাক্তযক্রগভ ০৪ জুন
২০১২ তাক্তযখ অন্তঃখাত ভন্বয়পূফ থক প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ংক্তিষ্ট ভন্ত্রণারয় কতৃথক ব্যয় বৃক্তদ্ধ ব্যক্ততগযগক ০১ (এক) ফছয
থ থাৎ জুন ২০১৩ ম থন্ত বৃক্তদ্ধ কযা য়। যফতীগত ৩১ জুরাআ ২০১৩ তাক্তযখ নুক্তষ্ঠত প্রকে ভল্যায়ণ কক্তভটিয
(PEC) বায
নুগভাদনক্রগভ ২৯ মগেেয ২০১৪ তাক্তযখ ব্যয় ব্যক্ততগযগক অয ৬ (ছয়) ভা ম থন্ত থ থাৎ ক্তডগেয ২০১৩ ম থন্ত ংগাক্তধত
ক্তডক্তক্ত নুগভাদন কযা য়। পুনযায় ১৬ জানুয়াক্তয ২০১৪ তাক্তযখ নুক্তষ্ঠত প্রকে ভল্যায়ণ কক্তভটিয (PEC) বায সুাক্তযক্রগভ
১৪ মভ ২০১৪ তাক্তযখ তৎকারীন ভাননীয় ক্তযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক পুনযায় ব্যয় বৃক্তদ্ধ ব্যক্ততযগক অয ৬ (ছয়) ভা ম থন্ত থ থাৎ
ক্তডগেয ২০১৩ এয ক্তযফগতথ জুন ২০১৪ ম থন্ত ২য় ংগাক্তধত ক্তডক্তক্ত নুগভাক্তদত য় এফং ভন্ত্রণারয় কতৃথক প্রাক্তনক অগদ
জাক্তয কযা য় ২১ মভ ২০১৪।
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ফছয ক্তবক্তিক এক্তডক্ত ফযাে, ফভৄক্তি  ব্যয় (ক্তক্তঅয নুাগয):
অক্তথ থক ফছয
১

এক্তডক্ত ফযাে
মভাট
২

টাকা
৩

ফভৄক্তি
প্র: া:
৪

৫

ব্যয়
মভাট
৬

টাকা
৭

প্র: া:
৮

২০০৯-২০১০

৩১০.০০

৩১০.০০

-

৩১০.০০

৩০১.২৬

৩০১.২৬

-

২০১০-২০১১

১৩০০.০০

১৩০০.০০

-

১৯৮৭.৫০

৬৮৬.৮৫

৬৮৬.৮৫

-

২০১১-২০১২

১৭০০.০০

১৭০০.০০

-

৩১০৭.৫০

১৫৯০.২২

১৫৯০.২২

-

২০১২-২০১৩

১০৫০০.০০

১০৫০০.০০

-

১০৫০০.০০

১০৩৬৩.১৬

১০৩৬৩.১৬

-

২০১৩-২০১৪

৪৭৫৭.৪১

৪৭৫৭.৪১

-

৪৬৮৫.৪১

৪৫১৬.৫২

৪৫১৬.৫২

-

২০০৯-২০১৪

১৮৫৬৭.৪১

১৮৫৬৭.৪১

-

২০৫৯০.৪১

১৭৪৫৮.০১

১৭৪৫৮.০১

-

ক্তফ: দ্র:-ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ক্তযকেনা াখায ১১ জুরাআ ২০১১ তাক্তযগখয ভৄক্তফভ/ক্তযঃ/এক্তডক্ত/২০১১-২০১২/২৯৭ নং
স্মাযগক জানাগনা য় মম, ২০১১-২০১২ থ থফছগয এক্তডক্ত’মত এ প্রকগে নুকূগর ১২০০০.০০ রে টাকা ফযাে কযা য়।
তৎগপ্রক্তেগত ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ক্তযকেনা াখায ১৪ অগে ২০১১ তাক্তযগখয ভৄক্তফভ/ক্তযঃ/ উ স্বা স্ত/ফযাে২০০৯/৩১৯ নং স্মাযগক ১ভ ক্তকক্তস্তগত ৩০০০.০০ রে টাকা এফং ০৫ ভাচ থ ২০১২ তাক্তযগখয ভৄক্তফভ/ক্তযঃ/ উ স্বা স্ত/ফযাে২০০৯/৭২ নং স্মাযগক ২য়  ৩য় ক্তকক্তস্তগত যাজস্ব খাগত ১০৭.৫০ রে টাকা ফ থগভাট ৩১০৭.৫০ রে টাকা ফভৄি কযা য়।
যগে ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ক্তযকেনা াখায ২৮ ভাচ থ ২০১২ তাক্তযগখয ৪৮.০০.০০০০.০০৮.২৭.০৫০. ১১/৯০ নং
স্মাযগক জানাগনা য় মম, ংগাক্তধত এক্তডক্ত’মত কক্তভগয় ১৮০০.০০ রে ফযাে যাখা য়। ০৫ জুন ২০১২ তাক্তযগখয
৪৮.০০.০০০০.০০৮.২৭.০৫০.১১/১৭৫ নং স্মাযগক জানাগনা য় মম, ংগাক্তধত এক্তডক্ত’মত ফযােকৃত থ থ কক্তভগয় ১৭০০.০০
রে ফযাে পুনঃক্তনধ থাযণ কযা য়। এ কাযগণ ২০১১-২০১২ থ থ ফছগয ফযাগেয মচগয় ফভৄক্তি মফক্ত মদখাগনা গয়গছ। তগফ
পুনঃক্তনধ থাক্তযত ংগাক্তধত এক্তডক্ত’য মচগয় কভ ব্যয় গয়গছ। অয প্রক্তত ফছযআ ব্যক্তয়ত থ থ যকাক্তয মকালাগাগয মথাযীক্তত ভথন
কযা য়।
১০।

প্রকে ক্তযচারক :

নং

কভথকতথায নাভ

১।

তাক্তযখ

জনাফ মভাঃ ক্তভজান-উর-অরভ

মমাগদান

ব্যক্তত

২৪/১২/২০০৯

৩০/০৬/২০১৪

১১। প্রকে ক্তযদথন :
প্রকে ভাক্তপ্ত প্রক্ততগফদন (PCR) প্রাক্তপ্তয য গত ১৩/০৩/২০১৬ তাক্তযখ অআএভআক্তড’য ক্তো  াভাক্তজক মক্টগযয কাযী
ক্তযচারক মভৌসুভী খানভ কতৃথক প্রকে ক্তযদথন কযা য়। ক্তযদথনকাগর ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য যুগ্ম ক্তচফ  াগফক
প্রকে ক্তযচারক জনাফ মভাঃ ক্তভজান-উর-অরভ, গণপূতথ ক্তধদপ্তগযয ক্তনয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তনভথাণ মগরয াগফক প্রগজক্ট
ম্যাগনজায প্রগকৌরী মভাঃ াাবুক্তেন এফং গণপূতথ ক্তধদপ্তয  ফাংরাগদ জাতীয় জাদুঘগযয ংক্তিষ্ট কভথকতথা উক্তস্থত ক্তছগরন।
প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয ক্তফফযণ মদয়া রঃ
১১.১ স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তনভথাণঃ ১৬ পৄট ১৬ পৄট Base size এফং ১৫০ পৄট উচ্চতা ক্তফক্তষ্ট েীর মেগভ ১২০১ ক্তভক্তভ (ভাঝখাগনয
২টি করাভ)/ ১২১০ ক্তভক্তভ (াগয ২টি করাভ) তদঘ থয, ৭৫ ক্তভক্তভ প্রস্থ  ১৯ ক্তভক্তভ পুরুগেয কাঁচ একটিয উয একটি স্থান
থ ।
(Stack) কগয প্যাগনগরয ভাধ্যগভ স্বাধীনতা স্তম্ভ (গ্লা টায়ায) ক্তনক্তভত
দুআ ম থায় (কাক্তযগযী  অক্তথ থক) দযে দ্ধক্ততগত ক্তনফ থাক্তচত ক্তনভথাণ প্রক্ততষ্ঠান
NDE- NOVUM Consortium
(ফাংরাগদ-ক্তঙ্গাপুয মমৌথ প্রক্ততষ্ঠান) একআ Base size এয ১০ পৄট উচ্চতায গ্লা টায়াগযয Mock up model ক্তনভথাণ
কগয। ভাননীয় থ থভন্ত্রী, ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য প্রািন ভাননীয় প্রক্ততভন্ত্রী, কভথকতথা  ক্তফগলজ্ঞগগণয উক্তস্থক্ততগত
ক্ততনফায গযজক্তভন ক্তযদথন কগয গ্লা টায়াগযয গ্লা স্বে এফং Structural strength ফজায় মযগখ নািক্তনকতায জন্য
অবযন্তযীণ কাঠাগভা Less Visible কযায ক্তনগদ থনা প্রদান কগযন।
তৎগপ্রক্তেগত গ্লা টায়াগযয ক্তফলয় ক্তবক্তিক ক্তফগলজ্ঞ কক্তভটি  ভৄদয় প্রকগেয ক্তফগলজ্ঞ কক্তভটি দপায় দপায় বা কগয
গ্লা টায়াগযয ংগাক্তধত োকচাযার ক্তফন্যা সুাক্তয কগয, মা ভাননীয় থ থভন্ত্রীয বাক্ততগে নুক্তষ্ঠত বায়
নুগভাক্তদত য় NDE- NOVUM Consortium এয ক্তনকট গত গ্লা টায়াগযয ক্তফস্তাক্তযত Structural  Foundation
Design ায়ায য BRTC, BUET টায়াগযয Load Assumption, Super Structure  Foundation Design এফং
working drawing এয review  vetting কগয।
চীন পগয ক্তফগলজ্ঞগগণয ক্তনকট

এ Steel এয
Welding
Procedure, Shenzhen Safe Steel Technology Co Ltd এয Laboratory মত Steel এয Tensile test, Bend test,
Weld hardness & Impact test এফং Yin Tong Dong Guan Glass Co Ltd এ গ্লাগয Toughness test,
Fragmentation, Chemical Composition আতযাক্তদয পরাপর গ্রণগমাগ্য য়ায় চীগন
Steel  Glass এয
Manufacturing  Fabrication কযা য়।
Huayu Steel Structure Engineering Company Ltd

গ্লা টায়াগযয পাউগেগনয জন্য ৯০০ক্তভক্তভ ব্যা ক্তফক্তষ্ট ৮৫-৯০ পৄট গবীযতায় ২০টি অযক্তক্ত াআক্তরং কযায য
BUET এয ভাধ্যগভ Vertical Load test  Integrity test কযা য়। Test দু’টিয পরাপর গন্তালজনক য়ায় াআক্তরং
এয উয ৫ পৄট পুরুগেয অযক্তক্ত ঢারাআ মদয়া য়। তায উয ৪টি ভর করাভ স্থান কযা য়।
NOVUM Structure Singapore Pte Ltd NOVUM Structure India Pte Ltd
BUET এয

এয কাক্তযগযী ক্তফগলজ্ঞগগণয ভাধ্যগভ

ধ্যাকগগণয তত্ত্বাফধাগন Steel  Glass erection কগয।

২১টি কাঁচ (Stack) কগয ক্লাগম্পয ভাধ্যগভ প্রক্ততটি প্যাগনর প্রস্তুত কযা য়। গ্লা টায়াগযয প্রক্ততাগবথ ৪টি করাভ কগয
ফ থগভাট ১৭১৮ টি প্যাগনর ংগমাজন কযা য়। ১০% ক্তগগফ ১৭২ টি প্যাগনর ক্তযজাবথ যাখা গয়গছ। Steel  Glass এয
ম্ভাব্য েক্তত গত যো কযায জন্য স্বাবাক্তফক ফায়ু প্রফা সৃক্তষ্টয ভাধ্যগভ টায়াগযয বযন্তযীণ স্থাগনয তাভাো ক্তনয়ন্ত্রগণয
রগেয প্যাগনরভগয ভগধ্য Vertically ১৮ ক্তভক্তভ  Horizontally ২১ ক্তভঃক্তভঃ পাঁকা যাখা য়।

ক্তনক্তভতথ গ্লা টায়ায (ক্তদগনয মফরায়)

দূয মথগক ক্তনক্তভ থত গ্লা টায়ায (যাগতয মফরা)

স্তগম্ভ অগরাক্তকত কযায জন্য ফাক্তগয াদগদ গত চাক্তযাগ ৩টি স্তগয ফ থগভাট ১৪৪টি (১ভ ত্মগয ৭০ য়াগটয ৩২টি
এফং ২য়  ৩য় স্তগয ২৫০ য়াগটয ১১২ টি) জাভথানীয ERCO Brand এয রাআট ক্তপটিং স্থান কযা গয়গছ। এ ছাো
ীভাীন অকাগ অগরায যক্তি সৃক্তষ্টয রগেয স্তগম্ভয চায মকানায় অয ৭০০০ য়াট ক্তফক্তষ্ট ৪টি Xenon light স্থান
কযা গয়গছ।
১১.২ ক্তখা ক্তচযন্তন পুনঃক্তনভথাণঃ ‘‘ঢাকাস্থ মাযায়াদী উদ্যাগন স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তনভথাণ (১ভ ম থায়)’’ প্রকগেয অতায় স্থাতয
যাভথক অযফানা’য স্থাতয নকায় ক্তনক্তভতথ ক্তখা ক্তচযন্তন দৃক্তষ্টনিন না য়ায় তা মবগঙ্গ ‘‘ঢাকাস্থ মাযায়াদী
উদ্যাগন স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তনভথাণ (২য় ম থায়)’’ প্রকগেয অতায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র ক্তদক ক্তনগদ থনায় স্থাতয
ক্তধদপ্তগযয স্থাতয নকায় ৪৬ পৄট৪৬ পৄট প্লাটপগভথয উয ক্তখা ক্তচযন্তন পুনঃক্তনভথান কযা য়।
১১.৩ স্বাধীনতা জাদুঘয ক্তজ্জতকযণঃ ১ভ ম থাগয়য প্রকগেয অতায় স্থাতয যাভথক ‘অযফানা’য স্থাতয নকা নুমায়ী
গণপূতথ ক্তধদপ্তয স্বাধীনতা জাদুঘগযয ফকাঠাগভা ক্তনভথাণ কগয। এছাো, ফাংরাগদ জাতীয় জাদুঘয স্বাধীনতা জাদুঘগয
২৫ম ভাগচ থয কারযাক্তেয ক্তফক্তবি ছক্তফ ক্তদগয় ফস্দাক মজান ক্তজ্জত কগয। ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ফাংরাগদ জাতীয়
জাদুঘয অফভান ফাংরায কৃক্তষ্ট  ংস্কৃক্তত মথগক শুরু কগয ১৯৭১ াগরয পূগফ থয ঐক্ততাক্তক ঘটনা ভান ভৄক্তিযুগদ্ধয
ছক্তফ ক্তদগয় ১৪৪ টি গ্লা প্যাগনগরয াাগে ক্তজ্জত কগয। জাদুঘগয জাক্ততয ক্ততা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄক্তজবুয যভাগনয ভাক্তধয
মযক্তরকা যাখা য়। এ ছাো রাআট  াউে ক্তগেভ এয ভাধ্যগভ ভান ভৄক্তিযুগদ্ধয প্রাভাণ্য ক্তচে প্রদথগনয ব্যফস্থা কযা
গয়গছ।
২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ভু-গগবথ ফক্তস্থত স্বাধীনতা জাদুঘগয ক্তনযািা কাগয প্রগফগয জন্য অচ থগয় স্থান
কযা গয়গছ। ক্তবঅআক্তগগণয প্রগফগয জন্য একটি ক্তরপট স্থান কযা গয়গছ।
১ভ ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ভান ভৄক্তিযুগদ্ধ ন্তানাযা ভাগয়য কািায প্রতীক ক্তগগফ স্বাধীনতা জাদুঘগয াক্তনয
মপায়াযা ‘শ্রুপ্রাত’ ক্তনভথাণ কযা য়। ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় মপায়াযায াক্তন তগনয ব্দ কভাগনা গয়গছ।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ক্তবপ্রায় নুমায়ী ‘শ্রুপ্রাত’ যক্তিভ ফগণ থয কযা গয়গছ।
১ভ ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ১৫৬ অন ক্তফক্তষ্ট ক্তড ক্তবজুযয়ার কে ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। ২য় ম থাগয়য প্রকগেয
অতায় ক্তড ক্তবজুযয়ার কগে মফাগয উিত ভাগনয াউে ক্তগেগভয ব্যফস্থা কযা গয়গছ।
১১.৪ ভৄযযার ংগাধনঃ ১ভ ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ক্তেী াগভ খাগনয মনতৃগে গঠিত কক্তভটিয তত্ত্বাফধাগন ক্তফক্তষ্ট
ক্তেীগণ কতৃথক প্লাজায দক্তেগণ গ্রাভ ফাংরায ঐক্ততয  ংস্কৃক্তত এফং বালা অগিারন, ১৯৫৪ াগরয যুি েে ক্তফজয়, ৬
দপা অগিারন, ৬৯ এয গণভুযত্থান, ৭আ ভাগচ থয বালণ, ২৫ ম ভাগচ থয কারযাক্তে, ভৄক্তজফনগগয যকায গঠন, ভৄক্তিযুদ্ধ,
াক্তকস্তানী ফাক্তনীয অত্মভথন আতযাক্তদয মটযাগকাটা ভৄযযার স্থান কযা য়। ক্তকন্তু একটি ংগ স্থাক্তত ভুর 

প্রগয়াজনীয় তথ্য ক্তিগফক্তত থাকায় ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ক্তেী াগভ খাগনয তত্ত্বাফধাগন তা ফাদ ক্তদগয় ভর
নকা নুমায়ী ভৄযযার ংগাধন কযা গয়গছ।
১১.৫ ক্তপক্তনক্তং ফক্তষ্ট জরাধায ক্তনভথাণ : স্থাতয যাভথক ‘অযফানা’য স্থাতয নকা নুমায়ী ১পৄট ৯ আক্তি গবীযতা
থ প্লাজায দক্তেগণ ৩৪১.৫ x ২২০ ফগপৄট
থ এফং প্লাজায পূগফ থ ৪৪০ x৯৪ ফগপৄট
থ
ক্তফক্তষ্ট প্লাজায ক্তিগভ ৪৪০ x৯০ ফগপৄট,
অয়তগনয জরাধায ক্তনভথাণ কযা গয়ক্তছর। ১ভ ম থাগয়য প্রকগেয অতায় প্লাজায ক্তিগভ ম্পূণ থ, প্লাজায দক্তেগণ ম্পূণ থ
এফং প্লাজায পূগফ থ অংক্তক জরাধায ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ফক্তষ্ট জরাধায ক্তনভথাণ কযা
গয়গছ। এ ছাো, ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ম্পূণ থ জরাধাগযয তরগদ ক্তগরট াথয ক্তদগয় ক্তপক্তনক্তং কযা গয়গছ।

প্রকগে ক্তনক্তভ থত জরাধায

প্রকগে ক্তনক্তভতথ জরাধায

১১.৬ উেুি ভগি ভূ-গবথস্থ কযাফর রাআন স্থান ংস্কাযঃ স্থাতয যাভথক ‘অযফানা’য স্থাতয নকা নুমায়ী ১ভ
ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ফাংরা একাগডক্তভয ক্তিকগট উেুি ভগিয ফকাঠাগভা ক্তনভথাণ কযা য়। দথকগদয ফায
জন্য ২০০০ অন ক্তফক্তষ্ট গ্যারাযী, ক্তেীগদয াজজ্জায জন্য গ্রীন রুভ এফং ভক্তরা  পুরুলগদয জন্য পৃথকবাগফ
মৌচাগায ক্তনভথাণ কযা গয়ক্তছর। ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় উেুি ভগি ক্তফদুযত ংগমাগগয জন্য ভূ-গবথস্থ কযাফর
রাআন স্থান কযা য়। এছাো, পূতথ  তফদূযক্ততক কাগজয ক্তকছু ংস্কায কাজ ম্পি কযা য়।
১১.৭ ফক্তষ্ট য়াকগয় ক্তনভথাণঃ ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ফক্তষ্ট য়াকগয়য কাজ ম্পি কযা গয়গছ।
১১.৮ ীভানা প্রাচীয ক্তনভথাণঃ ১ভ ম থাগয়য প্রকগেয অতায় স্থাতয যাভথক ‘অযফানা’য স্থাতয নকায় ২টি মগআট ক্তনভথাণ
কযা গয়ক্তছর। ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় স্থাতয ক্তধদপ্তগযয স্থাতয নকায় এএ াআ ক্তদগয় মপয়ায মপআ
োকচাগয ীভানা প্রাচীয ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। এছাো, অয ৩টি মগআট ক্তনভথাণ কযা গয়গছ।
১১.৯ ৩০০ মকক্তবএ মজনাগযটয স্থানঃ ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তফক্তবি স্থানায় ক্তনযফক্তেি ক্তফদুযত
যফযা যাখায জন্য যকাক্তয ংস্থায ক্তফদুযত ংগমাগ ছাো াক্তবথ িগক ৩০০ মকক্তবএ েযেফাআ মজনাগযটয স্থান
কযা গয়গছ।
১২।

প্রকগেয খাতক্তবক্তিক ফাস্তফায়ন কাগজয ক্তফফযণঃ
১২.১ ৪৫০০-কভথকতথাগদয মফতনঃ প্রকগেয অতায় ৫ভ মগ্রগডয ১ জন প্রকে ক্তযচারগকয ংস্থান ক্তছর। মক্তদ প্রকে
ক্তযচারক ক্তগগফ ক্তনগয়াগপ্রাপ্ত কভথকতথা ক্তগরকান মগ্রড মগয় ৩য় মগ্রগড এফং যুগ্ম ক্তচফ গদ গদািক্ততপ্রাপ্ত গয় ৩য়
মগ্রগড উিীত ন। ২য় ংগাক্তধত ক্তডক্তক্ত’য ংস্থান নুমায়ী উি কভথকতথায মফতন খাগত ১৫.৬৭ রে টাকা ক্তছর।
তেগধ্য ১৫.২৬ রে টাকা ব্যয় গয়গছ।
১২.২ ৪৬০০-কভথচাযীগদয মফতনঃ প্রকগেয অতায় ১ জন ক্তাফ যেক, ১ জন কক্তম্পউটায াগযটয, ১ জন গাক্তেচারক 
১জন এভএরএএ (ফতথভাগন ক্তপ ায়ক) ফ থগভাট ৪ জন কভথচাযী ক্তনগয়াগ প্রদান কযা য়। ২য় ংগাক্তধত
ক্তডক্তক্তগত উি কভথচাযীগদয মফতন খাগত ৮.৭৩ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তেগধ্য ব্যয় গয়গছ ৭.৯০ রে টাকা।
১২.৩ ৪৭০০০-বাতাঃ ২য় ংগাক্তধত ক্তডক্তক্তগত উি কভথকতথা কভথচাযীগদয বাতা খাগত ২৫.০৮ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। ব্যয়
গয়গছ ২৩.২৩ রে টাকা ।

১২.৪ ৪৮০০-যফযা  মফাঃ প্রকগেয যফযা  মফা খাগত ২৩১.৮০ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তেগধ্য ১৭৯.৭৬ রে
টাকা ব্যয় গয়গছ ।
১২.৫ ৪৯০০-মভযাভত, যেণাগফেণ  পুনফ থানঃ প্রকগেয অতায় এ খাগত ৪৪৭.৮৭ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। ব্যয় গয়গছ
৩১২.৭৮ রে টাকা।
১২.৬ ৬৮০০-ম্পদ ংগ্র/ ক্রয়ঃ প্রকগেয অতায় ম্পদ ংগ্র/ ক্রয় খাগত ৫০৭.৯৮ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তেগধ্য ব্যয়
ময়গছ ৪৯১.৪৩ রে টাকা।
১২.৭ ৭০০০-ক্তনভথাণ কাজঃ ২য় ংগাক্তধত ক্তডক্তক্তগত এ খাগত ১৭১৭৪.০৮ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তেগধ্য ১৬৬২৯.৮৭ রে
টাকা ব্যয় ময়গছ ।
১২.৮ ৭৯৮১-ক্তফক্তফধ ভরধন ব্যয়ঃ ২য় ংগাক্তধত ক্তডক্তক্তগত এ খাগত ২৪.০০ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তেগধ্য ২৩.৯৯ রে
ব্যয় গয়গছ ।
১২.৯ ক্তপক্তজকযার কক্তেনগজন্সীঃ এ খাগত ৩.৬০ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তগফ মকান ব্যয় য়ক্তন।
১২.১০ প্রাআ কক্তেনগজন্সীঃ এ খাগত ৩.৬১ রে টাকায ংস্থান ক্তছর। তগফ মকান ব্যয় য়ক্তন।

১৩। প্রকগেয উগেশ্য  জথনঃ
ক্তযকক্তেত উগেশ্য

জথন

ক)মাযায়াদী উদ্যাগন ‘স্বাধীনতা ক) মাযায়াদী উদ্যান ফাংরাগদগয আক্ততাগ এক গুযম্নেপূণ থ  মগৌযগফাজ্জ্বর স্থান।
স্তম্ভ’ ক্তনভথাগণয ভাধ্যগভ ভান
এ মাযায়াদী উদ্যাগন ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄক্তজবুয যভান ঐক্ততাক্তক স্বাধীনতায ডাক
ভৄক্তিযুগদ্ধয প্রকৃত আক্ততা
মদন। মআ ডাগক অাভয জনাধাযণ ভান ভৄক্তিযুগদ্ধ ংগ্রণ কগয। এ
প্রক্ততষ্ঠা কযা।
মাযায়াদী উদ্যাগনআ াক্তক স্তানী ানাদায ফাক্তনী অত্মভথণ কগয। মআ রগেয
মাযায়াদী উদ্যাগন ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। এ ছাো, ভান
ভৄক্তিযুগদ্ধয প্রকৃত আক্ততা প্রক্ততষ্ঠা কযায রগেয ভূ-গগবথ ‘স্বাধীনতা জাদুঘয’ ক্তনভথাণ
কযা য়। ‘স্বাধীনতা জাদুঘয’ অফভান ফাংরায কৃক্তষ্ট  ংস্কৃক্তত মথগক শু রু কগয
১৯৭১ াগরয পূগফ থয ঐক্ততাক্তক ঘটনা ভান ভৄক্তিযুগদ্ধয ছক্তফ ক্তদগয় ক্তজ্জত কযা
য়। রাআট  াউে ক্তগেভ এয ভাধ্যগভ ভান ভৄক্তিযুগদ্ধয প্রাভাণ্য ক্তচে প্রদথগনয
ব্যফস্থা কযা গয়গছ। ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তবক্তিক প্রাভাণ্য ক্তচে  চরক্তচ্চে ছক্তফ প্রদথগনয জন্য
পৃথক ‘ক্তড ক্তবজুযয়ার কে’ এফং  ন্তানাযা ভাগয়য কািায প্রতীক ‘ শ্রুপ্রাত’
ক্তনভথাণ কযা গয়গছ। প্লাজায দক্তেমণ গ্রাভ ফাংরায ঐক্ততয  ংস্কৃক্তত এফং বালা
অগিারন গত শু রু কগয াক্তকস্তানী ফাক্তনীয অত্মভথন ম থ ন্ত ক্তফক্তবি ঐক্ততাক্তক
ঘটনায মটযাগকাটা ভৄযযার স্থান কযা য়। প্রািন ভাননীয় ক্তযকেনাভন্ত্রীয মনতৃগে
ঐক্ততাক্তক ৭আ ভাগচ থয বালণ  অত্মভথগনয স্থান ক্তচক্তিত কযা গয়গছ।
মাযায়াদী উদ্যাগন ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ ক্তনভথাগণয ভাধ্যগভ ভান ভৄক্তিযুগদ্ধয প্রকৃত
আক্ততা প্রক্ততষ্ঠা কযা ম্ভফ গয়গছ।
খ) বক্তফষ্যত প্রজেগক ভৄক্তিযুগদ্ধয
মচতনায় উজ্জীক্তফত কযা।

খ) মাযায়াদী উদ্যাগন ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’, ‘স্বাধীনতা জাদুঘয’ ‘ক্তড ক্তবজুযয়ার কে’,
‘শ্রুপ্রাত’ এফং ‘মটযাগকাটা ভৄযযার’ স্থান কযা  ময়গছ। এ ছাো, ঐক্ততাক্তক ৭আ
ভাগচ থয বালণ  অত্মভথগনয স্থান ক্তচক্তিত কযা গয়গছ। এ য ভাধ্যগভ বক্তফষ্যত
প্রজে ভৄক্তিযুগদ্ধয মচতনায় উজ্জীক্তফত মে।

১৪।

উগেশ্য ক্তজথত না গয় থাকগর উায কাযণঃ
থ গয়গছ।
প্রকগেয উগেশ্য ক্তজত

১৫।

ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ
১৫.১ ক্তনভথাণ কাগজ ত্রুটিঃ প্রকেটি গযজক্তভন ক্তযদথগন ক্তগগয় রেয কযা মায়, ১ পৄট ৯ আক্তি গবীযতা ক্তফাষ্ট ক্তফার অয়তগনয
জরাধাগযয তরগদ প্রায় ৬ আক্তি ম ন্তথ ক্তগরট াথয ক্তদগয় ক্তপক্তনক্তং কযা গয়গছ। াথযগুগরায উয ভয়রা  ফজথয গে
থাকায় মদখগত খুফ খাযা রাগগ। াথযগুগরা ক্তযষ্কায কযা ক্তফার কভথমজ্ঞ এফং ব্যয়ফহুর। এ কাযগণ াথয ক্তদগয়
তরগদ ক্তপক্তনক্তং কযা মমৌক্তিক গয়গছ ভগভথ প্রতীয়ভান য় না। এ ছাো, াক্তনগত প্রচুয শ্যারা জগেগছ। এগত
প্রতীয়ভান য় মম, াক্তন ক্তযষ্কায কযায মকান ব্যফস্থা মনআ।
15.2 াফাগ থানা াযণঃ াফাগগ পুক্তর কগরার রুভ  াফাগ থানা ক্তছর। ফহু মচষ্টা কগয ২য় ম থাগয়য প্রকগেয মল
ভগয় পুক্তর কগরার রুমভয ব্যাযাক াযণ কযা ম্ভফ গয়গছ ক্তকন্তু াফাগ থানা াযণ কযা ম্ভফ য়ক্তন। এ
কাযগণ স্দযাকস  সুযগবক্তনয , ক্তফদ্যভান পুযাতন বফন, জীভ খানা, গ্যারাক্তয ংস্কায  ং যেণ কযা ম্ভফ য়ক্তন।
াফাগ মভাে গত স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তযষ্কায বাগফ মদখায জন্য াফাগ থানা াযণ প্রগয়াজন।
15.3 উদ্যাগনয ক্তনযািাঃ মাযায়াদী উদ্যাগনয ভাঝখাগন যভনা কাক্তর ভক্তিয অগছ। যভনা কাক্তর ভক্তিগয প্রগফগয জন্য
ফাংরা একাগডক্তভয ক্তিকগট ীভানা প্রাচীয ক্তফগেদ্য যাখা ম্ভফ য়ক্তন। এ ছাো, ২য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় ফহু
মচষ্টা কগয স্থান ক্তনধ থাযণ কযা ম্ভফ না য়ায় ীভানা প্রাচীয ক্তদগয় প্রকে এরাকা পৃথক কযা মায়ক্তন। পগর প্রকে
এরাকা  যক্তেত এফং ক্তনযািা হুভক্তক মত যগয়গছ। তগফ, ৩য় ম থাগয়য প্রকগেয অতায় কাক্তর ভক্তিগযয স্থান ক্তচক্তিত
কগয ীভানা প্রাচীয ক্তদগয় পৃথক কযা গফ ভগভথ জানা মায়। এ রগেয ৩য় ম থাগয়য প্রকে মনয়ায জন্য ক্তডক্তক্ত প্রনয়গণয
কাজ চরগছ। অয ঢাকা ক্তফবাগীয় কক্তভনাগযয মনতৃগে কক্তভটি স্থান ক্তচক্তিতকযগণয কাজ চরগছ ভগভথ জানা মায়।
15.4 ম থাপ্ত গণগৌচাগায  পৄড মকাগট থয বাফঃ ক্তফার প্রকে এরাকায় উেুি ভি, ক্তবঅআক্ত িক  াক্তবথ িক ছাো
জনাধাযগণয জন্য গণগৌচাগায মনআ। পগর জনাধাযণ প্রগয়াজগনয তাক্তগগদ ফাধ্য গয় উদ্যাগনয এক্তদক ক্তদক ভরভে
তযাগ কগয। প্রকে এরাকায ক্তযগফ  বাফভক্তত থ নষ্ট কগয। এ ছাো, জনাধাযগণয প্রগয়াজগন মকান পৄড মকাগট থয ব্যফস্থা
মনআ।
15.5 ডােক্তফগনয বাফঃ মাযায়াদী উদ্যাগন মকান ডােক্তফন না থাকায় জনাধাযণ খাফায মখগয় ক্তফক্তবি যকগভয ফজথয মপগর
মৌিম থ নষ্ট কগয। এ কাযগন ম থাপ্ত ডােক্তফগনয ব্যফস্থা যাখা প্রগয়াজন।
15.6 অডিটডযয়াভ অব্যফহৃত অফস্থায় থাকাাঃ ১৫৬ আন ডফডষ্ট অডিও ডবজ্যুয়ার অডিটডযয়াভটিতত ফততভাতন ককান কাম তক্রভ
ডযচাডরত তে না অথ তাৎ অডিটডযয়াভটিতত ককান অডিও ডবজ্যুয়ার প্রদতন তে না। ফততভাতন অডিটডযয়াভটি অব্যফহৃত
অফস্থায় তে যতয়তে পতর অডিটডযয়াতভ উন্নতভাতনয কম াউন্ড ডতেভ ব্যফস্থা কযা তয়তে অব্যফহৃত অফস্থায় তে
থাকায দরুন তা নষ্ট তয় কমতত াতয।
15.7 কতৃথগেয ফগরাঃ ফাংরাগদগয আক্ততাগ মাযায়াদী উদ্যান  উদ্যাগন ক্তনক্তভ থত স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তফক্তবি স্থানা
তযন্ত গুরুেপূণ থ। এ যকভ গুরুেপূণ থ প্রকে ফযাগেয বাফ ফা প্রতুরতায জন্য মথামথবাগফ ং যেণ কযা ম্ভফ গে না
ভগভথ জানা মায়। প্রগয়াজনীয় ফযাগেয ব্যফস্থা কযগত না াযা ং ক্তিষ্ট কতৃথ গেয ফগরা ফগর প্রতীয়ভান য়। উ মেখ্য
মম, ফ থগল ংগাক্তধত Allocation of Business মভাতাগফক ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য নুকূগর স্বাধীনতা জাদুঘয 
উেুি ভি ক্তযচারনায জন্য ন্যা স্ত কযা য়। য গে, স্বাধীনতা স্তম্ভ ফক্তষ্ট কর স্থানা ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক
ভন্ত্রণারগয়য ধীগন যগয়গছ। ভৄক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য তত্ত্বাফধাগন গণপূতথ ক্তধদপ্তয যেণামফেণ কযগছ।

১৬। সুাক্তযঃ
১৬.১ জরাধাগযয াক্তন  াথয ক্তনয়ক্তভত ক্তযস্কাগযয ব্যফস্থা কয মত গফ;
১৬.২ াফাগ মভাে গত স্বাধীনতা স্তম্ভ ক্তযষ্কায বাগফ মদখায জন্য াফাগ থানা াযণ কযা প্রগয়াজন। এছাো
ব্যফস্থা ক্তগগফ ক্তফদ্যভান স্থাগনয ভূ-গগবথ স্দযাকস সুযগবক্তনয  এফং ন্যান্য স্থানা ক্তনভথাণ কযা মমগত াগয;
16.3 ংক্তিষ্ট কতৃথে যভনা কাক্তর ভক্তিগযয স্থান ক্তচক্তিত কগয মদয়ার ক্তদগয় প্রকে এরাকা পৃথক
গ্রণ কযগত াগয;

ক্তফকে

কযায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা

16.4 মুডিযুদ্ধ ডফলয়ক ডফডবন্ন ধযতনয আট ত ডপল্ম, িকুতভন্টাযী ডপল্ম, চরডিত্র ইতুাডদ প্রদততনয ভাধ্যতভ অডিও ডবজ্যুয়ার
অডিটডযয়াভটি দতনাথীতদয জন্য চালু যাখায ব্যফস্থা কযা কমতত াতয;
16.5

মাযায়াদী উদ্যাগন ক্তফক্তবি স্থাগন জনাধাযগণয ব্যফাগযয জন্য ম থাপ্ত গণগৌচাগায  পৄড মকাগট থয ব্যফস্থা
গফ; এফং

16.6

প্রকে এরাকা ক্তফক্তবি স্থানা যেণামফেণ, ক্তযষ্কায ক্তযেি  ক্তনযািা াভগ্রীকবাগফ সুিয ব্যফস্থানায জন্য
ংক্তিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ ংক্তিষ্ট কতৃথেগক প্রগয়াজনীয় কাম থকয দগে গ্রণ কযমত গফ।

কযগত

