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মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্ থ িছয়রর এক্তিক্তিভুি সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রক্ততয়িদয়নর সার-সংয়েি
ক্রঃ
নং

১।

১।
২।

মন্ত্রণালয়য়র
নাম

মুক্তিযুদ্ধ
ক্তিষয়ক
মন্ত্রণালয়

মমাট
সমাপ্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

১ টি

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ
ক্তিক্তনয়য়াগ কাক্তরগক্তর মেক্তিক্তসএফ সময় ও ব্যয়
প্রকয়ের প্রকয়ের
ভুি
উভয়ই
সংখ্যা
সংখ্যা
প্রকয়ের
অক্ততক্রান্ত
সংখ্যা
প্রকয়ের
সংখ্যা
১ টি
১ টি

মূল সময় ও ব্যয়য়র তুলনায়
সময়
সময়
ব্যয়
ব্যয়
অক্ততক্রান্ত অক্ততক্রায়ন্তর অক্ততক্রান্ত অক্ততক্রায়ন্তর
প্রকয়ের শতকরা হার প্রকয়ের শতকরা হার
সংখ্যা
(%) সি থক্তনম্ন সংখ্যা (%) সি থক্তনম্ন
- সয়ি থাচ্চ
- সয়ি থাচ্চ
১ টি
১টি
(৭০.৪৪%)
(১৫০%)

সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ ০১ টি
সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকালঃ
প্রকয়ের নাম

মুক্তিযুদ্ধকালীন উয়েখয় াগ্য সম্মুখ সময়রর স্থানগুয়লা সংরেণ ও উন্নয়ন (সংয়শাক্তধত)

প্রকৃত ব্যয়
(লে টাকায়)
৮৭১.৩৬

প্রকৃত িাস্তিায়নকাল
জুলাই, ২০০৮ হয়ত
জুন, ২০১৩

৩।

সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যয় ও মময়াদ বৃক্তদ্ধর কারণঃ
প্রকয়ের নাম
মময়াদ বৃক্তদ্ধর কারণ
ক্তনধ থাক্তরত সময়য়র ময়ে কাে মশষ করয়ত না িারায় সংক্তিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তথক ১ম িায়রর েন্য ব্যয় বৃক্তদ্ধ
মুক্তিযুদ্ধকালীন
উয়েখয় াগ্য সম্মুখ ব্যক্ততয়রয়ক মময়াদ ১ (এক) িছর অর্ থাৎ জুন ২০১১ ি থন্ত বৃক্তদ্ধ করা হয়। িরিতীয়ত সকল স্থায়ন েক্তম না িাওয়া,
সময়রর স্থানগুয়লা ক্তনমথাণ কায়ের ব্যয় প্রাক্কলয়ন ক্তিিক্তিউক্তির মরট ক্তসক্তিউল বৃক্তদ্ধ, নতুন অঙ্গ ক্তহয়সয়ি ক্তফক্তেকযাল কক্তিনয়েন্সী
সংরেণ ও উন্নয়ন অন্তভুথি করা এিং স্মৃক্ততস্তয়ের চতুক্তদ থয়ক সীমানা প্রাচীর ক্তনমথায়ণর ক্তিষয়টি ক্তনধ থারয়ণর ফয়ল প্রকয়ের ক্তনমথাণ ব্যয়
বৃক্তদ্ধ িাওয়ায় প্রকেটি সংয়শাধয়নর প্রয়য়ােনীয়তা মদখা মদয়। সংয়শাক্তধত প্রকেটির ক্তিক্তিক্তি’র উির
(সংয়শাক্তধত)
২৭/০৪/২০১১ এিং ০২/১০/২০১১ তাক্তরয়খ িরির ২টি ক্তিইক্তস সভা অনুক্তিত হয়। ক্তিইক্তস সভাদ্বয়য়র সুিাক্তরয়শর
আয়লায়ক সংয়শাক্তধত ক্তিক্তিক্তি জুলাই, ২০০৮ হয়ত জুন, ২০১২ মময়ায়দ এিং ১০১০.৮০ লে টাকা প্রাক্কক্তলত
ব্যয়য় িাস্তিায়য়নর েন্য মাননীয় িক্তরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাক্তদত হওয়ার ির মভৌত অিকাঠায়মা ক্তিভাগ
কর্তথক ০৮/০১/২০১২ তাক্তরয়খ সরকাক্তর আয়দশ এিং মুু্ক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক ১২/০১/২০১২ তাক্তরয়খ
প্রকয়ের প্রশাসক্তনক অনুয়মাদন োক্তর করা হয়। পুনরায় প্রকেটির আন্তঃখাত সমন্বয় কয়র আরএক্তিক্তিয়ত
অন্তভুথক্তি সায়িয়ে প্রকয়ের মময়াদ ১ (এক) িছর অর্ থাৎ জুন ২০১৩ ি থন্ত বৃক্তদ্ধ করা হয়।

৪।

সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিায়য়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাক্তরশঃ
সমস্যাসমূহ

ক্তিলয়ে ক্তিক্তসআর মপ্ররণঃ আইএমইক্তি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাক্তরয়খর আইএমইক্তি/সমন্বয়৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং িক্তরিয়ের ১৩ নং অনুয়েদ অনু ায়ী মকান উন্নয়ন প্রকে সমাপ্ত
হওয়ার ির সায়ে ৩ (ক্ততন) মায়সর ময়ে ক্তিক্তসআর মপ্ররয়ণর ক্তনয়দ থশনা র্াকয়লও
আয়লাচয প্রকেটি জুন, ২০১৩-মত সমাপ্ত হয়লও প্রকেটির ক্তিক্তসআর আইএমইক্তি’মত
িাওয়া ায় ২৩/১১/২০১৪ তাক্তরয়খ অর্ থাৎ প্রকে সমাক্তপ্তর ১ িছর ৫ মাস ির;
অসম্পূণ থ তথ্য সংিক্তলত ক্তিক্তসআর মপ্ররণঃ গত ২৩/১১/২০১৪ তাক্তরয়খ আয়লাচয প্রকয়ের
একটি ক্তিক্তসআর সংক্তিষ্ট মন্ত্রণালয় হয়ত আইএমইক্তিয়ত মপ্ররণ করা হয়। ি থয়িেণায়ন্ত
মদখা ায় ক্তিক্তসআয়রর অক্তধকাংশ ছয়কর তথ্যই অসম্পূণ থ। ার মােয়ম সমাক্তপ্ত মূল্যায়ন
প্রক্ততয়িদন প্রণয়ন করা সেি নয়। ফয়ল অসম্পূণ থ ক্তিক্তসআরটি কর্তথিয়ের ক্তনয়দ থয়শ
মন্ত্রণালয়য় মফরত িাঠায়না হয়ল গত ১৩/০৫/২০১৫ তাক্তরয়খ তথ্য সেক্তলত ক্তিক্তসআর
আইএমইক্তিয়ত মপ্ররণ কয়র। এমনক্তক সি থয়শষ প্রাপ্ত ক্তিক্তসআয়রর C অনুয়েয়দর
01.(b)-এ িছর ক্তভক্তিক ক্তিভােয়ন (২০১১-১২) অর্ থিছয়র তয়থ্য গেক্তমল রয়য়য়ছ;
অি থাপ্ত তথ্যাক্তদঃ ছােকৃত অয়র্ থর অব্যক্তয়ত অর্ থ সরকারী মকাষাগায়র েমা সংক্রান্ত
মকান তথ্যাক্তদ আইএমইক্তিয়ত মপ্ররণ করা হয়ক্তন; এিং

সুিাক্তরশসমূহ
ক্তিলয়ে ক্তিক্তসআর মপ্ররণ মমায়টই কাম্য
নয়। সংক্তিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক প্রকে সমাক্তপ্তর
ক্ততন মায়সর ময়ে অিশ্যই ক্তিক্তসআর
মপ্ররণ ক্তনক্তিত করয়ত হয়ি;
মকানভায়িই অসম্পূণ থ তথ্য সংিক্তলত
ক্তিক্তসআর আইএমইক্তিয়ত মপ্ররণ করা
ায়ি না। প্রকয়ের সমাক্তপ্ত মূল্যায়য়নর
সুক্তিধায়র্ থ অিশ্যই পূণ থাঙ্গ তথ্য সেক্তলত
ক্তিক্তসআর আইএমইক্তি’মত মপ্ররণ করয়ত
হয়ি;

ছােকৃত অয়র্ থর অব্যক্তয়ত অংশ সরকারী
মকাষাগায়র েমা সংক্রান্ত তথ্যাক্তদ অিশ্যই
আইএমইক্তিয়ত মপ্ররণ করয়ত হয়ি; এিং
অক্তিট সম্পন্ন না হওয়াঃ সমাপ্ত প্রকেটির ক্তিক্তসআর ি থায়লাচনায়ন্ত মদখা ায়, প্রকেটির প্রকেটির External এিং Internal
মকান External এিং Internal Audit সম্পন্ন করা হয়ক্তন।
Audit সম্পন্ন কয়র তার ছায়াক্তলক্তি
আইএমইক্তি’মত মপ্ররণ করয়ত হয়ি।
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“মুক্তিযুদ্ধকালীন উয়েখয় াগ্য সম্মুখ সময়রর স্থানগুয়লা সংরেণ ও উন্নয়ন (সংয়শাক্তধত)” শীষ থক প্রকয়ের
সমাক্তপ্ত মূল্যায়ন প্রক্ততয়িদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০

প্রকয়ের অিস্থান

:

১০টি মেলার ১৩টি স্থান।
মেলা
স্থান
চট্টগ্রাম
কুক্তমরা
মফনী
িরশুরাম
ছাগলনাইয়া
ব্রাহ্মণিাক্তেয়া আশুগঞ্জ
কসিা
আখাউো
মমৌলভীিাোর কমলগঞ্জ

মেলা
োমালপুর
টাংগাইল
ক্তদনােপুর
খুলনা
কুক্তেগ্রাম
মগািালগঞ্জ
-

স্থান
কামালপুর
োহােমারা
ক্তহক্তল
ক্তশয়রামক্তন
ক্তচলমাক্তর
কাক্তশয়াক্তন
-

২.০

উয়যাগী মন্ত্রণালয়

: মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০

িাস্তিায়নকারী সংস্থা

: মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং গণপূতথ ক্তিভাগ (পূতথ কায়ের েন্য)।

৪.০

প্রকয়ের িাস্তিায়নকাল ও ব্যয়

:

প্রাক্কক্তলত ব্যয়
মূল
সি থয়শষ
মমাট
সংয়শাক্তধত
টাকা
মমাট
(প্রঃসাঃ)
টাকা
(প্রঃসাঃ)
৫১১.২২
১০১০.৮০
৫১১.২২
১০১০.৮০
(-)
(-)
৫.০

প্রকৃত ব্যয়
মমাট
টাকা
(প্রঃসাঃ)
৮৭১.৩৬
৮৭১.৩৬
(-)

িক্তরকক্তেত িাস্তিায়নকাল
মূল
সি থয়শষ
সংয়শাক্তধত

জুলাই, ২০০৮
হয়ত
জুন, ২০১০

জুলাই, ২০০৮
হয়ত
জুন, ২০১৩

প্রকৃত
িাস্তিায়নকাল

জুলাই, ২০০৮
হয়ত
জুন, ২০১৩

(লে টাকায়)
অক্ততক্রান্ত ব্যয় অক্ততক্রান্ত
(মূল প্রাক্কক্তলত
সময়
ব্যয়য়র %)
(মূল
িাস্তিায়ন
কায়লর
%)
৩৬০.১৪
৩ িছর
(৭০.৪৪%) (১৫০%)

প্রকয়ের অংগক্তভক্তিক িাস্তিায়ন (মন্ত্রণালয় হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রক্ততয়িদন (ক্তিক্তসআর) এর ক্তভক্তিয়ত):
(লে টাকায়)

ক্রঃ
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

সি থয়শষ সংয়শাক্তধত ক্তিক্তিক্তি অনু ায়ী
ক্তিক্তভন্ন অংয়গর নাম
সরিরাহ ও মসিা
সম্মানী
িকুয়মিারী ক্তফল্মস ক্তনমথাণ
সম্পদ সংগ্রহ
ভূক্তম অক্তধগ্রহণ
মনুয়মি এিং সীমানা প্রাচীর ক্তনমথাণ
ক্তফক্তেকযাল কক্তিনয়েক্তন্স
প্রাইস কক্তিনয়েক্তন্স
মমাটঃ

িক্তরমাণ
মর্াক
মর্াক
মর্াক
২.৮৬ একর
১৩টি
মর্াক
মর্াক
-

৬.০

প্রকয়ের কাে অসমাপ্ত র্াকায়ল তার কারণঃ

৭.০

প্রকয়ের আওতায় মকান অংয়গর কাে অসমাপ্ত মনই।
সাধারণ ি থয়িেণঃ

৭.১

িক্তরকক্তেত লেযমাো
িাস্তি
আক্তর্ থক
১৩.০০
০.৫০
৩৮.০০
৩.০৫
১১২.০০
১৩ টি
৮০৪.৭০
১৯.৭৫
১৯.৮০
১০১০.৮০

প্রকৃত িাস্তিায়ন
িাস্তি
আক্তর্ থক
১১.২০
০.৩০
৩৭.৯৯
২.৪৭
৪৯.৮৬
১৩ টি
৭৬৫.৯১
৩.৬৩
০.০০
৮৭১.৩৬

প্রকয়ের িটভূক্তমঃ দীর্ থ নয় মাসব্যািী রিেয়ী যুয়দ্ধর মােয়ম ১৯৭১ সায়লর ১৬ ক্তিয়সের আমরা আমায়দর ক্তপ্রয়
স্বাধীনতা অেথন কক্তর। স্বাধীনতা যুয়দ্ধর সময় স্বাধীনতাকামী িাংলায়দশীরা িাক্তকস্তানী হানাদার িাক্তহনী দ্বারা পৃক্তর্িীর
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ইক্ততহায়সর ের্ন্যতম গণহতযা ও ক্তন থাতয়নর ক্তশকার হয়। এ যুয়দ্ধ প্রায় ৩০ (ক্তেশ) লে মানুষ শহীদ হন এিং অগক্তণত
মানুষ আহত হয়। স্বাধীনতা যুয়দ্ধর সময় এ মদয়শর মানুয়ষর দুয়ভথাগ ক্তছল অিণ থনীয়। ক্তকন্তু িাংলায়দশীরা সাহসী োক্তত,
স্বাধীনতা যুয়দ্ধর সময় এ মদয়শর মানুষ িীরয়ের সায়র্ যুদ্ধ চাক্তলয়য় মগয়ছ। স্বাধীনতা যুদ্ধ মর্াষণার িরিরই সারা মদয়শ
যুদ্ধ ছক্তেয়য় িয়ে। সকল মেক্তণ ও মিশার মানুষ এ স্বাধীনতা যুয়দ্ধ অংশগ্রহণ কয়র এিং িাক্তকস্তানী হানাদার িাক্তহনীর
ক্তিরুয়দ্ধ প্রক্ততয়রাধ গয়ে মতায়ল। িাক্তকস্তানী দখলদার িাক্তহনী এ মদয়শর সাহসী ও িীর মুক্তিয় াদ্ধায়দর মমাকায়িলায় ধীয়র
ধীয়র অসহায় হয়য় িয়ে। স্বাধীনতা যুয়দ্ধর সময় মদয়শর ক্তিক্তভন্ন স্থায়ন িাংলায়দয়শর মুক্তিয় াদ্ধায়দর সায়র্ িাক্তকস্তানী
সসন্যয়দর মুয়খামুক্তখ যুদ্ধ হয় এিং এ সম্মুখ যুয়দ্ধ অয়নক মুক্তিয় াদ্ধা মদয়শর স্বাধীনতার েন্য তাঁয়দর েীিন উৎসগ থ
কয়রন। মদয়শর এই িীর সন্তানয়দর আত্মতযায়গর কর্া ভক্তিষ্যত প্রেন্ময়ক োনায়নার েন্য এিং তায়দরয়ক তযায়গর
মক্তহমায় মদশয়প্রয়ম উজ্জীিীত করার প্রয়ায়স মদয়শর ক্তিক্তভন্ন স্থায়ন স্মৃক্ততস্তে ক্তনমথাণ করার ক্তনক্তমি প্রকেটি গৃহীত হয়।
৭.২

প্রকয়ের উয়েশ্যঃ প্রকয়ের মূল উয়েশ্য হয়ে, ১৯৭১ সায়ল সংর্টিত আমায়দর মহান মুক্তিযুয়দ্ধর স্মৃক্ততয়ক সংরেণ
করার ক্তনক্তমি মুক্তিযুয়দ্ধর সময় উয়েখয় াগ্য সম্মুখ সমর অনুক্তিত হয়য়য়ছ, এমন ১৩টি স্থায়ন স্মৃক্ততস্তে ক্তনমথাণ করা।
এছাো অন্যান্য উয়েয়শ্যর ময়ে রয়য়য়ছঃ
 প্রকয়ের কমথকায়ের মােয়ম োক্ততর েন্য স্বাধীনতার ইক্ততহাস োনার সুয় াগ সতক্তর করা এিং সাধারণ মানুয়ষর
মায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পয়কথ সয়চতনতা সতক্তর করার মােয়ম তায়দরয়ক তযায়গর মচতনায় উদ্বুদ্ধ কয়র তায়দর
মায়ে মদশয়প্রম োক্তগয়য় মতালা; এিং
 মদয়শর আিামর েনগণ ম ন োতীয় ক্তদিয়স স্বাধীনতা যুয়দ্ধর নায়কয়দর প্রক্তত স্মৃক্ততস্তয়ে ক্তগয়য় সম্মান প্রদশথন
করয়ত িায়র মস সুয় াগ সতক্তর করা।

৮.০

প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ

৮.১

প্রকে অনুয়মাদনঃ
স্বাধীনতা যুয়দ্ধর সময় মদয়শর ম সকল স্থায়ন মুক্তিয় াদ্ধায়দর সায়র্ িাক্তকস্তানী হানাদার িাক্তহনীর সম্মুখ যুদ্ধ হয়, তার
ময়ে ১৩টি স্থায়ন স্মৃক্ততস্তে ক্তনমথায়ণর েন্য গৃহীত আয়লাচয প্রকয়ের উির ২২/০১/২০০৮ তাক্তরয়খ ক্তিইক্তস সভা অনুক্তিত
হয়। ক্তিইক্তস সভার সুিাক্তরয়শর আয়লায়ক মূল প্রকেটি জুলাই, ২০০৮ হয়ত জুন, ২০১০ মময়ায়দ ৫১১.২২ লে টাকা
প্রাক্কক্তলত ব্যয়য় িাস্তিায়য়নর েন্য তৎকালীন মাননীয় িক্তরকেনা উিয়দষ্টা কর্তথক ২০/০৭/২০০৮ তাক্তরয়খ অনুয়মাক্তদত
হয়।

৮.২

প্রকে সংয়শাধন ও মময়াদ বৃক্তদ্ধঃ

৯.০

ক্তনধ থাক্তরত সময়য়র ময়ে কাে মশষ করয়ত না িারায় সংক্তিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তথক ১ম িায়রর েন্য ব্যয় বৃক্তদ্ধ ব্যক্ততয়রয়ক
মময়াদ ১ (এক) িছর অর্ থাৎ জুন ২০১১ ি থন্ত বৃক্তদ্ধ করা হয়। িরিতীয়ত সকল স্থায়ন েক্তম না িাওয়া, ক্তনমথাণ কায়ের
ব্যয় প্রাক্কলয়ন ক্তিিক্তিউক্তির মরট ক্তসক্তিউল বৃক্তদ্ধ, নতুন অঙ্গ ক্তহয়সয়ি ক্তফক্তেকযাল কক্তিনয়েন্সী অন্তভুথি করা এিং
স্মৃক্ততস্তয়ের চতুক্তদ থয়ক সীমানা প্রাচীর ক্তনমথায়ণর ক্তিষয়টি ক্তনধ থারয়ণর ফয়ল প্রকয়ের ক্তনমথাণ ব্যয় বৃক্তদ্ধ িাওয়ায় প্রকেটি
সংয়শাধয়নর প্রয়য়ােনীয়তা মদখা মদয়। সংয়শাক্তধত প্রকেটির ক্তিক্তিক্তি’র উির ২৭/০৪/২০১১ এিং ০২/১০/২০১১
তাক্তরয়খ িরির ২টি ক্তিইক্তস সভা অনুক্তিত হয়। ক্তিইক্তস সভাদ্বয়য়র সুিাক্তরয়শর আয়লায়ক সংয়শাক্তধত ক্তিক্তিক্তি জুলাই,
২০০৮ হয়ত জুন, ২০১২ মময়ায়দ এিং ১০১০.৮০ লে টাকা প্রাক্কক্তলত ব্যয়য় িাস্তিায়য়নর েন্য মাননীয় িক্তরকেনা মন্ত্রী
কর্তথক অনুয়মাক্তদত হওয়ার ির মভৌত অিকাঠায়মা ক্তিভাগ কর্তথক ০৮/০১/২০১২ তাক্তরয়খ সরকাক্তর আয়দশ এিং মুু্ক্তিযুদ্ধ
ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক ১২/০১/২০১২ তাক্তরয়খ প্রকয়ের প্রশাসক্তনক অনুয়মাদন োক্তর করা হয়। পুনরায় প্রকেটির
আন্তঃখাত সমন্বয় কয়র আরএক্তিক্তিয়ত অন্তভুথক্তি সায়িয়ে প্রকয়ের মময়াদ ১ (এক) িছর অর্ থাৎ জুন ২০১৩ ি থন্ত বৃক্তদ্ধ
করা হয়।
িছর ক্তভক্তিক এক্তিক্তি িরাে, অিমুক্তি ও ব্যয় (ক্তিক্তসআর অনুসায়র):
(লে টাকায়)

সংয়শাক্তধত আক্তর্ থক িছর
প্রাক্কক্তলত
ব্যয়
(ক্তেওক্তি)
২০০৮-২০০৯

আরক্তিক্তিক্তি অনু ায়ী িছর ক্তভক্তিক
সংয়শাক্তধত এক্তিক্তি িরাে
মমাট
টাকা
প্রঃসাঃ

৫২.০০

৫২.০০

-

অিমুক্তি

৫১.২৫

ব্যয়
মমাট

টাকা

প্রঃসাঃ

১৮.২২

১৮.২২

-
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সংয়শাক্তধত আক্তর্ থক িছর
প্রাক্কক্তলত
ব্যয়
(ক্তেওক্তি)
২০০৯-২০১০
১০১০.৮০ ২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
১০১০.৮০
মমাটঃ
*

১০.০

আরক্তিক্তিক্তি অনু ায়ী িছর ক্তভক্তিক
সংয়শাক্তধত এক্তিক্তি িরাে
মমাট
টাকা
প্রঃসাঃ

৭৮.০০
১৫০.০০
৪৫০.০০
৫৮৪.০০
৯০৯.০০*

৭৮.০০
১৫০.০০
৪৫০.০০
৫৮৪.০০
৯০৯.০০*

৭৮.০০
১৫০.০০
৪৫০.০০
৫৮৪.০০
৯০৮.২৫*

ব্যয়
মমাট

টাকা

প্রঃসাঃ

৬২.১৬
৬৫.৮৯
৩০০.৩৫
৪২৪.৭৪
৮৭১.৩৬*

৬২.১৬
৬৫.৮৯
৩০০.৩৫
৪২৪.৭৪
৮৭১.৩৬*

-

উক্তেক্তখত প্রকয়ের প্রাক্কক্তলত ব্যয় অয়িো িরাে ও ছােকৃত অর্ থ কম িাওয়া মগয়ছ এিং ছােকৃত অর্ থ অয়িো ব্যয়
কম হয়য়য়ছ অর্ থাৎ ৩৬.৮৯* লে টাকা অব্যক্তয়ত রয়য়য়ছ। অব্যক্তয়ত অর্ থ (৩৬.৮৯লে টাকা) িছর মশয়ষ সরকাক্তর
মকাষাগায়র েমা মদয়া হয়য়য়ছ ক্তকনা মস ক্তিষয়য় মকান তথ্যাক্তদ িাওয়া ায়ক্তন।

প্রকে িক্তরচালক সম্পক্তকথত তথ্যঃ
ক্রঃ নং
কমথকতথার নাম ও িদিী
১।
েনাি আঃ খায়লক মক্তেক, উি-প্রধান
২।
সসয়দ মক্তেবুল হক, উি-সক্তচি

১১.০

-

অিমুক্তি

ম াগদায়নর তাক্তরখ
োনুয়াক্তর, ২০০৯
জুন, ২০১০

িদলীর তাক্তরখ
জুন, ২০১০
জুন, ২০১৩

প্রকে িক্তরদশথনঃ
প্রকেটির আওতায় ১০টি মেলার মমাট ১৩টি স্থায়ন স্মৃক্ততস্তে ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ। ক্তিক্তসআর প্রাক্তপ্তর ির প্রকেটির
সমাক্তপ্ত মূল্যায়ন প্রক্ততয়িদন প্রণয়য়নর লয়েয মমাট ১৩টি স্থায়নর ময়ে ৪টি স্থান আইএমইক্তি কর্তথক িক্তরদশথন করা হয়।
িক্তরদশথনকৃত স্থানগুয়লা হয়ে র্াক্রয়ম খুলনা মেলার োহানািাদ (গত ১৫/০৪/২০১৫ তাক্তরয়খ িক্তরদশথন করা হয়),
মমৌলভীিাোর মেলার কমলগঞ্জ উিয়েলা (২১/০৫/২০১৫ তাক্তরয়খ িক্তরদশথন করা হয়) এিং মফনী মেলার িরশুরাম ও
ছাগলনাইয়া উিয়েলা (০৪/০৬/২০১৫ তাক্তরয়খ িক্তরদশথন করা হয়)। ক্তিক্তিক্তি অনু ায়ী প্রকয়ের আওতায় মূল কা থক্রম
এিং িক্তরশথনকৃত এলাকার িাস্তিাক্তয়ত কা থক্রম ক্তনয়ম্ন তুয়ল ধরা হয়লাঃ

প্রকয়ের মূল কা থক্রমঃ
ক্তিক্তিক্তি অনু ায়ী প্রকয়ের আওতায় মূল কা থক্রমসমূহ হয়েঃ সম্মুখসময়রর স্থায়ন স্মৃক্ততস্তে ক্তনমথায়ণর উয়েয়শ্য ভূক্তম
অক্তধগ্রহণ, িাউোরী ওয়াল ক্তনমথাণ, Retaining Wall ক্তনমথাণ, Retaining Wall মর্য়ক মূল িাউোরী
ওয়াল ি থন্ত স্লাি ঢালাইয়য়র কাে, Wall এ মানক্তচে মখাঁদাই, স্লায়ির দুইিায়শ আরিক্তরকালচার সতক্তর করা,
টাইলয়সর মদয়ায়ল মুক্তিযুয়দ্ধর সংক্তেপ্ত ইক্ততহাস ক্তলক্তিিদ্ধকরণ, ফ্ল্যাগ স্ট্যাে এিং র্ায়ষর লন সতরী ইতযাক্তদ।
(i) মুক্তিযুয়দ্ধর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে, সময়শর নগর, কমলগঞ্জ, মমৌলভীিাোরঃ
মমৌলভীিাোর মেলার কমলগঞ্জ র্ানার সংরক্তেত ক্তিমান িাক্তহনী এলাকার সময়শর নগর নামক স্থায়ন স্মৃক্তত স্তেটি
ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ। ১৯৭১ সায়লর মহান মুক্তিযুয়দ্ধর সময় এখায়ন িাক মসনা এিং মুক্তিিাক্তহনীর ময়ে সম্মুখ যুদ্ধ
সংর্টিত হয়। ২৮ মাচ থ ১৯৭১ সায়ল শময়সর নগর মচৌমুহনায় ই,ক্তি,আর, মুোক্তহদ, আনসার ও েনতার মগক্তরলা
আক্রময়ন িাক হানাদার িাক্তহনীর কযায়েনসহ ১১ েন সসন্য ক্তনহত হয়। মুক্তিয় াদ্ধা ও ক্তমেিাক্তহনী িাক মসনায়দর
িরাক্তেত কয়র এই অঞ্চল মুি মর্াষণা কয়র স্বাধীন িাংলার িতাকা উয়িালন কয়র। স্বাধীনতা যুয়দ্ধর এই স্মৃক্ততয়ক
োক্ততর সাময়ন তুয়ল ধরার ক্তনক্তময়ি এখায়ন স্মৃক্তত স্তে ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ।
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ক্তচে-১: চতুক্তদ থয়ক সীমানা প্রাচীর এিং মলাহার মগট ক্তদয়য় সংরক্তেত মমৌলভীিাোর মেলার সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে।

ক্তচে-২: শময়সর নগর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ের নামফলক

ক্তচে-৩: মদয়ায়ল মখাদাইকৃত মানক্তচে

মমৌলভীিাোর মেলার কমলগঞ্জ র্ানা িক্তরদশথয়নর সময় গণপূতথ অক্তধদপ্তয়রর প্রয়কৌশলী, মেলা মুক্তিয় াদ্ধা কমাোর,
ঠিকাদার এিং অন্যান্য ব্যক্তিিগ থ উিক্তস্থত ক্তছয়লন। িক্তরদশথয়ন মদখা ায়, Retaining Wall, Retaining
Wall মর্য়ক মূল িাউোরী ওয়াল ি থন্ত স্লাি ঢালাইয়য়র কাে, িাউোরী ওয়াল, ওয়ায়লর উির গ্রীল স্থািন, ফ্ল্াগ
স্ট্যাে, Wall এ ৭টি বুয়লয়টর ক্তচহ্ন এিং মানক্তচে মখাঁদাই, টাইলয়সর মদয়ায়ল মেত-িার্য়র সম্মুখ সময়রর ইক্ততহাস
ক্তলক্তিিদ্ধকরণ এিং স্লায়ির দুই িায়শর লয়ন আরিরী কালচারসহ সকল কাে সুন্দরভায়ি সম্পন্ন করা হয়য়য়ছ।
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ক্তচে-৪: টাইলয়সর মদয়ায়ল মেতিার্য়র মলখা কমলগঞ্জ এলাকার মুক্তিযুয়দ্ধর সংক্তেপ্ত ইক্ততহাস
মমৌলভীিাোর মেলার ক্তিিক্তিউক্তি প্রয়কৌশলীর সায়র্ আয়লাচনা কয়র োনা ায় স্মৃক্ততস্তেটি ক্তনমথায়ণর স্থানটি অয়নক
নীচু হওয়ার কারয়ণ এখায়ন প্রায় ১৫-২০ ফুট ি থন্ত িালু ভরাট কয়র স্লাি ঢালাইয়য়র কাে করয়ত হয়য়য়ছ।
মমৌলভীিাোর মেলায় কমলগঞ্জ র্ানার সময়শর নগর এলাকায় স্মৃক্তত স্তেটি সাধারণ মানুষ িক্তরদশথন করয়ল ১৯৭১
সায়ল মুক্তিযুু্দ্ধকালীন সময়য়র ঐ এলাকার ইক্ততহাস সম্পয়কথ সম্যক জ্ঞান লাভ করয়ত িারয়ি, া িাঙ্গালী োক্ততয়ক
মুক্তিযুয়দ্ধর মচতনায় আয়রা মিশী অনুপ্রাক্তণত করয়ি।

ক্তচে-৫ শময়সরনগর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ের মরক্তলংসহ স্লায়ির ক্তচে-৬ শময়সরনগর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ে স্থািনকৃত ফ্ল্যাগ
মদয়াল
স্ট্যাে
(ii) মুক্তিযুয়দ্ধর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে, ক্তিয়লাক্তনয়া (সক্তলয়া), মফনীঃ
মফনী মেলার িরশুরাম উিয়েলায় সক্তলয়া নামক স্থায়ন স্মৃক্তত স্তেটি ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ। মুক্তিযুয়দ্ধর সময় এ স্থানটি
Strategically খুিই গুরুেপূণ থ ক্তছল। কারণ এটি ভারয়তর সীমান্তিতী এলাকা হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়য়
এস্থায়ন ক্তমে িাক্তহনীয়দর সায়র্ প্রায়ই মুক্তিিাক্তহনীর সভা হয়তা। ফয়ল োয়গাটি শত্রুমুি রাখার প্রয়য়ােন হয়য়ক্তছল।
১৯৭১ সায়লর মহান মুু্ক্তিযুয়দ্ধর সময় এখায়ন িাক্তকস্তান দখলদার িাক্তহনীর সায়র্ মুক্তিয় াদ্ধায়দর সম্মুখ যুদ্ধ সংর্টিত
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হয় এিং এ সম্মুখ যুয়দ্ধ িাক িাক্তহনী মিশ েক্ততগ্রস্ত হয় এিং তারা িাক্তলয়য় ম য়ত িাে হয়। স্বাধীনতার স্মৃক্তত োক্ততর
সাময়ন তুয়ল ধরার ক্তনক্তমি এখায়ন সীমানা প্রাচীরসহ স্মৃক্তত স্তে ক্তনমথাণ করা হয়।

ক্তচে-৭: ক্তিক্তভন্ন স্থায়ন মদয়ি াওয়া স্লাি এিং স্ট্ীয়লর মরক্তলং ক্তিহীন মদয়ায়লর ক্তচে

ক্তচে-৮: মগটক্তিহীন অরক্তেত সক্তলয়া সম্মুখসমর স্মৃক্ততস্তে
মফনী মেলার িরশুরাম উিয়েলার সক্তলয়া এলাকার স্মৃক্ততস্তেটি আইএমইক্তি কর্তথক ০৪/০৬/২০১৫ তাক্তরয়খ িক্তরদশথন
করা হয়। িক্তরদশথয়নর সময় মফনী মেলার গণপূতথ অক্তধদপ্তয়রর ক্তসক্তনয়র সহকারী প্রয়কৌশলী উিক্তস্থত ক্তছয়লন। িক্তরদশথয়ন
মদখা ায় ম , স্মৃক্ততস্তয়ের চতুক্তদ থয়ক সীমানা প্রাচীর ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ তয়ি সীমানা প্রাচীয়রর েন্য ম ক্তিলার ক্তনমথাণ
করা হয়য়য়ছ তা খুু্িই দুি থল ময়ন হয়য়য়ছ। Retaining Wall ক্তনমথাণ এিং Retaining Wall মর্য়ক মূল
িাউোরী ওয়াল ি থন্ত স্লাি ঢালাইয়য়র কাে করা হয়য়য়ছ। স্লাি ক্তনমথাণ করা হয়লও স্লায়ির দুই িায়শর ওয়ায়ল স্ট্ীয়লর
মরক্তলং স্থািন করা হয়ক্তন, া মমৌলভীিাোর সম্মুখ সময়রর স্মৃক্ততস্তয়ে লেয করা মগয়ছ। সক্তলয়া স্মৃক্ততস্তয়ে ফ্ল্যাগ স্ট্যাে
স্থািন, আরিক্তর কালচার সতরী, মদয়ায়ল মুক্তিযুয়দ্ধর সম্মুখ সময়রর সংক্তেপ্ত ইক্ততহাস ক্তলক্তিিদ্ধকরণ এিং র্ায়ষর লন
সতক্তরর কর্া র্াকয়লও িক্তরদশথয়নর সময় তা মদখা ায়ক্তন। সক্তলয়া এলাকার স্মৃক্ততস্তেটির ক্তিক্তভন্ন ধরয়নর ক্তনমথাণ কাে
ম মন: Retaining Wall, Retaining Wall মর্য়ক মূল িাউোরী ওয়াল ি থন্ত স্লাি ঢালাইয়য়র কাে,
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িাউোরী ওয়াল, ওয়ায়লর উির গ্রীল স্থািন, Wall এ মানক্তচে মখাঁদাই ইতযাক্তদ সম্পাদন করা হয়লও সামগ্রীকভায়ি
মিশক্তকছু মেয়ে কায়ের খুিই ক্তনম্নমান এিং অসম্পূণ থতা প্রতীয়মান হয়।
(iii) মুক্তিযুয়দ্ধর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে, শুভপুর, ছাগলনাইয়া, মফনীঃ
মফনী মেলার ছাগলনাইয়া উিয়েলায় শুভপুর নামক স্থায়ন স্মৃক্ততস্তেটি ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ। ১৯৭১ সায়লর মহান
মুক্তিযুয়দ্ধর সময় এখায়ন িাক্তকস্তাক্তন দখলদার িাক্তহনীর সায়র্ মুক্তিয় াদ্ধায়দর সম্মুখ যুদ্ধ সংর্টিত হয় এিং এ যুয়দ্ধ মিশ
কয়য়কেন মুক্তিয় াদ্ধা শহীদ হন। তয়ি এলাকািাসী োনান, মুক্তিিাক্তহনীর তুলনায় িাক্তকস্তানী িাক্তহনীর হতাহয়তর
সংখ্যা মিক্তশ হয়য়য়ছ এিং তারা িাক্তলয়য় ম য়ত িাে হয়। স্বাধীনতার এই স্মৃক্তত োক্ততর সাময়ন তুয়ল ধরার ক্তনক্তমি
এখায়ন সীমানা প্রাচীরসহ স্মৃক্তত স্তে ক্তনমথাণ করা হয়।

ক্তচে-৯: শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে
মফনী মেলার ছাগলনাইয়া উিয়েলার শুভপুর এলাকার স্মৃক্ততস্তেটি ০৪/০৬/২০১৫ তাক্তরয়খ আইএমইক্তি কর্তথক
িক্তরদশথন করা হয়। িক্তরদশথয়নর সময় মফনী মেলার গণপূতথ অক্তধদপ্তয়রর ক্তসক্তনয়র সহকারী প্রয়কৌশলী উিক্তস্থত ক্তছয়লন।
িক্তরদশথয়ন লেয করা ায়, স্মৃক্তত স্তেটির ক্তিক্তভন্ন ধরয়নর ক্তনমথাণ কাে ম মন: Retaining Wall,
Retaining Wall মর্য়ক মূল িাউোরী ওয়াল ি থন্ত স্লাি ঢালাইয়য়র কাে, িাউোরী ওয়াল, Wall এ মানক্তচে
মখাঁদাই ইতযাক্তদ সম্পাদন করা হয়লও এই স্মৃক্ততস্তয়ের মেয়েও সাক্তি থকভায়ি ক্তনম্নরুি মিশক্তকছু মেয়ে কায়ের খুিই
ক্তনম্নমাণ এিং অসম্পূণ থতা প্রতীয়মান হয়। ম মনঃ (ক) ফ্ল্াগ স্ট্যাে স্থািন না করা; (খ) মদয়ায়ল মুক্তিযুয়দ্ধর ইক্ততহাস
ক্তলক্তিিদ্ধ না করা; (গ) ক্তনম্নমায়নর স্লাি ক্তনমথাণ, (র্) ক্তনম্নমায়নর সীমানা প্রাচীর ক্তনমথাণ; (ঙ) সীমানা প্রাচীয়রর সায়র্
মকান মগয়টর ব্যিস্থা না করা; (চ) আরিক্তরকালচার সতরী না করা; এিং (ছ) র্ায়ষর লন সতরী না করা ইতযাক্তদ।
(iV) মুক্তিযুয়দ্ধর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে, োহানািাদ, খুলনাঃ
উক্তেক্তখত স্মৃক্ততস্তেটি খুলনা মেলার োহানািাদ এলাকার ক্তশয়রামক্তণ নামক স্থায়ন ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ। ১৯৭১ সায়লর
মহান মুক্তিযুয়দ্ধর সময় এখায়ন িাক্তকস্তাক্তন দখলদার িাক্তহনীর সায়র্ মুক্তিয় াদ্ধায়দর সম্মুখ যুদ্ধ সংর্টিত হয় এিং এ
যুয়দ্ধ মিশ কয়য়কেন মুক্তিয় াদ্ধা শহীদ হন। ১৯৭১ সায়লর ১৭ই ক্তিয়সের, খুলনার ক্তশয়রামক্তন চতুমূ থখী আক্রময়নর
ক্তশকার হয় এিং ঐক্তদন সকাল আনুমাক্তনক ১০-১১ টার সময় ক্তব্রয়গক্তিয়ার হায়াতসহ ৪ েন অক্তফসার, ১ েন মেক্তসও
এিং ২৬ েন ক্তিক্তভন্ন িদিীর িাক্তকস্তানী কমথকতথা আনুমাক্তনক ৩৭০০ েন সসন্য ক্তনয়য় ম ৌর্ িাক্তহনীর ক্তনকট আত্মসমিথণ
কয়র। তদূর োনা ায়, খুলনায় ক্তশয়রামক্তন সম্মুখ সময়র িাকিাক্তহনীর আনুমাক্তনক ২০০ েন সসন্য ক্তনহত, ২০০ েন
আহত হয় এিং ৬টি ট্াংক ধ্বংস হয়। অিরক্তদয়ক মুক্তিকামী ম ৌর্ িাক্তহনীর আনুমাক্তনক ২৫০-৩০০ েন মুক্তিয় াদ্ধা
শহীদ হন এিং ৩০০ েন অহত হন। স্বাধীনতার এই স্মৃক্তত োক্ততর সাময়ন তুয়ল ধরার ক্তনক্তমি এখায়ন সীমানা প্রাচীরসহ
স্মৃক্ততস্তে ক্তনমথাণ করা হয়।
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খুলনা মেলার োহানািাদ এলাকার স্মৃক্ততস্তেটি চাক্তরক্তদয়ক সীমানা প্রাচীরসহ গ্রীয়লর মগইট ক্তদয়য় সংরক্তেত। স্মৃক্ততস্তেটি
মদখয়ত মিশ দৃক্তষ্ট নন্দন হয়য়য়ছ। ক্তরয়টইক্তনং ওয়াল এিং মরক্তলং িক্তরকেনা অনু ায়ী ক্তনমথাণ করা হয়য়য়ছ। ফ্ল্াগ স্ট্যাে
(২টি) সঠিকভায়ি লাগায়না হয়য়য়ছ। ক্তরয়টইক্তনং ওয়ায়ল িাংলায়দয়শর মানক্তচে সঠিকভায়ি মখাঁদাই করা হয়য়য়ছ এিং
স্মৃক্ততস্তয়ের নামফলকটি মদয়ায়ল সুন্দরভায়ি স্থািন করা হয়য়য়ছ। তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয়
প্রক্ততমন্ত্রী কর্তথক ০৪/০৮/২০১০ তাক্তরয়খ উয়ভাধনকৃত স্মৃক্ততস্তয়ের ক্তভক্তি প্রস্তয়রর ফলকটি মদখা মগয়ছ। িায়শ সাদা
টাইলয়সর মদয়ায়ল িীর মুক্তিয় াদ্ধায়দর মুক্তিযুয়দ্ধর সংক্তেপ্ত ইক্ততহাস ক্তলক্তিিদ্ধ করা হয়য়য়ছ। এছাো আরিক্তরকালচার
করা হয়লও িক্তরচ থার অভায়ি তা নষ্ট হয়য় মগয়ছ। উিক্তস্থত স্থানীয় মলাকেয়নর ক্তনকট মর্য়ক োনা ায়, োতীয়
ক্তদিসগুয়লায়ত স্মৃক্ততস্তেটি ব্যিহার করা হয়য় র্ায়ক।

ক্তচে-১০: োহানািাদ সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে

ক্তচে-১১: ফ্ল্যাগ স্ট্যাে এিং মদয়ায়ল মখাঁদাইকৃত মানক্তচে

ক্তচে-১২: স্থানীয় মুক্তিযুয়দ্ধর সংক্তেপ্ত ইক্ততহাস মদয়ায়ল ক্তচে-১৩: স্ট্ীয়লর মরক্তলং এিং ক্তসরাক্তমক ব্রীয়কর সতরী
িক্তণ থত
স্লাি
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১২.০

প্রকয়ের অঙ্গক্তভক্তিক িাস্তিায়ন অগ্রগক্তত ি থায়লাচনাঃ

ধরা

প্রকে কা থালয় হয়ত প্রাপ্ত তথ্যািলীর ক্তভক্তিয়ত ক্তনয়ম্ন ি থায়ক্রয়ম প্রকয়ের গুরুেপূণ থ অংগক্তভক্তিক কায়ের ক্তিিরণ তুয়ল
হয়লা।

১২.১

সরিরাহ ও মসিাঃ সরিরাহ এিং মসিা খায়ত ক্তিক্তিক্তিয়ত মমাট সংস্থান ক্তছল ১৩.০০ লে টাকা। সংস্থায়নর ক্তিিরীয়ত
খরচ হয়য়য়ছ ১১.২০ লে টাকা।

১২.২

সম্মানীঃ প্রকয়ের আওতায় সম্মানী খায়ত ০.৫০ লে টাকার ক্তিিরীয়ত ০.৩০ লে টাকা ব্যয় করা হয়য়য়ছ।

১২.৩

িকুয়মিারী ক্তফল্মঃ ক্তিক্তিক্তির সংস্থান অনু ায়ী ১৩টি িকুয়মিারী ক্তফল্ম সতরী করার েন্য ৩৮.০০ লে টাকার
সংস্থায়নর ক্তিিরীয়ত খরচ করা হয়য়য়ছ ৩৭.৯৯ লে টাকা।

১২.৪

সম্পদ সংগ্রহঃ সম্পদ সংগ্রয়হর েন্য ৩.০৫ লে টাকার সংস্থায়নর ক্তিিরীয়ত ব্যয় করা হয়য়য়ছ ২.৪৭ লে টাকা।

১২.৫

ভূক্তম অক্তধগ্রহণঃ প্রকয়ের আওতায় ১৩টি স্থায়ন সম্মুখ সময়রর স্থান সংরেয়ণর ক্তনক্তমি স্মৃক্ততস্তে ক্তনমথায়ণর েন্য েক্তম
অক্তধগ্রহণ িািদ মমাট ১১২.০০ লে টাকার সংস্থান রয়য়য়ছ। এ খায়ত মমাট ব্যয় হয়য়য়ছ ৪৯.৮৬ লে টাকা।

১২.৬

ক্তনমথাণ কাে (মনুয়মি এিং সীমানা প্রাচীর): ক্তিক্তিক্তিয়ত প্রকেভুি ১৩টি এলাকায় সম্মুখ সময়রর মনুয়মি ক্তনমথাণ এিং
সীমানা প্রাচীর ক্তনমথায়ণর েন্য এ খায়ত মমাট ৮০৪.৭০ লে টাকার সংস্থান রয়য়য়ছ। সংস্থায়নর ক্তিিরীয়ত ব্যয় হয়য়য়ছ
৭৬৫.৯১ লে টাকা।

১২.৭

ক্তফক্তেকযাল কক্তিনয়েক্তন্সঃ এ খায়ত ১৯.৭৫ লে টাকার সংস্থায়নর ক্তিিরীয়ত ব্যয় করা হয়য়য়ছ ৩.৬৩ লে টাকা।

১২.৮

প্রাইস কক্তিনয়েক্তন্সঃ প্রাইস কক্তিনয়েক্তন্স খায়ত ১৯.৮০ লে টাকা সংস্থায়নর ক্তিিরীয়ত মকান অর্ থ ব্যয় করা হয়ক্তন।

১৩.০ প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথনঃ
িক্তরকক্তেত উয়েশ্য
(ক) প্রকয়ের কমথকায়ের মােয়ম োক্ততর েন্য
স্বাধীনতার ইক্ততহাস োনার সুয় াগ সতক্তর করা
এিং সাধারণ মানুয়ষর মায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ
সম্পয়কথ সয়চতনতা সতক্তর করার মােয়ম
তায়দরয়ক তযায়গর মচতনায় উদ্বুদ্ধ কয়র তায়দর
মায়ে মদশয়প্রম োক্তগয়য় মতালা; এিং
(খ) মদয়শর আিামর েনগণ ায়ত োতীয় ক্তদিয়স
স্বাধীনতা যুয়দ্ধর নায়কয়দর প্রক্তত স্মৃক্ততস্তয়ে ক্তগয়য়
সম্মান প্রদশথন করয়ত িায়র মস সুয় াগ সতক্তর
করা।

১৪.০

অেথন
(ক) প্রকে িাস্তিায়য়নর মােয়ম োক্ততর েন্য স্বাধীনতার
ইক্ততহাস োনার সুয় াগ সতক্তর হয়য়য়ছ এিং সম্মুখসময়রর
স্থানগুয়লায়ত মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক ক্তিক্তভন্ন অনুিান করার মােয়ম
সাধারণ মানুয়ষর মায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পয়কথ সয়চতনতা সতরীর
মােয়ম তযায়গর মচতনায় উদ্বুদ্ধ কয়র তায়দর মায়ে মদশয়প্রম
োক্তগয়য় মতালাসেি হয়ি; এিং
(খ) সম্মুখসময়রর স্থায়ন মনুয়মি সতক্তরর মােয়ম োতীয়
ক্তদিসগুয়লায়ত মদয়শর আিামর েনগয়ণর স্বাধীনতা যুয়দ্ধর
নায়কয়দর প্রক্তত স্মৃক্ততস্তয়ে ক্তগয়য় সম্মান প্রদশথন করার সুয় াগ
সতক্তর হয়য়য়ছ।

উয়েশ্য পুয়রাপুক্তর অক্তেথত না হয়য় র্াকয়ল তার কারণঃ উয়েশ্য পুয়রাপুক্তর অক্তেতথ হয়য়য়ছ।

১৫.০ িাস্তিায়ন সমস্যাঃ
১৫.১

ফ্ল্াগ স্ট্যাে স্থািন না করাঃ
মফনী মেলার িরশুরাম উিয়েলার সক্তলয়া এিং ছাগলনাইয়া উিয়েলার শুভপুর এলাকার স্মৃক্ততস্তয়ে মকান ফ্ল্াগ স্ট্যাে
মনই। এছাো ফ্ল্াগ স্ট্যাে স্থািয়নর োয়গাটি ি থাপ্ত মাটি ক্তদয়য়ও ভরাট করা হয়ক্তন। ফয়ল মগালাকার োয়গাটি মদখয়ত
মছাট ১টি কূয়ির ময়তা ময়ন হয়য়য়ছ। গণপূতথ অক্তধদপ্তয়রর প্রয়কৌশলী োনান, চুক্তর হয়য় াওয়ার ভয়য় এ স্থানগুয়লায়ত
ফ্ল্াগ স্ট্যাে লাগায়না হয়ক্তন।
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১৫.২

মুক্তিযুয়দ্ধর ইক্ততহাস ক্তলক্তিিদ্ধ না করাঃ
মফনী মেলার িরশুরাম উিয়েলার সক্তলয়া এিং ছাগলনাইয়া উিয়েলার শুভপুর এলাকার স্মৃক্ততস্তয়ে সম্মুখ সময়রর
মকান ইক্ততহাস অর্ থাৎ ঐ স্থানগুয়লা মুক্তিযুয়দ্ধর সময় মকন উয়েখয় াগ্য ক্তছল তা ক্তলক্তিিদ্ধকরণ করা হয়ক্তন। ফয়ল
উক্তেক্তখত স্মৃক্ততস্তয়ে মকান দশথনার্ী মগয়ল মুক্তিযুয়দ্ধর সম্মুখ সময়রর ইক্ততহাস সম্পয়কথ মকান ধারণাই লাভ করয়ত
িারয়ি না, া প্রকয়ের উয়েশ্য অেথয়ন সহায়ক হয়ি না।

১৫.৩

ক্তনম্নমায়নর স্লাি ক্তনমথাণ এিং স্লায়ির মদয়ায়ল স্ট্ীয়লর মরক্তলং সতরী না করাঃ
মফনী মেলার দুইটি স্থায়নর স্মৃক্ততস্তয়েই Retaining Wall মর্য়ক মূল িাউোরী ি থন্ত স্লাি ঢালাইয়য়র ম কাে
করা হয়য়য়ছ মসয়েয়ে খুিই ক্তনম্নমায়নর ইট ব্যিহার করা হয়য়য়ছ ময়মথ প্রতীয়মান হয়। এছাো ইয়টর স্লায়ির কয়য়ক
োয়গায়তই মিশ খাক্তনকটা মদয়ি মগয়ছ। এটা মর্য়ক মিাো ায় নীচু স্থান খন মাটি ক্তদয়য় ভরাট করা হয়য়ক্তছল তখন
মাটির compaction ঠিকময়তা করা হয়ক্তন।

ক্তচে-১৪: স্ট্ীয়লর মরক্তলংক্তিহীন শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে
১৫.৪

ক্তচে-১৫: স্ট্ীয়লর মরক্তলংসহ মমৌলভীিাোর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে

ক্তনম্নমায়নর সীমানা প্রাচীর ক্তনমথাণঃ
মফনী মেলার দুটি স্থায়নর স্মৃক্ততস্তয়েই সীমানা প্রাচীর ক্তনমথাণ করা হয়লও মদয়খ প্রতীয়মান হয়য়য়ছ এটি খুিই ক্তনম্নমায়নর
সীমানা প্রাচীর। মদয়ায়লর ক্তিলারগুয়লা দুি থল ময়ন হয়য়য়ছ এিং কয়য়ক োয়গায় প্রাচীরটি িাঁকা হয়য় আয়ছ, ম মকান
সময় মহয়ল িেয়ত িায়র। স্থানীয় মলাকেয়নর কাছ মর্য়কও োনা ায় ক্তনমথায়ণর ক্তকছুক্তদয়নর ময়েই সীমানা প্রাচীরটি
একিার মহয়ল িয়ে ায়। িরিতীয়ত ঠিক করা হয়। উিক্তস্থত গণপূতথ অক্তধদপ্তয়রর প্রয়কৌশলীও ক্তিষয়টির সতযতা
ক্তনক্তিত কয়রয়ছন।
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ক্তচে-১৬: শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ে ক্তনম্নমায়নর সীমানা প্রাচীর

১৫.৫

ক্তচে-১৭: মগটক্তিহীন অরক্তেত সক্তলয়া সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তে

সীমানা প্রাচীয়রর সায়র্ মকান মগয়টর ব্যিস্থা না র্াকাঃ
মফনী মেলার সক্তলয়া এিং শুভপুর এলাকার স্মৃক্ততস্তে সংরেয়ণর েন্য সীমানা প্রাচীয়রর সায়র্ মকান মগয়টর ব্যিস্থা
করা হয়ক্তন। ফয়ল মঢাকার োয়গাটি ফাঁকা র্াকায় স্মৃক্ততস্তেগুয়লা খুিই অরক্তেত এিং অিয়হক্তলত অিস্থায় রয়য়য়ছ।
িক্তরদশথয়নর সময় মদখা ায়, শুভপুর এলাকার স্মৃক্ততস্তয়ে ক্তরকশা ভযান রাখা হয়য়য়ছ।

ক্তচে-১৮: সক্তলয়া এিং শুভপুয়রর মগটক্তিহীন স্মৃক্ততস্তয়ে ক্তরকশা ভযান রাখা হয়য়য়ছ
১৫.৬

আরিক্তরকালচার সতরী না করাঃ
ক্তিক্তিক্তিয়ত সংস্থান র্াকয়লও মফনী মেলার দুটি স্মৃক্ততস্তয়েই স্লায়ির দুই িায়শর ফাঁকা স্থায়ন মকান আরিরী কালচার
সতরী করা হয়ক্তন। িক্তরদশথয়ন লেয করা ায় স্লায়ির দুই িায়শর স্থান এতটাই নীচু ম মসখায়ন িাক্তন এিং ক্তিক্তভন্ন
ধরয়নর আিেথনার স্তুি েমা হয়য় আয়ছ।
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ক্তচে-১৯: শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ে আরিক্তর কালচায়রর
িক্তরিয়তথ িাক্তন এিং আিেথনা েয়ম আয়ছ।
১৫.৭

ক্তচে-২০: সক্তলয়া সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ে আরিক্তর
কালচায়রর িক্তরিয়তথ আগাছা হয়য় আয়ছ।

র্ায়ষর লন সতরী না করাঃ
ক্তিক্তিক্তিয়ত সংস্থান র্াকা সয়েও মফনী মেলার সক্তলয়া এিং শুভপুর এলাকার স্মৃক্ততস্তয়ে মকান র্ায়ষর লন সতরী করা
হয়ক্তন।
সামগ্রীকভায়ি দুটি স্মৃক্ততস্তে মদখয়তই পুরাতন এিং অিয়হক্তলত স্থান ছাো আর ক্তকছুই ময়ন হয়ে না।

ক্তচে-২১:শুভপুর সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ে মকান র্ায়ষর লন
সতক্তর করা হয়ক্তন।
১৫.৮

ক্তচে-২২: সক্তলয়া সম্মুখ সমর স্মৃক্ততস্তয়ে মকান র্ায়ষর
লন সতক্তর করা হয়ক্তন।

ক্তিলয়ে ক্তিক্তসআর মপ্ররণঃ আইএমইক্তি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাক্তরয়খর আইএমইক্তি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং
িক্তরিয়ের ১৩ নং অনুয়েদ অনু ায়ী মকান উন্নয়ন প্রকে সমাপ্ত হওয়ার ির সায়ে ৩ (ক্ততন) মায়সর ময়ে
ক্তিক্তসআর মপ্ররয়ণর ক্তনয়দ থশনা র্াকয়লও আয়লাচয প্রকেটি জুন, ২০১৩’মত সমাপ্ত হয়লও প্রকেটির ক্তিক্তসআর
আইএমইক্তি’মত িাওয়া ায় ২৩/১১/২০১৪ তাক্তরয়খ অর্ থাৎ প্রকে সমাক্তপ্তর ১ িছর ৫ মাস ির; এিং
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১৫.৯

অসম্পূণ থ তথ্য সংিক্তলত ক্তিক্তসআর মপ্ররণঃ গত ২৩/১১/২০১৪ তাক্তরয়খ আয়লাচয প্রকয়ের একটি ক্তিক্তসআর সংক্তিষ্ট
মন্ত্রণালয় হয়ত আইএমইক্তিয়ত মপ্ররণ করা হয়। ি থয়িেণায়ন্ত মদখা ায় ক্তিক্তসআয়রর অক্তধকাংশ ছয়কর তথ্যই অসম্পূণ থ।
ার মােয়ম সমাক্তপ্ত মূল্যায়ন প্রক্ততয়িদন প্রণয়ন করা সেি নয়। ফয়ল অসম্পূণ থ ক্তিক্তসআরটি কর্তথিয়ের ক্তনয়দ থয়শ
মন্ত্রণালয়য় মফরত িাঠায়না হয়ল গত ১৩/০৫/২০১৫ তাক্তরয়খ তথ্য সেক্তলত ক্তিক্তসআর আইএমইক্তিয়ত মপ্ররণ কয়র।
এমনক্তক সি থয়শষ প্রাপ্ত ক্তিক্তসআয়রর C অনুয়েয়দর 01.(b)-এ িছর ক্তভক্তিক ক্তিভােয়ন (২০১১-১২) অর্ থিছয়র তয়থ্য
গেক্তমল রয়য়য়ছ;

১৫.১০

অি থাপ্ত তথ্যাক্তদঃ ছােকৃত অয়র্ থর অব্যক্তয়ত অর্ থ সরকারী মকাষাগায়র েমা সংক্রান্ত মকান তথ্যাক্তদ আইএমইক্তিয়ত
মপ্ররণ করা হয়ক্তন; এিং

১৫.১১

অক্তিট সম্পন্ন না হওয়াঃ সমাপ্ত প্রকেটির ক্তিক্তসআর ি থায়লাচনায়ন্ত মদখা ায়, প্রকেটির মকান External এিং
Internal Audit সম্পন্ন করা হয়ক্তন।

১৬.০ সুিাক্তরশঃ
১৬.১

মফনী মেলার দুটি স্মৃক্ততস্তয়েই সীমানা প্রাচীয়রর ময়ে আরিক্তরকালচার/ িাগান ক্তনমথাণ করয়ত হয়ি ায়ত এটি দশথনীয়
স্থান ক্তহয়সয়ি মানুয়ষর ক্তনকট আকষ থণীয় হয়;

১৬.২

মফনী মেলার দুটি স্থায়নই ক্তনক্তমতথ স্মৃক্ততস্তয়ের ক্তনমথাণ ব্যাখ্যা/ স্বাধীনতার সংক্তেপ্ত ইক্ততহাস (ম মনঃ স্থান দুটিয়ত কত
তাক্তরয়খ স্বাধীনতা যুদ্ধ আরে হয়য়ক্তছয়লা, কত তাক্তরয়খ শত্রু মুি হয়লা এিং যুয়দ্ধ কতেন িাকয়সনা ক্তনহত হয়য়য়ছ এিং
কতেন মুক্তিয় াদ্ধা শহীদ হয়য়ক্তছয়লন ইতযাক্তদর ক্তিিরণ) অিশ্যই মদয়ায়ল সংয় ােয়নর ব্যিস্থা করয়ত হয়ি। ফয়ল
দশথনার্ীয়দর ময়ে মুক্তিযুয়দ্ধর ইক্ততহাস সম্পয়কথ োনার আগ্রহ বৃক্তদ্ধ িায়ি া মুক্তিযুয়দ্ধর মচতনাক্তভক্তিক সমাে গঠয়ন
সহায়ক হয়ি;

১৬.৩

মফনী মেলায় ক্তনক্তমতথ স্মৃক্ততস্তে দু’টিয়ত ম সকল ত্রুটি ক্তিচুযক্তত লেয করা মগয়ছ ম মনঃ ফ্ল্যাগ স্ট্যাে স্থািন না করা,
ক্তনম্নমায়নর স্লাি ক্তনমথাণ, স্লায়ির মদয়ায়ল স্ট্ীয়লর মরক্তলং স্থািন না করা, দুি থল সীমানা প্রাচীর এিং সীমানা প্রাচীয়র
মগয়টর ব্যিস্থা না র্াকা ইতযাক্তদ ক্তিষয়য় সংক্তিষ্ট কর্তথিেয়ক সয়রেক্তময়ন িক্তরদশথন কয়র অক্তিলয়ে প্রয়য়ােনীয় ব্যিস্থা
গ্রহণ করয়ত হয়ি;

১৬.৪

স্মৃক্ততস্তে রেণায়িেয়ণর েন্য স্থানীয় মেলা প্রশাসন/ মেলা মুক্তিয় াদ্ধা সংসদ/ োতীয় মুক্তিয় াদ্ধা কাউক্তন্সলয়ক দাক্তয়ে
প্রদান অর্িা সংক্তিষ্ট মন্ত্রণালয়য়র ক্তসদ্ধান্ত অনু ায়ী উিযুি কর্তথিয়ের ক্তনকট দাক্তয়ে হস্তান্তর করা ম য়ত িায়র;

১৬.৫

প্রকেটির External এিং Internal Audit সম্পন্ন কয়র তার ছায়াক্তলক্তি আইএমইক্তি’মত মপ্ররণ করয়ত হয়ি;

১৬.৬

উিয়রাি ক্তিষয়য় প্রয়য়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কয়র তা আইএমইক্তিয়ক অিক্তহত করয়ত হয়ি;

১৬.৭

ক্তিলয়ে ক্তিক্তসআর মপ্ররণ অনাকাংক্তখত। মকান প্রকে সমাক্তপ্তর ির সংক্তিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক অিশ্যই প্রকে সমাক্তপ্তর ক্ততন
মায়সর ময়ে ক্তিক্তসআর আইএমইক্তি’মত মপ্ররণ করয়ত হয়ি; এিং

১৬.৮

ছােকৃত অয়র্ থর অব্যক্তয়ত অংশ িছরয়শয়ষ সরকাক্তর মকাষাগায়র েমা মদয়া হয়য়য়ছ ক্তকনা মস ক্তিষয়টি সংক্তিষ্ট
মন্ত্রণালয়য়ক খক্ততয়য় মদখয়ত হয়ি ও আইএমইক্তিয়ক অিক্তহত করয়ত হয়ি।

