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১। ভাপ্ত প্রকল্পেয ংখ্যা : ৩২
২। ভাপ্ত প্রকল্পেয ব্যয়  মভয়াদ বৃদ্ধিয কাযণ :
প্রকল্পেয মকান ংল্পগয দ্ধডজাআন দ্ধযফততন, প্রকে এরাকায মবৌল্পগাদ্ধরক ফস্থা (ভাটিয ধযণ, নদী-খাল্পরয ফস্থা, ফাৎদ্ধযক
অফায়া, কভত ঈল্পমাগী ভয়) আতযাদ্ধদ দ্ধফল্পফচনা না কল্পয প্রকল্পেয দ্ধডজাআন  প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় দ্ধনধ তাযণ কযা, পূণ তাঙ্গ দ্ধপদ্ধজদ্ধফদ্ধরটি
স্টাদ্ধড ছাড়া প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন, নতুন স্কীভ ংল্পমাজন/দ্ধফল্পয়াজন, দ্ধযকেনা নুমায়ী ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াগ প্রদ্ধিয়া ম্পন্ন না
কযা ফা িয় কাম তিভ ঠিকভল্পয় ম্পন্ন কযল্পত না াযা, মটকদ্ধনকযার/মাদ্ধপদ্ধস্টল্পকল্পটড দ্ধফলল্পয় ক্ষভতায বাফ আতযাদ্ধদ।
৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাদ্ধয:
ভস্যা

সুাবয
ঠিকবাল্পফ ভয় দ্ধনরুন কল্পয প্রকল্পেয মভয়াদ দ্ধনধ তাযণ 
মথাভল্পয় ফাস্তফায়ল্পনয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ।

৩.১

মথাভল্পয় প্রকে ভাপ্ত কযল্পত না াযা

৩.১

৩.২

ব্যয় বৃদ্ধিয প্রফণতা  প্রকে ভাদ্ধপ্তয অল্পগ
ংল্পাধল্পনয মঝোঁক যল্পয়ল্পছ।

৩.২ মফদ্ধকচৄ প্রকল্পে ব্যয়বৃদ্ধিয প্রফণতা এফং ভাদ্ধপ্তয জন্য দ্ধনধ তাদ্ধযত
ফছল্পয ংল্পাধন কযায প্রফণতা দ্ধযায কযায জন্য ঠিকবাল্পফ
দ্ধপদ্ধজদ্ধফদ্ধরটি  এপ্রাআজার কল্পয প্রকে দ্ধযকেনা 
ফাস্তফায়ল্পনয ঈল্পযাগ দ্ধনল্পত ল্পফ।

৩.৩ মথামথ ভীক্ষা ছাড়া প্রকে গ্রণ  ব্যয় প্রাক্করন
কযা।
৩.৪

ঘন ঘন প্রকে দ্ধযচারক দ্ধযফততন  পূণ তকারীন
প্রকে দ্ধযচারক না থাকা।

৩.৫ দ্ধডজাআন  দ্ধনভতাণত্রুটিয পল্পর প্রকল্পেয অতায়
দ্ধনদ্ধভ তত ফকাঠাল্পভায (মমভন ব্রীজ/ কারবাল্পট তয
এল্পপ্রাচ মযাড মথাদ্ধনয়ল্পভ না কযা) সুদ্ধফধা পুল্পযাপুদ্ধয
না ায়া।

৩.৩ প্রকে গ্রণকাল্পর ম তাপ্ত ভীক্ষা  ফাস্তফদ্ধবদ্ধিক ব্যয়
প্রাক্করনপূফ তক প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ।
৩.৪

প্রদ্ধতটি প্রকল্পেয দ্ধফযীল্পত একজন পূণ তকারীন প্রকে দ্ধযচারক
দ্ধনল্পয়াগ কযল্পত ল্পফ এফং প্রকে ভাপ্ত না য়া ম তন্ত মথাম্ভফ
প্রকে দ্ধযচারকল্পক ফদরী কযা মাল্পফনা। প্রল্পয়াজল্পন মছাট মছাট
প্রকল্পেয মক্ষল্পে দ্ধতদ্ধযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী/ তত্ত্বাফধায়
প্রল্পকৌরীয দ্ধযফল্পতত দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী দভম তাদায কভতকততাল্পক
প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দ্ধনল্পয়াগ প্রদান কযা মমল্পত াল্পয।

৩.৫ ঠিক দ্ধডজাআন কল্পয মথাদ্ধনয়ল্পভ ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ কযা।

৩.৬ প্রকেদ্ধবদ্ধিক িয় কাম তিভ/ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াগ
প্রদ্ধিয়া ম্পন্ন না কল্পয অদ্ধথ তক ফছযদ্ধবদ্ধিক মছাট
মছাট প্যাল্পকল্পজ ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াগ কযায প্রফনতা।

৩.৬ প্রকে নুল্পভাদল্পনয নদ্ধধক ৬ ভাল্পয ভল্পে প্রকল্পেয দ্ধফযীল্পত
মথাম্ভফ কর ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াগ/িয় কাম তিভ ম্পন্ন কযল্পত
ল্পফ।

৩.৭

৩.৭

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাভল্পয ক্ষভতায
প্রল্পয়াজনীয়তা যল্পয়ল্পছ।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাভল্পয জনফর, রদ্ধজদ্ধস্টক, প্রল্পয়াজনীয়
প্রদ্ধক্ষণ দ্ধফদ্ধবন্ন ঈল্পযাগ গ্রণ কল্পয ক্ষভতা ফাড়াল্পত ল্পফ।

৩.৮ ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রল্পণ জটিরতা।

৩.৮ একল্পনক/যকাল্পযয ল্পফ তাচ্চ মপাযাল্পভ নুল্পভাদ্ধদত প্রকল্পেয মক্ষল্পে
ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ প্রদ্ধিয়া অয ভেল্পগাল্পমাগী  যরীকযণ কযায
ঈল্পযাগ গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয।

৩.৯ ড়ক দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে মাল্ডায (মথামথ ম তাপ্ত
পট মাল্ডায) এফং মলা মভআনল্পটআন না কযায
পল্পর দ্ধনদ্ধভতত ড়কভ দ্রুত ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়

৩.৯ ড়ক দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে ম তাপ্ত পট মাল্ডায এফং মথামথ
মলা মভআনল্পটআন এয দ্ধফলয়টি দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ংদ্ধিষ্ট দ্ধফবাগ
প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত াল্পয।

ভাপ্ত
ভাপ্ত
(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪)

, স্থানী যকায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারয়য ধীনস্থ
প্তগযয
তত্বাফধায়ন জুরাআ ২০০২ – জুন, ২০১৪ মভায়দ
ীল তক প্রকেটি ফাস্তফায়ত । স্থানী যকায
য়ফবাগ মথয়ক প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন প্রায়প্তয য়যয়প্রয়িয়ত ফয়ণ িত প্রকেটি ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন য়ফবায়গয য়যচারক কর্তিক
১৫ - 16 এয়প্রর, ২০১৫ তায়যয়ে য়যজয়ভয়ন য়যদিন কযা । য়যদিনকায়র প্রকে য়যচারক
ফাস্তফায়নয ায়থ ংয়িষ্ট
ভাঠ ম িায়য কভিকতিাবৃন্দ উয়স্থত য়ছরন। য়যদিয়নয য়নয়ভত্ত প্রথভতঃ প্রকয়েয য়ডয়য়, য়য়অয, ক্র ংক্রান্ত নয়থ-ত্রায়দ
ম িায়রাচনা কযা । যফতীয়ত, সুনাভগঞ্জ মজরা প্রকয়েয ফাস্তফান কাম িক্রভ য়যজয়ভয়ন য়যদিন/ম িয়ফিণ কযা । এছাড়া
দ্ধি
এফং প্রকল্পেয সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয় অনুষ্ঠাদ্ধনক/নানুষ্ঠাদ্ধনক
য ভােল্পভ দ্ধফদ্ধবন্ন তথ্য ংগ্র
কযা য়। প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ,
 প্রকে ংদ্ধিষ্ট ন্যান্য কাগজ-োদ্ধদ ম তাল্পরাচনা 
মি এফং ব্যদ্ধক্তগত
ম তল্পফক্ষল্পণয
প্রকে য়যদিয়নয ম িয়ফিণভ য়নম্নরূঃ

১।

প্রকল্পেয মভৌদ্ধরক দ্ধফলয়াদ্ধদ

1.

প্রকল্পেয নাভ

2.

উয়যাগী ভন্ত্রণার/য়ফবাগ

3.

ফাস্তফায়নকাযী

4.

প্রকে ব্য (রি টাকা)
৪.১

ভর প্রাক্কয়রত

মভাট

ংয়ায়ধত ংায়ধত ব্য
19282.20

21820.96

2524.14

2524.09

৪.৩ প্রকে াতা (IFAD)

16586.15

18859.91

৪.৩.১ বফয়দয়ক ভৄদ্রা

685.27

2.40

15900.88

18857.51

171.91

436.96

৪.২ য়জয়ফ

৪.৩.২ অযয়এ (RPA)
৪.৪

উকাযয়বাগী

৪.৫ প্রকৃত ব্য
৪.৬ য়তক্রান্ত ব্য
5.
6.

21820.96

৪ মন্তত

১৩.১৭

৬.১ প্রকয়েয ভর মভাদকার

জুরাআ, ২০02 - জুন ২০১৩

৬.2 ফ তল্পল ংয়ায়ধত মভাদ

জুরাআ, ২০০২ - জুন, ২০১৪
৯.০৯%

২।

য়ভঃ
ল্লী
গ্রাভীণ

ণ
ন্ত

ন্ত

Country Strategy

Opportunity Paper-COSOP-

রু

COSOP

স্ত

দ্ধিান্ত
ফাস্ত
প্রথভ ম তাল্পয়

৩।

স্ত

ণ

ন্ত
তাদ্ধযল্পখ এয ল্পঙ্গ 16586.15 রি টাকা াতা প্রদান কযয়ত
েটি গ্রণ কযা য়।

লক্ষ্যে

য়।

শ্যঃ
ন্ত

ন্ত
উর্য িক্ত উয়েশ্য জিয়নয রয়িে স্ত

৪।

ন,

দন  ংল্পাধন

জুরাআ ২০০২

জুন,

মভয়াল্পদ
ফাস্তফতায

ময়
বাস্তবায়ক্ষ্ের নেনিত্ত নব
য প্রথভ ংল্পাধনী অল্পদ জাদ্ধয কযা য়

। প্রকল্পেয
এবং
কযা  ১৪.০৮.২০১২
২১৮২০.৯৬

। ২ ংয়াধনীয়ত
দ্ধনধ তাযণ কযা য় (
।

যফতীল্পত ২য় ংল্পাধনী ংিান্ত
অয়দ জায়য
জুরাআ
২
জুন
ন্ত
১৮৮৫৯.৯১

নুল্পভাদন, ংল্পাধন  থ তায়ন ংিান্ত দ্ধফস্তাদ্ধযত তথ্য দ্ধনল্পেয াযণীল্পত মদখাল্পনা রঃ
থ িায়নয ধযণ

একল্পনক কর্তিক
নুয়ভাদন
23/10/2002
ভর প্রাক্কয়রত ব্য

১ভ ংয়ায়ধত ব্য

২ ংয়াধনী
অয়দ
১৪.০৮.২০১২
২ ংয়ায়ধত ব্য

19282.20

20046.63

21820.96

21820.96

2524.14

2524.09

2524.09

2524.00

16586.15

17085.58

18859.91

18859.91

685.27

2.40

2.40

2.40

15900.88

17083.18

18857.51

18857.51

171.91

436.96

436.96

436.96

মভাট
য়জয়ফ
প্রকে াতা
(IFAD)

বফয়দয়ক ভৄদ্রা
অযয়এ (RPA)

উকাযয়বাগী

১ভ ংয়াধনী
অয়দ
26.08.2007

৫।

প্রকৃত ব্য

ংিান্ত
ীল তক কল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ /অযদ্ধডদ্ধদ্ধ

থ ি ফছয

ভর ফযাদ্দ ংল্পাদ্ধধত
ফযাদ্দ

থ ি
ফভৄয়ক্ত
প্রকে ফাস্তফ %

২০০২ - ০৩ য়ত ২০১৩ - ১4 ম িন্ত

ংয়ায়ধত ফযাে  রিেভাত্রা
মভাট

টাকা

প্রকৃত ব্য  গ্রগয়ত
মভাট

ায়তা

মভাট

০

সুদ্ধফধাল্পবাগীয
ং 436.96

টাকা

প্রকে
ায়তা

ফাস্তফ %

মথল্পক
ফদ্ধণ তত মেয ভর  ংল্পাদ্ধধত
মত
নুমায়ী ২০০২-০৩ মথয়ক
২০১৩-১৪ ম িন্ত য়ফয়বন্ন থ ি ফছয়য প্রকয়েয নুকূয়র ফযাে য়ছর মথক্রয়ভ ১৯২৮২ .২০ এফং ২১৮২০ .৯৬ রি টাকা ।
মম, ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
রু জুরাআ, ২০০২
২০১৪ ম িন্ত প্রকয়েয
নুকূয়র ফযােকৃত ২১৮২০ .৯৬ রি
আ
। থ তাৎ প্রকয়েয নুকূয়র ফভৄক্তকৃত মকান থ ি ব্যয়ত মনআ ।
সুতযাং প্রকয়েয
 ফাস্তফ গ্রগয়ত ১০০%।

৬।

স্ত
প্রকল্পেয প্রধান কল্পয়কটি ল্পঙ্গয
নুমায়ী ফযাদ্দ
স্ত
মদখাল্পনা র (দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধনল্পেয াযণীল্পত ল্পঙ্গয
নুকূল্পর রক্ষযভাো নুমায়ী ফযাদ্দ এফং ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত ংিান্ত ংদ্ধক্ষপ্ত তথ্যাদ্ধদ
১ এ দ্ধন্নল্পফদ্ধত ল্পয়ল্পছ):
কাল্পজয নাভ (দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয)

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী রক্ষযভাো

প্রকৃত গ্রগদ্ধত

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ
(দ্ধযভান)

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ
(দ্ধযভান)

ংখ্যা

241.84

29

241.84

29

2. গ্রাভ প্রদ্ধতযক্ষা য়ার কাভ অযদ্ধদ্ধ
যাস্তা (টাআ -১)

দ্ধকঃ দ্ধভঃ

1884.73

60

1884.73

60

3. গ্রাভ প্রদ্ধতযক্ষা য়ার কাভ ব্লক যাস্তা
(টাআ -১)

দ্ধকঃ দ্ধভঃ

2362.75

88

2362.75

88

4. গ্রাভ প্রদ্ধতযক্ষা য়ার কাভ অযদ্ধদ্ধ
যাস্তা (টাআ -২)

দ্ধকঃ দ্ধভঃ

3613.04

89

3613.04

89

5. গ্রাভ প্রদ্ধতযক্ষা য়ার কাভ ব্লক যাস্তা
(টাআ -২)

দ্ধকঃ দ্ধভঃ

1377.49

113

1377.49

113

6. গ্রাভ প্রদ্ধতযক্ষা য়ার (ংখ্যা-২০, ৫
দ্ধকঃ দ্ধভঃ)

ংখ্যা-২০

976.56

20

976.56

(ংখ্যা-২০, ৫
দ্ধকঃ দ্ধভঃ)

7. কৃদ্ধল ফকাঠাল্পভা

ংখ্যা

155.00

11

155.00

11

8. নরকূ স্থান

নরকূ

1124.21

2595

1124.21

2595

9. দ্ধফর ঈন্নয়ন

ংখ্যা

1368.51

300

1368.51

300

10. খার খনন

দ্ধকঃদ্ধভঃ

411.44

63

411.44

63

১১. আজাযাকৃত পুকুয ঈন্নয়ন

ংখ্যা

20.22

64

20.22

64

1. মগাডাঈন কাভ ফহুভখী গ্রাভ মকন্দ্র

৭।

একক

ক্র কাম িক্রয়ভ প্রচয়রত ক্র দ্ধয়ত নুযণঃ
প্রকয়েয অতা য়ফয়বন্ন ফকাঠায়ভা য়নভিায়ণ ফাংরায়দয় প্রচয়রত ক্র দ্ধয়ত ব্যফস্থা কযা য়ন
। এয়িয়ত্র য়ফয়বন্ন
ফকাঠায়ভায য়নভিাণ ব্য প্রকে কর্তিি কর্তিক প্রাক্করন কযা  । যফতীয়ত য়ফয়বন্ন এরয়এ এয ায়থ য়ফয়বন্ন বদয়্ িেয ড়ক ,
ফাঁধ, োর েনন প্রভৃয়ত কায়জয জন্য ঐ প্রাক্কয়রত ভয়ে চুয়ক্ত ম্পায়দত  । তঃয ঐ ফকাঠায়ভা য়নভিায়ণয জন্য চুয়ক্তকৃত থ ি
ংয়িষ্ট এরয়এয়দয ব্যাংক একাউয়ে জভা কযা  । এরয়এ এয দস্যগণ য়নয়জযাআ য়নভিাণ াভগ্রী ক্র কয়য য়নয়জয়দয
দস্যযাআ শ্রভ য়দয় ড়ক /োর/ফাঁয়ধয য়নভিাণ কাজ ম্পন্ন কয়যয়ছ । এয়ত শ্রয়ভয ভে  ফকাঠায়ভা য়নভিায়ণয রবোংয়য থ ি
এরয়এ এয দস্যযা য়নয়জযাআ মবাগ কয়য অয়থ িকবায়ফ রাবফান ন । এয়িয়ত্র স্থানী প্রকে কর্তিি কায়জয ায়ফ িক তদাযয়কয

দায়ত্ব ারন কয়যয়ছ। ক্র ংক্রান্ত এ দ্ধয়তটি ফাংরায়দয় চযাচয প্রচয়রত ক্র দ্ধয়তয ায়থ ংগয়তপূণ ি ন । তয়ফ, াফয়রক
প্রয়কউযয়ভে য়ফয়ধভারা ২০০৩ এয ধাযা ১৮ ৪ এয যায়য ক্র দ্ধয়ত নুায়য স্থানী যকায প্রয়কৌর য়ধদপ্তয কর্তিক প্রণীত
“এরদ্ধএ ব্যফস্থানা দ্ধনল্পদ তদ্ধকা” নুমায়ী দ্ধধকাং কাম তিভ ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রকে কর্তিয়িয কভিকতিাবৃন্দ জানা ।
তাছাড়া প্রকেটিয এ ক্র দ্ধয়তটি উন্নন য়মাগী ‘আপাদ’ কর্তিক গৃীত য়য়ছ ফয়র জানা মা । তয়ফ ফড় ধযয়ণয য়নভিাণ
কাম িক্রভ য়য়এ ২০০৬ এফং য়য়ায ২০০৮ নুায়য ম্পন্ন কযা য়য়ছ ভয়ভি য়নফ িাী প্রয়কৌরী
, সুনাভগয়ঞ্জয কাম িারয়
যয়িত নয়থয়ত্র প্রতীভান য়য়ছ । বদফচয়ত নভৄনায়নয ভাধ্যয়ভ য়নফ িায়চত য়নয়ম্নয ২ টি প্যায়কয়জয ক্র ংক্রান্ত তথ্যায়দ য়নয়ম্ন
ংয়িয় অয়রাচনা কযা রঃ
৭ ১। তায়যপুয - মারাআভানপুয াফভায়জিফর মযাড প্যায়কয়জযিয় কাম তিভঃ
সুনাভগঞ্জ মজরায
নেনিিত
াফভাদ্ধজফত র
য ভল্পে
দ্ধদ্ধএ ২০০৬ এফং দ্ধদ্ধঅয ২০০৮ নুাল্পয ঠিকাদাল্পযয ভােল্পভ
এয ায়তায়
প্রাক্কদ্ধরত ব্যময় দ্ধনভতাণ কযা
এ
দ্ধনভতাল্পণ
ব্যয় ল্পয়ল্পছ এফং কাল্পজয াদ্ধযশ্রদ্ধভক দ্ধাল্পফ
পুরুল দস্যল্পক
২,
দস্যল্পক ৮,
প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ । ঠিকাদাল্পযয ভােল্পভ
ব্যল্পয়
এবং
২
কা ব্যল্পয়
দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ।
ঠিকাদাযল্পযয ভােল্পভ দ্ধনদ্ধভ তত ৮ .৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায যাস্তা ২ .৭৬ মকাটি টাকা ব্যল্পয় ১৫ টি প্যাল্পকল্পজ দ্ধনদ্ধভতত ল্পয়ল্পছ
। তন্মল্পে
দদফচদ্ধয়ত নভৄনায়ল্পনয ভােল্পভ ৬ নং প্যাল্পকল্পজয (মচআল্পনজঃ ২৪০০ - ২৮০০ দ্ধভটায) িয় ংিান্ত কাম তিভ দ্ধফস্তাদ্ধযত ম তাল্পরাচনা
কযা য়। এআ প্যাল্পকল্পজয ৪০০ .০০ দ্ধভটায ব্লক যাস্তা দ্ধনভতাল্পণয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় দ্ধছর ১২ ,০৯,০১৫.০০ টাকা।
দদদ্ধনক
এফং
এ দ্ধফ দ্ধপ্ত প্রকাদ্ধত
প্র
১৬.১০.২০০৮ এ প্যাল্পকল্পজয জন্য মভাট ৬টি দযে দ্ধফিয় য়। দ্ধকন্তু
ভাে ১টি ঠিকাদাযী প্রদ্ধতষ্ঠান (যাজু কনস্ট্রাকান) দযে দাদ্ধখর কল্পয। জনাফ মপযল্পদৌ অম্মদ, কাযী প্রগকৌরী, এরবজআবি,
সুনাভেঞ্জ মক অফাক কগয েঠিত ৫ দস্য বফবষ্ট দযত্র মূল্যান কবভটি ২৮.১০.২০০৮ তাবযগে মূল্যান কগযন। উক্ত
কবভটিয মূল্যাগন দযত্র জভাদানকাযী প্রবতষ্ঠাগনয দযত্রটি বফধ ফগর বফফবচত া উক্ত দযদাতাগক বনফ থাবচত কযা ।
মথামথ নুগভাদন প্রবক্রা ভাপ্ত কগয বনফ থাবচত
প্রবতষ্ঠাগনয  মে ২২.১২.২০০৮ তাবযগে ১৩,২১,৬৮৫.৪২ চুবক্ত
কাম থম্পাদন চুবক্ত স্বােবযত  এফং ঐ তাবযগেআ যাজু কনস্ট্রাকাগনয নুকূগর কাম থাগদ প্রদান কযা । স্বােবযত চুবক্ত
নুমাী ১২.০৪.২০০৯ তাবযগে এ প্যাগকগজয বনভথাণ কাজ ভাপ্ত ।
৭.২। চারফন ফহুভখী মকল্পন্দ্রয িয় কাম তিভঃ
wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi Kvh©vjq, mybvgগল্পঞ্জ iwক্ষZ cÖK‡íi bw_-cÖÎvw` ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, GB c¨v‡K‡Ri msL¨v
01wU| cÖv°wjZ e¨q wQj 1১.৮৪ jক্ষ UvKv| G c¨v‡K‡Ri Rb¨ h_vµ‡g ‰`wbK ‡fv‡ii KvMR,
ZvwiL:
28.12.2008 এফং w` wbDR Uz‡W, ZvwiL 26.12.2008 এ cªÁvcb Rvix Kiv nq। cÖÁvcb Abyhvqx `icÎ Rgv Ges

†Lvjvi ZvwiL wQj 20.1.2009| এ প্যা‡K‡Ri Rb¨ 03 wU `icÎ weµq nq| দ্ধকন্তু ১ টি ভাে দযে জভা ল্পড় । Rbve
KvRx Avãym Qvgv` wmwbqi mnKvix cÖ‡KŠkjx, GjwRwBwW, mybvgMÄ †K AvnevqK K‡i MwVZ 5 m`m¨ wewkó `icÎ
g~j¨vqb KwgwU (DমেL¨ †h, Dক্ত g~j¨vqb KwgwU‡Z GjwRBদ্ধড ফদ্ধভূতত 02 Rb m`m¨ wQ‡jb) 20.02.2009 Zvwi‡L
`icÎ g~j¨vqb K‡ib| D³ KwgwUi g~j¨vq‡b মভা ত কদ্ধপর অম্মদ -এয দযেল্পক দফধ ফল্পর দ্ধফল্পফচনা কযা য়  wbe©vwPZ
কযা য়। wbe©vwPZ cÖwZôv‡bi ল্পঙ্গ 26.02.2009 Zvwi‡L 14.15 jক্ষ Pzw³ g~‡j¨ Kvh©ম্পা`b Pzw³ ¯^vক্ষwiZ nq Ges
h_vh_ Aby‡gv`b cÖwµqv m¤úbœ K‡i তায AbyKz‡j 02.03.2009 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| Pzw³ †gvZv‡eK
01.07.2009 Zvwi‡L চারফন MÖvg eûgyLx †K›`ªwUর wbg©vণ KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ nq| wKন্তু cÖK‡íi bw_
ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, 20.12.2009 Zvwi‡L wbg©vY KvR ম্পন্ন n‡q‡Q|

৮। য়যজয়ভয়ন য়যদিন ম িয়ফিণঃ
য়যদিনকায়র জানা মা মম ,
অতা ম্পাদ্ধদত দ্ধফদ্ধবন্ন কাম তিভগুদ্ধর
রু
ভাধ্যয়ভ ফাস্তফায়ত
য়য়ছ। দ্ধনল্পে ৫ ংল্পগয ংদ্ধক্ষপ্ত ফণ তনা দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয অতায় ম্পাদ্ধদত কাম তিভ দ্ধযদতল্পনয ম তল্পফক্ষণভ দ্ধনল্পে
ংল্পক্ষল্প ঈস্থান কযা র

৮.১।

ফাস্তফান

ক
১১২৪ ২১ রি টাকা ব্যয় ২৫৯৫ টি স্ত
ে
য জন্য
৯৭৬ ৫৬ রি টাকা ব্যয় ২০ টি ৫ য়কয়রায়ভটায
ফা য়বয়রজ প্রয়টকান ার VPW গ গ্রাভগুয়রায়ক
৯২৩৮.০১ রি টাকা ব্যয় ৩৫০.০০
VPW
১৪৯
য়কঃ য়ভঃ অযয়য় মযাড  ২০১ য়কঃ য়ভঃ ব্লক মযাড
এফং ্
প্রদান

অল্পয়াজন
২৪১ ৮৪ রি টাকা ব্যয় ২৯ টি
ময়ছ

৮.১.১।

ময়ছ

য়বয়রজ প্রয়টকান ার (VPW) দ্ধযদতনঃ

প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত সুনাভগঞ্জ মজরায তায়যপুয উয়জরায য়নকটফতী বাটি তায়যপুয য়বয়রজ প্রয়টকান ার (VPW)
য়নভিায়ণয ব্য য়ছর ৪১৭৬৩২০ .০০ টাকা। তয়ফ, ৪০০৫০০০.০০ টাকা ব্যয় ২০১২ - ১৩ ভ কায়র য়নয়ভিত য়য়ছ । য়যদিনকায়র এ
VPW এয বদ্ ি ২৫০ য়ভটায প্রস্থতা 400 য়ভঃ য়ভঃ এফং উচ্চতা ২৫০ 0 য়ভঃ য়ভঃ াা মা (য়চত্র নং-১)। এ VPW টি প্রকয়েয
অতা গঠিত LCS (Labour Contracting Sociely) -এয দস্যবৃয়ন্দয াতা (Male Manday 2327 এফং
Female Mandays 1252) য়নভিাণ কযা য়য়ছ। য়তনটি ভয়রা LCS এয ৩০ জন ভয়রা দস্য এফং দুআটি পুরুল LCS এয ২০
জন পুরুল দয়স্যয য়তন ভায়য য়যশ্রয়ভ বতযী কযা য়য়ছ। য়যদিনকায়র মদো মা মম, এ VPW এয া য়দয় ফরাআ নদী প্রফায়ত
টাঙ্গুায ায়য য়ভয়য়ছ । এ VPW য়নভিায়ণয পূয়ফ ি ফরাআ নদীয ায়নয মঢউ এয ধাক্কা বাটি তায়যপুয গ্রায়ভয মফ য়কছু ং
িয়তগ্রস্ত  এফং ািফতী এরাকাটি তোন্ত ঝুয়িঁপূণ ি য় য়ড় । এ VPW য়নভিায়ণয পয়র তায়যপুয যকাযী প্রাথয়ভক য়ফযার ,
তায়যপুয যকাযী ফারক উচ্চ য়ফযার, আউয়নন য়যলদ অয়প, আউয়নন ভূয়ভ য়প, উয়জরা য়যয়া ি মোয, ভয়জদ,

ভয়ন্দয ফায়ড় -্য ফহু স্থানা টাঙ্গুায নদী বাংগন মথয়ক
যিা ময়য়ছ । এ ফাঁধ য়নভিায়ণয পয়র বাটি তায়যপুয গ্রায়ভয
ফায়ন্দা (২৩৪ টি য়যফায়যয ৭১৯ জন ভানুল ) ছাড়া
তায়যপুয উয়জরাফাী য়ফয়বন্নবায়ফ উকৃত য়য়ছন । বাটি
তায়যপুয VPW ছাড়া টাঙ্গুায ায এরাকা অয দুআটি
VPW (অনন্দনগয  শ্রীরায়র তায়যপুয ) য়যদিন কযা 
(য়চত্র ২  ৩ )। অনন্দনগয  শ্রীরায়র তায়যপুয গ্রায়ভ ২৫০
য়ভটায কয়য ফাঁধ য়নভিায়ণয পয়র এ দু ’টি গ্রায়ভয স্থানাভ
টাঙ্গুায ায়যয িিয়ত মথয়ক যিা ময়য়ছ এফং এ দু ’টি
গ্রায়ভয মথাক্রয়ভ ১৩৬  ১০৯ টি য়যফায ফতিভায়ন য়নযায়দ
ফফা কযয়ত াযয়ছ।

য়চত্র -২: অনন্দনগয য়বয়রজ প্রয়টকান ার (VPW)

৮.১.২।

য়চত্র -১: বাটি তায়যপুয য়বয়রজ প্রয়টকান ার (VPW)

য়চত্র -৩: শ্রীরায়র তায়যপুয য়বয়রজ প্রয়টকান ার (VPW)

অযয়য় এফং ব্লক মযাড

মছাট য়ফর ংয়মাগ ব্লক মযাডঃ সুনাভগঞ্জ দয উয়জরায মভানপুয উআয়নয়নয নাযানপুয আউয়নয়নয মছাট য়ফর ংয়মাগ য়য়ে
৯,৪৯,৯৪০.০০ টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ৮ ,৬৮,৬৮৫.০০ টাকা ব্যয় ০ .৫০ য়কয়রায়ভটায য়য় ব্লক যাস্তা য়নভিাণ কযা য়য়ছ ।
নাযানপুয গ্রায়ভয ২টি পুরুল এফং ১টি ভয়রা এরয়এয়য দস্যবৃয়ন্দয য়মায়গতা ২০০৮
-২০০৯ ায়র এ যাস্তাটি য়নভিাণ কযা
য়য়ছ। য়যদিনকায়র যাস্তায প্রস্থতা ১.৭৫ য়ভটায (৭ ফুট) াা মা। ভধ্যফতী ব্লকভয়য াআজ ৩৭৫ x ২২৫ x ১৫০ য়ভঃ য়ভঃ
( ১৫˜ x ৯˜x ৬˜) এফং য়কনায়যয ব্লয়কয াআজ ৩৭৫ x ২২৫ x ১০০ য়ভঃ য়ভঃ ( ১৫˜x ৯˜x ৪˜) াা মা। এরয়এ -এয
ভয়রা দস্যবৃন্দ জানা এরয়জআয়ড’য স্থানী কভিকতিায়দয যাভি মভাতায়ফক তাযা য়নয়জযাআ য়নয়দ িষ্ট নুায়ত য়য়ভে , ফায়র  াথয
য়ভয়শ্রত কয়য ব্লক ফায়নয়য়ছ এফং এরয়এ -এয পুরুল দস্যবৃন্দ ব্লক দ্বাযা যাস্তা য়নভিাণ কয়যয়ছ (দ্ধচে -৪)। য়যদিনকায়র যাস্তায উব
ায় মাল্ডায যাস্তায ফস্থা ফায়েক দৃয়ষ্টয়ত বার মদো মা । তয়ফ, ভায়ঝ ভায়ঝ ব্লকগুয়রা একটু উচু -নীচু থাকায পয়র মানফান
চরাচয়র একটু সুয়ফধা য়ে ভয়ভি মদো মা । প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ জানান মম , য়ত বৃয়ষ্ট ফা ফন্যায পয়র ব্লকগুয়রা ভায়ঝ ভায়ঝ
য়কছুটা স্থানচুেত (য়ডয়ে) য়র য়য খুফ য়জআ ঠিক কযা মা । পয়র বৃয়ষ্ট প্রফণ ফা য়িাকৃত য়নম্নাঞ্চয়রয জন্য য়ফটুয়ভন /কায়িটিং
যাস্তায তুরনা ব্লক মযাড য়ধকতয স্থাী য় থায়ক।
অরীপুয ব্লক মযাডঃ প্রকল্পেয অতায়

শুরু
তন্য়ধ্য

ব্যয় ঠিকাদায়যয ভাধ্যয়ভ
ময

ব্যয়

০০
রুল শ্রদ্ধভল্পকয াদ্ধযশ্রদ্ধভক

মকয াদ্ধযশ্রদ্ধভক

(দ্ধচে -৫)
মণ
ফল্পর প্রকে কভতকততাবৃন্দ জানায় । য়যদিনকায়র যাস্তায প্রস্থতা
মাল্ডায  ১০ ফুট এফং মাল্ডায ছাড়া ৭ ফুট (১.৭৫ য়ভটায) াা মা। যাস্তায উব ায় মাল্ডায যাস্তায ফস্থা ফায়েক দৃয়ষ্টয়ত
বার মদো মা । তয়ফ, যাস্তায ব্লয়কয উয য়দয় মদা ১ আয়ঞ্চ পূরুয়ত্বয screeding ফা প্রয়র ভায়ঝ ভায়ঝ উয়ঠ মগয়ছ ভয়ভি মদো মা ।
যাস্তায উব ায় বৃি মযান কয়য যাস্তায ংযিণ কযা য়য়ছ ভয়ভি মদো মা ।
াতা

ব্লক

য়চত্র - ৪ মছাট য়ফর ংয়মাগ য়য় ব্লক মযাড

ণ

য়চত্র - ৫ অয়রপুয চারফন য়য় ব্লক মযায়ড বৃি মযান

তায়যপুয – মারাআভানপুয াফভায়জিফর ব্লক মযাডঃ
সুনাভগঞ্জ মজরায

দ্ধাল্পফ
ণ
এ যাস্তা দ্ধনভতাল্পণয পল্পর
মণ
ফল্পর প্রকে দ্ধযচারক
জানান। য়যদিনকায়র মদো মা মম , যাস্তায ভায়ঝ ভায়ঝ
যল্পয়ল্পছ। প্রকে দ্ধযচারক জানান মম ,
ঈবয় াল্পয
য় ১১
ণ
পনরদর্িেকাক্ষ্ল যাস্তায
প্রস্থতা মাল্ডায ৫.৫ য়ভটায এফং মাল্ডায ব্যতীত ৩.৬৬ য়ভটায (১০ ফুট) াা মা। যাস্তায ভধ্যফতী ব্লকভয়য াআজ ৩৭৫ x
২২৫ x ১৫০ য়ভঃ য়ভঃ ( ১৫˜ x ৯˜x ৬˜) এফং য়কনায়যয ব্লয়কয াআজ ১০০০ x ১০০০ x ২২৫ য়ভঃ য়ভঃ াা/জানা মা। তাছাড়া
ব্লয়কয উয য়দয় ২৫ য়ভঃ য়ভঃ (১ আয়ঞ্চ) পুরু কয়য Screeding মদা য়য়ছ। তায়যপুয়যয য়নকটফতী য়িাকৃত উচু ংয় মাল্ডায
যাস্তায ফস্থা বার াা মা । তয়ফ ক্রভাগত য়িভ য়দয়ক থ িাৎ টাঙ্গুায ায়যয য়নকটফতী এরাকায যাস্তায মাল্ডায়যয ায় ভাটি
য়য মগয়ছ, যাস্তায উয মথয়ক ভায়ঝ ভায়ঝ Screeding উয়ঠ মগয়ছ এফং যাস্তায ব্লকভ উন্ুক্ত য় য়ড়য়ছ এফং ভায়ঝ ভায়ঝ যাস্তায
ংয়ফয়ল মবংয়গ য়গয়য়ছ ভয়ভি মদো মা। (য়চত্র নং - ৬, ৭)। এ প্রংয়গ প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিায়দয য়নকট জানয়ত চাা য়র তাঁযা
জানান মম, যাস্তাটিয মফীযবাগ ং ২০০৮ – ২০০৯ ায়র য়নভিাণ যা য়য়ছ এফং ফছয়য া ৬ ভা ায়নয়ত ডুয়ফ থায়ক । ায়নয
মরায়তয চায় মাল্ডায মথয়ক ভাটি য়য মগয়ছ এফং শুষ্ক মভৌসুয়ভ যাস্তায উয য়দয় য়নক বাযী মানফান চরাচর কয়য য়ফধা যাস্তায
য়িয়ডং খুয়র মগয়ছ।

য়চত্র - ৬ তায়যপুয- মারাআভানপুয াফভায়জিফর মযাড

য়চত্র - ৭ তায়যপুয- মারাআভানপুয াফভায়জিফর মযায়ডয
িয়তগ্রস্ত ং য়ফয়ল

জকর গ্রাভীণ যাস্তাঃ
সুনাভগঞ্জ দয উয়জরায জকর আউয়নয়নয ভধ্য য়দা গ্রাভীণ যাস্তা য়ায়ফ
9৫০৬৯৮.০০ টাকা ব্যয় ২০০৭ -০৮ থ ি ফছয়য
ি
৫০০.০০ য়ভটায বদ্ য়ফয়ষ্ট অযয়য় যাস্তা য়নভিাণ কযা য়য়ছ । য়যদিনকায়র যাস্তাটিয প্রস্ততা ২ .০০ য়ভটায এফং পুরুত্ব ১৫০
য়ভঃয়ভঃ াা মা । য়যদিনকারীন যাস্তায মফীযবাগ ং বার যয়য়ছ ভয়ভি মদো মা । তয়ফ, মকান গাআডার ছড়াআ যাস্তাটি
য়নভিাণ কযা ভায়ঝ ভায়ঝ যাস্তায মাল্ডায মথয়ক ভাটি য়য মগয়ছ ভয়ভি মদো য়গয়য়ছ (য়চত্র-৮)। য়ফয়লতঃ নাআদা নদীয া য়দয় য়নয়ভিত
ংয়য মলা খুফআ ঝুয়কপূন ি য় য়ড়য়ছ ভয়ভি মদো মা । ফতিভায়ন স্থানী জনগণ য়নয়জয়দয উয়যায়গ স্বী রাগআ প্রর্যয়ক্ত ব্যফায কয়য
যাস্তায মলা ংযিয়ণয প্রয়চষ্টা চায়রয় মায়ে ভয়ভি মদো মা (য়চত্র-৯)। গাআডার ফা মলা ংযিয়ণয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণপুফ িক
যাস্তাটি য়নভিাণ কযা য়র যাস্তায মলা এত দ্রুত িয়তগ্রস্ত তনা ভয়ভি প্রতীভান  ।

য়চত্র - ৮: জকর যাস্তায িয়তগ্রস্ত মাল্ডায

য়চত্র - ৯: গ্রাভীণ জনগয়ণয উয়যায়গ জকর যাস্তায মলা
ংযিয়ণয প্রয়চ

৮.১.৩।

দদ্ধক্ষণ সুনাভগঞ্জ ঈল্পজরায জয়কর আঈদ্ধনয়ল্পন দ্ধনদ্ধভতত
ফয়ফ

চা
এফং
দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর মকন্দ্র দু’টিয ফাদ্ধযক

বার ফল্পর প্রতীয়ভান য় (দ্ধচে - ১০)। গ্রাভ মকন্দ্রগুয়রয়ত প্রকে
চরাকারীন
নবনিন্ন
এফং
ন্দ্রগুদ্ধরল্পত
ক্ষল্পণয
ভল্পভত জানা
মায়। দ্ধযদতল্পনয ভয় জয়কর ফহুভখী মকল্পন্দ্র
Haor
Infrastructure and Livelihood Improvement Project
(HILIP) প্রকল্পেয অতায় সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয প্রদ্ধক্ষণ (দ্ধচে - ১১)

এফং চারফন মকল্পন্দ্র ক্ষুদ্র
গ্রীতাল্পদয াপ্তাদ্ধক বা (দ্ধচে ১২) চরদ্ধছর ভল্পভত মদখা মায় । সুদ্ধফধাল্পবাগীযা জানায় ,
য ল্পয ফহুভখী মকন্দ্রগুদ্ধর ন্যান্য প্রকে এফং
ল্পয়াদ্ধজত
ক্ষণ

দ্ধচে-১১: চারফন গ্রাল্পভয ফহুভখী মকল্পন্দ্র ক্ষুদ্র
চরভান বা।

গ্রীতাল্পদয

দ্ধচে - ১০ চারফন গ্রাল্পভয ভাদ্ধি াযাজ দ্ধবল্পরজ মন্টাল্পযয
ফাদ্ধযক ফয়ফ

দ্ধচে-১২: জয়কর ফহুভখী মকল্পন্দ্র দ্ধফর পূণঃখনন দ্ধফলয়ক
চরভান প্রদ্ধক্ষণ।

৮.২
এ ংয়গয ভর উয়েশ্য য়ে যকাযী ো জরাভূয়ভয়ত গযীফ ভৎস্যজীফী জনয়গাষ্ঠীয প্রয়ফায়ধকায য়নয়িত কযায রয়িে
ংগ্রণভরক কয়ভউয়নটি য়বয়ত্তক জরভার ব্যফস্থানা দ্ধয়ত চালু কযা। প্রকয়েয এ ংয়গয অতা প্রধান প্রধান কাজ রঃ
সুয়ফধায়বায়গয়দয য়নয় গঠিত labour Coducting Societiy (LCS) -এয ভাধ্যয়ভ জরাভূয়ভ য়চহ্নতকযণ, ীভানা ংযিয়ণয
রয়িে য়রায স্থান; পুনঃরুদ্ধায়যয রয়িে য়ফর/োর পুনঃেনন; ভৎস্য উৎাদন বৃয়দ্ধ  জীফবফয়চত্র যিায রয়িে ভৎস্য বাশ্রভ
বতযী, ংয়িষ্ট ভৎস্যজীফীয়দয প্রয়িণ প্রদান, ভৎস্য ংযিণ অআন ফাস্তফায়ন াতাকযণ।

৮.২.১। দ্ধযদতন  তথ্য ংগ্র: দ্ধযদতনকাল্পর ংগৃীত তথ্য মথল্পক জানা মায় মম, প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকে
এরাকায ৩০০ টি জরায় ভূদ্ধভীন জনল্পগাদ্ধষ্ঠয ৩০০ টি দ্ধফর ব্যফাযকাদ্ধয ংগঠণ (Beel User Group, BUG) নুকূল্পর দ্ধরজ
প্রদাল্পনয প্রদ্ধবন দ্ধছর। দ্ধকন্তু নানাদ্ধফধ জটিরতায কাযল্পণ ভূদ্ধভ ভন্ত্রণারয় মথল্পক ২৯৩ টি দ্ধফর দ্ধরজ ায়া মগল্পছ। দ্ধরজকৃত
দ্ধফরগুদ্ধরল্পত ভৎস্য চায়লয রল্পক্ষয ২৬৫ টি BUG গঠন কযা ল্পয়ল্পছ; মায মভাট দস্য ংখ্যা ৯০৬১ জন (৬৮১৭ জন পুরুল এফং
২২৪৪ জন ভদ্ধরা)। প্রকে মভয়াল্পদ ১৩৬৮ ৫৫১ রি টাকা ব্যয় দ্ধফল্পরয দ্ধফদ্ধবন্ন ঈন্নয়ন কাজ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধফর
ঈন্নয়ল্পনয ং দ্ধাল্পফ ২৪২ টি দ্ধফল্পরয ঈন্নয়ন/খনন, ৪১১.১১ রি টাকা ব্যয় ৬৩ টি োর পুনঃেনন, ২০.২২ রি টাকা ব্যয়
৬৪ টি য়রয়জকৃত পুকুয উন্নন, ১৫.৮৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ দ্ধফর ংল্পমাগকাদ্ধয যাস্তা দ্ধনভতাণ, ৬৯.৯৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ দ্ধফর ংল্পমাগকাদ্ধয খার খনন,
১১৫ টি দ্ধফল্পরয চাযাল্প ২৫০,০০০ টি দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পণয জরজ বৃক্ষ মযান, ১১ টি দ্ধফল্পরয ীভানা দ্ধরায স্থান এফং ভাল্পছয জন্য
৫০ টি বয়াশ্রভ দতযী কযা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে - ১৩)।

দ্ধফর ব্যফায কাদ্ধযগণ তাল্পদয নুকূল্পর দ্ধরজকৃত

জা

মণ

প্রকে মভয়াল্পদ দ্ধরজকৃত জরায়গুদ্ধরল্পত মভাট ১৬২২ ৫০ টন ভাছ ঈৎাদ্ধদত ল্পয়ল্পছ মায ফাজায ভল্য ১৬৫৭ ৫০ রক্ষ
টাকা। তন্মল্পে ৩৫০ ০০
দ্ধরজ ভাদ্ধন দ্ধাল্পফ
৭০০ ০০ রক্ষ টাকা
মদয ভল্পে দ্ধফতযণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং ৩৭২ ১০ রক্ষ টাকা সুপরল্পবাগীগণল্পক দ্ধফর ঈন্নয়ন কাল্পজয জন্য াদ্ধযশ্রদ্ধভক
দ্ধাল্পফ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ
৮.২.২। মটডারা হুগদ্ধরয়া চাতর দ্ধফর দ্ধযদতন:
দদ্ধক্ষণ সুনাভগঞ্জ মজরায জয়কর আঈদ্ধনয়ল্পনয মটডারা হুগদ্ধরয়া চাতর দ্ধফর দ্ধযদতন কযা য় এফং দ্ধযদতনকাল্পর দ্ধফর ব্যফায
কাদ্ধয দ্ধফদ্ধবন্ন দল্পস্যয াল্পথ অরা য় (দ্ধচে - ১৪)। তাযা জানায় চাতর দ্ধফল্পরয অয়তন ৫৩.৪০ একয (১৭.৫৭ মক্টয)। দ্ধফরটি
গত ০১.০৬.২০০৬ তাদ্ধযল্পখ তাল্পদয দ্ধনকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পছ। ঈজানগোঁ এফং জয়কর গ্রাল্পভয ৭২৬ দ্ধযফায (১৩২ মজল্পর) এ
দ্ধফর মথল্পক যাদ্ধয ঈকৃত ল্পে ভল্পভত জানা মায়।

দ্ধচে-১৩ মটডারা হুগদ্ধরয়া চাতর দ্ধফর খনন  দ্ধফল্পরয চাযাল্প
জরজ বৃক্ষ মযাল্পনয ভােল্পভ ভাল্পছয জন্য বয়াশ্রভ দতদ্ধয

দ্ধচে-১৪ মটডারা হুগদ্ধরয়া চাতর দ্ধফর ব্যফাযকাযী গ্রুল্পয বা

চাতর দ্ধফল্পর ২০১৩ - ২০১৪ থ ত ফছল্পয মভাট ৭৩৮৩ মকদ্ধজ ভৎস্য ঈৎাদ্ধদত য়; মায ফাজায ভল্য ১০,৮৫,২০০.০০ টাকা।
দ্ধফল্পরয দ্ধরজ ভাদ্ধন দ্ধাল্পফ বযাট  ট্যাক্স ৮৪,৩০৩.০০ টাকা যাষ্ট্রীয় মকালাগাল্পয জভা মদয়া ল্পয়ল্পছ। চাতর দ্ধফল্পরয ৫০ জন
দল্পস্যয প্রল্পতযল্পক ১২,০০০.০০ টাকা কল্পয মভাট ৬,০০,০০০.০০ টাকা রবাং মল্পয়ল্পছ। এছাড়া, দ্ধফর ব্যফাযকাযী দস্য গণ
ণ  দ্ধফল্পরয দ্ধফদ্ধবন্ন ঈন্নয়ন ভরক কাল্পজ
থাকায় াদ্ধযশ্রদ্ধভক দ্ধাল্পফ মভাট ২,২০,৭০০.০০ টাকা
(দস্য প্রদ্ধত ৪,৪১৪.০০ টাকা) মল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানা মায়। ফদ্ধষ্ট টাকা দ্ধভদ্ধতয পাল্পে জভা যল্পয়ল্পছ।
৮.৩।

স্ত

ময়ল্পছ
ণ
মণয

ণ

ণ
ণ

ণা

দ্ধিষ্ট
স্তু কযা ল্পয়ল্পছ। সুনাভগঞ্জ মজরায য়ফবন্ন উয়জরা মচ সুয়ফধা প্রদায়নয রয়িে মভাট
১৫৫.০০ রি টাকা ব্যয় ১১টি স্থানা য়নভিাণ কযা য়য়ছ। তন্য়ধ্য য়নয়ম্নয ২টি স্থানা য়যদিন কযা ঃ

৮.৩.১। ফৎপুয গ্রায়ভ ফায়যড াআ স্থানঃ
প্রকয়েয য়ডয়য়য়ত উয়ল্লয়েত ২১,১৬,৮৭০.০০ টাকায য়ফযীয়ত ১৯,৩৫,০০০,.০০ টাকা ব্যয় সুনাভগঞ্জ দয উয়জরায
রিণশ্রী আউয়নয়নয ফৎপুয গ্রায়ভ ১.২ য়কয়রায়ভটায দী্ ি ফায়যড াআ রাআন স্থান কযা য়য়ছ। স্থানী এরয়জআয়ড’য
কভিকতিায়দয াতা য়ফয়বন্ন কয়ভউয়নটি য়বয়ত্তক (CO) ভয়রা  পুরুল এরয়এ দস্যবৃন্দ এ ফায়যড রাআন য়নভিাণ কয়যয়ছ।
এ ফয়যড াআয়য পয়র ৬৭.৪৮ মক্টয এরাকা মচ সুয়ফধা প্রদান কযা ম্ভফ য়ছ। এরাকায ৩০০ জন কৃলক যায়য
উকৃত য়ে । এরাকায সুয়ফধায়বাগীগণ জানা মম এআ াআ রাআয়নয মচ সুয়ফধায পয়র পূয়ফ িয এক পরী জয়ভ ফতিভায়ন
য়তন পরী জয়ভয়ত রূান্তয়যত য়য়ছ (য়চত্র-১৫)। ফায়যড াআয়য ভাধ্যয়ভ মচ মদায পয়র উৎাদন েযচ কয়ভয়ছ, ভূয়ভ
ি এফং ায়ন চয়য মকান অংকা মনআ। জয়ভয দাভ মফয়ড়য়ছ কয়কগুন এফং ায়ফ িকবায়ফ এরাকায জীফনভায়নয উন্নয়ত
য়য়ছ।

৮.৩.২। কৃষ্ণনগয াফ-ভায়জিফর ডোভ য়যদিনঃ
সুনাভগঞ্জ দয উয়জরায কৃষ্ণনগয গ্রায়ভ ২৪,৬৪,৭০০.০০ টাকা ব্যয় ২০১০ - ১২ ভকায়র য়নভিাণ কযা য়য়ছ।
য়যদিনকায়র ডোয়ভয বদ্ ি ২৫.৭ য়ভটায উচ্চতা ৫য়ভঃ  প্রস্থতা ৩.২ য়ভঃ াা মা। এ ডোভটি ১টি পুরুল LCS এফং
১টি ভয়রা LCS মথয়ক ১০ জন কয়য মভাট ২০ জন দস্য LGED াতা য়নভিাণ কয়যয়ছ। এটি য়নভিায়ণ ১৬০০ এরয়এ
মরফায মড ব্য য়য়ছ। য়যদিনকয়র এ োয়রয উজান মথয়ক ায়ন এয় ডোয়ভ জভা য়ে ভয়ভি মদো মা এফং এ ডোয়ভয
ায়ন এরাকায ফাাফাড়ীয়ত গৃস্থয়র  কৃয়লকায়জ ব্যফহৃত য়ে ভয়ভি মদো মা। এরাকায সুয়ফধায়বাগীয়দয ায়থ অরা কয়য
জানা মা মম, কৃষ্ণনগয গ্রায়ভয ৪৪০ জন কৃলক যায়য উকৃত য়ে। এআ ডোয়ভয ায়ন মথয়ক ১৫০ মক্টয জয়ভয়ত ময়চয
সুয়ফধা প্রদান কযা য়য়ছ ভয়ভি প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ জানান। সুয়ফধায়বাগী কৃলকগণ জানা ম, ময়চয পয়র পূয়ফ িয ১
পরী জয়ভ ফতিভায়ন য়তন পরী জয়ভয়ত রূান্তয়যত য়য়ছ, উৎাদন ব্য হ্রা ময়য়ছ, কভ েযয়চ মফী জয়ভয়ত ময়চয
অতা অনন, জয়ভয দাভ বৃয়দ্ধ ময়য়ছ। এয পয়র প্রয়ত একয জয়ভয়ত প্রা ১.৩০ রি টাকা অ বৃয়দ্ধ ময়য়ছ ফয়র জানা
মা। ফ িয়য তায়দয জীফন মাত্রায ভায়নয উন্নয়ত ্য়টয়ছ। মচ সুয়ফধা ছাড়া এরাকায গৃস্থয়রয কায়জ ডোয়ভয য়ঞ্চত ায়ন
ব্যফহৃত য় থায়ক (য়চত্র-১৬)।

য়চত্র - ১৫: ফৎপুয গ্রায়ভ স্থায়ত ফায়যড াআয়য ভাধ্যয়ভ
জয়ভয়ত মচ প্রদান  পর উৎাদন

দ্ধচে -১৬: কৃষ্ণনগয াফ-ভাদ্ধজতফর ডযাল্পভয ঈজাল্পন দ্ধিত
াদ্ধন গৃস্থয়রয কায়জ ব্যফায

৮.৪।

ণ
রক্ষযভাো নুমায়ী ৯০০০০ দল্পস্যয
৬১৫৪৩ জন ভদ্ধরা এফং ২৮৪৫৭ জন পুরুল ভন্বল্পয় ৩০০০ কদ্ধভঈদ্ধনটি ংগঠন কযায প্রদ্ধবন দ্ধছর। দ্ধকন্তু প্রকে মভয়াল্পদ
দস্যল্পদয
২৯৯৫ টি
ংগঠন ২১৪৫ রুল ংগঠন ৮৫০

দ্ধফতযণ কযা ল্পয়ল্পছ।
ময়ল্পছ
দ্ধাল্পফ
গ্রীতাযা দ্ধফদ্ধবন্ন
ে মমভন কৃদ্ধল  প্রাণী ম্পদ ২৭
ভৎস্য ১৫
খায
প্রদ্ধিয়াজাত কযণ ৩ এফং ন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যফায় দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ কল্পযল্পছ। ছাড়া দ্ধভদ্ধতয দস্যবৃন্দ দ্ধনজস্ব দ্ধিত থ ত জভা
কল্পয ১২,২৩,৪৩,০০০ টাকায তদ্ধফর গল্পড় তুল্পরল্পছ।
এফং ংগঠনভুক্ত দস্যয়দয ভল্পে মভাট ৩৫ ৪৩ ৩৬ ০০০ টাকা

প্রকে মভয়াল্পদ ২৯৯৫
ংগঠল্পনয ভল্পে ২৯৮৫ টি ংগঠল্পনয অথ ত াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নদ্ধত ল্পয়ল্পছ এফং ১০ টি ংগঠল্পনয ফস্থায ফনদ্ধত ল্পয়ল্পছ ।
ঈল্পেখ্য মম, এ
দদ্ধক্ষণ
ঞ্জ ঈল্পজরায় ৩টি (পুরুলয
য়
পুরুল), াো
য় ৬টি (পুরুলফদ্ধস্থত। এ ভস্ত সং
দস্যল্পদয াযস্পদ্ধযক
ণ

দ্ধফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ|
নল

কৃত
-টি
পুরুলএ ১০-টি ংঠল্পনয দস্যল্পদয অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নয়ল্পনয জন্য এরাকায় চরভান
ন্য মকান প্রকল্পেয অতায় দ্ধফল্পল কাম তিভ গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন ফল্পর অআএভআদ্ধড ভল্পন কল্পয।
Dropped out

Dropped out

প্রকে য়যদিনকায়র য়ফয়বন্ন ংগঠয়নয দস্য/দস্যয়দয ংয়গ ভতয়ফয়নভকায়র জানা মা মম, প্রকয়েয অতা য়ফয়বন্ন
ধযয়ণয (ক্ষুদ্র ঋণ ংক্রান্ত, ভৎ, কৃয়ল, শুারন আতোয়দ) প্রয়িণ গ্রণ কয়য য়নয়জয়দয দিতা বৃয়দ্ধয ভাধ্যয়ভ য়ফয়বন্ন অফধ িক
কায়জ য়নয়ায়জত য় স্বাফরয়ি য়য়ছ। প্রকয়েয য়তনজন পর সুয়ফধায়বাগী ভয়রা জাানাযা, ায়ফকুন্নাায এফং ভয়নাাযায
মক স্টায়ড কযা । জাানাযা ২০০৫ ায়র প্রকেটিয ঋণ ংগঠয়ন মমাগদান কয়য ৪০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রণ কয়য এফং না িাযী
প্রয়িণ য়নয় মছাট না িাযীয কাজ শুরু কয়যন। যফতীয়ত ৩০ তক জয়ভ ক্র কয়য স্থাীবায়ফ না িায়য গয়ড় তুয়রয়ছ। প্রকয়েয
কায়যগয়য াতা ম না িাযী মা স্বাফরিী য় উয়ঠয়ছ (য়চত্র-১৭)। ফতিভায়ন তায ম্পয়দয ভে ৫০০০০০.০০ টাকা।
ফাৎয়যক াংায়যক ব্য য়নফ িায়য য়য তায ৫০,০০০.০০ ঞ্চ থায়ক। ম ন্যয়দয়ক ভয়নাাযা বোকয়য়নন য়ফলয়
প্রয়িণ য়নয় এফং 4000/- টাকা ঋণ গ্রণ কয়য স্বাফরিী য়য়ছন (য়চত্র-১৮)।

য়চত্র-১৭ পর সুয়ফধায়বাগী জাানাযা মফগয়ভয না িায়য প্রস্তুয়ত য়চত্র-১৮ পর সুয়ফধায়বাগী বোয়িয়নটয ভয়নাাযা মফগয়ভয

৮.৫।
ণ
প্রকে এরাকায ১১ ঈল্পজরায ৬২ আঈদ্ধনয়ল্পনয
১০৯০ টি গ্রাল্পভয দ্ধফদ্ধবন্ন প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক ঈন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ৬০ টি কদ্ধম্পঈটায (৫২.০২ রক্ষ টাকা ), ১ টি পটয়ায (০.৯৯ রক্ষ
টাকা), ২৭ প্রকায দ্ধপ
, ১৭ ধযল্পণয অফাফে , ৪ টি 4WD মানফান (৭৭.৪৪ রক্ষ টাকা ), দ্ধস্পডল্পফাট ৪ টি (২৪.৯৪
রক্ষ টাকা ), মভাটয াআল্পকর ১৬৫ (১৮০.৭৫ রক্ষ টাকা ), ফাআাআল্পকর ১৭ টি (০.৯৪ রক্ষ টাকা ) আতযাদ্ধদ িয় কযা ল্পয়ল্পছ ।
এছাড়া, ১১ টি প্রকে দ্ধপ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ এফং প্রকে কাজ সুচারুরুল্প ম্পল্পন্নয রল্পক্ষয ২১০ জন কভতকততা /কভতচাদ্ধয দ্ধনল্পয়াগ
কযা ল্পয়ল্পছ । দক্ষতা বৃদ্ধিয রল্পক্ষয ব্যফস্থানায ায়থ ম্পৃক্ত ৮৬৪ জন মভাট ২১ ,১৭,৮৩১ জনয়ক য়ফয়বন্ন য়ফলয় প্রয়িয়ণয
ভাধ্যয়ভ দি জনয়ক্তয়ত রূান্তয়যত কযা য়য়ছ । দ্ধযদতনকাল্পর িয়কৃত দ্ধফবন্ন মানফান  যঞ্জাভাদ্ধদ দ্ধফদ্ধবন্ন প্রকে দ্ধপল্প
ব্যফহৃত ে ভল্পভত দখা মায়।
৯।
মণ
প্রকল্পেয মল ম তন্ত

ায়ফ দায়ত্ব ারন কয়যয়ছন।

১০।

প্রাদ্ধন্ত

ন্ত

ন্ত

জতল্পনয
প্রকে ব্যফস্থানায ায়থ ম্পৃক্ত ৮৬৪ জন ,
৯০৬১ জন ভৎস্যজীফী , ২৯৯৫ টি ক্ষুদ্র
মনয
ংগঠন ২১৪৫ রুল ংগঠন ৮৫০ দস্য মভাট ২১ ,১৭,৮৩১
জনয়ক ভৎস্য , কৃয়ল, শুারন, ফকাঠায়ভা য়নভিাণ , ক্ষুদ্র ঋণ আতোয়দ য়ফলয়
প্রয়িয়ণয ভাধ্যয়ভ দি জনয়ক্তয়ত রূান্তয়যত কযা য়য়ছ (য়যদিয়নয ভ
য়ফয়বন্ন ংঠয়নয মম ভস্ত দয়স্যয ংয়গ কথা ফয়র য়ফয়বন্ন তথ্য জানা মগয়ছ ;
তায়দয একটি তায়রকা ংর্যয়ক্ত-২ এ মদোয়না র)।
৭৭৭৫৭

বৃন্দ দ্ধফদ্ধবন্ন ফকাঠায়ভা (ড়ক, ব্রীজ, কারবাট ি, ফাঁধ, ফহুভেী
গ্রাভয়কন্দ্র) য়নভিাণ না িায়য , শুারন, ভৎস্যচাল আতোয়দ অফধ িক 
কভিকায়ে য়নয়ায়জত য়
দ্ধনল্পজল্পদযল্পক
গল্পড় তুল্পরল্পছ এফং তাল্পদয জীফন ভাল্পনয ঈন্নয়ন ঘল্পটল্পছ
। এ ছাড়া ল্পনক
িয়ত
দল্পস্যয ন্তঃয়ন সৃজনীরতায য়ফকা ্য়টয়ছ এফং তায়দয াভায়জক
বায়ফ িভতান য়য়ছ । মমভন- প্রকয়েয পর সুয়ফধায়বাগী জাানাযা না িায়য
মা স্বাফরয়ি ায াাায় াঁচটি ফআ য়রয়ে তায প্রয়তবায স্বািয
মযয়েয়ছ। এভনয়ক পর উয়যাক্তা য়ায়ফ য়তন জন সুয়ফধায়বাগী অন্তজিায়তক
নায়য য়দফয়য পুযস্কায ময়য়ছন (য়চত্র-১৯)।

য়চত্র-১৯: অন্তজিায়তক নাযী য়দফয়য পুযস্কায জী য়তন জন পর সুয়ফধায়বাগী

ঈভে তক্ত ঈল্পযশ্য জতল্পনয রল্পক্ষয

ফাস্ত
ভৄল্পয

-
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দ্ধনল্পয়

ক্ষুদ্র
ন, ৯০৬১
মদয জন্য ২৫০ -টি
দ্ধফর ব্যফাযকাযী ংগঠন এফং ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয ৫১৭৬ টি এরদ্ধএ
গঠন কযা ল্পয়ল্পছ । ২৬৫১ ক্ষুদ্র ংগঠয়নয ২০ ,৫০৬
৯১৪.৫৬
এফং
মথল্পক
২২৭৪.৫২
৩.২।
ভােল্পভ
ব্যফস্থানায়
জনল্পগাদ্ধষ্ট যাদ্ধয ম্পৃক্ত ল্পত
মল্পযল্পছ। পল্পর তাযা অদ্ধথ তক  াভাদ্ধজকবাল্পফ ক্ষভতাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ এফং
এরাকায জনগয়ণয ভাধ্য য়চতনতা বৃয়দ্ধ ময়য়ছ । সুয়ফধাবগীয়দয ভয়ধ্য ১২৯
জন পুরুল এফং ১৫০ জন ভয়রা য়ফয়বন্ন স্থানী যকায য়নফ িাচয়ন ং গ্রণ
কয়য এফং ৫১ জন পুরুল এফং ৫৪ জন ভয়রা য়ফজী আয়য়ছ এফং স্থানী
যকায য়নফ িাচয়ন ং গ্রণ কয়য পর য় মনর্তত্ব য়দয়েন।
৩.৩। প্রকে এরাকা ২৫৯৫- অল্প তদ্ধনক ভৄক্ত
৩৫০ য়কঃয়ভঃ গ্রাভীণ
যাস্তা, ৫ য়কঃয়ভঃ গ্রাভ প্রয়তযিা মদার , ৩৪৯ য়কঃয়ভঃ যাস্তা ংস্কায , ২৯টি
ফভৄেী গ্রাভ মকন্দ্র স্থান , ৭৭৮৫০যল্পক াদ্ধন যফযা, ৭৮৪০৬ -টি
দ্ধযফাযল্পক
কযা ল্পয়ল্পছ । এছাড়া, আতোয়দ
কভিকায়েয ভাধ্যয়ভ প্রকে এরাকায ৯৩৬১৯ টি য়যফায়যয অথ ি -াভায়জক
ফস্থায উন্নয়ত য়য়ছ।
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প্রয়মাজে ন।

1২। য়ডটঃ প্রকয়েয য়য়অয ম িায়রাচনা মদো মা মম , ২০০২-০৩ মথয়ক ২০১৩-১৪ থ ি ফছয়যয বান্তযীন য়ডট ম্পন্ন য়য়ছ ।
বান্তযীন য়ডয়ট প্রধান মকান অয়ত্ত/ম িয়ফিণ উত্থায়ত য়ন। তয়ফ ২০০২-০৩ মথয়ক ২০১২-১৩ থ ি ফছয়যয External য়ডট ম্পন্ন
য়য়ছ। প্রয়তেক য়ডয়টআ য়কছু াধাযণ ম িয়ফিণ /অয়ত্ত উত্থায়ত য়য়ছ ; মমগুয়র মথাভয় য়নষ্পয়ত্ত কযা য়য়ছ ভয়ভি য়য়অয -এ
উয়ল্লে যয়য়ছ। প্রকয়েয ২০১৩-১৪ থ ি ফছয়যয External য়ডট ম্পন্ন য়ন । এ য়ফলয় য়জজ্ঞাা কযা য়র প্রকে য়যচারক জানান
মম, খুফ ীঘ্রআ এ External য়ডট ম্পন্ন কযা য়ফ।
১৩। পূফ িফতী য়যদিনঃ য়য়অয ম িায়রাচনা জানা জানা মা মম , প্রকে ফাস্তফানকায়র স্থানী যকায য়ফবায়গয ভায়যচারক ,
র্যগ্ম-য়চফ, ভূয়ভ ভন্ত্রণারয়য়য য়চফ , স্থানী যকায প্রয়কৌর য়ধদপ্তয়যয প্রধান প্রয়কৌরী এফং উন্নন য়মাগী IFAD -এয য়ফয়বন্ন
য়ভন য়ফয়বন্ন ভয় প্রকেটি য়যদিন কয়যয়ছন এফং তায়দয ম িয়ফিণ ভ মথামথবায়ফ প্রয়তারন কযা য়য়ছ ভয়ভি উয়ল্লে যয়য়ছ ।
তাছাড়া ২০১১ ায়র প্রকেটি এ য়ফবাগ কর্তিক ভধ্যফতী ভোন কযা য়য়ছ
। ভোয়নয ভতাভয়তয অয়রায়কআ ফতিভান প্রকয়েয
নুযয়ণ ৫টি ায মজরায য়ধফাীয়দয জীফন ভায়নয উন্নয়নয রয়িে (১) Haor Infrastructure and Livelihood Improvement
Project (HILIP) এফং (২) Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (HFMLIP) ীল িক দুআটি ২টি
প্রকে গ্রণ কযা য়য়ছ মা ফতিভায়ন ফাস্তফানাধীন যয়য়ছ।
১৪। অআএভআদ্ধড’য ম িয়ফিণঃ (Findings)
১৪.১। প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন (য়য়অয) নুমাী প্রকয়েয মকান য়েযআ ফাস্তফানআ ভাপ্ত মন
। তয়ফ, ফাস্তফ ফস্থা
ম িয়ফিয়ণ মদো মা য়কছু য়কছু য়েয ফাস্তফান গ্রগয়ত রিেভাত্রায মচয় য়ধক এফং য়কছু য়কছু য়েয মিয়ত্র প্রতোয়ত
রিভাত্রায মচয় কভ গ্রগয়ত য়জিত য়য়ছ । মমভন- প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকে ব্যফস্থানায াল্পথ ম্পৃক্ত
৮৬৪ জন কভতকততা মবৌত ফকাঠাল্পভা (৩৭০১০ জন) ভৎস্য (৯৫০০) কৃদ্ধল  প্রানী ম্পদ (৮০০০ জন) ক্ষুদ্র ঊণ ব্যফস্থানা
(৯০০০ জন ) প্রভৃদ্ধত ংল্পগয াল্পথ ম্পৃক্ত মভাট ২১৭৮৩১ জল্পনয দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয় প্রদ্ধক্ষল্পণয প্রদ্ধবন যল্পয়ল্পছ । প্রকয়েয মবৌত
ফকাঠায়ভা য়েয ফাস্তফান মমভন - যাস্তা/ফাধ য়নভিাণ, এরয়এ গঠন, এরয়এ দস্যবৃয়ন্দয প্রয়িণ প্রদান এফং অফধ িক
কভিকায়ে ম্পৃক্ত কযণ আতোয়দ মিয়ত্র য়জিত াপে রিভাত্রায মচয় য়ধক । যয়ি, ভৎস্যচাল, কৃয়ল  শুম্পদ এফং

ত াপল্য রক্ষভাোয দ্ধকচৄটা কভ ল্পয়ল্পছ । প্রকয়েয প্রয়িণ য়েয রিেভাত্রা এফং য়জিত
ক্ষুদ্র দ্ধফতযণ আতযাদ্ধদ মক্ষল্পে দ্ধজত
াপে য়নয়ম্নয াযণীয়ত য়ন্নয়ফয়ত রঃ
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী প্রদ্ধক্ষণ

প্রকৃত/ফাস্তফা
প্রদ্ধক্ষণ

ভতাভত/াথ তকয

১। মবৌভ ফকাঠাল্পভা

৩৭০১০

৮১,২১৯

+ ৪৪২০৯

২। ভৎস্য চাল

৯৫০০

৯০৬১

- ৪৩৯

৩। কৃদ্ধল  প্রাণী ম্পদ

৮০০০০

৭৭৭৫৭

- ২২৪৩

৪। ক্ষুদ্রঊণ ব্যফস্থানা

৯০০০০

৮৪০৯১

- ৫৯০৯

৫। কদ্ধভঈদ্ধনটি ংগঠন  দ্ধফর ব্যফাযকাযী বযন্তযীন দ্ধডট

৪৫৭

৪৭৪

+ ১৭

৬। স্টাপ প্রদ্ধক্ষণ

৮৬৪

৮৬৪

+০

২১৭৮৩১

২,৫৩,৪৬৬

প্রদ্ধক্ষল্পণয দ্ধফলয়

মভাটঃ

+৩৫৬৩৫

ঈভে তক্ত তথ্য ম তাল্পরাচনা কযল্পর মদখা মায় মম
, মবৌত ফকাঠাল্পভা খাল্পত রক্ষযভাোয মচল্পয় ৪৪২০৯ জন দ্ধধক ংখ্যক
সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পক প্রদ্ধক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ । যল্পক্ষয ভৎস্যচাল, কৃদ্ধল  শু ারন এফং ক্ষুদ্র ঊণ মক্ষল্পে রক্ষযভাোয মচল্পয়
মথািল্পভ ৪৩৯, ২২৪৩ এফং ৪৯০৯ জন কভ ংখ্যক মস্টকল্পাল্ডাযল্পক প্রদ্ধক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ । থচ দ্ধফদ্ধবন্ন মক্টল্পয প্রদ্ধক্ষণ
খাল্পতয প্রাক্কদ্ধরত ফযাদ্দ মকান হ্রা -বৃদ্ধি ছাড়াআ ভদয় থ ত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয এ - মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ । াফ-মক্টয মথল্পক
ব্যয় ভন্বয় না কল্পয দ্ধকংফা প্রদ্ধক্ষণ খাল্পত নঃফযাদ্দ না কল্পয এত দ্ধধক ংখ্যক সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পক দ্ধকবাল্পফ প্রদ্ধক্ষণ মদয়া
ল্পয়ল্পছ জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাবৃন্দ জানান মম , দ্ধডদ্ধদ্ধ’য রক্ষযভাো নুমায়ী ফযাদ্দ এফং প্রদ্ধক্ষণাথীয
ংখ্যা দ্ধযফতীত মযল্পখ ল্পনক প্রদ্ধক্ষণাথীল্পক দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয়য ঈয একাদ্ধধকফায প্রদ্ধক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ
। এভনদ্ধক
প্রয়নীয় মকল্পে দ্ধযল্পো ত মকাল্প তয অল্পয়াজন কযা ল্পয়ল্পছ ; মা প্রকল্পেয মফদ্ধনদ্ধপট মদখাল্পনায মক্ষল্পে পৃথকবাল্পফ গনণা কযা
ল্পয়ল্পছ। পল্পর, দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ঈদ্ধেদ্ধখত রক্ষযভাোয মচল্পয় মভাট প্রদ্ধক্ষণাথীয ংখ্যা বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ । এ ভস্ত দ্ধফলল্পয় দ্ধদ্ধঅয -এ
স্পষ্টতা যল্পয়ল্পছ; মা দূযীভূত কযায প্রল্পয়াজন দ্ধছর ভল্পভত অআএভআদ্ধড ’য দ্ধনকট প্রতীয়ভান য়।
১৪.২। নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত নুমাী ভুয়ভীন ভৎস্যজীফীয়দয য়নয় ৩০০ টি য়ফর ব্যফাযকাযী ংগঠয়নয
(য়ফআউয়জ) গঠনপূফ িক
তায়দয নুকূয়র ৩০০ টি জরভর ভয়ধ্য স্তান্তয়যয প্রয়বন য়ছর । য়ফর উন্নন োয়ত ফযাে য়ছর ১৩৬৮ .৫১ রি টাকা । য়কন্তু
সুয়ফধায়বাগীয়দয য়নকট স্তান্তয়যয জন্য ভূয়ভ ভন্ত্রণার য়ত মভাট ২৯৩ -টি জরভার য়রজ াা মগয়ছ াা মগয়ছ এফং
প্রায়নক জটিরতা , ভাভরাজয়নত ভস্যা , স্থানী য়ফয়যাধ এফং জরভার বযাট য় মাা আতোয়দ য়ফয়বন্ন কাযয়ণ প্রকে
মভায়দ ২৬৫ টি জরভার য়ফআউয়জ (য়ফর আউজায গ্রু ) -এয য়নকট স্তান্তয কযা ম্ভফ য়য়ছ । এয ভয়ধ্য ২৫০ টি েননপূফ িক
য়যকয়েতবায়ফ উন্নয়নয প্রয়বান থাকয়র প্রকৃতয়ি উন্নন য়য়ছ ২৪২ টি য়ফয়রয
। থচ, য়ফর উন্নন োয়তয ভদ
ফযােআ (১৩৬৮.৫১ রি টাকা) ব্য য়য়ছ ভয়ভি য়য়অয এ উয়ল্লে যয়য়ছ। এ মিয়ত্র ফযাে মথয়ক প্রতোয়ত সুপর জিন ম্ভফ
য়ন ভয়ভি অআএভআয়ড’য য়নকট প্রতীভান  (নুয়েদ- ৮.২.১)।
১৪.৩। প্রকয়েয য়জিত পরতা য়নয় প্রকয়েয সুয়ফধায়বাগী এফং এরাকায য়ফয়বন্ন মশ্রণী মায ভানুয়লয ায়থ অরা কয়য দুআ য়বন্ন
প্রয়তয়ক্রা জানা মগয়ছ । মমভন- প্রকয়েয প্রতেি সুপরয়বাগীযা প্রকয়েয কভিকােভয়ক য়র্ত -ভার্ততুে ফরিন য়ায়ফ ভয়ন
কয়য। তাযা জানা কয়ভউয়নটি য়বয়ত্তক ম্পদ ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ দয়যদ্র  য়নঃস্ব জনয়গায়ষ্ঠয ম্পয়দ প্রয়ফাধীকায ্য়টয়ছ ,
য়ফরভয় ভায়ছয উৎাদন  জীফবফয়চত্র বৃয়দ্ধ ময়য়ছ , াভায়জকবায়ফ তাযা িভতায়ত য়য়ছ , অত্ধ-য়ফশ্বা সৃয়ষ্ট য়য়ছ ,
অফধ িক কভিসূয়চয়ত ম্পৃক্ত থাকা তায়দয অ বৃয়দ্ধ ময়য়ছ , জীফন ভায়নয আয়তফাচক য়যফতিন য়য়ছ এফং য়যফায 
ভায়জ তায়দয গ্রণয়মাগ্যতা বৃয়দ্ধ ময়য়ছ । য়নয়ক অফায প্রকয়েয অতা দয়যদ্র  য়নঃস্ব ভূয়ভীন জনয়গায়ষ্ঠয়ক জরভর
ব্যফস্থানা ম্পৃক্ত কযা তাযা মফী রায়বয অা ভা ভাছ য়ফয়রয কর ভাছ মভয়য মনটিব প্রজায়ত  এরাকা জীফ -বফয়চত্রে
ধ্বং কয়য মপরয়ছ এভন য়বভত মালণ কয়যয়ছ । সুতযাং প্রকেটি এরাকায জীফবফয়চয়ত্রেয উয মকান য়ফরু প্রবাফ মপরয়ছ
য়কনা তা য়ফস্তায়যতবায়ফ েয়তয় মদো প্রয়াজন ভয়ভি অআএভআয়ড ভয়ন কয়য (নুয়েদ-৮.৪, ১০.২)।

১৪ ৪। ভুয়ভ ভন্ত্রণারয়য ায়থ স্বািয়যত চুয়ক্ত নুমাী প্রাপ্ত ২৯৩ টি জরভর প্রকে মভাদকারীন প্রকয়েয সুয়ফধায়বাগীযা ব্যফায
কয়যয়ছ এফং যফতীয়ত HILIP এফং HFMLIP প্রকয়েয অতা ২০১৯ ার ম িন্ত ব্যফায়যয য়ফলয় ভূয়ভ ভন্ত্রণারয়য
নুভয়ত াা মগয়ছ । প্রকৃতয়ি, জরভরগুয়র দী্ ি ভয়য জন্য য়রজ না াা মগয়র এফং সুয়ফধায়বাগীয়দয য়নয় ভফা
য়ভয়ত গঠন কয়য জরভর গুয়রয ব্যফস্থানা অআনী কাঠায়ভায ভয়ধ্য না অনয়র প্রকয়েয সুপর মটকআ য়ফনা এফং প্রকয়েয
দী্ িস্থাী সুপর মথয়ক প্রকৃত সুয়ফধায়বাগীগণ ফয়ঞ্চত য়ফ ভয়ভি অআএভআয়ড ভয়ন কয়য (নুয়েদ-৮.২.১)।
১৪.৫। সুনাভগঞ্জ মজরায
য়নয়ভিত তায়যপুয – মারাআভানপুয াফভায়জিফর যাস্তায মাল্ডায়যয
ায় ভাটি য়য মগয়ছ , যাস্তায উয মথয়ক ভায়ঝ ভায়ঝ Screeding উয়ঠ মগয়ছ এফং যাস্তায ং য়ফয়ল মবংয়গ য়গয়য়ছ এফং
দয়িণ সুনাভগয়ঞ্জয জকর অযয়য় গ্রাভীণ যাস্তায নাআন্দা নদীয তীযফতী ংয়য মাল্ডায মথয়ক ভাটি য়য মগয়ছ এফং মলা
িয়তগ্রস্ত য় ঝুয়কপূণ ি য়য়ছ য়ড়য়ছ ভয়ভি মদো মা । এয পয়র মানফান এফং ভানুল -জয়নয চরাচয়র য়ফয়িত য়ে ভয়ভি
য়যদিনকায়র মদো মা । য়যদিনকৃত এ যাস্তা দু ’টি প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ন্যান্য িয়তগ্রস্ত ফকাঠায়ভাগুয়র
নয়তয়ফরয়ি মথামথবায়ফ মভযাভয়তয ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক ভয়ভি অআএভআয়ড
’য য়নকট প্রতীভান  । ন্যথা, এ
ফকাঠায়ভাগুয়র ক্রভান্বয় অয়যা িয়তগ্রস্ত য় ব্যফায়যয নুয়মাগী য় ড়ায অংকা যয়য়ছ (নুয়েদ-৮.১.২)।
১৪.৬। প্রকল্পেয অতায় মম ভর ৫টি ংল্পগয ফাস্তফায়ল্পনয াল্পথ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ ছাড়া ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ ভন্ত্রণারয় , ভূদ্ধভ
ভন্ত্রণারয়, দ্ধযল্পফ  ফন ভন্ত্রণারয় , েী ঈন্নয়ন  ভফায় দ্ধফবাগ , জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (দ্ধডদ্ধএআচআ), কৃদ্ধল ব্যাংক
এফং দ্ধফদ্ধবন্ন মফযকাযী ংস্থায ম্পৃক্ততা যল্পয়ল্পছ । দ্ধকন্তু যাভতককাল্পর এ ভস্ত ভন্ত্রণারয়  ংস্থায কাম তকয ম্পৃক্ততা
দ্ধযরদ্ধক্ষত য়দ্ধন । প্রকল্পেয দীঘ ত মভয়াদী সুপর দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণাযয় /দ্ধফবাগ/ংস্থাভল্পয ম্পৃক্ততা মজাযদায কযা
প্রল্পয়াজন ভল্পভত অআএভআদ্ধড’য দ্ধনকট প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ (নুল্পছদ -৮.২.১)।
১৪.৭। প্রকেটি জুরাআ,

২ - জুন ২০১৩ মভায়দ ফাস্তফায়নয রয়িে গত ২৩ ।১০।২০০২ তায়যয়ে নুয়ভায়দত  এফং

র
ায়ফ দায়ত্ব প্রাপ্ত ন । ফতীয়ত প্রকয়েয
মভাদ ১ ফছয থ িাৎ জুন , ২০১৪ ম িন্ত বৃয়দ্ধ া । প্রকৃতয়ি প্রকেটি সুনাভগঞ্জ মজরায ১১ টি উয়জরা য়তনটি ম িায় (১ভ
ম িাঃ ২০০২ - ২০০৭, ২ ম িাঃ ২০০৭ - ২০১১ এফং ৩ ম িাঃ ২০১১ - ২০১৪) প্রকয়েয য়ফয়বন্ন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ত
য়য়ছ। প্রকয়েয শুরু মথয়ক মল ম িন্ত ১ জন প্রকে য়যচারক দায়ত্ব ারন কযা প্রকয়েয ভয়নটয়যং মথামথ য়য়ছ এফং
প্রকুয়েয ফাস্তফান ত্বযায়ন্বত য়য়ছ; মা প্রকয়েয য়ফয়বন্ন অউটপুট ম িায়রাচনা প্রতীভান  (নুল্পেদ -৯, ১০)।
১৪.৮।

রক্ষযভাো নুমায়ী
অতায় ৯০০০০ দল্পস্যয ৬১৫৪৩ জন ভদ্ধরা এফং ২৮৪৫৭ জন পুরুল
ভন্বল্পয় ৩০০০ কদ্ধভঈদ্ধনটি ংগঠন কযায প্রদ্ধবন দ্ধছর । দ্ধকন্তু প্রকে মভয়াল্পদ
দস্যল্পদয
২৯৯৫ টি
ংগঠন ২১৪৫

রুল ংগঠন ৮৫০

য়য়ছ। ংগঠনভুক্ত দস্যয়দয ভল্পে মভাট

দ্ধফতযণ

৩৫ ৪৩ ৩৬ ০০০ টাকা) এফং
ভাধ্যয়ভ
য উয়যাগ গ্রণ কযা ময়ল্পছ পয়র,
প্রকে মভয়াল্পদ ২৯৯৫ ংগঠল্পনয ভল্পে ২৯৮৫ টি ংগঠল্পনয অথ ত াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নদ্ধত ল্পয়ল্পছ এফং ১০ টি ংগঠল্পনয
ফস্থায ফনদ্ধত ল্পয়ল্পছ। মম, ১০ টি ংঠল্পনয ফস্থায ফনদ্ধত ল্পয়ল্পছ , ম ভস্ত ংঠল্পনয ফনদ্ধতয কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ তাল্পদয
ফস্থায ঈন্নয়ল্পনয জন্য দ্ধফল্পল কাম তিভ গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন ফল্পর অআএভআদ্ধড ভল্পন কল্পয (নুল্পছদ ৮.৪)।
১৪.৯। য়যদিনকায়র জানা মা মম , প্রকয়েয ংগঠয়নয ফাআয়য অয য়নক ত দয়যদ্র য়যফায যয়য়ছ মাযা এ প্রকয়েয সুয়ফধা
মথয়ক ফয়ঞ্চত যয়য়ছ । তায়দযয়ক প্রকয়েয ধীয়ন গঠিত ংগঠয়নয অতা অনয়ত াযয়র ংগঠয়নয ংখ্যা  অফধ িক
কভিকায়েয য়যয়ধ অয বৃয়দ্ধ মত এফং ায়ফ িকবায়ফ ত্র এরাকায অথ ি -াভায়জক ফস্থায অয উন্নয়ত য়ত াযত ফয়র
ধাযণা কযা মা । সুতযাং প্রকয়েয পয়রাঅ য়ায়ফ গৃীত HILIP এফং HFMLIP প্রকয়ে অতা এ প্রকে ফয়ভূিত ত
দয়যদ্রয়দয য়নয় অা অফশ্যক ভয়ভি অআএভআয়ড ভয়ন কয়য। (নুয়েদ-১৩)।

১৫। অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ
১৫.১। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন তযাদ্ধন্বত কযায রল্পক্ষয প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম তন্ত (জুরাআ,
২ - জুন ২০১৪
’য একজন
দ্ধন
ায়ফ দায়ত্ব ারন কা প্রকয়েয ভয়নটয়যং বার য়য়ছ । সুতযাং প্রকল্পেয
ফাস্তফায়ন তযাদ্ধন্বত কযায রল্পক্ষয প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্ধযকেনা কদ্ধভন কতৃতক প্রকে দ্ধযচারক দ্ধনল্পয়াগ ংিান্ত
নীদ্ধতভারা নুযণ কযল্পত াল্পয (নুয়েদ- ৯, ১৪.৮) ।
ত পরতা দীঘ তস্থায়ী ফা মটকআ কযায রল্পক্ষয প্রকল্পেয কাম তিল্পভয াল্পথ ম্পৃক্ত ংদ্ধিষ্ট দ্ধফদ্ধবন্ন
১৫.২। প্রকল্পেয ভােল্পভ দ্ধজত
ভন্ত্রণারয়, দ্ধফবাগ  ংস্থা মমভন - ভূদ্ধভ ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ ভন্ত্রণারয় , কৃদ্ধল ভন্ত্রণারয়, দ্ধযল্পফ  ফন ভন্ত্রণারয় ,
েী ঈন্নয়ন  ভফায় দ্ধফবাগ , জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয , ফাংরাল্পদ কৃদ্ধল ব্যাংক , ংদ্ধিষ্ট এনদ্ধজ প্রভৃদ্ধত ংস্থায ভল্পে
াযস্পাদ্ধযক ভন্বয়  দ্ধধকতয ল্পমাদ্ধগতাভরক ম্পকত স্থান কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ- ৮, ১৪.৬ )।
১৫.৩। ফততভান
HILIP
HFMLIP ীল তক
সুনাভগঞ্জ
অযম্ভ
সুতযাং স্থানী যকায য়ফবায়গয সুনাভগঞ্জ কাম িার মথয়ক
এ প্রকয়েয অতা গঠিত য়ফয়বন্ন এরয়এ দস্যবৃন্দয়ক তায়দয প্রয়াজনানুমাী কৃয়ল, ভৎস্যচাল, শুারন, ক্ষুদ্র
ব্যফস্থানা আতোয়দ য়ফলয় HILIP
HFMLIP ীল িক প্রকয়েয অতা প্রয়িণ প্রদায়নয ব্যফস্থা ব্যাত যােয়ত য়ফ
(নুয়েদ- ৮, ১৩, ১৪.১, ১৪.৪, ১৪.৯)।
১৫.৪। প্রকয়েয ভৎস্যচাল য়েয অতা সুয়ফধা ফয়ঞ্চত ত দয়যদ্রয়দয জরভয়র প্রয়ফায়ধকায ংযিণ  ভৎস্যচাল য়ফলয়
সুয়ফধায়বাগী এফং এরাকায ট্রায়ডনার জরভর আজাযাদাযয়দয য়বন্ন প্রয়তয়ক্রা /ভনবায়ফয য়ফলটি উচ্চ ম িায়য কায়যগয়য
কয়ভটি গঠন কয়য েয়তয় মদেয়ত য়ফ (নুয়েদ- ১৪.৩)।
১৫ ৫। ভুয়ভ ভন্ত্রণার মথয়ক য়রজকৃত ২৯৩ টি জরভর ফতিভায়ন ২০১৯ ার ম িন্ত
HILIP এফং HFMLIP প্রকয়েয অতা
এরাকায সুয়ফধায়বাগীগণ ব্যফায কযয়ছন । উক্ত জরভরগুয়র দী্ িস্থাী মভায়দ সুয়ফধায়বাগীয়দয নুকূয়র য়রয়জয ব্যফস্থা
কযয়ত য়ফ এফং সুয়ফধায়বাগীয়দয য়নয় ভফা য়ভয়ত গঠন কয়য জরভর গুয়রয ব্যফস্থানা অআনী কাঠায়ভায ভয়ধ্য অনয়ত
য়ফ (নুয়েদ-৮.২.১, ১৪.৪, ১৪.৯)।
১৫.৫।

রক্ষযভাো নুমায়ী
অতায় প্রকে মভয়াল্পদ গঠিত ২৯৯৫ কমিউমিটি ংগঠল্পনয ভল্পে
২৯৮৫ টি ংগঠল্পনয অথ ত াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নদ্ধত ল্পয়ল্পছ এফং ১০ টি ংগঠল্পনয ফস্থায ফনদ্ধত ল্পয়ল্পছ। মম, ১০ টি
ংঠল্পনয ফস্থায ফনদ্ধত ল্পয়ল্পছ , ম ভস্ত ংঠল্পনয ফনদ্ধতয কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ তাল্পদয অথ ত -াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নয়ল্পনয
জন্য দ্ধফল্পল কাম তিভ গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পছদ ৮.৪, ১৪.৪)।

১৫.৬। সুনাভগঞ্জ মজরায ায়ফ িক উন্নয়নয রয়িে ফতিভান প্রকয়েয ফাআয়যয দুঃস্থ  ত দয়যদ্র য়যফায গুয়রয়ক প্রকয়েয পয়রাঅ
য়ায়ফ গৃীত HILIP এফং HFMLIP প্রকয়ে অতা অনা মময়ত ায়য এফং স্বে ব্য  রাগআ প্রর্যয়ক্ত ম্প্রাযয়ণয রয়িে
দয়যদ্র ভয়রায়দয ফকাঠায়ভাগত উন্ননভরক কভিকায়ে ং গ্রয়ণয উয়যাগটি মদয়য াড়
-ফাড় মফয়ষ্ঠত জরাভূয়ভ
দৄেয়ত এরাকা ব্যফায কযা মময়ত ায়য (নুয়েদ-১৪.৯)।
১৫ ৭। সুনাভগঞ্জ মজরায

দ্ধনদ্ধভতত ক্ষদ্ধতগ্রস্ত তায়যপুয – মারাআভানপুয াফভায়জিফর যাস্তা এফং

দয়িণ সুনাভগঞ্জ উয়জরায জকর গ্রায়ভয নাআদা নদী তীযফতী অযয়য় যাস্তায িয়তগ্রস্ত মিা প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত
ন্যান্য িয়তগ্রস্ত ফকাঠায়ভাগুয়র নয়তয়ফরয়ি মথামথবায়ফ মভযাভয়তয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ-৮.১.২, ১৪.৫)।
১৫.৮ । প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন মভয়াদকাল্পরয ২০১৩-১৪ থ ি ফছয়যয External য়ডট ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ এফং মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত ল্পর
তা মথামথবাল্পফ দ্ধনষ্পদ্ধিয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১৪.৩)
১৫.৯। নুল্পেদ ১৫.১ - ১৫.৮ -এয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় মল্পথাল্পাভেক্ত ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা অগাভী এক ভাল্পয ভ মে
।

ংভেদ্ধক্ত -১
(রক্ষ টাকায়)
Items of work (as per DPP)

Unit

Target (as per DPP)
Financial

1
2
Revenue
Code, Particular
4500 pay of officers
Nos
4600, pay of establishments
Nos
4801 Travelling expens
1. PMU office
Ls
2.Liasion office
Ls
3.Upazilas office
Ls
4806 Office Rent
1.PMU office
Ls
2.Liasion office(security)
Ls
3.Upazilas office
Ls
4823 Petrol and Lubricant
1.PMU office
Ls
2.Liasion office
Ls
3.Upazilas office
Ls
4829 Research expenditure
Agricultural Research
Trail
4833 Advertisement & publication
1) Demonstration
Demo
2) Field Days
Nos
3) Fisheries Support
Ls
(Promo Materials)
4) Agr Extension Support
Ls
(Prom. Material)
4840 Training expenditure
1) PMU Office (Mangt Training)
Ls
2) Institutional (Upazila)
Nos
3) Fisheries training
Nos
4) AgricultureTraining
Nos
5) Micro-credit Training
Ls
4842 Seminer and Conference
1.Participative M&E Workshop
Nos
2.Project Workshop
Nos
4874 Consultancy
1.Management Consultant
Mm
2.Tech. Ast-PIM
Mm
3.Technical Assistance-MIS
Mm
4.Fisheries Technical Assistance
Mm
5.Agriculture Technical
Mm
Assistance
4886 Survey
1 Eval. and Project Completion
Study
2.Financial Audit
Nos

Actual Progress
Financial

3

Physical
(Quantity)
4

5

Physical
(Quantity)
6

2018.41
358.16

141
69

2018.41
358.16

140
67

51.05
1.29
125.98

Ls
Ls
Ls

51.05
1.29
125.98

Ls
Ls
Ls

12.33
7.01
89.38

Ls
Ls
Ls

12.33
7.01
89.38

Ls
Ls
Ls

58.78
18.15
88.61

Ls
Ls
Ls

58.78
18.15
88.61

Ls
Ls
Ls

215.38

287

215.38

287

277.38
21.88
36.18

7564
1846
Ls

277.38
21.88
36.18

8168
1846
Ls

42.77

Ls

42.77

Ls

187.35
58.49
115.85
222.00
170.98

50
24
972
2631
2722

187.35
58.49
115.85
222.00
170.98

50
24
972
2631
2722

12.02
38.33

4
81

12.02
38.33

4
81

161.66
15.62
5.74
65.22
27.08

102
16
10
18
30

161.66
15.62
5.74
65.22
27.08

102
16
10
18
30

72.80

7

72.80

7

Reasons for
deviation
(±)
7

Items of work (as per DPP)

Unit

Target (as per DPP)
Financial

1
Fisheries Studies
1. Fish Catch Monitoring Studies
2 Biodiversity Monitoring
3 Resource Mapping
4.Initial PRA
4889Audit Fee
1.LACI Perfor. Rev.
2.CO Audit
3.External CO Audit
4899 Other expenditure
1. Support to DoF
2.Support to DAE, DLS
3.Other Operating Cost
(PMU)Contingency
4.Other Operating Cost
(DLO) contingency
5.Boat Hire
6.Other Operating Cost
(Upazila)contingency
4900 Repair, Maintenance and
Rehabilitation
4901 Motor Vehicle :
1.Vehicle O&M (PMU)
2.Vehicle O&M (Dhaka
Liaison Office)
3.Vehicle O&M (Upazila)
4916Equipment and Accessories
1) Equipment O&M (PMU)
2)Equipment O&M (DLO)
3)Equipment O&M (Upazila)
4976 Water Transportation
1)Vehicle O&M (PMU)
2)Vehicle O&M (Liaison Office)
3)Vehicle O&M (Upazila)
4999 Other Repair and Maintenance
1. Maintenance for
infrastructure
2.Vehicle Management
Total Revenue
Capital
6800 Acquisitions of assets
A) PMU
6807. 4 WD Vehicles
6807. Motor Cycle
B )Upazila Offices
6807.Motor Cycle
6809 Water Transport

Actual Progress

2

3

Physical
(Quantity)
4

Financial
5

Physical
(Quantity)
6

Study
Study
UZ
Nos

431.85
1.98
115.49
5.50

10
2
9
1

431.85
1.98
115.49
5.50

10
2
9
1

Audit
Audit

89.97
1.08

11169
1

89.97
1.08

11169
1

Ls
Ls
Ls

15.18
13.44
150.90

Ls
Ls
Ls

15.18
13.44
150.90

Ls
Ls
Ls

Ls

26.57

Ls

26.57

Ls

Ls
Ls

116.42
226.95

Ls
Ls

116.42
226.95

Ls
Ls

Ls
Ls

23.94
13.52

Ls
Ls

23.94
13.52

Ls
Ls

Ls

37.42

Ls

37.42

Ls

Ls
Ls
Ls

22.31
5.90
33.18

Ls
Ls
Ls

22.31
5.90
33.11

Ls
Ls
Ls

Ls
Ls
Ls

3.40
0.15
1.69

Ls
Ls
Ls

3.40
0.15
1.69

Ls
Ls
Ls

Ls

790.16

Ls

790.15

Ls

Ls

3.00
6705.88

Ls

3.00
6705.80

Ls

No
No

77.44
13.84

4
9

77.44
13.84

4
9

No

166.91

156

166.91

156

Reasons for
deviation
(±)
7

Items of work (as per DPP)

Unit

Target (as per DPP)
Financial

1
Speed boat
6813 Equipment and other
accessories
A) PMU
1) Photocopier
2) Telephone
3) Intercom
4) Fax
5) Wireless/Mobile phone
6) Generator
7) Other Equipment (Ac, fan,
MM, V.S
B) Dhaka Liaison Office
1) Photocopier
2) Telephone
C) Upazila Offices
1) Photocopier
2) Telephone
3) Intercom
4) Fax
5) Wireless/Mobile phone
6) Generator
7) Other Equipment (Ac, fan,
MM, V.S)
6815 Computer and Accessories
A) PMU, Computer System
B) Dhaka Liaison Office,
Computer System
C) Upazila Offices, Computer
System
6817 MIS Software
6821 Furniture
1) Furniture (PMU Office)
2) Furniture (DLO)
3) Furniture (Upazila Offices)
6851 Others
1) Bicycle
7000 Construction of Works
7016 Other Building and
Infrastructure
Godown Cum Multipurpose Village
Centre(MVC)
7031 Rural Roads and Culverts
1) Village Protection cum Road
(Type-1)
a) RCC
b) Block
2) Village Protection cum Road

Actual Progress

2
No

3
24.94

Physical
(Quantity)
4
4

Financial
5
24.94

Physical
(Quantity)
6
4

Set
Set
Set
Set
Set
No
Ls

5.98
0.36
0.39
0.30
0
1.71
13.14

3
2
1
1
0
2
Ls

5.98
0.36
0.39
0.30
0
1.71
13.14

3
2
1
1
0
2
Ls

No
Set

2.78
0.29

2
2

2.78
0.29

2
2

Set
set
Set
No
Set
No
Ls

23.03
0.21
1.89
0.90
3.24
11.81
18.93

22
4
3
3
4
12
0

23.03
0.21
1.89
0.90
3.24
11.81
18.93

22
4
3
3
4
12
0

Set
Set

18.13
3.17

20
4

18.13
3.17

20
4

Set

30.72

36

30.72

36

Ls

0.99

1

0.99

1

Set
Set
Set

7.13
5.06
25.81

3
2
14

7.13
5.06
25.80

3
2
14

Nos

0.94

17

0.94

17

Buil

241.84

29

241.84

29

Km
Km

1884.73
2362.75

60
88

1884.73
2362.75

60
88

Reasons for
deviation
(±)
7

Items of work (as per DPP)

Unit

Target (as per DPP)
Financial

1
(Type-2)
a) RCC
b) Block
3)Village Protection Wall ( 20 nos
5 km
4 )Agriculture Infrastructure
7046 Health Care and Water
Supply
Tube well Installation,
Sanitation & Sono filter
7081 Others
1) Beel Development
2) Khal Excavation
3) Tenguar Haor Development
4) Leased Pond Development
Others 7300 Loans & Advances
Loans for Local Organization
Funding Requirement
7900 Dev. Import Duty & VAT
7901 Import Duty & VAT
Total capital
Grand Total

Actual Progress

2

3

Physical
(Quantity)
4

Financial
5

Physical
(Quantity)
6

Km
Km
no

3613.04
1377.49
976.56

89
113
20

3613.04
1377.49
976.56

89
113
20 no,5km

No

155.00

11

155.00

11

Tub.

1124.21

2595

1124.21

2595

Nos
km
0
Nos

1368.51
411.44

300
63

1368.51
411.44

300
63

20.22

64

20.22

64

LS

1079.14

Ls

40.11
15115.08
21820.96

1079.14
4

40.11
15115.07
21820.87

4

Reasons for
deviation
(±)
7

২

ক্ষ

ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ

ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ
ক্ষ

দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ
ক্ষ

দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ
দ্ধক্ষণ

উয়জরা  আউয়নন ড়য়ক মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ য়নভিাণ
ভায়প্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩)
স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীনস্থ স্থনীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড) কততক “ঈল্পজরা  আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পক মাল্পট তফর দ্ধস্টর
ব্রীজ দ্ধনভতাণ" ীল তক প্রকেটি ২০০৫- ২০০৬ মথল্পক দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফাদ্ধয়ত য়। স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ মথল্পক প্রকল্পেয
ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন প্রাদ্ধপ্তয দ্ধযল্পপ্রদ্ধক্ষল্পত ফদ্ধণ তত প্রকেটি ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন দ্ধফবাল্পগয দ্ধযচারক মভাাঃ তাজল্পকযা খাতুন
কতৃতক ১৩.০৬.২০১৫ তাদ্ধযল্পখ ভাদ্ধনকগঞ্জ, ০১.১১.২০১৫ তাদ্ধযল্পখ মনায়াখারী, ০২.১১.২০১৫ তাদ্ধযল্পখ রক্ষীপুয  মপনী এফং এ দ্ধফবাল্পগয
ঈ-দ্ধযচারক আদ্ধঞ্জদ্ধনয়ায মভাঃ ভৄদ্ধভতুয যাভান কতৃতক ০৫.১১.২০১৫ তাদ্ধযল্পখ াফনা  ০৬.১১.২০১৫ তাদ্ধযল্পখ দ্ধযাজগঞ্জ মজরায়
প্রকল্পেয ফাস্তফাদ্ধয়ত কাম তিভ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাম তিভ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন/ম তল্পফক্ষণ; প্রকে
ংদ্ধিষ্ট কভতকততা এফং প্রকল্পেয সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয় অনুষ্ঠাদ্ধনক/নানুষ্ঠাদ্ধনক অল্পরাচনায ভােল্পভ ংগৃীত তথ্য এফং
প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ, দ্ধদ্ধঅয, িয় ংিান্ত নদ্ধথ-োদ্ধদ ম তাল্পরাচনায দ্ধবদ্ধিল্পত প্রকল্পেয খড়া ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা র।
প্রদ্ধতল্পফদল্পনয ংদ্ধক্ষপ্ত তথ্যাদ্ধদ দ্ধনল্পে ঈস্থান কযা ল্পরাঃ
১।

প্রকল্পেয মভৌদ্ধরক দ্ধফলয়াদ্ধদঃ

১.

প্রকল্পেয নাভ

‘‘ঈল্পজরা  আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পক মাল্পট তফর স্টীর ব্রীজ দ্ধনভতাণ’’ ীল তক প্রকে।

২.

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)

৩.

ঈল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ

৪.

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় (রক্ষ টাকায়)

মভাট

য়জয়ফ

প্রকে াতা

৪.১

ভর নুল্পভাদ্ধদত

৩৭,০০০.০০

১৯০৭৮.০০

১৭৯২২.০০

৪.২

১ভ ংয়াধন (৩০.০৫.২০০৯)

৩০১৯৮.০০

২১৫৪৭.০০

৮৬৫১.০০

৪.৩

২য় ংল্পাধন ২2.০৬.২০১১

৩০,৬৯৮.০০

২২,০৪৮.৪১

৮,৬৪৫.৫৯

৪.৪

প্রকৃত ব্য

২৯৩৭১.০৭

২০৭২১.৪৮

৮৬৪৯.৫৯

৪.৫

য়তক্রান্ত ব্য (নুয়ভায়দত ব্যয়য)

-১৩২৬.৯৩

-১৩২৬.৯৩

+৪.০০

৪.৬

মভাট ব্যয়ত থ ি

১৩২২.৯৩ টাকা (৪.৩০%)

৫.১

নুল্পভাদ্ধদত ভর ফাস্তফায়নকার

জুরাআ, ২০০৫ মথয়ক জুন, ২০০৯ (নুল্পভাদন - ১৬.১০।২০০৫)

৫.২

১ভ ংয়াধন

জুরাআ, ২০০৫ মথয়ক জুন, ২০১১ (অল্পদ - ৩০.০৫.২০০৯)

৫.৩ ২ ংয়াধন

জুরাআ, ২০০৫ মথয়ক জুন, ২০১৩ (অল্পদ - ২2.০৬.২০১১)

৫.

৬.
৭.

২।

২০০৫

৫.৪

ফ িয়ল ংয়ায়ধত নুয়ভায়দত

জুরাআ, ২০০৫ মথয়ক য়ডয়িয, ২০১৩

৫.৫

দ্ধতিান্ত ভয় (ভর
ফাস্তফায়নকাল্পরয)

২১২.৫০%

৬.1

িভপুদ্ধঞ্জত গ্রগদ্ধত

অয়থ িক গ্রগয়তঃ ৯৭.৭৪% (য়ডয়িয, ২০১৩ ম িন্ত)

প্রকে এরাকাঃ ফাংরায়দয়য য়ফয়বন্ন ঞ্চয়রয ১৭টি মজরা (ঢাকা, নাযানগঞ্জ, ভৄয়ন্পগঞ্জ, ভায়নকগঞ্জ, যাজফাড়ী,
মগাারগঞ্জ, পয়যদপুয, কুয়ভল্লা, য়ফ-ফাড়ীা, চাঁদপুয, মপনী, মনাাোরী, রিীপুয, নায়টায, য়যাজগঞ্জ, াফনা এফং
ফযগুনা)।
প্রকয়েয টভুয়ভঃ

ফাংরায়দ একটি নদীভার্তক মদ। দ্মা, মভ্না, ব্রিপুত্র ফাংরায়দয়য প্রধান নদী য়র এয য়নক াো-প্রাো াযায়দ
ব্যাী জায়রয ভত য়ফস্তৃত। এোয়ন ব্রীজ কারফাট ি য়নভিাণ ব্যতীত কাম িকয মকান ড়ক মমাগায়মাগ স্থান ম্ভফ ন। তয়দায়য
মদয়য কয়কটি মজরা য়নম্নভূয়ভ ম্পন্ন এরাকা া মদয়য কৃয়ল উন্নন  কভিংস্থান সৃয়ষ্টয়ত াো নদীয উয ব্রীজ
য়নভিায়ণয গুরুত্ব য়যীভ। মদয়য ১৭টি মজরা নীম্ন এরাকায উয়জরা ড়ক  আউয়নন ড়কভ মমোয়ন অযয়য় মডক
গাড িায ব্রীজ য়নভিাণ সুয়ফধাজনক  ভ ায়ি এফং ম কর এরাকা ফন্যাকফয়রত এরাকা ব্রীজ িয়তগ্রস্ত য়য়ছ, ঐ
কর এরাকা য়কছু মায়ট িফর ব্রীজ য়নভিায়ণয ভাধ্যয়ভ মমাগায়মাগ ব্যফস্থায উন্নয়নয প্রস্তাফ দৃঢ়বায়ফ নুভূত । জাআকায
াতা এরয়জআড কর্তিক াযায়দয় য়নভিাণয়মাগ্য য়ব্রয়জয ংখ্যা য়নধ িাযয়ণয জন্য “Master Plan Study for Portable Steel
Bridges on Feeder and Rural Roads in Bangladesh” য়য়যানায়ভ একটি একটি ভাষ্টায েোন স্টায়ড য়যচারনা কযা ।
তঃয উক্ত ভাস্টায েোয়নযষ্টায়ড য়যয়ায়ট ি মদয়য ভধ্য ঞ্চর, দয়িণ-পূফ ি, উত্তয-য়িভ এফং দয়িণ-য়িভাঞ্চয়রয ১৭ টি
মজরায য়নম্নাঞ্চরভয় ১০৯৮ টি (৫৮৭১৫ য়ভটায) য়ব্রজ য়নভিাণয়ক প্রাধান্য মদা । প্রাথয়ভক ম িায় জাান যকায গ্রায়ধকায
য়বয়ত্তয়ত য়ংয়গর মরনর্যক্ত ১৪৭টি (৭৫৮৫ য়ভটায)য়স্টর য়ব্রজ য়নভিায়ণ থ িায়ন ম্মত । ম মভাতায়ফক প্রকেটি ২০০৫ ায়র
একয়নক কর্তিক নুয়ভায়দত । য়কন্তু উন্নন য়মাগী JICA যফতীয়ত শুদৄভাত্র ৯২টি (৪৮৫৫ য়ভটায) য়স্টর য়ব্রয়জয সুায
স্ট্রাকচায যফযা কযাপ্রকে ংয়াধনপূফ িক ম্পূণ ি য়জয়ফ থ িায়ন ফয়ষ্ট য়ব্রজভ অযয়য় গাড িায য়ব্রজ য়নভিাণ কযা ।
৩।

প্রকয়েয উয়েশ্যঃ প্রকয়েয ভর উয়েশ্যভ য়নম্নরূঃ
(ক)

গ্রাভীণ মমাগায়মাগ ব্যফস্থায উন্নয়নয ভাধ্যয়ভ গ্রাভীণ াট-ফাজায এফং মগ্রাথ মোয ভয়য ভয়ধ্য মনটাকি স্থান;

(ে)

গ্রাভীণ উৎায়দত কৃয়ল য়েয ফাজায়য য়যফয়নয সুয়মাগ সৃয়ষ্টয ভাধ্যয়ভ য়েয ভয়েয য়নিতা প্রদান; এফং

(গ)

কভিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃয়ষ্টয ভাধ্যয়ভ গ্রাভীণ জীফন-মাত্রায ভান উন্নন এফং অথ ি াভায়জক ফস্থায য়যফতিন।
:

৪।

উয়জরা  আউয়নন ড়য়ক মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ য়নভিাণ
ীল িকপ্রকেটি ২০০৫-২০০৬ মথল্পক ২০০৮-২০০৯
মভয়াল্পদ ৩৭০০০.০০ রি টাকা (য়জয়ফ- ১৯০৭৮.০০ রি টাকা এফং প্রকে াতা- ১৭৯২২.০০ রি টাকা) প্রাক্কয়রত ব্যয়
ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয গত 16 ল্পক্টাফয, ২০০৫ তাদ্ধযল্পখ একল্পনক কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত য়। দ্ধকন্তু ঈন্নয়ন ল্পমাগী প্রদ্ধতষ্ঠান জাআকায
নুদান হ্রা ায়ায় ৩০.০৫.২০০৯ তাদ্ধযল্পখ প্রকল্পেয ১ভ ংয়াধন নুয়ভায়দত । এ মিয়ত্র ব্য য়নধ িায়যত ব্য ৩০১৯৮.০০
রি টাকা(য়জয়ফ- ২১৫৪৭.০০ রি টাকা এফং প্রকে াতা- ৮৬৫১.০০ রি টাকা) এফং প্রকে মভাদ য়নধ িায়যত জুরাআ,
২০০৫ মথয়ক, জুন ২০১১ ম িন্ত। যফতীয়ত প্রকেটি ৩ ফায়যয ভত ংয়ায়ধত  ২2.০৬.২০১১ তায়যয়ে। ২ ংয়াধন
মভাতায়ফক প্রকে ব্য৩০৬৯৮.০০ রি টাকা(য়জয়ফ- ২২০৪৮.৪১ রি টাকা এফং প্রকে ায়তা- ৮৬৪৯.৫৯ রক্ষ টাকা) এফং
evস্তফায়ন মভয়াদদ্ধনধ তাদ্ধযত জুরাআ, ২০০৫ মথল্পক জুন ২০১৩ ম তন্ত বৃদ্ধিকযা য়। দ্ধনধ তাদ্ধযত মভয়াল্পদ প্রকেটি দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয
ফাস্তফাদ্ধয়ত কাম তিভ ম্পন্ন না য়ায় দ্ধযকেনা কদ্ধভন ল্পত ০৭.০৫.২০১৩ তাদ্ধযল্পখ প্রকল্পেয মভয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক ৬
ভা থ তাৎ দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়। প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভর নুল্পভাদ্ধদত মভয়াদকার ৩ ফছল্পযয দ্ধযফল্পতত ভয় মরল্পগল্পছ
৭ ফছয ৬ ভা থ তাৎ ফাস্তফায়ন মভয়াদকার ২১২.৫০% বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ।
৫।

থ তায়নঃ

ংিান্ত

কল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ/ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী, ২০০৫-০৬ ল্পত ২০১৩-১৪ ম তন্ত ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধফন্যাকৃত থ ত ংস্থান, ফযাদ্দ,
ফভৄদ্ধক্ত  অদ্ধথ তক ব্যল্পয়য দ্ধচে ম িায়রাচনাকযয়র মদো মা মম, প্রকয়েয ভর য়ডয়য়য়ত য়যকয়েত রিেভাত্রা নুমাী ২০০৫০৬ মথয়ক ২০০৮-০৯ ম িন্ত য়ফয়বন্ন থ ি ফছয়য প্রকয়েয নুকূয়র 37000.50 রি টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ংয়ায়ধত
য়ডয়ডয়য়ত ২০০৫-০৬ মথয়ক ২০১৩-১৪ থ ি ফছয়য প্রাক্কয়রত ব্য য়নধ িাযণ কযা  30698.00 রি টাকা। প্রকয়েয য়য়অয
ম িায়রাচনা কয়য মদো মামম, ংয়ায়ধত
নুমায়ী 30698.00রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য দ্ধফযীল্পত প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পছ
29371.07 রি টাকা। তন্য়ধ্য য়জয়ফ ২০৭২১.৪৮ রি টাকা এফং প্রকে াতা ৮৬৪৯.৫৯ টাকা। থ িাৎ প্রকে াতায
১০০% থ িআ ব্য য়য়ছ য়কন্তু য়জয়ফ থ ি ১৩২৬.৯৩ রি টাকা ফা ৪.৩২% কভ ব্য য়য়ছ। সুতযাং প্রকয়েয ক্রভপুয়ঞ্জত

অয়থ িক  ফাস্তফ গ্রগয়ত মথাক্রয়ভ ৯৫.৬৮%  ৯৭.৭৪%। ব্যয়ত ১৩২৬.৯৩ রি টাকা যকাযী মকালাগায়য জভা মদা
য়য়ছ য়কনা তা য়য়অয -এ উয়ল্লে মনআ। য়নয়চয াযণীয়ত ফছয য়বয়ত্তক য়ফন্যাকৃত থ ি ংস্থান, ফযাে ফভৄয়ক্ত  অয়থ িক
ব্য য়ফফযণী প্রদিন কযা ’রঃ
থ তফছয

প্রকৃত ব্যয়  ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত

ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ’য প্রাক্কদ্ধরত
ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগদ্ধত

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়  ফাস্তফ
গ্রগদ্ধত

মভাট টাকা

ফাস্তফ

মভাট টাকা

ফাস্তফ

মভাট ব্যয়

টাকা

প্রকে
ায়তা

ফাস্তফ %

2

3

4

5

6

7

8

9

2005-2006 10134.75

26.37

133.01

00.00

133.01

77.74

55.27

1.34

2006-2007 12692.75

34.35

4076.96

13.00

4076.31

1623.50

2452.81

11.72

2007-2008

8433.75

21.68

7219.49

24.00

7219.49

3936.06

3283.43

25.37

2008-2009

5738.75

17.60

7032.52

23.00

7032.52

4174.44

2858.08

26.42

2009-2010

2925.16

10.00

2913.33

0.00

13.67

2010-2011

4000.00

13.00

2789.28

2789.28

0.00

10.66

2011-2012

3810.86

12.00

1985.98

1985.98

0.00

3.00

2012-2013

1500.00

05.00

2548.87

2548.87

0.00

3.30

672.38

672.18

0.00

2.26

8649.59

97.74

1

2013-2014
Total:

37000.50

100.00 30698.00

৬।

100.00

29371.07 20721.48
(প্রাঃ ব্যল্পয়য ৯৫.৬৮%%)

প্রকেটি দ্ধফরল্পম্বয দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত দ্ধনল্পন্ম াযদ্ধরদ্ধ:
ংল্পগয নাভ

একক

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
রক্ষযভাো
অদ্ধথ তক
3
৪০৪.০০

1
কভতকততা/কভতচাযীল্পদয মফতন বাতা, মফা,
দ্ধযদ্ধয়ায মভআনল্পটন্যান্স এফং পুনফ তান

2
মথাক

ম্পদ ংগ্র

দ্ধভটায

ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ

২ মক্টয

58.80

দ্ধভটায

6675.00

ফাস্তফ
4

8666.46 4855 য়ভঃ
2.০০ মঃ

প্রকৃত গ্রগদ্ধত

দ্ধফচ্যযদ্ধতয কাযণ

অদ্ধথ তক
5
৩৭৭.৩৩

ফাস্তফ
6
মথাক

8665.17

4855য়ভঃ

ফাস্তফ চাদ্ধদা
নুমায়ী

58.80

1.5826 মঃ

ফাস্তফ চাদ্ধদা
নুমায়ী

4830 য়ভঃ

স্টীর ব্রীল্পজয
াট তল্পয ঘাটদ্ধতয

7

দ্ধদ্ধবর য়াকত
াফ-স্ট্রাকচায ফ মাল্পট তফর স্টীর ব্রীজ

4855 য়ভঃ 6586.67

কাযল্পণ ২৫ দ্ধভটায
দীঘ ত একটি ব্রীজ
দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন।
াফ এে সুায স্ট্রাকচায ফ অযদ্ধদ্ধ
ব্রীজ

দ্ধভটায

10385.40 3149 দ্ধভঃ

9226.02

2993 দ্ধভঃ

দ্ধদ্ধড বযাট

মথাক

4317.00

মথাক

4317.00

মথাক

ন্যান্য ব্যয়

মথাক

140.14

মথাক

140.08

মথাক

দ্ধপদ্ধজকযার কদ্ধন্টল্পজদ্ধন্স

মথাক

50.00

মথাক

0.00

মথাক

৮০ দ্ধভটায দীঘ ত
একটি ব্রীজ ড়ক
 জনথ
দ্ধধদপ্তয কতৃতক
দ্ধনভতাণ কযা য়
এফং প্রকৃত
দ্ধডজাআল্পন ব্রীল্পজয
দদঘ তয হ্রা ায়ায়
৭৬ দ্ধভটায দীঘ ত
ন্য একটি ব্রীজ
দ্ধনভতাণ কযা য়
নাআ।

মকান প্রল্পয়াজন
য়দ্ধন।

উয়যয াযণী মথয়ক মদো মা মম, যাজস্ব কয়ম্পায়নয়ে ৪০৪.০০ রি টাকা প্রাক্কয়রত ফযায়েয য়ফযীয়ত ব্য য়য়ছ ৩৭৭.৩৩০ রি
টাকা। ফাস্তফ চায়দা নুমাী ২ মক্টয ভূয়ভ য়ধগ্রয়ণয য়যফয়তি ১.৫৮২৬ মক্টয জয়ভ য়ধগ্রণ কযা য়য়ছ এফং ম নুমাী এ োয়ত
প্রাক্কয়রত ফযায়েয মচয় ১.২০ রি টাকা কভ ব্য য়য়ছ। নুরুবায়ফ ২৫.০০ য়ভটায দী্ ি একটি য়স্টর য়ব্রজ এফং ১৫৬.০০ য়ভটায দী্ ি
২ টি অযয়য় ব্রীজ কভ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। স্টীর ব্রীজ এফং অযয়য় ব্রীয়জয মিয়ত্র য়নধ িায়যত ফযায়েয তুরনা মথাক্রয়ভ ৮৮.০০ এফং
১১৫৯.০০ রি টাকা কভ ব্য য়য়ছ।

৭।

মকান ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন ম্পূণ ত অল্পছ দ্ধকনাঃ
প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন নুমাী মকান য়েয ফাস্তফান ফায়ক মনআ। তয়ফ, স্টীর ব্রীয়জয াট িয়য ্াটয়তয কাযয়ণ ২৫.০০
য়ভটায দী্ ি একটি স্টীর ব্রীজ এফং ৮০ য়ভটায দী্ ি একটি অযয়য় ব্রীজ ড়ক  জনথ য়ধদপ্তয কর্তিক য়নভিাণ কযা এফং
প্রকৃত য়ডজাআয়ন ব্রীয়জয বদ্ িে হ্রা াা ৭৬ য়ভটায দী্ ি ন্য একটি অযয়য় ব্রীজ য়নভিাণ কযা  নাআ। ায়ফ িক রিভাত্রায
মচয় মভাট ১৮১ য়ভটায ব্রীজ কভ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। থ িাৎ রিেভাত্রায তুরনা ফাস্তফ গ্রগয়ত ৯৭.৭৪%।

৮।

প্রকল্পেয িয় কাম তিভ :

৮.১। ভায়নকগঞ্জ মজরায য়ফার উয়জরায ভায়দফপুয আউয়নন য়যলদ য়প - মদাতাযা মযায়ডয ভাায়দফপুয োয়রয উয
২৫.০০ য়ভটায দী্ ি মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ।
য়ফার উয়জরায ভায়দফপুয োয়রয উয য়নয়ভিত াায য়ফীন ২৫.০০ য়ভটায দী্ ি ব্রীজ য়নভিায়ণয জন্য প্রাক্করন কযা 
১,০৩,৯২,৮৪০.০০ টাকা। এ প্যায়কয়জয দযয়ত্রয জন্য মথাক্রয়ভ দদদ্ধনক ভানফজদ্ধভন, তাদ্ধযখ- ১৭.০৫.২০১০; Daily
Independent, তাদ্ধযখ- ১৭.০৫.২০১০এ য়ফজ্ঞয়প্ত প্রকায়ত । য়ফজ্ঞয়প্ত নুমাী দযত্র জভা মদায মল ০৯.০৬.২০১০। এ
প্যায়কয়জ ২০-টি ঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠান দযত্র ক্র কয়য। য়কন্তু দায়ের কয়য ৫-টি দযত্র। জনাফ মভাঃ পাআজুর ক, য়য়নয
কাযী প্রল্পকৌরী, এরদ্ধজআদ্ধড, ভাদ্ধনকগঞ্জ-মক অফায়ক কল্পয ৫ দস্য দ্ধফদ্ধষ্ট ভল্যায়ন কদ্ধভটিল্পত ২ জন ংস্থা ফদ্ধভূতত দস্য

(১। জনাফ মভা; কাবুর খান, কাযী প্রল্পকৌরী, দ্ধডদ্ধএআচআ, ভাদ্ধনকগঞ্জ এফং ২। জনাফ মভাঃ অব্দুর রদ্ধতপ খান, কাযী
প্রল্পকৌরী, অযএআচদ্ধড, ভাদ্ধনকগঞ্জ) দ্ধছল্পরন। ঈক্ত কদ্ধভটিয ভোয়ন য়স্টর য়ব্রয়জয মিয়ত্র দযদাতা প্রয়তষ্ঠান মভা ি পারুক ব্রাদা ি
এফং অযয়য় য়ব্রয়জয মিদযদাতা ৫ টি প্রয়তষ্ঠায়নয ভয়ধ্য ৩টি প্রয়তষ্ঠানঃ মযজা কনট্রাকন য়রঃ, মভা ি গুড রাক মট্রয়ডং
কয়িায়যন এে মভা ি নুরুর আরাভ (জয়ে মবঞ্চায) এফং মভা ি াআফুল্লা এোযপ্রাআজ-মক বফধ (Responsive) ফয়র
য়ফয়ফয়চত । এ য়তনটি প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয মটোয ভল্য দ্ধছর মথািল্পভ- ১,০১,৮৮,৪৪৫.০০; ১,০২,৩৬,০৮৬.০১ এফং ১,১৯,৮৯,১২২.৯০
টাকা; মা প্রাক্কয়রত ভয়েয তুরনা মথািল্পভ ১.৯৭%  ১.৫১% কভ এফং ১৫.৩৬% মফী। সুতযাং ফ িয়নম্ন দযদাতা য়ায়ফ
মযজা কনট্রািন য়রঃ -মক ১৭.০৬.২০১০ তাদ্ধযল্পখ চুড়ান্তবায়ফ ভয়নানীত কযা  এফং য়নন্ত্রণকাযী কর্তিয়িয নুয়ভাদন
গ্রণপূফ িক ংয়িষ্ট প্রয়তষ্ঠায়নয ংয়গ ১৩.০৭.২০১০ তায়যয়ে কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত  এফং ঐ তায়যয়েআ কাম িায়দ প্রদান
কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক য়ব্রজটি ০৮.০৫.২০১১ তায়যয়ে কাজ ভাপ্ত ফায কথা য়ছর। য়কন্তু ফাস্তয়ফ য়নভিাণ কাজ ভাপ্ত য়য়ছ
১৫.০৩.২০১৩ তায়যয়ে। থ িাৎ ১ নং প্যায়কয়জয য়নভিাণ কাজ য়নধ িায়যত ভয়য প্রা ১ ফছয ১০ ভা মদযীয়ত ভাপ্ত য়য়ছ। এ
মিয়ত্র ঠিকাদায়যয ায়থ ম্পায়দত চুয়ক্ত প্রথভফায ১ ফছয এফং য়দ্বতীফায ৬ ভা ভ বৃয়দ্ধ কযা য়য়ছ।
৮.২। দ্ধযদতনকাল্পর মনায়াখারী মজরায মফগভগঞ্জ ঈল্পজরায় প্রকে অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত দ্ধনেফদ্ধণ তত ৩টি দ্ধব্রল্পজয (২টি মাল্পট তফর দ্ধস্টর
দ্ধব্রজ এফং ১টি অযদ্ধদ্ধ গাডাত য দ্ধব্রজ) িয় ংিান্ত নদ্ধথ োদ্ধদ ম তাল্পরাচনা কযা য়ঃ
1.

প্যায়কজ নং- য়এয়ফ-মজয়-মফগভ/মনাা/ডয়ব্লউ-৭৩/২০০৭-০৮): মফগভগঞ্জ উয়জরাধীন মচৌভৄনী-রিীপুয োয়রয উয
পায়জরপুয ড়য়ক ০.০০ য়ভটায মচআয়নয়জয ৩৫.০০ য়ভটায দী্ ি মায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজ য়নভিাণ

2.

মফগভগঞ্জ ঈল্পজরাধীন কাদ্ধরকাপুয ভন্দাযাট ড়ল্পক (দ্ধটার ড়ক) ০.০০ দ্ধভটায মচআল্পনল্পজ ৩৫.০০ দ্ধভটায মাট তফর
স্টীর ব্রীজ দ্ধনভতাণ (প্যাল্পকজ নং-দ্ধএদ্ধফ-মজদ্ধ-মফগভ/মনায়া/ডদ্ধব্লঈ-৭৫/২০০৭-০৮

3.

মফগভগঞ্জ ঈল্পজরাধীন এখরাপুয ভৄদ্ধজফ মযাল্পডয মচআল্পজন ৩৯৪০ দ্ধভটাল্পয মনায়াখারী খাল্পরয ঈয ৫১.০০ দ্ধভটায
অযদ্ধদ্ধ গাড তায দ্ধব্রজ এ ৩টি প্যাল্পকল্পজয প্রাক্কয়রত ব্য য়নধ িাযণ কযা  মথাক্রয়ভ- ২৯,৪৪,০২২.০০, ২৯,৮৯,৮৫০.০০
এফং ৭১,১০,৭১৫.০০ টাকা। এ ৩টি - প্যায়কয়জয দযয়ত্রয জন্য মথাক্রয়ভ দদদ্ধনক আনদ্ধকরাফ তাদ্ধযখ- ০৭.১১.২০০৭, দ্ধদ
দ্ধনঈ মনন, তাদ্ধযখ- ০৭.১১.২০০৭ এ য়ফজ্ঞয়প্ত প্রকায়ত । য়ফজ্ঞয়প্ত নুমাী দযত্র জভা মদায মল ২৬.১১.২০০৭।
প্রয়তটি প্যায়কয়জভাত্র ১ টি কয়যঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠান দযত্র ক্র  দায়ের কয়য। কাযী প্রয়কৌরী য়নফ িাীমভাঃ াাদাত
মাল্পন, কাযী প্রল্পকৌরী, এরদ্ধজআদ্ধড, মনায়াখারীল্পক অফায়ক কল্পয ৫ দস্য দ্ধফদ্ধষ্ট ভল্যায়ন কদ্ধভটিল্পত ২ জন ংস্থা
ফদ্ধভূতত দস্য (১। দ্ধরটন কুভায যকায, াফ-দ্ধডদ্ধবনার আদ্ধঞ্জদ্ধনয়ায, দ্ধফডদ্ধব্লঈদ্ধডদ্ধফ, মফগভগঞ্জ, মভাাখারী এফং ২।
অফদুর ভদ্ধজদ, কাযী প্রল্পকৌরী, অযএআচদ্ধড, মনায়াখারী) দ্ধছল্পরন। ঈক্ত কদ্ধভটিয ভোয়ন য়স্টর য়ব্রয়জয মিয়ত্র
দযদাতা প্রয়তষ্ঠান মভা ি পারুক ব্রাদা ি এফং অযয়য় য়ব্রয়জয মিয়ত্র মভা ি রুারী মট্রডা ি বফধ (Responsive) ফয়র
য়ফয়ফয়চত । য়স্টর য়ব্রয়জয মিয়ত্র দ্ধনফ তাদ্ধচত প্রদ্ধতষ্ঠান মভা ত পারুক ব্রাদা ত এয মটোয ভল্য দ্ধছর মথািল্পভ২৯,৪২,৯৬৭.০০ এফং ২৯,৮৭,৫১২.০০ টাকা এফং অযদ্ধদ্ধ দ্ধব্রল্পজয মক্ষল্পে মভ তা রুারী মেডাল্প তয মটোয ভল্য দ্ধছর
৭৭,৫২,৮২৪.০০ টাকা। দ্ধস্টর দ্ধব্রজ ২টিয মক্ষল্পে মটোয ভল্য প্রাক্কয়রত ভয়েয মচয় মথািল্পভ মা ০.০৩৫%  ০.০৭৮%
কভ। যয়ি অযয়য় য়ব্রয়জয মিয়ত্র মটোয ভে য়ছর প্রাক্কয়রত ভয়েয মচয় ৯.০৯% মফী।য়নন্ত্রণকাযী কর্তিয়িয
নুয়ভাদন গ্রণপূফ িক ংয়িষ্ট প্রয়তষ্ঠাযভয়য ংয়গ ০৬.০১.০৮ তায়যয়ে কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত  এফং ঐ
তায়যয়েআ কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ৩টি য়ব্রয়জযআ১০.০৭.০৮ তায়যয়ে কাজ ভাপ্ত ফায কথা য়ছর। য়কন্তু
ফাস্তয়ফ য়নভিাণ কাজ ভাপ্ত য়য়ছ মথাক্রয়ভ- ০৫.০৭.২০০৮, ১১.০৬.২০০৯এফং ৩০.১২৩.২০০৮ তায়যয়ে। থ িাৎ ১ নং
প্যায়কয়জয য়নভিাণ কাজ য়নধ িায়যত ভয়য মচয় ৫ য়দন পূয়ফ ি, ২ নং প্যায়কয়জয কাজ প্রা ১ ফছয (১১ ভা) এফং ৩ নং
প্যায়কয়জয কাজ ৬ ভা মদয়যয়ত ভাপ্ত য়য়ছ। তয়ফ, মম ২ টি প্যায়কয়জয কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন মদযী য়য়ছ মগুয়রয
মিয়ত্র ঠিকাদায়যয ায়থ মথাক্রয়ভ ১ ফছয  ৬ ভা ভ বৃয়দ্ধ কযা য়য়ছ।

৯।

ফাস্তফান কাম িক্রভ য়যজয়ভয়ন য়যদিন:
‘‘উয়জরা  আউয়নন ড়য়ক মায়ট িফর স্টীর ব্রীজ য়নভিাণ’’ ীল িক প্রকেটি ফাংরায়দয়য য়ফয়বন্ন ঞ্চয়রয ১৭টি মজরা
ফাস্তফায়ত য়য়ছ। মজরাগুয়রা র ঢাকা, নাযানগঞ্জ, ভৄয়ন্পগঞ্জ, ভায়নকগঞ্জ, যাজযাড়ী, মগাারগঞ্জ, পয়যদপুয, কুয়ভল্লা, য়ফফাড়ীা, চাঁদপুয, মপনী, মনাাোরী, রিীপুয, নায়টায, য়যাজগঞ্জ, াফনা এফং ফযগুনা। তন্য়ধ্য ফাস্তফান য়যফীিণ  ভোন
য়ফবায়গয য়যচারক মভাাঃ তাজয়কযা োতুন কর্তিক ১৩ জুন, ২০১৩ তায়যে ভায়নকগঞ্জ, ১ - ২ নয়বিয, ২০১৫ তায়যে
মনাাোরী, রিীপুয  মপনী মজরা এফং এ য়ফবায়গয উ-য়যচারক আয়ঞ্জয়নায মভাঃ ভৄয়ভতুয যভান কর্তিক ৫ - ৬ নয়বিয,
২০১৫ তায়যে াফনা  য়যাজগঞ্জ মজরা প্রকয়েয অতা ফাস্তফায়ত কাম িক্রভ য়যজয়ভয়ন য়যদিন কযা । য়যদিনকায়র
প্রকে য়যচারক, ংয়িষ্ট য়নফ িাী প্রয়কৌরী, উয়জরা কাযী প্রয়কৌরী এফং প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ উয়স্থত য়ছয়রন।
এ কর মজরায কাম তিল্পভয ংদ্ধক্ষপ্ত ফণ তনা দ্ধনল্পে ঈস্থান কযা রঃ

৯.১। ভাদ্ধনকগঞ্জ মজরায় প্রকল্পেয

য়ফয়বন্ন কাম িক্রভ

প্রকয়েয ভর য়ডয়য়য়ত ভায়নকগঞ্জ মজরা 1040 য়ভটায বদ্ িে য়ফয়ষ্ট ২০-টি ব্রীজ য়নভিায়ণয প্রয়বন য়ছর। য়কন্তু ংয়ায়ধত
য়ডয়য় নুমাী ভায়নকগঞ্জ মজরায য়ফয়বন্ন উয়জরা ১০১৫ য়ভটায দী্ ি ১৮টি মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ এফং ৩৪০ য়ভটায দী্ ি ৩-টি
অযয়য় য়য় গাড িায ব্রীজ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। গত ১৩.০৬.২০১৫ তায়যয়ে ভায়নকগঞ্জ মজরা প্রকয়েয ফস্তফান কাম িক্রভ
য়যজয়ভয়ন য়যদিনকায়র য়নয়ম্ময ২টি মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ য়যদিন কযা ঃ
৯.১.১। য়োআয উয়জরায ফায়কযচয োয়রয উয ধল্লা এপঅয ফাজায - চান্দয ফাজায মযায়ডয ৬৫.০০ য়ভটায দী্ ি মায়ট িফর ব্রীজ
য়োআয উয়জরাযধল্লা এপ অযএ ফাজায - চান্দয ফাজায মযায়ডয ফায়কযচয োয়রয উয য়নয়ভিত ৬৫.০০ য়ভটায দী্ ি
মপ্রায়ট িফর ব্রীয়জ য়নভিায়ণয রয়িে ৭৪,৬৭,২৫১.০০ টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ৯২,৪৬,৮০৪.০০টাকা ব্যয় ব্রীজটি য়নভিাণ কযা
য়য়ছ; মা প্রাক্কয়রত ভয়েয তুরনা ২৩.৮৩%মফয়। য়যদিনকায়রফায়েক দৃয়ষ্টয়ত দ্ধস্টর ব্রীয়জয ফস্থা বার ফয়র প্রতীভান
। তয়ফ এ ব্রীয়জয উব ায় এআচ য়ফয়ফ দ্বাযা য়নয়ভিত ৫.৫ য়ভটায দী্ ি এোয়প্রাচ মযায়ডয এআচ য়ফয়ফ ংয়য য়কছু য়কছু আট
উয়ঠ মগয়ছ ভয়ভি মদো মা(য়চত্র- ১)। এোয়প্রাচ মযায়ডয য দয়িণ ায়য ংয়মাগ ড়ক ৫০.০০ য়ভটায ম িন্ত প্রয়টকন ার
এফং বু জাতী ্া-ারা য়দয় যাস্তায মাল্ডায ংযিণ কযা য়য়ছ। য়কন্তু ব্রীয়জয উত্তয ায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয যফতী ৫০
য়ভটায ম িন্ত ংয়মাগ ড়য়ক মকান প্রয়টকন ার মদো মা নাআ। উত্তয ায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয এক য়দয়কয মযয়রং  য়ব্রয়জয
মযয়রং এয ংয়মাগ স্থয়রয য়নয়ভিত মযয়রং মবয়ে মগয়ছ ভয়ভি মদো মা (য়চত্র -২)।

মযদ্ধরং-এয ফোঁকা
অংশ

য়চত্র - ১: ফায়কযচয োয়রয উয য়নয়ভিত মায়ট িফর য়স্টর ব্রীয়জয য়চত্র - ২: ফায়কযচয োয়রয উয য়নয়ভিত মায়ট িফর য়স্টর
দয়িণ ায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয িয়তগ্রস্ত ং য়ফয়ল
ব্রীয়জয উত্তয ায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয এক য়দয়কয মবয়ে ড়া
মযয়রং  ব্রীয়জয মযয়রং-এয ফাঁকা ং

৯.১.২। য়ফার উয়জরায ভায়দফপুয আউয়নন আউয়নন য়যলদ য়প - মদাতাযা মযায়ডয ভাায়দফপুয োয়রয উয ২৫.০০ য়ভটায
দী্ ি মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ।
য়ফার উয়জরায ভায়দফপুয আউয়নন য়যলদ য়প - মদাতাযা ড়য়কয ভাায়দফপুয োয়রয উয য়নয়ভিত ২৫.০০ য়ভটায
মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ য়যদিনকায়র মদো মা মম, ব্রীজটি ঢাকা - াটুয়যা ব্যস্ততভ ড়য়কয ায় ভায়দফপুয োয়রয উয
য়নয়ভিত। য়যদিনকায়র মদো মা মম, য়ডজাআন নুমাী য়স্টর ব্রীয়জয উত্তয ায় (মদাতযা াআয়ড) এোফাটয়ভয়েয য ৫.৫
য়ভটায দী্ ি এোয়প্রাচ মযাড এআচয়ফয়ফ দ্বাযা য়নভিাণ কযা য়য়ছ। তয়ফ এোয়প্রাচ মযাড  স্টীর ব্রীয়জয ংয়মাগ স্থয়র মকান মযয়রং ফা
ার য়নভিাণ কযা য়ন ভয়ভি মদো মা (য়চত্র -৩)।য়কন্তু য়স্টর ব্রীয়জয য ায় ঢাকা - াটুয়যা মভআন মযায়ডয ংয়মাগ স্থর
ংয়য এোফাটয়ভয়েয ভর য়ডজাা্আন য়যফতিন কয়য য়নভিাণ কযা য়য়ছ ভয়ভি মদো মা (য়চত্র -৪)। এ য়যফতিন ম্পয়কি জানয়ত
চাা য়র, য়নফ িাী প্রয়কৌরী, ভায়নকগঞ্জ জানান মম, ঢাকা - াটুয়যা মযাড াআয়ড ময়থষ্ট জাগা না থাকা এ ংয়
এেফাটয়ভয়েয য়ডজআন য়যফতিন কযা য়য়ছ এফং এোয়প্রাচ মযায়ডয বদ্ ি হ্রা কযয়ত য়য়ছ। য়ডজাআন য়যফতিয়নয জন্য মভাট
ব্য ২,০০০ টাকা কভ েযচ য়য়ছ এফং ভ ১ ফছয ১০ ভা মফী মরয়গয়ছ ভয়ভি য়নফ িাী প্রয়কৌরী, ভায়নকগঞ্জ জানান।

য়চত্র -৩: ভাায়দফপুয োয়রয উয য়নয়ভিত মায়ট িফর য়স্টর
ব্রীয়জয মদাতযা াআয়ডয এোয়প্রাচ মযাড।
৯.২। মনায়াখারী মজরায় প্রকল্পেয

য়চত্র -৪: ভাায়দফপুয োয়রয উয য়নয়ভিত ২৫.০০ য়ভটায দীবি
মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ

য়ফয়বন্ন কাম িক্রভ

প্রকয়েয ভর য়ডয়য়য়ত মনাাোরী মজরায মফগভগঞ্জ উয়জরা ১৫০.০০ য়ভটায বদ্ িে য়ফয়ষ্ট ৫টি য়স্টর য়ব্রজ য়নভিায়ণয প্রয়বন য়ছর।
যফতীয়ত জাান যকায কর্তিক স্টীর ব্রীয়জয উকযণ কভ যফযা কযা ংয়ায়ধত য়ডয়য় নুমাী ৩৫.০০ য়ভটায কয়য ২টি য়স্টর
য়ব্রজ এফং ৫১.০০ য়ভটায দী্ ি ১টি অযয়য় গাড িায য়ব্রজ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। গত ০১.১১.২০১৫ তায়যয়ে মফগভগঞ্জ উয়জরায়যজয়ভয়ন
য়যদিনকৃত ২টি মায়ট ির য়স্টর য়ব্রয়জয ংয়িপ্ত তথ্যায়দ উস্থান কযা রঃ
৯.২.১। মফগভগঞ্জ উয়জরাধীন কায়রকাপুয-ভন্দাযাট ড়য়ক (য়টার
ড়ক) ০.০০ য়ভটায মচআয়নয়জয ৩৫.০০ য়ভটায মায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজ য়নভিাণ
(প্যায়কজ নং- য়এয়ফ-মজয়-মফগভ/মনাা/ডয়ব্লউ-৭৫/২০০৭-০৮):
য়যদিনকায়র মফগভগঞ্জ উয়জরায কায়রকাপুয -ভন্দাযাট ড়য়ক য়নয়ভিত
৩৫.০০ য়ভটায দী্ ি মপ্রায়ট িফর ব্রীজটিযকোয়যজয়য প্রস্থতা ৩.৪৫ য়ভটায
াা মা। ২টি স্প্োয়ন য়নয়ভিত য়ব্রজটিয উব ায় ৮ য়ভটায কয়য দী্ ি
এোয়প্রাচ মযাড যয়য়ছ। এোয়প্রাচ মযায়ডয প্রস্থতা ব্রীয়জয ংয়মাগ স্থয়র ৫.০
য়ভটায এফং প্রধান যাস্তায ংয়মাগ স্থয়র ৮.৫ য়ভটায াা মা। ব্রীয়জয
ফস্থান বার যয়য়ছ ভয়ভি প্রতীভান । তয়ফ এআচয়ফয়ফ দ্বাযা য়নয়ভিত
এোয়প্রাচ মযায়ডয ভায়ঝ ভায়ঝ আট উয়ঠ মগয়ছ ভয়ভি মদো মা (য়চত্র- ৫)।এ
ব্রীজটি োয়রয উত্তয ায়য একটি ভাটিয কাঁচা যাস্তায়ক ংর্যক্ত কয়যয়ছ। পয়র
এ য়ব্রয়জয উয য়দয় খুফ মফী মান ফান চরাচর কযয়ছনা।

দ্ধচে- ৫: কায়রকাপুয-ভন্দাযাট ড়য়ক য়নয়ভিত
মপ্রায়ট িফর য়স্টর য়ব্রয়জয এআচয়ফয়ফ এোয়প্রাচ মযায়ডয
িয়তগ্রস্থ ং য়ফয়ল

৯.২.২। মফগভগঞ্জউয়জরাধীন মচৌভৄনী-রিীপুয োয়রয উযপায়জরপুয ড়য়ক ০.০০ য়ভটায মচআয়নয়জয ৩৫.০০ য়ভটায দী্ ি
মায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজ য়নভিাণ (প্যায়কজ নং- য়এয়ফ-মজয়-মফগভ/মনাা/ডয়ব্লউ-৭৩/২০০৭-০৮):
য়যদিনকায়র মফগভগঞ্জ উয়জরায কায়রকাপুয-ভন্দাযাট ড়য়ক য়নয়ভিত ৩৫.০০ য়ভটায দী্ ি মপ্রায়ট িফর য়ব্রজটিয প্রস্থতা ৩.৪৫ য়ভটায
াা মা। ২টি স্প্োয়ন য়নয়ভিত য়ব্রজটিয উত্তয ায় ৫.০০ য়ভটায কয়য দী্ ি এোয়প্রাচ মযাড যয়য়ছ। এোয়প্রাচ মযায়ডয প্রস্থতা য়ব্রয়জয
ংয়মাগ স্থয়র ৫.০০ য়ভটায এফং প্রধান যাস্তায ংয়মাগ স্থয়র ৮.৫ য়ভটায াা মা। এোয়প্রাচ মযাড য়ব্রয়জয ফস্থা বার যয়য়ছ ভয়ভি
প্রতীভান  । তয়ফ এোয়প্রাচ মযায়ডয মযয়রং এফং য়ব্রয়জয মযয়রং-এয ংয়মাগ স্থয়রযয়যয়রং বাংগা (য়চত্র - ৬) াা মা এফং য়স্টর
য়ব্রয়জয মযয়রং-এয য়কছু ং ফাঁকা (য়চত্র-৭) মদো মা। য়নফ িাী প্রয়কৌরী, মনাাোরী প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ মযয়রং দ্রুত
মভযাভত কয়য মদায প্রয়তশ্রুয়ত ব্যক্ত কয়যন এফং য়ব্রয়জয ফাঁকা স্ট্রাকচায য়ফলয় ফয়রন মম, য়ব্রজ য়নভিায়ণয সুায স্ট্রাকচায মময়তু
যায়য জাান মথয়ক অা; ময়তু উক্ত স্ট্রাকচায প্রয়তস্থায়নয জন্য ফাংরায়দয় নুরূ াট ি াা মা না। সুতযাং য়ব্রয়জয ফাঁকা
স্ট্রাকচায প্রয়তস্থান কযায য়ফলয় য়কছুটা য়নিতা যয়য়ছ ভয়ভি জানান।

মযদ্ধরং-এয ফোঁকা
ংঅঅংশ

দ্ধচে- ৬:এোয়প্রাচ মযায়ডয উআং ার এফং য়ব্রয়জয মযয়রং-এয
ংয়মাগ স্থয়রয বাংগা পর ার

দ্ধচে- ৭:দ্ধব্রল্পজয মযদ্ধরং-এয ফোঁকা ং

৯.৩। রিীপুয মজরা প্রকয়েয ফাস্তফায়ত য়ফয়বন্ন কাম িক্রভঃ
প্রকয়েয ভর য়ডয়য়য়ত রিীপুয মজরায দয উয়জরা, যাভগঞ্জ  যাপুয উয়জরা ১৩০ য়ভটায বদ্ িে য়ফয়ষ্ট ৩টি য়স্টর য়ব্রজ
য়নভিায়ণয প্রয়বন য়ছর। যফতীয়ত ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত যাভগয়ঞ্জ ২০.০০ য়ভটায কয়য ১টি য়স্টর য়ব্রজ এফং ১৬৫.০০ য়ভটায
দী্ ি ৩টি অযয়য় গাড িায য়ব্রজ য়নভিায়ণয প্রয়বন যাো । য়কন্তু য়নফ িাী মপ্রায়কৌরী, রিীপুয়যয কাম িার মথয়ক যফযাকৃত
তথ্য নমাী উক্তয়জরা মথাক্রয়ভ যাভগয়ঞ্জ ২০ য়ভটায দী্ ি ১ টি এফং দয উয়জরা ৩৫ য়ভটায  ৩৯ য়ভটায দী্ ি ২-টি
মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ এফং যাপুয়য ৮০ য়ভটায দী্ ি ১টি অযয়য় ব্রীজ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। গত ০২.১১.২০১৫ তায়যয়ে
য়যজয়ভয়ন য়যদিনকায়র রিীপুয দয উয়জরা চন্দ্রগঞ্জ -চাটয়ের ড়য়কয মধাা্াটা োয়রয উয়য য়নয়ভিত ৩৫.০০ য়ভটায
দী্ ি মায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজটি য়যদিন কযা । য়নয়ম্ন য়যদিনকৃত য়ব্রজটিয ংয়িপ্ত তথ্যায়দ উস্থান কযা রঃ
৯.৩.১। রিীপুয দয উয়জরায চন্দগঞ্জ-চাটয়ের ড়য়ক য়নয়ভিত ৩৫.০০ য়ভটায দী্ ি মপ্রায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজ:
য়যদিনকায়র ৩৫ য়ভটায দী্ ি এফং ৩.৪৫ য়ভটায প্রস্থতা ব্রীয়জয ফস্থান বার যয়য়ছ ভয়ভি প্রতীভান । তয়ফ য়ব্রজটিয
য়িভ ায় ৫.২৫ য়ভটায কয়য দী্ ি এোয়প্রাচ মযাড যয়য়ছ। পূফ ি ায় এোয়প্রাচ মযায়ডয এক ায় (উত্তয া) এফাটয়ভয়েয
উআং ায়রয বদ্ িে ৫.২৫ য়ভটায এফং দয়িণ ায় উআং ায়র বদ্ িে ৩.৩০ য়ভটায াা মা (য়চত্র- ৮)। এ প্রংয়গ প্রকে
ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ জানান মম, য়ব্রয়জয এোয়প্রাচ মযায়ডয া য়দয়আ একটি গ্রাভীণ যাস্তা দয়িণ য়দয়ক চয়র মগয়ছ। নুয়ভায়দত
য়ডজাআন নুমাী ৫.২৫ য়ভটায দী্ ি উআং ার এোয়প্রাচ মযাড য়নভিাণ কযয়র দয়িণ য়দয়ক যাস্তাটি ফন্ধ য় মমত।

দ্ধচে- ৮:রিীপুয দয উয়জরায চন্দগঞ্জ-চাটয়ের ড়য়ক য়নয়ভিত
মপ্রায়ট িফর য়ব্রয়জয পূফ িায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয উত্তয য়দয়ক ৫.২৫
য়ভটায এফং দয়িণ য়দয়ক ৩.৩০ য়ভটায দী্ ি উআং ার

দ্ধচে –৯:রিীপুয দয উয়জরায চন্দগঞ্জ-চাটয়ের ব্রীজ 
এোয়প্রাচ মযায়ডয ংয়মাগ স্থয়র মযয়রং য়ফীন মপ্রায়ট িফর য়ব্রজ

তাআ স্থানী চায়দা/জনগয়ণয দাফীয য়যয়প্রয়িয়ত প্রকয়েয য়ডজাআন য়যফতিন কয়য ৩.৩ য়ভটায যাো য়য়ছ। তয়ফ য়ব্রজটিয
এোয়প্রাচ মযাড  উব ায়য ংয়মাগ ড়ক ভাটিয দ্বাযা য়নয়ভিত া এোয়প্রাচ মযাড মথয়ক ভাটি ভাটি য়য মগয়ছ এফং
মানফান চরাচয়র য়ফি ্টয়ছ ভয়ভি জানা মা। এ য়ব্রয়জয মিয়ত্র য়ব্রয়জয মযয়রং এফং এোয়প্রাচ মযায়ডয উআং ায়রয ভধ্যফতী
মকান মযয়রং মদা য়ন ভয়ভি মদো মা (য়চত্র- ৯)। এ প্রংয়গ জানয়ত চাা য়র য়নফ িাী প্রয়কৌরী রিীপুয জানান মম, এ
ংয় মযয়রং য়নভিায়ণয য়ফলটি প্রকয়েয য়ডজাআয়ন য়ছর না। তয়ফ এটা য়নভিায়ণয প্রয়াজয়নতা যয়য়ছ এফং তা য়ফরয়ি য়নভিাণ
কয়য মদা য়ফ।
৯.৪। মপণী মজরায় প্রকল্পেয

য়ফয়বন্ন কাম িক্রভ

প্রকয়েয ভর য়ডয়য়য়ত মপনী মজরা২১০ য়ভটায বদ্ িে য়ফয়ষ্ট ৬টি য়স্টর য়ব্রজ য়নভিায়ণয প্রয়বন য়ছর। যফতীয়ত ংয়ায়ধত
য়ডয়য় নুমাীশুযাভপুয উয়জরা মথাক্রয়ভ ৫০.০০  ৬০.০০ য়ভটায দী্ ি ২টি য়স্টর য়ব্রজ এফং ফুরগাজী, ছাগরনাআা 
দাগনভূআূঁ া উয়জরা মথাক্রয়ভ ৬৩.০০, ৮৪.০০ এফং ৭২.০০ য়ভটায বদ্ িে য়ফয়ষ্ট৩টি অযয়য় গাড িায য়ব্রজয়নভিাণ কযা য়য়ছ।
গত ০২.১১.২০১৫ তায়যয়ে য়যজয়ভয়ন য়যদিনকায়র মপনী মজরায যশুযাভউয়জরায সুয়ফয ফাজায-ভয়পুস্কয়যয়ন
ড়য়কযীরয়না নদীয উয়য য়নয়ভিত ৫০.০০ য়ভটায দী্ ি মায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজটি য়যদিন কযা । য়নয়ম্ন য়যদিনকৃত য়ব্রজটিয
ংয়িপ্ত তথ্যায়দ উস্থান কযা রঃ
৯.৪.১। মপনী মজরায যশুযাভ উয়জরায সুয়ফয ফাজায-ভয়পুস্কয়যয়ন ড়য়কয ীরয়না নদীয উয়য য়নয়ভিত ৫০.০০ য়ভটায দী্ ি
মপ্রায়ট িফর য়স্টর
এ মপ্রায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজটি য়নভিায়ণয রয়িে প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত প্রাক্কয়রত ব্য ধযা  ৭১২৯৬৩৫.০০/- টাকা।
য়ব্রজটি য়নভিায়ণয রয়িে ১৭.১১.২০০৮ তায়যয়ে ৭৬৯২৭২৮.০০ টাকা চুয়ক্ত ভয়ে কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত ;মা প্রাক্কয়রত
ভয়েয তুরনা ৭.৮৯% মফয়। চ্যদ্ধক্ত মভাতাল্পফক দ্ধব্রজটি ১৮.১১.২০০৯ তাদ্ধযল্পখ ম্পন্ন য়ায কথা। দ্ধকন্তু প্রকৃতল্পক্ষ দ্ধব্রল্পজয
দ্ধনভতাণ কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ২২.১১.২০০৯ তাদ্ধযল্পখ এফং দ্ধনভতাল্পণ ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৭৬৫৬৫২৪.০০ টাকা; মা দ্ধনধ তাদ্ধযত চ্যদ্ধক্তভল্পল্যয মচল্পয়
০.৪৭% কভ। দ্ধযদতনকাল্পর দ্ধব্রল্পজয দদঘ তয ৫০.০০ দ্ধভটায এফং প্রস্থতা ৩.৪৫ দ্ধভটায ায়া মায়। ৩টি স্পযাল্পন দ্ধনদ্ধভতত দ্ধব্রজটিয
ঈবয় াল্প ৫.৫ দ্ধভটায দীঘ ত এফং ৪.৮৫ দ্ধভটায প্রস্থ এযাল্পপ্রাচ মযাড যল্পয়ল্পছ। দ্ধব্রজটি ঈবয় াল্প াকা যাস্তাল্পক ংভেক্ত কল্পযল্পছ
এফং যাস্তায ফস্থা বার ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। তল্পফ, এ দ্ধব্রল্পজয মক্ষল্পে দ্ধব্রল্পজয মযদ্ধরং এফং এযাল্পপ্রাচ মযাল্পডয মযদ্ধরং -এয
ভেফতী স্থাল্পন মকান মযদ্ধরং মদয়া য়দ্ধন ভল্পভত মদখা মায়।

৯.৫। াফনা মজরায় প্রকল্পেয

য়ফয়বন্ন কাম িক্রভ

প্রকয়েয ভর য়ডয়য়য়ত াফনা মজরা ৫২৫.০০ য়ভটায বদ্ িে য়ফয়ষ্ট ৬টি য়স্টর য়ব্রজ য়নভিায়ণয প্রয়বন য়ছর। যফতীয়ত
ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত ৩৭৫ য়ভটায দী্ ি ৫ টি স্টীর ব্রীজ এফং ২৪৯ য়ভটায দী্ ি ৪ টি য়য় গাড িায ব্রীজ য়নভিাণ ংস্থান যাো ।
য়কন্তু য়নফ িাী মপ্রায়কৌরী, াফনাযকাম িার মথয়ক যফযাকৃত তথ্য নমাী াফনায়জরা ১১ টি মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ এফং ৩
অযয়য় ব্রীজ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। য়যজয়ভয়ন য়যদিনকায়র াফনা মজরায পয়যদপুয উয়জরা ২টি, চাটয়ভায উয়জরা
২টি এফং ায়থা উয়জরা ২টি মায়ট িফর য়স্টর য়ব্রজটি য়যদিন কযা । াফনা মজরা য়যদিনকৃত ৬টি ব্রীয়জয ভয়ধ্য ৩টি
ব্রীয়জয ংয়িপ্ত য়ফফযণ য়নয়ম্ন উস্থান কযা রঃ
৯.৫.১। াফনা মজরায-পদ্ধযদপুয ঈল্পজরায দ্ধফ-নগয ল্পত মডভযা াট মযাল্পডয রুকনাআ নদীয ঈয ভধাাড়া মপযীঘাল্পট ৯০ দ্ধভটায দীঘ ত
মপ্রাল্পট তফর দ্ধস্টর ব্রীজ
ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত এ মতুটিয াফ-স্ট্রাকচায য়নভিায়ণয রয়িে ৯৫,৫১,৬৪০.০০ টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত
১১/০২/২০০৭ তায়যয়ে ৮১,৯৯,২২৮.০০ টাকা ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠান মভা ি যকায কন্পট্রাকন, পয়যদপুয মক কাম িায়দ প্রদান
কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ১২/০৮/২০০৮ তায়যয়ে মতুটিয কাজ ১০০% ম্পন্ন  এফং ম মভাতায়ফক ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠানয়ক
১০০% য়ফর য়যয়াধ কযা । যয়দয়ক একআ নদীয উয য়নয়ভিত াফ-রাকচায়যয উয ৯০ য়ভটায বদয়্ িেয মপ্রায়ট িফর য়স্টর
ব্রীজ স্থায়নয জন্য ৪,৩০,৬৬১.১৬ টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ১৭/১২/২০০৮ তায়যয়ে ৪,৩০,৬৬১.১৬ টাকা ঠিকাদায
প্রয়তষ্ঠান মভা ি ায়ফবুয যভান, গুরান, ঢাকা মক কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ১২/০৩/২০০৯ তায়যয়ে মতুটিয
য়স্ট্রর স্ট্রাকচায়যয কাজ ১০০% ম্পন্ন  এফং ম মভাতায়ফক ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠানয়ক ১০০% য়ফর য়যয়াধ কযা ।
য়যদিনকায়র মতুটিয ফস্থা বার য়যরয়িত ।
৯.৫.২। াফনা মজরায চাটল্পভায ঈল্পজরায চাটল্পভায দয ল্পত দ্ধযপুয মযাড বায়া দৄরাঈদ্ধয ড়ল্পক দ্ধযপুয আঈদ্ধনয়ন কাল্পছ ভযা
ফড়ার নদীয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ৬৫.০০ দ্ধভটায দীঘ ত মপ্রাল্পট তফর দ্ধস্টর ব্রীজ
ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত এ মতুটিয াফ-স্ট্রাকচায য়নভিায়ণয রয়িে রয়িে ৫১,৩৫,০৩৮.০০ টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত
২৯/০৫/২০০৭ তায়যয়ে ৪৮,৮৬,৮১৩.০০ টাকা ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠান ায়ন এোযপ্রাআজ , াফনা মক কাম িায়দ প্রদান কযা ।
চুয়ক্ত মভাতায়ফক ৩১/১২/২০০৭ তায়যয়ে মতুটিয কাজ ১০০% ম্পন্ন  এফং ম মভাতায়ফক ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠানয়ক ১০০% য়ফর
য়যয়াধ কযা । যয়দয়ক একআ নদীয উয য়নয়ভিত াফ-রাকচায়যয উয ৬৫.০০ য়ভটায বদয়্ িেয মপ্রায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ
স্থায়নয জন্য ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ১৭/১২/২০০৮ তায়যয়ে ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকা ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠান
মভা ি ায়ফবুয যভান, গুরান, ঢাকা মক কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ১২/০৩/২০০৯ তায়যয়ে মতুটিয য়স্ট্রর
স্ট্রাকচায়যয কাজ ১০০% ম্পন্ন  এফং ম মভাতায়ফক ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠানয়ক ১০০% য়ফর য়যয়াধ কযা । য়যদিনকায়র
মতুটিয ফস্থা বার য়যরয়িত ।
৯.৫.৩। াফনা মজরায দয ঈল্পজরায ফাদ্ধজতপুয ল্পত চোঁন্দপুয বায়া চযল্পঘালপুয ড়ল্পক মফো নদীয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ৬৫.০০ দ্ধভটায দীঘ ত
মপ্রাল্পট তফর দ্ধস্টর ব্রীজ
াফনা দয উয়জরা এ মতুটিয াফ-স্ট্রাকচায য়নভিায়ণয রয়িে
৫১,৩৫,০৩৮.০০ টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ২৯/০৫/২০০৭
তায়যয়ে ৪৮,৮৬,৮১৩.০০ টাকা ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠান ায়ন এোযপ্রাআজ
মযয়রং এয
ফাঁকা ং
, াফনা মক কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ৩১/১২/২০০৭
তায়যয়ে মতুিটিয কাজ ১০০% ম্পন্ন  এফং ম মভাতায়ফক
ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠানয়ক ১০০% য়ফর য়যয়াধ কযা ।যয়দয়ক একআ
নদীয উয য়নয়ভিত াফ-রাকচায়যয উয ৬৫.০০ য়ভটায বদয়্ িেয
মপ্রায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ স্থায়নয জন্য ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকা প্রাক্কয়রত
ব্যয়য য়ফযীয়ত ১৭/১২/২০০৮ তায়যয়ে ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকার
ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠান মভা ি ায়ফবুয যভান, গুরান, ঢাকা মক কাম িায়দ য়চত্র - ১০: াফনা দয উয়জরা য়নয়ভিত সুায-স্ট্রাক
প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ১২/০৩/২০০৯ তায়যয়ে মতুটিয য়স্ট্রর চায়যয ফাঁকা এফং এোয়প্রাচ মযায়ডয বাংগা ং য়ফয়ল।

স্ট্রাকচায়যয কাজ ১০০% ম্পন্ন  এফং ম মভাতায়ফক ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠানয়ক ১০০% য়ফর য়যয়াধ কযা । য়যদিনকায়র
মতুটিয ফস্থা বার যয়য়ছ ভয়ভি য়যরয়িত । তয়ফ, স্টীর ব্রীয়জয মযয়রং -এয ং য়ফয়ল একটু ফাঁকা এফং ব্রীয়জয উব
ায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয ময়যং ফে ংয়য আয়টয যাস্তা বাংগা যয়য়ছ ভয়ভি মদো মা (য়চত্র– ১০)।
৯.৬। দ্ধযাজগঞ্জ মজরায় প্রকল্পেয

য়ফয়বন্ন কাম িক্রভ

প্রকয়েয ভর য়ডয়য়য়ত য়যাজগঞ্জ মজরা ১১১০.০০ য়ভটায বদ্ িে য়ফয়ষ্ট ২১টি য়স্টর য়ব্রজ য়নভিায়ণয প্রয়বন য়ছর। যফতীয়ত
ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত ৬৮০ য়ভটায দী্ ি ১১ টি স্টীর ব্রীজ এফং৩৬০ য়ভতায দী্ ি ৫ টিঅযয়য় গাড িায ব্রীজ য়নভিায়ণয ংস্থান
যাো । য়কন্তু য়যজয়ভয়ন য়যদিনকায়র জানা মা দ্ধযাজগঞ্জ মজরায় দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ৯টি স্টীর  ১টি অযদ্ধদ্ধ ব্রীজ।
য়যাজগঞ্জ মজরায উল্লাাড়া উয়জরা য়যদিনকৃত ৩টি ব্রীয়জয ংয়িপ্ত য়ফফযণ য়নয়ম্ন উস্থান কযা রঃ
৯.৬.১। ঈোাড়া ঈল্পজরায পুকুযাড় ল্পত কয়যাাট মযাল্পডয কয়যা খাল্পরয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ৬০.০০ দ্ধভটায মপ্রাল্পট তফর দ্ধস্টর ব্রীজ :
প্রকয়েয ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত এ মতুটিয াফ-স্ট্রাকচায য়নভিাণ য়স্টর স্ট্রাকচায স্থায়নয রয়িে ৬৭,৮৯,৫১১.০০ টাকা
প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ০৯/০৮/২০০৮ তায়যয়ে ৮৪,০২,৭২১.৩২ টাকা ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠান মভা ি ায়ভভৄয যভান,
কায়রফাড়ী মযাড, য়যাজগঞ্জ মক কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ৩০/০৩/০৯ তায়যয়ে মতুটিয কাজ ১০০% ম্পন্ন
। ফাস্তফ কায়জয মপ্রয়িয়ত ১০০% কায়জয য়ফযীয়ত প্রয়তষ্ঠানয়ক প্রকৃত য়ফর ৬৯,৭০,১৮৩.০০ য়ফর য়যয়াধ কযা ।
৯.৬.২। ঈোাড়া ঈল্পজরায মফায়াদ্ধরয়াফাজায ল্পত দ্ধরপুয াট মযাল্পডয ভৄক্তাায নদীয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ৭৫.০০ দ্ধভটায দীঘ ত মপ্রাল্পট তফর
দ্ধস্টর ব্রীজ:
প্রকয়েয ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত এ মতুটিয াফ-স্ট্রাকচায য়নভিাণ য়স্টর স্ট্রাকচায স্থায়নয রয়িে ৭২,৮৩,১৩১.০০ টাকা
প্রাক্কয়রত ব্যয়য য়ফযীয়ত ২৭/১১/০৮ তায়যয়ে ৬৪,২২,৪২৯.১৪ টাকা ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠান মভা ি তায়ি কনস্ট্রাকন মক
কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ০৯/০৮/২০০৯ তায়যয়ে মতুটিয কাজ ১০০% ম্পন্ন  এফং ম মভাতায়ফক
ঠিকাদায প্রয়তষ্ঠানয়ক ১০০% য়ফর য়যয়াধ কযা । য়যদিনকায়র মতুটিয ফস্থা বার য়যরয়িত ।য়যদিনকায়র
মতুটিয ফস্থা বার য়যরয়িত । তয়ফ, মতুয উব ায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয ময়যং ফে ং বাংগা যয়য়ছ ভয়ভি মদো মা
(য়চত্র – ১৩ ‘এ’  ‘য়ফ’)।

দ্ধচে : ১১: -‘এ’

দ্ধচে : ১১-‘দ্ধফ’

দ্ধচে - ১১ ‘এ’  ‘দ্ধফ’ : মতুয ঈবয় াল্পয এযাল্পপ্রাচ মযাল্পডয মদ্ধযং ফে ংয বাংগা।

৯.৬.৩। ানদ্ধচরা অযএআচদ্ধড ল্পত াটিকাভরুর আঈদ্ধ দ্ধপ মযাল্পডয যভদ্ধত নদীয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ৬০ দ্ধভটায মপ্রাল্পট তফর দ্ধস্টর ব্রীজ:
পূণ তকারীন/খেকারীন
জনাফ অবুর কারাভ অজাদ

মভয়াদকার

পূণ তকারীন

১৬.০৮.২০০৫

পূণ তকারীন

০১.০২.২০১০

৩১.০১.২০১০

৪ ফছয ৫ ভা

প্রকে য়যচারক
জনাফ মভাঃ অবুর ফাায, প্রকে য়যচারক

য়ডয়িয, ২০১৩ ৩ ফছয ১১ ভা

প্রকল্পেয ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত এ মতুটিয াফ-স্ট্রাকচায দ্ধনভতাণ দ্ধস্টর স্ট্রাকচায স্থাল্পনয রল্পক্ষয ৯৭,৬৬,১৪৫.০০ টাকা
প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য দ্ধফযীল্পত ০১/০৪/২০০৯ তাদ্ধযল্পখ ১,০৪,৯৬,৪৬২.১৮ টাকায় ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠান মভা ত াদ্ধকর এন্টাযপ্রাআজ মক
কাম তাল্পদ প্রদান কযা য়। চ্যদ্ধক্ত মভাতাল্পফক ১৬/০৮/০৯ তাদ্ধযল্পখ মতুটিয কাজ ১০০% ম্পন্ন য় এফং ম মভাতাল্পফক ঠিকাদায
প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক ১০০% দ্ধফর দ্ধযল্পাধ কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর মতুটিয ফস্থা বার দ্ধযরদ্ধক্ষত য়।
১০
এ ঈদ্ধেদ্ধখত তথ্য
দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযনঃ

দ্ধনেফদ্ধণ তত দুআজন কভতকততা স্ব স্ব নাল্পভয াল্প ঈদ্ধেদ্ধখত ভয়সূদ্ধচ নুমায়ী প্রকে দ্ধযচারল্পকয

১১।
দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী দ্ধফদ্ধবন্ন ভল্পয়য Internal দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। Internal য়ডয়ট মকান অয়ত্ত আত্থায়ত য়ন ভল্পভত ঈল্পেখ
যল্পয়ল্পছ| তল্পফ আন্টাযনার দ্ধডল্পট মকান ভয়কার ঈল্পেখ কযা য়দ্ধন। যল্পক্ষ, ২০০৫-০৬ মথল্পক
১ ২ ম িন্ত প্রকেটিয
External Audit পুল্পযাপুদ্ধযবাল্পফ ল্পয়ল্পছ এফং এ ভয়কাল্পর মথাক্রয়ভ ১, ২, ১২, ০৭, ০৩, ০৯ টি অয়ত্ত উত্থায়ত য়য়ছ এফং
মগুয়র মথামথবায়ফ য়নস্প্য়ত্ত ভয়ভি য়য়অয এ উয়ল্লে যয়য়ছ। তয়ফ প্রকয়েয কাম িক্রভ য়ডয়িয, ২০১৩ মত ভাপ্ত য়র
যাফয়ধ ২০১২-১৩ এফং ৩ ৪থ তফছল্পযল্পকান External Audit এখল্পনা ম্পন্ন য়দ্ধন ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয - এ ঈল্পেখ কযা
ল্পয়ল্পছ। প্রকয়েয ২০১২-১৩ এফং
৩ ৪ থ ত ফছল্পযয Audit ম্পন্ন কযায য়ফলয় প্রকে দ্ধযচারল্পকয দ্ধনকট জানল্পত চায়া
ল্পর দ্ধতদ্ধন জানান মম, খুফ ীঘ্রআ External Audit ম্পয়ন্নয
কযা য়ফ
তা মথাভয় করয়ক ফয়ত কযা
ত
য়ফ। দ্রু তভ ভয়য ভয়ধ্য২০১২-১৩ এফং ৩ ৪ থ ফছল্পযয Internal এফং External Audit ম্পন্ন কযা; মকান অদ্ধি
ঈত্থাদ্ধত ল্পর দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধিয ব্যফস্থা মনয়া এফং তা অআএভআ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযায কযায জন্য প্রকে য়যচারকয়ক যাভি
মদা র।
১২|
ত রাপরভ ংল্পক্ষল্প দ্ধনল্পে ঈল্পেখ কযা রঃ
প্রকেয দ্ধনদ্ধদষ্ট ঈদ্দশ্য জল্পন তয রল্পক্ষয দ্ধজত
দ্ধযকদ্ধেত
প্রকে প্রধান ঈল্পদ্দশ্য ল্পরা1. গ্রাল্পভয াট ফাজায এফং মগ্রাথ
মন্টাযভল্পয ভল্পে মমাগল্পমাগ মনটয়াকত
স্থান কযা;
2. কৃদ্ধলজাত ল্পেয ফাজাযজাত কযল্পণ
য়তায ভােল্পভ ল্পেয ন্যায্য ভল্য
দ্ধনদ্ধিত কযা এফং
3. কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্টয ভােল্পভ
াদ্ধফ তক অদ্ধথ তাভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নদ্ধত কযা

দ্ধজতত পরাপর
ত ল্পয়ল্পছ:
দ্ধনে ফদ্ধণ তত কাজভল্পয ভল্পে প্রকল্পেয
দ্ধজত
1. প্রকল্পেয অতায় ৪৮৩০ দ্ধভটায (৯১টি) দ্ধস্টর দ্ধব্রজ এফং ২৯৯৩ দ্ধভটায দীঘ ত
৪৮টি অযদ্ধদ্ধ দ্ধব্রজ দ্ধনভতাল্পণয পল্পর প্রকে এরাকা াট ফাজায মগ্রাথ
মন্টাযভল্পয ভল্পে মমাগাল্পমাগ মনটয়াকত স্থাদ্ধত ল্পয়ল্পছ।
2. প্রকল্পেয এরাকায় মমাগল্পমাগ মনটয়াকত স্থাদ্ধত মায় ভানুল াযা ফছয ে
ভল্পয়য ভল্পে দ্ধফদ্ধবন্ন গন্তব্য চরাচর কযল্পত াযল্পছ।
3. মমাগাল্পমাগ মনটয়াকত স্থাদ্ধত য়ায় াট ফাজায  মগ্রাথল্পন্টাযভল্প
দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পণয মদাকান-াঠ  ব্যফা ফাদ্ধণল্পজযয প্রায ঘল্পটল্পছ পল্পর ভানুল্পলয
কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট ল্পে।

দ্ধধকন্ত াযা ফছয ভানুল্পলয মাতায়াত  ে 4. গ্রাভীণ কৃলল্পকয ল্পজ তাল্পদয প্রল্পয়াজনীয় ায, দ্ধকটনাক, ফীজ আতযাদ্ধদ
যফযাল্পয
ায়তা
কল্পয
ভানুল্পলয
প্রাদ্ধপ্তয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ এফং তাল্পদয ঈৎাদ্ধদত ে ফাজাযজাত কযল্পণ
কভতংস্থাল্পনয সৃদ্ধষ্ট, দাদ্ধযদ্র দুদ্ধযকযণ এফং জীফন
ায়ক ল্পয়ল্পছ।
ভাল্পনয ঈন্নয়ন।
5. ভানুল্পলয দ্ধক্ষা, স্বাস্থয মফা প্রল্পয়াজনীয় মফাভল্পয প্রায ঘল্পটল্পছ।
6. এরাকায জদ্ধভ ভল্য বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ।
১৩।
১৪।

ণ প্রল্পমাজয নয়।
অআএভআদ্ধড’যম িয়ফিণ :

১৪.১। ঈন্নয়ন ল্পমাগী প্রদ্ধতষ্ঠান JICA ১৪৭টি (৭৫৮৫ য়ভটায) য়স্টর ব্রীজ য়নভিায়ণ ১৯৯০.00 য়ভয়রন আয়ন প্রদায়ন ম্মত । প্রকে
ফাস্তফান কায়র জাান যকায ১৪৭৯.৩২ য়ভয়রন আয়ন প্রদান কয়য; মা ৯২টি (৪৮৫৫ য়ভটায) ব্রীয়জয সুায স্ট্রাকচায
য়নভিায়ণ ব্য কযা । জাান যকায়যয প্রয়তশ্রুত াতা মথয়ক ৫১০.৬৮ য়ভয়রন আয়ন হ্রা কযায কাযয়ণ ফয়ষ্ট ৫৫টি
য়ব্রয়জয ভয়ধ্য ৫০টি অযয়য় ব্রীজ (৩৩১২ য়ভঃ) ম্পূণ ি য়জয়ফ থ িায়ন য়নভিাণ কযা । JICA -এয প্রয়তশ্রুত ১৯৯০.00
য়ভয়রন আয়ন ম্পূণ িরূয় স্টীর ব্রীজ য়নভিায়ণ ব্যফহৃত য়র ১৪৭টি য়স্টর ব্রীজআ বফয়দয়ক াতা য়নভিাণ কযা মমত এফং
ফাংরায়দ যকায়যয অয়থ িক াশ্র ত ভয়ভি প্রতীভান  (নুয়েদ -২, ৪)।
১৪.২। প্রকেটিয ভর নুয়ভায়দত ভকার (২০০৫-২০০৬ মথয়ক ২০০৮-২০০৯) ৩ ফছয়যয য়যফয়তি ফাস্তফায়ন ভ মরয়গয়ছ ৭ ফছয
৬ ভা; মা ভর নুয়ভায়দত ভয়য মচয় ২১২.৫০% মফী। যয়ি ভর প্রাক্কয়রত ব্য ৩৭০০০.০০ রি টাকায য়যফয়তি
প্রকৃত ব্য য়য়ছ ২৯৩৭১.০০ রি টাকা; মা প্রাক্কয়রত ব্যয়য মচয় ২০.৬২% কভ। (নুয়েদ -৪, ৫)।
প্রকে ফাস্তফায়ন ব্য হ্রা এফং ভ বৃয়দ্ধ প্রংয়গ জানয়ত চাা য়র প্রকে য়যচারক এফং ংয়িষ্ট মজরাভয়য য়নফ িাী
প্রয়কৌরীবৃন্দ জানান মম, উন্নন য়মাগী জাআকা প্রয়তশ্রুত াতায মচয় কভ থ ি প্রদান কযা প্রকে ব্য হ্রা ময়য়ছ।
ন্যয়দয়ক ১৪৭টি ব্রীয়জয ভয়ধ্য ৫৫ টি অযয়য় ব্রীয়জয জন্য মবৌয়গায়রক ফস্থা য়ফয়ফচনা কয়য নতুনবায়ফ য়ডজাআন কযণ; স্টীর
ব্রীজ য়নভিায়ণয উর্যক্ত ঠিকাদায না াায কাযয়ণ য়নক মিয়ত্র একায়ধকফায দযত্র অফান এফং স্টীর ব্রীজগুয়র প্রতেন্ত 
য়নম্মাঞ্চয়র া প্রয়তকূর য়যয়স্থয়তয ায়থ ভন্ব কয়য য়নভিাণ কাজ কযয়ত য়য়ছ। পয়র প্রকে ফাস্তফায়ন য়ফরি য়য়ছ
এফং একায়ধক ফায প্রকয়েয ংয়াধন কযয়ত য়য়ছ।
১৪.৩। প্রকয়েয ংয়ায়ধত য়ডয়য়’য ংস্থান নুমাী মনাাোরী মজরায মফগভগঞ্জ উয়জরা নুমাী ৫১ য়ভটায দী্ ি ১টি অযয়য়
য়ব্রজ এফং ৩৫ য়ভটায কয়য দী্ ি ২টি য়স্টর য়ব্রজ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। থচ, য়নফ িাী প্রয়কৌরী কাম িারয় যয়িত প্রকয়েয নয়থ ত্র
ম িায়রাচনা কয়য মদো মা মম, দযত্র অফান, চুয়ক্ত স্বািয, কাম িায়দ প্রদান, য়ফর য়যয়াধ, য়ফয়বন্ন ভয় প্রকয়েয গ্রগয়ত
ংক্রান্ত প্রয়তয়ফদন মপ্রযণ আতোয়দ কর মিয়ত্রআ ৩ ব্রীজয়কআ স্টীর ব্রীজ য়য়য়ফ উয়ল্লে কযা য়য়ছ। সুতযাং প্রকে
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্ধল্পল্পফ দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী কাম তারয়, মনায়াখারীয চযভ াফধানতা  দাদ্ধয়ত্বীনতায দ্ধযচয় ায়া মায়
(নুয়েদ – ৯.২)। দ্ধফলয়টি ংদ্ধিষ্ট ংস্থা খদ্ধতল্পয় মদখল্পত াল্পয।
১৪.৪। প্রকয়েয ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত রয়িপুয মজরায যাভগঞ্জ উয়জরা ১টি য়স্টরয়ব্রজ এফং রিীপুয দয উয়জরা ২টি অযয়য়
য়ব্রজ এফং যাপুয উয়জরা ১টি অয য়য় য়ব্রজ য়নভিায়ণয প্রয়বন যয়য়ছ। থচ, ঐ মজরায যাভগঞ্জ উয়জরা ১ টি  দয
উয়জরা ২-টি মায়ট িফর য়স্টর ব্রীজ এফং যাপুয়য ৮০ য়ভটায দী্ ি ১ অযয়য় ব্রীজ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। য়যজয়ভয়ন য়যদিয়ন
য়গয় রিীপুয দয উয়জরায চন্দ্রগঞ্জ আউয়নয়নয ভায়ন্দ্র োয়রয উয ৩৫.০০ য়ভটায দী্ ি য়স্টর য়ব্রজ য়নভিাণ কযা য়য়ছ
ভয়ভি মদো মা। প্রকয়েয য়ডয়য় ংয়াধন ব্যয়তত রিীপুয দয উয়জরা অয য়য় ব্রীয়জয য়যফয়তি স্টীর য়নভিাণ প্রকে
প্রণন  ফাস্তফান শংেরায স্প্ষ্ট রং্ন ভয়ভি প্রতীভান  (নুয়েদ - ৯.৩, 9.৫, ৯.৬)।
১৪.৫। দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী প্রকয়েয ২০১২-১৩ এফং
৩ ৪ থ তফছল্পযয মকান External Audit যাফয়ধ ম্পন্ন য়ন। সুতযাং
প্রকল্পেয ২০১২-১৩ এফং
৩ ৪ থ ত ফছল্পযয External Audit দ্রুত ম্পন্ন এফং মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত ল্পর তা দ্ধনষ্পদ্ধি
কযা প্রল্পয়াজন ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ -১১)।

১৪.৬। য়যদিনকায়র ভায়নকগঞ্জ মজরায য়োআয উয়জরায ধল্লা এপঅয ফাজায - চান্দয ফাজায মযায়ড য়নয়ভিত ব্রীয়জয উব ায়য
এোয়প্রাচ মযাড, মনাাোরী মজরায মফগভ গঞ্জ উয়জরায কায়রকপুয-ভন্দায াট ড়য়ক য়নয়ভিত ব্রীয়জয দয়িণ ায়য এোয়প্রাচ
মযাড, াফনা মজরায দয উয়জরায ফায়জতপুয য়ত চাঁন্দপুয বাা চযয়্ালপুয ড়য়ক য়নয়ভিত ব্রীয়জয উব া এফং
য়যাজগঞ্জ মজরায উল্লাাড়া উয়জরায পুকুযাড় য়ত কযাাট মযায়ডয়নয়ভিত উব ায়য এোয়প্রাচ মযায়ডয এআচয়ফয়ফ দ্বাযা
য়নয়ভিত ংয়য আট উয়ঠ য়গয় মানফান চরাচয়র সুয়ফধা য়ে ভয়ভি মদো মা। এোয়প্রাচ মযাডগুয়রা দ্রুত মভযাভত কযা প্রয়াজন
ভয়ভি প্রতীভান  (নুয়েদ – ৯.1.1, 9.2.2, 9.5.2, 9.6.1)
১৪.৭। ভায়নকগঞ্জ মজরায য়োআয উয়জরায ধল্লা এপঅয ফাজায - চান্দয ফাজায মযায়ড য়নয়ভিত ব্রীজ, মফগভগঞ্জ উয়জরাধীন
মচৌভৄনী-রিীপুয োয়রয উয পায়জরপুয ড়য়ক এফং াফনা মজরায দয উয়জরায ফায়জতপুয য়ত চাঁন্দপুয বাা
চযয়্ালপুয ড়য়ক য়নয়ভিত স্টীর ব্রীয়জয মযয়রং -এয মেঁয়ক মাা ং গুয়র প্রয়তস্থান/মভযাভত কযা প্রয়াজন (নুয়েদ৯.1.1, 9.2.2, 9.5.২)
১৪.৮। ভায়নকগঞ্জ, মনাাোরী, াফনা, য়যাজগঞ্জ প্রভৃয়ত মজরায মকান মকান ব্রীয়জয মযয়রং এফং এেয়প্রাচ মযায়ডয ভধ্যফতী স্থায়ন (৮০০
য়ভঃয়ভঃ) মযয়রং য়নভিাণ কযা য়য়ছ অফায মকান মকান য়ব্রজ এ মযয়রং ছাড়াআ য়নভিাণ কযা য়য়ছ। তয়ফ, য়যদিনকায়র ব্রীজ 
োয়প্রাচ মযায়ডয ভধ্যফতী মযয়রং য়নভিাণ তীফ প্রয়াজনী ভয়ভি ফাস্তয়ফ য়যরয়িত য়য়ছ। সুতযাং মম ভস্ত ব্রীয়জয মযয়রং
মবংয়গ মগয়ছ তা মভযাভত এফং মমগুয়রা মযয়রং ছাড়া য়নভিাণ কযা য়য়ছ মগুয়রায়ত মযয়রং য়নভিাণ কযা প্রয়াজন ভয়ভি প্রতীভান
 (নুয়েদ- ৯.১.১, ৯.২.২, ৯.৫.২, ৯.৬)।

১৫

অআএভআদ্ধডয ভতাভতঃ
ঈল্পজরা  আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পক মাল্পট তফর দ্ধস্টর ব্রীজ দ্ধনভতাণ ীল িক প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদয়নয উয অআএভআয়ড ’য ভতাভত
য়নয়ম্ন উস্থান কযা য়রাঃ

১৫.১। বয়ফষ্যয়ত বফয়দয়ক াতা গৃীত প্রকয়েয প্রয়তশ্রুত মথামথ ব্যফায়যয রয়িে প্রায়নক ভন্ত্রণার/য়ফবাগ প্রয়াজনী উয়যাগ
গ্রণ কযয়ফ (নুয়েদ - ১৪.১)।
১৫.২। প্রকয়েয নুয়ভায়দত মভাদকায়রয ভয়ধ্য প্রকে ভাপ্ত কযায রয়িে প্রায়নক ভন্ত্রণারয়য ভয়নটয়যং কাম িক্রভ বৃয়দ্ধ কযয়ত য়ফ
(নুয়েদ - ১৪.২)।
১৫.৩। প্রকয়েয ফাস্তফানকায়র মমনয়কান ংয়গয য়ডজাআন য়যফতিয়নয প্রয়াজন না  এফং ব্য হ্রা-বৃয়দ্ধ না া এ রয়িে প্রকয়েয
এরাকায মবৌয়গায়রক ফস্থা (ভাটিয ধযণ, নদী-োয়রয ফস্থা, ফাৎয়যক অফাা, কভি উয়মাগী ভ) আতোয়দ য়ফয়ফচনা কয়য
প্রকয়েয য়ডজাআন  প্রাক্কয়রত ব্য য়নধ িাযণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ - ১৪.২)।
১৫.৪। প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়/ংয়ায়ধত য়ডয়য় নুমাী য়ফয়বন্ন মজরা/উয়জরায জন্য মম ধযয়ণয য়স্কভ য়নধ িায়যত য়ফ; প্রকয়েয
ভাঠ ম িায়য কাম িার মথয়ক মটোয ডকুয়ভে বতযী, দযত্র অফান, চুয়ক্ত স্বািয, কাম িায়দ প্রদান, য়ফর য়যয়াধ, গ্রগয়ত
প্রয়তয়ফদন প্রণন আতোয়দ কাজ ম নুমাী ম্পন্ন কযয়ত য়ফ (নুয়েদ - ১৪.৪)।
১৫.৫। ংয়ায়ধত য়ডয়য়’য ংস্থায়নয ব্যতে ্টিয় রিীপুয মজরা অযয়য় ব্রীয়জয য়যফয়তি স্টীর ব্রীজ য়নভিাণ প্রকে প্রণন 
ফাস্তফান শংেরায য়যয়ি। প্রকেভুক্ত ন্যান্য মজরা য়নয়ভিত স্টীর ব্রীজ এফং অযয়য় ব্রীয়জয ংখ্যা গত গযয়ভর যয়য়ছ
য়কনা তা প্রকে ফাস্তফানকাযী ংস্থা  প্রায়নক ভন্ত্রণার েয়তয় মদেয়ফ এফং এ য়ফলয় প্রয়াজনী দয়ি গ্রণ কযয়ফ
(নুয়েদ- ৯.1, ৯.৩, 9.5  ১৪.৫)।
১৫.৬। প্রকয়েয ২০১২-১৩ এফং 201৩-1৪ থ ি ফছয়যয External Audit কযয়ত য়ফ এফং য়ডয়ট মকান অয়ত্ত উত্থায়ত য়র তা
য়নষ্পয়ত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ -১১, ১৪.৬)।

১৫.৭। ভায়নকগঞ্জ মজরায য়োআয উয়জরায ধল্লা এপঅয ফাজায - চান্দয ফাজায মযায়ড য়নয়ভিত দী্ ি ব্রীজ, মনাাোরী মজরায
মফগভগঞ্জ উয়জরায কায়রকপুয-ভন্দায াট ড়য়ক য়নয়ভিত ব্রীজ, াফনা মজরায দয উয়জরায ফায়জতপুয য়ত চাঁন্দপুয বাা
চযয়্ালপুয ড়য়ক মফত্রা নদীয উয য়নয়ভিত ব্রীজ এফং য়যাজগঞ্জ মজরায উল্লাাড়া উয়জরায পুকুযাড় য়ত কযাাট
মযায়ডয কযা োয়রয উয য়নয়ভিত য়স্টর ব্রীজ প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ন্যান্য ব্রীয়জয এেয়প্রাচ মযায়ডয িয়তগ্রস্ত ংভ
দ্রুত মভযাভয়তয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ - ১৪.৬)।
১৫.৮। ভায়নকগয়ঞ্জয য়োআয উয়জরায ধল্লা এপঅয ফাজায - চান্দয ফাজায মযায়ড য়নয়ভিত ব্রীজ, মফগভগঞ্জ উয়জরাধীন মচৌভৄনীরিীপুয োয়রয উয পায়জরপুয ড়য়ক এফং াফনা মজরায দয উয়জরায ফায়জতপুয য়ত চাঁন্দপুয বাা চযয়্ালপুয ড়য়ক
য়নয়ভিত স্টীর ব্রীজ প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ন্যান্য ব্রীয়জয মযয়রং -এয িয়তগ্রস্ত (ফাঁকা) যড গুয়রা প্রয়তস্থায়নয প্রয়াজনী
ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ - ১৪.৭)।
১৫.৯। য়যদিনকৃত ভায়নকগঞ্জ, মনাােরী, মপয়ণ, রিীপুয, াফনা, য়যাজগঞ্জ  প্রকেভুক্ত ন্যান্য মজরা য়নয়ভিত স্টীর ব্রীজ 
এেয়প্রাচ মযায়ডয ভধ্যফতী স্থায়নয িয়তগ্রস্ত মযয়রং য়নভিায়ণয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং মম ভস্ত ব্রীজ মযয়রং ছাড়াআ য়নভিাণ
কযা য়য়ছ; ম ভস্ত স্থায়ন মযয়রং য়নভিায়ণয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ। যফতীয়ত এ ধযয়ণয স্টীর ব্রীজ য়নভিায়ণয মিয়ত্র
ফাস্তফতায য়নয়যয়ে স্টীর ব্রীজ  এেয়প্রাচ মযায়ডয ভধ্যফতী পাঁকা ংটুকুয়ত মযয়রং য়নভিায়ণয প্রয়বন মযয়ে প্রকয়েয য়ডজাআন
কযয়ত য়ফ (নুয়েদ - ১৪.৭)।
১৫.১০। নুল্পেদ ১৫.১-১৫.৯-এয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় মল্পথাল্পাভেক্ত ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা অগাভী এক ভাল্পয ভ মে
অআএভআ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

‘‘কৃদ্ধলখাত ায়তা কভতসূচী-২: গ্রাভীণ ড়ক  াটফাজায ংল্পমাগ ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন’’
ীল তক প্রকল্পেয ভাপ্ত
(ভাপ্ত জুন/২০১৪)
১।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)

২।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগঃ

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৩।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ
(রক্ষ টাকায়)
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়

প্রকৃত ব্যয়
(জুন/২০১৪ ম তন্ত)

ভর

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

১

২

৩

৩০০০০.০০

৪৭৭৭৩.৯৭

৪৭৭৬১.৯৪

৪। প্রকল্পেয ফস্থান

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

৪

৫

প্রকৃত
দ্ধতিান্ত ব্যয় দ্ধতিান্ত ভয়
ফাস্তফায়নকার (ভর প্রাক্কদ্ধরত (ভর ফাস্তফায়ন
ব্যল্পয়য %)
কাল্পরয %)
৬

জুরাআ/২০০৬ জুরাআ/২০০৬ জুরাআ/২০০৬
ল্পত
ল্পত
ল্পত
জুন/২০১১
জুন/২০১৪
জুন/২০১৪
(৫ ফছয)
(৮ফছয)
(৮ফছয)

৭

৮

৫৯.২১%

৬০.০০%

:

দ্ধফবাগ

মজরায নাভ

ঈল্পজরায নাভ
(দ্ধজদ্ধফ থ তায়ল্পন)

ফদ্ধযার

টুয়াখারী

দয, দুভকী, গরাদ্ধচা, দদ্ধভনা, করাাড়া, ফাঈপর, দ্ধভজতাগঞ্জ
 যাঙ্গাফারী

গরাদ্ধচা, করাাড়া 
যাঙ্গাফারী

দয, অভতরী, াথযঘাটা, মফতাগী  ফাভনা

অভতরী  াথযঘাটা

দয, মনফাগ, মানাআভৄদ্ধড়, চাটদ্ধখর, মফগভগঞ্জ, মকাম্পানীগঞ্জ,
াদ্ধতয়া, সুফণ তচয  কদ্ধফযাট

াদ্ধতয়া  সুফণ তচয

দয, যাভগদ্ধত, যাভগঞ্জ, যায়পুয  কভরনগয

যাভগদ্ধত, যায়পুয  কভরনগয

ফযগুনা
চট্টগ্রাভ

মনায়াখারী
রক্ষ্মীপুয

ঈল্পজরায নাভ
(ডাদ্ধনডা থ তায়ল্পন)

মভাট= ২৭টি ঈল্পজরা
৫।

১০টি ঈল্পজরা

প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়নঃ

ি: নং

১
১)

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাল্পজয ংগ

২

একক

৩

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষভাো

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
(জুন/২০১৪ ম তন্ত)

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

৪

৫

৬

৭

দ্ধনভতাণ  পূতত

ি: নং

১

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাল্পজয ংগ

২

একক

৩

(য)

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
(জুন/২০১৪ ম তন্ত)

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

৪

৫

৬

৭

ঈল্পজরা ড়ক

(ক)

মবল্পভন্ট

দ্ধকঃদ্ধভঃ

১৬১.০০

৪৪২৬.২৮

১৬১.০০

৪৪২৬.২৮

(খ)

ভাটিয কাজ

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৯০.০০

৩৩৮.২৮

৯০.০০

৩৩৮.২৮

(গ)

ব্রীজ  কারবাট ত

দ্ধভঃ

১১০০.০০

৩৯০৯.৭৯

১১০০.০০

৩৯০৯.৭৯

(যয)

আঈদ্ধনয়ন ড়ক

(ক)

মবল্পভন্ট

দ্ধকঃদ্ধভঃ

২০২.০০

৭৭৩০.১১

২০২.০০

৭৭৩০.১১

(খ)

ভাটিয কাজ

দ্ধকঃদ্ধভঃ

২০৬.০০

৫১২.১৮

২০৬.০০

৫১২.১৮

(গ)

ব্রীজ  কারবাট ত

দ্ধভঃ

৬৮৬.০০

২৪০০.০০

৬৮৬.০০

২৪০০.০০

(যযয)

গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা

ক)

মবল্পভন্ট

দ্ধকঃদ্ধভঃ

২৩০.০০

৫৬০৩.৭৭

২৩০.০০

৫৬০৩.৭৭

(খ)

ভাটিয কাজ

দ্ধকঃদ্ধভঃ

১০৪৩.০০

৩৬৬৩.৮৫

১০৪৩.০০

৩৬৬৩.৪৯

(গ)

ব্রীজ  কারবাট ত

দ্ধভঃ

৭৬৫.০০

১০১৩.৩৩

৭৬৫.০০

১০১৩.৩৩

(যা)

বৃক্ষল্পযান  দ্ধযচম তা

দ্ধকঃদ্ধভঃ

১৬০.০০

২৫৫.০৮

১৬০.০০

২৫৫.০৮

২।

ফাজায, আঈদ্ধ কভল্পক্স

(ক)

গুযেত্বপূন ত াট  মগ্রাথ মন্টায ঈন্নয়ন

টি

৫৭.০০

৪৯১.৭৬

৫৭.০০

৪৯১.৭৬

(খ)

আঈদ্ধ কভল্পেক্স

টি

২.০০

১৩৯.৫০

২.০০

১৩৯.৫০

(গ)

দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরীয কাম তারয় ফদ্ধধ ততকযণ

টি

৪.০০

৫৬৯.০০

৪.০০

৫৬৯.০০

(ঘ)

আঈদ্ধ দ্ধক্তারীকযণ

মথাক

মথাক

৫০৭.৯৯

মথাক

৫০৭.৯৯

৩।

যক্ষণাল্পফক্ষণ

(ক)

মভাটয মানফান, অফাফে, দ্ধপ 
কদ্ধম্পঈটায আকুআল্পভন্ট, দ্ধপ,
আদ্ধঞ্জদ্ধনয়াদ্ধযং  ল্যাফল্পযটযী আকুআল্পভন্ট
মভযাভত ংযক্ষণ  পুনফ তান

মথাক

মথাক

৯২৭.৪২

মথাক

৯২৭.১৫

(খ)

ড়ক যক্ষনাল্পফক্ষণ (অআরা পূনফ তান 
দ্ধনয়দ্ধভত যক্ষনাল্পফক্ষণ)

দ্ধকঃদ্ধভঃ

১৩৪.০০

২০৬৫.০১

১৩৪.০০

২০৬৪.৯১

(গ)

ফাজায ংল্পমাগকাযী খার খনন

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৪০.০০

৩৭২.০০

৪০.০০

৩৭২.০০

(ঘ)

দ্ধফদ্ধফধ মভযাভত  যক্ষনাল্পফক্ষণ

মথাক

মথাক

১০৮.০৭

মথাক

১০৮.০৫

ি: নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাল্পজয ংগ

একক

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
(জুন/২০১৪ ম তন্ত)

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

(ঙ)

এভঅযদ্ধড

দ্ধকঃদ্ধভ

৫৮.৮০

৪৪৮.০৩

৫৮.৮০

৪৪৮.০৩

৪।

যফযা মফা (TA Staff এফং
প্রদ্ধক্ষণ/ক্ষভতা বৃদ্ধি)

মথাক

মথাক

৮৩৮৫.১৫

মথাক

৮৩৮১.১০

৫।

মন্ত্রাদ্ধত (কযাল্পভযা, মভদ্ধনাযী, দ্ধনভতাণ
মন্ত্রাদ্ধত/প্রল্পকৌর মন্ত্রাদ্ধত)

মথাক

মথাক

১৪৫২.১০

মথাক

১৪৫২.১০

৬।

মানফান

মথাক

মথাক

৪৮৬.৫৫

মথাক

৪৮৬.৫৫

৭।

অফাফে  মন্ত্রাং

মথাক

মথাক

২২৭.২৫

মথাক

২২৭.২৫

৮।

কভতকততা  কভতচাযীল্পদয মফতন  বাতাদ্ধদ

মথাক

মথাক

১৪৪২.৮৮

মথাক

১৪৩৫.৬৫

৯।

দ্ধযচা ত ভদ্ধনটদ্ধযং  আবযালুল্পয়ন

মথাক

মথাক

৪৮.৫৯

মথাক

৪৮.৫৯

১০।

জদ্ধভ দ্ধধগ্রন

একয

৮.৫০

৫০.০০

৮.৫০

৫০.০০

১১।

দ্ধদ্ধড বযাট

মথাক

মথাক

২০০.০০

মথাক

২০০.০০

১২।

দ্ধপদ্ধজকযার কদ্ধন্টল্পজন্সী

মথাক

মথাক

০.০০

মথাক

০.০০

১৩।

প্রাআ কদ্ধন্টল্পজন্সী

মথাক

মথাক

০.০০

মথাক

০.০০

মভাট =
৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১।

প্রকল্পেয টভূদ্ধভঃ

৪৭৭৭৩.৯৭

৪৭৭৬১.৯৪

দ্ধদ্ধঅয মভাতাল্পফক কর ংল্পগয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।

ফাংরাল্পদল্পয ফ তদবেণ ঈকূর িল্পর ফদ্ধস্থত ৪টি মজরা ল্পে টুয়াখারী, ফযগুনা, মনায়াখারী  রক্ষ্মীপুয। মদল্পয ন্যান্য
িল্পরয তুরনায় দাদ্ধযদ্রীভায নীল্পচ ফফাকাযী জনংখ্যা এ এরাকায় তুরনাভরকবাল্পফ মফী। এয ন্যতভ প্রধান কাযন
ল্পরা ে এরাকায় গ্রাভীণ মবৌত ফকাঠাল্পভা তথা মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায বাফ। তাছাড়া, ংখ্য নদী-নারা এ িল্পরয ঈন্নত
ড়ক মমাগাল্পমাল্পগয ব্যফস্থায ন্যতভ ন্তযায়। এ িল্পরয দ্ধদ্ধছল্পয় ড়া জনল্পগাষ্ঠীয অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নয়ল্পনয জন্য
২০০৬ াল্পর ঈন্নয়ন ল্পমাগী ংস্থা ডাদ্ধনডা  ফাংরাল্পদ যকাল্পযয অদ্ধথ তক নুদাল্পন ‘‘কৃদ্ধলখাত ায়তা কভতসূচী-২ঃঃ
গ্রাভীণ ড়ক  াট ফাজায ংল্পমাগ ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন প্রকে (ংগ-৩)ঃঃ টুয়াখারী, ফযগুনা মনায়াখারী  রক্ষ্মীপুয
মজরা’’ ীল তক প্রকেটি প্রণয়ন কযা য়। প্রকল্পেয অতায় মবৌত ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন এফং কভতংস্থাল্পনয ভােল্পভ যকায
কতৃতক গৃীত দাদ্ধযদ্র দ্ধফল্পভাচন মকৌরল্পে ফদ্ধণ তত রক্ষভ জতল্পন ায়ক ল্পফ। দ্ধফল্পল কল্পয প্রকল্পেয অতায় দাদ্ধযদ্র
দ্ধফল্পভাচল্পনয জন্য কভতংস্থান সৃদ্ধষ্টয রক্ষ ঈন্নয়ন ল্পমাগী ংস্থায াল্পথ ফাংরাল্পদ যকাল্পযয চ্যদ্ধক্ত নুমায়ী ভদ্ধরা শ্রদ্ধভক
দ্রৃাযা ২.৩০ দ্ধভদ্ধরয়ন Labour Days জতল্পনয ংস্থান যল্পয়ল্পছ।

৭.২। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্যঃ
প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্যঃ

প্রকল্পেয দ্ধবন ল্পরা Agriculture Sector Programme Support-II (APSP-II) কভতসূচীয অতায়
দ্ধনদ্ধফড় কভতংস্থান সৃজল্পন গু রুত্ব দ্ধদল্পয় প্রকে এরাকায় গ্রাভীণ ড়ক  ফাজায ফকাঠাল্পভায মটক
ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ গ্রাভীণ দদ্ধযদ্র জনল্পগাদ্ধষ্ঠয দাদ্ধযদ্র হ্রা  থ তননদ্ধতক প্রবৃদ্ধি জতল্পন ায়তা কযা।

প্রকল্পেয সুদ্ধনদ্ধদ তষ্ট
ঈল্পদ্দশ্যঃ

ফাজায এফং মফা মকন্দ্রভল্পয জনগল্পণয মাতায়াত ব্যফস্থায সুল্পমাগ বৃদ্ধি এফং প্রা বন্তক/দদ্ধযদ্র ভদ্ধরাল্পদয
জন্য কভতংস্থান সৃজল্পনয ভােল্পভ স্থায়ী অয়ফধ তক কভতকাে দ্ধফকাল্প ায়তা কযা।
এরদ্ধজআদ্ধড’য যক্ষণা-মফক্ষণ ব্যফস্থানায ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ গ্রাভীণ ড়ক মনটয়াকত মটক  ভজবুত
কল্পয গল্পড় মতারা।

৭.৩। প্রকে নুল্পভাদন  ংল্পাধনঃ
ভর প্রকেটি গত ০৪-১০-২০০৬আং তাদ্ধযল্পখ একল্পনক বায় ৩০০০০.০০ (দ্ধজদ্ধফ ৯০০০.০০ এফং প্রকে াায্য ২১০০০.০০)
রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় জুরাআ/২০০৬ ল্পত জুন/২০১১ মভয়াল্পদ ফা
স্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদ্ধদত য়। যফতীল্পত প্রকে
ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় প্রকল্পেয অতাভুক্ত ঈকূরীয় মজরাভল্প াভৄদ্ধদ্রক ঘূদ্ধণ তঝড় অয়রায় ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক, ব্রীজ কারবাট ত
আতযাদ্ধদ পুনঃদ্ধনভতাল্পণয জন্য দ্ধজদ্ধফ ফযাদ্দ বৃদ্ধি এফং দাতা ংস্থা কতৃতক প্রদি ল্পথ তয দ্ধফদ্ধনভয় ায বৃদ্ধিয কাযণ প্রকেটিয ১ভ
ংল্পাদ্ধধত DPP গত ০২/০৩/২০১০আং তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় ৪২৫৫২.৩৫ (দ্ধজদ্ধফ ২১৩০২.৩৫ এফং প্রকে াায্য
২১২৫০.০০) রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত জুরাআ/২০০৬ ল্পত জুন/২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদ্ধদত য়।
পুনযায় দাতা ংস্থা ডাদ্ধনডা প্রকেটিয নুকূল্পর দ্ধতদ্ধযক্ত ২৪ দ্ধভদ্ধরয়ন DKK এয ভদ্ধযভাণ ৩১৮০.০০ রক্ষ টাকা নুদাল্পনয
প্রদ্ধতশ্রুদ্ধত এফং প্রকে এরাকায় আল্পতাপূল্পফ ত Danida থ তায়ল্পন ফাস্তফাদ্ধয়ত ড়কভল্পয াল্পথ দ্ধফদ্ধবন্ন প্রকে ল্পত দ্ধজদ্ধফ থ তায়ল্পন
ফাস্তফাদ্ধয়ত ড়ক ভল্পয Networking সৃদ্ধষ্টয ঈল্পদ্দল্পশ্য Missing Link ভ ম্পন্ন কযায জন্য দ্ধজদ্ধফ থ তায়ন বৃদ্ধিপূফ তক
৪৭৭৭৩.৯৭ (দ্ধজদ্ধফ ২৩১৮৭.৬৬.০০ এফং প্রকে াায্য ২৪৫৮৬.৩১) রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় জুরাআ/২০০৬ ল্পত জুন/২০১৪
মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকল্পেয ২য় ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুল্পভাদ্ধদত য়।
৮।

প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধতঃ

৮.১। প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন/২০১৪ ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট ৪৭৭৬১.৯৪ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য ৯৯.৯৭% এফং ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ৯৯.৯৭%।
০৯। প্রকে দ্ধযদতনঃ গত ২৯/১১/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় টুয়াখারী মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কায়জয দ্ধকচৄ স্কীভ এ
দ্ধফবাল্পগয কাযী দ্ধযচারক জনাফ মভাঃ য়াদ্ধদ মাল্পন কতৃতক ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে
দ্ধযচারক, প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ, ংদ্ধিষ্ট মজরায দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, দ্ধদ্ধনয়য কাযী প্রল্পকৌরী এফং ঈল্পজরা প্রল্পকৌরী ংদ্ধিষ্ট
কভতকততাগণ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন। প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য দ্ধফল্পস্দলণ  দ্ধদ্ধঅয এয তল্পথ্যয দ্ধবদ্ধিল্পত
প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদদ্ধতত স্কীভগুল্পরায ংদ্ধক্ষপ্ত ফণ তনা দ্ধনল্পভণ মদয়া ল্পরা:

ি. ক) স্কীল্পভয নাভ
নং খ) দদঘ তয

৯.১

ক) প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
খ) চ্যদ্ধক্তভল্য
গ) ব্যয়
ঘ) ফাস্তফ গ্রগদ্ধত
Construction
ofক) ২,৯২,২৬,৩৭১.০০
Extension
officeখ) ৩,৬৪,৯৯,২৮৭.০০
Building of theগ) ৩,৬২,২৫,১৯২.০০
Executive Engineerঘ) ১০০%
(SE Office), LGED,
Patuakhali.

ক) কাম তাল্পদল্পয
ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন  ম তল্পফক্ষণ
তাদ্ধযখ
খ) ভাদ্ধপ্তয
তাদ্ধযখ
ক)
অল্পরাচয স্কীল্পভয অতায় দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, এরদ্ধজআদ্ধড,
১২/০৩/২০১৩ টুয়খারী কভল্পেক্স- এ তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরীয দ্ধপ
খ) ১১/১২/২০১৩ দ্ধনভতান কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধনভতান কাজটি গত ১১/১২/২০১৩আং
তাদ্ধযল্পখ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। দ্ধপ বফনটি ৩ তরা দ্ধফদ্ধষ্ট এফং
ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানা
Pile Foundation এয ঈয দ্ধনদ্ধভত
মায়। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম, নতুনবাল্পফ দ্ধনদ্ধভতত
দ্ধপ কতগুদ্ধর ব্যফহৃত ল্পে; তল্পফ দ্ধকচৄ কত ব্যফহৃত
যল্পয়ল্পছ। এ প্রল্পঙ্গ দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী জানান মম, এরাকা
দ্ধবদ্ধিক ংদ্ধিষ্ট প্রকে দ্ধযচারল্পকয দ্ধপ প্রকে এরাকায়
স্থানান্তল্পযয দ্ধিাল্পন্তয মপ্রদ্ধক্ষল্পত খাদ্ধর দ্ধপ কতগুদ্ধর প্রকে
দ্ধযচারকগল্পণয দ্ধপল্পয জন্য ব্যফহৃত ল্পফ। তল্পফ, বফল্পনয
দ্ধিঁদ্ধড় ফযাফয ঈল্পযয দ্ধদল্পক াভল্পন ংল্প দ্ধডজাআল্পন
নুাল্পয খাদ্ধর যাখা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মগল্পছ মম,
খাদ্ধর থাকায় বৃদ্ধষ্ট াদ্ধন দ্ধদ্ধড়ল্পত ল্পড় মছ। পল্পর, মরাায
মকদ্ধচ মগট স্কুর মরাায স্থানায় ভদ্ধযচা ধযল্পছ।

দ্ধচে-১: টুয়খারী কভল্পেক্স তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরীয দ্ধপ দ্ধনভতান

৯.২

ক) Construction ofক) ৩,৫২,৩১,৪৯৯.০০ ক) ২২/০৪/২০১০ টুয়াখারী দয মফাতরবুদ্ধনয়া-অআরা দ্ধজদ্ধ ড়ল্পক
94.10m long RCCখ) ৪,৩৩,৩৪,৭২২.০০ খ) ২৪/০৪/২০১৪ ৩৭৫০দ্ধভঃ মচআল্পনল্পজ টুয়াখারী দয ঈল্পজরায ন্ততগত
নন্দীগ্রাভ খাল্পরয ঈয ৯৪.১০ দ্ধভঃ দদঘ তয অযদ্ধদ্ধ গাড তায
Deck Girder bridgeগ) ৪,৩২,৮২,২৯৬.০০
দ্ধব্রজ দ্ধনভতান কাজ দ্ধযদতন কযা ল্পয়ল্পছ। ব্রীজটিয মভাট ৫টি
over
Nandigramঘ) ১০০%
Span, এফং ৪টি Pier  ঈবয় াল্প ২টি
Abutment
khal at ch: 3750m
দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ব্রীজটিয দুআ াল্প Approach ড়ক
on Patuakhali H/QHBB দ্রৃাযা ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। জানা মগল্পছ ঈল্পেদ্ধখত
Bottolbunia-Ayla
ব্রীজটি ৩টি আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলদ মথা, মছাট দ্ধফঘাআ, ফড় দ্ধফঘাআ
GC road under
এফং ভাদাযবুদ্ধনয়া মক ংল্পমাগ স্থান কল্পযল্পছ।
Patuakhali
Sadar
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মগল্পছ, এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয একটি জায়গা
Upazila.
মথল্পক কল্পয়কটি আট ঈল্পঠ মগল্পছ। জায়গাটি দ্রুত মভযাভত না
কযল্পর অয আট ঈল্পঠ মাল্পফ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।
খ) ৯৪.১০ দ্ধভঃ

দ্ধচে-২ নন্দীগ্রাভ খাল্পরয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ব্রীজ

৯.৩

ক) Imp. of road byক) ৭৮,২৯,৮৯৬.০০
BC on Sluice gate-খ) ৭৮,২৯,৮৯৬.০০
Locha Battala road atগ) ৭৭,৭৯,৮০৬.০০
ch:
0.0m-2400m
ঘ) ১০০%
under Amtali Upazila.
খ) ২.৪০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ

৯.৪

ক) Imp. of road byক) ২৪,৯১,২০৩.০০
Baithakata WAPDA-খ) ৩১,০৩,৩৬২.০০
Kalibari RHD road byগ) ৩১,০০,৫৪৭.০০
HBB at ch: 1300mঘ) ১০০%
2300m under Chawra
UP of Amtali Upazila.

খ) ১.০০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ

৯.৫

Construction
ofক) ১০,৯৫,৪৩৯.০০
12.00m × 4.00mখ) ১০,৯৪,০১৬.০০
Multipurpose shed &
গ) ১০,২৯,৩৫৮.০০
Fish
shed
at
Dablugonj Hat underঘ) ১০০%
Kalapara Upazila.

৯.৬

Construction
ofক) ৪,২৩,৪৩,২০৫.০০
78.00m long RCCখ) ৩,৯৫,৬০,১৭৩.০০
Girder bridge on
গ) ৩,৯৫,৫৩,৩১৯.০০
Khaprabanga
UPDablugonj Hat road atঘ) ১০০
ch. 8620m under
Kalapara Upazila.

খ) ৭৮.০০ দ্ধভঃ

ক) ০৪/১২/২০১২ ফযগুনা মজরায অভতরী ঈল্পজরায ভত্মগতত স্নুআজ মগটখ) ৩০/০৪/২০১৪ মরাচাফটতরা ড়কটি য যক্ষা ফোঁল্পধয ঈয দ্ধনদ্ধভতত
দ্ধফটুদ্ধভনা ড়কটি দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা
মগল্পছ, ড়কটিয দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ জায়গা মথল্পক ভাটিয মাল্ডায
এদ্ধজং মথল্পক মদল্পফ দ্ধগল্পয়ল্পছ । এ দ্ধফলল্পয় প্রকে কতৃতক্ষ ল্পত
জানা মম, দূল্পম তাগকারীণ ভল্পয় দূযফতী জনগণ াআল্পলান
মিায এফং ন্যান্য দ্ধনযাদ স্থাল্পন দ্রুত গভল্পণয
জন্য
ড়কটি ব্যফায কল্পয । পল্পর ড়কটি ঘয ফাড়ী মথল্পক
ড়কটি ল্পনক ঈচ্যুঁল্পত য়ায় মাল্ডাল্পযয ভাটি বৃদ্ধষ্টয
াদ্ধনল্পত দৄল্পয় মায়। এ কর ড়ক প্রদ্ধত ফছয মভযাভত কযা
প্রল্পয়াজন।
ক)
অল্পরাচয স্কীভটি টুয়াখারী-কুয়াকাটা ড়ক  জনথ
০৬/০১/২০১৩ দ্ধফবাল্পগয যাস্তা এফং ফটিয়াকাটা WAPDA Embankment
খ) ১০/০৬/২০১৩ এফং একটি াআল্পলান মন্টাযল্পক ংল্পমাগ স্থান কল্পযল্পছ।
আা একটি দ্ধরংক মযাড দ্ধাল্পফ ব্যফহৃত ল্পে।
কাজটি
LCS এয ভােল্পভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানা মায়
।
দ্ধযদতনকাল্পর অল্পরাচয এআচদ্ধফদ্ধফ ড়ল্পকয দ্ধকচৄ আট ঈল্পঠ
মগল্পছ মদখা মায়।

দ্ধচে-৩ দ্ধনদ্ধভতত এআচদ্ধফদ্ধফ ড়ক
ক) ০১/১০/২০১০ দ্ধযদতনকাল্পর করাাড়া ঈল্পজরায ডারবুগঞ্জ ফাজাল্পয
খ) ৩১/১২/২০১১ দ্ধনদ্ধভতত ১টি Open Shed & ১টি Fish Shed ম তল্পফক্ষণ কযা
য়। জানা মায়, মডগুল্পরা দ্ধনভতাণ গত ৩১/১২/২০১১আং
তাদ্ধযল্পখ মল ল্পয়ল্পছ। তল্পফ ঈদ্ধেদ্ধখত মডগুদ্ধর প্রায় ৪ ফছয
পূল্পফ ত দ্ধনদ্ধভতত ল্পয়দ্ধছর। মডগুদ্ধরয মলাল্পযয কল্পয়কটি জায়গা
ল্পত ল্পরস্তযা ঈল্পঠ মগল্পছ।
ক) ০১/১১/২০১০ টুয়াখারী মজরায করাাড়া ঈল্পজরাধীন খাড়াবাঙ্গা
খ) ২৩/০৫/২০১৪ আঈদ্ধ-ডারবুগঞ্জ াট ড়ল্পক অযদ্ধদ্ধ গাড তায ব্রীজটি দ্ধনদ্ধভতত
ল্পয়ল্পছ। ৭৮দ্ধভঃ দীঘ ত ব্রীজটিল্পত ৩টি Span, প্রদ্ধতটি Span
২৬দ্ধভঃ দীঘ ত, ২টি Pier এফং ঈবয় াল্প ১টি কল্পয RCC
Abutment যল্পয়ল্পছ। ব্রীজটিয ঈবয় াল্প HBB দ্রৃাযা ঈন্নয়ন
এফং পূফ ত াল্প Approach Slope এ CC Block স্থান কযা
ল্পয়ল্পছ। দ্ধনদ্ধভতত
Approach ড়ল্পকয দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ স্থাল্পন
এআচদ্ধফদ্ধফ’য কাজ depressed ল্পয়ল্পছ। Approach ড়ল্পক
স্থাদ্ধত গাআড মাষ্ট কল্পয়কটি জায়গা মথল্পক ঈল্পঠ মগল্পছ।

Construction
of
60.05m long RCC
deck Girder bridge
over Chapli River at
Ch. 19050m on
Kalapara-Chapli
bazar road under
Kalapara Upazila.

ক) ২,৬১,৮৬,৩০৬.০০ ক)
খ) ৩,৫৩,৭৫,৪১৭.৮০ ২৩/১১/২০০৮
গ) ৩,৫৩,৭৫,৪১৭.৮০ খ) ৩১/০৩/২০১১
ঘ) ১০০%%

খ) ৬০.০৫ দ্ধভঃ

৯.৭

ক) Imp. of road byক) ৬,৭৭,৯৬২.০০
Earth
Work
onখ) ৬,৭৭,৯৬২.০০
Holdibaria RHD toগ) ৬,৫৪,৫১৩.০০
Loskorpur WAPDA
ঘ) ১০০%
Jame mosque road at
ch: 0.00m – 1260m
under
Kalapara
Upazila.

খ) ১.২৬০ দ্ধকঃদ্ধভঃ

৯.৮

ক) Imp. of road byক) ৮,৯৩,৩৯৭.০০
Earth
Work
onখ) ৮,৯৩,৩৯৭.০০
Niamotpur RHD toগ) ৮,৮২,৫২৩.০০
Shebasrom road at ch:
ঘ) ১০০%
0.00m – 1350m under
Kalapara Upazila.

খ) ১.৩৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ

দ্ধচে-৪ টুয়াখারী মজরায করাাড়া ঈল্পজরাধীন খাড়াবাঙ্গা আঈদ্ধ ডারবুগঞ্জ াট ড়ল্পক দ্ধনদ্ধভতত অযদ্ধদ্ধ গাডাত য ব্রীজ

টুয়াখারী মজরায করাাড়া ঈল্পজরাধীন চারী খাল্পরয
ঈয দ্ধনদ্ধভতত RCC মডক গাড তায ব্রীজটি দ্ধযদতন কযা
ল্পয়ল্পছ। ব্রীজটিয Approach ড়ক HBB দ্রৃাযা ঈন্নয়ন কযা
ল্পয়ল্পছ। Approach Road দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ স্থাল্পন ভাটিয কাজ 
ভাটিয মাল্ডায ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-৫)। প্রকে কতৃতক্ষ
জানান মম, ব্রীজ দুআটি প্রায় ৫ (োঁচ) ফছয পূল্পফ ত দ্ধনদ্ধভতত
ল্পয়ল্পছ। গত ফছয দ্ধধক বৃদ্ধষ্ট াল্পতয পল্পর ভাটিয মাল্ডাল্পয
স্থাদ্ধত গাআড মাষ্ট কল্পয়কটি জায়গা মথল্পক ঈল্পঠ মগল্পছ এগুল্পরা
দ্রুত ঠিক কযায ব্যফস্থা মনয়া ল্পফ । য়তয়ন অয ফয়রন মম ,
দয়িনাঞ্চর নদীফহুর া
construction
equipment (road roller আতোয়দ য়যফণ জাধ্য
ন। মজন্য য়ধকাং ড়ক HBB দ্বাযা উন্নন কযা  ।
তয়ফ, কাজভায়প্তয য য়ত বৃয়ষ্ট প্রাকৃয়তক দূয়ম িায়গয
জন্য এ ধযয়ণয কাজ িয়তগ্রস্ত  ; মা য়নয়ভত মভযাভত
কযা প্রয়াজন।
ক) ২৪/০১/২০১৩ অল্পরাচয ড়কটি স্থানীয় দদ্ধযদ্র ভদ্ধরা কভীল্পদয ভন্বল্পয়
খ) ২৪/০৫/২০১৩ গঠিত মর ফায কোকটিং মাাআটি (এরদ্ধএ) দ্রৃাযা ২০১২১৩ থ ত ফৎল্পয ভাটি দ্রৃাযা ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ এফং কাজটি
গত ২৪/০৫/২০১৩আং তাদ্ধযল্পখ মল ল্পয়ল্পছ। জানা মায় মম,
যাস্তাটি দ্ধনভতাল্পণয অল্পগ নীচ্য দ্ধছর এফং াভান্য বৃদ্ধষ্টল্পত ডুল্পফ
থাকত। পল্পর স্থানীয় মরাকজল্পনয চরাচর, ছাে-ছােীল্পদয
স্কুর-কল্পরল্পজ মায়া অা এফং াট-ফাজায কযা সুদ্ধফধা
ল্পতা। অল্পরাচয যাস্তাটিয কাজ ৩.৫ ফছয পূল্পফ ত
LCS এয
ভােল্পভ ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম,
যাস্তাটিয ঈদ্ধযবাল্পগয দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ জায়গায় গল্পততয সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ।
প্রকে কতৃতক্ষ জানান মম, বৃদ্ধষ্টয ভয় দ্ধফদ্ধবন্ন ফান
চরাচল্পরয কাযল্পণ এভনটি ল্পয়ল্পছ।
ক) ২২/০১/২০১৩অল্পরাচয ড়কটি করাাড়া ঈল্পজরায ভত্মগতত ড়ক 
খ) ২২/০৫/২০১৩ জনথ দ্ধনয়াভতপুয আল্পত মফাশ্রভ ড়কল্পক ংভেক্ত
কল্পযল্পছ। ঈক্ত ১৩৫০ দ্ধভঃ ড়কটি স্থানীয় দদ্ধযদ্র ভদ্ধরা
কভীল্পদয ভন্বল্পয় গঠিত এরদ্ধএ দ্রৃাযা ২০১২-১৩ থ ত
ফৎল্পয ভাটি দ্রৃাযা ঈন্নয়ন কযা য় এফং ২২/০৫/২০১৩আং
তাদ্ধযল্পখ মল য়। ঈক্ত ভাটিয যাস্তাটি দ্ধযদতন মদখা মায় মম,
যাস্তায ঢাল্পরয ফদ্ধজয চাল কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর ঐ কর স্থান
ল্পত ড়কটি দ্রুত নষ্ট ল্পয় মাল্পফ ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।

দ্ধচে-৫ স্থানীয় দদ্ধযদ্র ভদ্ধরা কভীল্পদয ভন্বল্পয় গঠিত এরদ্ধএ
দ্রৃাযা ২০১২-১৩ থ ত ফৎল্পযঈন্নয়নকৃত ভাটিয ড়ক

১০।

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয়ঃ
(রক্ষ টাকায়)

থ ত ফছয

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ

ফভৄদ্ধক্ত

মভাট

টাকা

প্রঃ াঃ

১

২

৩

৪

২০০৬-০৭

২৫৫০.০০

৫৫০.০০

২০০০.০০

২০০৭-০৮

৩৭০০.০০

২২০০.০০

১৫০০.০০

২০০৮-০৯

৮৭০০.০০

২৭০০.০০

৬০০০.০০

২০০৯-১০

৯৩৪১.০০

৩৩৪১.০০

২০১০-১১

৮২০০.০০

২০১১-১২

ব্যয়

ব্যদ্ধয়ত
থ ত

মভাট

টাকা

প্রঃ াঃ

৫

৬

৭

৮

৯

৫৫০.০০

২৫০৪.৪৮

৫০৫.৪৮

১৯৯৯.০০

৪৫.৫২

৩৫৬৮.৯১

২০৭৮.৯০

১৪৯০.০১

১৩১.০৯

২৭০০.০০

৮৬৮৬.৫১

২৬৮৬.৫১

৬০০০.০০

১৩.৪৯

৬০০০.০০

৩৩৪১.০০

৯২৯২.০০

৩২৯২.০০

৬০০০.০০

৪৯.০০

৪৭০০.০০

৩৫০০.০০

৪৭০০.০০

৮১৫৮.৪২

৪৬৫৮.৪২

৩৫০০.০০

৪১.৫৮

৬৮৪৮.০০

৪০৯৮.০০

২৭৫০.০০

৪০৯৮.০০

৫৭৬৫.০৮

৪০৭৪.০০

১৬৯১.০৮ ১০৮২.৯২

২০১২-১৩

৫৮১৬.০০

১৯০০.০০

৩৯০৬.০০

১৯০০.০০

৫৭৫৮.১১

১৮৫৪.৩৫

৩৯০৩.৭৬

৫৭.৮৯

২০১৩-১৪

৪০৩৮.০০

৪০৩৮.০০

০.০০

৪০৩৮.০০

৪০২৮.৪৩

৪০২৮.৪৩

০.০০

৯.৫৭

ফ তল্পভাট =

৪৯১৯৩.০০ ২৩৫২৭.০০

২৫৬৫৬.০০

২২০০.০০

*২৩৫২৭.০০ ৪৭৭৬১.৯৪ ২৩১৭৮.০৯ ২৪৫৮৩.৮৫ ১৪৩১.০৬

*২৩৫২৭.০০ টাকা ফভৄক্ত কযা ল্পয়ল্পছ এফং প্রকে াায্য যাদ্ধয যচ ল্পয়ল্পছ ।
১১। প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভ  দ্ধডটঃ
১১.১। প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভঃ
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত িয় কাম তিভ ল্পত দদফচ য়মনয দ্ধবদ্ধিল্পত ‘‘দয ঈল্পজরাধীন টুয়াখারী মড মকায়াট তাযমফাতরবুদ্ধনয়া-অয়রাদ্ধজদ্ধ ড়ল্পক ৩৭৫০দ্ধভঃ মচআল্পনল্পজ নদ্ধন্দগ্রাভ খাল্পরয ঈয ৯০.১০ দ্ধভঃ দীঘ ত অযদ্ধদ্ধ মডক গাড তায ব্রীজ
দ্ধনভতাণ’’ ীল তক কাল্পজয িয় প্রদ্ধিয়া ম তফক্ষল্পণ মদখা মায় মম, অল্পরাচয কাল্পজয প্রাক্কদ্ধরত ভল্য দ্ধছর ৩৫২৩১৯৪৯৯.০০ রক্ষ টাকা
এফং ংল্পাদ্ধধত প্রাক্কদ্ধরত ভল্য দ্ধছর ৪৩৩৩৪৭২২.০০ রক্ষ টাকা। গত ২৪-০৮-২০০৯ তাদ্ধযল্পখ মথািল্পভ অভায মদ  The
News Age দ্ধেকায় ঈন্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকা কযা য় এফং দ্ধদ্ধটিআঈ এয ল্পয়ফাআল্পট
দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকা
কযা য়। ম মভাতাল্পফক মভাট ০৯ জন দযদাতা দযে দাদ্ধখর কল্পয। যফতীল্পত, ভদ্ধঈদ্ধদ্দন অল্পভদ, অজাদ বফন, ভৄদ্ধরভাড়া,
টুয়াখারীল্পক গত ২৫ -03-২০১0 তাদ্ধযল্পখ 38666118.15 টাকা কাম তাল্পদ মদয়া য় এফং গত ৩১-০৩-২০১৪ তাদ্ধযল্পখ
৪৩৩৩৪৭২২.00 টাকা ংল্পাদ্ধধত কাম তাল্পদ মদয়া য় । কাজটি গত ২৪-০৪-২০১৪ তাদ্ধযল্পখ ভাপ্ত য়।

১১.২। দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয External দ্ধডল্পট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ১০ (দ) টি ফল্পজকন এখন দ্ধনষ্পন্ন যল্পয়ল্পছ ।
১২। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য: প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম তন্ত এরদ্ধজআদ্ধড’য একজন কভতকততা প্রকে দ্ধযচারক দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধছল্পরন
মায তথ্যাদ্ধদ দ্ধনল্পভণ প্রদান কযা ল্পরা:
নাভ  দফী
মভাঃ ভদ্ধতয়ায যভান
প্রকে দ্ধযচারক
১৩।

পূণ তকারীন /খেকারীন

মমাগদাল্পনয তাদ্ধযখ

ফদরীয তাদ্ধযখ

পূণ তকারীন

০১-০৭-২০০৬

৩০-০৬-২০১৪

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতন :
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য

দ্ধজতত পরাপর

প্রকল্পেয দ্ধবন ল্পরা Agriculture Sector
Programme Support-II (APSP-II) কভতসূচীয অতায় দ্ধনদ্ধফড়
কভতংস্থান সৃজল্পন গুযেত্ব দ্ধদল্পয় প্রকে এরাকায় গ্রাভীণ ড়ক  ফাজায
ফকাঠাল্পভায মটক ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ গ্রাভীণ দদ্ধযদ্র জনল্পগাদ্ধষ্ঠয দাদ্ধযদ্র
হ্রা  থ তননদ্ধতক প্রবৃদ্ধি জতল্পন ায়তা কযা।
প্রকল্পেয সুদ্ধনদ্ধদ তষ্ট ঈল্পদ্দশ্যঃ ফাজায এফং মফা মকন্দ্রভল্পয জনগল্পণয
মাতায়াত ব্যফস্থায সুল্পমাগ বৃদ্ধি এফং প্রাদ্ধভত্মক/দদ্ধযদ্র ভদ্ধরাল্পদয জন্য
কভতংস্থান সৃজল্পনয ভােল্পভ স্থায়ী অয় ফধ তক কভতকাে দ্ধফকাল্প ায়তা
কযা।
এরদ্ধজআদ্ধড’য যক্ষণাল্পফক্ষণ ব্যফস্থানায ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ গ্রাভীণ ড়ক
মনটয়াকত মটক  ভজবুত কল্পয গল্পড় মতারা।

এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন, ভাঠ
ম তাল্পয় ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত ফরা মায় মম,
প্রকেটি ফাস্তফাদ্ধয়ত য়ায় প্রকে এরাকায় ড়ক ঈন্নয়ন,
ব্রীজ/কারবাট ত দ্ধনভতাণ, খার খনন কাজ
ল্পয়ল্পছ। পল্পর,
প্রকে এরাকায কৃদ্ধলে ফাজাযজাতকযল্পণয সুদ্ধফধা বৃদ্ধি
মল্পয়ল্পছ এফং ব্যফা ফাদ্ধণল্পজযয ম্প্রাযণ ঘল্পটল্পছ, প্রকে
এরাকায দ্ধফল্পলতঃ দদ্ধযদ্র জনল্পগাষ্ঠী মাযা প্রতযক্ষ ফা
ল্পযাক্ষবাল্পফ ব্যফা ফাদ্ধণল্পজযয দ্ধত জদ্ধড়ত তাল্পদয
দাদ্ধযদ্র দ্ধফল্পভাচল্পন অল্পরাচয প্রকে ভূদ্ধভকা মযল্পখল্পছ। LCS
গ্রেল্পয ভােল্পভ ভাটিয কাজ  HBB এয কাজ কযায়
কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ এফং দুঃস্থয ভদ্ধরাল্পদয
জীফনভান ঈন্নত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এ দ্ধফবাল্পগয ভতাভত
প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধযদতন, ভস্যা  সু
াদ্ধয ংল্প
অল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ।

প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্যঃ

১৪।

ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর এয কাযণঃপ্রল্পমাজয নয়।

১৫।

ভস্যাঃ

১৫.১। প্রকেটি জুরাআ,২০০৬ ল্পত জুন,২০১১ মভয়াল্পদ ৩০০০০.০০ রক্ষ টাকায় ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদ্ধদত ল্পর প্রকৃতল্পক্ষ
প্রকেটি ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ জুন,২০১৪ মত এফং প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পছ 47761.94 রক্ষ টাকা থ তাৎ কস্ট বায
যান ল্পয়ল্পছ ১৭৭৬১.৯৪ রক্ষ টাকা ফা ৫৯.২১%  ভয় ০৩ ফছয ফা ৬০% বায যান ল্পয়ল্পছ (নুয়েদ-৩);
১৫.২।

য়নয়ভিত এআচদ্ধফদ্ধফ এল্পপ্রাল্পচয ড়ল্পকয য়কছু য়কছু জায়গা মথল্পক আট ঈল্পঠ মগল্পছ ফা মদল্পফ মগল্পছ, ভাটিয মাল্ডায ক্ষদ্ধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ
 দ্ধনদ্ধভ তত গাআড মাস্ট ঈল্পঠ মগল্পছ (নুয়েদ-৯.২, ৯.৪, ৯.৬);

১৫.৩। ফযগুনা মজরায অভতরী ঈল্পজরায় দ্ধযদদ্ধতত দ্ধফটুদ্ধভনা ড়কটিয এদ্ধজং মথল্পক মবল্পঙ্গ মাল্পে (নুয়েদ-৯.৩);

১৬।

সুাদ্ধযঃ
১৬.১। স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয অতায় গৃীত প্রকেগুল্পরা ভর
ব্যফস্থা দ্ধনল্পত াল্পয (নুয়েদ-১৫.১);

ব্যয়  মভয়াল্পদ ভাদ্ধপ্তয জন্য ংদ্ধিষ্ট দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয়

১৬.২। এ প্রকল্পেয অতায় এআচদ্ধফদ্ধফ দ্রৃাযা ঈন্নয়নকৃত মম কর এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয আট  গাআড মাস্ট ঈল্পঠ মগল্পছ এফং ভাটিয
মাল্ডায ক্ষদ্ধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ; মগুল্পরা দ্রুত মভযাভল্পতয ব্যফস্থা দ্ধনল্পত ল্পফ মাল্পত কল্পয ড়কগুল্পরা দ্ধধকতয নষ্ট না ল্পয়
মায় (নুয়েদ-১৫.২);
১৬.৩। যাস্তায স্থাদ্ধয়ল্পত্বয জন্য কর দ্ধফটুদ্ধভনা ড়ল্পকয
মভযাভত দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ (নুয়েদ-১৫.৪);

দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত প্রদি নকায অল্পরাল্পক মাল্ডায দ্ধনভতাণ  দ্ধনয়দ্ধভত

১৬.4। প্রকেটিয ভাধ্যয়ভ ভদ্ধরা শ্রদ্ধভকগণ ংঘফি ল্পয় LCS এয ভােল্পভ ফাস্তফায়ন কযা এফং প্রায়তষ্ঠায়নক প্রয়িয়ণয
পয়র তাল্পদয ক্ষভতা বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। দ্ধফলয়টি অয study কল্পয এ িভতা বয়ফষ্যয়ত একআ
ধযয়নয প্রকয়ে প্রয়ায়গয য়ফয়ফচনা কযা মময়ত ায়য (নুয়েদ-৯.৪, ৯.৭, ৯.৮);
১৬.5। External দ্ধডল্পটয অদ্ধিগুল্পরা দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধিয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১১.২);
১৬.6। নুল্পেদ ১৬.১ মথল্পক ১৬.5 এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ
এফং ০১ ভাল্পয ভল্পে গৃীত ব্যফস্থা এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

-----------------০----------------

‘‘আঈদ্ধনয়ন ড়ক  ন্যান্য ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন (বৃিয মল্পায  কুদ্ধষ্টয়া মজরা) (ংল্পাদ্ধধত)’’ীল তক
প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন।
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১।

প্রকল্পেয ফস্থান

:

মল্পায, দ্ধঝনাআদ, ভাগুড়া, নড়াআর, কুদ্ধষ্টয়া, চ্যয়াডাঙ্গা  মভল্পযপুয মজরা।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:
(রক্ষ টাকায়)

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
(প্রঃ াঃ )

প্রকৃত ব্যয়
(প্রঃ াঃ )

ভর

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

১
১৫৯৪৫.০০
(--)

২
১৪৯২৮.৭৪
(--)

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর

৩
১৪৪৪৪.৬২
(--)

৪
০১.০৭.০৮
ল্পত
৩০.০৬.১২

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৫
০১.০৭.০৮
ল্পত
৩০.০৬.১৪

প্রকৃত
ফাস্তফায়ন
কার

দ্ধতিান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

দ্ধতিান্ত
ভয় (ভর
ফাস্তফায়ন
কাল্পরয (%)

৬
০১.০৭.০৮
ল্পত
৩০.০৬.১৪

৭
১৫০০.৩৮
(৯.৪১%)

৮
২ ফছয
(৬৬.৬৭%)

৫। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত) :
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভক
নং
১
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

ল্পঙ্গয নাভ

২
ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ
মগ্রাথ মন্টায  াটফাজায ঈন্নয়ন
আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলদ কভল্পেক্স দ্ধনভতাণ
গ্রাভীণ ড়ক ঈন্নয়ন
গ্রাভীণ ড়ল্পক দ্ধফটুদ্ধভনা মযাড দ্ধনভতাণ
বৃক্ষল্পযাণ  যক্ষণাল্পফক্ষণ
দ্ধপ আকুআল্পভন্ট  অফাফে
কদ্ধম্পঈটায
জনফর
কদ্ধন্টনল্পজদ্ধন্স
মভাট =

একক

৩
মক্টয
ংখ্যা
ংখ্যা
দ্ধকঃদ্ধভঃ
দ্ধকঃদ্ধভঃ
দ্ধকঃদ্ধভঃ
ংখ্যা
জনভা
মথাক

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
৪
৫

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ (%)
৬

অদ্ধথ তক (%)
৭

০৮
০৫
৩৬২.৬৮
২৫৮.১২
৬৯.০

১৪৮.৩৭
৩২১.৫৯
১৩৬৪৪.৫০
৩৬৬.৬৬
৪৬.১২

০৮
০৫
৩৬২.৬৮
২৫৮.১২
৬৯.০

১৪৮.৩৭
৩২১.৫৯
১৩১৬৬.৫০
৩৬০.৮৫
৪৬.১২

০২
৪৮.০০

২.০
৩০৩.৬২
৯৫.৯৮
১৪৯২৮.৭৪

০২
৪৮.০০

২.০
৩০৩.৬১
৯৫.৯৮
১৪৪৪৪.৬২

১০০%

৬।
৭।

কাজ ম্পূণ ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রল্পমাজয নয়।
াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১। টভূদ্ধভঃ গ্রাভীণ জণগল্পণয অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নয়ন তথা মদল্পয দাদ্ধযদ্রয দ্ধনযনকল্পে প্রণীত ন্তফতী কারীন দাদ্ধযদ্রয
দ্ধফল্পভাচন মকৌল্পর (দ্ধঅযএ) গ্রাভীণ দাদ্ধযদ্রয দ্ধফল্পভাচন েী ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়নল্পক দ্ধফল্পলবাল্পফ গুরুত্ব প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। এ
মপ্রবেমত মদব্যাী েী ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ং দ্ধল্পল্পফ বৃিয মল্পায  কুদ্ধষ্টয়া মজরায মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ল্পনয রক্ষ
কাম তিভ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। মদল্পয দ বেণািল্পরয ১৬টি মজরায় ফততভাল্পন েী ঈন্নয়ন প্রকে-২৫ ফাস্তফায়নাধীন অল্পছ। এয ভল্পে
বৃিয মল্পায  কুদ্ধষ্টয়া মজরা ন্তভূতক্ত যল্পয়ল্পছ।
৭.২। ঈল্পদ্দশ্যঃ ক) আঈদ্ধনয়ন ড়কভ (ব্রীজ/কারবাট ত এফং মগ্রাথ মন্টায/গ্রাভীণ ভাল্পকতট ঈন্নয়ন) ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ভূদ্ধভীন 
প্রাদ্ধন্তক চালীল্পদয থ তননদ্ধতক ফস্থায ঈন্নয়ন; খ) দ্ধফদ্ধবন্ন মবৌত ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ প্রকে এরাকায দদ্ধযদ্র জনল্পগাদ্ধষ্ঠয
কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট; গ) আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলদ কভল্পেক্স বফন দ্ধনভতাণ কল্পয স্থানীয় যকায প্রদ্ধতষ্ঠানভল্পয ক্ষভতা বৃদ্ধি এফং
জনগণল্পক এক মকদ্ধন্দ্রক মফা প্রদাল্পন ায়তা প্রদান এফং ঘ) আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পকয াল্পবত বৃক্ষল্পযাল্পণয ভােল্পভ এরাকায দ্ধযল্পফল্পয
ঈন্নদ্ধত াধন কযা।
৭.৩। প্রকল্পেয নুল্পভাদন : প্রকেটি ১৫৯৪৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় জুরাআ,২০০৮ ল্পত জুন,২০১২ মভয়াল্পদ নুল্পভাদ্ধদ য় এফং গত
১৪/০১/২০১৩আং তাদ্ধযল্পখ প্রকে ব্যয় ংল্পাধন কল্পয ব্যয় মভাট ১৪৯২৮
.৭৪ রক্ষ টাকা এফং মভয়াদ জুরাআ,২০০৮ ল্পত
জুন,২০১৩ দ্ধনধ তাযন কযা য় এফং যফতীল্পত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক মভয়াদ ভাচ ত ২০১১ ল্পত জুন ২০১ ৫ মভয়াল্পদ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা
য়।
৭.৩ ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):
থ ত ফছয

৭.৪

(রক্ষ টাকায়)
ব্যদ্ধয়ত থ ত

২০০৪-০৯

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
রক্ষযভাো
৪০০.০০

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ
৩৯৯.০৫

ফভৄক্ত
৪০০.০০

-

২০০৯-১০

৬০০০.০০

২৬৯২.৩৪

২৬৯৮.৩৪

-

২০১০-১১

৬১০০.০০

২১৯১.১৭

২১৯১.১৭

-

২০১১-১২

৩৪৪৫.০০

২৩৯৯.৭৯

২৩৯৯.৭৯

-

২০১২-১৩

-

১৯৯৫.৩৯

১৯৯৫.৩৯

-

২০১৩-১৪

-

৫২৪৫.৭৪

৪৭৬০.৮৮

১১৫.৯২

মভাট

১৫৯৪৫.০০

১৪৩২৮.৭৪

১৪৪৪৪.৬২

১১৫.৯২

ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকেটিয ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত ব্যয় ১৪৯২৮
.৭৪ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত ভাদ্ধপ্তকার
(জুন, ২০১৪) ম তন্ত িভপুদ্ধিত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ১৪৪৪৪.৬২ রক্ষ টাকা, মা ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত ব্যল্পয়য ৯৬.৭৫%।

৭.৫ প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ
িঃনঃ

কভতকততায নাভ, দফী

পূণ তকারীন/ খেকারীন

মভয়াদকার

১

জনাফ মভাঃ দ্ধযপৄজ্জাভান

পূণ তকারীণ দ্ধকন্তু দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ল্পত্ব

০১.০২.২০০৯-০৩.০৭.২০১১

২

জনাফ সুংকয চন্দ্র অচাম ত

পূণ তকারীণ দ্ধকন্তু দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ল্পত্ব

০৩.০৭.২০১১-১২.০৭.২০১২

৩

জনাফ মভাঃ নুয মাল্পন ারাদায

পূণ তকারীণ দ্ধকন্তু দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ল্পত্ব

১৩.০৭.২০১২-৩০.০৬.২০১৪

৮।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
ক)

খ)
গ)

ঘ)

দ্ধযকদ্ধেত
আঈদ্ধনয়ন ড়কভ (ব্রীজ/কারবাট ত এফং মগ্রাথ মন্টায/
গ্রাভীণ ভাল্পকতট ঈন্নয়ন) ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ ভূদ্ধভীন 
প্রাদ্ধন্তক চালীল্পদয থ তননদ্ধতক ফস্থায ঈন্নয়ন;
দ্ধফদ্ধবন্ন মবৌত ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ প্রকে এরাকায
দদ্ধযদ্র জনল্পগাদ্ধষ্ঠয কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট;
আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলদ কভল্পেক্স বফন দ্ধনভতাণ কল্পয স্থানীয় যকায
প্রদ্ধতষ্ঠানভল্পয ক্ষভতা বৃদ্ধি এফং জনগণল্পক এক মকদ্ধন্দ্রক
মফা প্রদাল্পন ায়তা প্রদান এফং
আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পকয াল্পবত বৃক্ষল্পযাল্পণয ভােল্পভ এরাকায
দ্ধযল্পফল্পয ঈন্নদ্ধত াধন কযা।

৯।

ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ ঃঃপ্রল্পমাজয নয়।

১০।

ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতনঃ

জতন
এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত
প্রদ্ধতল্পফদন, ভাঠ ম তাল্পয় ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পন
মদখা মায় মম, ব্রীজ/কারবাট ত, আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলদ
কভল্পেক্স, মগ্রাথ মন্টায/ গ্রাভীণ ভাল্পকতট দ্ধনভতাণ
এফং বৃক্ষল্পযাণ , কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এ দ্ধফবা মগয
ভতাভত এ প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধযদতন, ভস্যা 
সুাদ্ধয ংল্প দ্ধফস্তাদ্ধযতবাল্পফ ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।

গত ১৭/১২/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ চ্যয়াডাঙ্গা মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কায়জয দ্ধকচৄ চরভান স্কীভ এ দ্ধফবাল্পগয কাযী দ্ধযচারক জনাফ মভাঃ
য়াদ্ধদ মাল্পন কর্তিক ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারক, প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ, ংদ্ধিষ্ট মজরায দ্ধনফ তাী
প্রল্পকৌরী, দ্ধদ্ধনয়য কাযী প্রল্পকৌরী এফং ঈল্পজরা প্রল্পকৌরী ংদ্ধিষ্ট কভতকততাগণ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন। প্রকে ংদ্ধিষ্ট
কভতকততাল্পদয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য দ্ধফল্পস্দলণ দ্ধযদতল্পনয ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয এ দ্ধযদতন প্রদ্ধতল্পফদন প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ।
১০.১। চ্যয়াডাঙ্গা মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত দ্ধযদতনঃ
চ্যয়াডাঙ্গা মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কাল্পজয ভল্পে দ্ধনেদ্ধরদ্ধখত ৫টি কাজ দ্ধযদতন কযা য়। দ্মাদ্ধফর আঈদ্ধ (খাজুযা)- দৄতুয াট ড়ক
ঈন্নয়ন (মচঃ ২৯৭০-৩৭৭০), জাভজাভী আঈদ্ধ-শ্রীযাভপুয াট ড়ক ঈন্নয়ন (মচঃ ৩২০০দ্ধভঃ ৩৫৩৬ দ্ধভঃ ৬২০০ দ্ধভঃ ৬৮৫দ্ধভঃ,
কাদ্ধডাঙ্গা আঈদ্ধ-জগন্নাথপুয দ্ধজদ্ধ ড়ক (মচআঃ০০দ্ধভঃ-১০০০দ্ধভঃ), মগাদ্ধফন্দহুদা াট-কাতাডাঙ্গা আঈদ্ধ ড়ক ঈন্নয়ন
(মচআঃ১০১৩দ্ধভঃ-১৭৬৩দ্ধভঃ), অরভডাঙ্গা ঈল্পজরাধীন নাগদা আঈ দ্ধপ-মকদাযনগয বায়া ডাভ যাস্তা ঈন্নয়ন (মচআঃ০ দ্ধভঃ৫০০দ্ধভঃ)। “মগাদ্ধফন্দহুদা াট-কাতাডাঙ্গা আঈদ্ধ ড়ক ঈন্নয়ন ” কাজটি দ্ধযদতনকাল্পর ড়ল্পকয াল্পয এরাকা ড়ক ল্পত ঈচ্য
য়ায় (Negative Slope) ড়ল্পকয ঈয বৃদ্ধষ্টয াদ্ধন জল্পভ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়ায ম্ভাফনা অল্পছ। এছাড়া, “অরভডাঙ্গা ঈল্পজরাধীন
নাগদা আঈ দ্ধপ-মকদাযনগয বায়া ডাভ যাস্তা ঈন্নয়ন ” কাজটি দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ড়কটিয দ্ধফদ্ধবন্ন মকল্পন
কাল্পতটিং মরয়াল্পযয াল্প ম তাপ্ত মাল্ডায  ড়ক ফোঁল্পধয মলা না থাকায় Edge Breaking ল্পয় ড়কটি ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পত মদখা
মায়। দ্ধফল্পল কল্পয ড়কটিয মম কর স্থাল্পন ড়ক ল্পত াবতফদ্ধত ত এরাকা ল্প োকৃত মফী নীচ্য ম কর স্থাল্পন ড়কটিল্পত ম তাপ্ত
মাল্ডায না থাকায় ড়কটিয Edge Breaking দ্ধযরবেত য়।

অফায ড়কটিয াল্প দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ জায়গায় পুকুয থাকায় ঈক্ত ংল্প ড়কভ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পত মদখা মায়। মম কর ড়ল্পকয
াল্প এ জাতীয় পুকুয দ্ধকংফা ল্পক্ষাকৃত নীচ্য এরাকা যল্পয়ল্পছ এফং ম তাপ্ত মাল্ডায মনআ ম কর ড়ক দ্রুত ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়ায
ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ এফং দীঘ তল্পভয়াল্পদ এ কর ড়ক মটকআ ল্পফ না ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।

দ্ধচেঃ ১ “মগাদ্ধফন্দহুদা াট-কাতাডাঙ্গা আঈদ্ধ ড়ক
ঈন্নয়ন”

দ্ধচেঃ ২ “অরভডাঙ্গা ঈল্পজরাধীন নাগদা আঈ দ্ধপমকদাযনগয বায়া ডাভ যাস্তা ঈন্নয়ন”

১০.২। কুদ্ধষ্টয়া মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত দ্ধযদতনঃ কুদ্ধষ্টয়া মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কায়জয দ্ধকচৄ চরভান স্কীভ এ দ্ধফবাল্পগয ঈ দ্ধযচারক জনাফ
মভাঃ ভৄদ্ধভতুয যভান কর্তিক ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়।
কুদ্ধষ্টয়া

মজরায দ্ধভযপুয  মদৌরতপুয ঈল্পজরায় প্রকেটিয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কল্পয়কটি আঈদ্ধনয়ন  গ্রাভ ড়ক দ্ধনভতাণ দ্ধস্কভ
দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর কল্পয়কটি যাস্তায় ড়ল্পকয ঈল্পযয কাল্পতটিং স্তয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পত মদখা মায়, ড়ক দ্ধনভতাণকাল্পর
কাল্পতটিং স্তল্পয ঠিক নুাল্পত দ্ধফটুদ্ধভনা য়াকত না কযা, দ্ধফটুদ্ধভনা য়াল্পকত তাভাো দ্ধনয়ন্ত্রণ মথামথ য়াকতম্যানদ্ধ
দ্ধনদ্ধিত না কযা, ড়ল্পকয দ্ধফদ্ধবন্ন স্তল্পয মথামথ কভপ্যাকন দ্ধনদ্ধিত না কযা, Well/Uniform Graded Stone Chips ব্যফাল্পযয
দ্ধযফল্পতত একআ াআল্পজয ল্পক্ষাকৃত Courser Aggregate ব্যফায কযায কাযল্পণ প্রকেটিয অতায় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ ড়ক
এধযল্পণয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।
দ্ধযদতনকাল্পর অয দ্ধযরদ্ধক্ষত য় মম, ড়ল্পকয াল্প পুকুয ফদ্ধস্থত য়ায় ড়ক যক্ষাল্পথ ত পুকুল্পযয ভল্পে অযদ্ধদ্ধ য়ার
দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । অযদ্ধদ্ধ য়ার দ্ধনভতাণ কযল্পর ড়ল্পকয যক্ষাপ্রদ কাল্পজ খযচ মফী ল্পয় মায়। ড়ল্পকয া মঘল্পল পুকুয
থাকল্পর এরাকায জনপ্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধল্পদয দ্ধনল্পয় পুকুয ফাধায় কল্পয যাস্তা দ্ধনভাণ ত কযল্পর যাস্তাগুল্পরা মটকআ ল্পফ এফং ব্যয় কভ ল্পফ।

দ্ধচে-৩  ৪ : ড়ল্পকয াল্প পুকুয ফদ্ধস্থত য়ায় ড়ক যক্ষল্পথ ত পুকুল্পযয ভল্পে অযদ্ধদ্ধ য়ার দ্ধনভতাণ এফং কাল্পতটিং স্তল্পয
Well/Uniform Graded Stone Chips এয দ্ধযফল্পতত একআ াআল্পজয ল্পক্ষাকৃত Courser Aggregate ব্যফায।
দ্ধযদতনকাল্পর প্রতীয়ভান য় মম, এরদ্ধজআদ্ধড’য ড়ল্পকয াল্প ফদ্ধস্থত মম কর পুকুয, ফাড়ী-ঘয, মদাকানাট  ব্যাফায়ী
প্রদ্ধতষ্ঠান মম মকান ধযল্পণয স্থায়ী ফকাঠাল্পভায কাযল্পণ জরফিতা দ্ধকংফা ড়ল্পকয াড় মবল্পঙ্গ ড়কভ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পে তা
ফল্পে অআন প্রণয়ন কযা প্রল্পয়াজন। এল্পক্ষল্পে ড়ল্পকয াল্প মম মকান ধযল্পণয ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয পূল্পফ ত এরদ্ধজআদ্ধড ংদ্ধিষ্ট

কর যকাযী ংস্থা ল্পত ছাড়ে মনয়ায দ্ধফধান কযা মমল্পত াল্পয। এছাড়া মম কর এরাকায় ড়ল্পকয াল্প ব্যদ্ধক্ত ভাদ্ধরকানধীন
পুকুয/মডাফা যল্পয়ল্পছ ম কর এরাকায় স্কীভ মনয়ায পূল্পফ ত স্থানীয় জনপ্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ’য ভােল্পভ ংদ্ধিষ্ট পুকুয ভাদ্ধরকল্পক দ্ধনজ দাদ্ধয়ল্পত্ব
ড়ল্পকয াল্পয ংল্প দ্ধনযাদ দুযত্ব ম তন্ত পুকুয ভাটি দ্ধদল্পয় বযাট না কযা ম তন্ত ঈক্ত এরাকায় ড়ক দ্ধনভতাণ ংিান্ত স্কীভ মনয়া
ল্পত দ্ধফযত থাকা মমল্পত াল্পয। ড়ক  জনথ দ্ধধদপ্তল্পযয দ্ধফযভান ভাড়ক অআন মভাতাল্পফক প্রদ্ধতটি ড়ল্পকয ROW ল্পত ১০
দ্ধভটায দূযল্পত্বয ভল্পে পুকুয দ্ধকংফা ন্য মম মকান ধযল্পণয স্ট্রাকচায দ্ধনভতাল্পণয সুল্পমাগ মনআ। াযাল্পদব্যাী এরদ্ধজআদ্ধড’য
অতাধীন কর ড়ল্পকয যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য ড়ক  জনথ দ্ধধদপ্তল্পযয ন্যায় অআনী কাঠাল্পভা থাকা দ্ধযাম ত
ভল্পভত
প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
১১।

দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয External দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং মকান ঈল্পেখল্পমাগ্য অদ্ধি
ল্পয়ল্পছ।

মনআ ভল্পভত ঈল্পেখ কযা

১২। প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত িয় কাম তিভ ল্পত দদফচ
য়মনয দ্ধবদ্ধিল্পত
দ্ধজল্পজল্পকদ্ধ/০৫/মকআঈ-৮৩ প্যাল্পকল্পজয িয় প্রদ্ধিয়া ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা মায় মম, অল্পরাচয কাল্পজয জন্য আ-মটোয িদ্ধতল্পত মটোয
অফান কযা য়| ০৫ জন দ্ধদ্ধডঈর িয় কল্পয এফং ০৫ জন দযে দাদ্ধখর কল্পয । গত 0৮/০৪/1৪ তাদ্ধযল্পখ মথািল্পভ দদদ্ধনক নয়া
দ্ধদগন্ত  New Nation দ্ধেকায় দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত ংদ্ধক্ষপ্ত অকাল্পয প্রকা কযা য়। যফতীল্পত, তাভান্না মেড আন্টাযন্যানার ’মক
ফ তদ্ধনে দযদাতা দ্ধল্পল্পফ ১১৯৭৭৪৯.৭০ টাকায় কাম তাল্পদ মদয়া য়।
১৩। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ
১৩.১ প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত/ফাস্তফায়নাধীন দ্ধফদ্ধবন্ন ড়ক দ্ধনভতাণ স্কীভ দ্ধযদতনকাল্পর কল্পয়কটি ড়ল্পকয দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ
মকল্পন কাল্পতটিং  ীরল্পকাল্পটয স্তয ঈল্পঠ মমল্পত ফা ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পত মদখা মায় (নুল্পেদ-১০.১  ১০.২)।
১৩.২ প্রকল্পেয অতায় মফীযবাগ ড়ল্পকয ড়ক ফোঁধ ১:২ মস্দা  ম তাপ্ত ভাটিয মাল্ডায না থাকাঃ ম তাপ্ত ফ্ট মাল্ডায না
ত
থাকা  ড়ক ফোঁল্পধয বাটিকযার
মস্দাল্পয কাযল্পণ দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ ড়ক Edge Breaking ল্পয় ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পত মদখা মায়।
একটি ড়কল্পক দীঘ তল্পভয়াদী মটকআ কযল্পত Main Carraige way-এয াল্প দ্ধডজাআন নুমায়ী পট মাল্ডায  ১:২
মস্দাল্প ড়ক ফোঁল্পধয ঢার দ্ধনভতাণ কযা প্রল্পয়াজন (নুল্পেদ-১০.১  ১০.২)।
১৩.৩ ড়ল্পকয াল্প ফদ্ধস্থত পুকুল্পযয কাযল্পণ ড়ক য োমথ ত যোপ্রদ কাজ ফাফদ থ ত ব্যয় ল্পর তা দীঘ তল্পভয়াল্পদ মটকআ না
য়া: প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধফদ্ধবন্ন ড়ল্পকয াল্প পুকুয থাকায কাযল্পণ ড়ক ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়ায অংকায় অযদ্ধদ্ধ
মেট প্যারাাআদ্ধডং দ্ধদল্পয় যোপ্রদ কাল্পজ ড়ক দ্ধনভাল্পণ তয প্রায় ভান ব্যয় য় (নুল্পেদ-১০.২)।
১৪।

সুাদ্ধযঃ
১৪.১ প্রকেটিয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত ক্ষদ্ধতগ্রস্ত দ্ধস্কল্পভয কাজ দ্রুত পুনফ তান কযল্পত ল্পফ এফং বদ্ধফষ্যল্পত এরদ্ধজআদ্ধড’য অতায়
ফাস্তফায়নাধীন মম মকান ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ ংিান্ত প্রকল্পে দ্ধনভতাণ কাল্পজয গুনগতভান দ্ধনদ্ধিত কযল্পত স্থানীয় যকায
দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৩.১)।
১৪.২ এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক দ্ধনদ্ধভতত ড়কভ দীঘ তল্পভয়াদী মটকআ কযায রক্ষভাো ম তাপ্ত পট মাল্ডায  ড়ল্পকয দ্ধডজাআন
নুমায়ী ম্রা যাখায দ্ধফলল্পয় স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত াল্পয (নুঃ ১৩.২)।
১৪.৩ এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক দ্ধনদ্ধভ তত ড়কভ যক্ষনাল্পফক্ষল্পণয জন্য ড়ক  জনথ দ্ধধদপ্তল্পতয ন্যায় অআনী কাঠাল্পভা প্রনয়ল্পণয
দ্ধফল্পফচনা এফং ড়ল্পকয াল্প মম মকান ধযল্পণয ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয পূল্পফ ত এরদ্ধজআদ্ধড ংদ্ধিষ্ট কর যকাযী ংস্থা
ল্পত ছাড়ে মনয়ায দ্ধফধান কযা মমল্পত াল্পয (নুঃ ১৩.৩)।
১৪.৪ নুল্পেদ ১৪.১ মথল্পক ১৪.৩ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং
০১ ভাল্পয ভল্পে গৃীত ব্যফস্থা এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।
-----------------০----------------

‘‘দ্ধযাজগঞ্জ মজরায ঈোাড়া ঈল্পজরাধীন মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ ল্পত কাদ্ধরয়ানকয াট ড়ক এফং
গয়াো-দ্ধজদ্ধ-নগোঁ বায়া দ্ধফনাল্পয়কপুয ড়ক (াফভাযদ্ধজফর) ঈন্নয়ন’’ীল তক
প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন।
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১।

প্রকল্পেয ফস্থান

:

দ্ধযাজগঞ্জ মজরায ঈোাড়া ঈল্পজরা।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)।

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়ঃ

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
(প্রকে াায্য)
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২
২১৬২.৩৮ ২৩৭৬.৮৯
(-)
(-)

প্রকৃত ব্যয়
(প্রঃ াঃ)

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর

৩
২২৮১.৮৫
(-)

৪
০১.০৭.১০
ল্পত
৩০.০৬.১২

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৫
০১.০৭.১০
ল্পত
৩০.০৬.১৪

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

দ্ধতিান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

৬
০১.০৭.১০
ল্পত
৩০.০৬.১৪

৭
১১৯.৪৭
(৫.২৪%)

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয় (ভর
ফাস্তফায়নকাল্পরয (%)

৮
২ ফছয
(১০০%)

৫। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত) :
িদ্ধভক
নং

ল্পঙ্গয নাভ

একক

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
৪
৫
৪.৬০
৩৯৩.৮৫

১
১

২
ঈল্পজরা ড়ক ঈন্নয়ন(দ্ধফদ্ধ াট ত)

৩
দ্ধকঃদ্ধভঃ

২

ঈল্পজরা ড়ক (াফভাযদ্ধজফর াট ত)

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৫.০০

৩৮৫.৭২

৩

ঈল্পজরা ড়ল্পক ফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ

দ্ধকঃদ্ধভঃ

২৫.৫০

৪৮.৯৬

৪

আঈদ্ধনয়ন ড়ক (াফভাযদ্ধজফর াট ত)

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৫.০০

৪৭২.৭২

৫

আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পক গাড তায ব্রীজ দ্ধনভাণ ত

দ্ধকঃদ্ধভঃ

২৪০.০০

১০৫৩.৬৪

৬
৭

াআল্পরাভযল্পপারদ্ধজকযার াল্পবত
দ্ধডজাআন

-

২৮০.১

২০.০০
২.০০
২৩৭৬.৮৯

মভাট =

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ (%)
৬
৪.৬০
(১০০%)
৫.০০
(১০০%)
২৫.৫০
(১০০%)
৪.৫০
(৯০%)
২৪০.০০
(১০০%)
-

অদ্ধথ তক (%)
৭
৩৯০.৮৮
(৯৯.২৫)
৩৮৫.৫০
(৯৯.৯৪%)
৪৮.৬৫
(৯৯.৩৭%)
৩৯০.৬০
(৮২.৬৩%)
১০৪৪.৩৭
(৯৯.১২%)
২০.০০ (১০০%)
১.৮৫ (৯২.৫০%)
২২৮১.৮৫
(৯৬.০০%)

৬। কাজ ম্পূণ ত থাকল্পর তায কাযণঃ ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ জটিরতায় প্রকল্পেয অতায় আঈদ্ধনয়ন ড়ক (াফভাযদ্ধজফর াট ত) ল্পঙ্গয
৫০০ দ্ধভটায কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়দ্ধন ।
৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১ টভূদ্ধভ : ফাংরাল্পদল্পয অয়তন ১,৪৭,৫৭০ফগ ত দ্ধকঃদ্ধভঃ এফং জনংখ্যা প্রায় ১৬০.৬০ দ্ধভদ্ধরয়ন । ভরত কৃদ্ধলদ্ধনবতয থ তনীদ্ধতয এআ
মদল্প ভাথাদ্ধচ অল্পয়য দ্ধযভান ৫৫৪ ভাদ্ধকনত ডরায । স্বাধীনতায য প্রাকৃদ্ধতয দূল্পম তাগ এফং ন্যান্য প্রদ্ধতফেকতা ল্পত্ত্ব দাদ্ধযদ্রতায
ায ফততভাল্পন প্রায় ৪০ তাংল্প মনল্পভ এল্পছ । এছাড়া গড় অয়ু ৬৬.৭০ ফছল্পয ঈন্নীত ল্পয়ল্পছ । ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন সূচক ১৯৭৫
াল্পর ০.৩৪৭ মথল্পক ০.৫৪৭-এ ঈন্নীত ল্পয়ল্পছ । এতদতল্পত্ত্ব এখন প্রায় ৬৫ দ্ধভদ্ধরয়ন জনংখ্যা দাদ্ধযদ্রযতায ভল্পে ফফা কযল্পছ ।
এয ল্পনল্পক অফায ঝদ্ধুঁ কপূণ ত এরাকা মমভন: চয, াআল্পলানপ্রফণ ঈকূরীয় এরাকা ফা ফন্যাপ্রফণ এরাকাম ফফা কযল্পছ । গ্রাভীণ
মমাগাল্পমাগ ফাংরাল্পদল্পয ভি থ তনীদ্ধতয জন্য এক গুযেত্বপূণ ত ভূদ্ধভকা ারন কল্পয অল্পছ । মকননা বার মমাগাল্পমাগ কৃলল্পকয
কৃদ্ধলে ফাজাযজাতকযণ, ষ্য ফহুভৄখীকযণ, কৃদ্ধলয মল্পচয মন্ত্রাদ্ধত, ায, ফীজ আতযাদ্ধদ প্রাদ্ধপ্তয দ্ধনিয়তা ল্পনকাংল্প দ্ধফধান
কল্পয। পল্পর একদ্ধদল্পক মমভন কৃলক ন্যায্যভল্য ায় ন্যদ্ধদল্পক জাতীয় থ তনীদ্ধত ভি য় । ঈন্নয়ন মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা ভরতঃ
দু’বাল্পফ জাতীয় থ তনীদ্ধতল্পত ফদান যাল্পখ । ক) জনগল্পণয অথ ত াভাদ্ধজক ফস্থায দ্ধযফততন ঘটায়; খ) প্রাকৃদ্ধতক দুল্পম তাগপ্রফণ
এরাকাল্পত াভাদ্ধজক দ্ধনযািা ফরয় সৃদ্ধষ্ট কল্পয । ঈল্পযাক্ত মপ্রক্ষাট দ্ধফল্পফচনা কল্পয মদল্পয ফ তাদ্ধধক দাদ্ধযদ্র ীদ্ধড়ত এরাকা
দ্ধযাজগঞ্জ মজরায ঈোাড়া ঈল্পজরায় অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ ।
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকাল্পযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ংস্থান  প্রান দ্ধফলয়ক ঈল্পদষ্টা জনাফ এআচ টি আভাভ এয স্মাযক
নং প্রভকা/ঈল্পদষ্টা/ ংস্থান  প্রান/০২/২০০৯-৩৬ তাদ্ধযখ: ০২ এদ্ধপ্রর ২০০৯ তাদ্ধযখ মভাতাল্পফক ঈক্ত প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয
জন্য স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভল্পাদল্পয়য কাল্পছ নুল্পযাধ জ্ঞান কল্পযন । তথল্পপ্রদ্ধক্ষল্পত
০৩-১২-২০০৯ তাদ্ধযল্পখ স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ভাননীয় দ্ধচফ ভল্পাদল্পয়য বাদ্ধতল্পত্ব প্রকে মাচাআ কদ্ধভটি বায় প্রকেটি
গ্রল্পণয জন্য সুাদ্ধয কযা য় । ০৪-০১-২০১০ তাদ্ধযল্পখ স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য ভাননীয় ভন্ত্রী
ভল্পাদল্পয়য দয় ম্মদ্ধত দ্ধযকো কদ্ধভল্পন মপ্রযন কযা য়।
৭.২

ঈল্পদ্দশ্যঃ

প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য ল্পরা গ্রাভীণ যাস্তায ংকীন ততা দূয কল্পয মাতায়াত সুদ্ধফধায ঈন্নয়ন মটকআ গ্রাভীণ মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা
এফং ফাজাযজাত সুদ্ধফধায অদৄদ্ধনকতভ ঈন্নয়ন। প্রকল্পেয দ্ধফল্পল ঈল্পদ্দশ্য ল্পরাঃ
১) াদ্ধফ তকবাল্পফ দ্ধযাজগঞ্জ মজরায মমাগাল্পমাগ মনটয়াকত ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ মাতায়াত ব্যয় কভাল্পনা, ফাজায ব্যফস্থায ঈন্নয়ন,
ফাজাযজাত দ্রল্পব্যয ঈৎাদন বৃদ্ধি, ফাজাযজাত সুদ্ধফধা বৃদ্ধিয ভােল্পভ প্রকে এরাকায অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নয়ন;
২) ঈল্পজরায গুযত্বপূণ ত এরাকা এফং যফতী ঈচ্চতয ড়ক মনটয়াকতভল্পয াল্পথ ল্পক্ষাকৃত িাৎদ িরভল্পয
ংল্পমাগ স্থান এফং
৩) গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন এফং কৃদ্ধল  কৃদ্ধলখাল্পত কভতংস্থান সৃদ্ধষ্টয ভােল্পভ গ্রাভীণ অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থায ঈন্নয়ল্পনয
দ্ধনদ্ধভল্পি গ্রাভীণ দাদ্ধযদ্রতা দূযীকযল্পণ ায়তা কযা।
৭.৩

প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন : দ্ধযকেনা কদ্ধভল্পন ৩১-০৩-২০১০ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত দ্ধআদ্ধ বায় প্রকেটি নুল্পভাদল্পনয জন্য
সুাদ্ধয কযা য় । দ্ধআদ্ধ সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক ১১-১১-২০১০ তাদ্ধযল্পখ প্রকেটি নুল্পভাদন মদয়া
য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ২১৬২.৩৮ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০১০ মথল্পক
জুন ২০১২ । যফতীল্পত স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগ ১৩-০৫-২০১২ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত দ্ধফবাগীয় প্রকে ভল্যায়ন কদ্ধভটিয (দ্ধডদ্ধআদ্ধ)
সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন প্রস্তাফ নুল্পভাদন কযা য় । প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন মভাতাল্পফক মভাট প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
২৩৭৬.৮৯ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০১০ মথল্পক জুন ২০১৩ । ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত মভয়াল্পদ প্রকেটি ভাপ্ত না
য়ায় অআএভআদ্ধড’য সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত মথামথ কতৃতক্ষ কতৃতক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন, ২০১৪
ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়।

৭.৪ ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত) :
থ ত ফছয

ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী রক্ষযভাো

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী রক্ষযভাো

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ

ফভৄক্ত

২০১০-১১

১৬২৪.৫৪

৪৭০.০০

৪৭০.০০

৪৭০.০০

৪৭০.০০

২০১১-১২

৫৩৭.৮৪

১১৬০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

৯৯৯.৮৫

২০১২-১৩

-

৭৪৬..৮৯

৪৫৮.০০

৪৫৮.০০

৪৫৮.০০

২০১৩-১৪

-

-

৩৫৪.০০

৩৫৪.০০

৩৫৪.০০

২১৬২.৩৮

২৩৭৬.৮৯

২২৮২.০০

২২৮২.০০

২২৮১.৮৫

মভাট =
৭.৫

(রক্ষ টাকায়)
ব্যয়

ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকেটিয ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত ব্যয় ২৩৭৬.৮৯ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত ভাদ্ধপ্তকার (জুন, ২০১৪)
ম তন্ত িভপুদ্ধিত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২২৮১.৮৫ রক্ষ টাকা, মা ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত ব্যল্পয়য ৯৬% । এ ব্যল্পয়য ভল্পে ৩৯০.৮৮ রক্ষ টাকা
ব্যল্পয় ৪.৬০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ঈল্পজরা মযাড(দ্ধফদ্ধ াট ত), ৩৮৫.৫০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫.০০দ্ধকঃদ্ধভঃ ঈল্পজরা ড়ক াফভাযদ্ধজব্যার,
৪৮.৬৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৫.৫০দ্ধভঃ ঈল্পজরা ড়ল্পক ফক্সকারবাট ত, ৩৯০.৬০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪.৫০দ্ধকঃ দ্ধভঃ াফভাযদ্ধজব্যার
আঈদ্ধনয়ন ড়ক, ১০৪৪.৩৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৪০.০০দ্ধভঃ আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পক গাড তায ব্রীজ, ২০.০০রক্ষ টাকা ব্যল্পয় াআল্পরারদ্ধজ
ভযল্পপারদ্ধজ াল্পবত এফং ১.৮৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় দ্ধডজাআন প্রণায়ন কযা য়।

৭.৬ প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত জনাফ মভাঃ ভীন, জনাফ মভাঃ মভাাযপ মাল্পন, জনাফ
এ,দ্ধফ,এভ মযজাঈর ফাযী এফং জনাফ এ মক, এভ ারুন-ঈয-যীদ দ্ধনজ দাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ প্রকে দ্ধযচারল্পকয
দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন । দ্ধযাজগঞ্জ মজরায দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, দ্ধদ্ধনয়য কাযী প্রল্পকৌরী, ঈল্পজরা প্রল্পকৌরী  ঈ-কাযী
প্রল্পকৌরী ভরত ভাঠ ম তাল্পয় প্রকেটিয াদ্ধফ তক ফাস্তফায়ল্পনয দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধছল্পরন । প্রকল্পেয শুরু ল্পত ভাদ্ধপ্ত ম তন্ত দাদ্ধয়ত্ব ারনকাযী
প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য দ্ধনল্পেয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ
িঃনঃ
১
২
৩
৪
৮।

কভতকততায নাভ, দফী
জনাফ মভাঃ ভীন
প্রকে দ্ধযচারক।
জনাফ মভাঃ মভাাযপ মাল্পন
প্রকে দ্ধযচারক।
জনাফ এ,দ্ধফ,এভ মযজাঈর ফাযী
প্রকে দ্ধযচারক।
জনাফ এ মক, এভ ারুন-ঈয-যীদ
প্রকে দ্ধযচারক।

পূণ তকারীন/
খেকারীন

কতটি প্রকেয দাদ্ধয়ত্ব
ারন কল্পযন

মভয়াদকার

দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ল্পত্ব

একাদ্ধধক

১১.১১.১০-২৪.০১.১১

দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ল্পত্ব

একাদ্ধধক

২৫.০১.১১-০৬.০৩.১১

দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ল্পত্ব

একাদ্ধধক

০৭.০৩.১১-২০.০৭.১১

দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ল্পত্ব

একাদ্ধধক

২১.০৭.১১-৩০.০৬.১৪

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত
প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য ১৪.১০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ঈল্পজরা  আঈদ্ধনয়ন
ড়ক দ্ধফদ্ধ এফং াফভাযদ্ধজব্যার ড়ক দ্ধনভতাণ এফং
২৬৫.৫০দ্ধভঃ মতু/কারবাট ত দ্ধনভাণ ত এয ভােল্পভ দ্ধযাজগঞ্জ
মজরায ঈোাড়া ঈল্পজরাধীন মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ আল্পত
কাদ্ধরয়ানকয এফং গয়াো দ্ধজদ্ধ-নগোঁ বায়া দ্ধফনাল্পয়কপুয
ড়ক ম তন্ত ড়ক ফকাঠাল্পভায ভােল্পভ গ্রাভীণ মমাগাল্পমাগ
মনটয়াকত স্থান, স্থানীয় জনগল্পণয অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থা 
জীফনভান ঈন্নয়ন  কভতংস্থান সৃদ্ধষ্ট তথা দাদ্ধযদ্র হ্রাকযণ 
কৃদ্ধলে ফাজাযজাত এফং দ্ধযফন তযাদ্ধন্বত কযা।

জতন
প্রকল্পেয অতায় ১৪.১০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ঈল্পজরা  আঈদ্ধনয়ন
ড়ক দ্ধফদ্ধ এফং াফভাযদ্ধজব্যার ড়ক দ্ধনভতাণ 
২৬৫.৫০দ্ধভঃ মতু/কারবাট ত দ্ধনভাণ ত এয ভােল্পভ
দ্ধযাজগঞ্জ মজরায ঈোাড়া ঈল্পজরাধীন দ্ধনভণ এরাকায
নগ্রয দাদ্ধযদ্রজনল্পগাদ্ধষ্টয ঈন্নততয  দ্ধনযাদ ড়ক
মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা দ্ধনদ্ধিত কযা ল্পয়ল্পছ এফং স্থানীয়
জনগল্পণয অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থা  জীফনভান ঈন্নয়ন 
কভতংস্থান সৃদ্ধষ্ট তথা দাদ্ধযদ্র হ্রাকযণ  কৃদ্ধলে
ফাজাযজাত এফং দ্ধযফন তযাদ্ধন্বত কযা ল্পয়ল্পছ ।

৯।

ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ : প্রকল্পেয অতায় ৩৯০.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪.৬০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ঈল্পজরা মযাড(দ্ধফদ্ধ
াট ত), ৩৮৫.৫০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫.০০দ্ধকঃদ্ধভঃ ঈল্পজরা ড়ক াফভাযদ্ধজব্যার, ৪৮.৬৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৫.৫০দ্ধভঃ ঈল্পজরা
ড়ল্পক ফক্সকারবাট ত, ৩৯০.৬০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪.৫০দ্ধকঃ দ্ধভঃ াফভাযদ্ধজব্যার আঈদ্ধনয়ন ড়ক, ১০৪৪.৩৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়
২৪০.০০দ্ধভঃ আঈদ্ধনয়ন ড়ল্পক গাড তায ব্রীজ, ২০.০০রক্ষ টাকা ব্যল্পয় াআল্পরারদ্ধজ ভযল্পপারদ্ধজ াল্পবত এফং ১.৮৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়
ত য়
দ্ধডজাআন প্রণায়ন কযায় প্রকেটিয ১০০% ঈল্পদ্দল্পশ্য দ্ধজত
। দ্ধযদতনকারীণ ভল্পয় প্রকে এরাকায় দ্ধনদ্ধভ তত ড়ক 
ফকাঠাল্পভায গুণগতভান ল্পন্তালজনক দ্ধাল্পফ প্রদ্ধতয়ভান য়।

১০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ
১০.১ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত াফভাযদ্ধজফর অযদ্ধদ্ধ ড়ল্পকয াল্প ম তাপ্ত পট মাল্ডায না থাকাঃ প্রকেটিয অতায় ঈল্পজরা
ড়ক ৫.০ দ্ধকঃদ্ধভঃ এফং আঈদ্ধনয়ন ড়ক ৪.৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ মভাট ৯.৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ড়ক অযদ্ধদ্ধ াফ-ভাযদ্ধজফর ড়ক দ্ধনভতাণ
কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, দ্ধনদ্ধভ তত ড়কটি মফীযবাগ ংআ ভাল্পঠয মবতয দ্ধদল্পয় দ্ধগল্পয়ল্পছ এফং ড়ল্পকয ঈবয় াল্পআ
অফাদী জদ্ধভ যল্পয়ল্পছ । দ্ধনদ্ধভ তত ড়কটি াবতফদ্ধত ত অফাদী জদ্ধভ ল্পত দ্ধকচৄটা উঁচ্য কল্পয দ্ধনভতাণ কযা ল্পর অযদ্ধদ্ধ ড়কটিয ঈবয়
াল্প মকান পট মাল্ডায মনআ ফরল্পরআ চল্পর
। পল্পর ড়কটিয াবতফদ্ধত ত অফাদ্ধদ জদ্ধভয পর ফল্পনয জন্য ব্যফহৃত
মাদ্ধন্ত্রক/মাদ্ধন্ত্রক গাড়ী ড়কটিল্পত ঈঠা দ্ধকচৄটা দুরু ব্যাায ন্যদ্ধদল্পক াকা ড়কটিয াল্প পট মাল্ডায না থাকা এফং
অযদ্ধদ্ধ াফ-ভাযদ্ধজফর ড়ক ল্পত াবতফদ্ধত ত এরাকা দ্ধনচ্য য়ায় ড়কটি দ্ধকণাযা মবল্পঙ্গ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়ায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ ।
প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত াফ-ভাযদ্ধজফর ড়কটি দীঘ তল্পভয়াল্পদ মটকআ কযল্পত ড়কটিয ঈবয় াল্প পট মাল্ডায থাকা
প্রল্পয়াজন ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।

দ্ধচে: াফ-ভাযদ্ধজফর ড়কটিয ঈবয় াল্প মকান পট মাল্ডায মনআ এফং ড়কটি াবতফদ্ধত জদ্ধভ ল্পত উঁচ্য য়ায় পরী জদ্ধভ ল্পত
মাদ্ধন্ত্রক/মাদ্ধন্ত্রক গাড়ী ড়কটিল্পত ঈঠা কঠিন এফং ঈঠায ভয় ড়কটিয দ্ধকণাযা মবল্পঙ্গ ক্ষদ্ধতগ্রস্থ য়ায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ
।

১০.২ মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ প্রাল্পন্ত দ্ধনদ্ধভতত মতুটিয এযাল্পপ্রাচ ড়ক প্রায় ১৬০০.০০ দ্ধভটায ড়ক দ্ধনভতাণ না কযায় মভানপুয আঈদ্ধ
দ্ধপ ল্পত কাদ্ধরয়ানকয াট ম তন্ত দ্ধনযদ্ধফদ্ধেন্ন ংল্পমাগ স্থান না য়া:
দ্ধযাজগঞ্জ মজরায ঈোাড়া ঈল্পজরাধীন মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ ল্পত কাদ্ধরয়ানকয াট ম তন্ত দ্ধনদ্ধভতত াফ-ভাযদ্ধজফর ড়কটি
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ড়কটিয মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ প্রাল্পন্ত ড়কটিয ২০৪০ দ্ধভটায মচআল্পনল্পজ মগাারা নদীয ঈয দ্ধনদ্ধভ তত
১৪০ দ্ধভটায দীঘ ত মতুটিয কাদ্ধরয়ানকয প্রাল্পন্তয এযাল্পপ্রাচ ড়ক দ্ধনদ্ধভ তত না য়া এফং মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ প্রাল্পন্ত দ্ধফযভান

ড়ক ল্পত মতু এযাল্পপ্রাচটি মফী এযাল্পঙ্গল্পর য়া এফং ম তাপ্ত এযাল্পপ্রাচ ড়ক না থাকায় মতুটি ব্যফাাল্পযয ভােল্পভ প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনদ্ধভ তত প্রায় ৪.৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ াফ-ভাযদ্ধজফর ড়ল্পকয াল্পথ যাদ্ধয ড়ক মমাগাল্পমাগ স্থাদ্ধত য়দ্ধন । মতুটি ল্পত প্রায়
এখন ১৬০০ দ্ধভটায ড়ক দ্ধনভতাণ কযা ল্পর প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত াফ-ভাযদ্ধজফর ড়ক ম তন্ত ংল্পমাগ দ্ধনদ্ধিত ল্পফ
।
মতুটিয াল্পথ াফ-ভাযদ্ধজফর ড়কটিয ম তন্ত ড়ক দ্ধনভতাণ না য়ায কাযণ জানল্পত চায়া ল্পর ংদ্ধিষ্ট প্রকে দ্ধযচারক
জানান প্রকল্পেয অতায় ংস্থানকৃত ৫.০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ড়ল্পকয ভল্পে ৪.৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ ড়ক দ্ধনভতাণ কযা ল্পর ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রল্পণয
জটিরতায কাযল্পণ ফদ্ধষ্ট ৫০০.০০ দ্ধভটায ড়ক দ্ধনভতাণ কযা ম্ভফ য়দ্ধন
। ন্যদ্ধদল্পক মতুটি ব্যফাল্পযয ভােল্পভ প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনদ্ধভ তত াফ-ভাযদ্ধজফর ড়কটিয পূণ তাঙ্গ ংল্পমাগ মল্পত অয প্রায় দ্ধতদ্ধযক্ত ১১০০.০০ দ্ধভটায নতুন ড়ক দ্ধনভতাণ
কযা প্রল্পয়াজন দ্ধছর । দ্ধকন্তু মতুয াল্পথ ংল্পমাগ মল্পত নতুন ১১০০.০০ দ্ধভটায ড়ক দ্ধনভতাণ কযল্পত ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রল্পণয প্রল্পয়াজন
দ্ধছর। পল্পর প্রকেটি ংল্পাধন কযল্পত ল্পতা । দ্ধকন্তু প্রকেটি ২০১৩-১৪ থ ত ফছল্পয স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ কতৃতক ভাপ্ত মলালণা
কযায় মতুটি ল্পত পূণ তাঙ্গ ংল্পমাগ ব্যদ্ধতল্পযল্পকআ প্রকেটি ভাপ্ত মঘালণা কযা য়।
প্রকেটি প্রণয়নকাল্পর প্রকে এরাকায াদ্ধফ তক মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা দ্ধনদ্ধিত কযায দ্ধফলয়টি দ্ধফল্পফচনা কযা য়দ্ধন ফল্পর দ্ধযদতনকাল্পর
প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ । পল্পর প্রকেটিয ভােল্পভ অল্পরাচয দ্ধস্কল্পভয অতায় ৪.৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ াফ-ভাযদ্ধজফর ড়ক  ২৪০.০০ দ্ধভটায
দদল্পঘ তযয দুটি মতু দ্ধনভতাণ কযা ল্পর প্রকেটি ল্পত কাদ্ধিত সুদ্ধফধা ল্পত প্রকে এরাকায জনগণ ফদ্ধিত ল্পে ফল্পর স্থানীয় জনগণ
জানান। তোঁযা মতু এযাল্পপ্রাচ ল্পত দ্ধনদ্ধভতত াফ-ভাযদ্ধজফর ড়ক ম তন্ত প্রায় ১৬০০.০০ দ্ধভটায ংল্পমাগ ড়ক দ্ধনভতাল্পণয জন্য মজায
দাফী জানান, ন্যথায় তাযা ড়কটি ব্যফাল্পয ম তাপ্ত সুদ্ধফধা াল্পে না ফল্পর দ্ধবভত ব্যক্ত কল্পযন।

দ্ধচে: মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ প্রাল্পন্ত দ্ধনদ্ধভতত মতুটিয এযাল্পপ্রাচ ড়ক প্রায় ১৬০০.০০ দ্ধভটায ড়ক দ্ধনভতাণ না কযায় মভানপুয আঈদ্ধ
দ্ধপ ল্পত কাদ্ধরয়ানকয াট ম তন্ত দ্ধনযদ্ধফদ্ধেন্ন ংল্পমাগ স্থান না য়া
।

১০.৩ ড়ক, মতু/কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে স্বাবাদ্ধফক ফোঁক মাজাকযল্পণয ঈল্পযাগ না মনয়াঃ
দ্ধযাজগঞ্জ মজরায ঈোাড়া ঈল্পজরাধীন মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ ল্পত কাদ্ধরয়ানকয াট ম তন্ত দ্ধনদ্ধভতত াফ-ভাযদ্ধজফর ড়কটি
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ড়কটিয ৪+৮৮০ দ্ধকঃদ্ধভঃ মচআল্পনল্পজ কভরা নদীয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ১০০ দ্ধভটায দীঘ ত মতুটিয এক
প্রাল্পন্তয এযাল্পপ্রাচ ড়ক দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ ং ফোঁল্পক দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । একর ড়ল্পক ফোঁক থাকায় ড়কটি দ্ধদল্পয় স্বাবাদ্ধফক
গদ্ধতল্পত মান চরাচর কযল্পত াযল্পছ না এফং একর ফোঁল্পক দুঘ তটনা ঝদ্ধক যল্পয়ল্পছ । প্রকেটিয অতায় মতু এযাল্পপ্রাচ ন্যান্য
ড়ক ম্পূণ ত নতুনবাল্পফ দ্ধনভতাণ কযা ল্পর এ ধযল্পণয ফোঁল্পক দ্ধনভতাণ কযা মমৌদ্ধক্তক ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়দ্ধন
। প্রকেটিয
অতায় ফোঁল্পক মতু এযাল্পপ্রাচ ড়ক দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফলল্পয় প্রকে দ্ধযচারক জানান, প্রকেটিয অতায় ভরত ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ
দ্ধযাযপূফ তক ভাল্পঠয মবতয দ্ধদল্পয় মমবাল্পফ যকাযী খা জদ্ধভ/ারট যল্পয়ল্পছ মবাল্পফআ মতু/ড়ক দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ
।
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ড়ক/মতু দ্ধনভতাণকাল্পর জদ্ধভ দ্ধধগ্রল্পণয দ্ধফলয়টি দ্ধযায কযা ল্পর দীঘ তল্পভয়াদী ড়ক/মতুটি
ব্যফাল্পযয মক্ষল্পে কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধদক দ্ধফল্পফচনায় অনা য়দ্ধন । প্রকেটিয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মতু/ড়ল্পকয মফীযবাগ এযারাআনল্পভন্ট
পাকা ভাল্পঠয ভে দ্ধদল্পয় দ্ধগল্পয়ল্পছ দ্ধফধায় মতু এযাল্পপ্রাচ গুটি কল্পয়ক ফোঁক মাজা কযল্পত ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ ফাফদ খুফ মফী ল্পথ তয
প্রল্পয়াজন দ্ধছর ফল্পর প্রতীয়ভান য়দ্ধন । তল্পফ প্রকেটিয দ্ধযকেনা প্রণয়নকাল্পর দীঘ তল্পভয়াদী াদ্ধফ তক কর দ্ধফলয় দ্ধফল্পফচনা না কযায়
প্রকেটি ল্পত কাদ্ধিত সুদ্ধফধা ল্পত প্রকে এরাকায জনগণ দ্ধকচৄটা ফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য় ।

১০.৪ দ্ধডট অদ্ধি দ্ধনষ্পন্ন না য়াঃ যকাযী ব্যল্পয় মম মকান প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডট কাম তিভ দ্ধযচারনা কযা
এফং ঈক্ত দ্ধডল্পট সৃষ্ট কর দ্ধবল্পমাগ দ্ধনষ্পদ্ধি কযায দ্ধফধান যল্পয়ল্পছ । দ্ধকন্তু প্রকেটিয অতায় ন্যান্য থ ত ফছল্পযয দ্ধডট
অদ্ধি দ্ধনষ্পদ্ধি কযা ল্পর ২০১১-২০১২ থ ত ফছল্পয ২টি দ্ধডট অদ্ধি এখন দ্ধনষ্পদ্ধি কযা য়দ্ধন
। মাা দ্ধনস্পদ্ধিয জন্য
প্রদ্ধিয়াধীন যল্পয়ল্পছ।
১১।

সুাদ্ধযঃ
১১.১ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত াফ-ভাযল্পজফর ড়কটিল্পক দীঘ তল্পভয়াল্পদ মটকআ কযল্পত ড়কটিয ঈবয় াল্প মমখাল্পন মমখাল্পন
প্রল্পয়াজন মখাল্পন পট মাল্ডায দ্ধনভতাণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১০.১)।
১১.২ প্রকেটিয অতায় দ্ধনদ্ধভতত ফকাঠাল্পভায পূণ তাঙ্গ ব্যফায মল্পত এফং প্রকে এরাকায জনগল্পণয দ্ধনযদ্ধফদ্ধেন্ন মাতায়াত
দ্ধনদ্ধিত কযল্পত মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ প্রাল্পন্ত দ্ধনদ্ধভ তত মতুটিয এযাল্পপ্রাচ ড়ক ১৬০০ দ্ধভটায ড়ক দ্ধনভতাল্পণ স্থানীয়
যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ (নুঃ ১০.২)।
১১.৩ কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধদক দ্ধফল্পফচনা না কল্পয মভানপুয আঈদ্ধ দ্ধপ ল্পত কাদ্ধরয়ানকয াট ম তন্ত দ্ধনদ্ধভতত ড়কটিয ৪+৮৪০ দ্ধকঃদ্ধভঃ
মচআল্পনল্পজ দ্ধনদ্ধভতত মতুটিয এযাল্পপ্রাচ ড়কটি ফোঁল্পক দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ । বদ্ধফষ্যল্পত
স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীন স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয কতৃতক ফাস্তফায়নাধীন মম মকান ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ
ংিান্ত প্রকল্পেয মক্ষল্পে অদ্ধথ তক দ্ধদল্পকয তুরনায় কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধফলয়টি গ্রাদ্ধধকায দ্ধবদ্ধিল্পত দ্ধফল্পফচনা কযল্পত ল্পফ । এল্পক্ষল্পে
প্রল্পয়াজল্পন জদ্ধভ দ্ধধগ্রণ কযায দ্ধফলয়টি দ্ধফল্পফচনায় যাখল্পত ল্পফ (নুঃ ১০.৩)।
১১.৪ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ। দ্ধনস্পদ্ধিকৃত ২টি অদ্ধি দ্ধনস্পদ্ধি পূফ তক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ
(১০.৪)।
১১.৫ নুল্পেদ ১১.১-১১.৪ এয ভতাভল্পতয দ্ধফলল্পয় স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ কতৃতক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ১ ভাল্পয ভল্পে অআএভআ
দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

‘‘Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis,
Environmental Impact Assesment (EIA) including Topographical Survey & Design of
Important 02 (Two) Large Bridges at Kurigram District ’’ ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন।
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
০১।
০২।
০৩।
০৪।

প্রকল্পেয ফস্থান
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়ঃ
প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
(প্রঃ াঃ)
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২
৮৯.০০
৮৯.০০
(--)
(-)
০৫।

প্রকৃত ব্যয়
(প্রঃ াঃ)

৩
৮৯.০০
(--)

কুদ্ধড়গ্রাভ মজরা।
: স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)
: স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।
:
(রক্ষ টাকায়)
দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত
দ্ধতিান্ত ব্যয়
দ্ধতিান্ত ভয়
ফাস্তফায়নকার (ভর প্রাক্কদ্ধরত
(ভর
ব্যল্প
য়
য
%)
ফাস্তফায়নকাল্প
রয
ভর
ফ তল্পল
(%)
ংল্পাদ্ধধত
৪
৫
৬
৭
৮
০১.০১.১৩
০১.০১.১৩
০১.০১.১৩
১ ফছয
ল্পত
ল্পত
ল্পত
(-)
(২০০%)
৩০.০৬.১৩
৩০.০৬.১৪
৩০.০৬.১৪
:

প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):

িদ্ধভক
নং

১
১

ল্পঙ্গয নাভ

২
Fee for environmental clearance for DOE &
Associated cost (purchase of navigational
route map)

একক

৩
মথাক

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত
দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
৪
মথাক

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন

৫
২.১৭

ফাস্তফ
(%)
৬
১০০%

অদ্ধথ তক
(%)
৭
২.১৭
(১০০)
০.২৭
(১০০)
৪১.৩১
(১০০)

২

দ্ধপ মস্টনাযী

মথাক

মথাক

০.২৭

১০০%

৩

Topographical
survey,
sub-soil
investigation, structural Designand drawing,
preparation of cost estimate, Tender
document and Consultant (Including VAT
& IT)
EIA Study (Including VAT & IT)

মথাক

মথাক

৪১.৩১

১০০%

মথাক

মথাক

৭.৬২

১০০%

৫

Carrying
out
Hydrological
and
Morphological Study (Including VAT & IT)

মথাক

মথাক

৩৫.৬৬

১০০%

৬

Advertisement cost

মথাক

মথাক

১.০০

১০০%

৭

Honorees/Fee

মথাক

মথাক

০.৬৬

১০০%

৮

Copy/Photocopy

মথাক

মথাক

০.৩১

১০০%

৪

৭.৬২
(১০০)
৩৫.৬৬
(১০০)
১.০০
(১২.৫০)
০.৬৬
(৩৭.৫০)
০.৩১

মভাট =

১০০%

৮৯.০০

১০০%

(২৫.০)
৮৯.০০
(১০০)

০৬। কাজ ম্পূণ ত থাকল্পর তায কাযণঃ ভীক্ষা প্রকেটিয অতায় দ্ধনধ তাদ্ধযত কর কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।
০৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১

টভূদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্যঃ কুদ্ধড়গ্রাভ মজরায নাল্পগবযী ঈল্পজরায দুধকুভায নদীয ঈয প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটি দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পদ্দল্পশ্য প্রকেটি
াল্পত মনয়া য়। মতু দুটি দ্ধনদ্ধভতত ল্পর এরাকায াল্পথ কুদ্ধড়গ্রাভ মজরা দল্পযয যাদ্ধয ড়ক মমাগাল্পমাগ স্থাদ্ধত ল্পফ। এছাড়া
মতু দুটি দ্ধনদ্ধভ তত ল্পর এরাকায জনগণ যাদ্ধয ড়ক  জনথ দ্ধধদপ্তল্পযয জাতীয় ভাড়ক যংপুয-দ্ধদনাজপুল্পযয ড়ল্পকয
াল্পথ ংভেক্ত ল্পফ। মতু দুটিয দদঘ তয ১০০ দ্ধভটাল্পযয দ্ধধক য়ায় াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ  আনবায়যনল্পভন্টার আভপ্যাক্ট
এল্পল্পভন্ট কযা প্রল্পয়াজন। এ মপ্রক্ষাল্পট মতু দুটি দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পদ্দল্পশ্য অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটি াল্পত মনয়া য়।

ঈল্পদ্দশ্যঃ
প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটিয মরাল্পকল্পন াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ স্টযাদ্ধড, টল্পাগ্রাদ্ধপ াল্পবত, াফ-ল্পয়র আনল্পবদ্ধস্টল্পগন 
আনবায়যনল্পভন্টার আভপ্যাক্ট এল্পল্পভন্ট এয ভােল্পভ মতু দুটিয প্রকৃত মরাল্পকন, মতুয দদঘ তয  ঈচ্চতা দ্ধনধ তাযণ, এযাল্পপ্রাচ
ড়ল্পকয ঈচ্চতা  দদঘ তয দ্ধনধ তাযণপূফ তক মতুয দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধডজাআন, রআং, মটকদ্ধনকযার মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন  স্টযাোড ত মটোয ডকুল্পভন্ট
প্রণয়ন কযা।
৭.২

প্রকল্পেয নুল্পভাদন: প্রকেটিয ১২/০৩/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত দ্ধডদ্ধআদ্ধ বায সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন
 ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধনল্পয়াদ্ধজত ভাননীয় ভন্ত্রী কতৃতক ০২/০৪/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদ্ধদত য়। ঈক্ত নুল্পভাদন
মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ৮৯.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জানুয়াযী, ২০১৩ ল্পত জুন, ২০১৩ ম তন্ত।
যফতীল্পত মথামথ কতৃতক্ষ কতৃতক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়।

৭.৩

ফছয দ্ধবদ্ধিক টিদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):

৭.৪

থ ত ফছয

টিদ্ধদ্ধ নুমায়ী রক্ষযভাো

২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাট =

৪৪.০০
৪৫.০০
৮৯.০০

ফভৄক্ত
৪৪.০০
৪৫.০০
৮৯.০০

৪৪.০০
৪৫.০০
৮৯.০০

প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ মতু দ্ধনভতাণ ংিান্ত অল্পরাচয ভী ক্ষা প্রকেটিয অতায় যাভতক
প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয কাম তিভ মাচাআ ফাছাআল্পয়য জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনট রদ্ধজদ্ধস্টক ল্পমাদ্ধগতা কল্পযল্পছন এফং প্রকে
দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারনকাযী কভতকততায তথ্য দ্ধনল্পেয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ
িঃনঃ
১

৭.৫

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ
৪৪.০০
৪৫.০০
৮৯.০০

(রক্ষ টাকায়)
ব্যয়

কভতকততায নাভ, দফী
জনাফ মভাঃ জাপযের াান
প্রকে দ্ধযচারক  দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী

পূণ তকারীন/
খেকারীন

কতটি প্রকেয
দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন

খেকারীন

একাদ্ধধক প্রকে

মভয়াদকার
১৬/০৯/২০০৯ ল্পত প্রকে
ভাদ্ধপ্ত ম তন্ত

প্রকল্পেয অতায় প্রধান প্রধান িয় কাম তিভঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় Environmental Impact Assessment (EIA),
Hydrological & Morphological Study, Topographical survey, Subsoil investigation এফং Preparation of Detail
Structural Design, Estimate, Technical specification and Standard Tender Document of proposed Bridges ভীো
কাম তিভ ন্ততভুক্ত দ্ধছর। প্রকেটিয মভাট প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ৮৯.০০ রক্ষ টাকায ভল্পে ভী ো কাম তিভ ফাফদ ংস্থান দ্ধছর ৮৪.৫৯

রক্ষ টাকা, মা মভাট প্রকে ব্যল্পয়য ৯৫.০৪%। প্রকে দ্ধযদতনপূফ তক প্রকে দ্ধযচারল্পকয দপ্তল্পয িয় ংিান্ত কাম তিভ ম তাল্পরাচনা
কল্পয মদখা মায় মম, প্রকেটিয অতায় ভী ো কাম তিভল্পক দুটি প্যাল্পকল্পজ বাগ কল্পয দুটি প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক কাম তাল্পদ প্রদান কযা য়।
িয় কাম তিভ ংিান্ত তথ্য দ্ধনল্পভণয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ
িদ্ধভক
ভীক্ষা কাম তিল্পভয নাভ
যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয নাভ
ভভত্মব্য
নং
 চ্যদ্ধক্তভৄল্য
Carrying
out
Hydrological
Study
and
Environmental
Institute
of Water and Single
source
১
Impact Assessment (EIA) of proposed (1) 400.00m Flood
Management দ্ধল্পল্পফ অল্পরাচয
d‰‰ bridge on Nageswari GC-Kachakata bazar (IWFM), BUET, Dhaka- যাভতক
road over Dudkumar River at. ch. 4000m. under 1000
প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ এ
Nageswari Upazila of Kurigram District.
43,28,000.00
চ্যদ্ধক্ত কযা য়।
And
(including
vat
(2) 1000m large bridge on Nageswari Shahidminar
and IT)
(HQ)-WAPDA bazar Road over Dudkumar River at
২

ch. 7050m under Nagesawari Upazila of Kurigram
District.
Preparation of Detail Structural Design, Estimate,
Technical specification, Standard Tender Document
and Economic Analysis of 02 (two) Bridges in
Kurigram District.

অফাল্পনয
ভােল্পভ অল্পরাচয
যাভতক
প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ এ
চ্যদ্ধক্ত কযা য়।

Soils and Foundations
Ltd. 25/13-C, Tajmohal
Rod, Mohammadpur,
Dhaka-207.

EOI

-41,31,000.00
(Including IT and
Vat)
৭.৬

ভীক্ষা কাম তিল্পভ প্রাপ্ত পরাপরঃ

৭.৬.১ াআল্পরারদ্ধজকযার, ভযল্পপারদ্ধজকযার  আনবায়যনল্পভন্টার ভীক্ষাঃ বুল্পয়ট কতৃতক কুদ্ধড়গ্রাভ মজরায নাল্পগবযী ঈল্পজরায দুধখারী
নদীয ঈয প্রস্তাদ্ধফত মতু দ্ধনভতাণ স্থাল্পন াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ  আনবায়যনল্পভন্টার ভীক্ষা মল্পল মতু দুটি দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফলল্পয়
দ্ধনভণরূ দ্ধডজাআন প্যাযাদ্ধভটায দ্ধফল্পফচনায জন্য সুাদ্ধয কযা য়।
মতুয নাভঃ কুদ্ধড়গ্রাভ মজরায নাল্পগবযী ঈল্পজরায় নাল্পগবযী দ্ধজদ্ধ -কোঁচাকাটা ফাজায যাস্তায় ৪০০০দ্ধভঃ মচআল্পনল্পজ দুধকুভায
নদীয ঈয ৪০০.০০ দ্ধভটায প্রস্তাদ্ধফত মতু।
িদ্ধভক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

দ্ধডজাআন প্যাযাদ্ধভটায
Bridge length
Design discharge
Average velocity
Standard high water level (SHWL)

সুাদ্ধযকৃত ভান
400m
7390m3/S
1.58 m/s
31.73 m PWD

Minimum Vertical navigational clearance

5.00 m

Horizontal navigation clearance

50.00 m

Height of Bridge above SHWL

36.73 m PWD

Crest level of Bridge Deck at center of bridge

39.73 m PWD

Formation level of approach roads

34.48 m PWD

Height of abutments (above existing ground level)t

-

Left abutment(Kachakata end)

6.36 m

Right abutment (Nageswari)
Design Scour depth at pier

5.06 m
11.58m below initial bed level
7.42 m PWD

১৪

Design Scour depth at pier

24.31 m below SHWL
5.42m below initial bed level
22.58 m PWD
9.15 m below SHWL

মতুয নাভঃ কুদ্ধড়গ্রাভ মজরায নাল্পগবযী ঈল্পজরায় নাল্পগবযী ীদদ্ধভনায-য়াদা ফাজায যাস্তায় ৭০৫০দ্ধভঃ মচআল্পনল্পজ দুধখারী
নদীয ঈয ১০০০.০০ দ্ধভটায প্রস্তাদ্ধফত মতু।
িদ্ধভক
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

দ্ধডজাআন প্যাযাদ্ধভটায

সুাদ্ধযকৃত ভান

Bridge length

1000m

Design discharge

7390m3/S

Average velocity

2.67 m/s

Standard high water level (SHWL)

30.71 m PWD

Minimum Vertical navigational clearance

5.00 m

Horizontal navigation clearance

50.00 m

Height of Bridge above SHWL

35.71 m PWD

Crest level of Bridge Deck at center of bridge

38.71 m PWD

Formation level of viaduct at both ends

34.48 m PWD

-

Height of abutments (above existing ground level)t
Left abutment(Kachakata end)

4.95 m

Right abutment (Nageswari end)
Design Scour depth at pier ( pier diameter 1.0 m)

4.65 m

Design Scour depth at pier

12.36 m below initial bed level
10.44 m PWD
20.27 m below SHWL
3.21m below initial bed level
25.59 m PWD
5.12 m below SHWL

৭.৬.২ আল্পকানদ্ধভক ভীক্ষাঃ টিদ্ধদ্ধল্পত ংস্থান না থাকায় আল্পকানদ্ধভক ভীক্ষা কযা য় নাআ।
৭.৬.৩ Topographical survey, Subsoil investigation এফং Preparation of Detail Structural Design,
Estimate, Technical specification and Standard Tender Document of proposed Bridgest
কতৃতক ম্পাদ্ধদত অল্পরাচয ভীক্ষায ভােল্পভ প্রস্তাদ্ধফত মতুভল্পয দ্ধফস্তাদ্ধযত
engineering
drawing, structural design, estimate, technical specification and Standard Tender Document প্রস্ত্িত কযা য়।
Soils and Foundations Ltd.

৮।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত
প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটিয মরাল্পকল্পন াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ স্টযাদ্ধড, টল্পাগ্রাদ্ধপ াল্পবত,
াফ-ল্পয়র আনল্পবদ্ধস্টল্পগন  আনবায়যনল্পভন্টার আভপ্যাক্ট এল্পল্পভন্ট এয ভােল্পভ
মতু দুটিয প্রকৃত মরাল্পকন, মতুয দদঘ তয  ঈচ্চতা দ্ধনধ তাযণ, এযাল্পপ্রাচ ড়ল্পকয
ঈচ্চতা  দদঘ তয দ্ধনধ তাযণপূফ তক মতুয দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধডজাআন, রআং, মটকদ্ধনকযার
মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন  স্টযাোড ত মটোয ডকুল্পভন্ট প্রণয়ন কযা।

জতন
প্রকল্পেয অতায় যাভতক ংস্থায
কাম তদ্ধযদ্ধধ মভাতাল্পফক ভীক্ষা
কাম তিভ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ।

ত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।
৯.০। ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ ঃঃপ্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত

১০।

ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ

১০.১ টিদ্ধদ্ধল্পত প্রকে গ্রল্পণয টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য ঠিকবাল্পফ দ্ধরদ্ধফি না কযাঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটিল্পত ভীক্ষা কাম তিভ গ্রল্পণয
টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য ংল্প প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটি ঈক্ত এরাকায অথ ত-াভাদ্ধজক মপ্রক্ষাট দ্ধফল্পফচনায় দ্ধনভতাণ কযা মকন গুযেত্বপূণ ত এ
ংিান্ত দ্ধফলয় ঈল্পরস্দখ কযা ভীদ্ধচন দ্ধছর। দ্ধকন্তু ভীক্ষা প্রকেটিয টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য ংল্প খুফ াদাভাটাবাল্পফ ঈস্থান কযা
ল্পয়ল্পছ, মা ভীক্ষা কাম তিভ ংিান্ত প্রকেটি গ্রল্পণয মমৌদ্ধক্তকতায দ্ধফলল্পয় মল্পথষ্ট ায়ক দ্ধছর ফল্পর প্রতীয়ভান য়দ্ধন।
১০.২ টাআভ বায যান (২০০%)ঃঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটিয ভর নুল্পভাদ্ধদত মভয়াদকার দ্ধছর ভাে ৬ ভা (জানুয়াদ্ধয, ২০১৩ ল্পত
জুন, ২০১৩)। দ্ধকন্তু প্রকেটি দ্ধনধ তাদ্ধযত মভয়াল্পদ ম্পন্ন না য়ায় মথামথ কতৃতক্ষ কতৃতক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকেটিয মভয়াদ
বৃদ্ধি কযা য় জুন, ২০১৪ ম তন্ত। থ তাৎ ভর নুল্পভাদ্ধদত মভয়াদকার ল্পত প্রকেটিয টাআভ বায যান য় ১ ফছয, মা ভৄর
ুনল্পভাদ্ধদত মভয়াদ কাল্পরয ২০০%। অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটিয গুযেত্ব দ্ধফল্পফচনায় প্রকেটিয মভয়াদকার ধযা য় ভাে ৬ ভা,
দ্ধকন্তু ভীক্ষা প্রকেটি দ্রুত ম্পল্পন্নয দ্ধফলল্পয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ল্পত প্রল্পয়াজনীয় ভদ্ধনটদ্ধযং এয বাল্পফ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন এ
ধযল্পণয স্বাবাদ্ধফক টাআভ বায যান ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।
১০.৩ মতু দ্ধনভতাণ ংিান্ত ভীক্ষাধভী প্রকেটিল্পত ব্রীজ দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পটয দ্ধবজ্ঞ কভতকততাল্পক প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দ্ধনল্পয়াগ না
কযা এফং যাভতল্পকয ভীক্ষা কাম তিভ ভদ্ধনটদ্ধযং এয জন্য কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটি না থাকাঃ ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদনটি ম তাল্পরাচনা 
প্রকে দ্ধযচারল্পকয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ভীক্ষা কাম তিল্পভয জন্য দ্ধনল্পয়াগকৃত যাভতক
ংস্থা কতৃতক দাদ্ধখরকৃত প্রদ্ধতল্পফদন মাচাআ ফাছাআল্পয়য জন্য মকান ধযল্পণয কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটিয ংস্থান দ্ধছর না। এল্পক্ষল্পে যাভতক
কতৃতক দাদ্ধখরকৃত প্রদ্ধতল্পফদন মথামথ ভানম্মত  কাম তদ্ধযদ্ধধ মভাতাল্পফক ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তা মাচাআল্পয়য জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য
দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পটয ভতাভত গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। যফতীল্পত এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনট ল্পত প্রদ্ধতল্পফদন ম্পল্পকত দ্ধজটিব
ভতাভত ায়া মগল্পর যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক প্রকে দ্ধযচারল্পকয দপ্তয ল্পত দ্ধফর দ্ধযল্পাধ কযা ল্পয়ল্পছ। এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন
আঈদ্ধনল্পটয কভতকততাযা অল্পরাচয কাল্পজয জন্য সুদ্ধনদ্ধদ তষ্টবাল্পফ দাদ্ধয়ত্ব প্রাপ্ত না য়া এফং ন্যান্য কভতব্যস্ততায কাযল্পণ ভীক্ষা
প্রদ্ধতল্পফদনটি মল্পথষ্ট ভয় দ্ধনল্পয় মাচাআ-ফাছাআপূফ তক ভতাভত প্রদান কযল্পত াল্পযন ফল্পর প্রতীয়ভান য়দ্ধন। এল্পক্ষল্পে এ জাতীয়
প্রকল্পে প্রকে দ্ধযচারক দ্ধনল্পয়াল্পগয মক্ষল্পে মাযা এ ংিান্ত কাদ্ধযগদ্ধয কাল্পজ দ্ধবজ্ঞ তাল্পদয প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দ্ধনল্পয়াগ
প্রদান কযা মমৌদ্ধক্তক দ্ধছর ফল্পর দ্ধযদতনকাল্পর প্রদ্ধতয়ভান ল্পয়ল্পছ। ন্যদ্ধদল্পক যাভতক কতৃতক দাদ্ধখরকৃত প্রদ্ধতল্পফদন মাচাআল্পয়য
ঈল্পদ্দল্পশ্য এ ংিান্ত দ্ধফলল্পয় দ্ধফদ্ধবন্ন ংস্থায দ্ধবজ্ঞ কভতকততায ভন্বল্পয় একটি কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটি গঠন কযা মমৌদ্ধক্তক দ্ধছর ফল্পর
প্রদ্ধতল্পফদন ম তাল্পরাচনা  ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায়।
১০.৪ ভীক্ষা কাম তিভটিয অতায় LGED-এয In House Capacity Building ফা Technology Transfer এয
ংস্থান না থাকা ঃঃ এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক ২০১৩-১৪ থ ত ফছল্পয এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ ৭টি এফং ২০১৪-১৫ থ ত
ফছল্পয এদ্ধডদ্ধভুক্ত প্রকে ংখ্য যল্পয়ল্পছ ৭টি। এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক াযাল্পদল্প াজায াজায মতু/কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয াাাদ্ধ তা
যক্ষণাল্পফক্ষণ ফাফদ দ্ধফপুর দ্ধযভাণ যকাযী থ ত ব্যয় ল্পে। বদ্ধফষ্যল্পত াযাল্পদল্প নতুন নতুন মতু/কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয
াাাদ্ধ পুযাল্পনা মতু/কারবাট ত পুনঃফ তান, পুনঃদ্ধনভতাল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ। পল্পর এ জাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনায জন্য
দ্ধনল্পয়াদ্ধজত যাভতক ংস্থায কাম তিভ ভদ্ধনটদ্ধযং এয জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব জনফল্পরয কযাদ্ধটি দ্ধফদ্ধল্ডং এয প্রল্পয়াজন অল্পছ
ফল্পর প্রতীয়ভান য়। দ্ধকন্তু এরদ্ধজআদ্ধড একটি কাদ্ধযগদ্ধয ংস্থা য়া ল্পত্ব অল্পরাচয প্রকেটিয অতায় এরদ্ধজআদ্ধড’য
কভতকততাল্পদয মকান ধযল্পণয Capacity Building  Technology Transfer এয ংস্থান যাখা য়দ্ধন। পল্পর বদ্ধফষ্যল্পত একআ
জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়ন কাম তিভ ঠিকবাল্পফ ল্পে দ্ধকনা তা মাচাআল্পয়য জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য কভতকততাল্পদয Capacity Building 
Technology Transfer প্রল্পয়াজন ফল্পর প্রতীয়ভান য়, ন্যথায় ভীক্ষা কাম তিল্পভয িটিয কাযল্পণ দ্ধফপুর দ্ধযভাণ যকাযী থ ত
চল্পয়য ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ।
১০.৫ দ্ধডট কাম তিভ ম্পন্ন না য়াঃ যকাযী ব্যল্পয় মম মকান প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে ফছযদ্ধবদ্ধিক দ্ধডট কাম তিভ দ্ধযচারনা কযা
এফং ঈক্ত দ্ধডল্পট সৃষ্ট কর দ্ধবল্পমাগ দ্ধনষ্পদ্ধি কযায দ্ধফধান যল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু
প্রকেটিয অতায় ম্পাদ্ধদত খযল্পচয দ্ধফলল্পয়
দ্ধযদতনকার ম তন্ত মকান দ্ধডট কাম তিভ ম্পন্ন য়দ্ধন। এ দ্ধফলল্পয় প্রকে দ্ধযচারল্পকয দৃদ্ধষ্ট অকল তন কযা ল্পর দ্ধতদ্ধন জানান মম,
দ্ধডল্পটয দ্ধফলল্পয় তাযা ংদ্ধিষ্ট দপ্তল্পযয াল্পথ মমাগাল্পমাগ কল্পযল্পছন। তল্পফ প্রকেটিয অদ্ধথ তক ব্যয় কভ য়ায় দ্ধডট কযায
প্রল্পয়াজন মনআ ভল্পভত তাযা মভৌদ্ধখকবাল্পফ জাদ্ধনল্পয়ল্পছন।
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সুাদ্ধযঃ

১১.১ বদ্ধফষ্যল্পত এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পে প্রকে গ্রল্পণয প্রকৃত টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য টিদ্ধদ্ধল্পত ঈল্পরস্দখ কযল্পত ল্পফ (নুঃ
১০.১)।
১১.২ এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক ফাস্তফায়নাধীন এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকল্পেয মভয়াদকার ফাস্তফতায দ্ধবদ্ধিল্পত দ্ধনধ তাযণ কযল্পত ল্পফ এফং তা
দ্ধনধ তাদ্ধযত মভয়াল্পদ ম্পন্ন কযল্পত ঈল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগল্পক অয ঈল্পযাগী ল্পত ল্পফ (নুঃ ১০.২)।
১১.৩ মতু দ্ধনভতাণ ংিান্ত এ জাতীয় ভীক্ষাধভী প্রকল্পেয কাম তিভ ঠিকবাল্পফ ভদ্ধনটদ্ধযং কযা, ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদল্পনয গুণগতভান
দ্ধনদ্ধিত কযায রক্ষ এযে কাল্পজ দ্ধবজ্ঞ কভতকততাল্পদয প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব প্রদান কযা মমল্পত াল্পয এফং এ জাতীয়
ভীক্ষা প্রকল্পে দ্ধনল্পয়াদ্ধজত যাভতক ংস্থায কাম তিভ ভদ্ধনটদ্ধযং এয ঈল্পদ্দল্পশ্য এ দ্ধফলল্পয় দ্ধবজ্ঞ দ্ধফদ্ধবন্ন ংস্থায কভতকততাল্পদয
ভন্বল্পয় একটি কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটি গঠন কযা মমল্পত াল্পয (নুঃ ১০.৩)।
১১.৪ স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীন স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয কতৃতক ফততভাল্পন এ জাতীয় মম কর ভীক্ষা কাম তিভ চরভান
অল্পছ এফং বদ্ধফষ্যল্পত এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পে এরদ্ধজআদ্ধড’য In-house Capacity Building  Technology
Transfer এয ঈল্পদ্দল্পশ্য কভতকততাল্পদয প্রদ্ধক্ষল্পণয ব্যফস্থা যাখা মমল্পত াল্পয (১০.৪)।
১১.৫ যকাযী থ ত ব্যল্পয়য মক্ষল্পে অদ্ধথ তক শংখরা মভাতাল্পফক প্রকেটিয অতায় ম্পাদ্ধদত খযল্পচয দ্ধফলল্পয় দ্ধডট কাম তিভ ম্পল্পন্নয
ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১০.৫)।
১১.৬ অল্পরাচয ভীক্ষায় প্রাপ্ত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক কুদ্ধড়গ্রাভ মজরায় মতু দুটি দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পযাগ গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয এফং যাভতক
কতৃতক ম্পাদ্ধদত ভীক্ষায় প্রাপ্ত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক মতু দ্ধনভতাণ, নদী ান কাজ  মতু এযাল্পপ্রাচ ড়ক দ্ধনভতাণ কাজ কযল্পত
ল্পফ।
১১.৭ ভীক্ষাকৃত মতু দুটিয দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধযফীক্ষণ, বদ্ধফষ্যল্পত মতুটিয দ্ধডজাআন দ্ধযফততন/দ্ধযফধ তন, যক্ষণাল্পফক্ষণ, পুনফ তান,
পুনঃদ্ধনভতাণ মতু ংরগ্ন এরাকায় ন্যান্য প্রকে গ্রণ দ্ধকংফা ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে প্রল্পয়াজনীয় দ্ধদক দ্ধনল্পদ তনা মল্পত
ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদনটি এরদ্ধজআদ্ধড’য প্রধান কাম তারল্পয়য ব্রীজ দ্ধডজাআন আঈদ্ধনট ংদ্ধিষ্ট দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরীয দপ্তল্পয াড তকদ্ধ 
পট কদ্ধ ংযক্ষণ কযল্পত ল্পফ।
১১.৮ ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদল্পন ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ কতৃতক গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকত এ দ্ধফবাগল্পক
ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

‘‘Feasibility Study of 01 Bridge in Nabinagar Upazila, B-Baria District and 01 Bridge in
Ramu Upazila, Cox bazaar District of Bangladesh’’

ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১।

প্রকল্পেয ফস্থান

:

দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া  কক্সফাজায মজরা।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
(প্রঃ াঃ )
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২
৮৪.০০
৮৪.০০
(--)
(-)

প্রকৃত ব্যয়
(প্রঃ াঃ )

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর

৩
৮০.৭৫
(--)

৪
০১.০৫.১৩
ল্পত
৩১.০৫.১৪

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৫
০১.০৫.১৩
ল্পত
৩০.০৬.১৪

প্রকৃত
ফাস্তফায়ন কার

দ্ধতিান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

৬
০১.০৫.১৩
ল্পত
৩০.০৬.১৪

৭
(-)

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয (%)
৮
১ ফছয
(১০০%)

৫। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত) :
িদ্ধভক
নং

১
১

ল্পঙ্গয নাভ

২
Fee for environmental clearance for DOE &
Associated cost (purchase of navigational
route map)

একক

৩
মথাক

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত
দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
৪
মথাক

(রক্ষ টাকায় )
প্রকৃত ফাস্তফায়ন

৫
১.০০

ফাস্তফ
(%)
৬
১০০%

অদ্ধথ তক
(%)
৭
১.০০
(১০০)
০.৩০
(১০০)
৩৭.৬০
(১০০)

২

দ্ধপ মস্টনাযী

মথাক

মথাক

০.৩০

১০০%

৩

Topographical survey, sub-soil investigation,
structural Designand drawing, preparation of
cost estimate, Tender document and
Consultant (Including VAT & IT)
EIA Study (Including VAT & IT)

মথাক

মথাক

৩৭.৬০

১০০%

মথাক

মথাক

৪.০০

১০০%

৫

Carrying out Hydrological and Morphological
Study (Including VAT & IT)

মথাক

মথাক

৩২.০০

১০০%

৬

Economic Analysis (Including VAT & IT)

মথাক

মথাক

৫.৫০

১০০%

৭

Advertisement cost

মথাক

মথাক

০.৮০

১০০%

৮

Honorees/Fee

মথাক

মথাক

০.৪০

১০০%

৪

৪.০০
(১০০)
৩২.০০
(১০০)
৫.৫০
(১০০)
০.১০
(১২.৫০)
০.১৫

৯

Copy/Photocopy

মথাক

মথাক

০.৪০

১০০%

১০

VAT & IT for other items

মথাক

মথাক
১০০%

২.০০
৮৪.০০

১০০%
১০০%

মভাট

৬।

কাজ ম্পূণ ত থাকল্পর তায কাযণঃ ভীো প্রকেটিয অতায় দ্ধনধ তাদ্ধযত কর কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

(৩৭.৫০)
০.১০
(২৫.০)
০.০০
৮০.৭৫
(৯৬.১৩)

৭.১

টভূদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্যঃ কক্সফাজায মজরায যাভৄ ঈল্পজরায ফোঁকখারী নদীয ঈয প্রস্তাদ্ধফত মতুটি দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পদ্দল্পশ্য প্রকেটি াল্পত
মনয়া য়। মতুটি দ্ধনদ্ধভ তত ল্পর যাভৄ ঈল্পজরায াল্পথ কক্সফাজায মজরা দল্পযয যাদ্ধয ড়ক মমাগাল্পমাগ স্থাদ্ধত ল্পফ। এছাড়া
মতুটি দ্ধনদ্ধভতত ল্পর ঈক্ত এরাকায জনগণ যাদ্ধয ড়ক  জনথ দ্ধধদপ্তল্পযয জাতীয় ভাড়ক চেগ্রাভ-কক্সফাজায ড়ল্পকয
াল্পথ ংভেক্ত ল্পফ।
ন্যদ্ধদল্পক দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া মজরায নফীনগয ঈল্পজরায াল্পথ দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া ল্পযয যাদ্ধয মমাগাল্পমাগ স্থাল্পনয জন্য প্রস্তাদ্ধফত স্থাল্পন মতু
দ্ধনভতাণ কযা জনগল্পণয দীঘ তদ্ধদল্পন দাফী। মতুটি দ্ধনদ্ধভতত ল্পর নফীনগয ঈল্পজরায াল্পথ দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া ল্পযয যাদ্ধয মমাগাল্পমাগ
স্থান ল্পফ। মতু দুটিয দদঘ তয ১০০ দ্ধভটাল্পযয দ্ধধক য়ায় াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ  আনবায়যনল্পভন্টার আভপ্যাক্ট এল্পল্পভন্ট
কযা প্রল্পয়াজন। এ ঈল্পদ্দল্পশ্য মতু দুটি দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পদ্দল্পশ্য অল্পরাচয ভীো প্রকেটি াল্পত মনয়া য়।
ঈল্পদ্দশ্যঃ প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটিয মরাল্পকল্পন াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ স্টযাদ্ধড, টল্পাগ্রাদ্ধপ াল্পবত, াফ-ল্পয়র আনল্পবদ্ধস্টল্পগন 
আনবায়যনল্পভন্টার আভপ্যাক্ট এল্পল্পভন্ট এয ভােল্পভ মতু দুটিয প্রকৃত মরাল্পকন, মতুয দদঘ তয  ঈচ্চতা দ্ধনধ তাযণ, এযাল্পপ্রাচ
ড়ল্পকয ঈচ্চতা  দদঘ তয দ্ধনধ তাযণপূফ তক মতুয দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধডজাআন, রাআং, মটকদ্ধনকযার মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন  স্টযাোড ত মটোয
ডকুল্পভন্ট প্রণয়ন কযা।
৭.২ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ঃঃ যকাযী খাল্পত ঈন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, প্রদ্ধিয়াকযণ, নুল্পভাদন  ংল্পাধন ংিান্ত দ্ধযে মভাতাল্পফক মম
মকান ভী ো প্রকল্পেয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ৭ মকাটি টাকায দ্ধনল্পভণ ল্পর দ্ধডদ্ধআদ্ধ বায সুাদ্ধযল্পয মপ্র বেমত ঈল্পযাগী ভন্ত্রণারল্পয়য
দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধনল্পয়াদ্ধজত ভাননীয় ভন্ত্রী কতৃতক নুল্পভাদন কযা মাম। অল্পরাচয প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ৮৪.০০ রক্ষ টাকা য়ায় গত
০৭/১০/২০১২ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত দ্ধডদ্ধআদ্ধ বায সুাদ্ধযল্পয মপ্রবেমত স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য দাদ্ধয়ল্পত্ব
দ্ধনল্পয়াদ্ধজত ভাননীয় ভন্ত্রী কতৃতক গত ৩০/০৫/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদ্ধদত য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ধযা য় ৮৪.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার মভ, ২০১৩ ল্পত মভ, ২০১৪ ম তন্ত। যফতীল্পত মথামথ কতৃতক্ষ কতৃতক ব্যয় বৃদ্ধি
ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়।

৭.৩

৭.৪

ফছয দ্ধবদ্ধিক টিদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত)
:
(রক্ষ টাকায়)
ব্যয়

থ ত ফছয

টিদ্ধদ্ধ নুমায়ী
রক্ষযভাো

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ

ফভৄক্ত

২০১২-১৩

৮৪.০০

০.৭৫

০.৭৫

০.৭৫

২০১৩-১৪

০.০০

৮০.০০

৮০.০০

৮০.০০

মভাট

৮৪.০০

৮০.৭৫

৮০.৭৫

৮০.৭৫

প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ মতু দ্ধনভতাণ ংিান্ত অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটিয অতায় যাভতক
প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয কাম তিভ মাচাআ ফাছাআল্পয়য জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনট রদ্ধজদ্ধস্টক ল্পমাদ্ধগতা কল্পযল্পছন এফং প্রকে
দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারনকাযী কভতকততায তথ্য দ্ধনল্পেয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ

িঃ নং
১

৭.৫

কভতকততায নাভ, দফী
জনাফ মভাঃ জাপরুর াান
প্রকে দ্ধযচারক  দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী

পূণ তকারীন/
খেকারীন

কতটি প্রকেয
দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন

পূণ তকারীন

একাদ্ধধক প্রকে

মভয়াদকার
১৬/০৯/২০০৯ ল্পত প্রকে
ভাদ্ধপ্ত ম তন্ত

প্রকল্পেয অতায় প্রধান প্রধান িয় কাম তিভঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় Environmental Impact Assessment (EIA),
Hydrological & Morphological Study, Economic Analysis, Topographical survey, Subsoil investigation এফং
Preparation of Detail Structural Design, Estimate, Technical Specification and Standard Tender Document of
proposed Bridges ভীো কাম তিভ ন্ততভুক্ত দ্ধছর। প্রকেটিয মভাট প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ৮৪.০০ রক্ষ টাকায ভল্পে ভী ো কাম তিভ

ফাফদ ংস্থান দ্ধছর ৭৯.১০ রক্ষ টাকা, মা মভাট প্রকে ব্যল্পয়য ৯৪.১৭%। প্রকে দ্ধযদতনপূফ তক প্রকে দ্ধযচারল্পকয দপ্তল্পয িয়
ংিান্ত কাম তিভ ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মম, প্রকেটিয অতায় ভী
ো কাম তিভল্পক দুটি প্যাল্পকল্পজ বাগ কল্পয দুটি
প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক কাম তাল্পদ প্রদান কযা য়। িয় কাম তিভ ংিান্ত তথ্য দ্ধনল্পভণয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ
ভীক্ষা কাম তিল্পভয নাভ

যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয নাভ
 চ্যদ্ধক্তভৄল্য

out
Hydrological
Study
and
Environmental Impact Assessment (EIA) of
proposed (1) 200 m large bridge over the Titas
river at Gokorna Lunchghat on Bitghar G.C- Bbaria via Kurighar hat road at ch. 15000 m over
Titas river under Nabinagar Upazila of B-baria
District.
And
(2) 160m large bridge over Bankkhali river on
Kalghar Bazar-Razarkull UP Road at ch. 1500m
over Bankkhali river under Ramu Upazila of
Cox’s Bazar District.
Preparation of Detail Structural Design, Estimate,
Technical
specification,
Standard
Tender
Document and Economic Analysis of 02 (two)
Bridges in B-Baria and Coxs Bazar District.

Institute of Water and
Flood Management
(IWFM), BUET, Dhaka1000

িদ্ধভক
নং
Carrying
১

২

- 34,70,860.00
(including vat
and IT)

Soils and Foundations
Ltd. 25/13-C, Tajmohal
Road, Mohammadpur,
Dhaka-207.

-43,08,000.00
(Excluding IT and
Vat)

৭.৬

ভভত্মব্য
Single

source

দ্ধল্পল্পফ অল্পরাচয
যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয
াল্পথ এ চ্যদ্ধক্ত কযা
য়।

অফাল্পনয
ভােল্পভ অল্পরাচয
যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয
াল্পথ এ চ্যদ্ধক্ত কযা
য়।
EOI

ভীক্ষা কাম তিল্পভ প্রাপ্ত পরাপরঃ

৭.৬.১ াআল্পরারদ্ধজকযার, ভযল্পপারদ্ধজকযার  আনবায়যনল্পভন্টার ভীক্ষাঃ বুল্পয়ট কতৃতক কক্সফাজায মজরায যাভৄ ঈল্পজরায ফোঁকখাদ্ধর
নদীয ঈয প্রস্তাদ্ধফত মতু দ্ধনভতাণ স্থাল্পন াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ  আনবায়যনল্পভন্টার ভীক্ষা মল্পল মতুটি দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফলল্পয়
দ্ধনভণরূ দ্ধডজাআন প্যাযাদ্ধভটায দ্ধফল্পফচনায জন্য সুাদ্ধয কযা য়।

মতুয নাভঃ কক্সফাজায মজরায যাভৄ ঈল্পজরায ব্যাঙ্কখাদ্ধর নদীয ঈয প্রস্তাদ্ধফত মতু।
িদ্ধভক
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

দ্ধডজাআন প্যাযাদ্ধভটায

সুাদ্ধযকৃত ভান

Bridge length

175 m (5 span each 35m, pier 4 nos)

Design discharge

400 cum/s

Average velocity

0.72 m/s

Standard high water level (SHWL)

7.35 m PWD

Minimum Vertical navigational clearance

2.00 m

Horizontal navigation clearance

35.00 m

Height of Bridge above SHWL

9.35 m PWD

Crest level of Bridge Deck at center of bridge

11.45 m PWD

Formation level of approach roads (considering 3%
parabolic slope)
Height of abutments (above existing ground level)t

10.14m PWD

-

Left abutment(ঈভখাদ্ধর ফাজায প্রাভত্ম)

4.17 m

Right abutment (করঘয ফাজায প্রাভত্ম)
Design Scour depth at pier

3.62 m
4.83m below initial bed level
-2.83 m PWD
10.18 m below SHWL
2.61m below initial bed level
3.39 m PWD
3.96 m below SHWL

১৪

Design Scour depth at pier

১৫

Approach roadst

-

ঈভখাদ্ধর ফাজায প্রাভত্ম

-Top level of approach road at bridge
abutment 10.14 PWD
-Reduced level of ground surface 5.968
PWD
-Top level of approach road at bridge
abutment 10.14 PWD
-Reduced level of ground surface 6.518
PWD

করঘয ফাজায প্রাভত্ম

মতুয নাভঃ দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া মজরায নফীনগয ঈল্পজরাধীন দ্ধফটঘয দ্ধজদ্ধ -ব্রাম্মণফাদ্ধড়য়া বায়া কুদ্ধড়ঘয াট যাস্তায় ১৫০০০ দ্ধভটায
মচআল্পনল্পজ মগাকণ তঘাল্পট দ্ধততা নদীয ঈয প্রস্তাদ্ধফত ১৮৫ দ্ধভটায মতু দ্ধনভতাণ।
িদ্ধভক
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

দ্ধডজাআন প্যাযাদ্ধভটায
Bridge length

সুাদ্ধযকৃত ভান
185 m (5 span each 35m, pier 4 nos)

Design discharge

535 cum/s

Average velocity

0.40 m/s

Standard high water level (SHWL)

7.38 m PWD

Minimum Vertical navigational clearance

5.00 m

Horizontal navigation clearance

37.00 m

Height of Bridge above SHWL

12.38 m PWD

Crest level of Bridge Deck at center of bridge

14.68 m PWD

৯
১০
১১
১২
১৩

Formation level of viaduct at both ends

১৪

Design Scour depth at pier

১৫

Approach roads (using 3.5% parabolic curve)t

-

Nabinagar end

-Top level of approach road at bridge
abutment 13.06 PWD
-Reduced level of ground surface 3.802
PWD
-Top level of approach road at bridge
abutment 13.06 PWD
-Reduced level of ground surface 3.286
PWD

13.06 m PWD

-

Height of abutments (above existing ground level)t
Left abutment(Nabinagar end )

9.26 m

Right abutment (B-baria Town end)
Design Scour depth at pier ( pier diameter 1.0 m)

9.78 m

B-baria Town end

5.96m below initial bed level
-7.46 m PWD
14.84 m below SHWL
5.10m below initial bed level
-2.10 m PWD
9.48 m below SHWL

 ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদল্পন মতু দুটিয কত প্রল্পস্থ দ্ধনভতাণ কযা ল্পফ এ ংিান্ত মকান সুাদ্ধয প্রদান কযা য়দ্ধন।
৭.৬.২ আল্পকানদ্ধভক ভীক্ষাঃ Soils and Foundations Ltd. কতৃতক ম্পাদ্ধদত অল্পরাচয ভীক্ষায় প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটিয আল্পকানদ্ধভক রাআপ
২০ ফছয এফং দ্ধফদ্ধনল্পয়াগকৃত ল্পথ তয ১৫% discount rate দ্ধাফকযত দ্ধনভণযে পরাপর ায়া মায়ঃ
মতুয নাভঃ কক্সফাজায মজরায যাভৄ ঈল্পজরাধীন করঘয ফাজায-যাজাযকুর আঈদ্ধনয়ল্পন ড়ল্পক মচআল্পনজ ১৫০০ দ্ধভটাল্পয ফোঁকখাদ্ধর
নদীয ঈয মতুঃ
Appraisal

BCR

NPV

IRR

Economic

1.55

Tk. 757 lakh

27%

Financial

1.33

531 lakh

24%

প্রস্তাদ্ধফত মতুয এরাআনল্পভন্ট, নদী ান  এযাল্পপ্রাচ ড়ক দ্ধনভতাল্পণয জন্য সুাদ্ধযকৃত এরাআনল্পভন্ট খাজদ্ধভ য়ায় মতুটি
দ্ধনভতাল্পণয জন্য মকান যকভ ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ না ভল্পভত প্রদ্ধতল্পফদনটিল্পত ঈল্পরস্দখ কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া
প্রদ্ধতল্পফদনটিল্পত সুাদ্ধযকৃত ১৭৫ দ্ধভটায দদল্পঘ তযয মতুটি দ্ধনভতাল্পণয জন্য ৫টি দ্ধফযভান ফাড়ী/ঘয াযল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ ফল্পর
ঈল্পরস্দখ কযা ল্পয়ল্পছ, তল্পফ ঈদ্ধেদ্ধখত ফাড়ী/ঘযভ নফধবাল্পফ খাজদ্ধভয ঈয ফদ্ধস্থত ফল্পর প্রদ্ধতল্পফদনটিল্পত ঈল্পরস্দখ অল্পছ।
মতুয নাভঃ দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া মজরায নফীনগয ঈল্পজরাধীন দ্ধফটঘয দ্ধজদ্ধ -ব্রাম্মণফাদ্ধড়য়া বায়া কুদ্ধড়ঘয াট যাস্তায় ১৫০০০ দ্ধভটায
মচআল্পনল্পজ মগাকণ তঘাল্পট দ্ধততা নদীয ঈয প্রস্তাদ্ধফত ১৮৫ দ্ধভটায মতু দ্ধনভতাণঃ
Appraisal

BCR

NPV

IRR

Economic

1.74

Tk. 1071.00 lakh

29%

Financial

1.26

439.00 lakh

23%

প্রস্তাদ্ধফত মতুয এরাআনল্পভন্ট, নদী ান  এযাল্পপ্রাচ ড়ক দ্ধনভতাল্পণয জন্য সুাদ্ধযকৃত এরাআনল্পভন্ট খাজদ্ধভ য়ায় মতুটি
দ্ধনভতাল্পণয জন্য মকান যকভ ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ না ভল্পভত প্রদ্ধতল্পফদনটিল্পত ঈল্পরস্দখ কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া

প্রদ্ধতল্পফদনটিল্পত সুাদ্ধযকৃত ১৭৫ দ্ধভটায দদল্পঘ তযয মতুটি দ্ধনভতাল্পণয জন্য ৫টি দ্ধফযভান ফাড়ী/ঘয াযল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ ফল্পর
ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ, তল্পফ ঈদ্ধেদ্ধখত ফাড়ী/ঘযভ নফধবাল্পফ খাজদ্ধভয ঈয ফদ্ধস্থত ফল্পর প্রদ্ধতল্পফদনটিল্পত ঈল্পেখ অল্পছ।
৭.৬.৩ Topographical survey, Subsoil investigation এফং Preparation of Detail Structural Design,
Estimate, Technical specification and Standard Tender Document of proposed Bridgest
কতৃতক ম্পাদ্ধদত অল্পরাচয ভীক্ষায ভােল্পভ প্রস্তাদ্ধফত মতুভল্পয দ্ধফস্তাদ্ধযত
engineering
drawing, structural design, estimate, technical specification and Standard Tender Document প্রস্ত্িত কযা য়।
Soils and Foundations Ltd.

৭.৭

ভীক্ষা কাম তিল্পভয ফাস্তফ প্রল্পয়াগঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত ভীক্ষা কাম তিল্পভয সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক ‘‘গুযেত্বপূণ ত
০৯ (নয়)টি ব্রীজ দ্ধনভতাণ’’ ীল তক প্রকল্পেয অতায় ভীক্ষাকৃত দুটি মতু দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পযাগ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। গুযেত্বপূণ ত ০৯টি
ব্রীজ দ্ধনভতাণ প্রকেটি গত ২৩/১২/২০১৪ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাদন মদয়া য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক
প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ৩০৫৬১.২৫ রক্ষ টাকা (মায ভল্পে কক্সফাজায মজরায যাভৄ ঈল্পজরায ফোঁকখারী নদীয ঈয
১৭৫ দ্ধভটায দীঘ ত মতু দ্ধনভতাণ ফাফদ ব্যয় প্রাক্করন কযা য় ২৬২৫.০০ রক্ষ টাকা এফং দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া মজরায নফীনগয ঈল্পজরাধীন
মগাকণ তঘাল্পট দ্ধততা নদীয ঈয ১৮৫ দ্ধভটায দীঘ ত মতু দ্ধনভতাণ ফাফদ ব্যয় প্রাক্করন কযা য় ২৭৭৫.০০ রক্ষ টাকা) এফং
ফাস্তফায়নকার জানুয়াদ্ধয, ২০১৫ ল্পত দ্ধডল্পম্বয, ২০১৭ ম তন্ত।

৮।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত
প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটিয মরাল্পকল্পন াআল্পরারদ্ধজ, ভযল্পপারদ্ধজ
স্টযাদ্ধড, টল্পাগ্রাদ্ধপ াল্পবত, াফ-ল্পয়র আনল্পবদ্ধস্টল্পগন 
আনবায়যনল্পভন্টার আভপ্যাক্ট এল্পল্পভন্ট এয ভােল্পভ মতু
দুটিয প্রকৃত মরাল্পকন, মতুয দদঘ তয  ঈচ্চতা দ্ধনধ তাযণ,
এযাল্পপ্রাচ ড়ল্পকয ঈচ্চতা  দদঘ তয দ্ধনধ তাযণপূফ তক মতুয
দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধডজাআন, রাআং, মটকদ্ধনকযার মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন 
স্টযাোড ত মটোয ডকুল্পভন্ট প্রণয়ন কযা।

জতন
প্রকল্পেয অতায় যাভতক ংস্থায কাম তদ্ধযদ্ধধ
মভাতাল্পফক ভীক্ষা কাম তিভ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ।

৯।

ত ল্পর বদ্ধফষ্যল্পত
ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ ঃঃ প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ অাতত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
ভজাতীয় প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পে স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয দ্ধনজস্ব কভতকততাল্পদয Capacity Building য়দ্ধন। পল্পর
এরদ্ধজআদ্ধড একটি কাদ্ধযগদ্ধয ংস্থা য়া ল্পত্ব বদ্ধফষ্যল্পত ভজাতীয় কাদ্ধযগদ্ধয প্রকে গ্রল্পণয জন্য যকাযী থ ত ব্যল্পয় যাভতক
প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধনল্পয়াল্পগয প্রল্পয়াজন ল্পফ, মা ভীচীন নয়।

১০।

দ্ধফল্পল ম তল্পফক্ষণঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটি দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারল্পকয দপ্তল্পয যক্ষত তথ্যাদ্ধদ ম তাল্পরাচনায় মদখা মায়,
ভীক্ষা কাম তিল্পভয কাম তদ্ধযদ্ধধ মভাতাল্পফক কাম ত ম্পাদল্পনয জন্য যাভতক পাল্পভতয মম ধযল্পণয দ্ধক্ষাগত মমাগাা্মতা  দ্ধবজ্ঞতা
চায়া ল্পয়ল্পছ, তা এরদ্ধজআদ্ধড’য ব্রীজ দ্ধডজাআন আঈদ্ধনট ভাঠ ম তাল্পয়য ল্পনক কভতকততায ভল্পে যল্পয়ল্পছ ফল্পর অল্পরাচনাকাল্পর
জানা মায়। ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদনটি ম তাল্পরাচনা কল্পয অয মদখা মায়, ভীক্ষা কাম তিল্পভ প্রস্তাদ্ধফত মতুটিয স্থাল্পন দ্ধফযভান মযাড
এরাআনল্পভন্ট, নদীয গদ্ধতদ্ধফদ্ধধ ম তাল্পরাচনায জন্য ১৯৮৯-২০০৯ ার ম তন্ত ২০ ফছল্পযয স্যাল্পটরাআট আল্পভজ ংগ্র, ংদ্ধিষ্ট যকাযী
ংস্থা মমভন ফাংরাল্পদ াদ্ধন ঈন্নয়ন মফাড, ফাংরাল্পদ বযভত্মযীণ মনৌ-দ্ধযফন কতৃতক্ষ, স্থানীয় অফায়া দ্ধপ ল্পত
মল্পকোযী ডাটা এফং Topography survey, Sub-soil investigation, স্থানীয় জনগল্পণয াল্পথ অল্পরাচনায ভােল্পভ প্রাপ্ত
প্রাআভাযী ডাটা ম তাল্পরাচনায ভােল্পভ ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ।

ন্যদ্ধদল্পক ভীক্ষা কাম তিল্পভ অদৄদ্ধনক মম িদ্ধত ফরম্বল্পনয ভােল্পভ কাদ্ধযগদ্ধয ডাটা ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ এফং মম কর অদৄদ্ধনক
কদ্ধম্পঈটায পট য়ায ব্যফাল্পযয ভােল্পভ ডাটা এনারাআদ্ধ কযা ল্পয়ল্পছ, ম জাতীয় আকুআল্পভন্ট  কদ্ধম্পঈটায পট য়ায
ব্যফাল্পয এরদ্ধজআদ্ধড’য ব্রীজ দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পটয কভতকততাল্পদয দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ মক্ষল্পে ীভাফিতা থাকল্পর প্রল্পয়াজনীয় প্রদ্ধক্ষণ মল্পর

এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পটয কভতকততাল্পদয ক্ষআ এজাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ফল্পর অল্পরাচনায় জানা মায়।
এল্পক্ষল্পে এরদ্ধজআদ্ধড’য ব্রীজ দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পট কভতযত কভতকততাল্পদয এ জাতীয় ভীক্ষা কাম তিল্পভয ঈয দ্ধফল্পল প্রদ্ধক্ষণ মদয়া
মমল্পত াল্পয। প্রল্পয়াজনীয় প্রদ্ধক্ষণ প্রাপ্ত এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব জনফর দ্রৃাযা এ ধযল্পণয ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনা কযা ল্পর তা
এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব কাজ য়ায় দ্ধনল্পজল্পদয জফাফদ্ধদদ্ধতায কাযল্পণ এফং এরদ্ধজআদ্ধড’য প্রল্পকৌরীল্পদয ভাঠ ম তাল্পয়য দ্ধবজ্ঞতা
থাকায় ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদল্পনয ভান অয ঈন্নত  জফাফদ্ধদদ্ধভরক ল্পফ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।
এল্পক্ষল্পে এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব জনফর দ্রৃাযা এ জাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনায জন্য দ্ধকবাল্পফ ব্যয় দ্ধনধ তাযণ কযা ল্পফ এফং
ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনাকাযী কভতকততাল্পদয ম্মাদ্ধন বাতা প্রদান কযা ল্পফ, ম ংিান্ত একটি নীদ্ধতভারা প্রণয়ন কযা মমল্পত
াল্পয। এল্পত কল্পয এখাল্পত একদ্ধদল্পক যকাযী থ ত াশ্রল্পয়য াাাদ্ধ ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদল্পনয গুণগতভান অয ঈন্নত 
জফাফদ্ধদদ্ধভরক ল্পফ ন্যদ্ধদল্পক এরদ্ধজআদ্ধড’য আন াঈজ কযাাদ্ধটি বৃদ্ধি াল্পফ, মাল্পত কল্পয বদ্ধফষ্যল্পত াযাল্পদল্প স্থানীয় যকায
প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয কতৃতক ফাস্তফায়নল্পমাগ্য, ফাস্তফায়নাধীন  ফাস্তফাদ্ধয়ত মতুভল্পয দ্ধনভতাণ দ্ধযকেনা প্রণয়ন, দ্ধনভতাণাধীন মতুয
ভদ্ধনটদ্ধযং কাম তিভ দ্ধযচারনা  পুযাল্পনা মতুভল্পয পুনফ তান  পুনঃদ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে দ্ধযকেনা প্রণয়ন কযা জতয 
কাম তকদ্ধয ল্পফ। এল্পত কল্পয বদ্ধফষ্যল্পত এখাল্পত যকাযী থ ত াশ্রল্পয়য াাাদ্ধ এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক ফাস্তফাদ্ধয়ত/ফাস্তফায়নাধীন
মতুভ দ্ধধকতয স্থাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধফলয়টি দ্ধনদ্ধিত কযা মাল্পফ।
১১.০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ
১১.১ টিদ্ধদ্ধল্পত প্রকে গ্রল্পণয টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য ঠিকবাল্পফ দ্ধরদ্ধফি না কযাঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটিল্পত ভীক্ষা কাম তিভ গ্রল্পণয
টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য ংল্প প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটিয ঈয ভীক্ষা কাম তিল্পভয টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য ঠিকবাল্পফ না দ্ধরল্পখ প্রাদ্ধঙ্গক
দ্ধফলল্পয়য ফতাযণা কযা ল্পয়ল্পছ, মা ভীক্ষা কাম তিভ ংিান্ত অল্পরাচয প্রকেটি গ্রল্পণয জন্য মল্পথষ্ট ায়ক দ্ধছর ফল্পর প্রতীয়ভান
য়দ্ধন।
১১.২ ভীক্ষা কাম তিভ ভদ্ধনটদ্ধযং  যাভতক কতৃতক দাদ্ধখরকৃত ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদন নুল্পভাদল্পনয জন্য কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটি না থাকাঃ
ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদনটি ম তাল্পরাচনা  প্রকে দ্ধযচারল্পকয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ভীক্ষা
কাম তিল্পভয জন্য দ্ধনল্পয়াগকৃত যাভতক ংস্থা কতৃতক দাদ্ধখরকৃত প্রদ্ধতল্পফদন মাচাআ ফাছাআল্পয়য জন্য মকান ধযল্পণয কাদ্ধযগদ্ধয
কদ্ধভটিয ংস্থান দ্ধছর না। এল্পক্ষল্পে যাভতক কতৃতক দাদ্ধখরকৃত প্রদ্ধতল্পফদন মথামথ ভানম্মত  কাম তদ্ধযদ্ধধ মভাতাল্পফক ম্পন্ন
ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তা মাচাআল্পয়য জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পটয ভতাভত গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। যফতীল্পত এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন
আঈদ্ধনট ল্পত প্রদ্ধতল্পফদন ম্পল্পকত দ্ধজটিব ভতাভত ায়া মগল্পর যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক প্রকে দ্ধযচারল্পকয দপ্তয ল্পত দ্ধফর
দ্ধযল্পাধ কযা ল্পয়ল্পছ। এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পটয কভতকততাযা অল্পরাচয কাল্পজয জন্য সুদ্ধনদ্ধদ তষ্টবাল্পফ দাদ্ধয়ত্ব প্রাপ্ত না য়া
এফং ন্যান্য কভতব্যস্ততায কাযল্পণ ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদনটি মল্পথষ্ট ভয় দ্ধনল্পয় মাচাআ-ফাছাআপূফ তক ভতাভত প্রদান কযল্পত াল্পযন ফল্পর
প্রতীয়ভান য়দ্ধন। এল্পক্ষল্পে এ জাতীয় প্রকল্পে প্রকে দ্ধযচারক দ্ধনল্পয়াল্পগয মক্ষল্পে মাযা এ ংিান্ত কাদ্ধযগদ্ধয কাল্পজ দ্ধবজ্ঞ তাল্পদয
প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দ্ধনল্পয়াগ প্রদান কযা মমৌদ্ধক্তক দ্ধছর ফল্পর দ্ধযদতনকাল্পর প্রদ্ধতয়ভান ল্পয়ল্পছ। ন্যদ্ধদল্পক যাভতক কতৃতক
দাদ্ধখরকৃত প্রদ্ধতল্পফদন মাচাআল্পয়য ঈল্পদ্দল্পশ্য এ ংিান্ত দ্ধফলল্পয় দ্ধফদ্ধবন্ন ংস্থায দ্ধবজ্ঞ কভতকততায ভন্বল্পয় একটি কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটি
গঠন কযা মমৌদ্ধক্তক দ্ধছর ফল্পর প্রদ্ধতল্পফদন ম তাল্পরাচনা  ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনায় প্রতীয়ভান য়।
১১.৩ ভীক্ষা কাম তিভটিয টাভত ফ মযপাল্পযল্পন্স আন াঈজ কযাদ্ধটি দ্ধফদ্ধল্ডং এয ংস্থান না থাকা ঃঃ এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক ২০১৩-১৪
থ ত ফছল্পয এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ ৭টি এফং ২০১৪-১৫ থ ত ফছল্পয এদ্ধডদ্ধভুক্ত প্রকে ংখ্য যল্পয়ল্পছ ৭টি।
এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক াযাল্পদল্প াজায াজায মতু/কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয াাাদ্ধ তা যক্ষণাল্পফক্ষণ ফাফদ দ্ধফপুর দ্ধযভাণ যকাযী
থ ত ব্যয় ল্পে। বদ্ধফষ্যল্পত াযাল্পদল্প নতুন নতুন মতু/কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয াাাদ্ধ পুযাল্পনা মতু/কারবাট ত পুনঃফ তান,
পুনঃদ্ধনভতাল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ। পল্পর এ জাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনায জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব জনফল্পরয কযাদ্ধটি
দ্ধফদ্ধল্ডং এয প্রল্পয়াজন অল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়। দ্ধকন্তু এরদ্ধজআদ্ধড একটি কাদ্ধযগদ্ধয ংস্থা য়া ল্পত্ব অল্পরাচয প্রকেটিল্পত এ
জাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ গ্রল্পণয জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য কভতকততাল্পদয মকান ধযল্পণয Capacity Building এয ংস্থান যাখা য়দ্ধন।
পল্পর বদ্ধফষ্যল্পত একআ জাতীয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জন্য দ্ধফপুর দ্ধযভাণ যকাযী থ ত চয় ল্পফ, মা এরদ্ধজআদ্ধড’য কভতকততাল্পদয
Capacity Building এয ভােল্পভ মযাধ কযা ম্ভফ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।

১১.৪ যাভতক ংস্থা কতৃতক দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধডজাআল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত ভজাতীয় ন্যান্য প্রকল্পেয াল্পথ তুরনা এফং ফাজায দয মাচাআপূফ তক
প্রস্তাদ্ধফত মতুভল্পয সুদ্ধনদ্ধদ তষ্ট ব্যয় প্রাক্করন না কল্পয গতানুগদ্ধতবাল্পফ দ্ধভটায প্রদ্ধত ব্যয় প্রস্তাফ কযাঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনল্পয়াদ্ধজত যাভতক ংস্থায ন্যান্য কাম তদ্ধযদ্ধধ ছাড়া ঈল্পরস্দখল্পমাগ্য কাম তদ্ধযদ্ধধ দ্ধছর প্রস্তাদ্ধফত মতু দুটিয দ্ধফস্তাদ্ধযত
রআং, দ্ধডজাআন ম্পাদনপূফ তক ব্যয় প্রাক্করন কযা এফং ম নুমায়ী মটোয ডকুল্পভন্ট প্রস্তত কযা। দ্ধকন্তু গত ২৩/১২/২০১৪ তাদ্ধযল্পখ
নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাদ্ধদত ‘‘গুযেত্বপূণ ত ০৯ (নয়)টি ব্রীজ দ্ধনভতাণ’’ ীল তক প্রকেটিয ব্যয় প্রাক্করন ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা
মায়, ভীক্ষাকৃত অল্পরাচয মতু দুটিয ব্যয় প্রাক্করল্পনয মক্ষল্পে দ্ধফস্তাদ্ধযত রআং/দ্ধডজাআল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত প্রণয়ন না কল্পয গল্পড় দ্ধভটায
প্রদ্ধত ব্যয় প্রাক্করন কল্পযল্পছ। মমভন, ঈক্ত প্রকল্পে কক্সফাজায মজরায যাভৄ ঈল্পজরায় ফদ্ধস্থত ফোঁকখারী নদীয ঈয ১৭৫ দ্ধভটায
দীঘ ত মতু দ্ধনভতাণ ফাফদ ব্যয় প্রাক্করন কযা য় ২৬২৫.০০ রক্ষ টাকা, থ তাৎ দ্ধভটায প্রদ্ধত প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ১৫.০০ রক্ষ টাকা এফং
দ্ধফ-ফাদ্ধড়য়া মজরায নফীনগয ঈল্পজরাধীন মগাকণ তঘাল্পট দ্ধততা নদীয ঈয ১৮৫ দ্ধভটায দীঘ ত মতু দ্ধনভতাণ ফাফদ ব্যয় প্রাক্করন কযা
য় ২৭৭৫.০০ রক্ষ টাকা, থ তাৎ দ্ধভটায প্রদ্ধত প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ১৫.০০ রক্ষ টাকা। এছাড়া ঈক্ত নুল্পভাদ্ধদত প্রকল্পে য ৭টি
মতুয মক্ষল্পেয একআবাল্পফ গল্পড় দ্ধভটায প্রদ্ধত ১৫.০০ রক্খ টাকা দ্ধল্পল্পফ ব্যয় প্রাক্করনপূফ তক প্রকেটি নুল্পভাদন কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু
মদল্পয দ্ধফদ্ধবন্ন মরাল্পকল্পন দ্ধফদ্ধবন্ন নদীয ঈয দ্ধবন্ন দ্ধবন্ন ৯টি মতুয ঈয দ্ধফস্তাদ্ধযত ভীক্ষা কাম তিল্পভয ভােল্পভ প্রকে গ্রণ কযা
ল্পর মকানিল্পভআ প্রদ্ধতটি মতুয জন্য গড় ব্যয় এক য়ায সুল্পমাগ মনআ। এল্পক্ষল্পে দুটি দ্ধফলয় দ্ধফল্পফচনাল্পমাগ্য এক- ‘‘গুযেত্বপূণ ত ০৯
(নয়)টি ব্রীজ দ্ধনভতাণ’’ ীল তক প্রকল্পে অল্পরাচয ভীক্ষায অল্পরাল্পক ব্যয় প্রাক্করন কযা য়দ্ধন, দুআ- ভীক্ষা কাম তিভটি ঠিকবাল্পফ
কযা য়দ্ধন। মা গ্রণল্পমাগ্য এফং এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে গ্রল্পণয ঈল্পদ্দল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যীন।
১১.৫ নুল্পভাদ্ধদত টিদ্ধদ্ধ ংস্থাল্পনয াল্পথ যাভতক ফাফদ ম্পন্ন ভীক্ষায প্রকৃত ব্যয় হুবুহু দ্ধভল্পর মায়াঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটি
০৭/১০/২০১২ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত দ্ধডদ্ধআদ্ধ বায সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য দাদ্ধয়ল্পত্ব
দ্ধনল্পয়াদ্ধজত ভাননীয় ভন্ত্রী কতৃতক গত ৩০/০৫/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদ্ধদত য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয ব্যয় প্রাক্করন
কযা য় ৮৪.০০ রক্ষ টাকা, মায ভল্পে দ্ধফদ্ধবন্ন ভীক্ষা ফাফদ যাভতক খাল্পত ব্যয় প্রাক্করন কযা য় ৭৯.১০ রক্ষ টাকা।
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ল্পত প্রাপ্ত দ্ধদ্ধঅয ম তাল্পরাচনা কযল্পর মদখা মায়, নুল্পভাদ্ধদত টিদ্ধদ্ধল্পত যাভতক ফাফদ মমবাল্পফ ংস্থান
দ্ধছর ফাস্তল্পফ যাভতক খাল্পত হুবুহু মবাল্পফ প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ঈল্পরস্দখ্য, অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকল্পেয টিদ্ধদ্ধটি ংল্পাধন য়দ্ধন
দ্ধকংফা টিদ্ধদ্ধ নুল্পভাদনকাল্পর ব্যয় প্রাক্করল্পনয দ্ধবদ্ধি দ্ধল্পল্পফ মকাথা ঈল্পরস্দখ মনআ মম, যাভতক ংস্থা ল্পত প্রাপ্ত অদ্ধথ তক
প্রত্মাল্পফয দ্ধবদ্ধিল্পত এ ব্যয় প্রাক্করন কযা ল্পয়ল্পছ। মমল্পতু অল্পরাচয প্রকল্পেয টিদ্ধদ্ধটি ংল্পাধন য়দ্ধন, তাআ যাভতক খাল্পত
প্রকৃত ব্যয়  টিদ্ধদ্ধ ংস্থান হুবু দ্ধভল্পর মাফায সুল্পমাগ মনআ।
১২।

সুাদ্ধযঃ

১২.১ বদ্ধফষ্যল্পত এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পে প্রকে গ্রল্পণয প্রকৃত টভুদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্য টিদ্ধদ্ধল্পত ঈল্পরস্দখ কযল্পত ল্পফ (নুঃ
১০.১)।
১২.২ এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকল্পে দ্ধনল্পয়াদ্ধজত যাভতক ংস্থায কাম তিভ ভদ্ধনটদ্ধযং এয ঈল্পদ্দল্পশ্য এ দ্ধফলল্পয় দ্ধবজ্ঞ দ্ধফদ্ধবন্ন ংস্থায
কভতকততাল্পদয ভন্বল্পয় একটি কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটি গঠন কযা মমল্পত াল্পয। এছাড়া ভীক্ষা কাম তিল্পভ দ্ধনল্পয়াদ্ধজত যাভতল্পকয কাজ
ঠিকবাল্পফ ভদ্ধনটদ্ধযং কযা, ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদল্পনয গুণগতভান দ্ধনদ্ধিত কযা এফং এ জাতীয় কাল্পজ স্থায়ীবাল্পফ এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব
জনফল্পরয দক্ষতা বৃদ্ধিয রক্ষভাতা এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পট কভতযত কভতকততাল্পদয প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব প্রদান
কযা মমল্পত াল্পয (নুঃ ১০.২)।
১২.৩ স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীন স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয কতৃতক ফততভাল্পন মম কর এ জাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ চরভান
অল্পছ এফং বদ্ধফষ্যল্পত এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পে এরদ্ধজআদ্ধড’য In-house Capacity Building এয
ঈল্পদ্দল্পশ্য এরদ্ধজআদ্ধড’য ব্রীজ দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পটয কভতকততাল্পদয প্রদ্ধক্ষল্পণয ব্যফস্থা যাখল্পত ল্পফ, মাল্পত কল্পয বদ্ধফষ্যল্পত যাভতক
ংস্থায দ্ধযফল্পতত এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব জনফর কতৃতক ন্যান্য ঈন্নয়ন প্রকল্পেয ন্যয় এ জাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ গ্রণ কযা মায়
(১০.৩)।
১২.৪ গত ২৩/১২/২০১৪ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাদ্ধদত ‘‘গুযেত্বপূণ ত ০৯ (নয়)টি ব্রীজ দ্ধনভতাণ’’ ীল তক প্রকেটিয মতু
দ্ধনভতাণ খাল্পত ব্যয় প্রাক্করল্পনয মক্ষল্পে অল্পরাচয ভীক্ষায় প্রাপ্ত দ্ধফস্তাদ্ধযত রআং/দ্ধডজাআল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত না কল্পয ভীক্ষাদ্ধফদ্ধন প্রকল্পেয

ন্যায় দ্ধভটায প্রদ্ধত গল্পড় ১৫.০০ রক্ষ টাকা কল্পয ব্যয় প্রাক্করল্পনয দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত
কযল্পফ (নুঃ ১০.৪)।
১২.৫ টিদ্ধটি ংল্পাধন ব্যদ্ধতল্পযল্পক যাভতক ফাফদ প্রকৃত ব্যয়  টিদ্ধদ্ধ ংস্থান হুবুহু দ্ধভল্পর মাফায দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ
খদ্ধতল্পয় মদল্পখ এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পফ (নুঃ ১০.৫)।
১২.৬ এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব জনফর দ্রৃাযা এ জাতীয় ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনায মক্ষল্পে ংদ্ধিষ্ট কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধফলল্পয় দক্ষ কভতকততাল্পদয
দ্ধনল্পয় প্রল্পয়াজল্পন একটি কাদ্ধযগদ্ধয (Technical committee) গঠন কযা মমল্পত াল্পয। ঈক্ত কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটিল্পত এরদ্ধজআদ্ধড’য ফাআল্পয
ংদ্ধিষ্ট ংস্থা মমভন ফাংরাল্পদ াদ্ধন ঈন্নয়ন মফাড ত, ফাংরাল্পদ মনৌ-দ্ধযফন কতৃতক্ষ, ড়ক  জনথ দ্ধধদপ্তয,
বুল্পয়ট/চ্যল্পয়ট/কুল্পয়ট/যেল্পয়ট(কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধক্ষা প্রদ্ধতষ্ঠান) ন্যান্য প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ যাখা মমল্পত াল্পয। কাদ্ধযগদ্ধয কদ্ধভটিল্পত
ভল্পনাদ্ধনত প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ ল্পত প্রল্পয়াজনীয় ভল্যফান দ্ধদক দ্ধনল্পদ তনা  গঠনভরক সুাদ্ধয মল্পত প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধল্পদয জন্য ম্মানজনক
ম্মাদ্ধনয ব্যফস্থা যাখা মমল্পত াল্পয। এল্পত কল্পয এ জাতীয় ভীক্ষা (ল্পক্ষাকৃত কভ কাদ্ধযগদ্ধয ম্পন্ন) কাল্পজ যাভতক পাভত
দ্ধনল্পয়াল্পগয ভােল্পভ ভীক্ষা কাম তিভ গ্রল্পণয দ্ধযফল্পতত এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধনজস্ব জনফর দ্রৃাযা ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনা কযা ল্পর
একদ্ধদল্পক যকাযী ল্পথ তয াশ্রয় ল্পফ ন্যদ্ধদল্পক ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদল্পনয ভান ঈন্নত  জফাফদ্ধদদ্ধভরক ল্পফ (নুঃ ১০.০)।
১২.৭ স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীন এরদ্ধজআদ্ধড কতৃতক এ জাতীয় ভীক্ষা প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পে একটি ফাস্তফম্মত নীদ্ধতভারা প্রণয়ন
কযা মমল্পত াল্পয। এল্পক্ষল্পে প্রস্তাদ্ধফত মম কর মতুয ফস্থান এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধফযভান দ্ধকংফা পুযাল্পনা মযাড এরাআনল্পভল্পন্ট ফদ্ধস্থত,
মম নদী/খাল্পরয ঈয মতু দ্ধনভতাল্পণয প্রস্তাফ কযা ল্পয়ল্পছ তায োঁড় (River Bank) দীঘ তদ্ধদন মাফৎ স্থায়ী এফং মম কর স্থাল্পন
পুযাল্পনা স্টীর ব্রীজ প্রদ্ধতস্থানপূফ তক অযদ্ধদ্ধ মতু দ্ধনভতাল্পণয প্রস্তাফ কযা ল্পয়ল্পছ ম কর স্থাল্পন মতু দ্ধনভতাণ দ্ধফলল্পয় ভীক্ষা
কাম তিভ দ্ধযচারনায় এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধডজাআন আঈদ্ধনল্পট কভতযত দ্ধনজস্ব জনফর দ্রৃাযা ফাস্তফায়ন কযা মমল্পত াল্পয (নুঃ ১০.০)।
১২.৮ অল্পরাচয ভীক্ষায মপ্রদ্ধক্ষল্পত আল্পতাভল্পে গৃীত ‘‘গুরুত্বপূণ ত ৯টি মতু দ্ধনভতাণ’’ ীল তক প্রকল্পেয অতায় দ্ধনভতাণাধীন মতুটিয কাজ
দ্ধযফীক্ষণ, বদ্ধফষ্যল্পত মতুটিয দ্ধডজাআন দ্ধযফততন/দ্ধযফধ তন, যক্ষণাল্পফক্ষণ, পুনফ তান, পুনঃদ্ধনভতাণ মতু ংরগ্ন এরাকায়
ন্যান্য প্রকে গ্রণ দ্ধকংফা ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে প্রল্পয়াজনীয় দ্ধদক দ্ধনল্পদ তনা মল্পত ভীক্ষা প্রদ্ধতল্পফদনটি এরদ্ধজআদ্ধড’য
প্রধান কাম তারল্পয়য ব্রীজ দ্ধডজাআন আঈদ্ধনট ংদ্ধিষ্ট দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরীয দপ্তল্পয াড তকদ্ধ  পট কদ্ধ ংযক্ষণ কযল্পত ল্পফ।
১২.৯ যাভতক কতৃতক ম্পাদ্ধদত ভীক্ষায় প্রাপ্ত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক মতু দ্ধনভতাণ, নদী ান কাজ  মতু এযাল্পপ্রাচ ড়ক দ্ধনভতাণ
কাজ কযল্পত ল্পফ।

Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study,
Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including
Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) Large Bridges of
Pirojpur & Tangail District

ভীিা

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
জুন
৪

য়য়যাজপুয  টাংগাআর মজরা
ফাস্ত
ল্লী
ফাস্ত
ফাস্তফানকার

য়তক্রান্ত

য়তক্রান্ত
ফাস্তফান
কায়রয

ফাস্তফানকার
ম িন্ত

১১০.০০

১১০.০০

মপব্রুাযী,২০১৩ মপব্রুাযী, ২০১৩ মপব্রুাযী, ২০১৩
য়ত
য়ত
য়ত
জুরাআ,২০১৩
ভাচ ি, ২০১৪
ভাচ ি, ২০১৪

%

ফাস্তফান গ্রগয়ত

ফাস্তফান
ম িন্ত
স্ত
১।
2।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

৬।

Fee for environmental clearance for DoE & Associated
Cost (purchase of navigational route map)
Office stationary
Structural Design Consultancy Sub-soil investigation
Digital Topographic survey (Including VAT & IT)
EIA Study (VAT & IT)
EIA Study Carrying out Hydrological & Morphological
Study & Environmental Study (Including VAT & IT)
Advertisement cost
Honorarium/Fee
Copy/Photocopy

স্ত

মথাক

২.০০

মথাক

২.00

১০০%

মথাক
মথাক

১.০০
৪৮.00

মথাক
মথাক

১.০০
৪৮.০০

১০০%
১০০%

মথাক
মথাক

১২.০০
৪৫.00

মথাক
মথাক

১২.০০
৪৫.০০

১০০%
১০০%

মথাক
মথাক
মথাক

০.৭৫
০.৬০
০.৬৫
১১০.০০

মথাক
মথাক
মথাক

০.৭৫
০.৬০
০.৬৫
১১০.০০

১০০%
১০০%
১০০%

ভাপ্ত প্রকয়েয মপ্রয়যত য়য়অয মভাতায়ফক মকান কাজ ভাপ্ত নাআ ।

৭।
7.1।

বদয়্ িয ব্রীজ য়নভিায়ণয মিয়ত্র ভীিা (
, স্ট্রাকচাযার য়ডজাআন
এফং আকনয়ভক এনারাআয়  EIA) গ্রয়ণয ফাধ্যফাধকতা য়য়যাজপুয মজরা কায়রগঞ্জ নদীয উয এফং টাংগাআর
মজরা ধয়রশ্বযী নদীয উয ২(দুআ) টি ব্রীজ কযায জন্য এ ভীিা প্রকেটি গ্রণ কযা ।

7.2। ঈল্পদ্দশ্যঃ ভীিা প্রকেটিয ভর উয়েশ্য য়রা াআয়রারয়জ  ভযয়পারয়জ স্টায়ড
, স্ট্রাকচাযার য়ডজাআন  আকনয়ভক
এনারাআয়য়য ভাধ্যয়ভ ব্রীজ ভয়য মিয়ত্র য়ফয়নয়াগ প্রকে প্রস্তুয়তয়ত ম িাপ্ত মটকয়নকোর তথ্য প্রদান কযা ।
প্রকেটি ০১-0৪-20১3আং তায়যয়ে নুয়ভায়দত  । প্রকেটি ংয়াধয়নয প্রয়াজন

7.৩।
য়ন|
৭.৪।

এ ভীিায াআয়রারয়জ  ভযয়পারয়জ স্টায়ডয কাজটি বুয়ট কর্তিক Single Source দ্ধয়তয ভাধ্যয়ভ ম্পাদন কযা ।
তাছাড়া স্ট্রাকচাযার য়ডজাআন  আকনয়ভক এনারাআয় কাজ দুটি OTM দ্ধয়তয়ত মায়র এে পাউয়েন য়রঃ নাভক
যাভিক পাভি দ্বাযা কযা ।

৭.৫।

প্রকেটিয ভাপ্ত ভোয়ন দযত্র ংক্রান্ত য়য়অয এয প্রয়ক্রা স্ট্রাকচাযার য়ডজাআন  আকনয়ভক এনারাআয় প্যায়কয়জয
মিয়ত্র য়নম্নরূয় ম্পাদন কযা ঃ( ক) Expression of Interest (EOI) অফান ১৭-০৪-২০১৩, বদয়নক মবায়যয কাগজ , The Independent  CPTU‘য
য়ফ াআট।
(ে) EOI ভোন ১৪-০৬-২০১৪ তায়যয়ে; ৭ দস্য য়ফয়ষ্ট কয়ভটিয়ত ফাআয়যয ২জন XEN RHD এফং XEN BWDB।
(গ) RFP (Request for Proposol) ৪টি পায়ভিয নূকূয়র আসুে ০২-০৭-২০১৩ তায়যয়ে।
(্) PEC ভোন ১৬-০৯-২০১৫ তায়যয়ে;
(ঙ) চুয়ক্ত আ ২৫-০৯-২০১৩ তায়যয়ে, য়র এে পাউয়েন য়রঃ এয নূকূয়র।

৮।
মপব্রুাযী,২০১৩ য়ত ভাচ ি,২০১৪ ম িন্ত
ফাস্তফ

৮.১|

201৩-1৪

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০

১১০.০০
১১০.০০

৮.২।

এ ভীিায ভাধ্যয়ভ ২টি মতুয প্রকৃত বদ্ িে (উব মতু ৬০০ য়ভটায কয়য ) উব মতুয ১৫টি কয়য স্প্োন (৪০ য়ভটায
যয), য়র মটস্ট য়যয়াট ,ি প্রস্থ উব মতুয ৭ .৩২ য়ভটায কয়য , মর-অউট য়ডজাআন এফং প্রকৃত ব্য (য়য়যাজপুয ১১৫
মকাটি টাকা এফং টাোআর ৮৬ মকাটি টাকা) াা মা।

৯

প্রকেভুক্ত মতু ২টি য়নয়ভিত য়র এরাকায জনগণ উকৃত য়ফ। য়ফয়ল কয়য ে াযাায
 জনগয়ণয মাতায়তয সুয়ফধা সৃয়ষ্ট য়ফ।
ম িন্ত

১০।
ংক্রান্ত

ভয়জবুয যভান য়কদায

পূণ ি কারীন

4-0৪-201৩

৩১-0৩-201৩

১১
ক্রয়ভক নং

গৃীত ভৄর কাজ ভ
প্রকয়েয মবৌত কাজ ভঃ

১।
২।
৩
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

Fee for environmental clearance for DoE & Associated Cost
(purchase of navigational route map)
Office stationary
Structural Design Consultancy Sub-soil investigation Digital
Topographic survey (Including VAT & IT)
EIA Study (VAT & IT)
EIA Study Carrying our Hydrological & Morphological Study &
Environmental Study (Including VAT & IT)
Advertisement cost
Honorarium/Fee
Copy/Photocopy

(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)

১২
১৩

ফাস্তফান

১৩

ফাস্তফায়ন

মকান ভস্য মনআ।
Time Over-run

প্রকল্লটি য়নধ িায়যত ভয়য ১৩৩% মফী ভয় ভাপ্ত য়য়ছ।

১৩
১৩
১৪

ফাস্তফায়ন
সু

/ভতাভতঃ ভীিায পরাপর নুমাী ব্রীজ ২টিয দ্রুত ফাস্তফায়নয উয়যাগ মনা মময়ত ায়য।

"Feasibility Study in terms of Hydrological, Hydraulic and Environmental Impact
Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) No`s
Large bridges in Manikgonj District of Bangladesh" ীল তক ভীক্ষা প্রকল্পেয

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ বিগম্বয,২০১৩)

১। প্রকল্পেয ফস্থান : ভাদ্ধনকগঞ্জ
২।

জজরা।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)।

৩। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ
৪। প্রকল্পেয

: স্থানীয় যকায,

ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
প্রকৃত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল (জুন,২০১৩
ম যন্ত)
ংল্পাদ্ধধত
(১)
(২)
(৩)
1০৭.০০

ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

-

1০৫.৯4

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত
তিক্রান্ত ব্যয়
ফাস্তফায়নকার (ভর প্রাক্কদ্ধরত
ভর
ফ তল্পল
ব্যল্পয়য %)
ংল্পাদ্ধধত
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
জানুয়াযী, ২০১৩ জানুয়াযী, ২০১৩ জানুয়াযী,২০১৩
ল্পত
ল্পত
ল্পত
জুন, ২০১৩ তিল্পম্বয, ২০১৩ তিল্পম্বয,২০১৩

(রক্ষ টাকায়)
তিক্রান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)
(৮)
১০০%

ত গ্রগদ্ধতয তথ্য
প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগতি : প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষযভাোয দ্ধফযীল্পত দ্ধজত
দ্ধনল্পে প্রদান কযা ল্পরা (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয):
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভ
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
একক ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ক নং
কাল্পজয ংগ
নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
(জুন,২০১৩ম তন্ত)
রক্ষযভাো
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ অদ্ধথ তক (%) ফাস্তফ (%)
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
১।
দ্ধপ {Environmental clearance for DOE &
মথাক
২.০০
মথাক
১.৬০
১০০%

৫।

Associated Cost (purchage of navigational route
map)}

২।
৩।
৪।

দ্ধপ মষ্টনাযী
মথাক
স্ট্রাকচাযার দ্ধডজাআন কনারল্পটন্ট (Including VAT & IT) মথাক
EIA Study & Carrying out hydrological & by মথাক

১.০০
৪৫.০০
৫৭.০০

মথাক
মথাক
মথাক

০.৯৯
৪৪.৯৯
৫৭.০০

১০০%
১০০%
১০০%

০.৭৫
০.৬০
০.৬৫
১০৭.০০

মথাক
মথাক
মথাক

০.৪৯
0.১৯
0.৬৪
১০৫.৯০

১০০%
১০০%
১০০%

IWFM, BUET (Including VAT & IT)

৫।
৬।
৭।

দ্ধফজ্ঞান ব্যয়
ম্মানী/তপ
কদ্ধ/পল্পটাকদ্ধ আিযাতি।

মথাক
মথাক
মথাক
মভাট =

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ ভাপ্ত প্রকল্পেয জপ্রতযি ততঅয জভািাল্পফক জকান কাজ ভাপ্ত নাআ।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১।

টভূদ্ধভঃ ১০০ দ্ধভটাল্পযয দ্ধধক দিল্পঘ যয ব্রীজ তনভযাল্পেয জক্ষল্পে ভীক্ষা (াআররদ্ধজ  ভযল্পপারদ্ধজ স্টাদ্ধড , স্ট্রাকচাযার তিজাআন
এফং আকনতভক এনারাআত  EIA) গ্রল্পেয ফাধ্যফাধকিায় ভাতনকগঞ্জ জজরায় , তঘয উল্পজরায় কাতরগংগা নিীয উয
এফং তংড়া উল্পজরায় চান্দাায নিীয উয ২(দুআ) টি ব্রীজ কযায জন্য এ ভীক্ষা প্রকেটি গ্রে কযা য়।

7.২।

উগেশ্যঃ ভীক্ষা প্রকেটিয মূর উল্পেশ্য ল্পরা াআল্পরারতজ  ভযল্পপারতজ স্টাতি
, স্ট্রাকচাযার তিজাআন 
এনারাআতল্পয ভাধ্যল্পভ ব্রীজ মূল্পয জক্ষল্পে তফতনল্পয়াগ প্রকে প্রস্তুতিল্পি ম যাপ্ত জেকতনকযার িথ্য প্রিান কযা।

৭.৩।

প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ প্রকেটি ১৩-০৩-২০১৩আং িাতযল্পে নুল্পভাতিি য়। প্রকেটি ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন য়তন।

৭.৪।

এ ভীক্ষায াআল্পরারতজ  ভযল্পপারতজ স্টাতিয কাজটি বুল্পয়ে কর্তযক Single Source দ্ধতিয ভাধ্যল্পভ ম্পািন কযা য়।
িাছাড়া স্ট্রাকচাযার তিজাআন কাজ OTM দ্ধতিল্পি াভয এল্পাতল্পয়ে তরতভল্পেি নাভক যাভযক পাভয দ্বাযা কযা য়।

৮।

আকনতভক

প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধতঃ

৮.১। প্রকল্পেয শুরু ল্পত জানুয়াযী ২০১৩আং ল্পত তিল্পম্বয ২০১৩আং ম যন্ত িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট ১০৫.৯০ রক্ষ
টাকা মা নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৯৮% এফং ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ১০০%।
প্রকল্পেয ফছযদ্ধবদ্ধিক ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄক্ত  ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনেরূঃ
থ ত ফছয

ফভৄদ্ধক্ত

(১)
২০১২-১৩

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
(২)
(৩)
(৪)
১০৭.০০ ১০৭.০০

ল্পফ তাল্পভাটঃ

১০৭.০০

১০৭.০০

(৫)
১০৭.০০

মভাট
(৬)
১০৫.৯০

ব্যয়
টাকা
(৭)
১০৫.৯০

১০৭.০০

১০৫.৯০

১০৫.৯০

প্রঃাঃ
(৮)

(রক্ষ টাকায়)
ব্যদ্ধয়ত
থ ত
(৯)
১.১০
১.১০

এ প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত ব্যয় ১০৭.০০ রক্ষ টাকা এফং ফ তল্পভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ১০৫.৯০ রক্ষ টাকা। দ্ধদ্ধঅয ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা
মায় প্রকল্পেয ধীল্পন ভাপ্ত মল্পল ছাড়কৃত ল্পথ যয ভল্পধ্য ব্যদ্ধয়ত থ ত ১.১০ রক্ষ টাকা। ঈক্ত ব্যদ্ধয়ত থ ত যকাতয মকালাগাল্পয
মথা ভল্পয় জভা মদয়া ল্পয়ল্পছ তকনা িা তনতিি য়া প্রল্পয়াজন।
৮.২।

৯।

এ ভীক্ষায ভাধ্যল্পভ ভাতনকগঞ্জ জজরায তঘয উল্পজরায কারীগংগা নিীয উয ৩১৫ তভোয এফং একআ জজরায তঙ্গাআয
উল্পজরায চান্দাায নিীয উয ২৯৭ তভোয জতু তনভযাল্পেয দিঘ যয ায়া মায়। িাছাযা জতু দু’টিয জর-অউে তিজাআন 
ব্যয় প্রাক্করন ায়া মায়।
প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য ঃঃ প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম যন্ত এরদ্ধজআদ্ধড’য একজন কভতকততা প্রকে দ্ধযচারল্পকয
দাদ্ধয়তফ ারন কল্পযল্পছন। প্রকে দ্ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদ দ্ধনল্পচ প্রদান কযা রঃ
নাভ  দফী
মভাঃ নজরুর আভার
প্রকে দ্ধযচারক
-

পূণ তকারীন

খেকারীন

পূে যকারীন
-

-

মমাগদাল্পনয
তাদ্ধযখ

ফদরীয তাদ্ধযখ

জানুয়াযী ২০১৩

তিল্পম্বয ২০১৩

-

-

১০। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
ক্রতভক নং
১।

দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য গৃীি মুর কাজ মূ
প্রকল্পেয জবৌি কাজ মূঃ
দ্ধপ Environmental clearance for DOE & Associated Cost

দ্ধজতত পরাপর
(১০০%)

(purchage of navigational route map)

১১।

২।
৩
৪।

দ্ধপ মষ্টনাযী
স্ট্রাকচাযার দ্ধডজাআন কনারল্পটন্ট ( Including VAT & IT)

৫।
৬।
৭।

দ্ধফজ্ঞান ব্যয়
ম্মানী/তপ
কদ্ধ/পল্পটাকদ্ধ আিযাতি।

EIA Study & Carrying out hydrological & by IWFM,BUET
(Including VAT & IT)

(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)
(১০০%)

ত ল্পয়ল্পছ।
ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর এয কাযণ:প্রকল্পেয কাদ্ধিত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত

১২।
১৩।

প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা: জকান ভস্য জনআ।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পন দ্ধফরম্ব ( Time Over-run) : মূর প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভয় তছর ৬ভা। উক্ত ভল্পয় ভী ক্ষায কাজ জল
না য়ায় ৬ভা তিতযক্ত ভয় বৃতদ্ধ কযা য়।

১৪।

ঘন ঘন প্রকে দ্ধযচারক দ্ধযফততনঃ প্রল্পমাজয নয়।

১৫।

চ্যদ্ধক্ত ফাস্তফায়ল্পন দ্ধফরম্বঃ প্রল্পমাজয নয়।

১৬।

সুাদ্ধয/ভিাভিঃ

১৬.১।

প্রকল্পেয নুকূল্পর জভাে ফমুক্তকৃি ১০৭.০০ রক্ষ োকা ল্পি ১.১০ রক্ষ োকা ব্যয় য়তন মা যকাতয জকালাগাল্পয জভা জিয়া
ল্পয়ল্পছ তকনা িা তনতিি কযায জন্য স্থানীয় যকায তফবাগল্পক নুল্পযাধ কযা ল্পরা।

১৬.২। ভীক্ষায পরাপর নুমায়ী ব্রীজ ২টিয দ্রুি ফাস্তফায়ল্পনয উল্পযাগ জনয়া জমল্পি াল্পয।

Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP) ীল তক প্রকল্পেয

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন/২০১৪)
১।

প্রকল্পেয ফস্থান

:

ঈল্পজরাঃ াদ্ধতয়া, মজরাঃ মনায়াখারী, ঈল্পজরাঃ যাভগদ্ধত, মজরাঃ রক্ষ্মীপুয
ঈল্পজরাঃ যাঙ্গাফারী, মজরাঃ টুয়াখারী। ঈল্পজরাঃ অভতরী/ তারতরী,
মজরাঃ ফযগুনা।

২।

ফাস্তফানকাযী ংস্থা

:

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফানভয়  ব্যয়

:

(রক্ষ টাকায়)
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

১

২

২০৭০.০০

২০৭০.০০

৫।

প্রকৃত ব্যয়
(জুন/২০১৪
ম তন্ত)

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফানকার
ভর

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

৩

৪

৫

২০৬৯.১৩

জুরাআ/২০১৩
ল্পত
জুন/২০১৪
(১ ফছয)

প্রকৃত
ফাস্তফান কার

য়তক্রান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

য়তক্রান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফান
কাল্পরয %)

৬

৭

৮

০.০০%

০.০০%

জুরাআ/২০১৩ জুরাআ/২০১৩
ল্পত
ল্পত
জুন/২০১৪
জুন/২০১৪
(১ ফছয)
(১ ফছয)

প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফানt

িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাল্পজয ংগ

(রি টাকায়)
একক

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রিেভাো

প্রকৃত ফাস্তফান
(জুন/২০১৪ ম তন্ত)

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ (%)

অদ্ধথ তক (%)

৩

৪

৫

৬

৭

ক) ভটিয যাস্তা/ ফোঁধ উঁচ্যকযণ এফং পুনঃ
ংস্কাযকযণ

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৮৪.১৩

৭৩৩.২৮

৮৪.১৩

৭৩৩.২৮

খ) ক্ষদ্ধতগ্রস্থ গ্রাভীণ ড়ক/আঈদ্ধনয়ন ড়ক
এআচদ্ধফদ্ধফ দ্রৃাযা ঈন্নয়ন

দ্ধকঃদ্ধভঃ

১৩.২৪

৪০৯.৬৫

১৩.২৪

৪০৯.৪৯

গ) মচ ফকাঠাল্পভা (কারবাট ত/ আঈল্পরআন)
দ্ধনভতাণ

দ্ধভঃ

৬৭.০৫

১৯৩.৫৭

৬৭.০৫

১৯৩.৫৭

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৫.৭৮

৬৯.৭৫

৫.৭৮

৬৯.৭৫

দ্ধভঃ

৫২১.০০

৩১.১৫

৫২১.০০

৩১.১৫

১

২
১) দ্ধনভতাণ  পুতত

ঘ) খার/কযাল্পনর পুনঃখনন
ঙ) ড়ক/ফোঁধ/খাল্পরয াবতঢার ংযক্ষণ

চ) মথাক ফযাদ্দ (আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলদ 
স্থানীয় যকায দ্ধক্তারী কযণ)

মথাক

মথাক

৯০.০০

মথাক

৯০.০০

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৩.০০

৭.৫০

৩.০০

৭.৫০

৩) ম্পদ ংগ্র

মথাক

মথাক

১৯.১০

মথাক

১৯.০৯

৪) যফযা  মফা (টিএ স্টাপ  মরাকার
মেদ্ধনং)

মথাক

মথাক

৪৮৩.৫০

মথাক

৪৮২.৮৪

৫) মভযাভত ংযক্ষণ  পুনফ তান

মথাক

মথাক

৩২.৫০

মথাক

৩২.৪৬

২) বৃিমযান  দ্ধযচম তা

মভাট =

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ

:

৭।

াধাযণ ম তমফিণ

:

২০৭০.০০

২০৬৯.১৩

কর ংল্পগয কাজ ম্পূণ ত রূল্প ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।

৭.১) টভূদ্ধভঃ
ফাংরাল্পদ পৃদ্ধথফীয ন্যতভ জনফহুর মদ। মায অতন ১,৪৭.৫৭ ফগ ত দ্ধকল্পরাদ্ধভটায এফং মরাক ংখ্যা ১৬.৫০ মকাটি।
জনংখ্যায ঘনত্ব ল্পরা প্রদ্ধত ফগ ত দ্ধকল্পরাদ্ধভটাল্পয ১০৫৭ জন। ৭০% জনগণ গ্রাল্পভ ফা কল্পয।
কৃয়ল প্রধান এ মদয়য
৪৮ তাং শ্রদ্ধভক কৃদ্ধলখাল্পত শ্রভ দ্ধদল্পয় থাল্পক মা মভাট দ্ধজ.দ্ধড.দ্ধ ’য ২১ তাং। প্রাকৃদ্ধতক দুল্পম তাগ মমভন খযা  ফন্যায়
কৃদ্ধলল্পমাগ্য অফাদ্ধদ জদ্ধভয ব্যাক ক্ষদ্ধত াদ্ধধত ল্পর মফল্পচ থাকায তাদ্ধগল্পদ ভানুল কৃদ্ধলয ঈয দ্ধনবতযীর। ৩১ তাং
মরাক দদ্ধযদ্রীভায দ্ধনল্পচ ফা কল্পয। জনপ্রদ্ধত অয় ১.২৫ ডরাল্পযয (দ্ধদনপ্রদ্ধত) দ্ধনল্পচ । দ্ধফব খায কভতসূচী, দ্ধফব ব্যাংক এফং
ফাংরাল্পদ দ্ধযংখ্যান বুযল্পযা এয ম তল্পফক্ষণ নুমায়ী ভাঝাযী মথল্পক দ্ধত দদ্ধযদ্র মজরা গুল্পরায ভল্পে টুয়াখারী, ফযগুনা,
মনায়াখারী  রক্ষ্মীপুয ন্যতভ। অয় দফলম্যআ াদ্ধফ তক দ্ধযদ্ধস্থদ্ধতয ভর কাযণ। ম্পল্পদয ভ ফন্টন, অয় দফলম্য 
কঠিন দাদ্ধযদ্রতায জন্য ফল্পদ্ধরত এ জনল্পগাদ্ধষ্ট ফাে ল্পয় দ্ধফদ ংকুর প্রাকৃদ্ধতক দূল্পম তাগপূণ ত এরাকায় ফা কল্পয। দ্ধকন্তু
তাল্পদয দ্ধধকাংল্পযআ দ্ধফবভেরীয় ঝড়, জল্পরাচ্ছ্বাল্পয তীব্রতা ফা ভৄল্পদ্রয াদ্ধন বৃদ্ধিজদ্ধনত কাযল্পণ সৃষ্ট ফন্যায বয়াফতা
ম্পল্পকত স্বে ধাযণা মনআ।
দফদ্ধষ্ণক ঈষ্ণতায কাযল্পণ ভৄদ্র পৃল্পষ্ঠয ঈচ্চতা বৃদ্ধি াল্পে। গত ৫০ ফছল্পয ভৄদ্র পৃল্পষ্ঠয ঈচ্চতা বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ ৫ মঃদ্ধভঃ।
দ্ধফদ্ধবন্ন গাদ্ধণদ্ধতক ভল্পডল্পরয পূফ তাবা নুমায়ী ২০৫০ াল্পরয ভল্পে ভৄদ্র পৃল্পষ্ঠয ঈচ্চতা ৩০ মঃদ্ধভঃ বৃদ্ধি াল্পফ। মায পল্পর
ফাংরাল্পদল্পয দদ্ধক্ষণািল্পরয দ্ধফার এরাকা ভৄল্পদ্রয াদ্ধনল্পত দ্ধনভদ্ধজ্জত ায ম্ভফনা যয়য়ছ । ভৄদ্র পৃল্পষ্ঠয ঈচ্চতা বৃদ্ধি
ময়র মদল্পয বযভত্মল্পয মরানা াদ্ধন প্রল্পফ কযয়ত ায়য পয়র চালাফাদ মমাগ্য দ্ধফার ির চালাফায়দয নুল্পমাগী ল্পফ।
জরফায়ূ দ্ধফল্পলজ্ঞল্পদয ধাযণা নুমায়ী দ্ধনয়দ্ধভত বৃদ্ধষ্টাত এফং স্বে ভল্পয় বাযী বৃদ্ধষ্টাল্পতয পল্পর দ্ধফযভান মরআল্পনজ
ব্যফস্থাণা ধ্বং ল্পফ। ভৄদ্র পৃল্পষ্ঠয ঈচ্চতা বৃদ্ধিয াল্পথ াল্পথ জল্পরাোল্পয কাযল্পণ ভৄল্পদ্রয াদ্ধন মত মফযী ফোঁধ স্দাদ্ধফত
ল্পফ। পল্পর পর ঈৎাদন ব্যত ল্পফ।
জরফায়ূ দ্ধফলয়ক দ্ধফদ্ধবন্ন ডাটা ম তাল্পরাচনা কযল্পর মদখা মায় মম, ফাংরাল্পদল্পয ১৯টি ঈকূরীয় মজরা জরফায়ূ দ্ধযফততল্পনয
কাযল্পণ তযভত্ম ঝদ্ধুঁ কপূণ ত। ঈকূরীয় এরাকায় ফফাকৃত রক্ষ রক্ষ জনগ মনয ভয়ধ্য মাযা ফোঁল্পধয ফাদ্ধল্পয ফা কয়য তাযা
তযভত্ম ঝদ্ধুঁ কপূণ ত ফস্থায ভল্পে দ্ধদনাদ্ধতাত কযল্পছ। মমল্পতু ঝদ্ধুঁ কপূণ ত এরাকায জনগণল্পক ভর বদ্ধভল্পত স্থানান্তয কযা ম্ভফ
নয়, মল্পতু অভাল্পদয ঈায় মফয কযা দ্ধত প্রল্পয়াজন মম দ্ধকবাল্পফ জনগণ জরফায়ূ দ্ধযফততল্পনয পল্পর প্রবাদ্ধফত ফস্থায
মভাকাদ্ধফরা কযল্পত াল্পয এফং সৃষ্ট ফস্থায ল্পঙ্গ দ্ধবল্পমাদ্ধজত ল্পত াল্পয।

৭.২) ঈল্পদ্দশ্যঃ এ প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্যভ ল্পরাঃ
1.

জরফায়ু দ্ধবল্পমাজন ঈল্পযাগ ফাংরাল্পদল্পয ঈকুরীয় িল্পর দ্ধনধ তাদ্ধযত কৃদ্ধল/চালাফাদ এরাকায ফকাঠাল্পভা
ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ কাম তকয ভূদ্ধভকা যাখা।

2.

গযীফ/দুস্থ ভদ্ধরা শ্রদ্ধভকল্পদয ভােল্পভ জরফায়ু দ্ধবল্পমাজন ংিান্ত গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতান। দ্ধনধ তাদ্ধযত
চালাফাদল্পমাগ্য এরাকায় মরল্পনল্পজয ঈন্নয়ন, খার খনন, ফন্যাভৄক্ত ড়ক দ্ধনভতাণ, মরল্পনল্পজয ঈন্নয়ন এফং
Labour
Contracting Societies ( LCS) ভদ্ধরাল্পদয জন্য Income Generation Activities ( IGA) প্রদ্ধক্ষল্পণয ভােল্পভ জরফায়ূ
দ্ধযফততল্পনয দ্ধবল্পমাজন ম্পল্পকত াভাদ্ধজক ল্পচতনতা বৃদ্ধি কযণ।

৭.৩) প্রকে নুল্পভাদন  ংল্পাধনঃ
ভর প্রকেটি গত ২৭-০৮-২০১৩আং তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক ২০৭০.০০ (দ্ধজদ্ধফ ৬৬০.০০ এফং প্রকে
াায্য ১৪১০.০০) রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় জুরাআ/২০১৩ ল্পত জুন/২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদ্ধদত য়।
প্রকল্পে ভৄদয় কাজ LCS ভদ্ধরাল্পদয দ্রৃাযা ফাস্তফায়ন কযা য়। প্রকল্পেয স্কীভভ পূফ তদ্ধনধ তাদ্ধযত না য়ায় এফং স্থান
মবল্পদ দ্ধনভতাণ াভদ্ধগ্রয ভল্য দ্ধবন্ন য়ায় ফাস্তফ ফস্থায মপ্রদ্ধক্ষল্পত মবৌত রক্ষযভাো পুনঃদ্ধনধ তাযন কযায প্রল্পয়াজন য়। এ
ত মযল্পখ ফাস্তফায়ন ম তায় ১(এক) ফায প্রকেটি ংল্পাধন কযা য়।
মপ্রদ্ধক্ষল্পত প্রকেটিয মভাট ফযাদ্দ  মভয়াদ দ্ধযফদ্ধতত
৮।

প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধতঃ

৮.১।

প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন/২০১৪ ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট ২০৬৯.১৩ রক্ষ টাকা মা নুল্পভাদ্ধদত
প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৯৯.৯৬% এফং ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ১০০%।

৮.২।

প্রকে দ্ধযদতনঃ অআএভআদ্ধড কতৃতক অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় রক্ষ্মীপুয মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত দ্ধকচৄ স্কীভ দ্ধযদতন কযা
য়। দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারক, দাতা ংস্থায প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ,
ংয়িষ্ট মজরায দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, দ্ধদ্ধনয়য কাযী
প্রল্পকৌরী এফং ঈল্পজরা প্রল্পকৌরী ংদ্ধিষ্ট কভতকততাগণ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন। প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা,
প্রাপ্ত তথ্য য়ফয়িলন  দ্ধদ্ধঅয এয তল্পথ্যয দ্ধবদ্ধিল্পত প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদদ্ধ তত স্কীভগুল্পরায ংদ্ধক্ষপ্ত
ফণ তনা দ্ধনল্পভণ মদয়া ল্পরা:
(রক্ষ টাকায়)

ক) স্কীল্পভয নাভ
খ) দদঘ তয

ক) প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
খ) চ্যদ্ধক্তভল্য
গ) ব্যয়
ঘ) ফাস্তফ গ্রগদ্ধত

ক) কাম তাল্পদল্পয তাদ্ধযখ
খ) ভাদ্ধপ্তয তাদ্ধযখ
গ) এরদ্ধএ গ্রেল্পয
(মচয়াযম্যান  মল্পিটাযীয)
নাভ

ভভত্মব্য/ভতাভত

ক)

ক) ৭,৯২,৯৩৮.০০ টাকা
খ) ৭,৯২,৯৩৮.০০ টাকা
গ) ৭,৯০,২৩৬.০০ টাকা
ঘ) ১০০%

ক) ৩১-১২-২০১৩ আং
খ) ০৫-০৫-২০১৪ আং
গ) গ্রু-১: মজদ্ধভন 
ভল্পনায়াযা
গ্রু-২: অল্পয়া  খুকী।

২.৫১১ দ্ধকঃদ্ধভঃ দী্ ি গ্রাভীণ যাস্তাটিয দ্ধনভতাণ
কাজ ২০১৩-২০১৪ থ ত ফছল্পয ম্পন্ন কযা
ল্পয়ল্পছ। স্থানীয় জনগল্পণয াল্পথ ভতদ্ধফদ্ধনভয়
কাল্পর জানা মায় মম, যাস্তাটি দ্ধনচ্য দ্ধছর এফং
ফন্যায ভয় াদ্ধনয দ্ধনল্পচ তদ্ধরল্পয় মমত।
যাস্তাটি উঁচ্যকযল্পণয পল্পর ফন্যায ভয় অয
ডুল্পফ মাল্পফ না ফল্পর স্থানীয় জনগণ ভত প্রকা
কল্পযন এফং দুল্পম তাল্পগয ভয় াআল্পলান মরটায
 ন্যান্য গু রুত্বপূণ ত স্থাল্পন মাতাাত জতয
ল্পফ। যাস্তাটিয ঈদ্ধযতল্পরয প্রস্থ ৩.৭০ দ্ধভঃ মা
ঠিক ায়া মায়। কাল্পজয গুনগত ভান

Raising
of
Earthen
road
embankment of East
Kolakopa
Sayed
Road ch: 0.0m2511m under Char
Puragacha
Union
Parishad, Ramgati
Upazila.

খ) ২.৫১১ দ্ধকঃদ্ধভঃ

ল্পভত্মালজনক ফল্পর নুদ্ধভত ল্পয়ল্পছ। বৃদ্ধষ্টয
পল্পর যাস্তায় দ্ধকচৄ মযআন কাট ল্পয়ল্পছ মা
দ্ধনয়দ্ধভত য েণাল্পফেণ কভী দ্রৃাযা মভযাভত
কযা ল্পে ভয়ভি জানায়না । স্থানীয়
সুপরল্পবাগী জনাধাযল্পণয াল্পথ অরাকাল্পর
এ ভাটিয যাস্তাগুল্পরা াকাকযল্পনয জন্য
নুল্পযাধ জানাল্পনা ।
ক) Construction of ক) ৯,৮৩,০৯৯.০০ টাকা
5 U-drains (Cross খ) ৯,৮৩,০৯৯.০০ টাকা
Drainage Structure) গ) ৯,৮৩,০৯৯.০০ টাকা
on East Kolakopa
ঘ) ১০০%
Sayed road at ch:

ক) ২৮-০১-২০১৪ আং
খ) ১৯-০৪-২০১৪আং
গ) াভনা  যদ্ধভা।

East Kolakopa Sayed Road

ক) ০৩-০৪-২০১৪ আং
খ) ২৩-০৫-২০১৪ আং
গ) াদ্ধরভা  ছল্পরভা।

ায়টাাযী াড়া মগারা াজী যাস্তায শুরু
য়ত ৮৭.০০ দ্ধভঃ মস্দা মপ্রাল্পটকন য়াকত
কযা ল্পয়ল্পছ। যাস্তাটি প্রফাভান খাল্পরয াল্প
য়ায় যাস্তায মস্দা মবল্পঙ্গ মমত পরশ্রুয়তয়ত
মমাগাল্পমাগ দ্ধফদ্ধেন্ন ল্পয়
ড়য়তা। মস্দা
মপ্রাল্পটকন কযাল্পত বাঙ্গা মযাধ ল্পয়ল্পছ এফং
মমাগাল্পমাগ পুনঃস্থাদ্ধত ল্পয়ল্পছ। এল্পত কল্পয
ভানুল্পলয দুল্পবতাগ রাঘফ ল্পয়ল্পছ ফল্পর স্থানীয়
জনগণ জানান। কাজটি দ্ধডজাআন মভাতাল্পফক
ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং কাল্পজয গুনগতভান
ল্পন্তালজনক ফল্পর রক্ষয কযা মগল্পছ।

125m, 350m, 925m,
1900m & 2325m
under
Char
Puragacha
Union
Parishad, Ramgati
Upazila.
খ) 0.90m0.90m

ক) Construction of ক) ৪,২৯,৪৬৯.০০ টাকা
Slope Protection of খ) ৪,২৯,৪৬৯.০০ টাকা
Golap Hazi (Patwari গ) ৪,২৯,৪৬৯.০০ টাকা
Para) Road ch: 13m
ঘ) ১০০%
- 100m under Char
Ramiz
Parishad,
Upazila.

Union
Ramgati

খ) ৮৭.০০ দ্ধভঃ।

ক) Re-excavation of ক) ৩৩,১৪,৮৯৪.০০ টাকা। ক) ১২-০১-২০১৪ আং
Boro Mollah Khal খ) ৩৩,১৪,৮৯৪.০০ টাকা। খ) ১৬-০৩-২০১৪ আং
ch: 0.0m - 3655m গ) ৩২,৯৮,৬৩৩.০০ টাকা। গ) গ্রু-১: ারুর  ঞ্জরী
under Char Ramiz
ঘ) ১০০%
গ্রু-২: জাপৄনা  পুতুর
Union
Parishad,
গ্রু-৩: কদ্ধনকা  রুারী
Ramgati Upazila.
গ্রু-৪: দ্ধয়াযা  াখী
খ) ৩.৬৫৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ
ফারা।

দ্ধযদতনকাল্পর প্রাপ্ত স্কীল্পভয ছদ্ধফভ প্রয়তয়ফদয়ন ংভেক্ত কযা ল্পয়ল্পছ।

এ ৫টি আঈমরল্পনয ভল্পে ১২৫দ্ধভঃ মচআল্পনল্পজ দ্ধনদ্ধভতত আঈমরআনটি দ্ধযদতন কযা য়। আঈ-মরআনটি
দ্ধনভতাল্পণয পল্পর াদ্ধন দ্ধনস্কাল্পন সুদ্ধফধা ল্পয়ল্পছ,
মা জরাফিতা দূযীকযল্পণ ায়তা কযল্পফ।
আঈ-মরআনটি দ্ধডজাআন ভত ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ।
কাল্পজয গুনগত ভান ল্পন্তালজনক।

ফড় মভারস্দা খারটি মভাট ৩.৬৫৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ
দীঘ ত। খারটি ভরতঃ দু’াল্পয কৃদ্ধল জদ্ধভল্পত
জরাফিতা দূযীকযল্পণয জন্য ব্যফহৃত য়ে।
পূয়ফ ি খারটি বযাট থাকা দু’াল্পয কৃদ্ধল
জদ্ধভল্পত জরাফিতা সৃদ্ধষ্ট য়তা পরশ্রুদ্ধতল্পত
মক্ষল্পতয পর নষ্ট ল্পয় মমত। খারটি
প্রল্পয়াজনীয় গবীযতায় খনল্পনয পল্পর জদ্ধভল্পত
থাকা দ্ধতদ্ধযক্ত াদ্ধন ল্পজআ খাল্পরয ভােল্পভ
নদীল্পত চল্পর মাল্পে এফং মক্ষল্পতয পর
ক্ষদ্ধতগ্রস্থ য়া মথল্পক যক্ষা াল্পে পল্পর
ধাল্পনয পরন বৃদ্ধি াল্পফ ফল্পর স্থানীয় জনগণ
জানান। খারটি দ্ধডজাআন ভত ম্পন্ন কযা
ল্পয়ল্পছ।

৯।

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয়

থ ত ফছয

(রক্ষ টাকায়)

:

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ

ফভৄদ্ধক্ত

মভাট

টাকা

প্রঃ াঃ

১

২

৩

৪

২০১৩-১৪

২০৭০.০০

৬৬০.০০

ফ তল্পভাট

২০৭০.০০

৬৬০.০০

ব্যয়

ব্যদ্ধয়ত
থ ত

মভাট

টাকা

প্রঃ াঃ

৫

৬

৭

৮

৯

১৪১০.০০

২০৭০.০০

২০৬৯.১৩

৬৫৯.১৩

১৪১০.০০

০.৮৭

১৪১০.০০

২০৭০.০০

২০৬৯.১৩

৬৫৯.১৩

১৪১০.০০

০.৮৭

এ প্রকল্পে ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ২০৭০.০০ (দ্ধজদ্ধফ ৬৬০.০০ + প্রকে াায্য ১৪১০.০০) রক্ষ টাকা।
দ্ধদ্ধঅয ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় প্রকল্পেয ধীল্পন মভাট ছাড়কৃত ল্পথ তয দ্ধযভাণ ২০৭০.০০ (দ্ধজদ্ধফ ৬৬০.০০ + প্রকে াায্য
১৪১০.০০) রক্ষ টাকা। এল্পত মদখা মায় প্রকে ভাদ্ধপ্ত মল্পল ছাড়কৃত ব্যদ্ধয়ত থ ত ০.৮৭ (২০৭০.০০ - ২০৬৯.১৩) রক্ষ টাকা (দ্ধজদ্ধফ)।
ঈক্ত ব্যদ্ধয়ত থ ত দ্ধফদ্ধধভত ভাতণ কযা ল্পয়ল্পছ।
১০।

প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ ত
নাভ  দফী

মভাঃ ভদ্ধতয়ায যভান
১১।

:

প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম তন্ত এরদ্ধজআদ্ধড’য একজন কভতকততা প্রকে
দ্ধযচারল্পকয দায়য়ত্ব য়ছয়রন মায তথ্যাদ্ধদ দ্ধনল্পভণ প্রদান কযা ল্পরা।

পূণ তকারীন

খেকারীন

মমাগদাল্পনয তাদ্ধযখ

ফদরীয তাদ্ধযখ

পূণ তকারীন

-

০১-০৭-২০১৩

৩০-০৬-২০১৪

:

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতন

দ্ধজতত পরাপর

দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
1. জরফায়ু দ্ধবল্পমাজন ঈল্পযাগ ফাংরাল্পদল্পয
ঈকুরীয় িল্পর দ্ধনধ তাদ্ধযত কৃদ্ধল/ চালাফাদ
এরাকায ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ কাম তকয
ভূদ্ধভকা যাখা।

অল্পরাচয প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ প্রকে এরাকায় জরফায়ু দ্ধযফততন
দ্ধষ্ণু দ্ধযফন  ব্যফাদ্ধয়ক মমাগাল্পমাগ প্রদ্ধতদ্ধষ্ঠত ল্পয়ল্পছ।

2. গযীফ/দুস্থ ভদ্ধরা শ্রদ্ধভকল্পদয ভােল্পভ জরফায়ু
দ্ধবল্পমাজন ংিান্ত গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতান।
দ্ধনধ তাদ্ধযত চালাফাদল্পমাগ্য এরাকায় মরআল্পনল্পজয
ঈন্নয়ন, খার খনন, ফন্যাভৄক্ত ড়ক দ্ধনভতাণ,
মরআল্পনল্পজয ঈন্নয়ন, রীফ্ট এয ভত ল্পক্ষাকৃত ফড়
অকৃদ্ধতয যীক্ষাভরক মরআল্পনজ ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ
এফং LCS ভদ্ধরাল্পদয জন্য
IGA প্রদ্ধক্ষল্পণয
ভােল্পভ জরফায়ূ দ্ধযফততল্পনয দ্ধবল্পমাজন ম্পল্পকত
াভাদ্ধজক ল্পচতনতা বৃদ্ধি কযণ।

প্রকল্পেয ভােল্পভ খার খনন কযায় জরাফিতা দূয ল্পয়ল্পছ। পরশ্রুদ্ধতল্পত স্য
ঈৎাদন বৃদ্ধিয সুল্পমাগ ম্প্রাদ্ধযত ল্পয়ল্পছ। জরফায়ু দ্ধযফততন দ্ধষ্ণ যাস্তা
এফং মআ ল্পঙ্গ মচ ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয পল্পর মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা ঈন্নয়ন
ল্পয়ল্পছ মায ভােল্পভ াধাযণ ভানুল াআল্পলাল্পনয ভয় াআল্পলান মিাল্পয
মমল্পত াযল্পছ এফং জরফাভে দ্ধযফততল্পনয পল্পর সৃষ্ট দুল্পমাগকারীন ভল্পয়
দ্ধনযাল্পদ জীফন মান কযল্পত াযল্পছ। এছাড়া কৃদ্ধল ঈৎাদন  খায
দ্ধনযািা ঈন্নয়ল্পন ায়তা কযল্পছ।
গ্রু এফং স্থানীয় আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলল্পদয জরফায়ু দ্ধযফততন ম্পল্পকত
ব্যাক ধাযণা জল্পন্মল্পছ। কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ এফং দুঃস্থয
ভদ্ধরাল্পদয জীফনভান ঈন্নত ল্পয়ল্পছ। এ প্রকল্পেয ভােল্পভ ২.৮ রক্ষ শ্রভ
ত ল্পয়ল্পছ।
দ্ধদফ দ্ধজত
LCS

১২।

ত না ল্পর এয
ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজত
কাযণ

:

ংল্পাদ্ধধত রক্ষভাো নুমায়ী কর ংল্পগয কাজ ম্পূণ ত রূল্প ভাপ্ত
ত ল্পয়ল্পছ।
য়ায় প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজত

১৩।

প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা

:

প্রকে এরাকা ঈকূরীয় প্রতযভত্ম িল্পর এফং দ্ধফদ্ধেন্ন দ্রৃী এরাকায়
য়ায় মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা জাে দ্ধছর না। তদুদ্ধয ভাঠ ম তাল্পয়য
কভতকততাল্পদয ফাস্তফ দল্পক্ষল্পয পল্পর ভস্যা মভাকাল্পফরা কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ।

১৪।

সুাদ্ধযঃ

১৪.১। প্রকেটিয ভােল্পভ জরফায়ু দ্ধযফততন দ্ধষ্ণু গ্রাভীণ ড়ক ফকাঠাল্পভা মমভন ভাটিয যাস্তা দ্ধনভতাল্পণয পল্পর ঈকূরীয় িল্পর
াআল্পলান  ফন্যায ভয় দ্ধনকটস্থ াআল্পলান মরটাল্পয দ্রুত অশ্রয় গ্রণ াভয়কবায়ফ ম্ভফ ল্পফ। তয়ফ দী্ ি মভাদী সুয়ফধায
জন্য এ ভাটিয যাস্তাগুল্পরা াকাকযল্পনয উয়যাগ গ্রণ কযা মময়ত ায়য।
১৪.2। প্রকেটিয ভাধ্যয়ভ ভৄদয় কাজ ভদ্ধরা শ্রদ্ধভকগণ ংঘফি ল্পয় LCS এয ভােল্পভ ফাস্তফায়ন কযা এফং প্রায়তষ্ঠায়নক প্রয়িয়ণয
পয়র তাল্পদয ক্ষভতা বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ। এ ক্ষভতা বদ্ধফষ্যল্পত একআ ধযল্পনয প্রকল্পেয প্রল্পয়াগ কযায প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ গ্রণ
কযা মমল্পত াল্পয।
১৪.৩। প্রকেটিয স্কীভ গ্রণ  ফাস্তফায়ল্পনয াল্পথ আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলল্পদয যাদ্ধয ংদ্ধিষ্টতা থাকায় স্থানীয় ম তায় দ্ধযকেনা গ্রণ
জরফায়ু দ্ধবল্পমাজল্পনয মক্ষল্পে তাল্পদয প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দক্ষতা বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ। এ প্রায়তষ্ঠায়নক দিতা ফজা যাোয জন্য য়নয়ভত
ভত য়ফয়নভ কযা মময়ত ায়য।
১৪.৪। প্রকেটিয ভাধ্যয়ভ খননকৃত খার যিণায়ফিয়ণয জন্য স্থানী সুয়ফধায়বায়গয়দয ম্পৃক্ত কযা মময়ত ায়য।
১৪.৫। ঈকূরীয় প্রতযন্ত িল্পর জরফায়ু দ্ধযফততন দ্ধষ্ণু ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ গদ্ধযফ ভদ্ধরাল্পদয কভতংস্থান সৃদ্ধষ্ট এফং
তাল্পদয জীফনমাোয ভান ঈন্নয়ল্পন ফদ্ধণ তত াআরট প্রকেটি গ্রণ  ফাস্তফায়ন মথামথ ফল্পর
প্রতীভান া দ্ধজদ্ধফ 
দফল্পদদ্ধক াাল্পয্য এধযল্পণয একআ রক্ষযভাোয Short Term (২০১৪-১৬) এফং Long Term (২০১৬-২০) প্রকে ঈকূরীয়
িল্পর গ্রণ কযা মময়ত ায়য।

Pictures of visited schemes

Name of Scheme: Raising of Earthen Road Embankment of East Kolakopa Sayed Road,
Char Puragacha UP, Ramgati Upazila, Lakshmipur District.

On the day of visit

Name of Scheme: Construction of U-drain on East Kolakopa Sayed Road at ch. 125m,
Char Puragacha UP, Ramgati Upazila, Lakshmipur District.

Discussion with LCS & Local people on the day of visit

Name of Scheme: Re-excavation of Boro Mollah Khal From Ch-0-3655m, in Char Romiz Union,
Ramgati Upazila, Lakshmipur District.

Before excavation of khal

After excavation of khal

Paddy Land on both side of Khal

মজরা য ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন প্রকে
ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১।

প্রকল্পেয ফস্থানঃ ৪৩ টি মৌযবায়ঃ (ভয়ভনদ্ধং, যংপুয, ফগুড়া, াফনা, কুদ্ধষ্টয়া, ফযগুনা, মপনী, কক্সফাজায, ফাল্পগযাট,
ব্রাক্ষ্মণফাড়ীয়া, চোঁদপুয, চোঁাআনফাফগঞ্জ, কুদ্ধভো, পদ্ধযদপুয, ভাদাযীপুয, গাআফাো, মগাারগঞ্জ, জাভারপুয, মল্পায, দ্ধঝনাআদা,
ভাগুড়া, ভৄদ্ধন্সগঞ্জ, নাল্পটায, মনায়াখারী, যাজফাড়ী, ঠাকুযগোঁ, টাঙ্গাআর, চ্যয়াডাঙ্গা, দ্ধদনাজপুয, জয়পুযাট, কুদ্ধড়গ্রাভ, নড়াআর,
নগোঁ, নীরপাভাযী, টুয়াখারী, দ্ধল্পযাজপুয, াতক্ষীযা, সুনাভগঞ্জ, মভৌরবীফাজায নযদ্ধংদী, দ্ধকল্পাযগঞ্জ, মনেল্পকাণা, রক্ষীপুয)।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)।

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
(১)
(২)
১৪৯৩৯.২৭ ২১০৩৫.১০

৫।

প্রকৃত ব্যয়
দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত
দ্ধতিান্ত ব্যয়
(জুন,২০১৪
ফাস্তফায়ন (ভর প্রাক্কদ্ধরত
ভর
ফ তল্পল
ম তন্ত)
কার
ব্যল্পয়য %)
ংল্পাদ্ধধত
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
২০৮৮২.৫৩ জুরাআ,২০০৪ জুরাআ, ২০০৪ জুরাআ,২০০৪ ৫৯৪৩.২৬
ল্পত
ল্পত
ল্পত
(৩৯.৭৮%)
জুন,২০০৯
জুন, ২০১৪
জুন,২০১৪
(৪ ফছয)
(৮ ফছয)
(৮ ফছয)

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)
(৮)
১০০%

য়য়অয নুমাী প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন :

িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

(১)

(২)
যাজস্বঃ
জনফর
যফযা মফা (কনারল্পটদ্ধন্স)
মভযাভত, ংযেণ  পুন তফান
ঈ-মভাটঃ
ম্পদ ংগ্র  িয়ঃ
জদ্ধভ দ্ধধগ্রন
জী গাড়ী িয়
দ্ধযস্কাবযান িয়
ন্যান্য দ্ধপ যঞ্জাভ
ঈ মভাটঃ
ফা টাদ্ধভনত ার

একক

(৩)

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
(৪)
(৫)

মথাক

১৬ জন

৩৪৩.৭৫

মথাক
মথাক

মথাক
মথাক

১৫৭৭.২৮
৬৫.২৮
১৯৮৬.৩১

মঃ
টি
টি
মথাক

৩
১
১০০

টি

৩

৬২৮.৭৫
৩৫.৮০
১৮.৮৯
১৮.৮৮
৭০২.৩২
৬২৫.২২

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
(জুন,২০১৪ম তন্ত)
ফাস্তফ (%)
(৬)

অদ্ধথ তক (%)
(৭)

১৬ জন
(১০০%)
৯৮.৬৬%
৯৯.৯৮%

৩১০.৫৫

৩ মঃ( ১০০%)
১ টি(১০০%)
১০০টি (১০০%)
৯৯.৮৯%
৩ টি (১০০%)

১৫৫৬.০৯
৬৫.২৭
১৯৩১.৯১
৬২৮.৭৫
৩৫.৮০
১৮.৮৯
১৮.৮৬
৭০২.৩০
৬২৫.২২

িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

(১)

(২)

একক

(৩)
টি
টি
টি
টি
টি
দ্ধকঃদ্ধভঃ

দ্ধকল্পচন ভাল্পকতট
াফদ্ধরক টয়ল্পরট
দ্ধফল্পনাদন মকন্দ্র
দ্ধফযভান দ্ধফল্পনাদন মকন্দ্র
মগাযস্থান
যাস্তা দ্ধনভতাণ/পুনঃদ্ধনভতাণ
ব্রীজ/কারবাট ত দ্ধনভতাণ

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
(৪)
(৫)
৩৪
৬১২.৮০
৪০
৪২৭.৮৫
৫
৫৭২.৯৯
২
১২০.১০
২৪
৩৪৮.০৬
৩৯৪
১১২২৯.৫৬

দ্ধভঃ

৯৯.৩৩

২৬৮.৩৪

মরন দ্ধনভতাণ

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৮৪.৩৫

৪১৩১.২৫

বৃক্ষ মযান

টি

৬৯৯৩

১০.০০

ঈ-মভাটঃ
ফ তল্পভাটঃ

১৮৩৪৬.৪৭
২১০৩৪.১০

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
(জুন,২০১৪ম তন্ত)
ফাস্তফ (%)
(৬)
৩৩ টি (৯৭%)
৪০টি (১০০%)
৫টি (১০০%)
২ টি (১০০%)
২৪ টি (১০০%)
৩৯৪ দ্ধকঃদ্ধভঃ
(১০০%)
৯৯.৩৩ দ্ধভঃ
(১০০%)
৮৪.৩৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ
(১০০%)
৬৯৯৩ টি
(১০০%)
৯৯.৪৭%
৯৯.২৮%

অদ্ধথ তক (%)
(৭)
৫৯৮.০৭
৪২৭.৮৫
৫৭২.৯৯
১২০.১০
৩৪৮.৩৬
১১১৮১.১৪
২৬৮.৩৪
৪০৯৬.২৫
১০.০০
১৮২৪৮.৩২
২০৮৮২.৫৩

তথ্য সূেঃ দ্ধদ্ধঅয।
৬।

টভূদ্ধভঃ

মৌযবাগুদ্ধর মজরা ম তাল্পয় ফদ্ধস্থত এফং গুরুত্বপূণ ত এরাকা। দ্ধফল্পলতঃ এ-কযাল্পটগযীয মৌযবা। মভাট
জনংখ্যায প্রায় ৩৩%
মরাক ফততভাল্পন নগয এরাকায় ফফা কযল্পছ। নগয জনংখ্যা বৃদ্ধিয ায দ্ধফল্পফচনায় ২০৫০ ার নাগাদ ফাংরাল্পদল্পয মভাট
জনংখ্যা প্রায় ৫০% নগয এরাকা ফা কযল্পফ। এক ভীক্ষায পরাপল্পর মদখা মায় মম, নগয জনংখ্যায ভাে ৪৫% ভানুল
দ্ধফশুি খাফায াদ্ধন সুদ্ধফধা ায় এফং ২০% নগযফাী য়ঃ দ্ধনস্কান সুদ্ধফধা মবাগ কযল্পছ। দ্ধযকদ্ধেত নগযায়ন  ফকাঠাল্পভা
দ্ধনভতাল্পণয পল্পর মজরা যগুল্পরায জদ্ধভ হ্রা প্রাকৃদ্ধতক মরল্পনজ ব্যফস্থা ধং ল্পে। ল্পযয জনগণ মৌয সুদ্ধফধা ল্পত ফদ্ধিত
য়ায াাাদ্ধ দ্ধযকদ্ধেত  ম তাপ্ত দ্ধযফন ব্যফস্থায কাযল্পণ ড়কগুল্পরাল্পত মানজল্পটয সৃদ্ধষ্ট য়ায় নাগদ্ধযক জীফন এফং
মদল্পয থ তননদ্ধতক প্রবৃদ্ধি জতল্পনয য দ্ধফরূ প্রবাফ ড়ল্পছ। ন্যদ্ধদল্পক জনংখ্যায বৃদ্ধিয াল্পথ াল্পথ নাগদ্ধযক চাদ্ধদা দ্ধদন
দ্ধদন বৃদ্ধি াল্পে। ৮০ এয দল্পক নগয ঈন্নয়ন দ্ধধদপ্তয কতৃতক মম যগুল্পরায ভাষ্টায েযান প্রণয়ন কযা ল্পয়দ্ধছর ভয়ভত 
মথামথবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয বাল্পফ মগুল্পরা এখন অয কাম তকয নয়। এ ফস্থা মথল্পক দ্ধযোল্পণয রল্পক্ষ ৪৩টি মজরা ল্পযয
ফকাঠাল্পভা, দ্ধযল্পফ  মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট এফং যগুল্পরায জন্য ভাদ্ধযকেনা
প্রণয়ল্পনয ঈল্পদ্দশ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়।
৭।

ঈল্পদ্দশ্যঃ প্রকেটিয ভখ্য ঈল্পদ্দশ্য ৪৩টি মৌযবায় ১) মভৌদ্ধরক ভানদ্ধফক চাদ্ধদা দ্ধভটাল্পনায দ্ধনদ্ধভল্পি ফকাঠাল্পভা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন
২) দ্ধযল্পফল্পয ঈন্নয়ন ৩) ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ, পূনঃদ্ধনভতাণ এফং পূনফ তাল্পনয ভােল্পভ মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন নগয এরাকায
দদ্ধযদ্র জনল্পগাষ্ঠীয জন্য স্বে  দীঘ তল্পভয়াদী কভতংস্থাল্পনয সৃদ্ধষ্ট এফং মটকআ নগয ঈন্নয়ল্পনয জন্য ভাস্টায স্দযান প্রণয়ন।

৮।

প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ
ভর প্রকেটি ০৯/০১/২০০৫ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাদ্ধদত য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
দ্ধছর ১৪৯৩৯ .০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকর জুরাআ , ২০০৪ ল্পত জুন , ২০০৯ ম তন্ত । যফতীল্পত ২৮ /০৮/২০০৮ তাদ্ধযল্পখ

নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় প্রকেটিয ১ভ ংল্পাদ্ধধত প্রস্তাফ নুল্পভাদন কযা য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
দ্ধছর ২১০৩৬.০৮ রক্ষ টাকা এফং মভয়াদ জুরাআ ২০০৪, ল্পত জুন ২০১২ ম তন্ত । যফতীল্পত প্রকল্পেয দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয দ্ধযভাণ 
ব্যয় দ্ধযফততন, ফাজায দয নুমায়ী দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয ভন্বয়  ফাস্তফায়নকার বৃদ্ধিয প্রল্পয়াজন য়। এ কর কাযল্পণ প্রকেটি
২১০৩৫.১০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় ২য় ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ জুরাআ-২০০৪ ল্পত জুন-২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয
১৩/০২/২০১২ তাদ্ধযল্পখ দ্ধযকেনা ভন্ত্রণারয় কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত য়।
৯। প্রকে দ্ধযদতনঃ
(ক) এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধযচারক, মফগভ তাজল্পকযা খাতুন কতৃতক গত
১৭/০৪/২০১৫  ১৭/০৫/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ মথািল্পভ
চোঁাআনফাফগঞ্জ  সুনাভগঞ্জ মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কায়জয দ্ধকচৄ স্কীভ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়;
খ)

এ দ্ধফবাল্পগয কাযী দ্ধযচারক, মভাঃ য়াদ্ধদ মাল্পন কতৃতক গত ১৭/০২/২০১৫  ১৮/০২/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ দ্ধঝনাআদ 
চ্যয়াডাঙ্গা মৌযবায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কায়জয দ্ধকচৄ স্কীভ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়।

৯.১। সুনাভগঞ্জ মজরা:
অআএভআদ্ধড কতৃতক অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় সুনাভগঞ্জ মজরায় ফাস্তফাদ্ধয়ত দ্ধতনটি কাম তিভ দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর
সুনাভগঞ্জ মৌযবায দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী ভীয মভাাযপ মাল্পন, কাযী প্রল্পকৌরী কারী কৃষ্ণ ার এফং ঈল্পজরা প্রল্পকৌরী
ংদ্ধিষ্ট কভতকততাগণ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন। প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য য়ফয়িলন  দ্ধদ্ধঅয এয তল্পথ্যয
দ্ধবদ্ধিল্পত প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদদ্ধতত দ্ধতনটি কাম তিভগুল্পরায ং বেপ্ত ফণ তনা দ্ধনল্পভণ মদয়া ল্পরা: ক) নদ তভা ; খ)
দ্ধকল্পচন ভাল্পকতট; গ) টয়ল্পরট।
ক) নদ তভাঃ প্রকল্পেয অতায় ফড়াতায় ২৯৫ দ্ধভটায, ঈদ্ধকরাড়ায় ৮৪ দ্ধভটায এফং দ্ধচরাড়ায় (ভাননীয় নাদ্ধজয এভদ্ধয ফাড়ীয
াভল্পন) ৬৫ দ্ধভটায নদ তভা দতযী কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর নুল্পভাদ্ধদত নকায াল্পথ নদ তভায াভঞ্জস্য ায়া মায়। থ তাৎ
নদ তভায প্রস্থ ৯০০ দ্ধভদ্ধরদ্ধভটায (য়াল্পরয পুরুত্ব ১৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ) এফং ঈচ্চতা ৬০০ মথল্পক ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ায়া মায়।
খ) দ্ধকল্পচন ভাল্পকতটঃ ল্পযয ল্পয়জ খাদ্ধর এরাকায কাচা াক ভাছ-ভাং িয় দ্ধফিল্পয়য ঈল্পদ্দল্পশ্য ২০০.৪৬ ফগদ্ধত ভটায (দদঘ ত
২৬.৫৮ দ্ধভটায এফং প্রস্থ ৫.৪৮ দ্ধভটায) থ তাৎ তল্পরয একটি টিন মল্পডয দ্ধকল্পচন ভাল্পকতট দতযী কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর নকা
নুমায়ী ভাল্পকতল্পটয অয়তন এফং অযদ্ধদ্ধ করাল্পভয ঈয টিন মড ায়া মায়। তল্পফ ভাল্পকতট এখন দ্ধরজ না য়ায় মকান
মদাকান এখন চালু য়দ্ধন। (দ্ধচে-৩,৪)।
গ) াফদ্ধরক টয়ল্পরটঃ দ্ধযদতনকাল্পর নুল্পভাদ্ধদত নকায় ৩৬৫০ দ্ধভদ্ধরদ্ধভটায-৪২৭৫ দ্ধভদ্ধরদ্ধভটায অয়তনল্পনয জায়গায় মগার 
প্রশ্রাল্পফয সুদ্ধফধা ৩টি পুরুলল্পদয টয়ল্পরট এফং ভদ্ধরাল্পদয ব্যফাল্পযয জন্য ১ টয়ল্পরট সুদ্ধফধা যাখা ল্পয়ল্পছ তল্পফ সুনাভগঞ্জ
কাল্পরক্টল্পযয চিল্পয দ্ধযদতল্পন দ্ধগল্পয় মদখা মায় মম, াফদ্ধরক টয়ল্পরটটি অআনজীফী কাযীল্পদয কাম তারল্পয়য দ্ধছল্পন ফা কাম তারল্পয়য
ল্পঙ্গ ংভেক্তবাল্পফ দতযী কযা ল্পয়ল্পছ। াধাযন াফদ্ধরল্পকয ব্যফাল্পযয মকান সুল্পমাগ মনআ। দ্ধযদতল্পনয দ্ধদন াপ্তাদ্ধক চৄটি থাকায়
এফং অআজীফী কাযীল্পদয দ্ধপ ফে থাকায় মকান িল্পভআ মদখা ম্ভফ য় দ্ধন। তল্পফ একজন অআনজীফীয াল্পথ কথা য় দ্ধতদ্ধন
জানান মম, দ্ধনভতাণ কাজ বাল্পর ল্পয়ল্পছ। এটি একটি াফদ্ধরক টয়ল্পরট ল্পর এভন এক স্থাল্পন দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ; মমখাল্পন াধাযণ
জনগল্পণয প্রল্পফাদ্ধধকায খুফআ ীদ্ধভত। াধাযণ ভানুলল্পক এ টয়ল্পরট ব্যফায কযল্পত ল্পর অআনজীফী কাযীল্পদয দ্ধপ ক মেয
দ্ধবতয দ্ধদল্পয় দ্ধছল্পন দ্ধগল্পয় টয়ল্পরট ব্যফায কযল্পত ল্পফ। দ্ধফলয়টি এভন মম এখাল্পন মকান াফদ্ধরক টয়ল্পরট অল্পছ তা জানা াধাযণ
জনগল্পণয মকান সুল্পমাগ মনআ ফা অআনজীফী কাযীল্পদয দ্ধপ কল্পক্ষয দ্ধবতল্পয প্রল্পফল্পয দ্ধফলল্পয় ীভাফিতা/দ্ধনল্পলধাজ্ঞা দ্ধদল্পর
মকঈ তা ব্যফায কযল্পত াযল্পফনা। াফদ্ধরক টয়ল্পরটি জনগল্পণয াল্পথ ময়ায কযায দ্ধফলল্পয় মৌযবায দ্ধনফ তী প্রল্পকৌরীয দৃদ্ধষ্ট
অকল তণ কযা ল্পর দ্ধতদ্ধন জানান মম, টয়ল্পরল্পটয দ্ধবতল্পয মরখা অল্পছ াফদ্ধরক টয়ল্পরট। কাল্পরক্টল্পযট বফল্পনয াভল্পন এত খাদ্ধর
জায়গা থাকায য দ্ধবতল্পয াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাল্পণয কাযণ জানল্পত চাআল্পর দ্ধতদ্ধন জানান মম, দৃশ্যভান জায়গায় াফদ্ধরক
টয়ল্পরট দ্ধনভতাল্পণয জন্য জায়গা ফযাদ্দ ায়া মায়দ্ধন।

৯.২। চোঁাআনফাফগঞ্জ মজরাঃ
দ্ধকল্পচন
ভাল্পকতট দ্ধনভতাণঃ প্রকল্পেয অতায় চোঁাআনফাফগঞ্জ মৌযবায় ৬৯,৭৯,৯৯৪.০০ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় ৯ টি দ্ধকল্পচন
ভাল্পকতট দ্ধনভতাল্পণয প্রদ্ধবন দ্ধছর। ঠিকাদাল্পযযয াল্পথ ম্পাদ্ধদত চ্যদ্ধক্ত নুাল্পয প্রকৃতল্পক্ষ ঈক্ত ৯টি দ্ধকল্পচন ভাল্পকতট দ্ধনভতাল্পণয জন্য
ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৮০,১৬,২৫০.৭৪ টাকা। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম, ফটতরা াট, নয়াল্পগারা াট এফং দ্ধযপুয াল্পটয প্রদ্ধতটিল্পত ৩
টি কল্পয (৩x৩) মভাট ৯ দ্ধকল্পচন ভাল্পকতল্পটয মড দ্ধনভতাল্পণয কথা থাকল্পর ফটতরা াল্পট মড দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ২টি, দ্ধযপুয
াল্পট ৩টি এফং নয়াল্পগারা াল্পট ৪টি। নয়াল্পগারা াল্পট ১টি মড মফী (৪টি) এফং ফটতরা াল্পট ১টি মড কভ দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফলল্পয়
জানল্পত চায়া ল্পর চোঁাআনফাফগঞ্জ মৌযবায মভয়য এফং চোঁাআনফাফগঞ্জ মৌযবায দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী জানান মম, ফটতরা
াটটি মফ পুযাতন এফংএখাল্পন ফহু পূফ ত মথল্পক স্থায়ীবাল্পফ াল্পটয স্থনা যল্পয়ল্পছ। প্রদ্ধত াল্পট এখাল্পন প্রচ্যয মিতা দ্ধফল্পিতায
ভাল্পফ ঘল্পট এফং মিতা-দ্ধফল্পিতাল্পদয মতভন ফড় ভস্যা য় না। ম তুরনায় নয়াল্পগারা একটি নতুন াট; এখাল্পন মতভন মকান
স্থায়ী কাঠাল্পভা দ্ধছর না। পল্পর এ াল্পট ন্য মফচা মকনা কযল্পত মিতা দ্ধফল্পিতা ঈবয়ল্পকআ সুদ্ধফধায ভল্পে ড়ল্পত ত। এ জন্য
এখাল্পন একটি মড মফী দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর প্রদ্ধতটি মল্পডয দদঘয ১২ দ্ধভটায এফং প্রস্থ ৬ দ্ধভটায (অয়তন ৭২.০০
ফগদ্ধত ভটায) ায়া মায়। প্রদ্ধতটি ভাল্পকতল্পট প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডজাআন নুমায়ী টিন ময়ডয নীয়চ উব ায় ভূয়ভ মথয়ক ভূয়ভ
০.৭৫ য়ভটায উচ্চতা  ২.০০ য়ভটায প্রস্থতা য়ফয়ষ্ট কনয়ক্রয়টয োটপভি ফানায়না য়য়ছ। য়যদিয়নয য়দন াট ফায না া
মকান মফচা মকনা মদো মা নাআ। তয়ফ, কয়কটি স্থায়ন য়কছু ন্য-দ্রব্য স্তু কয়য যাো য়য়ছ ভয়ভি মদো মা (য়চত্র নং-১)।
নতুনাট
ল্পত অমাআপুয ড়ল্পক মরন দ্ধনভতাণ t চোঁাআনফাফগঞ্জ ল্পযয নতুন াট মযাড মথল্পক অমাআপুয মযাল্পডয াআল্পড ২০৮
দ্ধভটায অযদ্ধদ্ধ মরন দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর মরল্পনয গবীযতা ৯০০ দ্ধভদ্ধর দ্ধভটায, প্রস্থতা ৬০০ দ্ধভদ্ধর দ্ধভটায এফং
মরল্পনয য়াল্পরয পুরুত্ব ১৫০ দ্ধভদ্ধর দ্ধভটায ায়া মায়। মরল্পনয মফীয বাগ ংল্প মকান ঢাকনা মদয়া মনআ। তল্পফ যাস্তা মথল্পক
দ্ধফদ্ধবন্ন ফাড়ীল্পত প্রল্পফল্পয দ্রৃাযগুল্পরাল্পত লাফ ফাল্পনা যল্পয়ল্পছ। স্থানীয় জনগণ জানায় মম, যাস্তায় মছাট ফাচ্চাযা মখরা দৄরা কযায ভয়
ফা াফধানতা ফতঃ চরাচল্পরয ভয় মরল্পনয ভল্পে ল্পড় মাফায অংকা যল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-২)। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম,
মরনটি ল্পযয একটি ব্যস্ততভ এরাকায় দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। সুতযাং দুঘ তটনায ঝদ্ধিঁ এড়াল্পনায জন্য এ এরাকায় লযাফ/ঢাকনা
মরন দ্ধনভতাণ কযল্পর বার ত ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।

দ্ধচে -১ দ্ধযপুয াল্পট দ্ধনদ্ধভতত মড

য়চত্র -২: অমাআপুয নদ িভায নুয়ভায়দত য়ডজাআন

মগাযস্থাল্পনয ঈন্নয়নঃ প্রকল্পেয ভােল্পভ মগাযস্থান ঈন্নয়ন কল্পম্পাল্পনল্পন্টয অতায় নাল্পভাযাজযাভপুয ঈিযাড়া মগাযস্থান এফং
নাল্পভাযাজযাভপুয ালুয়াফাো মগাযস্থাল্পন দ্ধনদ্ধভতত ল্পয়টিং রুভ (ভত ব্যাদ্ধক্তয খাটিয়া যাখায স্থান ), মগাযস্থাল্পন প্রল্পফল্পয যাস্তা
এফং মগাযস্থাল্পনয ভল্পে দ্ধনদ্ধভ তত াল্পয় াটায যাস্তা দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধযদতন কযা য় । দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম , মগাযস্থাল্পন
প্রল্পফল্পয জন্য এফং মগাযস্থাল্পনয ভল্পে াল্পয় াটায জন্য এআচদ্ধফদ্ধফ দ্রৃাযা ৩০০ দ্ধভটায যাস্তা দতদ্ধয কযা ল্পয়ল্পছ
। দ্ধনদ্ধভ তত
যাস্তাগুদ্ধর ফততভাল্পন চরাচল্পরয জন্য বার ফস্থায় যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য় । তল্পফ, দুটি মগাযস্থাল্পন দ্ধনদ্ধভতত দুটি ল্পয়টিং রুভআ
(খাটিয়া যাখায স্থান ) ম্পূণ ত মযল্পখআ প্রকল্পেয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ । ল্পয়টিং রুল্পভয ফাদ্ধযক কাঠাল্পভা থ তাৎ য়ার ,
দ্ধরায এফং দ্ধদ্ধরং -এয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধকন্তু য়ার  ছাল্পদয োস্টায  মভল্পঝয কাজ কর দ্ধপদ্ধনদ্ধং কাজ
ভাপ্ত যল্পয়ল্পছ (দ্ধচে: ৩  ৪ )। এ প্রংল্পগ প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয দ্ধনকট জানল্পত চায়া ল্পর তোঁযা জানান মম , প্রতুর
ফযাল্পদ্দয কাযল্পণ ল্পয়টিং রুল্পভয কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়দ্ধন ।

য়চত্র-৩ নায়ভাযাজযাভপুয উযাড়া মগাযস্থায়ন য়নয়ভিত
য়টিং রুভ

য়চত্র-4 নায়ভাযাজযাভপুয ালুাফান্ধা মগাযস্থায়ন য়নয়ভিত
য়টিং রুভ

৯.৩। ভাগুযা মজরাঃ ভাগুযা মৌযবায তাদ্ধতাড়া মথল্পক খারকুর াড়া ম তন্ত মরন দ্ধনভতাণ কাল্পজয খারকুর াড়া ংল্পয কাজ
দ্ধযদতন কযা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-৫)। তাদ্ধতাড়া ংল্প দ্ধনদ্ধভ তত ল্পন মরল্পনয ঈয দ্ধনদ্ধভতত লযাফগুল্পরা ঈচ্যুঁ দ্ধনচ্যুঁ যল্পয়ল্পছ মদখা মায়।
তাছাড়া অযদ্ধদ্ধ মরল্পনয াল্প মথল্পক ভাটি ল্পয মায়ায় মরনটিয দ্ধকচৄ ং ঝদ্ধকয ভল্পে যল্পয়ল্পছ। এছাড়া াযরায ভাদ্রাা
প্রাঙ্গল্পন ০২ রুভ দ্ধফদ্ধষ্ট ০১টি ফাথরুভ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ফাথরুল্পভ ব্যফহৃত টাআর এয ল্পয়দ্ধন্টং মনআ ভল্পভত ল্পযজদ্ধভল্পন
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়। তাছাড়া অফাদ্ধক ভাদ্রাাটিয ভৄরবফন মথল্পক ল্যাদ্ধেনটি মফ দূল্পয মদখা মায়। পল্পর ল্যাদ্ধেনটি
মথামথবাল্পফ ব্যফহৃত ল্পেনা ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।

য়চত্র-5 ভাগুযা মৌযবায় তাদ্ধতাড়া মথল্পক খারকুর াড়া ম তন্ত
মরন দ্ধনভতাণ

য়চত্র-6 চ্যয়াডাঙ্গা মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধদ্ধ যাস্তা

৯.৪। দ্ধঝনাআদ মজরাঃ
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় মভাট ১০টি প্যাল্পকল্পজয অতায় মগ্রাথ মন্টায, ড়ক দ্ধনভতাণ  মভযাভত, গনল্পৌচাগায দ্ধনভতাণ  মরন
ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর দ্ধঝনাআদ ল্পযয ফড় ফাজাল্পযয মগ্রাথ মন্টাল্পয দ্ধনদ্ধভতত মড  মক.দ্ধ ফসু ড়ল্পক ফদ্ধস্থত
ভদ্ধন্দল্পযয াল্প দ্ধনদ্ধভতত মৌচাগাযটি  তায াল্প দ্ধনদ্ধভতত মরন ম তল্পফ েণ কল্পযন। ম তল্পফ েণ মদখা মায় মম, মৌচাগাযটি ড়ক
মথল্পক একটু দূল্পয ভাল্পকতল্পটয দ্ধবতল্পয দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ভৄর ড়ল্পকয াল্প াফদ্ধরক টয়ল্পরটিয মকান দ্ধনল্পদদ্ধ তকা মদয়া য়দ্ধন।
তাছাড়া, দ্ধনদ্ধভ তত মরল্পনয লযাফ েদ্ধতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায়। মৌযবায প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ জানা মম, মরন দ্ধযস্কাল্পযয ভয় লযাফ
েদ্ধতগ্রস্ত ল্পয়ল্পছ।

৯.৫। চ্যয়াডাঙ্গা মজরাঃ
‘‘মজরা য ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন’’ ীল তক প্রকল্পেয অতায় চ্যয়াডাঙ্গা মৌযবায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা
য়। দ্ধযদতনকাল্পর চ্যয়াডাঙ্গা মৌযবায় ফাস্তফাদ্ধয়ত “Improvement of Existing BFS Raod by Guide Wall with CC
Road from opposite side of LGED XEN office R&H Road via Adv. Basher House to Ali Hossain Daroga House
at Hat Kalygonj Police para under Chuadanga Pourashava” ীল তক কাজটি ম তল্পফেণ কযা য়। ম তল্পফেমণ মদখা মায় মম,

দ্ধদ্ধ যাস্তাটি মকাথা মকাথা ৩ পৄট অফায মকাথা মকাথা ০৮ পৄট প্রস্ত। এ কর যাস্তা দ্ধদল্পয় জরুযী মান মমভন-এভবুল্পরন্স,
দভকর ফাদ্ধনীয গাদ্ধড় প্রল্পফল্পয মকান সুল্পমাগ মনআ। এভনদ্ধক ঐ যাস্তা দ্ধদল্পয় াধাযণ মান দ্ধযক্সা, বযান  চরাচল্পরয সুল্পমাগ মনআ।
এত রু যাস্তা দ্ধনভতাণ ম্পল্পকত মৌযবা কতৃ ে জানান মম, জায়গা না ায়ায় ফাে ল্পয় ভাল্পঝ ভাল্পঝ রু যাস্তা দ্ধনভতাণ কযল্পত
ল্পয়ল্পছ।
এছাড়া ঈক্ত মৌযবায় “Construction of Drain from Mr. Abdar House via Adv. Rashid House to Mr. Bablu at
Antora lane in Court para under Chuadanga Pourashava” ীল তক ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজটি ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়।
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম, দ্ধনদ্ধভ তত মরল্পনয লযাফগুল্পরয ঈচ্যুঁ দ্ধনচ্যুঁ যল্পয়ল্পছ। দ্ধফযভান যাস্তায াযল্পপ মথল্পক মরল্পনয লযাফ দ্ধকচৄটা
ঈচ্য যল্পয়ল্পছ। ঈচ্যুঁ দ্ধনচ্যুঁ মরল্পনয ঈয দ্ধদল্পয় মানফান চরাচল্পরয ভয় মরল্পনয লযাফ েদ্ধতগ্রস্ত ল্পে এফং বৃদ্ধষ্টয ভয় যাস্তায াদ্ধন
দ্ধনস্কাল্পন ভস্যা ল্পফ ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। মৌযবা কতৃত ে জাদ্ধনল্পয়ল্পছন মম, মরন দ্ধযস্কাল্পযয ভয় লযাফগুল্পরা ঈচ্যুঁ দ্ধনচ্যুঁ ল্পয়
মায়।
১০। িয় কাম তিভঃ দ্ধযদতনকাল্পর সুনাভগঞ্জ মৌযবায় য বেত নদ্ধথ েদ্ধদ ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মম, ফদ্ধণ তত ৩টি কল্পম্পাল্পনন্টআ
মৌযবায় ২০১২-১৩ থ ত ফছল্পযয ০৩টি প্যাল্পকল্পজয অতায় দযে অফান কযা য়। দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এফং দ্ধদ্ধঅয-২০০৮
নুমায়ী দ্ধনদ্ধয়দ্ধভত ব্যফেল্পন দযে অফান, দযে জভা, ভল্যায়ন, চ্যদ্ধক্ত স্বাক্ষয  কাম তাল্পদ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।
দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ নুমায়ী ভল্যায়ন কদ্ধভটিল্পত দ্ধনজ ংস্থা ফদ্ধঃভূতত ২ জন দস্য (গনপূতত দ্ধফবাগ এফং দ্ধফটিদ্ধএর) দ্ধছল্পরন।
দ্ধতনটি কল্পম্পাল্পনল্পন্টয মভাট চ্যদ্ধক্ত ভল্য দ্ধছর ৬৫,৬১,৫২০.১৯ টাকা। দ্ধকন্তু প্রকৃত ব্যয় য় ৬৫,৪৬,৪৭৫.০১ টাকা।
১১। প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন/১৪ ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট ২০৮৮২.৫৩ রক্ষ টাকা মা
নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৯৯.২৮% এফং ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ৯৯.৯৯%। প্রকল্পেয ফছযদ্ধবদ্ধিক ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄক্ত
 ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনেরূঃ
(রক্ষ টাকায়)
থ ত ফছয
ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ
ফভৄদ্ধক্ত
ব্যয়
ব্যদ্ধয়ত
থ ত
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
মভাট
টাকা
প্রঃাঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
২০০৪-০৭
১২০৫.৪৫
১২০৫.৪৫
১২০৫.৪৫
১২০৫.৪৫
১২০৫.৪৫
২০০৭-০৮

৫৩০.৭৭

৫৩০.৭৭

-

৫৩০.৭৭

৫৩০.৭৭

৫৩০.৭৭

-

২০০৮-০৯

২১৬৫.২৬

২১৬৫.২৬

-

২১৬৫.২৫

২১৬৫.২৫

২১৬৫.২৫

-

২০০৯-১০

২৭৭০.৮৩

২৭৭০.৮৩

-

২৭৭০.৮৩

২৭৭০.৮৩

২৭৭০.৮৩

-

২০১০-১১

২৯৩৩.৩৪

২৯৩৩.৩৪

-

২৯৩৩.৩৫

২৯৩৩.৩৫

২৯৩৩.৩৫

-

২০১১-১২

৩৫২০.৫৪

৩৫২০.৫৪

-

৩৫২০.৫৪

৩৫২০.৫৪

৩৫২০.৫৪

-

২০১২-১৩

৩৪৯৯.৭২

৩৪৯৯.৭২

-

৩৪৯৯.৭২

৩৪৯৯.৭২

৩৪৯৯.৭২

-

২০১৩-১৪

৪৪০৯.১৮

৪৪০৯.১৮

-

৪৪০৯.০০

৪২৫৬.৬২

৪২৫৬.৬২

-

১৫২.৩৮

ল্পফ তাল্পভাট = ২১০৩৫.১০

২১০৩৫.১০

-

২১০৩৪.৯২ ২০৮৮২.৫৩

২০৮৮২.৫৩

-

১৫২.৩৮

১২। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য ঃঃ
প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম তন্ত এরদ্ধজআদ্ধড’য চাযজন কভতকততা প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। প্রকে দ্ধযচারক
ংিান্ত তথ্যাদ্ধদ দ্ধনল্পচ প্রদান কযা রঃ
পূণ তকারীন/ খেকারীন

কাম তকার

মভাঃ ভদ্ধভনুর ক

পূণ তকারীন

০৮-০২-২০০৫ ল্পত ১১-১২-২০১০

মভাো অবুর ফাায

পূণ তকারীন

২৭-০২-১১ ল্পত ৩০-০৬-২০১১

মভাঃ অবুর ফাায

পূণ তকারীন

০১-০৭-২০১১ ল্পত ২০-১১-২০১১

মভাঃ অব্দু ছারাভ ভের

পূণ তকারীন

২০-১১-২০১১ ল্পত ৩০-০৬-২০১৪

নাভ  দফী

ঈল্পযয তথ্য ম তাল্পরাচনায় মদখা মায় ভাে ৩ ফছল্পযয ফাস্তফাদ্ধয়ত এ প্রকল্পে চাযজন কভতকততা প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব
ারন কল্পযল্পছন।
১৩। দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয External দ্ধডল্পট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ১০ (দ) টি অদ্ধি এখন দ্ধনষ্পন্ন যল্পয়ল্পছ।
১৪।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
ক) দ্ধযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য ফাত্মাফায়ন ভাষ্টায েযান প্রনয়ন
খ)ভানুল্পলয মভৌদ্ধরক চাদ্ধদা পূযল্পণয রল্পক্ষয মবৌত ফকাঠাল্পভা
ঈন্নয়ন; গ) স্থানীয় মৌয প্রাল্পনয ক্ষভতা বৃদ্ধিয ভােল্পভ
ঈচ্চতয যাজস্ব অয় জতন, মাল্পত কল্পয মটকআ নগয
ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পন দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ কযা মায়; ঘ) মমাগাল্পমাগ
ব্যফস্থায ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ থ তননদ্ধতক কভতকাে 
কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট কযা ।

ত পরাপর
দ্ধজত
এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন, ভাঠ
ম তাল্পয় ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পন মদখা মায় মম,
২২ টি
মৌযবা  যংপুয এফং কুদ্ধভো দ্ধটি কল্পাল্পয তল্পন ভাস্টায
েযান প্রনয়ণ কযা ল্পয়ল্পছ । এছাড়া, ৪৩ টি মৌযবায
ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এ দ্ধফবাল্পগয ভতাভত
এ প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধযদতন, ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্প
দ্ধফস্তাদ্ধযতবাল্পফ ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।

1৫ | ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর এয কাযণঃ প্রয়মাজে ন।
১৬। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ
১৬.১ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন স্বাবায়ফক য়ফরি  ব্য বৃয়দ্ধ ( Time and Cost Over-run): প্রকেটিয ভর নুয়ভায়দত মভাদকার য়ছর
জুরাআ, ২০০৪ য়ত জুন , ২০০৯ ম িন্ত মভাট ৫ ফছয মভায়দ ফাস্তফায়নয জন্য য়নধ িায়যত য়ছর । য়কন্তু প্রকেটি প্রকৃতয়ি জুন ,
২০১৪-মত ভাপ্ত  । প্রকেটি ফাস্তফায়ন ভর নুয়ভায়দত মভাদকার মভাতায়ফক ৫ ফছয়যয য়যফয়তি ১০ ফছয ভ প্রয়াজন
। থ িাৎ প্রকেটি ফাস্তফায়ন টাআভ বায যান  ২০০ %। ন্যয়দয়ক প্রকেটিয ভর নুয়ভায়দত ব্য য়ছর ১৪৯৩৯ .০০ রি
টাকা, য়কন্তু প্রকেটি ফাস্তফায়ন প্রকৃত ব্য য়য়ছ ২০৮৮২ .৫৩ রি টাকা। থ িাৎ কস্ট বায যান য়য়ছ ৫৯৪৩ .২৬ রি টাকা
ফা ৩৯.৭৮% (নুয়ে-৪  ৮)।
1৬.2 ঘন ঘন প্রকে দ্ধযচারক দ্ধযফততনঃ প্রকেটিয শুরু য়ত ভাপ্ত ম িন্ত মভাট ৪ ফায প্রকে য়যচারক য়যফতিন 
। প্রকেটি
ফাস্তফায়ন ্ন ্ন প্রকে য়যচারক য়যফতিন া প্রকেটি ২ফায ংয়াধন  য়নধ িায়যত মভায়দ ম্পন্ন কযা মায়ন ভয়ভি
প্রতীভান  (নুল্পে-১২)।

১৬.৩ প্রকেটিয অতা য়নয়ভিত ফকাঠায়ভাভয়য য়নয়ভত যিণায়ফিণ না াঃ প্রকেটিয অতা মদয়য য়ফয়বন্ন মৌযবা
ফাস্তফায়ত ড়ক , াফয়রক টয়রট , মরয়নজ, য়কয়চন ভায়কিট ন্যান্য ফকাঠায়ভায কাজ য়যদিয়ন মদো মা ম িাপ্ত
যিণায়ফিয়ণয বায়ফ য়নক স্থায়ন াফয়রক টয়রট , মরন ব্যফায নুয়মাগী য় য়ড়য়ছ । এছাড়া প্রকেটিয অতা
সুনাভগঞ্জ য়য য়জোয়র এরাকা য়কয়চন ভায়কিট য়নভিাণ কযা য়র প্রয়াজনী উয়যায়গয বায়ফ এেন চালু কযা ম্ভফ
য়ন (নুল্পে-৯.৩,৯.৪,৯.৫)।
১6.৪ প্রকয়েয অতা য়ফয়বন্ন মৌযবা য়স্কভ য়নধ িাযয়ণয মিয়ত্র মথ িাথতা য়ফয়ফচনা না কযাঃপ্রকে এরাকা য়যদিনকায়র মদো মা,
য়ফয়বন্ন মৌযবা মম কর য়স্কভ ফাস্তফান কযা য়য়ছ প্রকৃত প্রয়াজন য়কংফা গ্রায়ধকায য়ফয়ফচনা য়নধ িাযণ কযা য়ন
।
মমভন সুনাভগঞ্জ মজরায য়জোয়র এরাকা য়নয়ভিত য়কয়চন ভায়কিটটি এেন চালু কযা ম্ভফ য়ন
। এছাড়া াফয়রক
টয়রয়টয স্থান য়নধ িাযয়ণয মিয়ত্র জনফহুর এফং ফ িাাধাযয়ণয য়নয়ভত ব্যফায়যয য়ফলটি য়নয়িতকয়ে মম ধযয়ণয স্থান
য়নধ িাযণ কযায প্রয়াজন য়ছর তা কযা য়ন । পয়র অয়রাচে প্রকেটিয অতা য়নয়ভিত াফয়রক টয়রটভয় ফ ি াধায‡ণ য
স্বাবায়ফক ব্যফায য়নয়িত কযা ম্ভফ য়ন । এছাড়া ম িয়ফ ক্ষজে অয মদো মা, ড়ক য়নভিায়ণয মিয়ত্র মকান স্ট্রাোড ি ভান
য়ফয়ফচনা কযা য়ন। মমভন চুাডাো মৌযবা য়কছু যাস্তা ৩ ফুট য়ত ০৮ ফুট প্রয়স্ত য়নভিাণ কযা য়য়ছ, মা য়দয় জরুযী মান
মমভন-এভবুয়রন্প, দভকর ফায়নীয গায়ড় প্রয়ফয়য মকান সুয়মাগ মনআ। এভনয়ক ঐ যাস্তা য়দয় াধাযণ মান য়যিা, বোন 
চরাচয়রয সুয়মাগ মনআ। এত রু যাস্তা য়নভিাণ ম্পয়কি মৌযবা কর্তি ক্ষ জানান মম, জায়গা না ায়ায় ফাে ল্পয় ভাল্পঝ ভাল্পঝ
রু যাস্তা দ্ধনভতাণ কযল্পত ল্পয়ল্পছ (নুল্পে-৯.১, ৯.৫)।
১6.৫ উয়ল্লেয়মাগ্য য়স্কভ না থাকয়র য়মৌয়ক্তকবায়ফ প্রকে এরাকা বৃয়দ্ধঃ প্রকেটিয অতা মভাট ৪৩টি মৌযবা ফকাঠায়ভা
য়নভিাণ ২২টি মৌযবায ভাস্টায েোয়নয ংস্থান য়ছর । য়যজয়ভন য়যদিয়ন প্রাপ্ত তথ্য  য়ডয়য় ম িয়ফিয়ণ মদো মা ৯
ফছয ব্যাী ফাস্তফায়ত প্রকেটিয ভাধ্যয়ভ মৌযবাভয় ফকাঠায়ভা য়নভিায়ণ উয়ল্লেয়মাগ্য য়স্কভ ফাস্তফায়ন থ ি ংস্থান য়ছরনা ।
উদাাযণস্বরু মভৌরবীফাজায মৌযবা ভাত্র ৫৫ .০০ রি টাকা , সুনাভগঞ্জ মৌযবা ৭৭ .০০ রি টাকা , নায়টায মৌযবা
১৭৪.৬৫ রি টাকা  টুাোরী মৌযবা ২১১ .৯৩ রি টাকায ংস্থান । এত াভান্য অয়থ িক ংস্থায়ন মকান মৌযবা
উয়ল্লেয়মাগ্য ফা দৃশ্যভান মকান উন্নন কাজ কযা ম্ভফ য়ছরনা । পয়র অয়রাচে প্রকয়েয অতা মৌযবায়বয়ত্তক মম ফযাে
প্রদান কযা য়য়ছ তা য়দয় উক্ত মৌযবা মকান ভাস্টায েোন মভাতায়ফক মকান উন্নন কাজ কযা য়ন । মফীযবাগ মৌযবা
অয়রাচে প্রকয়েয অতা প্রাপ্ত ফযায়েয টাকা য়যকয়েত য়স্কভ য়নধ িাযণ , ড়ক য়নভিায়ণয মিয়ত্র য়নকটা যিণায়ফিয়ণয
অদয়র থ ি ব্য কযা য়য়ছ, মা একটি প্রকে ফাস্তফায়নয ভর উয়েয়শ্যয ন্তযা (নুল্পে-৯.২)।
১৭।

সুাদ্ধযঃ

১৭.১ প্রকেটিয অতা মভাট ২২টি মৌযবায ভাস্টায েোন প্রণয়নয কাজ কযা য়য়ছ । উক্ত ২২টি মৌযবা বয়ফষ্যয়ত মম মকান
উন্নন প্রকে গ্রয়ণয মিয়ত্র ভাস্টায েোয়ন সুায়য মভাতায়ফক প্রকে গ্রয়ণয য়ফলয় স্থানী যকায য়ফবাগ প্রয়াজনী উয়যাগ
গ্রণ কযয়ফ (নুল্পে-১৪)।
১৭.২ বয়ফষ্যয়ত এ জাতী প্রকে ভৄর নুল্পভাদ্ধদত ব্যয়  ভল্পয় ফাস্তফায়ল্পন স্থানী যকায য়ফবাগ প্রয়াজনী উয়যাগ গ্রণ কযয়ফ
(নুল্পে-১৬.১)।
১৭.৩ স্থানী যকায য়ফবাগ বদ্ধফষ্যল্পত ফাস্তফায়নাধীন কর প্রকল্পেয মক্ষল্পে যকাযী দ্ধফযভান দ্ধফদ্ধধভারা নুমায়ী পূণ তকারীন প্রকে
দ্ধযচারল্পকয দ্ধনল্পয়াল্পগয দ্ধফলল্পয় ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ (নুঃ ১৬.২)।
১৭.৪। চোঁাআনফাফগঞ্জ মৌযবায প্রদ্ধতটি াল্পট (ফটতরা, নয়াল্পগারা এফং দ্ধযপুয ) ৩ টি কল্পয (৩x৩) মভাট ৯ দ্ধকল্পচন ভাল্পকতল্পটয মড
দ্ধনভতাল্পণয কথা থাকল্পর ফাস্তল্পফ ফটতরা াল্পট মড দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ২টি
, দ্ধযপুয াল্পট ৩টি এফং নয়াল্পগারা াল্পট ৪টি ।
নয়াল্পগারা াল্পট ১টি মড মফী (৪টি) এফং ফটতরা াল্পট ১টি মড কভ (২ টি) দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফলল্পয় মথামথ কতৃতল্পক্ষয নুল্পভাদন
গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ (নুল্পেদ-৯.2)।

১৭.৫। থ ত প্রাদ্ধপ্তয াল্পথ াভঞ্জস্য মযল্পখ প্রকে গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং তা ফ তাঙ্গীনবাল্পফ ভাপ্ত কযা ফা
িনীয়। দ্ধকন্তু চোঁাআনফাফগঞ্জ
মজরায় মগাযস্থান ঈন্নয়ল্পনয মক্ষল্পে তা প্রদ্ধতাদ্ধরত য় দ্ধন । এ মক্ষল্পে ঐ মগাযস্থান কয়ম্পায়নয়েয অংদ্ধক কাজ ফাকী মযল্পখআ
প্রকেটি ভাপ্ত কযা ল্পয়ল্পছ। এয কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয (নুল্পেদ- ৯.২  ১৬.4)।
১৭.৬। সুনাগঞ্জ ল্পযয ল্পয়জখাদ্ধর এরাকায় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধকল্পচন ভাল্পকতটটি চালু কযায রল্পক্ষ মদাকানী/ব্যফায়ীল্পদয নুপ্রাণীত এফং ভাল্পকতট
দ্ধরজ প্রদাল্পনয দ্ধনদ্ধভি মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ। অআনজীদ্ধফ কাযীল্পদয দ্ধপল্পয রাল্পগায়া দ্ধছল্পন াফদ্ধরক টয়ল্পরট
দ্ধনভতাল্পণয কাযণ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পত াল্পয । ঈল্পেখ্য ঈক্ত দ্ধপল্পয দ্ধবতয দ্ধদল্পয় ঐ টয়ল্পরল্পট প্রল্পফ কযল্পত য়
(নুল্পেদ-৯.১  ১৬.৪);
১৭.৭। প্রকেটিয অতা য়নয়ভিত ফকাঠায়ভাভয়য য়নয়ভত যিণায়ফিণ কযায প্রয়াজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রয়াজন(নুল্পেদ১৬.৩);
১৭.৮। বদ্ধফষ্যল্পত য়ফয়বন্ন মৌযবা য়স্কভ য়নধ িাযয়ণয মিয়ত্র মথ িাথতা য়ফয়ফচনা কযা (নুল্পেদ-১৬.৪);
১৭.৯। দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত মকান মকান মৌযবায জন্য নাভভাে টাকা ফযাদ্দ দ্ধদল্পয় ৪৩টি মৌযবা প্রকল্পে ন্তভূক্ত কযা ল্পয়ল্পছ। বদ্ধফষ্যল্পত
নাভভাে টাকা ফযাদ্দ দ্ধদল্পয় প্রকল্পেয ব্যাদ্ধপ্ত বৃদ্ধি না কযায দ্ধফলয়টি
স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ দ্ধফল্পফচনা কযল্পত াল্পয (নুল্পেদ১৬.৫);
১7.10। External দ্ধডল্পটয অদ্ধিগুল্পরা দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধিয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১3);
১৭.১১। নুল্পেদ ১ ৭.১ মথল্পক ১ ৭.১০ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং ০১
ভাল্পয ভল্পে গৃীত ব্যফস্থা এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।
-------------০--------------

যংপুয মজরায শ্যাভা সুন্দযী খার ঈন্নয়ন প্রকে
ম্পাবপ্ত মূল্যান প্রবতগফদন
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১।

প্রকল্পেয ফান

: যংপুয দ্ধটি কল্পতাল্পযন

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংা

: যংপুয মৌযবা  যফতীল্পত

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

:

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
প্রকৃত ব্যয়
মভাট
ভর
ফ তল্পল
টাকা
মভাট
ংল্পাদ্ধধত
প্রকে
টাকা
মভাট
াায্য
প্রকে
টাকা
াায্য
প্রকে াায্য
২২৯৪.০০
২২৯৪.০০
২১৭২.০০

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয।

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

ভাচ ত, ২০১১
ল্পত
জুন, ২০১৩

ভাচ ত, ২০১১
ল্পত
জুন, ২০১৪

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

দ্ধতিান্ত
ব্যয় (ভর
প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

ভাচ ত, ২০১১
ল্পত
জুন, ২০১৪

-

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)

৪০%

ত গ্রগদ্ধতয তথ্য
৫। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষযভাোয দ্ধফযীল্পত দ্ধজত
দ্ধনল্পে প্রদান কযা ল্পরা (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয):
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভক
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
একক
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
নং
কাল্পজয ংগ
নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
(জুন,২০১৩ম তন্ত)
রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ (%)
অদ্ধথ তক (%)
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
১।
াোআ এে াদ্ধবল্পত 
৫.০০
১০০%
৫০০
২।
বৃক্ষল্পযাণ
দ্ধক.দ্ধভ.
৯দ্ধক.দ্ধভ. ৩.০০
৩।
শ্যাভা সুন্দযী খার খনন
ঘন দ্ধভ.
১৭৭০৮০ ১৪১.৬৫
১৩৫.২৮
১৭৭০৮০.০০
৪।
মলা প্রল্পটকন
দ্ধক.দ্ধভ.
১৪৯৯.৫ ৭.৯৩
১২৫৪.৭৭
৬.৮৭
৫
৫।
শ্যাভা সুন্দযী খার ফযাফয পৄটাত
দ্ধক.দ্ধভ.
৪৩১.০০ ৭.৯৩
৩০০.০০
৬.৬৭
দ্ধনভতাণ
৬।
দ্ধট মফি দ্ধনভতাণ
ংখ্যা
২০
১৪.১৫
০.৫১
১৮
৭।
শ্যাভা সুন্দযী খাল্পরয ঈয ব্রীজ/কারবতাট দ্ধভ.
২০.৫০
২৫.০৯
২০.৫০
২৬.১১
পুনফান
৮।
শ্যাভা সুন্দযী খাল্পরয ঈয ব্রীজ/কারবতাট দ্ধভ.
৯৬.১৫
৪১৫.৫৬
৯৬.১৫
৪২৮.০৩
পুনদ্ধনভতাণ
মভাট =
২৪৮৫.০০
২১৪৯.৭৯

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযনঃ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ল্পনয দাদ্ধয়ত্ব যংপুয মৌযবায দ্ধযফল্পতত স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয মক প্রদান এফং তায পল্পর সৃষ্ট ভন্বল্পয়য বাল্পফ প্রকেটিয কাজ ভাপ্ত যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রকে কতৃতক্ষ জাদ্ধনল্পয়ল্পছ।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণ :

৭.১। প্রকল্পেয টভূদ্ধভঃ ত ফছল্পযয দ্ধধক পুযাতন শ্যাভা সুন্দযী খারটি যংপুয ল্পযয ভল্পে ফদ্ধস্থত। খারটিয ঈন্নয়ন  ংস্কায না
কযায পল্পর কারিল্পভ খারটি অফজতনা  ন্যান্য দূদ্ধলত ফল্পজতয বযাট ল্পয় মগল্পছ; মা ল্পযয দ্ধযল্পফ দূলণ  ভক দ্ধফস্তাল্পযয
ন্যতভ কাযল্পণ দ্ধযণত ল্পয়ল্পছ। পল্পর, জনস্বাস্থয  দ্ধযল্পফ ভাযাত্নকবাল্পফ েদ্ধতগ্রস্ত ল্পে। ন্যদ্ধদল্পক, দ্ধফবাগীয় য দ্ধল্পল্পফ
যংপুয মাো শুরু কযায় ল্পয এক দ্ধদল্পক মমভন জনংখ্যা  ফকাঠাল্পভাগত সুল্পমাগ সুদ্ধফধা বৃদ্ধি াল্পে; মতভদ্ধন নাগদ্ধযক সুল্পমাগ
সুদ্ধফধা সৃদ্ধষ্ট, জনস্বাস্থয  দ্ধযল্পফগত ঈন্নয়ল্পনয প্রল্পয়াজনীয়তা বৃদ্ধি াল্পে। অল্পরাচয শ্যাভা সুন্দযী খারটি ংস্কায কযা ল্পর
ল্পযয দ্ধযল্পফ দূলণ মযাধ, াদ্ধন প্রফা সৃদ্ধষ্ট এফং জনস্বাল্পস্থযয ঈন্নয়ন াদ্ধধত ল্পফ। খাল্পরয ঈয ব্রীজ ফা কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয
ভােল্পভ মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ঘটল্পফ, খাল্পরয নফধ দখর মযাধ কযা ম্ভফ ল্পফ এফং যফাীয দ্ধফল্পনাদন  নাগদ্ধযক
জীফল্পনয সুল্পমাগ-সুদ্ধফধা সৃদ্ধষ্ট দদ্ধযদ্র জনল্পগাষ্ঠীয কভতংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃদ্ধষ্ট ল্পফ।
৭.২। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্যঃ
১) শ্যাভা সুন্দযী খার পূনঃখনল্পনয ভােল্পভ দ্ধযল্পফ দূলণ মযাধ কযা;
২) খাল্পরয চতুযাল্পবত য়াকল্পয় দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ যফাীয দ্ধফল্পনাদন  নাগদ্ধযক জীফল্পনয ঈন্নয়ন;
৩) দ্ধযল্পফ দূলণ মযাধ, াদ্ধন প্রফা সৃদ্ধষ্ট এফং দ্ধযল্পফ দূলণ মযাল্পধয ভােল্পভ জনস্বাল্পস্থয ঈন্নয়ন;
৪) শ্যাভা সুন্দযী খার অাল্পয খারভল্পয নফধ দখর মযাধ;
৫) শ্যাভা সুন্দযী খাল্পরয ঈয দ্ধব্রজ কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ ল্পযয মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন;
৬) মবৌত ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ কভতংস্থান সৃদ্ধষ্ট।
৭.৩। প্রকল্পেয নুল্পভাদন, থ তায়ন  ংল্পাধন :
প্রকেটি গত ২৭/০৩/২০১১ তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক ২২৯৪.০০ রে টাকা ব্যল্পয় ভাচ ত ২০১১ ল্পত জুন ২০১৩
মভয়াল্পদ নুল্পভাদন কল্পযন এফং গত ১৪/০১/২০১৩আং তাদ্ধযল্পখ প্রকে ব্যয় ংল্পাধন কল্পয মভাট ২৪৮৫.০০ র ে টাকা দ্ধনধ তাযন
কযা য় এফং যফতীল্পত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক মভয়াদ ভাচ ত ২০১১ ল্পত জুন ২০১৪ মভয়াল্পদ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়।
৭.৪। প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন, ২০১৪আং ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট ২১৪৯.৭৯ রক্ষ টাকা;
মা নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৮৬.৫১%।
৭.৫। প্রকেটিয ফছয দ্ধবদ্ধিক অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনল্পেরূঃ
থ ত ফছয
(১)
২০১০-২০১১

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
(২)
(৩)
(৪)
-

ফভৄদ্ধক্ত
(৫)
-

মভাট
(৬)
-

ব্যয়
টাকা
(৭)
-

(রক্ষ টাকায়)
ব্যদ্ধয়ত
থ ত
প্রঃাঃ
(৮)
(৯)
-

২০১১-২০১২

৫০০.০০

৫০০.০০

-

৫০০.০০

২৮৫.৪৯

২৮৫.৪৯

-

২১৪.৫১

২০১২-২০১৩

৮৮৩.০০

৮৮৩.০০

-

৮৮৩.০০

৬৯৬.১৮

৬৯৬.১৮

-

১৮৬.৩২

২০১৩-২০১৪

১১০২.০০

১১০২.০০

-

১১০২.০০

১১৬২.৬২

১১৬২.৬২

-

৬০.৬২

ফ তল্পভাট =

২৪৮৫.০০

২৪৮৫.০০

-

২৪৮৫.০০

২১৪৪.৭৯

২১৪৪.৭৯

-

৩৪০.২১

৭.৬

প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত িয় কাম তিভ ল্পত দদফচযল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত শ্যাভা
সুন্দযী খার খনল্পনয জন্য ম্পাদ্ধদত প্যাল্পকজ নং- অআএল্পকঅযদ্ধ, ডদ্ধফস্দঈ-১ এয িয় প্রদ্ধিয়া ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা মায় মম,
অল্পরাচয কাল্পজয প্রাক্কদ্ধরত ভল্য দ্ধছর ১৩৪৯৫৫৭১.০১ টাকা। গত ০২/০৬/১১  ৭/৬/১১ তাদ্ধযল্পখ মথািল্পভ দদদ্ধনক দ্ধযল্পফ 
The Daily Star দ্ধেকায় এফং গত ১২-৬-২০১১ তাদ্ধযল্পখ দ্ধদ্ধটিআঈ এয ল্পয়ফ াআল্পট ঈভৄক্ত িদ্ধতল্পত দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকা
কযা য়। ম মভাতাল্পফক মভাট ০৪ জন দযদাতা দযে দাদ্ধখর কল্পয এফং ০৩ জনল্পক মযনদ্ধব মঘালণা কযা য়। যফতীল্পত,
মভ তা এআচ এে এভদ্ধল্পক ফ তদ্ধনে দযদাতা দ্ধল্পল্পফ গত ২১-০৭-২০১১ তাদ্ধযল্পখ ১৪১৬৪৬৬২.৬১ টাকা কাম তাল্পদ মদয়া য়।

৭.৭। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য:
প্রকেটিল্পত ১ (এক) জন প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। দ্ধনল্পচ প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য প্রদান কযা রঃ
িদ্ধভক নং
১

প্রকে দ্ধযচারল্পকয নাভ, দফী  মফতন মস্কর
মভাঃ দ্ধপকুর আরাভ অকন্দ
দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী

দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয ভয়
এবপ্রর, ২০১১
ল্পত
জুন,২০১৪

দাদ্ধয়ল্পত্বয ধযণ (দ্ধতদ্ধযক্ত
দাদ্ধয়ল্পত্বয পূণ তকারীন)
দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ
পূণ তকারীন

০৮। প্রকে দ্ধযদতনঃ যংপুয মজরায শ্যাভা সুন্দযী খার ঈন্নয়ন (ংল্পাদ্ধধত) ীল ত‘ক প্রকল্পেয অতায় শ্যাভা সুন্দযী খার পুনঃখনন,
মলা প্রল্পটকন, খাল্পরয াল্পড় পৄটাত দ্ধনভতাণ, দ্ধট মফি দ্ধনভতান, ব্রীজ কারবতাট পুনফ তান  মভযাভত এফং ব্রীজ কারবাট ত
পুনদ্ধনভতাণ কাজ কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। গত ২৪/১০/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় যংপুয
দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ফদ্ধস্তল্পত ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়। প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কাল্পজয দ্ধফফযণ,
ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পন প্রাপ্ত তথ্য দ্ধনল্পে ঈস্থান কযা রঃ
৮.১। খার খননঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় মভাট ১৫.৮৭ দ্ধকঃদ্ধভঃ খার খনল্পনয ংস্থা দ্ধছর এফং প্রাপ্ত দ্ধদ্ধঅয মভাতাল্পফক ১৫.৮৭
দ্ধকদ্ধভঃ খার খনন কাজ মল ল্পয়ল্পছ। গত ২৪-১০-২০১৫ তাদ্ধযল্পখ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতনকাল্পর ১৫.৮৭ দ্ধকঃদ্ধভঃ খার খনন কাল্পজয
কল্পয়কটি স্থান ম তল্পফক্ষণ কল্পয মদখা মায় মম, খারটি পুনঃখনন কযা ল্পর দুআ াল্পয গৃস্থাদ্ধর মথল্পক দ্ধনয়দ্ধভত ভয়রা অফ তজনা
মপরা এফং সুয়যাল্পযল্পজয রাআন যাদ্ধয খাল্পরয াল্পথ ংল্পমাগ এফং দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযস্কায না কযায পল্পর খারটি পুনযায় বযাট ল্পয়
মাল্পে এফং াদ্ধন কাল্পরা এফং দুগেভেক্ত ল্পয় মগল্পছ (দ্ধচে-১,২,৩,৪)।
৮.২। মলা প্রল্পটকন, মফি দ্ধনভতাণ, বৃক্ষল্পযান  ব্রীজ/কারবাট দ্ধনভতাণঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় যংপুয মজরায শ্যাভা সুন্দযী
খাল্পরয ঈন্নয়ল্পনয জন্য ৭.৯৩২ দ্ধকঃদ্ধভঃ মলা প্রল্পটকন কাজ ০৪টি প্যাল্পকল্পজ দ্ধফবক্ত কযা য়। প্রাপ্ত তল্পথ্য মদখা মায় মম, ০২টি
প্যাল্পকল্পজয কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ফাকী ০২টি প্যাল্পকল্পজয কাল্পজয ০১টি ৫৫% এফং ন্যটিয ৮৭% কাজ মল ল্পয়ল্পছ। এ
দ্ধফলল্পয় জানল্পত চাআল্পর প্রকে দ্ধযচারক জানান মম, প্রথল্পভ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধয ংস্থান নুমায়ী ভাঠ ম তাল্পয় তৎকারীন যংপুয
মৌযবা অল্পরাচয প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধনল্পয়াদ্ধজত দ্ধছর। তঃয ২২-১১-২০১২ তাদ্ধযল্পখ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ দ্ধডদ্ধআদ্ধ
বায় প্রকল্পেয কভ গ্রগদ্ধত, মৌযবা দ্ধফলুপ্ত কল্পয দ্ধটি কল্পতাল্পযন মঘালনা এফং একজন প্রাক দ্ধনল্পয়াগ কযা, দ্ধনফ তাচল্পনয
তাদ্ধযখ মঘালণা কযা এফং দ্ধনফ তাচল্পনয পূল্পফ ত প্রকল্পেয গ্রগদ্ধত ব্যহৃত য়ায অংকা প্রকা কযা য় এফং প্রকে ফাস্তফায়ন
িদ্ধতল্পত দ্ধযফততন এল্পন এরদ্ধজআদ্ধড’মক দাদ্ধয়ত্ব মদয়। দ্ধতদ্ধন অয ঈল্পেখ কল্পযন মম, দ্ধনফ তাচল্পনয ল্পয অল্পরাচয যংপুয দ্ধটি
কল্পতাল্পযল্পনয ল্পমাদ্ধগতায কাযল্পণ ঈদ্ধেদ্ধখত প্রকল্পেয ০২টি প্যাল্পকল্পজয কাজ মল কযা মায়দ্ধন (দ্ধচে-৪)।
ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ম তল্পফক্ষণ কাল্পজ মদখা মায়, মলা প্রল্পটকন কাল্পজয জন্য খাল্পরয ৬.৮৭ দ্ধকঃদ্ধভঃ এরাকায় অযদ্ধদ্ধ মার
স্থান কল্পয অযদ্ধদ্ধ মেট স্থান কযা ল্পয়ল্পছ এফং খাল্পরয াল্পড়য মলাল্প দ্ধদ্ধ ব্লক স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া মদ্ধবং ব্লক
দ্ধদল্পয় ৬.৬৭ দ্ধকঃদ্ধভঃ াল্পয় চরায থ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। খাল্পরয মলাল্প স্থাদ্ধত দ্ধদ্ধ ব্লক ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা মায় মম, ব্লকগুল্পরা
স্থান ভান্তযার য়দ্ধন। ঠিকবাল্পফ কভপ্যাকন না কযায পল্পর এভনটি ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ জায়গায় মথল্পক
ব্লক ঈল্পঠ মগল্পছ। দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ জায়গায় খাল্পর ভাছ ধযায জন্য ব্লক ঈঠিল্পয় ফোঁ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ এফং প্রল্পতযকটি ফাদ্ধড় মথল্পক
সূযয়াল্পযল্পজয রাআন খাল্পরয াল্পথ াআল্পয ভােল্পভ ংল্পমাগ মদয়া ল্পয়ল্পছ এফং সূয য়াল্পযজ রাআল্পনয াদ্ধন াআল্পয ভােল্পভ
যাদ্ধয ফস্দল্পকয ঈয ড়ল্পছ । পল্পর, ব্লকগুল্পরা পোঁকা ল্পয় ধীল্পয ধীল্পয ঈল্পঠ মাল্পে ফা ল্পয মাল্পে। খাল্পরয ০২ (দুআ) াড় দ্ধদল্পয়

নদ তভা দ্ধনভতাণ কল্পয গৃস্থাদ্ধর এফং বৃদ্ধষ্টয াদ্ধন কল্পয়কটি চযাল্পনল্পরয ভােল্পভ খাল্পর প্রফাদ্ধত কযায ব্যফস্থা কযল্পর খারটিয াড় 
প্রল্পটকন কাজ মটকআ ত (দ্ধচে-৪)।
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ২০টি দ্ধটিং মফি দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-২)। তল্পফ খাল্পরয াল্পড় গরু, ছাগর মফল্পধ যাখা  তায
পল্পর অফজতনায স্তু এফং গৃস্থাদ্ধরয ভয়রা অফ তজনা খাল্পরয াল্পড় দ্ধনল্পক্ষ কযায় অল্পরাচয খাল্পরয মম ফস্থা তাল্পত মফল্পি ফায
ত ল্পে না। এছাড়া, জানা মগল্পছ বৃক্ষল্পযাল্পনয ংস্থান
ভত দ্ধযল্পফ মনআ। পল্পর এ মফি দ্ধনভতাণ কাল্পজয মম ঈল্পদ্দশ্য দ্ধছর তা দ্ধজত
থাকল্পর মকান বৃক্ষল্পযান কযা য়দ্ধন। তল্পফ ০৪টি ব্রীজ  ০২টি ফক্স কারবাট দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ(দ্ধচে-৩)।

৯।

দ্ধচেঃ১-খাল্পরয াড় যক্ষা কাজ, সূযয়াল্পযজ রাআন, অফজতনা,
নফধবাল্পফ স্থাদ্ধত ফাশঁ

দ্ধচেঃ২-খাল্পরয াড় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধট মফি

দ্ধচেঃ৩-াল্পয় চরায থ, অফজতনা, দ্ধনদ্ধভতত কারবাট ত

দ্ধচেঃ৪-ভাপ্ত কাজ

দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয External দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।

১০। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
শ্যাভা সুন্দযী খার পূনঃখনল্পনয ভােল্পভ দ্ধযল্পফ দুলণ মযাধ
কযা; খাল্পযয চতুযাল্পবত য়াকল্পয় দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ
যফাীয দ্ধফল্পনাদন  নাগদ্ধযক জীফল্পনয ঈন্নয়ন; দ্ধযল্পফ দুলণ
মযাধ, াদ্ধন প্রফা সৃদ্ধষ্ট এফং দ্ধযল্পফ দুলণ মযাল্পধয ভােল্পভ
জনস্বাল্পস্থয ঈন্নয়ন; শ্যাভা সুন্দযী খার অাল্পয খারভল্পয
নফধ দখর মযাধ; শ্যাভা সুন্দযী খাল্পরয ঈয দ্ধব্রজ কারবাট ত
দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ ল্পযয মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন; মবৌত
ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ কভতংস্থান সৃদ্ধষ্ট।

দ্ধজতত পরাপর
এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন, ভাঠ
ম তাল্পয় ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত ফরা মায় মম,
ঈল্পদ্দশ্য নুমায়ী প্রকে কাজ ভাপ্ত না য়ায় প্রকল্পেয
ত য়দ্ধন; মা এ প্রদ্ধতল্পফদল্পনয
কাংদ্ধখত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
দ্ধযদতন ংল্প অল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এ প্রকল্পেয
ভােল্পভ শ্যাভা সুন্দযী খার মফদখর  াদ্ধযল্পয় মায়া
মথল্পক মেঁল্পচ মগল্পছ।

১১।

ঈল্পদ্দশ্য পুযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযনঃ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত বৃক্ষল্পযাল্পনয ংস্থান থাকল্পর কাজটি কযা য়দ্ধন এফং
শ্যাভা সুন্দযী খাল্পরয মলা প্রল্পটকন  পৄটাত দ্ধনভতাণ  শ্যাভা সুন্দযী খাল্পরয াড় দ্ধদল্পয় মফি দ্ধনভতাণ মথািল্পভ ৭.৯৩
দ্ধকঃদ্ধভঃ, ৭.৯৩ দ্ধকঃদ্ধভঃ  ২০টি’য দ্ধফযীল্পত মথািল্পভ ৬.৮৭ দ্ধকঃদ্ধভঃ, ৬.৬৭ দ্ধকঃদ্ধভঃ  ১৮টি দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ থ তাৎ
প্রল্পটকন, কাজ, পৄটাত দ্ধনভতাণ  বৃক্ষল্পযান মথািল্পভ ১.৮৬ দ্ধকঃদ্ধভঃ ১.২৩  ০২টিয কাজ কযা য়দ্ধন। দ্ধফধায় প্রকল্পেয
ত য়দ্ধন।
ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজত

১২।

ভস্যাঃ

১২.১। খার খননঃ দুআ াল্পয গৃস্থাদ্ধরয ভয়রা অফজতনা, সুয়াল্পযজ রাআন  দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযস্কায না কযায কাযল্পণ খারটি অল্পগয ফস্থায়
ত ল্পেনা (নুল্পেদ-৮.১);
দ্ধপল্পয মাল্পে। পল্পর খার খনল্পনয মম ঈল্পদ্দশ্য দ্ধছর তা দ্ধজত
ত ল্পেনা এফং
১২.২। মলা প্রল্পটকনঃ ০২টি প্যাল্পকল্পজয কাজ অংদ্ধক ভাপ্ত য়ায় অল্পরাচয প্রকল্পেয াদ্ধফ তক ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
সুয়যল্পযল্পজয াআ, কভপ্যকন না কল্পয ব্লক স্থান, নফধবাল্পফ ব্লক তুল্পর মপরায পল্পর অল্পরাচয খাল্পরয প্রল্পটকন কাজ ধীল্পয
ধীল্পয নষ্ট ল্পয় মাল্পে। তাছাড়া পুল্পযা কাজটি মল না য়ায় াল্পয় চরায থটি মথামথ ব্যফায ল্পেনা (নুল্পেদ-৮.২);
১২.৩। মফি দ্ধনভতাণঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ২০টি মফি দ্ধনভতাণ কযা ল্পর মফিগুল্পরা ব্যফাল্পযয জন্য খাল্পরয াল্পড়য দ্ধযল্পফ
ত ল্পেনা (নুল্পেদ-৮.২);
ঈন্নত কযা মায়দ্ধন পল্পর মফিগুল্পরা দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
১৩।

সুাদ্ধযঃ

১৩.১। গৃস্থাদ্ধরয অফজতনা খাল্পর দ্ধনল্পক্ষ ফে কযায জন্য যংপুয দ্ধটি কল্পতাল্পযনল্পক প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযতঃ খারটি দ্ধনয়দ্ধভত
দ্ধযষ্কামযয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ(নুল্পেদ-১২.১);
১৩.২। মলা প্রল্পটকল্পনয ফাকী কাজ দ্রুত ন্য প্রকল্পেয ভােল্পভ ম্পল্পন্নয ব্যফস্থা দ্ধনল্পত াল্পয। গৃস্থাদ্ধর  বৃদ্ধষ্ট াদ্ধন দ্ধনষ্কাল্পনয জন্য
খাল্পরয দুআা দ্ধদল্পয় নদভতা দ্ধনভতাণ কল্পয নদভতাগুল্পরা দ্ধযকদ্ধেত বাল্পফ খাল্পরয াল্পথ ংল্পমাল্পগয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ
(নুল্পেদ-১২.২);
১৩.৩। ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ব্লকগুল্পরা মভযাভত কযল্পত ল্পফ এফং নফধবাল্পফ মাল্পত ব্লকগুল্পরা তুল্পর মপরল্পত না াল্পয ম জন্য যংপুয দ্ধটি
কল্পতাল্পযনল্পক ব্যফস্থা দ্ধনল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১২.৩);
১৩.৪। ঈন্নয়ন প্রকেগুল্পরা মথামথবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য স্থানীয় যকায প্রদ্ধতষ্ঠানভৄল্পয ভল্পে ভন্বয় মজাযদায কযায ব্যফস্থা গ্রণ
কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-৮.২);
১৩.৫।

অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় স্থাদ্ধত মফিগুল্পরায মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১২.৩);

১৩.৬। নুল্পেদ ১৩.১ মথল্পক ১ ৩.৬ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং
০১ ভাল্পয ভল্পে গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকত এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

---------------০---------------

‘‘Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Coastal Towns Infrastructure
Improvement Project (CTIIP)’’ ীল তক প্রকল্পেয

ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১।

প্রকল্পেয ফস্থানঃ

:

দদ্ধক্ষণ  দদ্ধক্ষণ দ্ধিভ ঈকুরীয় মজরাভ (ঈকুরীয় ১৯টি মজরায ভল্পে
১৫টি মৌযবা)।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ঃঃ

:

স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধড)

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়ঃ

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
(প্রঃ াঃ )
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২
৮৪০.০০
১২৬০.০০
(--)
(-)
৫।

প্রকৃত
ব্যয়
(প্রঃ াঃ
)
৩
১১৪৩.০
০
(--)

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৫
০১.১০.১২
ল্পত
৩০.০৪.১৪

ভর
৪
০১.১০.১২
ল্পত
৩০.০৬.১৩

৬
০১.১০.১২
ল্পত
৩০.০৪.১৪

দ্ধতিাভত্ম
ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)
৭
৩০৩.০০
(৩৬.০৭%)

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিাভত্ম
ভয় (ভর
ফাস্তফায়নকা
মরয (%)
৮
১০ ভা
(১২৫%)

প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত) :

িদ্ধভক
নং

ল্পঙ্গয নাভ

১

২

একক

৩

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
৪
৫

(রক্ষ টাকায় )
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ (%)
৬

অদ্ধথ তক (%)
৭
৪০৫.৯৭

৩

যাজস্বঃ
অভত্মজতাদ্ধতক যাভতল্পকয মফতন 
াযদ্ধডল্পয়ভ (১০ জন)
স্থানীয় যাভতল্পকয মফতন  াযদ্ধডল্পয়ভ
(২২ জন)
অভত্মজতাদ্ধতক যাভতকল্পদয ভ্রভণ

৪

স্থানীয় যাভতকল্পদয ভ্রভণ

৫

প্রদ্ধতল্পফদন  মমাগাল্পমাগ

মথাক

-

১৭.৭০

২৬
(১০০)
১২১
(১০০)
৩৩৮
(৮৩.৬৬)
১৯৩০
(৭৫.৬৯)
১০০%

৬

কভতারা, প্রদ্ধক্ষণ মদ্ধভনায, ল্পম্মরন

মথাক

-

৮৪.৪৫

১০০%

৭

জদ্ধয

মথাক

-

১৫.১২

১০০%

১
২

জনভা

২৬.৪৬৬

৪০৭.৯৫

জনভা

১২১

৪৪৪.০০

জনদ্ধদন

৪০৪

৯৯.৭৪

জনদ্ধদন

২৫৫০

২৫৫০

৪৩২.৩৮
৮০.৫৪
(৮০.৭৫)
১৩.৩০
১৪.৩২
(৮০.৯০)
৪৫.৫৭
(৫৩.৯৬)
১৫.১২
(১০০)

৮

গাড়ী বাড়া

৯

দ্ধফদ্ধফধ প্রাদ্ধনক ব্যয়

১০

দ্ধযল্পপ্রল্পজল্পন্টটিব প কন্টাট ত
মনল্পগাদ্ধল্পয়ন
কদ্ধন্টনল্পজদ্ধন্স
দ্ধপ এল্পকাল্পভাল্পডন , দ্ধযফন

মথাক

১৪

কাঈন্টাযাট ত স্টাপল্পদয মফতন 
াযদ্ধডল্পয়ভ
ন্যান্য
ঈ-মভাট যাজস্ব
এুরধন
কদ্ধম্পঈটায

ংখ্যা

৫

৫.৭২

১৫

দ্ধপ্রন্টায

ংখ্যা

৩

১.৮৪

১৬

পল্পটাকদ্ধয়ায

ংখ্যা

১

২.৫২

১১
১২
১৩

মথাক

-

৩৭.০৭

১০০%

১৭.৩৫

১০০%

-

১.৬৮

-

মথাক
মথাক

-

২২.৯৭
৩৯.২০

১০০%

মথাক

-

৩৩.৬০

১০০%

ঈ-মভাট ভৄরধন =
১০০%

৭।

০.০০
৩৯.২০
(১০০)
৩৩.৬০
(১০০)
১১.২০

১২৪৮.৬৬
৫
(১০০)
৩
(১০০)
১
(১০০)

৫.৭২
(১০০)
১.৮৪
(১০০)
২.৫২
(১০০)
১.২২
(৯৭.৬০)

১০০%

১১৪৩.০০

১.২৫

৬।

৩৫.৯৬
(৯৭.০১)
৪.৫৪
(২৬.১৭)
০.০০

১১.৩৪
১২৬০.০০

কাজ ম্পূণ ত থাকল্পর তায কাযণঃ ভীো প্রকেটিয অতায় দ বেণ  দবেণ দ্ধিভ ঈকুরীয় ১৯টি মজরায ১৫টি মৌযবা
এরাকায জন্য ভীক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনায দ্ধযকেনা থাকল্পর ফাস্তল্পফ ভাে ৪টি মৌযবা এরাকা দ্ধফস্তাদ্ধযত ভী োয ভােল্পভ
যফতীল্পত ফাকী ৪টি মৌযবাল্পক ন্তভুতক্ত কল্পয মভাট ৮টি মৌযবায জন্য ফকাঠাল্পভা প্রকে গ্রল্পণয
মেমে একআ ধযল্পণয
সুাদ্ধয কযা ল্পয়ল্পছ। এ মেমে ংদ্ধিষ্ট কভতকততায াল্পথ অল্পরাচনাকাল্পর জানা মায়, ঈকুরীয় মজরাভল্প ফদ্ধস্থত মৌযবা
গুদ্ধরয একআ ধযল্পণয অফায়া  জরফায়ু প্রফন এরকা য়া একর মৌযবায জন্য জরফায়ু দ্ধযফততনজদ্ধনত দ্ধফলয়
দ্ধফল্পফচনাপূফ তক ফকাঠাল্পভা প্রকে গ্রল্পণয মেমে মটকআ দ্ধযকেনা প্রণয়ল্পন একআ ধযল্পণয প্যাযাদ্ধভটায দ্ধফল্পফচনা কযা দযকায
দ্ধফধায় কর প্রকল্পেয ভৄর দ্ধযকেনা নুমায়ী ১৫টি মৌযবাল্পক ভী োভুক্ত না কগয ভাে ৪টি মৌযবা দ্ধফস্তাদ্ধযত ভী ো কযা
ল্পয়ল্পছ, মা ন্যান্য মৌযবায জন্য প্রল্পমাজয ল্পফ ফল্পর ভীো প্রদ্ধতল্পফদনটিল্পত ঈল্পরস্দখ অল্পছ।
াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১ টভূদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্যঃ
টভুদ্ধভঃ জরফায়ু দ্ধযফততল্পনয কাযল্পণ ম্ভাব্য ঝঃুঁ ুদ্ধকপ্রফণ মদগুল্পরায ভল্পে ফাংরাল্পদ একটি মদ। দ্ধফল্পলতঃ ফাংরাল্পদল্পয
ঈকূরীয় এরাকা, মা দ্ধনভণ ঈচ্চতা ম্বদ্ধরত, জরফায়ু দ্ধযফততল্পনয পল্পর ফল্পচল্পয় ঝদ্ধুঁ ক 
েদ্ধতয ভৄল্পখাভৄদ্ধখ ল্পফ। জরফায়ু
দ্ধযফততল্পনয কাযল্পণ আল্পতাভল্পেআ মদল্প দ্ধতবৃদ্ধষ্ট, নাবৃদ্ধষ্ট দ্ধযর
বেত ল্পে। জরফায়ু দ্ধযফততনজদ্ধনত কাযল্পণ মনদ্ধতফাচক
গুযেত্বপূণ ত প্রবাফ ল্পে মবৌত ফকাঠাল্পভা, যাস্তা, য়ঃদ্ধনষ্কান, মরল্পনজ আতযাদ্ধদয দ্ধফম তয় থ তাৎ এগুল্পরা িল্পভআ েদ্ধতয ম্মুখীন
ল্পফ এফং ফধাদ্ধযতবাল্পফ এগুল্পরাল্পত দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ ব্যয় িভান্বল্পয় বৃদ্ধি াল্পফ। দ্ধধক জনঘনত্ব ীদ্ধভত দ্ধবল্পমাজন
েভতা এফং
ম তাপ্ত প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দেতায কাযল্পণ এআ েদ্ধত অল্পযা বয়াফ অকায ধাযণ কযল্পফ।

ফাংরাল্পদ ঈকুরীয় এরকায ১৯টি মজরায় প্রায় ৮.৫০ দ্ধভদ্ধরয়ন মরাক ফফা কল্পয। একর এরাকায নগয ফকাঠাল্পভাগুল্পরায
ভল্পে যল্পয়ল্পছ ফোঁধ কাভ যাস্তা, ব্রীজ/কারবাট ত, ফা/োক টাদ্ধভনত ার, কদ্ধভঈদ্ধনটি মন্টায, াকত/মখরায ভাঠ, াট/ফাজায, াদ্ধন
যফযা/য়ঃদ্ধনষ্কাকন রাআন, মরন আতযাদ্ধদ মায দ্ধধকাংআ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত/কাম তকয ফস্থায় অল্পছ। ঈচ্চ দাদ্ধযদ্র ীভায াাাদ্ধ
দূফ তর সুান, প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দেতায বাফ ঈকুরীয় এফং যগুল্পরায জন্য ঈন্নয়ল্পনয চযাল্পরঞ্জ ল্পয় ঈল্পঠল্পছ।
জরফায়ু দ্ধযফততন এফং প্রাকৃদ্ধতক দুল্পম তাগ ঈকুরীয় ফাংরাল্পদল্পয জনজীফল্পন দ্ধফল্পলতঃ নাযী  দাদ্ধযদ্রল্পদয ভল্পে দ্ধনল্পভণাক্ত
মেেগুল্পরাল্পত দফলম্যভরক ফস্থা সৃদ্ধষ্ট কল্পযল্পছ :
(ক) প্রচে ফন্যা  াআল্পলান, ঈচ্চ ভতুযায;
(খ) সুল্পয় াদ্ধন ংগ্রল্প দ্ধধক ভয় ব্যয়; এফং
(গ) খাযা/ীদ্ধভত মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা।
এছাড়া, ভুগবতস্থ াদ্ধনল্পত রফণাক্ত াদ্ধনয নুপ্রল্পফ বৃদ্ধি, ভৄল্পদ্রয াদ্ধনয মরল্পফল্পরয ঈচ্চতা বৃদ্ধি, অল্প তদ্ধনক আতযাদ্ধদ ভৄদ্র ঈকুর
য এরাকায় ফফাকাযী জনাধাযল্পণয জন্য হুভদ্ধকস্বযে।
এ ফস্থায দ্ধযল্পপ্রবেমত ঈকুরীয় এরাকায যগুল্পরায যাস্তা-ঘাট, মরল্পনজ ব্যফস্থানা, য়ঃদ্ধনষ্কান ব্যফস্থা আতযাদ্ধদ
ফকাঠাল্পভা খাল্পত দুল্পম তাগ নীয় থ তাৎ জরফায়ু দ্ধযফততল্পনয দ্ধবঘাত মভাকাল্পফরা কযল্পত াল্পয এভন দ্ধযকেনা প্রণয়ন 
ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ কযায দ্ধনদ্ধভি একটি দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে দতদ্ধযয ঈল্পদ্দল্পশ্য অল্পরাচয কাদ্ধযগদ্ধয ায়তা প্রকেটি গ্রণ কযা য়।
ঈল্পদ্দশ্যঃ
1. জরফায়ু দ্ধযফততন নীয় মৌয ফকাঠাল্পভা দ্ধযকেনা, ব্যয় প্রাক্করন  প্রল্পকৌরগত িদ্ধত প্রণয়ন এফং এ ধযল্পণয মফা
দ্ধযচারন, ব্যফস্থানা  মফা প্রাদ্ধপ্তয মমাগ্যতা বৃদ্ধিয জন্য প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দক্ষতা  স্থানীয় সুান দ্ধক্তারীকযণ;
2. ংদ্ধিষ্ট দ্ধফলল্পয় নগয  জরফায়ু দ্ধযফততনজদ্ধনত ঝদ্ধুঁ ক  ঝদ্ধুঁ ক প্রফণতা এফং প্রল্পয়াজনীয় ম্পল্পদয ফস্থা ম তাল্পরাচনা;
3. কাদ্ধযগদ্ধয, থ তননদ্ধতক  অদ্ধথ তক ম্ভাব্যতা এফং জরফায়ু দ্ধযফততল্পনয ঝদ্ধুঁ ক এফং ঝদ্ধুঁ ক প্রফণতা ম তাল্পরাচনা;
4. অদ্ধথ তক ব্যফস্থানা, িয়নীদ্ধত, দূনীদ্ধত দভল্পনয ঈায়, নীদ্ধত  অআনগত কাঠাল্পভা এফং ন্যান্য প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দ্ধফলয় 
কভতল্পকৌর, দাদ্ধযদ্র দূযীকযণ, দ্ধরঙ্গ  াভাদ্ধজক পরাপর ম তাল্পরাচনা এফং যক্ষাকফচ ম তাল্পরাচনা; এফং
5. প্রকল্পেয মমৌদ্ধক্তকতা, অদ্ধথ তক  প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক ব্যফস্থানা, দ্ধফস্তাদ্ধযত ব্যয় প্রাক্করন  সুদ্ধফধাদ্ধদ ম তাল্পরাচনা, ম্ভাব্যতা ভীক্ষা
আতযাদ্ধদ ম তাল্পয় ংদ্ধিষ্ট মস্টকল্পাল্ডায থ তাৎ যকায, ঈন্নয়নল্পমাগী, কদ্ধভঈদ্ধনটি এফং এদ্ধডদ্ধফ’য াল্পথ দ্ধনদ্ধফড় যাভতিল্পভ
একটি প্রকল্পেয দ্ধডজাআন প্রণয়ন কযা আতযাদ্ধদ।
৭.২

প্রকল্পেয নুল্পভাদন : প্রকেটিয ভর প্রস্তাফ দ্ধফল্পল প্রকে ভল্যায়ন কদ্ধভটিয (এদ্ধআদ্ধ) সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত ভাননীয় দ্ধযকেনা
ভন্ত্রী কতৃতক ১০/১২/২০১২ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদন কযা য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ৮৪০.০০
রক্ষ টাকা, মায ভল্পে দ্ধজদ্ধফ ৮৪.০০ রক্ষ টাকা  প্রকে াায্য (এদ্ধডদ্ধফ) ৭৫৬.০০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার ধযা য়
ল্পক্টাফয, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৩। যফতীল্পত মৌযবাগুল্পরায দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে এদ্ধডদ্ধফ কতৃতক দ্ধতদ্ধযক্ত ০.৫০ দ্ধভদ্ধরয়ন ডরায
প্রদান এফং এ কাল্পজয জন্য দ্ধতদ্ধযক্ত দ্ধফল্পলজ্ঞ মফা  ভয় প্রল্পয়াজন য়ায় প্রকেটি ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন মদখা মদয়। এ
দ্ধযল্পপ্রদ্ধক্ষল্পত ২৪/০৬/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত এদ্ধআদ্ধ বায সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত অল্পরাচয কাদ্ধযগদ্ধয প্রকেটিয ১ভ ংল্পাদ্ধধত
প্রস্তাফ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক ২৯/১০/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদ্ধদত য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত
ব্যয় ধযা য় ১২৬০.০০ রক্ষ টাকা, মায ভল্পে দ্ধজদ্ধফ ৮৪.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রকে াায্য(এদ্ধডদ্ধফ) ১১৭৬.০০ রক্ষ টাকা এফং
ফাস্তফায়নকার ধযা য় ল্পক্টাফয, ২০১২ ল্পত এদ্ধপ্রর, ২০১৪।

৭.৩ ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):
(রক্ষ টাকায়)
থ ত ফছয
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাট =

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
রক্ষযভাো
৭৭৪.৯৮
৪৮৫.০২
১২৬০.০০

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ
৭৭৪.৯৮
৪৮৫.০২
১২৬০.০০

ফভৄক্ত

ব্যয়
৭৭৪.৯৮
৩৬৮.০২
১১৪৩.০০

৭.৪ প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ মৌযবা ভৄল্পয অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটিয অতায় যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয
কাম তিভ মাচাআ ফাছাআল্পয়য জন্য এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধযফনল্পমাগ্য স্টীর দ্ধব্রজ দ্ধনভতান প্রকে রদ্ধজদ্ধস্টক ল্পমাদ্ধগতা কল্পযল্পছন এফং দ্ধনজ
দাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ জনাফ মভাঃ অবুর ফাায শুরু ল্পত ভাদ্ধপ্তকার ম তন্ত অল্পরাচয প্রকেটিয পূণ তকারীন প্রকে
দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন।
৭.৫

প্রকল্পেয অতায় প্রধান প্রধান িয় কাম তিভঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় Environmental Impact Assessment (EIA),
Economic Analysis, এফং Preparation of Premilinary Design, Estimate, Technical specification , Sub project
selection criteria , Scheme selection criteria ভীক্ষা কাম তিভ ভত্মভূতক্ত দ্ধছর। প্রকেটিয মভাট প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ১২৬০.০০
রক্ষ টাকায ভল্পে ভীক্ষা কাম তিভ ফাফদ ংস্থান দ্ধছর ৭৫৬.০০। এছাড়া ৮ টি মৌযবায দক্ষতা বৃদ্ধিয জন্য ৪২০.০০ রক্ষ
টাকায ংস্থান দ্ধছর। প্রকে দ্ধযচারল্পকয দপ্তল্পয িয় ংিান্ত কাম তিভ ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মম, প্রকেটিয অতায় ভীক্ষা
কাম তিভ  দক্ষতা বৃদ্ধিয জন্য একটি প্যাল্পকল্পজ এদ্ধডদ্ধফ যাদ্ধয একটি প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক কাম তাল্পদ প্রদান কল্পয।

৭.৬

প্রকল্পেয অদ্ধথ তক ব্যফস্থানা: এদ্ধডদ্ধফ কতৃতক যাদ্ধয দ্ধনল্পয়াগকৃত যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয নুকুল্পর ভয়ানুাদ্ধতক াল্পয এদ্ধডদ্ধফ দয
দপ্তয ল্পত দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। এল্পক্ষল্পে প্রকে দ্ধযচারল্পকয দপ্তল্পয মকান অদ্ধথ তক দ্ধাফ ফা ঈক্ত দপ্তয মথল্পক যাভতক
প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয নুকুল্পর মকান থ ত প্রদান কযা য় নাআ।

৭.৭

যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয কাল্পজয ায ংদ্ধক্ষঃ

৭.৭.১ Pourasava selection criteria: অল্পরাচয প্রকেটিয অতায় দ্ধনল্পয়াগ কৃত যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠান ঈকুরীয় এরাকায ৪ টি
মৌযবায় প্রাথদ্ধভক দ্ধভক্ষা কাম তিভ দ্ধযচারনা কল্পয। একআ াল্পথ প্রকল্পে ন্ততভুদ্ধক্তয জন্য একটি
selection criteria দতদ্ধয
কল্পয। selection criteria এয অল্পরাল্পক ফদ্ধষ্ঠ ৪টি মৌযবা দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পে ন্ততভুদ্ধক্তয জন্য চ্যড়ান্ত কযা য়। দ্ধফল্পনাল্পয়াগ
প্রকল্পেয জন্য সুাদ্ধযকৃত/গৃীত ৮টি মৌযবা ল্পে অভতরী, গরাদ্ধচা, ভঠফাদ্ধড়য়া, দ্ধল্পযাজপুয, ফযগুনা, করাড়া, মবারা 
মদৌরতখান মৌযবা।
৭.৭.২ Scheme selection criteriat Sub project selection criteria এয অল্পরাল্পক মৌযবা ভৄ চ্যড়ান্ত কযল্পনয য প্রদ্ধতটি
মৌযবায় মকান মকান ফকাঠাল্পভা দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পে ন্ততভুক্ত কযা ল্পফ তা Scheme selection criteria চ্যড়ান্ত কযল্পনয ভােল্পভ
এয তাদ্ধরকা চ্যড়ান্ত কযা য়।
৭.৭.৩ প্রাথদ্ধভক দ্ধডজাআন  প্রাক্করন প্রস্তুতঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকল্পেয অতায় Scheme এয তাদ্ধরকা চূড়ান্তকযল্পণয য
দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পেয অতায় দ্ধক দ্ধযভান ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতান কযা ম্ভফ ল্পফ তা দ্ধনধ তাযল্পনয জন্য ফ ধযল্পনয ফকাঠাল্পভায
একটি কল্পয প্রাথদ্ধভক দ্ধডজাআন  প্রাক্করন প্রস্ত্িত কযা য়।
৭.৮

ভীক্ষা কাম তিল্পভ প্রাপ্ত পরাপরঃ

৭.৮.১ এদ্ধডদ্ধফ ঈকুরীয় এরাকায যগুল্পরায জরফায়ু দ্ধযফততল্পনয দ্ধবঘাত মভাকাল্পফরা কযল্পত াল্পয এভন দ্ধযকেনা প্রণয়ন 
ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ কযায দ্ধনদ্ধভি একটি দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে দতদ্ধযয ঈল্পদ্দল্পশ্য অল্পরাচয কাদ্ধযগদ্ধয ায়তা প্রকেটি গ্রণ কযা
ল্পয়দ্ধছর । এ দ্ধফলল্পয় যাভতক দর ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পনয জন্য দ্ধনভণ দ্ধরদ্ধখত সুাদ্ধয কল্পয।
৭.৮.১.১ ড়ক দ্ধনভতানঃ
(ক) ল্পফ তাচ্চ ফন্যা মরল্পবর দ্ধফল্পফচনাপূফ তক ড়ল্পকয ঈচ্চতা দ্ধনধ তাযল্পণয ভােল্পভ ড়ক দ্ধনভতাণ কযল্পত ল্পফ;
(খ) কাল্পতটিং এয পুরুত্ব বৃদ্ধি কযা;
(গ) প্রল্পয়াজন ভত ি মরন দ্ধনভতান কযা;
(ঘ) ড়ল্পকয মাল্ডাল্পয ঘা রাগাল্পনা আতযাদ্ধদ।
৭.৮.১.২ াআল্পলান মিায দ্ধনভতানঃ
(ক) মিাল্পযয দ্ধনচ তরা পাকা যাখা;
(খ) মিায দ্ধডজাআল্পনয ভয় ফাতাল্পয গদ্ধত ২৬০ দ্ধক:দ্ধভ:/ঘন্টা দ্ধাফ কযা।

৭.৮.২ আল্পকানদ্ধভক ভীক্ষাঃ মমল্পতু অল্পরাচয প্রকেটি একটি ভীক্ষা প্রকে তাআ Benefit-Cost Ratio and the IRR দ্ধাফ কযা য়
নাআ। অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকল্পেয অতায় দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পেয জন্য আল্পকানদ্ধভক রাআপ ২০৪০ ার ম তন্ত
দ্ধাফকযত দ্ধনেরূ
পরাপর ায়া মায়ঃ
Appraisal

Economic

Financial

Component

EIRR

Water Supply

14-17%

Sanitration
Drainage
Road
Cyclone Shelter

14-30%
18-42%
20-24%
16-35%

Bridge
Water Supply

21-22%
4-6%

Sanitration

2-7%

৭.৯

ভীক্ষা কাম তিল্পভয ফাস্তফ প্রল্পয়াগঃ অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত ভীক্ষা কাম তিল্পভয সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক
ঈকুরীয় এরাকায় ফদ্ধস্থত ৮টি (অভতরী, গরাদ্ধচা, ভঠফাদ্ধড়য়া, দ্ধল্পযাজপুয, ফযগুনা, করাড়া, মবারা  মদৌরতখান)
মৌযবায ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন/দ্ধনভতাণ মৌযবা ভৄল্পয দক্ষতা বৃদ্ধিয রক্ষভাো ‘‘ঈকুরীয় য ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন প্রকে’’
ীল তক প্রকেটি গ্রণ কযা য়। ঈকুরীয় য ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন প্রকেটি ৮৭৪৭৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় ফাস্তফায়নকার
জানুয়াদ্ধয, ২০১৪ ল্পত মভ, ২০২০ ধল্পয গত ১২/১১/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাদন মদয়া য়। দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ
প্রকেটিয থ তায়ল্পনয ঈৎ দ্ধজদ্ধফ ১৬৯৬৪.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রকে াায্য ৭০৫১২.০০ রক্ষ টাকা (এদ্ধডদ্ধফ, মস্ট্রল্পটদ্ধজক
লাআল্পভট পাে  দ্ধফর এে মভদ্ধরো মগট পাঈল্পেন)।

৮।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ

দ্ধযকদ্ধেত
1. জরফায়ু দ্ধযফততন নীয় মৌয ফকাঠাল্পভা দ্ধযকেনা, ব্যয় প্রাক্করন 
প্রল্পকৌরগত িদ্ধত প্রণয়ন এফং এ ধরল্পণয মফা দ্ধযচারন, ব্যফস্থানা  মফা
প্রাদ্ধপ্তয মমাগ্যতা বৃদ্ধিয জন্য প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দক্ষতা  স্থানীয় সুান
দ্ধক্তারীকযণ;
2. ংদ্ধিষ্ট দ্ধফলল্পয় নগয  জরফায়ু দ্ধযফততনজদ্ধনত ঝদ্ধুঁ ক  ঝদ্ধুঁ ক প্রফণতা এফং
প্রল্পয়াজনীয় ম্পল্পদয ফস্থা ম তাল্পরাচনা;
3. কাদ্ধযগদ্ধয, থ তননদ্ধতক  অদ্ধথ তক ম্ভাব্যতা এফং জরফায়ু দ্ধযফততল্পনয ঝদ্ধুঁ ক এফং
ঝদ্ধুঁ ক প্রফণতা ম তাল্পরাচনা;
4. অদ্ধথ তক ব্যফস্থানা, িয়নীদ্ধত, দূনীদ্ধত দভল্পনয ঈায়, নীদ্ধত  অআনগত কাঠাল্পভা
এফং ন্যান্য প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দ্ধফলয়  কভতল্পকৌর, দাদ্ধযদ্র দূযীকযণ, দ্ধরঙ্গ 
াভাদ্ধজক পরাপর ম তাল্পরাচনা এফং যক্ষাকফচ ম তাল্পরাচনা; এফং
5. প্রকল্পেয মমৌদ্ধক্তকতা, অদ্ধথ তক  প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক ব্যফস্থানা, দ্ধফস্তাদ্ধযত ব্যয় প্রাক্করন
 সুদ্ধফধাদ্ধদ ম তাল্পরাচনা, ম্ভাব্যতা ভীক্ষা আতযাদ্ধদ ম তাল্পয় ংদ্ধিষ্ট মস্টকল্পাল্ডায
থ তাৎ যকায, ঈন্নয়নল্পমাগী, কদ্ধভঈদ্ধনটি এফং এদ্ধডদ্ধফ’য াল্পথ দ্ধনদ্ধফড়
যাভতিল্পভ একটি প্রকল্পেয দ্ধডজাআন প্রণয়ন কযা আতযাদ্ধদ।

জতন
ভীক্ষা প্রকল্পেয অতায় যাভতক
প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয কাম তদ্ধযদ্ধধ মভাতাল্পফক ভীক্ষা
কাম তিভ ভাপ্ত কযা ল্পয়ল্পছ। মম ঈল্পদ্দশ্য
দ্ধনল্পয় যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধনল্পয়াগ কযা
ল্পয়দ্ধছর তায তবাগ ম্পন্ন কল্পয চ্যড়াভত্ম
প্রদ্ধতল্পফদন দাদ্ধখর কযা ল্পয়ল্পছ। ঈক্ত
চৃড়াভত্ম প্রদ্ধতল্পফদল্পনয অল্পরাল্পক আল্পতাভল্পে
৮৭৪৭৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়
দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে গ্রন কযা ল্পয়ল্পছ।

ত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়, তল্পফ
৯.০। ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ ঃঃ প্রকেটিয গ্রল্পণয পল্পর ভর ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
ভীক্ষাভূক্ত ১৫টি মৌযবায ভল্পে ৮টি মৌযবায জন্য দফল্পদদ্ধক াাল্পয্য দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে গ্রণ কযা ল্পর এখন ৭টি
মৌযবাল্পক দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পেয ন্তভুতক্ত কযা য়দ্ধন।

১০।

ভতাভত/সুাদ্ধযঃ
১০.১ যাভতক কতৃতক ম্পাদ্ধদত ভীক্ষায সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক গৃীত দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পেয ফকাঠাল্পভা ভল্পয দ্ধডজাআন, রআং
 মস্পদ্ধদ্ধপমকন প্রনয়নপূফ তক তা ফাস্তফায়ন কযল্পত ল্পফ।
১০.২ ভীক্ষা প্রকেটিয সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পেয গৃীত কাম তিভ ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পে দ্ধকনা তা মাচাআল্পয়য জন্য
ভীক্ষায় প্রদ্ধতল্পফদনটিয একটি কদ্ধ ংদ্ধিষ্ট দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরীয দপ্তল্পয মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ।
১০.৩ জরফায়ু দ্ধযফততনজদ্ধনত ঝদ্ধক মভাকাল্পফরায় অল্পরাচয ভীক্ষা প্রকেটিয অতাভুক্ত মভাট ১৫টি মৌযবায ভল্পে দ্ধফদ্ধবন্ন
ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে একআ ধযল্পণয দ্ধডজাআন প্যাযাদ্ধভটায দ্ধফল্পফচনাপূফ তক ৮টি মৌযবায জন্য দফল্পদদ্ধক াাল্পয্য
দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে গ্রণ কযা ল্পর ৭টি মৌযবাল্পক প্রথভ ম তাল্পয় ন্তভুতক্ত কযা য়দ্ধন। এল্পক্ষল্পে যফতীল্পত ফদ্ধষ্ট ৭টি
মৌযবায জন্য ভীক্ষা প্রকল্পেয প্রাপ্ত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে গ্রল্পণয জন্য ভীক্ষা প্রকল্পে ায়তাকাযী
দাতা ংস্থায াল্পথ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ  স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয আঅযদ্ধড’য ভােল্পভ মমাগাল্পমাগ ব্যত
যাখল্পফ।
১০.৪ জরফায়ু দ্ধযফততনজদ্ধনত ঝদ্ধুঁ ক মভাকাল্পফরায নাল্পভ দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকেটিয অতাভুক্ত ৮টি মৌযবা এরাকায দ্ধফযভান বার
ফকাঠাল্পভাভ ( Well conditional Infrastructure) পুনঃদ্ধনভতাল্পণয কথা ফল্পর যকাযী ল্পথ তয মাল্পত চয় না য়,
দ্ধফলয়টি দ্ধফল্পফচনাপূফ তক দদ্রৃততা দ্ধযায ফাস্তফতা  প্রল্পয়াজনীয়তায দ্ধনদ্ধযল্পখ স্কীভ দ্ধনধ তাযল্পণয মক্ষল্পে স্থানীয় যকায
দ্ধফবাগল্পক তকত ল্পত ল্পফ।
১০.৫ ভীক্ষা প্রকেটিয সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত গৃীত দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ প্রকেভুক্ত মৌযবাভল্পক
জরফায়ু দ্ধযফততন নীয় মৌয ফকাঠাল্পভা দ্ধযকেনা, ব্যয় প্রাক্করন  প্রল্পকৌরগত িদ্ধত প্রণয়ন এফং এ ধযল্পণয মফা
দ্ধযচারন, ব্যফস্থানা  মফা প্রাদ্ধপ্তয মমাগ্যতা বৃদ্ধিয জন্য প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দক্ষতা  স্থানীয় সুান দ্ধক্তারীকযণ কযল্পত
ল্পফ। মাল্পত বদ্ধফষ্যল্পত ঈক্ত মৌযবাভ মটকআ ঈন্নয়ন দ্ধনদ্ধিল্পতয ভােল্পভ নাদ্ধগদ্ধযক সুদ্ধফধা বৃদ্ধি কযল্পত াল্পয এফং
প্রকৃতল্পক্ষ একটি স্বয়ংম্পন্ন  অত্বদ্ধনবতযীর স্থানীয় যকায প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধল্পল্পফ মৌযবাভল্পয ঈন্নয়ন কাম তিভ
দ্ধযচারনা কযল্পত াল্পয।

“ভাঝাযী ল্পয াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন মক্টয (দ্ধজদ্ধফ-এদ্ধডদ্ধ) (১ভ ংল্পাদ্ধধত)” ীল তক প্রকল্পেয
ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন।
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪)
ভাঝাযী ল্পয াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন মক্টয (দ্ধজদ্ধফ-এদ্ধডদ্ধ) ( ১ভ ংল্পাদ্ধধত ) ।

১।

প্রকল্পেয নাভ :

২।

ঈল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় / স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৩।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ :

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :

জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (দ্ধডদ্ধএআচআ) ।

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
প্রকৃত ব্যয়
দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত
দ্ধতিান্ত
ফাস্তফায়ন ব্যয় (ভর
ভর
ফ তল্পল
ভর
ফ তল্পল
কার
প্রাক্কদ্ধরত
মভাট
ংল্পাদ্ধধত
ংল্পাদ্ধধত
ব্যল্পয়য %)
টাকা
মভাট
(ব্যয় বৃদ্ধি
প্রকে াায্য
টাকা
ব্যদ্ধতল্পযল্পক
প্রকে াায্য
ভয় বৃদ্ধি)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৪৮৫৫৯.৭০
৪৮৫০৪.০০ ৪৬৩২২.৫০ জুরাআ, ২০০৬ জুরাআ, ২০০৬ জুরাআ,
২০০৬
১৪৩০৯.৭০
১৪২২৫.৫০ ১৩৫৪৫.৮২
ল্পত
ল্পত
ল্পত
৩৪২৫০.০০
৩৪২৭৮.৫০ ৩২৭৭৬.৬৮ জুন, ২০১২ জুন, ২০১৪
জুন, ২০১৪
৫।

৮
৩৩%

প্রকে এরাকাঃ
দ্ধফবাগ
ঢাকা

৬।

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)

মজরা
ভাদাদ্ধযপুয
দ্ধকল্পাযগঞ্জ
ভয়ভনদ্ধং
মনেল্পকানা
নযদ্ধংদী
মযপুয
ফদ্ধযার
দ্ধল্পরট

মৌযবা
ভাদাদ্ধযপুয
দ্ধকল্পাযগঞ্জ
ভয়ভনদ্ধং
মনেল্পকানা
নযদ্ধংদী
মযপুয
দ্ধল্পযাজপুয
মভৌরবীফাজায

দ্ধফবাগ
চট্টগ্রাভ

খুরনা
যাজাী
দ্ধল্পযাজপুয
মভৌরবীফাজায

মজরা
ব্রাহ্মনফাদ্ধড়য়া
মনায়াখারী
রক্ষীপুয
মল্পায
দ্ধঝনাআদ
দ্ধযাজগঞ্জ
নাল্পটায
জয়পুযাট

মৌযবা
ব্রাহ্মনফাদ্ধড়য়া
মচৌভৄনী
রক্ষীপুয
মল্পায
দ্ধঝনাআদ
দ্ধযাজগঞ্জ
নাল্পটায
জয়পুযাট

ত গ্রগদ্ধতয তথ্য
প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষযভাোয দ্ধফযীল্পত দ্ধজত
দ্ধনল্পে প্রদান কযা ল্পরা (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয):

(রক্ষ টাকায়)
Items of works (As per DPP)

Unit

1

2

3

4

5

6

ংখ্যা
জনভা
জনভা
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
য়ক.য়ভ.
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা

148.8
771.1
1936.8
80
792.4
1100.1
750
100
0
75
47.5
70
17.5
52.5
475.00
500

16
80
1533
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
1.5
6
14
1
48
16660
মথাক

146.13
770.97
1936.75
79.76
790.00
1094.13
748.32
99.95
0
74.00
46.50
68.65
17.00
49.70
474.50
499.92

16
80
1530
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
1.48
6
14
1
48
16642
মথাক

ংখ্যা
মথাক

200
500
7616.7

৫০
মথাক

195.00
499.21
7590.49

৫০
মথাক

ংখ্যা

47.2

52

45.47

52

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
মথাক
ংখ্যা
ংখ্যা

45
1.20
0.05
6
35
5500
34
35.75
33.25

18
6
1
9
মথাক
110000
1
2
32

45.00
0.00
0.15
5.15
31.30
5105.50
33.34
35.75
32.68

18
5
1
9
মথাক
102110
1
2
32

ংখ্যা
মথাক
মথাক

0
650
0
400

0
48
0
মথাক

0
453.00
মথাক
399.38

0
26
0
মথাক

ংখ্যা

3187.5

85

3180.00

85

Revenue Component
Project Manpower
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Expatriate Consultant
Local Consultant
Training
Awareness campaign for sanitation
Interest charges
Supply and services
Repairs, maintenance and rehabilitation
Resettlement
Rehabilitation of water mains
Rehabilitation of IRP
Rehabilitation of OHT
Rehabilitation of SWTP
Rehabilitation of PTW
Rehabilitation of house connection
Repair, maintenance and renovation of
DPHE`s Dist. level office
Rehabilitation of existing public toilet
O&M of WSS
Sub-total (Revenue component)

(B) Capital Component
19. Computer with laser printer, UPS, Fax,
modem etc.
20. Photocopier

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

Telephone
Fax
Air Conditioner
Furniture
Water Meter
Jeep-1 No (For PD),
Double Cabin PIck-up -2
Nos. (for DPD2),
Motorcyele-32 Nos. (For DPHE & PIU)
Garbage carrying truck
Septic tank sludge removal equipment
land
Sludge management (Composting and
disposal facilities)
Installation of production tube-wells
including test tube well , pump-motor
purchase & installation transformer,

Target (as per DPP)
Finacial Physical

Actual Progress
Finacial Physical

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Items of works (As per DPP)

Unit

1

2

3

4

5

6

ংখ্যা
ংখ্যা

3800
2375

8
3

3795.00
2370.00

8
3

-

1275

1

1250.00

1

ংখ্যা
-

2960
500

16
মথাক

2955.00
485.00

16
মথাক

য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ.
য়ক.য়ভ
য়ক.য়ভ.
ংখ্যা

656.3
1160
892.6
409.6
85
4845
2025
450
240
160
1125
1478.7
2112.64

75
80
35
13
2
570
150
18
8
4
30
65
65000

647.34
1155.88
875.50
390.00
77.00
4750.62
1910.00
420.00
189.50
145.00
1045.00
1365.00
1785.00

75
80
34.5
13
2
546
132
19
6
5
29
55.5
64954

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
মথাক
মথাক
মথাক

28.7
1181.3
862.5
840
500
600
0
150
200
48504.00

718
1575
75
840
200
600
মথাক
মথাক
মথাক

16.95
1145.00
840.00
830.00
490.00
585.00
0.00
0.00
0.00
46475.00

696
1600
59
313
160
600
মথাক
মথাক
মথাক

pump house construction and other
necessary accessories.
Construction of AIRP (300 cum/hr)
Construction of surface water treatment
plant 300 cum/hr)
Construction of surface water treatment
plant 600 cum/hr)
Construction of OHT (680 cum)
Electric connections from
PDB/PGCB/REB in different water
supply installation
Replacement of water mains (100 mm)
Replacement of water mains (150mm)
Replacement of water mains (200mm)
Replacements of water mains (250 mm)
Replacements of water mains (300 mm)
New distribution mains (100 mm)
New distribution mains (150 mm)
New distribution mains (200 mm)
New distribution mains (250 mm)
New distribution mains (300 mm)
New transmission mains (250 mm)
New transmission mains (200 mm)
New house connection
New stand pipes
Water points (DHTWs)
Public toilet
community latrine
school latrine
low cost latrine
CD VAT
Physical Contingency
price contingency
Grand Total

Target (as per DPP)
Finacial Physical

Actual Progress
Finacial Physical

* ফ তল্পভাট ফাস্তফ গ্রগদ্ধত কত ল্পয়ল্পছ তা দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা য়দ্ধন এফং মথাক ফযাল্পদ্দয অতায় দ্ধক দ্ধযভাণ কাজ কযা
ল্পয়ল্পছ তায ঈল্পেখ মনআ।
০৭। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযনঃ দ্ধদ্ধঅয মভাতাল্পফক প্রকল্পেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

৮।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৮.১। প্রকল্পেয টভূদ্ধভঃ দ্ধনযাদ াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটল্পনয রল্পক্ষয এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংল্পকয অদ্ধথ তক ায়তায়
TAPP for
Secondary Towns Water Supply & Sanitation ীল তক প্রকল্পেয অতায় প্রকল্পেয অতায় মদল্পয ৪টি মৌযবায় (দ্ধফফাদ্ধড়য়া, মল্পায, দ্ধল্পযাজপুয  দ্ধযাজগঞ্জ ) জযী  নুোন কাম তিভ দ্ধযচারনা কযা য় । ঈক্ত কাদ্ধযগযী ায়তা প্রকল্পে
প্রণীত দ্ধল্পরকন িাআল্পটদ্ধযয়ায দ্ধবদ্ধিল্পত অল্পযা ১২টি মৌযবাল্পক দ্ধনফ তাদ্ধচত কযা য় । প্রকেটিয ধাযাফদ্ধকতায় এীয় ঈন্নয়ন
ব্যাংল্পকয একটি Fact Finding Mission ফাংরাল্পদ পয কল্পয Aide Memoire প্রণয়ন কল্পয , মা থ ত ভন্ত্রণারল্পয়য থ তননদ্ধতক
ম্পকত দ্ধফবাগ গত ২০ .০৩.২০০৬ তাদ্ধযখ নুল্পভাদন কল্পয । নুল্পভাদ্ধদত Aide Memoire নুমায়ী দ্ধনফ তাদ্ধচত ১৬টি মল্পকোযী
টাঈন ভল্প াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন ব্যফস্থা ঈন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ভাঝাযী ল্পয াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন মক্টয প্রল্পজক্ট (
১ভ ংল্পাদ্ধধত ) ( দ্ধজদ্ধফ-এদ্ধডদ্ধফ ) ীল তক প্রকেটি ৪৮৫৫৯.৭০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় এফং জুরাআ , ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১২
ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদ গত ২৭ .০৯.২০০৬ তাদ্ধযখ একল্পনক কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত য় । ঈল্পেখ্য, ঈন্নয়ন ল্পমাগী ংস্থা ADB এফং
OPEC-এয মমৌথ থ তায়ল্পন ফাস্তফাদ্ধয়ত ২টি ল্পফ ত দ্ধফবক্ত প্রকেটিয ১ভ ল্পফ তয পুনফ তান  ংস্থায কাজ ভাপ্ত য় এফং ২য় ল্পফ তয
ম্প্রাযণ কাজ (Expansion Phase) আল্পতাভল্পে শুরু য় । ADB Term Review Mission দ্ধফগত ১০-১৪ এদ্ধপ্রর, ২০১১ ম তন্ত
ভল্পয় প্রকেটি দ্ধযদতন কল্পয। আল্পতাভল্পে ভাপ্তকৃত কাজ  বদ্ধফষ্যল্পত মম কর কাজ ল্পফ ম দ্ধফলল্পয় Mission চরাকাল্পর দ্ধফদ
ম তাল্পরাচনা কযা য় । ঈক্ত দ্ধভন কতৃতক প্রণীত Aide Memoire-এ ভাঠ ম তাল্পয়য কাল্পজয চাদ্ধদায অল্পরাল্পক এফং ফাস্তফতায
দ্ধনযীল্পখ প্রকল্পেয মকান মকান কভতকাল্পে দ্ধযফততন কযায সুাদ্ধয কযা য় । এ রল্পক্ষয ৪৮৫৪৩.৮০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় এফং
জুরাআ, ২০০৬ ল্পত জুা্ন, ২০১৩ ফাস্তাফয়ন মভয়াল্পদ প্রকেটি ংল্পাদ্ধধত কযায প্রস্তাফ কযা য়।
৮.২। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দল্পশ্যঃ
স্বে মভয়াদী
:
 প্রকে এরাকায় (১৬টি মৌযবায়) প্রায় ২০ রক্ষ জনংখ্যাল্পক াদ্ধন যফযাল্পয অতায় অনায ভােল্পভ াদ্ধন যফযা
মফাভল্পয কাবাল্পযজ ৯০% এ ঈন্নীতকযণ ;


“Sanitation for all by 2013” ীল তক যকাল্পযয প্রদ্ধতশ্রুদ্ধতয অতায় স্যাদ্ধনল্পটন কাবাল্পযজ ১০০% এ ঈন্নীতকযণ ;

 াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন ব্যফস্থাভল্পয মথামথ দ্ধযকেনা
ক্ষভতা আতযাদ্ধদ মক্ষল্পে দক্ষতা বৃদ্ধিকযণ ;

, ফাস্তফায়ন, দ্ধযচারন, যক্ষণাল্পফক্ষণ এফং অদ্ধথ তক

 স্থানীয় াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন ব্যফস্থাদ্ধদয মক্ষল্পে দ্ধযকেনা প্রণয়ন
প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয এয দক্ষতা বৃদ্ধিকযণ ;

, দ্ধডজাআন, তত্ত্বাফধায়ন  দ্ধযফীক্ষল্পণ জনস্বাস্থয

দীঘ ত মভয়াদী :
 প্রকোধীন ভাঝাযী ল্পযয দ্ধধফাীল্পদয জন্য ঈন্নত জীফন মান এফং স্বাস্থয ভান বৃদ্ধিকযণ ;


প্রকোধীন ভাঝাযী ল্পযয ভানুল্পলয জন্য থ তননদ্ধতক কভতকাে  তাল্পদয কভতক্ষভতা বৃদ্ধিকযণ ;

৮.৩। প্রকল্পেয নুল্পভাদন, থ তায়ন  ংল্পাধনঃ
জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয (দ্ধডদ্ধএআচআ) অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত “ভাঝাযী ল্পয াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন মক্টয
(দ্ধজদ্ধফ-এদ্ধডদ্ধ) (১ভ ংল্পাদ্ধধত)” ীল তক ভাপ্ত প্রকেটি দ্ধফগত ২৭.০৯.২০০৬ তাদ্ধযল্পখ একল্পনক কতৃতক মভাট ৪৮৫৫৯.৭০ রক্ষ
(দ্ধজদ্ধফ ১৪০৪২ .৫০ রক্ষ টাকা , কদ্ধভঈদ্ধনটি নুদান ২৬৭ .২০ রক্ষ  প্রকে াায্য ৩৪২৫০ .০০ রক্ষ ) টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়
জুরাআ,২০০৬ ল্পত জুন, ২০১২ মভয়াল্পদ নুল্পভাদ্ধদত য়। যফতীল্পত ৪৮৫০৪.০০ রক্ষ (দ্ধজদ্ধফ ১৪২২৫.৫০ রক্ষ  প্রকে াায্য
৩৪২৭৮.৫০ রক্ষ ) টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় জুরাআ, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ১৬ .১১.২০১১ তাদ্ধযল্পখ
ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন প্রস্তাফ নুল্পভাদ্ধদত য় । আ অয দ্ধড  দ্ধযকেনা কদ্ধভল্পনয ম্মদ্ধতয
মপ্রদ্ধক্ষল্পত ১৯.০৫.২০১৩ তাদ্ধযল্পখ প্রকেটিয মভয়াদ দ্ধডল্পম্বয , ২০১৩ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য় । যফতীল্পত অআএভআদ্ধডয ম্মদ্ধতিল্পভ
প্রকেটিয মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়।

৮.৪। প্রকেটিয ফছয দ্ধবদ্ধিক অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনল্পেরূঃ
থ ত ফছয

(রক্ষ টাকায়)
অদ্ধথ তক ব্যয়

ভর / ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ

ফভৄক্তকৃত টাকা

১

ভর / ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত
দ্ধডদ্ধদ্ধ / টিদ্ধদ্ধল্পত
ংস্থান
মভাট (টাকা)
২

মভাট (টাকা)
৩

মভাট (টাকা)
৪

মভাট (টাকা)
৫

২০০৬-০৭

৭.১০(৭.১০)

২১৭.০০(৩০.০০)

২২.৩১(২২.৩১)

৭.১০(৭.১০)

২০০৭-০৮

২০৯.১৯(৩৬.৬২)

৫১৪.০০(৩৯.০০)

২০৯.১৯(৩৬.৬২)

২০৯.১৯(৩৬.৬২)

২০০৮-০৯

২০৮৭.১৫(২৬২.৯৪)

২৫০০.০০(৩৫০.০০)

২০৮৭.১৫(২৬২.৯৪)

২০৮৭.১৫(২৬২.৯৪)

২০০৯-১০

৩৮৪৭.৪৯(৬৪৭.৪৯)

৩৮৫০.০০(৬৫০.০০)

৩৮৫০.০০(৬৫০.০০)

৩৮৪৭.৪৯(৬৪৭.৪৯)

২০১০-১১

৪৫০০.০০(১৩০০.০০)

৪৫০০.০০(১৩০০.০০)

৪৫০০.০০(১৩০০.০০)

৪৪৯৬.১৩(১২৯৬.১৩)

২০১১-১২

২২৬৯৭.০৭(৭১৬৬.৮৯)

১১৬৫০.০০(২৫০০.০০)

১১৬৫০.০০(২৫০০.০০)

১১৬৪৯.৬৬(২৪৯৯.৬৬)

২০১২-১৩

১৫১৫৬.০০(৪৮০৪.৪৬)

১৬৯৫০.০০(৪০০০.০০)

১৬৯৫০.০০(৪০০০.০০)

১৬৯৩২.৪৮(৩৯৯৯.৭৩)

০.০০(০.০০)

৩০০০.০০

১৫০০.০০

১৪২০.০০

৪৮৫০৪.০০(১৪২২৫.৫০)

৪৬১৮১.০০(১১৬৬৯.০০)

৪২০১৮.৬৫(১০২৭১.৮৭)

৪১৮৮৩.৪৫(১০১৬৯.৬৭)

মভাট

৮.৫। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য:
অল্পরাচয প্রকেটিল্পত দ্ধডদ্ধএআচআ’য ২ (দুআ) জন কভতকততা প্রকল্পেয শুরু ল্পত মল ম তন্ত প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ত্ব ারন
কল্পযল্পছন। দ্ধনল্পেয মটদ্ধফল্পর তাল্পদয প্রল্পয়াজনীয় তথ্য প্রদান কযা রঃ
নাভ  দফী

পূণ তকারীন / খেকারীন

মমাগদাল্পনয তাদ্ধযখ

ফদরীয তাদ্ধযখ

বদ াফাজ মায়ন, প্রকে য়যচারক

পূণ িকারীন ( য়তয়যক্ত দায়ত্ব )

০২.১১.২০০৬

13.01.2014

পূণ িকারীন ( য়তয়যক্ত দায়ত্ব )

13.01.2014

৩০.০৬.২০১৪

(তত্ত্বাফধাক প্রয়কৌরী)
যদ্ধফন যায়ান অল্পভদ, প্রকে দ্ধযচারক
(দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী)
০৯। প্রকে দ্ধযদতনঃ গত ০৪ -৫-২০১৫ তাদ্ধযল্পখ মভৌরবীফাজায  ২৯ -৫-২০১৫ তাদ্ধযল্পখ রক্ষীপুয দয  মনায়াখারী মজরায
মচৌভৄনী মৌযবায কাজ দ্ধযদতন কযা য়।
৯.১|

মভৌরবী ফাজাযঃ মভৌরবী ফাজায মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত ৩০০ ঘনদ্ধভটায/ঘন্টা ক্ষভতা ম্পন্ন য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট স্দযাল্পন্টয কাম তিভ
ম তল্পফক্ষণ কযা য়। ম তল্পফক্ষণকাল্পর জানা মায় মম, প্রায় ১.৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ দূল্পয ফদ্ধস্থত ভনু নদী মথল্পক াদ্ধম্পং কল্পয াদ্ধন দ্ধেটল্পভন্ট
েযাল্পন্টয দ্ধপ্রল্পদ্ধডল্পভল্পন্টন মচম্বাল্পয যাখা য় এফং যফতীল্পত তা াল্পপত য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট স্দযা মন্ট মনয়া য়। কল্পয়কটি ধাল্প
াদ্ধন মাধন থ তাৎ Mixing chamber, Flocculator, Sedimentation Basin, Filter কল্পয দ্ধফশুি াদ্ধন াল্পম্প যাখা য় এফং
াআ দ্ধরট াল্পম্পয ভােল্পভ বাযল্পড ট্যাংল্পকয ঈল্পিারন কল্পয াদ্ধন দ্ধডদ্ধস্ট্রদ্ধফঈন রাআল্পনয ভােল্পভ যফযা কযা য় । ভনু

নদীয ধাল্পয প্রাকৃদ্ধতকবাল্পফ াদ্ধন ংগ্রল্পয জন্য একটি মচম্বায দ্ধনভতাণ কযা ল্পর তা ফততভাল্পন কাল্পজ রাগল্পছ না ভল্পভত জানা মায়।
এ দ্ধফলল্পয় তাযা জানান মম, াদ্ধনয স্তয দ্ধনল্পচ মনল্পভ মায়ায় এখন অয প্রাকৃদ্ধতকবাল্পফ াদ্ধন ায়া মাল্পেনা তল্পফ দ্ধনদ্ধভতত
আনল্পটকটি ল্পনক গবীয এফং তায ভৄল্পখ মকান ঢাকনা মনআ। পল্পর দ্ধশু মরাকজল্পনয জন্য জায়গাটি তযন্ত ঝদ্ধকপূণ ত (দ্ধচে-১)।
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় মভৌরবী ফাজায মকাট ত চত্ত্বল্পয স্থাদ্ধত াফদ্ধরক টয়ল্পরটটি দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়
মম, টয়ল্পরটটিল্পত পুরুল  ভদ্ধরাল্পদয জন্য পৃথক ব্যফস্থা যল্পয়ল্পছ দ্ধকন্তু ভদ্ধরা ংল্পয দযজা তারাফি এফং নাযী-পুরুল ফাআ
একটি ং ব্যফায কযল্পছ (দ্ধচে-২)
মভৌরবী ফাজায
দয়য একটি য়পকর লাজ টিট্রয়ভে োে দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ দ্ধকন্তু ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মায় মম, লাজ টিেল্পভন্ট
োন্টটি ব্যফায ল্পেনা এফং মটি ব্যফহৃত থাকল্পত থাকল্পত অগাছায় দ্ধযপূণ ত ল্পয় মগল্পছ এফং ঈক্ত দ্ধপকর লাজ টিেল্পভন্ট োন্ট
এ মাতায়াল্পতয জন্য দ্ধনদ্ধভতত এআচদ্ধফদ্ধফ যাস্তাটি ভয়রা অফ তজনায় দ্ধযপূণ ল্পয় মগল্পছ। দ্রুত মভযাভত না কযল্পর যাস্তাটি চরাচল্পরয
ল্পমাগ্য ল্পয় ড়ল্পফ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।

দ্ধচে-১:মভৌরবীফাজায মৌযবায় ভনু নদীয
াল্পড় দ্ধনদ্ধভ তত আনল্পটক

দ্ধচে-২: মভৌরবীফাজায মৌযবায মকাট ত
চত্বল্পয দ্ধনদ্ধভতত াফদ্ধরক টয়ল্পরট

দ্ধচে-৪: দ্ধল্পযাজপুয মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত
দ্ধেটল্পভন্ট োন্ট এয দ্ধপ্রল্পদ্ধডল্পভল্পন্টন পুকুয

দ্ধচে-৫:দ্ধল্পযাজপুয মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত
দ্ধেটল্পভন্ট স্দান্ট এয Sedimentation
Basin এ বুজ মরা জল্পভ মগল্পছ ।

দ্ধচে-৩: মভৌরবীফাজায মৌযবায়
য়নয়ভিত য়পকর লাজ টিট্রয়ভে োে

৯.২। দ্ধল্পযাজপুয: দ্ধল্পযাজপুয মৌযবায় ‘‘ ভাঝাযী ল্পয াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন মক্টয (দ্ধজদ্ধফ-এদ্ধডদ্ধ)” ীল তক প্রকল্পেয
অতায় দুআটি বাযল্পড ট্যাংক াল্পপত য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট েযান্ট দ্ধনভতান কযা ল্পয়ল্পছ। ম মত ফক্ষণকাল্পর মদখা মায় মম, ফল্পরবয
নদী মথল্পক াদ্ধন প্রথল্পভ ০১টি মছাট পুকুল্পযাখা য় (দ্ধচে -৪)। মআ পুকুয মথল্পক াল্পয ফড় পুকুল্পযয াদ্ধন মনয়া য় এফং াম্প
কল্পয াদ্ধন াল্পপত য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট েযান্ট-এ মনয়া য়। কল্পয়কটি ধাল্প vদ্ধন মাধন থ তাৎ Mixing chamber, Flocculator,

কল্পয দ্ধফশুি াদ্ধন দ্ধযজাবতাল্পয যাখা য় এফং াআ-দ্ধর পট াল্পম্পয ভােল্পভ বাযল্পড ট্যাংল্পকয
ভােল্পভ যফযা কযা য়। ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মায় মম, পুকুয ২টি দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযস্কায না কযায কাযল্পণ কচ্যদ্ধয ানা জল্পভ মগল্পছ।
এ ধযল্পনয াদ্ধন দ্ধফশুি কযল্পর জীফাণু থাকায ম্ভাফনা মথল্পক মায় (দ্ধচে-২)।
Sedimentation Basin, Filter

ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মায় মম, Basin এ বুজ ম রা জল্পভ মগল্পছ । দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায না কযায পল্পর
এভন ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। দ্ধেটল্পভন্ট েযান্ট মমল্পতু মৌযবায দ্ধনকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পছ তাআ দ্ধফলয়টি তদাযদ্ধকয দাদ্ধয়ত্ব
অল্পরাচয মৌযবায। এ ভয় অল্পযা মদখা মায় মফদ্ধল্পনয ঈয এএ মার দ্ধদল্পয় একাল্প মযদ্ধরং দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর
ন্য াল্প মযদ্ধরং না থাকায় াল্পপত দ্ধেটল্পভন্ট েযান্ট এয ঈয চরাচর ঝদ্ধকপূণ ত ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (দ্ধচে-৫)। ম তল্পফক্ষণকাল্পর
অয জানা মায় মম, দ্ধেটল্পভন্ট েযাল্পন্টয ভােল্পভ াদ্ধন মাধল্পনয য অল্পরাচয দ্ধেটল্পভন্ট স্দযাল্পন্ট দ্ধনয়দ্ধভত াদ্ধন যীক্ষায মকান
ব্যফস্থা মনআ। ভাল্পঝ ভাল্পঝ ফাদ্ধয মথল্পক াদ্ধন যীক্ষা কযা য়। দ্ধেটল্পভল্পন্টয য  াদ্ধন মত মকান জীফাণু অল্পছ দ্ধকনা তা দ্ধনয়দ্ধভত
যীক্ষা কযা একান্ত জরুযী ।

Sedimentation Basin

৯.৩। রক্ষীপুয দয  মনায়াখারী মজরায মচৌভৄনী মৌযবা: দ্ধযদতল্পন রক্ষীপুয দয  মনায়াখারী মজরায মচৌভৄনী মৌযবায
ভূগবতস্থ াদ্ধনল্পত অয়যল্পনয দ্ধযভান গ্রণল্পমাগ্য ীভায দ্ধতদ্ধযক্ত থাকায় াদ্ধন দ্ধযল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন য় দ্ধফধায় এআ দুআ
এরাকায দুআটি অয়যন দ্ধযল্পভাবার দ্ধেটল্পভন্ট োন্ট দ্ধযদতন কযা য় । এ ভয় াদ্ধন দ্ধযল্পাধল্পনয জন্য ঈৎাদক নরকূ ল্পত
ঈল্পিাদ্ধরত াদ্ধন যাদ্ধয াদ্ধন মাধনাগাল্পয অনা এফং দ্ধফদ্ধবন্ন মচম্বাল্পযয ভােল্পভ াদ্ধন দ্ধযল্পাধন প্রদ্ধিয়া মদখা য় ।
মচৌভনী মৌয এরাকায নতুন ফা টাদ্ধভনত ার
(কোঁচা ফাজায মচৌযাস্তা) ভূ-গবতস্থ াদ্ধন দ্ধযল্পাধল্পনয োন্টটিল্পত প্রদ্ধত ঘন্টায় ৩০০ ঘন
দ্ধভটায াদ্ধন দ্ধযল্পাদ্ধধত ল্পয় থাল্পক । এ োন্টটিল্পত মচম্বাল্পযয চাযদ্ধদক মথল্পক খোঁচা দতদ্ধয কযা ল্পয়ল্পছ । এ দ্ধফলল্পয় ংদ্ধিষ্ট দ্ধনফ তাী
প্রল্পকৌরী ল্পত জানা মায় মম , াদ্ধখ  ঈড়ন্ত ভয়রা মাল্পত মচম্বাল্পযয াদ্ধনল্পত না ড়ল্পত াল্পয ম জন্য দ্ধতদ্ধযক্ত তকততা দ্ধল্পল্পফ
এটি ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধতদ্ধন অয জানান মম , এখাল্পন ভানুল্পলয ভল্পে দ্ধফশুি াদ্ধনয মফ চাদ্ধদা যল্পয়ল্পছ এফং জনগণ নতুন
দ্ধভটায ংল্পমাজল্পনয দ্ধফলল্পয় ঈৎাী । াদ্ধনয দ্ধভটায ংল্পমাজন দ্ধযদতল্পন মদখা মায় মম , শুদৄ ভাে তথ্য পটয়াল্পয ন্তভূতক্ত না
কযায কাযল্পণ দ্ধভটায ফাল্পনা ল্পর তা এখন চালু কযা য়দ্ধন । এছাড়া ঈক্ত মৌযবা য ফাষ্টযাে ংরগ্ন এরাকায াফদ্ধরক
টয়ল্পরট দ্ধযদতন কল্পয মদখা মায় মম , ফততভাল্পন মাযা এটায দ্ধরজ দ্ধনল্পয়ল্পছন তোঁযা টয়ল্পরট ঠিকবাল্পফ ব্যফস্থানা কযল্পছ না ।
টয়ল্পরটটিল্পত পুরুল  ভদ্ধরায জন্য পৃথক বাল্পফ ব্যফস্থা থাকল্পর তা াআন মফাল্পড ত দ্ধরল্পখ পৃথক কযা য় দ্ধন
। কল্পভাড গুল্পরা
দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায কযা ল্পে না । ঈল্পেখ্য মম, এ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত ফকাঠাল্পভা মৌযবায দ্ধনকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পছ
এফং মগুল্পরা দ্ধযচারনায দাদ্ধয়ত্ব মৌযবায । তাআ, ফকাঠাল্পভাগুল্পরা মৌযবা দ্ধরজ থফা দ্ধনজস্ব জনফল্পরয ভােল্পভ
দ্ধযচারনা কল্পয।
রক্ষীপুয মৌযবায াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধযদতল্পন মদখা মায় মম
ল্পয়ল্পছ। পল্পর টয়ল্পরট ব্যফাল্পযয সুল্পমাগ কল্পভ মগল্পছ।

, টয়ল্পরল্পটয দ্ধবতল্পযয একটা ংল্প পুযাতন ভারাভার ডাদ্ধম্পং কযা

১০। দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয External দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং একটি ফল্পজকন এখন ভাধাধীন যল্পয়ল্পছ ।

১১। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
-

প্রকে এরাকায় (১৬টি মৌযবায় ) প্রায় ২০ রক্ষ
জনংখ্যাল্পক াদ্ধন যফযাল্পয অতায় অনায ভােল্পভ
াদ্ধন যফযা মফা সৄল্পয কাবাল্পযজ ৯০
% এ
ঈন্নীতকযণ।

-

াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন ব্যফস্থাভল্পয মথামথ
দ্ধযকেনা, ফাস্তফায়ন, দ্ধযচারন, যক্ষণাল্পফক্ষণ এফং
অদ্ধথ তক ক্ষভতা আতযাদ্ধদ মক্ষল্পে দক্ষতা বৃদ্ধিকযণ।

-

স্থানীয় াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন ব্যফস্থাদ্ধদয মক্ষল্পে
দ্ধযকেনা প্রণয়ন , দ্ধডজাআন, তত্ত্বাফধায়ন  দ্ধযফীক্ষল্পণ
জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয এয দক্ষতা বৃদ্ধিকযণ।

দ্ধজতত পরাপর

এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন, ভাঠ
ম তাল্পয় ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত ফরা মায় মম,
ত ল্পয়ল্পছ । তল্পফ এ
াদ্ধফ তকবাল্পফ প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
দ্ধফবাল্পগয ভতাভত এ প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধযদতন, ভস্যা 
সুাদ্ধয ংল্প দ্ধফস্তাদ্ধযতবাল্পফ ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।
- “Sanitation for all by 2013” ীল তক যকাল্পযয
প্রদ্ধতশ্রুল্পতয অতায় স্যাদ্ধনল্পটন কাবাল্পযজ ১০০ % এ
ঈন্নীতকযণ।

১২। ঈল্পদ্দশ্য পুযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযনঃ ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্পয অল্পরাচনায ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয ফরা মায় মম, প্রকল্পেয
ত ল্পয়ল্পছ।
কাদ্ধিত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
১৩ । প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভঃ
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায়
ম্পাদ্ধদত িয়কাম তিভ ল্পত দদফচয়ল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত প্যাল্পকজ নং- এভআঈ-আ-এডদ্ধব্লঈটিদ্ধ-এআচটি০৪ এয িয় প্রদ্ধিয়া ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা মায় মম, অল্পরাচয কাল্পজয প্রাক্কদ্ধরত ভল্য দ্ধছর ৮৫৩৮৯১০৩.০৮ টাকা। গত 0৭/১২/২০১০
 ০৯/১২/২০১০ তাদ্ধযল্পখ মথািল্পভ দদদ্ধনক ভানফজদ্ধভন  The New Age দ্ধেকায় ঈভৄক্ত িদ্ধতল্পত দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকা কযা
য়। ম মভাতাল্পফক মভাট ০৬ জন দযদাতা দযে দাদ্ধখর কল্পয এফং ০৩ জনল্পক মযনদ্ধব মঘালণা কযা য়। যফতীল্পত,
মভাাম্মদ আঈনু এে ব্রাদা ত (প্রাঃ)দ্ধরঃ-মক ফ তদ্ধনে দযদাতা দ্ধল্পল্পফ ৯৭৬৪৮৭২৪.৬২ টাকা কাম তাল্পদ মদয়া য়। ঈল্পেখ্য মম,
দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ নুমায়ী ০১ (এক) মকাটি টাকা ফা তায ঈল্পয িয়কাম তিল্পভয জন্য দ্ধদ্ধটিআঈ এয ল্পয়ফাআল্পট দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত
প্রকাল্পয দ্ধফধান যল্পয়ল্পছ দ্ধকন্তু এল্পক্ষল্পে তা কযা য়দ্ধন ।
১৪।

ভস্যাঃ
১৪.১।

দ্ধল্পযাজপুয মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধেটল্পভন্ট েযাল্পন্টয াদ্ধনয ঈৎল্পয জন্য ব্যফহৃত পুকুয দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায না কযায়
পুকুয দুআটিল্পত কুচ্যদ্ধয ানা জল্পভ অল্পছ । এ ছাড়া অল্পরাচয দ্ধেটল্পভন্ট েযান্টটিয মফদ্ধন দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায না কযায়
মফদ্ধল্পন মরা জল্পভ থাকল্পত মদখা মগল্পছ (নুঃ ৯.২ );

১৪.২।

মভৌরবীফাজয মৌযবায় ভনু নদীয াল্পড় প্রাকৃদ্ধতকবাল্পফ াদ্ধন ংগ্রল্পয জন্য দ্ধনদ্ধভতত আনল্পটকটিল্পত ঢাকনা না থাকায়
মম মকান ভয় দূঘ তটনা ঘটল্পত াল্পয (নুঃ ৯.১ );

১৪.৩। মভৌরবীফাজায ল্পয য মকাট চত্ত্বল্পয দ্ধনদ্ধভ ত ত  যফতীল্পত মৌযবা কতৃতক দ্ধরজ প্রদানকৃত
জনগণ এয সুপর মথল্পক ফদ্ধিত ল্পে (নুঃ ৯.১ );

টয়ল্পরটটি ফে থাকায়

১৪.৪।

মভৌরফীফাজায মৌযবায় দ্ধনদ্ধভ তত দ্ধপকর েযান্টটি ব্যফহৃত না য়ায় প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য  জতন ব্যত ল্পে (নুঃ ৯.১
);

১৪.৫।

াফদ্ধরক টয়ল্পরট এবাল্পফ ফস্থানায় চরল্পত থাকল্পর তা দ্ধচল্পযআ ব্যফাল্পযয নুল্পমাগী ল্পয় ড়ল্পফ। পল্পর জনগণ মে
তে টয়ল্পরট ব্যফাল্পযয পল্পর দ্ধযল্পফ দূলন দ্ধফদ্ধবন্ন মযাগ ব্যদ্ধধয ংিভন ঘটল্পফ (নুঃ ৯.৩) ;

১৪.৬।

াদ্ধনয দ্ধভটাযগুল্পরা ংল্পমাজল্পনয য ব্যফায না কযায পল্পর দ্ধভটাযগুল্পরা নষ্ট  চ্যদ্ধয ফায ম্ভফনা মথল্পক মাল্পফ (নুঃ
৯.৩ );

১৪.৭।

দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ নুমায়ী ০১ (এক) মকাটি টাকা ফা তায ঈল্পয িয়কাম তিল্পভয জন্য দ্ধদ্ধটিআঈ এয ল্পয়ফাআল্পট
দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকাল্পয দ্ধফধান থাকল্পর এল্পক্ষল্পে তা নুযণ কযা য়দ্ধন (নুঃ ১৩ );

১৪.৮।

প্রকে ভাদ্ধপ্তল্পত ফ তল্পভাট ফাস্তফ গ্রগদ্ধত দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা য়দ্ধন এফং মথাক ফযাল্পদ্দয অতায় দ্ধক দ্ধযভাণ কাজ
কযা ল্পয়ল্পছ তায ঈল্পেখ মনআ (নুঃ ৬)।

১৫। সুাদ্ধযঃ
১৫.১।

দ্ধল্পযাজপুয মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধেটল্পভন্ট েযাল্পন্টয াদ্ধনয ঈৎ -পুকুয দুআটি এফং দ্ধেটল্পভন্ট েযান্টটিয মফদ্ধন দ্ধনয়দ্ধভত
দ্ধযষ্কায কযল্পত ল্পফ । দ্ধেটল্পভন্ট োল্পন্টয ভােল্পভ াদ্ধন দ্ধফশুিকযল্পণয য দ্ধফশুিকৃত াদ্ধন দ্ধনয়দ্ধভত  যীক্ষায ব্যফস্থা
কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৪.১ );

১৫.২।

মভৌরবীফাজায মৌযবায ভনু নদীয ধাল্পয দ্ধনদ্ধভতত আনল্পটকটিল্পত দ্রূত ঢাকনায ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৪.২ ) ।

১৫.৩।

মভৌরবীফাজায ল্পয ফদ্ধস্থত মকাট চত্ত্বল্পয দ্ধনদ্ধভদ্ধত ত াফদ্ধরক টয়ল্পরল্পটয মথা মথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ (নুঃ
১৪.৩ ) ;

১৫.৪।

মভৌরবীফাজায মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত দ্ধপকর েযান্ট এ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত কর ফকাঠাল্পভায মথা মথ ব্যফায
দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ (নুঃ১৪.৪ ) ;

১৫.৫। প্রকল্পেয অতায় স্থাদ্ধত দ্ধরজকৃত টয়ল্পরটগুল্পরা মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ এফং দ্ধরল্পজয তত বংগ কযল্পর
দ্ধরজ ফাদ্ধতল্পরয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৪.৫ ) ;
১৫.৬। দ্ধভটাযগুল্পরা মথল্পক প্রাপ্ত দ্ধযদ্ধডং নুমায়ী াদ্ধনয দ্ধফর প্রস্তুল্পতয জন্য ংদ্ধিষ্ট মৌযবা প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ ;
১৫.৭।

াদ্ধফ তকবাল্পফ িয় কাম তিভটি যকাযী দ্ধফযভান িয় নীদ্ধতভারায অল্পরাল্পক কযা ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তা খদ্ধতল্পয় মদল্পখ
প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয ;

১৫.৮। বদ্ধফষ্যল্পত প্রকে ভাদ্ধপ্তল্পত ফ তল্পভাট ফাস্তফ গ্রগদ্ধত দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কয মত ল্পফ এফং মথাক ফযাল্পদ্দয অতায় দ্ধক
দ্ধযভাণ কাজ কযা ল্পয়ল্পছ তায ঈল্পেখ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৪.৮);
১৫.৯। ভাপ্ত প্রকেটিয
১০);

External Audit

দ্রুত ম্পাদন কল্পয দ্ধডট প্রদ্ধতল্পফদল্পনয কদ্ধ এ দ্ধফবাল্পগ মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ (

নুঃ

১৫.১০। নুল্পেদ ১৫.১ মথল্পক ১ ৫.৯ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ
এফং ০১ ভাল্পয ভল্পে গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকত এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।
--------------------০---------------------

“মকাটারীাড়া  টুঙ্গীাড়া মৌযবায় াদ্ধন যফযা  এনবায়যনল্পভন্টার স্যাদ্ধনল্পটন ঈন্নয়ন
”
ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১। প্রকল্পেয ফস্থান :
গগাপালগঞ্জ মজরায মকাটারীাড়া  টুঙ্গীাড়া মৌযবা।
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
: জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয।
৩। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ : স্থানীয় যকায,
পনি ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।
৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২
১৪০০.০০

৫।

-

প্রকৃত ব্যয়
(জুন, ২০১৩
ম তন্ত)
৩
১৩৯০.০০

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৪
৫
৬
জুরাআ, ১০
জুরাআ, ১০
জুরাআ, ১০
ল্পত জুন,
ল্পত জুন, ১৪ ল্পত জুন, ১৪
১২

দ্ধতিান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)
৭

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)
৮
২ ফছয
(২০০%)

-

প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়নt

িদ্ধভক
নং
(ক)
১
২

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ
যাজস্ব ংগভ (যফযা মফা)
সরবরাহ ও গসবা

একক

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ (%)

অদ্ধথ তক (%)

১০০%
১০০%
১০০%

৪৫.০০ (১০০)
৬.০০(১০০)
৩.০০ (১০০)

২ (১০০)

মথাক
মথাক

-

৪৫.০০
৬.০০

মথাক
দ্ধকঃদ্ধভঃ
ংখ্যা

২.০
২

১০.০০
২.০০
৬.০
৭২.০০

২ (১০০)
১০০%

১০.০০(১০০)
২.০০(১০০)
৬.০০(১০০)
৭২.০০ (১০০)

১২

ভরধন ংগভঃ দ্ধনভতাণ কাজঃ
বায োংক দ্ধনভতাণ
যীক্ষাভরক নরকূ স্থান
ঈৎাদক নরকূ স্থান
দ্ধফদুযৎ ংল্পমাগ াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ
োন্সদ্ধভন াআ রাআন স্থান
২০০ দ্ধভঃ দ্ধভঃ ব্যাল্পয াআ রাআন স্থান

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
দ্ধকঃদ্ধভঃ
দ্ধকঃদ্ধভঃ

১
৬
৩
৪
১
৪.০

১২০
৪.৮০
৭৫.০০
২৪.০০
২৫.০০
৭২.০০

১(১০০)
৬(১০০)
৩(১০০)
৩(৭৫)
৪(৪০০)
৭.০ (১৭৫)

১২০(১০০)
৪.০০(৯১.৭৮)
৭২.০০ (৯৭.৮১)
২৪.০০(১০০)
১০০.০০(৪০০)
১৭৪.০০(২৪১.৬৭)

১৩

১৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয াআ রাআন

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৬.০

৭৮.০০

৬ (১০০)

১৪

১০০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয াআ রাআন

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৩০.০০

২৪০.০০

৩০ (১০০)

১০২.০০
(৯৬.৩৯)
২৯৪.০০

৩
৪
৫
৬
খ)
৭
৮
৯
১০
১১

াদ্ধনয গুনাগুন যীক্ষা  ভদ্ধনটদ্ধযং
দ্ধঈম্যান দ্ধযল্পা ত মডল্পবরল্পভন্ট/প্রদ্ধক্ষণ
াদ্ধনয দ্ধেটল্পভন্ট েযান্ট পুনফ তান
মরন পুনফ তান
বায োংক পুনফ তান
ঈ-মভাট

গ াক

৩.০০

িদ্ধভক
নং

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

একক

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক

ফাস্তফ (%)

অদ্ধথ তক (%)
(১২২.৫০)
২৮০.০০(১০০)

১৫

মরন দ্ধনভতাণ

দ্ধকঃদ্ধভঃ

১৪.০০

২৮০.০০

১৬
১৭
১৮
১৯

াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ
াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাণ
ডাস্টদ্ধফন দ্ধনভতাণ
াদ্ধনয দ্ধভটায যফযা  স্থান

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা

৩
৫
২৫
৩০০০

১৮.০০
৪০.০০
৩.০০
৭৫.০০

২০
২১
২২
২৩
২৪

আভদ্ধেং দ্ধযাযবয পুনঃখনন
ফাল্ক/দ্ধডদ্ধস্ট্রক্ট দ্ধভটায যফযা  স্থান
ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রণ
ভাটি বযাট  ভুদ্ধভ ঈন্নয়ন
পানে সরবরাক্ষ্হর জেে  এে এভ আকুআল্পভন্ট

ংখ্যা
ংখ্যা
মক্টয
ঘঃদ্ধভঃ
মট

১
১৫
৩.৪
৪৫০০০
০২

১৫০.০০
৭.৫০
৩০.০০
১০.০০
১.০০

১৪.০০
(১০০)
৩(১০০)
৫ (১০০)
২৫ (১০০)
৩০০০
(১০০)
১০০%

২৫

দ্ধপ্রন্টায কদ্ধম্পঈটায, দ্ধপ আকুআল্পভন্ট 
পাদ্ধন তচায িয়
ভটযাআল্পকর িয়

মথাক

-

৫.৪০

১০০%

৩.০০(৫৫.৫৬)

ংখ্যা

১

১.৫০

১

১.৫০(১০০)

২৬

ঈ-মভাট
২৭
২৮

৬।

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

দ্ধপদ্ধজকযার কদ্ধন্টল্পজন্সী
প্রাআজ কদ্ধন্টল্পজন্সী
ফ তল্পভাট

১২৬০.২০
-

-

২৬.৭০
৪১.১৮
১৪০০.০০

১৮.০০(১০০)
৩৬.৫০(১০০)
৩.০০(১০০)
৭৫.০০(১০০)
১০.০০(১০০)
১.০০(১০০)

১৩৯০.০০
(১১০.৩০)
১০০%

০.০০
০.০০
১৩৯০.০০
(৯০.৬৫)

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকেটিয অতায় ১টি ইিপনডং নরজারিার পু েখেে বাবদ ১৫০.০০ লয টাকার সংস্থাে াকক্ষ্লও
বাস্তবতার কারক্ষ্ে প্রক্ষ্য়াজে ো হওয়ায় এখাক্ষ্ত গকাে অ ি বেয় করা হয়নে, ১৫টি বাল্ক/নিনিক্ট নিটার সরবরাহ ও স্থাপে বাবদ ৭.৫০ লয
টাকা সংস্থাে াকক্ষ্লও বাস্তবতার নেনরক্ষ্খ তা বাদ গদয়া হয় এবং ৩.৪০ গহক্টর িুনি অনিগ্রহে বাবদ ৩০.০০ লয টাকা সংস্থাে াকক্ষ্লও
বাস্তবতার নেনরক্ষ্খ এখাক্ষ্ত গকাে অ ি বেয় করা হয়নে।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১। টভূদ্ধভঃ গকাটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া গপৌরসিায় র্হক্ষ্রর একটি অংক্ষ্র্র জেে প্রা নিকিাক্ষ্ব পানে সরবরাহ বেবস্থা চালু করা হক্ষ্য়নিল।
বতি িাক্ষ্ে প্রকল্প এলকায় জেসংখো বৃ নির সাক্ষ্ সাক্ষ্ সু ক্ষ্পয় পানের চানহদা বৃ নি পাক্ষ্ে। র্হক্ষ্রর বৃ হত্তর অংক্ষ্র্ পানে সরবরাহ করক্ষ্ত হক্ষ্ল
নবদেিাে পানে সরবরাহ গেটওয়াকি এর সম্প্রাসারে প্রক্ষ্য়াজে। সরকার কতৃিক গঘানিত ২০১১ সাক্ষ্লর িক্ষ্িে সকক্ষ্লর জেে নেরাপদ পানে
সরবরাহ এবং ২০১৩ সাক্ষ্লর িক্ষ্িে সোনেক্ষ্টর্ে কিাক্ষ্রজ ১০০% নেনিত করক্ষ্ের অংর্ নহক্ষ্সক্ষ্ব এবং গদক্ষ্র্র গুরুত্বপূ েি গপৌরসিা নহক্ষ্সক্ষ্ব
গগাপালগঞ্জ গজলার টুঙ্গীপাড়া ও গকাটালীপাড়ায় নেরাপদ পানে সরবরাহ ও সোনেক্ষ্টর্ে বেবস্থা উন্নয়ক্ষ্ের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহে করা হয়।
টুঙ্গীপাড়া এলাকায় িূ-গিি স্থ পানেক্ষ্ত লবোক্ততার পনরিাে অতেন্ত অনিক হওয়ায় হস্ত চানলত েলকূপ অকার্িকর। শুস্ক গিৌসু ক্ষ্ি িিু িনত
েদীক্ষ্ত লবোক্ততার পনরিাে ক্রিান্বক্ষ্য় বৃ নি পাক্ষ্ে। জলবায়ু পনরবতি ক্ষ্ের জেে প্রকল্প এলাকা অতেন্ত Vulnerable. নবক্ষ্র্িজ্ঞক্ষ্দর িক্ষ্ত
জলবায়ু পনরবতি ক্ষ্ের কারক্ষ্ে সিু দ্র পৃ ক্ষ্ের উচ্চতা বৃ নির জেে প্রকল্প এলাকায় লবোক্ত পানে অনিক হাক্ষ্র প্রক্ষ্বর্ করক্ষ্ি, শুস্ক গিৌসু ক্ষ্ি

বৃ নিপাক্ষ্তর পনরিাে হ্রাস পাক্ষ্ে এবং েদীক্ষ্ত পানে প্রবাক্ষ্হর পনরিােও হ্রাস পাক্ষ্ে। একটি Imponding Reservoir নেিিাক্ষ্ের িািেক্ষ্ি Low
Salinity Period-এ পানে সংরযে কক্ষ্র গর্ািে কক্ষ্র পরবতীক্ষ্ত এ পানে গপৌরসিা এলাকায় সরবরাহ এবং গকাটালীপাড়া গপৌরসিায়
পানের লবোক্ত, আক্ষ্সিনেক ইতোনদর জেে পানের চানহদা পূ রক্ষ্ে আক্ষ্রা উৎপাদাক েলকূপ স্থাপে করা প্রক্ষ্য়াজে। বনেিত অবস্থার
পনরক্ষ্প্রনযক্ষ্ত আক্ষ্লাচে প্রকল্পটি বাস্তবায়ক্ষ্ের উক্ষ্দোগ গেয়া হয়।
৭.২। ঈল্পদ্দশ্যঃ (১) প্রকে এরাকায জনগল্পণয জন্য দ্ধনযাদ াদ্ধন যফযা দ্ধনদ্ধিতকযণ; (২) দ্ধনযাদ াদ্ধন যফযা দ্ধনদ্ধিতকযল্পণয
ভােল্পভ দ্ধযল্পফ  স্যাদ্ধনল্পটন সুদ্ধফধাদ্ধদয এফং প্রকে এরাকায জীফনমাোয ভান ঈন্নয়ন।
৭.৩। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ
দ্ধডদ্ধএআচআ
কতৃতক ফাস্তফাদ্ধয়ত “মকাটারীাড়া  টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবায় াদ্ধন যফযা  এনবায়যনল্পভন্টার স্যাদ্ধনল্পটন ঈন্নয়ন ”
ীল তক প্রকেটি ১৪০০.০০ রক্ষ টাকা (ম্পূণ ত দ্ধজদ্ধফ) প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় এফং জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১২
ম তন্ত ফাস্তফায়ন
মভয়াদকাল্পর গত ০৩/১১/২০১০ তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত য় এফং ২ ৪/১১/২০১০ তাদ্ধযল্পখ স্থানীয়
যকায দ্ধফবাগ ল্পত প্রাদ্ধনক অল্পদ জাদ্ধয কযা য়। যফতীল্পত অআএভআদ্ধড’য সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত ২৮/১২/২০১১ তাদ্ধযল্পখ
স্থানীয় যকায, দ্ধে ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কতৃতক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন,
২০১৩ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়। যফতীল্পত অফায মথামথ কতৃতক্ষ কতৃতক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক ২য় ফায প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ
জুন, ২০১৪ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়।
৭.৪। ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত) ঃঃ
থ ত ফছয

দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো

২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাট

৮৭৮.১০
৫২১.৯০
১৪০০.০০

এদ্ধডদ্ধ/অযএদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ
১০০.০০
৩৭৫.০০
৩৭৫.০০
৫৫০.০০
১৪০০.০০

(রক্ষ টাকায়)
ভন্তব্য

ফভৄক্ত

ব্যয়

১০০.০০
৩৭৫.০০
৩৭৫.০০
৫৫০.০০
১৪০০.০০

১০০.০০
৩৭৫.০০
৩৭৫.০০
৫৪০.০০
১৩৯০.০০

৭.৬। প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয মগাারগঞ্জ মজরায দ্ধনফ তাী
প্রল্পকৌরী দভম তাদায একজন কভতকততা তোঁয দ্ধনজ দাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ পূণ তকারীণ প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ত্ব
ারন কল্পযন। তোঁল্পক প্রকে ফাস্তফায়ন ংিান্ত মাফতীয় ল্পমাদ্ধগতায জন্য জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয মগাারগল্পঞ্জয কাযী
প্রল্পকৌরী, ঈ-কাযী  ন্যান্য ংদ্ধিষ্ট কভতকততাযা ভরত ভাঠ ম তাল্পয় প্রকেটিয াদ্ধফ তক ফাস্তফvয়ল্পনয দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধছল্পরন।
প্রকল্পেয শুরু ল্পত ল্পত ভাদ্ধপ্ত ম তন্ত দাদ্ধয়ত্ব ারনকাযী প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য দ্ধনল্পেয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ
িঃ
নঃ
১

কভতকততায নাভ, দফী
জনাফ দ্ধফধান চন্দ্র মদ
প্রকে দ্ধযচারক  দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, জনস্বাস্থয
প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয, মগাারগঞ্জ।

পূণ তকারীন/
খেকারীন

কতটি প্রকেয
দাদ্ধয়ত্ব ারন
কল্পযন

পূণ তকারীণ

একক

মভয়াদকার

০৭/১১/২০১০ভাদ্ধপ্তকার ম তন্ত।

৮।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত
(১) প্রকে এরাকায জনগল্পণয জন্য দ্ধনযাদ াদ্ধন
যফযা দ্ধনদ্ধিতকযণ।

(২) দ্ধনযাদ াদ্ধন যফযা দ্ধনদ্ধিতকযল্পণয
ভােল্পভ দ্ধযল্পফ  স্যাদ্ধনল্পটন সুদ্ধফধাদ্ধদয
এফং প্রকে এরাকায জীফনমাোয ভান
ঈন্নয়ন।

৯।
১০।

জতন
প্রকেটি শুরুয পূল্পফ ত প্রকে এরাকায় মকান াআড য়াটায যফযা দ্ধল্পস্টভ দ্ধছর
না। প্রকেটিয অতায় মকাটারীাড়া মৌযবায় ৩টি াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ
ঈৎাদক টিঈফল্পয়র স্থান, টুদ্ধঙ্গাড়ায় ১টি বাযল্পড োংক দ্ধনভতাণ, ৪
দ্ধকঃদ্ধভঃ টান্সদ্ধভন াআ রাআন স্থান, ৪৩ দ্ধকঃদ্ধভঃ াদ্ধন যফযা রাআন
স্থান  ৩০০০ টি ফাড়ীল্পত াদ্ধনয ংল্পমাগ স্থাল্পনয ভােল্পভ প্রকে এরাকায
জনগল্পণয জন্য দ্ধনযাদ াদ্ধন যাফযা দ্ধনদ্ধিত কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ।
প্রকল্পেয অতায় ৩টি াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ ঈৎাদক টিঈফল্পয়র স্থান, ৪
দ্ধকঃদ্ধভঃ টান্সদ্ধভন াআ রাআন স্থান, টুদ্ধঙ্গাড়ায় ১টি বাযল্পড োংক
দ্ধনভতাণ, ৪৩ দ্ধকঃদ্ধভঃ াদ্ধন যফযা রাআন স্থান  ৩০০০ টি ফাড়ীল্পত াদ্ধনয
ংল্পমাগ স্থাল্পনয ভােল্পভ দ্ধনযাদ াদ্ধন যফযা দ্ধনদ্ধিত ল্পয়ল্পছ। ন্যদ্ধদল্পক ১৪
দ্ধকঃদ্ধভঃ মরন দ্ধনভতাণ, ৫টি াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাণ, ২৫টি ডাস্টদ্ধফন দ্ধনভতাল্পণয
ভােল্পভ ীদ্ধভত অকাল্পয ল্পর প্রকে এরাকায দ্ধযল্পফ  স্যাদ্ধনল্পটন সুদ্ধফধাদ্ধদ
সৃদ্ধষ্টয ভােল্পভ প্রকে এরাকায জীফনমাোয ভান ঈন্নয়ন কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ।

ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।
ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ ঃঃপ্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণt প্রকেটি ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ল্পনয ঈল্পদ্দল্পশ্য ০৫ /১২/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ প্রকে এরাকা ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন কযা য়।
দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারক  দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয, মগাারগঞ্জ, কাযী প্রল্পকৌরী, ঈকাযী প্রল্পকৌরী  জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয ংদ্ধিষ্ট কভতকততাগণ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, প্রকেটিয
অতায় নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক মগাারগঞ্জ মজরায মকাটারীাড়া  টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবায় প্রধান প্রধান মবৌত কাজ
মমভন ২.০ দ্ধক:দ্ধভ: মরন পুনফ তান, ২টি বায োংক পুনফ তান, ১টি বাযল্পড োংক দ্ধনভতাণ, দ্ধফদূযৎ ংল্পমাগ ৪টি াম্প াঈজ
দ্ধনভতাণ, ১দ্ধক:দ্ধভ: োন্সদ্ধভন াআ রাআন থান , দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয (২০০ দ্ধভ :দ্ধভ:, ১৫০ দ্ধভ :দ্ধভ:, ১০০ দ্ধভ :দ্ধভ:) ৪৩ দ্ধক :দ্ধভ: াআ
রাআন স্থান, ১৪ দ্ধক :দ্ধভ: মরন দ্ধনভতাণ, ৩টি াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ ঈৎাদক টিঈফল্পয়র দ্ধনভতাণ, ৫টি াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাণ ,
২৫টি ডাস্টদ্ধফন দ্ধনভতাণ , ৩০০০ ফাড়ীল্পত াদ্ধনয দ্ধভটায যফযা  স্থান এফং ১টি মভাটযাআল্পকর িয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানা
মায়।

দ্ধযদতনকাল্পর জানা মায়
, প্রকল্পেয অতায় একর ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাল্পণয দ্ধস্কভ  স্থান দ্ধনধ তাযল্পণয মক্ষল্পে মৌযবায মভয়য 
কাঈদ্ধন্সরযল্পদয ভতাভল্পতয দ্ধবদ্ধিল্পত দ্ধনধ তাযণ কযা ল্পয়ল্পছ । যফতীল্পত জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয কতৃতক ফাস্তফাদ্ধয়ত একর
ফকাঠাল্পভায দ্ধযচারনা যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য মকাটারীাড়া  টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবায মভয়য ভল্পাদয় ফযাফয বুদ্ধঝল্পয় মদয়া
ল্পয়ল্পছ। ফততভাল্পন প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত এ কর ফকাঠাল্পভা মৌযবা কতৃতক দ্ধযচারনা যক্ষণাল্পফক্ষণ কযা ল্পে
।
মকাটারীাড়া  টুা্দ্ধঙ্গাড়া মৌযবায় দ্ধফদুযৎ ংল্পমাগ ৩টি াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ , ১টি বাযল্পড াদ্ধনয োংক , মরন দ্ধনভতাণ
কাজ এফং ফাা ফাদ্ধড়ল্পত াদ্ধনয াআ রাআন ংল্পমাল্পগয কাজ দ্ধযদতন কযা য় । দ্ধযদতনকাল্পর াম্প াঈজভ চর থাকল্পত
মদখা মায় এফং একর াম্প াঈজ দ্ধদল্পনয দ্ধনদ্ধদ তষ্ট ভল্পয় ২ ফায চালু কযা য় ফল্পর ংদ্ধিষ্ট াম্প াল্পযটয জানান । প্রকেটিয
অতায় দ্ধফদ্ধবন্ন ফাা ফাদ্ধড়ল্পত ংল্পমাগকাযী দ্ধকচৄ গ্রাল্পকয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায় , তাযা ফততভাল্পন মৌযবা ল্পত তাল্পেঁয
চাদ্ধদা মভাতাল্পফক াদ্ধন যফযা াল্পে ।
১১।

প্রকল্পেয অতায় িয় ংিান্ত কাম তিভঃ প্রকেটিয অতায় ংঘটিত িয় কাম তিল্পভয নদ্ধথ ম তাল্পরাচনা কল্পয দল্পখা মায়,
PPA-০৬, PPR-০৮  এ ংিা ন্ত কর ংল্পাধনী  যকাযী দ্ধফদ্ধধ মভাতাল্পফক প্রকল্পেয অতায় কর িয় কাম তিভ ম্পন্ন
কযা ল্পয়ল্পছ।

১২.০। ফাস্তফায়ন ভস্যা:
১২.১ Time Over Run: প্রকেটিয ভর নুল্পভাদ্ধদত মভয়াদকার দ্ধছর জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১২। দ্ধকন্তু প্রকেটি ভাপ্ত কযল্পত
প্রকৃত ভয় ব্যয় য় জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১৪ ম তন্ত। থ তাৎ প্রকেটি ভাদ্ধপ্তয জন্য ভর নুল্পভাদ্ধদত মভয়াদকার ২ ফছয
দ্ধনধ তাদ্ধযত থাকল্পর প্রকে ভাপ্ত ল্পত প্রকৃতল্পক্ষ ভয় ব্যয় য় ৪ ফছয। পল্পর প্রকল্পে টাআভ বাযযান য় ২ ফছয, মা ভৄর
নুল্পভাদল্পনয ২০০%। প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় দ্ধছর ভাে ১৪০০.০০ রক্ষ টাকা। এজাতীয় মছাট একটি প্রকে ২ ফছয মভয়াল্পদ
ফাস্তফায়ল্পনয জন্য দ্ধনধ তাদ্ধযত থাকল্পর প্রকে ফাস্তফায়ল্পন দূযদদ্ধতত ায বাফ, ফাস্তফায়নকাযী কতৃতল্পক্ষয ব্যফস্থানায জন্য
প্রকেটিয মক্ষল্পে স্বাবাফাদ্ধফক টাআভ বায যান (২ ফছয) ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।
১২.২ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত ফকাঠাল্পভাভল্পয ম তাপ্ত যক্ষণাল্পফক্ষণ না য়া:

দ্ধচে: মকাটারীাড়া মৌযবায় দ্ধফদুযৎ ংল্পমাগ, াদ্ধনয াম্প মভদ্ধন াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ।
দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণt প্রকেটিয অতায় মকাটারীাড়া মৌযবায় দফদুযদ্ধতক ংল্পমাগ ২টি াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ কাজ
ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন কযা য় । দ্ধযদতনকাল্পর াম্প যীক্ষা কল্পয চরভান ায়া মায় । ফততভাল্পন প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত
কর াম্প াঈজ চরভান যল্পয়ল্পছ এফং একর াম্প াঈজ ল্পত মৌযবায় দ্ধফদ্ধবন্ন ফাা ফাড়ীল্পত দ্ধনয়দ্ধভত াদ্ধন যফযা
কযা ল্পে ভল্পভত জানা মায় । তল্পফ দ্ধযদতনকাল্পর াম্প াঈল্পজয ম তাপ্ত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয বাল্পফ বফল্পনয মদয়াল্পর ছোল্পকয
অফযণ ড়ল্পত এফং বফল্পনয ফদ্ধ :মদয়াল্পর দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ স্থাল্পন োস্টায ঈল্পঠ মমল্পত মদখা মগল্পছ।
১২.৩ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মরনভ মথামথ যক্ষণাল্পফক্ষণ না কযাঃ

দ্ধচে: প্রকল্পেয অতায় মকাটারীাড়া মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত মরন দ্ধনভতাণ কাজ।
দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণt প্রকেটিয অতায় মকাটারীাড়া মৌযবায় মরন দ্ধনভতাণ কাজ ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন কযা য়
।
দ্ধযদতনকাল্পর মরন ব্যফাল্পযয ল্পচতনতায বাল্পফ মরল্পনয অল্পাল্প মরাকজনল্পক মরল্পনয ভল্পে দ্ধরড ল্পয়স্ট মপরল্পত মদখা
মগল্পছ। পল্পর মরল্পনয ভল্পে দ্ধরড ল্পয়স্ট মপরায কাযল্পণ মরন ফে ল্পয় বদ্ধফষ্যল্পত মরল্পনয স্বাবাদ্ধফক াদ্ধন প্রফা ফাধাগ্রস্থ ল্পয়
মরন দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পদ্দশ্য ব্যত য়ায অাংকা দ্ধযরদ্ধক্ষত ল্পয়ল্পছ।

১২.৪ টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবায় দ্ধনদ্ধভতত বাযল্পড াদ্ধনয োংল্পকয কাজ ভাপ্ত ল্পর ভাটি বযাল্পটয দ্ধপদ্ধনদ্ধং য়াকত ম্পন্ন না য়া
:

দ্ধচে: টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবায় বাযল্পড াদ্ধনয ট্যাংক দ্ধনভতাণ।
দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণt প্রকেটিয অতায় টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবায় বাযল্পড াদ্ধনয ট্যাংক দ্ধনভতাণ কাজটি দ্ধযদতনকাল্পর মদখা
মায়, এটি াবতফদ্ধত ত ভূদ্ধভ ল্পত নীচ্য এরাকায় দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধনদ্ধভতত াদ্ধনয োংকটিয অল্পাল্প নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধড
মভাতাল্পফক ফাদ্ধর বযাট কাজ কযা ল্পর ফাদ্ধর বযাট কাজটি ম তাপ্ত কভপ্যাকন , মরল্পবর মরদ্ধং দ্ধপদ্ধনদ্ধং কাজ এখন
ম্পন্ন যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
১২.৫ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত ফকাঠাল্পভায পূণ তাঙ্গ ব্যফায না য়া: প্রকল্পেয অতায় মকাটারীাড়া  টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবা
এরাকায় ফফাকাযী জনাধাযণল্পক মৌযবায ভােল্পভ াদ্ধন যফযাল্পয ঈল্পদ্দল্পশ্য ১টি বাযল্পড াদ্ধনয োংক, ৩টি ঈৎাদক
নরকু, দ্ধফদুযৎ ংল্পমাগ ৪টি াম্প াঈজ দ্ধনভতাণ, ১দ্ধক:দ্ধভ: োন্সদ্ধভন াআ রাআন  দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয ৪৩ দ্ধক:দ্ধভ: াআ রাআন
স্থান কাজ কযায পল্পর মম দ্ধযভান গ্রাকল্পক াদ্ধন যফযা মফা প্রদান কযা ম্ভফ তায ভাে ২৫% ফততভাল্পন যফযা কযা
ল্পে ফল্পর দ্ধযদতনকাল্পর ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায়। এ দ্ধফলল্পয় ংদ্ধিষ্ট কভতকততাযা জানান নুল্পভাদ্ধদত
দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক প্রকে চরাকাল্পর প্রকল্পেয ভােল্পভ ৩০০০ ফাড়ীল্পত াদ্ধন যফাযা প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ বদ্ধফষ্যল্পত
অল্পরাচয প্রকল্পেয ভােল্পভ সৃষ্ট সুদ্ধফধাদী ব্যফাল্পযয ভােল্পভ স্থানীয় জনগল্পণয চাদ্ধদায মপ্রদ্ধক্ষল্পত মৌযবা গ্রাক ম তাল্পয় াদ্ধন
যফযা অয বৃদ্ধি কযল্পত াযল্পফ ফল্পর ংদ্ধিষ্ট কভতকততাযা ভত প্রকা কল্পযন।
১৩। অআএভআদ্ধড’য ভতাভত/সুাদ্ধযt
১৩.১ ফাস্তফায়নাধীন এ জাতীয় মছাট প্রকল্পেয মক্ষল্পে মাল্পত স্বাবাদ্ধফক টাআভ বাযযান না য় এজন্য স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয
ভদ্ধনটদ্ধযং ফাড়াল্পত ল্পফ (নুঃ ১২.১)।
১৩.২ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত ফকাঠাল্পভাভ রুটিন যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ভােল্পভ দীঘ তল্পভয়াল্পদ মৌযবা এরাকায জনাধাযল্পণয
াদ্ধন যফযা ব্যাত যাখা স্বাস্থযম্মত স্যাদ্ধনল্পটন দ্ধনদ্ধিতকল্পে স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ মকাটারীাড়া  টুদ্ধঙ্গাড়া
মৌযবাল্পক প্রল্পয়াজনীয় দ্ধনল্পদ তনা প্রদান কযল্পত াল্পয (নু: ১২.২  ১২.৩)।
১৩.৩ টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবায় দ্ধনদ্ধভ তত বাযল্পড াদ্ধনয োংক এরাকায় ফাদ্ধর/ভাটি বযাল্পটয কাল্পজয মরল্পবর মরদ্ধং দ্ধপদ্ধনদ্ধং
য়াকত ম্পন্ন কযল্পত স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত জনস্বাস্থয প্রল্পল্পকৌর দ্ধধদপ্তয থফা
টুদ্ধঙ্গাড় মৌযবাল্পক প্রল্পয়াজনীয় দ্ধনল্পদ তান প্রদান কযল্পফ (নু: ১২.৪)।
১৩.৪ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত ফকাঠাল্পভাভল্পয পূণ তাঙ্গ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত মকাটারীাড়া  টুদ্ধঙ্গাড়া মৌযবাল্পক
মথামথ ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় দ্ধদক দ্ধনল্পদ তনা প্রদান কযল্পত াল্পয (নু: ১২.৫)।
১৩.৫ নুল্পেদ ১৩.১-১৩. ৪ ম তন্ত ভতাভল্পতয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা অগাভী
১ (এক) ভাল্পয ভল্পে অআএভআ দ্ধফবাল্পগল্পক ফদ্ধত কযল্পফ।

উপজো ও গ্রাথ গ্েন্টার পযযাজের গ্পৌরেভা েমুজে ভূ-গভযস্থ পানি ব্যব্স্থাপিা ও েরীপ,
তথযানুেন্ধাি এর কানরগরী েোেতা প্রকজের
েমানি মূযােি প্রনতজব্দি
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১।

প্রকল্পেয ফস্থান

:

ভগ্র ফাংরাল্পদল্পয ১৪৮টি ঈল্পজরা  মগ্রাথ মন্টায ম তাল্পয়য মৌযবা ভৄ;

২।

উাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (দ্ধড দ্ধএআচআ);

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রনারয়

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রনারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
(প্রঃ াঃ )
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২
১০০১৪.৬০
১০০১৪.৬০
(--)
(-)

প্রকৃত ব্যয়
(প্রঃ াঃ )

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৫
০১.০৭.০৭
ল্পত
৩০.০৬.১৪

ভর
৩
৮৭২৩.৬৬
(--)

৪
০১.০৭.০৭
ল্পত
৩০.০৬.১১

৫। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত)

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

৬
০১.০৭.০৭
ল্পত
৩০.০৬.১৪

দ্ধতিাভত্ম
ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)
৭
-

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিাভত্ম
ভয় (ভর
ফাস্তফায়ন
কাল্পরয (%)
৮
৩৬ ভা
(৭৫%)

:

Component-wise Progress (As per latest approved TPP):

Items of work
(as per TPP)

Unit

1

2

Mathematical Modelling for
Water Sources for Drinking
Water Supply

mm

5050.00

2146 MM

4616.49

2146 MM

Socio-economic Survey, EIA,
Detail Engineering Survey &
Investigation and Engineering
Design

mm

2910.00

1511 MM

2432.39

1511 MM

Computer Software

L.S

37.50

L.S

0.00

L.S

L.S

23.00

L.S

20.47

L.S

Computer
Equipment

and

others

Target (as per PP)
Financial
Physical
(Quantity)
3
4

Actual Progress
Financial
Physical
(Quantity)
5
6

(In lakh Taka)
Reasons for
deviation (±)
7

Truck Mounted High Capacity
Drillling Rig with Necessary
Equipment and Vehicle

Nos

1.00

Geophysical Equipment

L.S

200.00

L.S

194.22

L.S

Installation
of
PVC
Production well with aquifer
test

Nos

1713.10

80 Nos

1387.31

76 Nos

Supply and Services

L.S

80.00

L.S

72.78

L.S

Total

10014.60

0.00

8723.66

Note: Due to hydrogeological condition 4(four) nos Production wells could not installed.Reports were prepeared
based on the Test tube well & exesting tube well.

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ ঈল্পজরা  মগ্রাথ মন্টায ম তাল্পয়য মৌযবা ভৄল্প ভূ-গবতস্থ াদ্ধন ব্যফস্থানা  জযী,
তথ্যানুোন এয কাদ্ধযগযী ায়তা প্রকল্পেয ১৪৮টি মৌযবায ভল্পে ১৪৬টি মৌযবায দ্ধযল্পাট ত দতযী কযা ল্পয়ল্পছ। নাযায়নগঞ্জ
মজরায দ্ধদ্ধিযগঞ্জ মৌযবা দ্ধটি কল্পতাল্পযন ল্পয় মায়ায় তায দ্ধযল্পাট ত দতযী কযায প্রল্পয়াজন য় নাআ এফং কুদ্ধভো মজরায
দদ্ধক্ষণ কুদ্ধভো মৌযবাটি কুদ্ধভো দ্ধটি কল্পতাল্পযন ল্পয় মায়ায় তায যল্পাট ত দতযী কযায প্রল্পয়াজন য় নাআ।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১। টভূদ্ধভঃ জাতীয় খাফায াদ্ধন যফযা  স্যাদ্ধনল্পটন নীদ্ধতভারা-১৯৯৮ এয ঈল্পদ্দশ্য ভৄল্পক ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয দ্ধনল্পয় জাতীয়
অল্প তদ্ধনক ভস্যা দ্ধনযন কদ্ধভটিয দ্ধোন্ত মভাতাল্পফক গঠিত
Independent Expert কদ্ধভটিয সুাদ্ধযল্পয দ্ধবদ্ধিল্পত মদল্পয
ঈল্পজরা  মগ্রাথ মন্টায ম তাল্পয়য কর মৌযবায় অল্প তদ্ধনক দূলণভক্ত দ্ধনযাদ খাফায াদ্ধন যফযা  মৌযফাীল্পদয
স্বাস্থযম্মত দ্ধযল্পফ প্রদান দ্ধনদ্ধিত কযায জন্য এআ প্রকেটি গ্রণ কযা য়। মদল্পয মভাট ৩০৮টি মৌযবায ভল্পে ৯৩টি
মৌযবাল্পক আল্পতাভল্পে াআ য়াটায াোআ ব্যফস্থায অতায় অনা ল্পয়ল্পছ এফং ৬৭টি মৌযবায় াআড্ য়াটায াোআ
ব্যফস্থা কাম তিভ ফাস্তফায়ল্পনয কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ। ফদ্ধষ্ট ১৪৬টি (প্রাথদ্ধভক বাল্পফ ১৪৮) মৌযবাল্পক এআ প্রকল্পেয ন্ততভূক্ত
কযা য়। সুল্পয় াদ্ধনয ঈৎ োল্পনয রল্পক্ষয প্রকে এরাকায় ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয জযী, ম্ভাব্যতা মাচাআ  তথ্যানুোন এয
কাম তিভ দ্ধযচারনা কল্পয ঠিক াদ্ধনয ঈৎ চূড়ান্তবাল্পফ দ্ধনধ তাযল্পনয রল্পক্ষয প্রকল্পেয শুরুল্পতআ (১) Mathematical Modelling and
Detailed Survey & Investigation for Safe Drinking Water Source Identification এফং (২) Socioeconomic Study
EIA and Detail Engineering Survey & Investigation and Engineering Design কাল্পজয জন্য স্ব স্ব মক্ষল্পে দক্ষ 
দ্ধফল্পলজ্ঞ ম তাল্পয়য ব্যদ্ধক্তফল্পগযত ভন্বল্পয় দুআটি যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধনল্পয়াল্পগয ংস্থান দ্ধছর।
৭.২। ঈল্পদ্দশ্যঃ প্রকেটিয ভর ঈল্পদ্দশ্যভ দ্ধনেরূ :
১। অল্প তদ্ধনক  ন্যান্য দূলণভৄক্ত দ্ধনযাদ াদ্ধনয ঈৎ দ্ধচদ্ধিত কযন;
২। ম তাপ্ত দ্ধনযাদ  কর ঊতুল্পত প্রাদ্ধপ্তল্পমাগ্য ( Perinnial) াদ্ধনয ঈৎ (ভূ-গবতস্থ/ভূ-দ্ধযস্থ) দ্ধনরূন;
৩। াদ্ধনয চাদ্ধদা, মফায স্তয  নকায় দ্ধফল্পফচনা মমাগ্য দ্ধফলয়ভ দ্ধনরূন;
৪। াদ্ধন যফযা, াদ্ধন  য়:দ্ধনষ্কান ব্যফস্থায পূন তাঙ্গ ভাষ্টায ল্যান দতযীকযন;
৫। প্রকল্পেয অদ্ধথ তক দ্ধফল্পরলণ, ঈকায মবাগীল্পদয ব্যয় বায ফন ক্ষভতা  কয দ্ধনধ তাযণ কয অদাল্পয়য িদ্ধত/মকৌর
প্রণয়ন;
৬। ঈকায মবাগীল্পদয ং গ্রল্পনয ভােল্পভ দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে প্রণয়ন;
৭। মৌযবাস্থ প্রকে ভল্পয াভাদ্ধজক প্রবাল্পফয ( SIA) দ্ধযভা কযন;
৮। মৌযবাস্থ প্রকে ভল্পয দ্ধযল্পফগত প্রবাল্পফয ( EIA) দ্ধযভা কযন;
৯। ংদ্ধরষ্ট দ্ধফলল্পয় জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয ভল্পনানীত কভতকততাল্পদয প্রদ্ধক্ষণ  প্রদ্ধক্ষক প্রদ্ধক্ষণ প্রদান এফং প্রভেদ্ধক্ত
স্তান্তয;
১০। মৌযবা ভল্পনানীত কভতকততাল্পদয ংদ্ধনষ্ট দ্ধফলল্পয় প্রদ্ধক্ষন প্রদান  প্রভেদ্ধক্ত স্তান্তয ।

৭.৩। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ প্রকেটিয ভর প্রস্তাফ ভাননীয় দ্ধযকেনা ঈল্পদষ্টা কতৃতক ০৪/১১/২০০৭ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদ্ধদত য়।
ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ১০০১৪.৬০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০০৭ ল্পত জুন,
২০১১। যফতীল্পত প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধনী একআ প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় জুরাআ, ২০০৭ ল্পত জুন, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য
ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক ২৭/১০/২০১১ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদ্ধদত য়। দ্ধকন্তু যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধনল্পয়াল্পগ দ্ধফরম্ব এফং টিদ্ধদ্ধ
নুমায়ী চাদ্ধদায তুরনায় প্রতুর ফযাল্পদ্দয কাযল্পণ দ্ধনধ তাদ্ধযত ভল্পয় প্রকেটি ভাপ্ত কযা ম্ভফ না য়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযক
প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার ১ ফছয বৃদ্ধি কল্পয জুন, ২০১৪ ম তন্ত দ্ধনধ তাযণ কযা য়।
৭.৪। ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):
৭.৪.১ Original and revised schedule as per TPP :
(In lakh Taka)

থ ত ফছয
১
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪

ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক অদ্ধথ তক রক্ষযভাো
মভাট
২
১৭২৬.৮০
২৩৬৫.০০
২৯৬৫.০০
২৯৫৭.৮০
০.০০
০.০০
০.০০
১০০১৪.৬০

টাকা
৩
১৭২৬.৮০
২৩৬৫.০০
২৯৬৫.০০
২৯৫৭.৮০
০.০০
০.০০
০.০০

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক রক্ষযভাো
প্রঃাঃ
৪
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০

মভাট
৬
৪.৭৯
৭.০৫
৪২৭.৭০
৯৯৪.৫৮
১৯০৪.২৭
২৩৫৬.৮৪
৪৩১৯.৩৭
১০০১৪.৬০

টাকা
৭
৪.৭৯
৭.০৫
৪২৭.৭০
৯৯৪.৫৮
১৯০৪.২৭
২৩৫৬.৮৪
৪৩১৯.৩৭

প্রঃাঃ
৮
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০

৭.৪.২ ফছয দ্ধবদ্ধিক অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):
(রক্ষ টাকায়)
থ ত ফছয

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ

ফভৄদ্ধক্ত

১
২০০৭-২০০৮

মভাট
২
৫.০০

টাকা
৩
৫.০০

প্রঃাঃ
৪
০

২০০৮-২০০৯

৮৫.০০

৮৫.০০

২০০৯-২০১০

৯৮৭.০০

২০১০-২০১১

ব্যয়

৬
৫.০০

মভাট
৭
৪.৭৯

টাকা
৮
৪.৭৯

প্রঃাঃ
৯
০

০

৮৫.০০

৭.০৫

৭.০৫

০

৯৮৭.০০

০

৯৮৭.০০

৪২৭.৭০

৪২৭.৭০

০

১২০০.০০

১২০০.০০

০

১১৮০.০০

৯৯৪.৫৮

৯৯৪.৫৮

০

২০১১-২০১২

২১০০.০০

২১০০.০০

০

২১০০.০০

১৯০৪.২৭

১৯০৪.২৭

০

২০১২-২০১৩

৩৮০০.০০

৩৮০০.০০

০

২৫০০.০০

২৩৫৬.৮৪

২৩৫৬.৮৪

০

২০১৩-২০১৪

৪৩১৯.০০

৪৩১৯.০০

০

৪২৯৯.৭৬

৩০২৮.৪৩

৩০২৮.৪৩

০

১১,১৫৬.৭৬

৮৭২৩.৬৬

৮৭২৩.৬৬

ফ তল্পভাট =

৭.৫। প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ ঈল্পজরা  মগ্রাথ মন্টায ম তাল্পয়য মৌযবা ভৄল্প ভূ-গবতস্থ াদ্ধন ব্যফস্থানা
 জযী, তথ্যানুোন এয কাদ্ধযগযী ায়তা প্রকেটিয অতায় যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয কাম তিভ মাচাআ ফাছাআল্পয়য জন্য দ্ধনজ
দাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ জনাফ ভল্পনায়ায অরীল্পক ১ভ দাদ্ধয়ত্ব প্রদান কযা য় এফং ১৭/১২/০৭-১১/০৪/১২ তাদ্ধযখ ম তন্ত
দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয য ১১/০৪/১২ তাদ্ধযখ ল্পত জনাফ যদ্ধফন যায়ান অল্পভদ ৩০/০৬/২০১৪ তাদ্ধযখ ফা ভাদ্ধপ্তকার ম তন্ত অল্পরাচয
প্রকেটিয প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন।
৭.৬। প্রকল্পেয অতায় যাভতক দ্ধনল্পয়াগঃ
৭.৬.১. অল্পরাচয প্রকল্পেয ভােল্পভ প্রকেভূক্ত ১৪৮টি মৌযবায় সুল্পয় াদ্ধনয ঈৎ োল্পনয জন্য ঈন্নত প্রভেদ্ধক্ত ব্যফায কল্পয প্রকে
এরাকায় দ্ধফস্তাদ্ধযত জযী  তথ্যানুোন কাম তিভ দ্ধযচারনায ভােল্পভ ঠিক াদ্ধনয ঈৎ চ্যড়ান্ত বাল্পফ দ্ধনধ তাযল্পনয রল্পক্ষয
"Mathematical Modelling and Detailed Survey & Investigation for Safe Drinking Water Source Identification”
Package এয অতায় মভাট ২১৪৬ জনভা যাভতক ব্যফায কল্পয ১ভ স্থান দ্ধধকাযী যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠান Joint venture of
The Institute of Water Modelling (IWM)-Lead Firm, BETS Consulting Services Ltd, SARM Associates Ltd
(SARM) ’’ এয নুকুল্পর দ্ধফগত ১০-১২-২০০৯ তাদ্ধযল্পখ যকাযী িয় ংিান্ত ভদ্ধন্ত্রবা কদ্ধভটি কতৃতক িয় প্রস্তাফটি (Purchase
Proposal)

নুল্পভাদ্ধদত য় । নুল্পভাদ্ধদত িয় প্রস্তাফ

(Purchase Proposal)

নুমায়ী দ্ধফগত ০৫-০১-২০১০ তাদ্ধযল্পখ ফদ্ধন তত

যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ ফ তল্পভাট ৪৫,৮৯,৮৬,৭১৪/- (পঁয়তাদ্ধর মকাটি ঈননফফআ রক্ষ দ্ধছয়াদ্ধ াজায াতত মচৌদ্দ ভাে)
টাকায় জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয দ্ধত চ্যদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধযত য় ।
৭.৬.২. “Socioeconomic Study EIA and Detail Engineering Survey & Investigation and Engineering Design “
Package এয অতায় মভাট ১৫১১ জনভা যাভতক ব্যফায কল্পয ১ভ স্থান দ্ধধকাযী যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠান ‘‘
Farhat
Consulting Engineers & Architects Ltd. as a Lead firm of Joint venture with 1. Dev Consultants Limited 2. Desh
Upodesh Limited 3. Sodev Consult 4. JPZ Consulting (Bangladesh) Ltd (JCL) ’’ এয নুকুল্পর দ্ধফগত ১০-১২-২০০৯

তাদ্ধযল্পখ যকাযী িয় ংিান্ত ভদ্ধন্ত্রবা কদ্ধভটি কতৃতক িয় প্রস্তাফটি (Purchase Proposal) নুল্পভাদ্ধদত য়। নুল্পভাদ্ধদত
িয় প্রস্তাফ (Purchase Proposal) নুমায়ী দ্ধফগত ০৬-০১-২০১০ তাদ্ধযল্পখ ফদ্ধণ তত যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ ফ তল্পভাট
২৬,৫২,২৭,৮০০/- (ছাদ্ধফফ মকাটি ফায়ান্ন রক্ষ াতা াজায অটত ভাে) টাকায় জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয চ্যদ্ধক্ত
স্বাক্ষদ্ধযত য়।
৮।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ

িঃনং
দ্ধযকদ্ধেত
১
ঈল্পজরা  মগ্রাথ মন্টায ম তাল্পয়য মৌযবা ভৄল্প ভূ- গবতস্থ
াদ্ধন ব্যফস্থানা  জযী,তথ্যানুোন এয কাদ্ধযগযী ায়তা
প্রকল্পে দ্ধনল্পোক্ত ১৪৮টি মৌযবা ন্তভুতক্ত দ্ধছর। রক্ষযভাোয়
ম তায়ভুক্ত মৌযবায ংখ্যা প্রদি ল্পরা১ভ ম তায়- ১২ টি
২য় ম তায়- ৩৬ টি
৩য় ম তায়- ৫০ টি
৪থ ত ম তায়- ৫০ টি
মভাট
১৪৮ টি
২

১৪৮টি মৌযবায জযী  ভানদ্ধচোয়ন কাম তিল্পভয দ্ধবদ্ধিল্পত
যাভতক দল্পরয দ্ধজ.অআ.এ আঈদ্ধনট কতৃতক দ্ধনল্পভনাক্ত ৪
প্রকাল্পযয ভানদ্ধচে দতযীকযন ।
(১) মবৌতকাঠাল্পভা ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Phy/Feature)
(২) জদ্ধভ ব্যফায ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Landuse)

জতন
২টি মৌযবা-কুদ্ধভরস্দা মজরায দদ্ধক্ষন কুদ্ধভরস্দা দয 
নাযায়নগঞ্জ মজরায দ্ধদ্ধিযগঞ্জ মৌযবাদ্রৃল্পয়য অতাভুক্ত
এরাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন ন্তভুতক্ত ল্পয় মায়ায় ২টি
মৌযবায দ্ধযল্পাট ত দতযী কযায প্রল্পয়াজন য় নাআ।
রক্ষযাজতল্পন ম তায়ভুক্ত মৌযবায ংখ্যা প্রদি ল্পরা১ভ ম তায়- ১২ টি
২য় ম তায়- ৩৭ টি
৩য় ম তায়- ৪৯ টি
৪থ ত-ম তায়-৪৮টি
মভাট ১৪৬ টি
১৪৮টি মৌযবায জযী  ভানদ্ধচোয়ন কাম তিল্পভয
দ্ধবদ্ধিল্পত যাভতক দল্পরয দ্ধজ.অআ.এ আঈদ্ধনট কতৃতক
দ্ধনল্পভনাক্ত ৪ প্রকাল্পযয ভানদ্ধচে দতযী কযা য়।
(১) মবৌতকাঠাল্পভা ভানদ্ধচে দতযীকযন (
Physical
Feature)

িঃনং

৩
৪
৫

৬
৭

৮

৯

১০

১১
১২
১৩

১৪

১৫
১৬
৯।

দ্ধযকদ্ধেত
(৩) দ্ধডদ্ধজটার এদ্ধরল্পবন ভল্পডর ( DEM)
(৪) ভূদ্ধভ ফন্ধুযতা ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Contour)।

জতন
(২) জদ্ধভ ব্যফায ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Landuse)
(৩) দ্ধডদ্ধজটার এদ্ধরল্পবন ভল্পডর ( DEM)
(৪) ভূদ্ধভ ফন্ধুযতা ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Contour)।
১৪৮ টি মৌযবায অতাভুক্ত এরাকা দ্ধনধ তাযন।
মভাট ১৪৬ টি মৌযবায অতাভুক্ত এরাকা দ্ধনধ তাদ্ধযত ।
১৪৮ টি মৌযবায মফিভাল্পকয ত ( BM Value) ভান  দ্ধজ- মভাট ১৪৬ টি মৌযবাযল্পফিভাল্পকয ত ( BM Value) ভান
মযপাল্পযভস্ত্ড ফস্থান প্রদান।
 দ্ধজ-মযপাল্পযভস্ত্ড ফস্থান প্রদান কযা য়।
২৬ টি মৌযবায নদীয াদ্ধনয নভৄনা ংগ্র কল্পয
২৬ টি মৌযবায নদীয াদ্ধনয নভৄনা ংগ্র কল্পয
BOD5,
BOD5, COD  টাযদ্ধফদ্ধডটি ( Turbidity) এয যীক্ষা
COD  টাযদ্ধফদ্ধডটি (Turbidity) এয যীক্ষাকযন ।
কযা য়।
১৪৮ টি মৌযবায ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয প্রাপ্যতা দ্ধনণ তয়
১৪৬ টি মৌযবায ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয প্রাপ্যতা দ্ধনণ তয় কযা
য়।
১৪৮ টি মৌযবায দ্ধফদ প্রল্পকৌর জযী, নুোন 
১৪৮ টি মৌযবায দ্ধফদ প্রল্পকৌর জযী, নুোন 
দ্ধডজাআন, তৎ অথ ত- াভাদ্ধজক গল্পফলনা  দ্ধযল্পফগত
দ্ধডজাআন, তৎ অথ ত- াভাদ্ধজক গল্পফলনা  দ্ধযল্পফগত
প্রবাফ দ্ধনণ তয়।
প্রবাফ দ্ধনণ তয় কযা য়।
১৪৮ টি মৌযবায ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয নভৄনা যীক্ষাল্পভত্ম
১৪৬ টি মৌযবায ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয নভৄনা যীক্ষাল্পভত্ম
াদ্ধনল্পত মরৌ, মলাযাআড  অল্প তদ্ধনক এয দ্ধযভান
াদ্ধনল্পত মরৌ, মলাযাআড 
অল্প তদ্ধনক এয দ্ধযভান
ফাংরাল্পদল্পয জন্য নুভদ্ধত মমাগ্য ভানদল্পেয াল্পথ তুরনা কল্পয ফাংরাল্পদল্পয জন্য নুভদ্ধত মমাগ্য ভানদল্পেয াল্পথ তুরনা
ব্যাফস্থা মনয়া ।
কল্পয ব্যাফস্থা মনয়া য়।
১৪৮ টি মৌযবায ২০১৬, ২০২০, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫
১৪৬ টি মৌযবায ২০১৬, ২০২০, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫
এফং ২০৪০ ল্পনয জনংখ্যা দ্ধনরূণল্পন্ত াআ রাআন মনট- এফং ২০৪০ ল্পনয জনংখ্যা দ্ধনরূণল্পন্ত াআ রাআন
য়াকত দতযীকযন ।
মনট-য়াকত কযা য়।
১৪৮ টি মৌযবায় গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডল্পরয ব্যফায  তথ্য
১৪৮ টি মৌযবায় গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডল্পরয ব্যফায  তথ্য
দ্ধফল্পরলল্পনয ভােল্পভ মরল্পনজ মনট-য়াকত দ্ধনধ তাযণ কযা এফং
দ্ধফল্পরলল্পনয ভােল্পভ মরল্পনজ মনট-য়াকত দ্ধনধ তাযণ কযা
২০৪০ ল্পনয প্রাথদ্ধভক  ভােদ্ধভক মরল্পনজ মনট-য়াল্পকতয
য় এফং ২০৪০ ল্পনয প্রাথদ্ধভক  ভােদ্ধভক মরল্পনজ
দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধফফযন (ব্যাদ্ধবদ্ধিক দদঘ তয ঈল্পররখ)
মনট-য়াল্পকতয দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধফফযন (ব্যাদ্ধবদ্ধিক দদঘ তয
দতযীকযন।
ঈল্পররখ) দতযী কযা য়।
১৪৮ টি মৌযবায় য়:দ্ধনষ্কান িদ্ধত প্রস্তাফ কযা ।
১৪৮ টি মৌযবায় কঠিন ফজতয ব্যফস্থানা িদ্ধত প্রস্তাফ
দতযীকযন ।
১৪৮ টি মৌযবায় স্থানীয় জন-াধাযল্পনয ভতাভত দ্ধনল্পয় এফং
াভাদ্ধজক, দ্ধযল্পফগত  প্রল্পকৌর জযী, াদ্ধন-তাদ্ধত্ত্বক
নুোন  কভল্পাল্পনন্ট-১ এয দ্ধনকট ল্পত প্রাপ্ত গাদ্ধনদ্ধতক
ভল্পডল্পরয ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয মৌযবায জন্য একটি ভানম্মত
ভাষ্টায রান দতযীকযন।
১৪৮ মৌযবায ভল্পনানীত কভতকততাল্পদয  তৎ জনস্বাস্থয
প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয ভল্পনানীত কভতকততাল্পদয ১৩টি ভডুযল্পর
প্রদ্ধক্ষণ  প্রদ্ধক্ষক প্রদ্ধক্ষণ প্রদান  ংদ্ধনষ্ট প্রভেদ্ধক্ত
ত্মাভত্মযকযন।
৬টি মৌযবায় এভ,অআ,এ (MIS) ানকযন।
৩টি কভতারা (Worshop) নুষ্ঠান কযন।

১৪৬ টি মৌযবায় য়:দ্ধনষ্কান িদ্ধত প্রস্তাফ কযা য়।
১৪৬ টি মৌযবায় কঠিন ফজতয ব্যফস্থানা িদ্ধত প্রস্তাফ
কযা য়।
১৪৬ টি মৌযবায় স্থানীয় জন-াধাযল্পনয ভতাভত দ্ধনল্পয়
এফং াভাদ্ধজক, দ্ধযল্পফগত  প্রল্পকৌর জযী, াদ্ধনতাদ্ধত্ত্বক নুোন  কভল্পাল্পনন্ট-১ এয দ্ধনকট ল্পত প্রাপ্ত
গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডল্পরয ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয মৌযবায জন্য
একটি ভানম্মত ভাষ্টায রান দতযী কযা য়।
১৪৬ মৌযবায ভল্পনানীত কভতকততাল্পদয  তৎ
জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয ভল্পনানীত কভতকততাল্পদয ১৩টি
ভডুযল্পর প্রদ্ধক্ষণ  প্রদ্ধক্ষক প্রদ্ধক্ষণ প্রদান  ংদ্ধনষ্ট
প্রভেদ্ধক্ত ত্মাভত্ময কযা য়।
৬টি মৌযবায় এভ,অআ,এ (MIS) ান কযা য়।
৩টি কভতারা (Worshop) নুষ্ঠান কযা য়।

ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।
ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ ঃঃপ্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত

১০।

প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত প্রধান প্রধান কাম তিভt

১০.১ Training of Project Personnel (Foreign/Local):
Field of
Training /Study tour/workshop/ Seminer
etc.
1

Provision as per TPP
Number Man -months
of person

Actual

Remarks

Number
of person

Man -months

2

3

4

5

6

7

21 man days

7

21 man days

-

Training on
• Topographic Survey

34

204 man days

34

204 man days

• Hydrometric & Hydrometeorological
Data Collection

34

170 man days

34

170 man days

• Ground Water Modeling

10

220 man days

10

220 man days

• Geographic Information System &
Remote Sensing.
• Management Information System &
Database.

32

448 man days

32

448 man days

• Distribution Network Model

13

338 man days

13

338 man days

• Water Quality Sampling

38

1102 man days

38

1102 man days

• Surface Water Modeling

06

90 man days

06

90 man days

• Drainage Modeling

05

45 man days

05

45 man days

• Water Quality Modeling

05

45 man days

05

45 man days

• Salinity Modeling

04

44 man days

04

44 man days

(a) Water Distribution Network Model

03

33 man days

03

33 man days

(b) Drainage Model

02

22 man days

02

22 man days

(c) Ground Water Model

03

10 man days

03

10 man days

(d) Surface Water Model

03

15 man days

03

15 man days

a. Foreign
• Advance Training on GW Modeling
at DHI Denmark

b. Local

TOT Course/ On Job Training

১০.২

Procurement of Consultancy Services:
( lakh)

Description of
procurement
(goods/works
/ consultancy)
as per bid document

Tender/Bid/Propos
al Cost (in crore
Taka)
As per Contract
TPP
value

1

Tender/Bid/Proposal

Invitation
date

Date of completion of
works/services and supply
of goods
As per
Actual
contract

Contract
signing/ L.C
opening date
5

2

3

4

6

7

Mathematical Modelling
for Safe Drinking Water
Source Identification.

50.50

50.32

23-06-2008

05-01-2010

30-06-2014

30-06-2014

Socio-economic Survey,
EIA, Detail Engineering
Survey & Investigation
and Engineering Design

29.10

28.9550

23-06-2008

06-01-2010

30-06-2014

30-06-2014

Services:

Original contract amount was Tk. 4589.86 lakh for Math modeling & Tk. 2652.27 lakh for Socio-economic study.
Later the contract amount was revised owing to enhancement of VAT.

১০.৩ Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local):
Name of the Field

Approved man month
As per PP
As per contract

1

2

Actual man month utilised

Remarks

4

5

3

No foreign consultants were engaged under the project.

(a) Foreign:
3657 MM

(b) Local:

3657 MM

3657 MM

১০.৪. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment:
Description of
items

Quantity
(as per
TPP)
2

Quantity
procured
with date
3

20

20

-

-

1

1

-

-

Terrameter
Logging
Equipment

2

2

-

Terrameter
Surface Sounding
Equipment

2

2

Borehole Camera
with
Recording
System

1

1

1
Computer
with
Printer $ UPS
Photocopier

Transferred to Disposed off
O & M with
as per rule
date
with date
4
5

Balance
Remarks
6

7

0

Utilizing by DPHE
Training Division

0

Utilizing by DPHE
Training Division

-

0

Utilizing by DPHE
GWD Division

-

-

0

Utilizing by DPHE
GWD Division

-

-

0

Utilizing by DPHE
GWD Division

EC meter
Water
Level
Measuring Device
(Hydrometer)
Electrical
Analyser
Sieve Set

১১।

Sieve
with

Utilizing by DPHE
GWD Division

10

10

-

-

0

10

10

-

-

0

Utilizing by DPHE
GWD Division

0

Utilizing by DPHE
GWD Division

2

2

-

-

অল্পরাচয কাদ্ধযগদ্ধয প্রকল্পেয সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে ফাস্তফায়ন দ্ধযকেনাঃ
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয দ্ধযকেনা দ্ধনেদ্ধরদ্ধখত ৩টি ম তাল্পয় দ্ধফবক্ত কযা ল্পয়ল্পছঃ
১ভ ম তায় ংদ্ধক্ষপ্ত কাম তকার
- ২০১৫ ন
ম তন্ত
২য় ম তায় ভেফতী কাম তকার - ২০২৫ ন
ম তন্ত
৩য় ম তায় দীঘ তল্পভয়াদী কাম তকার - ২০৪০ ন
ম তন্ত

১২। যাভতক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয কাল্পজয ায-ংল্পক্ষঃ
প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য াধল্পনয জন্য প্রকেটিল্পক দুআটি কভল্পাল্পনল্পন্ট বাগ কল্পয ২টি দ্ধফল্পলজ্ঞ গ্রুল্পক দ্ধনল্পয়াগ প্রদান কযা য়।
কভল্পাল্পনন্ট ১: গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডর ব্যফাল্পযয ভােল্পভ দ্ধনযাদ াদ্ধনয ঈৎ দ্ধনধ তাযণ।
কভল্পাল্পনন্ট ২: দ্ধফদ প্রল্পকৌর জযী, নুোন  দ্ধডজাআন (প্রল্পতযক মৌযবায জন্য), তৎ অথ ত-াভাদ্ধজক গল্পফলনা 
দ্ধযল্পফগত প্রবাফ দ্ধনণ তয়। কভল্পাল্পনন্ট-২ এয যাভতকবৃন্দ স্থানীয় জন-াধাযল্পনয ভতাভত দ্ধনল্পয় াভাদ্ধজক, দ্ধযল্পফগত 
প্রল্পকৌর জযী, াদ্ধন-তাদ্ধত্ত্বক নুোন  কভল্পাল্পনন্ট-১ এয দ্ধনকট ল্পত প্রাপ্ত গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডল্পরয ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয
মৌযবায জন্য একটি ভানম্মত ভাষ্টায রান দতযীকযন।

ক)

কভল্পাল্পনন্ট ১ :

১২.১ জযী
১২.১.১ প্রাথদ্ধভক জযী
কভল্পাল্পনন্ট ১ এয যাভতক দর প্রদ্ধতটি মৌযবায় প্রাথদ্ধভক জযী কাজ ম্পন্ন কল্পযন। ভূ-গবতস্থ  ভূ-দ্ধযস্থ াদ্ধনয ঈৎ
দ্ধনণ তয়, স্যাদ্ধনল্পটন, াদ্ধন  য়:দ্ধনষ্কান আতযাদ্ধদ দ্ধফলল্পয় অরা অল্পরাচনায ভােল্পভ এফং ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন পূফ তক
প্রাথদ্ধভক ধাযণা মনয়াআ দ্ধছর ফদ্ধণ তত প্রাথদ্ধভক জযী কাল্পজয ভর ঈল্পদ্দশ্য। প্রাথদ্ধভক জযীল্প প্রাপ্ত তথ্যাদ্ধদয ঈয একটি
অরাদা প্রদ্ধতল্পফদন দতযী কল্পয দাদ্ধখর কযা য়।
১২.১.২ মবৌল্পগাদ্ধরক জযী
প্রদ্ধতটি মৌযবায গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডর প্রণয়ন  ঈন্নয়ল্পনয জন্য মবৌল্পগাদ্ধরক জযী একাভত্ম প্রল্পয়াজন। াদ্ধন যফযা,
স্যাদ্ধনল্পটন, াদ্ধন  য়:দ্ধনষ্কাল্পনয পূন তাঙ্গ ভাষ্টায ল্যান প্রণয়ন , ংদ্ধরষ্ট ফকাঠাল্পভা ভৄল্পয দ্ধফদ নকা দতযীল্পত
এআ জযী দ্ধযাম ত। জযী কাজ শুরুয পূল্পফ তআ ঈায মফিভাকত ( BM) দ্ধনধ তাযল্পণয রল্পক্ষয াল্পবত ফ ফাংরাল্পদ দ্ধনধ তাদ্ধযত
মফিভাকত এয দ্ধফ,এভ দ্ধরায নং  আায মরল্পবর ভান ( দ্ধভঃ দ্ধ,ডদ্ধফরঈ,দ্ধড ) ংগ্র কযা য়। এআ দ্ধফ,এভ দ্ধরাল্পযয ভাল্পনয
দ্ধত াভঞ্জস্য মযল্পখ জযীল্পয সুদ্ধফধাল্পথ ত প্রদ্ধতটি মৌয এরাকায় স্থায়ী দ্ধফ,এভ এয একটি মনট-য়াকত গল্পড় মতারা য়। স্থায়ী
মফিভাকতভ মৌযবায দ্ধফদ্ধবন্ন ফকাঠাল্পভা মথা ব্রীজ, কারবাট ত আতযাদ্ধদয ঈয স্থান কযা য়। জযী কাজ দ্ধনখুতুঁ কযায
রল্পক্ষয প্রল্পয়াজনীয় কর দল্পক্ষ গ্রণ কযা য়।

১২.১.৩ ন্যান্য জযী ভ
দ্ধধকতয তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ভূ-তাদ্ধত্ত্বক জযী ছাড়া অয কদ্ধতয় জযী কাজ কযা য়। মথা:১. দ্ধদক দ্ধনল্পদ তক জযী (

Alignment Survey)

২. মবৌতকাঠাল্পভা জযী ( Physical Feature Survey)
৩. জদ্ধভ ভতা জযী ( Land Level Survey)
৪. জদ্ধভ ব্যফায জযী (

Land Use Survey)

৫. প্রস্থল্পেদ জযী ( Cross Section Survey)
৬. াদ্ধনয গুনাগুন জযী( Water quality)
৭. াদ্ধন ভতর দ্ধনধ তাযণ

(Water Level)

৮. াদ্ধনয প্রফা দ্ধযভা ( Discharge)।
১২.২ ভানদ্ধচোয়ন
১২.২.১ দ্ধজ,অআ,এ ভানদ্ধচোয়ন
সুন্দয  দ্ধনভুতর ভানদ্ধচে দতযীল্পত দ্ধজ,অআ,এ র ফ তাদৄদ্ধনক িদ্ধত। ে প্রকল্পেয দ্ধফদ্ধবন্ন ভানদ্ধচে দতযীল্পত আা ব্যফায কযা
ল্পয়ল্পছ। জদ্ধভয ঈচ্চতায দ্ধফস্তাদ্ধযত দৃশ্যভান তথ্য-ঈাি ংগ্র এফং Arc GIS 9.2 এ ঈা রূাভত্ময পূফ তক দ্ধফদ্ধবন্ন স্তল্পযয
কাম তপ্রনারীয ভােল্পভ দ্ধডদ্ধজটার এদ্ধরল্পবন ভল্পডর দতযী কযা ল্পয়ল্পছ। এয াাল্পয্য মৌযবায দ্ধফদ্ধবন্ন ফকাঠাল্পভা ভ,
জদ্ধভয ঈচ্চতা, জরাফি এরাকা, ফন্যাকফদ্ধরত এরাকা এফং াদ্ধন-দ্ধফজ্ঞাল্পনয অতাভুক্ত দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয়য তথ্য মমল্পকান
দৃদ্ধষ্টল্পকান ল্পত দ্ধযভা কযা মায়। এছাড়া Arc GIS 9.2 এয ভােল্পভ ন্যান্য দ্ধফল্পিলন ভ কযা ল্পয়ল্পছ। ভানদ্ধচে দতযীল্পত
Bangladesh Transverse Mercator (BTM) এয প্রদ্ধক্ষপ্ত িদ্ধত নুযন কযা য়।
১২.২.২ ভানদ্ধচে প্রস্ত্িতকযন :
জযী  ভানদ্ধচোয়ন কাম তিল্পভয দ্ধবদ্ধিল্পত যাভতক দল্পরয দ্ধজ.অআ.এ আঈদ্ধনট কতৃতক দ্ধনল্পভনাক্ত ৪ প্রকাল্পযয ভানদ্ধচে দতযী
কযা য়। প্রস্ত্িতকৃত ভানদ্ধচে ভ দ্ধনেরূ:
১। মবৌতকাঠাল্পভা ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Physical Feature)
২। জদ্ধভ ব্যফায ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Landuse)
৩। দ্ধডদ্ধজটার এদ্ধরল্পবন ভল্পডর ( DEM)
৪। ভূদ্ধভ ফন্ধুযতা ভানদ্ধচে দতযীকযন ( Contour)।
ঈল্পররখ্য, চ্যড়ান্ত ৪ প্রকাল্পযয ভানদ্ধচল্পেয প্রদ্ধতটিল্পত জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয প্রকে দ্ধযচারল্পকয নুল্পভাদন মনয়া য়
এফং ভানদ্ধচল্পেয এক প্রস্থ জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয প্রকে দ্ধযচারক , ভাঠ ম তাল্পয়য জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয
দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরীল্পক এফং মৌযবায় প্রদান কযা য়।
১২.৩

াদ্ধন ম্পল্পদয ভজুদ দ্ধনরূন:

১২.৩.১ ভল্পডদ্ধরং এয ভােল্পভ ভূ-দ্ধযস্থ াদ্ধনয দ্ধযভান দ্ধনরূন:
প্রদ্ধতটি মৌযবায় ভূ-দ্ধযস্থ াদ্ধন যফযাল্পয জন্য দ্ধনকটফতী নদীয াদ্ধন দ্ধনধ তাযল্পণয দ্ধফলয়টি দ্ধফল্পফচনা কযা ল্পয়ল্পছ। ে
প্রকল্পেয অতায় ভীক্ষা, জযী  াআট দ্ধযদতল্পন মদখা মায় মম, দ্মা নদীল্পত াযা ফছয াদ্ধন ায়া মায়। প্রল্পতযক ফৎয
গল্পফলনা  ভল্পডর অ-মডট কযায জন্য অআ,ডদ্ধফরঈ,এভ কতৃতক দ্ধনয়দ্ধভতবাল্পফ তথ্য ঈাি ংগ্র কযা য় এফং দ্ধফদ্ধবন্ন
প্রকল্পেয কাল্পজ ঈা ব্যফহৃত য়। ে াদ্ধন যফযা প্রকল্পেয কাল্পজ ফদ্ধণ তত ভল্পডর ব্যফায কযা য়।

১২.৩.২ ভল্পডদ্ধরং এয ভােল্পভ ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয দ্ধযভান দ্ধনরূন
ফদ্ধণ তত কাল্পজয দ্ধতনটি ং দ্ধনেরূ :
ত তথ্য-ঈাি ংগ্র
ক) াদ্ধন  অফায়া ম্পদ্ধকত
খ) ভূ-াদ্ধনতাদ্ধত্ত্বক নুোন  ভীক্ষা
গ) ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয দ্ধফলল্পয় ভল্পডদ্ধরং
াদ্ধন  অফায়া ম্পদ্ধকতত তথ্য-ঈাি ংগ্র

ক)

ত প্রচ্যয তথ্য  ঈাি দ্ধফদ্ধবন্ন প্রদ্ধতষ্ঠান ল্পত ংগ্র
ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ঈৎ দ্ধনণ তল্পয় াদ্ধন-দ্ধফজ্ঞান  অফায়া দ্ধফজ্ঞান ম্পদ্ধকত
কযা ল্পয়ল্পছ। প্রদ্ধতটি মৌযবায গ্রাঈে য়াটায ভল্পডদ্ধরং এফং াদ্ধন-তাদ্ধত্ত্বক ভীক্ষায জন্য ব্যফহৃত তথ্য-ঈাি ভ অআ.
ডদ্ধফরঈ.এভ এয দ্ধনজস্ব তথ্য বাোয ছাড়া ংদ্ধরষ্ট মক্ষল্পেয জাতীয় প্রদ্ধতষ্ঠান ভ ল্পত মনয়া য়।
খ)

ভূ-াদ্ধনতাদ্ধত্ত্বক নুোন  ভীক্ষা

অিদ্ধরক ভূ-তাদ্ধত্ত্বক ফস্থা, স্থানীয় াদ্ধন-তাদ্ধত্ত্বক ফস্থা, াদ্ধনয স্তয দ্ধফন্যা, ভূ-গবতস্থ অবযভত্মযীন স্তয (
Aquifer) গদ্ধত
প্রকৃদ্ধত, ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ভতর দ্ধনরূন, ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয গুনাগুন আতযাদ্ধদ দ্ধফলল্পয় ম্যক ফগত য়ায জন্য াদ্ধন-তাদ্ধত্ত্বক
ভীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ। ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ফততভান  বদ্ধফষ্যত ঈৎ দ্ধনণ তল্পয়, ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ভল্পডর প্রণয়ন কযা য়।
গ)

ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ভল্পডদ্ধরং িদ্ধত

ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ঈৎ দ্ধনণ তল্পয় মম গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডর ব্যফহৃত ল্পফ ঈাল্পত ভূ-দ্ধযস্থ  ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ফস্থা, বৃদ্ধষ্টাল্পতয
দ্ধযভান, নদীয াদ্ধনয প্রফা, ভাটিয শুষ্ক  অদ্রতা আতযাদ্ধদ দ্ধফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় তথ্য থাকা প্রল্পয়াজন। নদী থফা ঈকূরফতী
এরাকায প্রফা দ্ধনধ তাযল্পন MIKE 11 াআল্পরাডায়নাদ্ধভক ভদ্ধডঈর একটি ঈল্পমাগী িদ্ধত। এআ িদ্ধতয ভােল্পভ নদীয াদ্ধনয
প্রফা, াদ্ধনয গদ্ধত, াদ্ধনয ভতর, আতযাদ্ধদ দ্ধফলয় দ্ধত ল্পজআ দ্ধনধ তাযণ কযা মায়। MIKE SHE সুদ্ধফন্যস্ত এফং যীদ্ধক্ষত
এভন একটি গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডর মাা ভূ-গবতস্থ াদ্ধন প্রফাল্পয দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধফল্পফচনায় দ্ধনল্পয় ভূদ্ধভ দ্ধবদ্ধি ভূ-দ্ধযস্থ াদ্ধন চল্পিয
(Hydrogeological Cycle) ঠিক দ্ধফল্পরলন কযল্পত ক্ষভ। ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ভল্পডল্পরয ভােল্পভ ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয প্রফা  ভূগবতস্থ াদ্ধন ম্পল্পদয ফততভান  বদ্ধফষ্যল্পতয ঠিক ভজুদ ম্পল্পকত দ্ধফস্তাদ্ধযত জানা মায়।
১২.৩.৩ াদ্ধনয ঈৎ নাক্তকযন
প্রচদ্ধরত যীদ্ধত নুমায়ী ানীয় জল্পরয ঈৎ দুআ প্রকাল্পযয মথা ভূ-দ্ধযস্থ  ভূ-গবতস্থ। প্রফাভান নদী, দীদ্ধঘ, হ্রদ  পুকুয ভল্পয
ভােল্পভ ভূ-দ্ধযস্থ এফং ভূ-গবতস্থ অবয ন্তযীন স্তয ( GWAquifer) মথল্পক াধাযনত: ভূ-গবতস্থ াদ্ধন ংগ্র কযা য়। তল্পফ ঈবয়
ঈৎল্পযআ ীভাফিতা অল্পছ, মমভন াদ্ধনয প্রাপ্যতা, গুনাগুন, ভূ-প্রাকৃদ্ধতক ফস্থান, াদ্ধনয রফনাক্ততা, আতযাদ্ধদ। দ্ধনযাদ াদ্ধনয
ঈৎ দ্ধনধ তাযল্পন ফহুদ্ধফধ দ্ধফলয় দ্ধফল্পফচনায় অনল্পত য়। ফদ্ধণ তত জটির ভস্যা ভাধাল্পন ভূ-দ্ধযস্থ  ভূ-গবতস্থ ঈবয় প্রকায ঈৎ
দ্ধনধ তাযল্পন প্রল্পতযক মৌযবায জন্য গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডর ব্যফায কযা য়।
১২.৪

াদ্ধনয গুনগত ভান
ভূ-দ্ধযস্থ াদ্ধনয গুনগত ভান
২৬টি মৌযবায জন্য নদীয াদ্ধনয নভৄনা ংগ্র কল্পয BOD5, COD  টাযদ্ধফদ্ধডটি ( Turbidity) এয যীক্ষা কযা য়।
াদ্ধনল্পত BOD5, COD  টাযদ্ধফদ্ধডটি ( Turbidity) এয দ্ধযভান মফী থাদ্ধকল্পর নদীয াদ্ধন মৌযবায় যফযা কযায পূল্পফ ত
মথামথ দ্ধযল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন।
ভূ-ঈদ্ধযস্থ াদ্ধনয গুনগত ভান
মকান মকান মৌযবায় ঈৎাদক নরকূ ফাল্পনা য়। ভূ-গবতস্থ
াদ্ধনয নভৄনা যীক্ষাল্পভত্ম াদ্ধনল্পত মরৌ, মলাযাআড 
অল্প তদ্ধনক এয দ্ধযভান ফাংরাল্পদল্পয জন্য নুভদ্ধত মমাগ্য ভানদল্পেয াল্পথ তুরনা কল্পয ব্যাফস্থা রয়া য়।

১২.৫

াদ্ধন ফন্টল্পনয মনট-য়াকত ভল্পডদ্ধরং

১২.৫.১ াদ্ধন যফযা িদ্ধত দ্ধডজাআন
জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয  মৌযবায মম কর কভতকততা  প্রল্পকৌরী াদ্ধন যফযা ব্যফস্থানায াল্পথ জদ্ধড়ত, তাল্পদয
কভত দ্ধযকেনাল্পক ায়তা কযায রল্পক্ষয ভরতঃ মনটয়াকত ভল্পডদ্ধরং কযা য়। প্রদ্ধতটি প্রদ্ধতল্পফদল্পন জনংখ্যা বৃদ্ধিয ায,
প্রদ্ধক্ষপ্ত জনংখ্যা, জনংখ্যায ঘনত্ব, ২০১১ দ্ধবদ্ধি ফছল্পয এফং ২০৪০ ন
ম তন্ত াদ্ধনয চাদ্ধদা মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। প্রল্পতযক
ংল্পমাগস্থল্পরয (ঘড়পফ) অতাভুক্ত এরাকা, জনংখ্যায ঘনত্ব এফং াদ্ধনয চাদ্ধদা দ্ধফল্পফচনা কল্পয ২০৪০ ল্পনয জন্য প্রল্পতযক
ংল্পমাগস্থল্পর (ঘড়পফ) মভাট কত দ্ধযভান াদ্ধনয প্রল্পয়াজন ল্পফ ফদ্ধণ তত প্রদ্ধতটি প্রদ্ধতল্পফদল্পন তাা মদখাল্পনা য়। াদ্ধন যফযা
মনটয়াকত দ্ধডজাআন প্রনয়ল্পন ফ তাদৄদ্ধনক  জন-ফােফ পটয়যায দ্ধাল্পফ দ্ধফল্পফদ্ধচত “Bentley Water Gems ” ব্যফায
কযা য়।
১২.৬

মৌযবায প্রবৃদ্ধি দ্ধফল্পরলন

দ্ধনদ্ধদ তষ্ট দ্ধযকেনা প্রণয়ল্পনয জন্য মকান ভূ-তাদ্ধত্ত্বক এরাকায জনংখ্যায প্রবৃদ্ধি ায মভাটাভৄটিবাল্পফ দ্ধনেদ্ধরদ্ধখত ঈাল্পয় দ্ধনণ তয়
কযা য়:


ফততভান জনংখ্যা




স্বাবাদ্ধফক প্রবৃদ্ধিয ায (জন্ম  ভতুযয বাযাম্য) এফং
প্রকৃত দ্ধবপ্রয়াল্পনয ায (মরাকজন এরাকায ফাআল্পয মায়া  অা)

অদভশুভাদ্ধয মভাতাল্পফক প্রল্পতযক য়াল্পড তয অয়তন  ফততভাল্পন নতুন ফদ্ধত স্থান , ভাঠ ম তাল্পয়য ম তল্পফক্ষন  জযীল্পয
ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয ভানুাদ্ধতক বাল্পফ ফততভান জনংখ্যা দ্ধনণ তয় কযা ল্পয়ল্পছ। মৌযবা ভল্প জনংখ্যায স্বাবাদ্ধফক বৃদ্ধিয তথ্য
এফং প্রকৃত দ্ধবপ্রয়াল্পনয ায ংযদ্ধক্ষত না যাখায কাযল্পন ে ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।
১২.৬.১ প্রদ্ধক্ষপ্ত জনংখ্যা
জনংখ্যায দ্ধযভান দ্ধনধ তাযল্পণ বযভত্মযীন দ্ধবপ্রায়ন দ্ধফল্পফচনা কল্পয ঈা দ্ধনরূন কযা ল্পয়ল্পছ। বদ্ধফষ্যল্পত জনংখ্যা
দ্ধনয়ন্ত্রল্পনয ঈয দ্ধধক গুযেত্ব মদয়ায কাযল্পন জনংখ্যা প্রবৃদ্ধিয ায কভ ধল্পয প্রদ্ধতটি প্রদ্ধতল্পফদন দতযী কযা য়।
১২.৬.২ াদ্ধনয চাদ্ধদা
দ্ধফদ্ধবন্ন প্রদ্ধতল্পফদন  নাগদ্ধযকল্পদয াদ্ধন ব্যফাল্পযয দ্ধযভাল্পনয দ্ধফল্পরলল্পনয ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয গৃস্থারী কাল্পজয চাদ্ধদা দ্ধনরূন
কযা য়।
াদ্ধনয চাদ্ধদা দ্ধনরূল্পন ২০৪০ ন ম তন্ত াআল্পয ভােল্পভ াদ্ধন যফযা িদ্ধত, াদ্ধন ব্যফাযকাযীল্পদয দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পনয
ংল্পমাগ, মফা গ্রণকাযী জনংখ্যা এফং গৃস্থারীয চাদ্ধদা ফদ্ধভূতত ন্যান্য চাদ্ধদা ভ দ্ধফল্পফচনা কযা য়।
১২.৬.৩ প্রস্তাদ্ধফত াআ রাআন মনট-য়াকত
প্রদ্ধতটি প্রদ্ধতল্পফদল্পন মৌযবায াদ্ধন ফন্টল্পনয মনট-য়াল্পকতয জন্য ভূ-দ্ধযস্থ  ভূ-গবতস্থ াদ্ধনয ভল্পডর দতযী কযা য়। ভূ-দ্ধযস্থ
ভল্পডল্পরয প্রস্তাদ্ধফত াআ রাআল্পনয দদঘ তয প্রদ্ধতল্পফদল্পনয খে-৩ এয ৪থ ত োল্পয় মদখাল্পনা য়।
কর ব্যফাযকাযীয দ্ধনকট কভল্পক্ষ ৫ দ্ধভটায ঈচ্চতায় াদ্ধন যফযাল্পয ব্যফস্থা ভল্পডদ্ধরং এয ভােল্পভ দ্ধনদ্ধিত কযা য়।
ফহুতর বফল্পন যফযা ব্যাত যাখায জন্য ভূ-গবতস্থ জরাধাল্পযয প্রল্পয়াজন ল্পফ। তল্পফ একতরা বফল্পনয জন্য ভূ-গবতস্থ
জরাধাল্পযয প্রল্পয়াজন ল্পফ না।

১২.৭

াদ্ধন দ্ধনষ্কান ঈন্নয়ন ভীক্ষা

১২.৭.১ দ্ধনষ্কান ভীক্ষা
প্রদ্ধতটি মৌযবায দ্ধফদ্ধবন্ন ভস্যাফরীয ভল্পে াদ্ধন দ্ধনষ্কান ভস্যা ল্পফ তাচ্চ গ্রাদ্ধধকায প্রাপ্ত ভস্যাভল্পয ভল্পে ন্যতভ।
মৌযবা ভল্পয বদ্ধফষ্যৎ ঈন্নয়ল্পন এটা তযভত্ম জযেযী  গু
রুত্বপূণ ত। ফাংরাল্পদল্পয দ্ধধকাং মৌযবাআ ফল তাকাল্পর
জরাফিতায দ্ধকায। পল্পর মৌযবা এরাকায় স্বাস্থযকয  মনাংযা দ্ধযল্পফল্পয সৃদ্ধষ্ট মৌযফাীগল্পনয ভল্পে দ্ধফদ্ধবন্ন াদ্ধন
ফাদ্ধত মযাল্পগয ংিভন য়। এছাড়া জরফিতায কাযল্পন ব্যফা-ফাদ্ধনল্পজযয ক্ষদ্ধত দ্ধফদ্ধবন্ন ফকাঠাল্পভা ভ ক্ষদ্ধতগ্রস্থ য়।
মৌযবাভল্প দ্ধযকদ্ধেত াদ্ধন দ্ধনষ্কান ব্যফস্থায বাফ দ্ধযরদ্ধক্ষত ল্পয়ল্পছ। দ্ধফযভান নদ তভা/নারাগুদ্ধর ংকুদ্ধচত, ঢাল্পরয
ত থ ম তন্ত দ্ধফস্তৃত নয়। দ্ধধক বৃদ্ধষ্টাল্পতয ভয় এ কর নদ তভা/নারা গুদ্ধর াদ্ধন দ্ধনষ্কাল্পন ক্ষভ। এ
ভাোয ঘাটদ্ধত  দ্ধনগভন
কর দ্ধফলয় দ্ধফল্পফচনা কল্পয যকায মৌযবাগুদ্ধরল্পত সুষ্ঠু াদ্ধন দ্ধনষ্কান ব্যফস্থা প্রণয়ন ন্যান্য ভস্যাফরী দ্ধনযনকল্পে
জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয ভােল্পভ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ঈল্পদ্দযগ গ্রন কল্পযল্পছ।
প্রদ্ধতটি মৌযবা এরাকায় বদ্ধফষ্যল্পত জরাফিতায সৃদ্ধষ্ট না ল্পত াল্পয এফং মৌযএরাকায় স্বাস্থযকয দ্ধযল্পফ ফজায় যাখাআ
দ্ধনষ্কাল্পনয ঈয প্রণীত ভীক্ষায ভর ঈল্পদ্দশ্য। নতুনবাল্পফ নদ তভা/নারা দ্ধনভতান, দ্ধফযভান নদ তভা/নারা গুদ্ধরয মথামথ ংযক্ষন 
মভযাভত, নদ তভা/নারা গুদ্ধর দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায কযা, দ্ধফযভান খারগুদ্ধর পুন:খনন, নতুন ি-মরন দ্ধনভতান, আতযাদ্ধদ কাম তাফরীয
ভােল্পভ দ্ধনষ্কান ব্যফস্থায ঈননদ্ধত কযা মায়।
গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডল্পরয ব্যফায  তথ্য দ্ধফল্পরলল্পনয ভােল্পভ প্রদ্ধতটি মৌযবায মরল্পনজ মনট-য়াকত দ্ধনধ তাযণ কযা ল্পয়ল্পছ।
ঈল্পররখ্য মম, গাদ্ধনদ্ধতক ভল্পডল্পরয ভােল্পভ শুদৄভাে ২০৪০ ল্পনয প্রাথদ্ধভক  ভােদ্ধভক মরল্পনজ মনট-য়াকত দতযী কযা ল্পয়ল্পছ।
বদ্ধফষ্যৎএ মৌযবায তত্বাফধায়ল্পন মরল্পনজ মনট-য়াল্পকতয দ্ধফস্তাদ্ধযত নকা (াখা নদ তভা) প্রণয়ন কযা ল্পফ।
দ্ধনষ্কান প্রদ্ধিয়ায প্রাথদ্ধভক স্তয ম্পন্ন কযায জন্য প্রদ্ধতটি মৌযবায দ্ধফযভান খার  নারা ভ কাম তকয ভূদ্ধভকা ারন
কযল্পফ। মভাটাভৄটি বাল্পফ অয প্রল্পয়াজনীয় ংখ্যক প্রাথদ্ধভক  ভােদ্ধভক নদ তভা/নারায প্রস্তাফ কযা য়। প্রদ্ধতটি প্রদ্ধতল্পফদল্পন
মটদ্ধফল্পর মরল্পনজ মনট-য়াল্পকতয দদঘ তয  ন্যান্য তথ্যাফরী প্রস্তাদ্ধফত য়।
১২.৮

স্যাদ্ধনল্পটন  য়:দ্ধনষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নয়ন

১২.৮.১ দ্ধফযভান সুল্পমাগ সুদ্ধফধা ভ
প্রদ্ধতটি মৌযবায় স্যাদ্ধনল্পটন ব্যফস্থায ঈন্নয়ল্পনয জন্য ঠিক দ্ধযকেনা প্রল্পয়াজন। স্যাদ্ধনল্পটন  স্বাস্থযকয য়:দ্ধনষ্কান
ব্যফস্থায ঈৎকল ত াধল্পন দ্ধফদ নকা প্রণয়ল্পনয জন্য ভাঠ-ম তাল্পয় ম তাপ্ত তথ্য  ঈাি ংগ্র কযা য়। ভাঠ-ম তাল্পয় জযীল্পয
ভয় রক্ষয কযা মগল্পছ মম, প্রদ্ধতটি মৌযবায স্যাদ্ধনল্পটন ব্যফস্থা ল্পভত্মালজনক নয়। তল্পফ ঠিক িদ্ধত ফরম্বল্পনয ভােল্পভ
এয ঈন্নদ্ধত াধন কযায মল্পথষ্ট সুল্পমাগ যল্পয়ল্পছ।
১২.৮.২ ল্যাদ্ধেন কবাল্পযজ
দ্ধধকাং ফাদ্ধড়ল্পত দ্ধট স্যাদ্ধনটাযী ল্যাদ্ধেন ব্যফহৃত ল্পয় অল্পছ। স্বে দ্ধযভান ফত-ফাড়ীল্পত মটিক-ট্যাংকভেক্ত স্যাদ্ধনটাযী
ল্যাদ্ধেন অল্পছ। দ্ধকন্তু প্রায়ঃআ ল্যাদ্ধেনগুদ্ধর মাক ল্পয়ল্পরয াল্পথ ঠিকবাল্পফ ংভেক্ত না থাকায় এফং দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায না
কযায় ভয়রা ঈদ্ধচল্পয় অল্প াল্পয এরাকা স্বাস্থযকয কল্পয মতাল্পর।
১২.৮.৩ মৌযবায নদ তভা
মৌয এরাকায় দ্ধকচৄ কোঁচা এফং মখারা নদ তভা যল্পয়ল্পছ। এতদ্রৃব্যতীত স্বে দদল্পঘ তয দ্ধকচৄ াকা নদ তভা দ্ধযকদ্ধেতবাল্পফ দতযী কযা
ল্পয়ল্পছ। এ কর নদ তভা বৃদ্ধষ্টয াদ্ধনয জন্য সৃষ্ট জরাফদ্রৃতা দূয কযল্পত াায্য কল্পয। ফততভাল্পন দ্ধধকাং নদ তভাআ কঠিন ফজতয
মপরায জন্য কাম তকাদ্ধযতা াদ্ধযল্পয় মপল্পরল্পছ। পরস্বরূ ভায প্রজননল্পক্ষে দতযী ল্পে, এগুদ্ধর দ্ধযষ্কায কযা প্রল্পয়াজন।

১২.৮.৪ প্রস্তাদ্ধফত য়:দ্ধনষ্কান িদ্ধত
প্রদ্ধতটি প্রদ্ধতল্পফদল্পনয ৪থ ত খল্পেয দ্ধনদ্ধদ তষ্ট োল্পয় এ দ্ধফলল্পয় দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধফফযন প্রদান কযা য়। স্যাদ্ধনল্পটন ঈন্নয়ল্পনয জন্য
সুাদ্ধযভারা প্রদ্ধতটি প্রদ্ধতল্পফদল্পনয োয় ৮ এ ফদ্ধন তত অল্পছ। ংগৃীত ঈাি ভল্পয ায়তায় মৌযবায াদ্ধফ তক ফস্থা
দ্ধফল্পরলনপূফ তক প্রাথদ্ধভক নকায দ্ধবদ্ধি ায়া মাল্পফ। কভল্পাল্পনন্ট-২ এয যাভতক দর কতৃতক ম্পন্নকৃত াভাদ্ধজক প্রবাফ
(SIA)  দ্ধযল্পফগত প্রবাফ ( EIA) জযীল্পয পরাপর দ্ধফদ নকা প্রণয়ল্পন ব্যফায কযা য় ।
১২.৯ কঠিন ফজতয ব্যফস্থানা
১২.৯.১ ফাংরাল্পদল্পয মৌয এরাকায কঠিন ফজতয ভ:
ফাংরাল্পদল্পয দ্ধফদ্ধবন্ন এরাকায় মছাট অকাল্পযয মৌযবায দ্ধনয়দ্ধভত ঈৎাদ্ধদত কঠিন ফজতয ভ াধাযনত: দ্ধনেদ্ধরদ্ধখতবাল্পফ
বাগ কযা মায়:
১।
গৃস্থারী, যান্নাঘয এফং ফাগান ভল্পয ফজতয
২।

ফাজায থফা াট এরাকায ফজতয

৩।

রাদ্ধষ্টক  ধাতফ দ্রব্যাদ্ধদয ফজতয

৪।

দ্ধনভতান াভগ্রীয ফজতয

৫।

াাতাল্পরয ফজতয

ফজতয ংগ্র িদ্ধত মভাটাভৄটিবাল্পফ দ্ধনেরূ:
১।
২।
৩।
৪।

ির দ্ধবদ্ধিক ংগ্র
ফরক দ্ধবদ্ধিক ংগ্র
যাস্তায াবত ল্পত ংগ্র
ফাা-ফাদ্ধড় ল্পত ংগ্র

প্রদ্ধতটি গৃল্পয ংগ্রফজতয াযন িদ্ধত দ্ধনেরূ:
১।
স্বাস্থয ম্মতবাল্পফ দ্ধনদ্ধদ তষ্ট স্থাল্পন যন
২। দজফ-ায দতযী
৩। বস্মীভূত কযা (াাতার ফজতয)
ক) কল্পম্পাল্পনন্ট ২ এয কাল্পজয ংদ্ধক্ষত্ম দ্ধফফযদ্ধন :

১৩।

১।

প্রল্পতযক মৌযবায াভাদ্ধজক প্রবাফ ( SIA) জযী

২।

প্রল্পতযক মৌযবায দ্ধযল্পফগত প্রবাফ ( EIA) জযী

৩।

প্রল্পতযক মৌযবায নকনা প্রনয়ন

৪।

প্রল্পতযক মৌযবায াদ্ধনয কয দ্ধনণ তয়

৫।

প্রল্পতযক মৌযবায প্রাক্করন প্রনয়ন

৬।

প্রল্পতযক মৌযবায ভাষ্টাযল্যান কভতারা ( Worshop) নুষ্ঠান কযন

৭।

প্রল্পতযক মৌযবায ভাষ্টাযল্যান কভতারায সুাদ্ধয নুযল্পন চূড়ানত্ম ভাষ্টাযল্যান প্রনয়ন।

ভতাভত/সুাদ্ধযঃ
১৩.১

ভীক্ষা প্রকেটিয সুাদ্ধয মভাতাল্পফক ম তায়িল্পভ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রল্পতযক মৌযবায জন্য থফা কল্পয়কটি
মৌযবায ভন্বল্পয় দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয। এল্পক্ষল্পে প্রল্পয়াজল্পন দ্ধজদ্ধফ থ তায়ল্পনয াাাদ্ধ ঈন্নয়ন
ল্পমাগী ংস্থা ভল্পক এ কর প্রকল্পে ায়তায জন্য নুল্পযাধ জানাল্পনা মমল্পত াল্পয।

১৩.২

জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয প্রধান কায্যতারল্পয়য তথ্য ব্যাংক (তথ্য বাোয)  তথ্য ব্যফস্থানা িদ্ধতয ( MIS)
ঈন্নয়ন াধন কযল্পত ল্পফ, মাল্পত ে প্রকল্পেয অতায় ংগৃীত তথ্য ভল্পয মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযা মায়।

১৩.৩

ফদ্ধণ তত প্রকল্পেয প্রদ্ধক্ষল্পণয ভােল্পভ সৃষ্ট দক্ষ জনফল্পরয মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ, মাল্পত প্রদ্ধক্ষল্পণয
ত জ্ঞানভ ভাঠম তাল্পয় কাল্পজ রাল্পগ।
ভােল্পভ দ্ধজত

১৩.৪

অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত ভীক্ষা কাম তিল্পভ প্রাপ্ত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তল্পযয
প্রধান কাম তারয় এফং ভাঠ-ম তাল্পয়য দপ্তযভল্পয ভল্পে তথ্য অদান-প্রদাল্পনয অদৄদ্ধনক ব্যফস্থা সৃদ্ধষ্ট কযা মমল্পত াল্পয।

১৩.৫

মৌযবা গুদ্ধরল্পত এআ কর তথ্য  ঈাি ভ মথামথ ংযক্ষল্পনয ভােল্পভ বদ্ধফষ্যল্পত ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত
ল্পফ। জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয কতৃতক মৌযবায মরাকফরল্পক প্রল্পয়াজনীয় প্রদ্ধক্ষণ প্রদান
কযা মমল্পত াল্পয।
তথ্য-ঈাি ভ মথাভল্পয় ারনাগাদ কযায দ্ধফলল্পয় জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তযল্পক মৌযবাগুদ্ধর ায়তা প্রদান
কযল্পফ, মাল্পত বদ্ধফষ্যল্পত প্রাপ্ত তথ্য-ঈাি ভ মথামথবাল্পফ ব্যফায কযা মায়।

১৩.৬

দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকে প্রনয়ন কাল্পর ফদ্ধন তত কাদ্ধযগদ্ধয ায়তা প্রকেভূক্ত মৌযবাভ এয প্রাপ্ত কাদ্ধযগদ্ধয তথ্যাদ্ধদ
ম তাল্পরাচনা  ারনাগাদ কল্পয এয দ্ধডজাআন  নক্সা চূড়ান্ত কযা দ্ধফলয়ক কাম তিল্পভয ংস্থান দ্ধফদ্ধনল্পয়াগ প্রকল্পে যাখা
মমল্পত াল্পয।
---------------০---------------

‘‘দ্ধভযপুয াল্পকতর ১০ মথল্পক কচুগেত মযাড প্রস্তকযণ  ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’ ীল তক প্রকল্পেয
ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪)
১। প্রকল্পেয ফস্থান

: দ্ধভযপুয ১০ নং মগারচত্বয ল্পত কচুগেত ম থন্ত।

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: ঢাকা ঈিয দ্ধটি কল্পতাল্পযন।

৩। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

: স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
২১৮৭.১৫

৫।

২৩০০.১৩

প্রকৃত ব্যয়

২২৬৩.৫২

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
০১.১২.১২৩১.১২.১৩

০১.১২.১২৩০.০৬.১৪

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার
০১.১২.১২৩০.০৬.১৪

দ্ধতিান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)

৭৬.৩৭

৬ ভা

(৩.৪৯%)

(৫০%)

প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়নঃ
িদ্ধভক
নং

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ
২

একক

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো

৩

ফাস্তফ
৪

অদ্ধথ তক
৫

ফাস্তফ (%)
৬

অদ্ধথ তক (%)
৭

৭৪৯০.০৮
(৯৬.৫৯)
১১০৭৬.৬৭
(৯৯.৫১)
৫০২১.০১
(৯৯.৮৫)
২৪২২.৭২
(৯৮.৬৫)
৬১১৬৩.৫৮
(৯৭.৬৩)

৮১.৩০
(৯১.২৩)
৩৮৭.২২
(১০২.১৪)
১৯৮.১৭
(১০৩.৩৯)
৩১৩.৫০
(১০৩.২৭)
৬৫৯.৮৪
(১০১.৫৮)

১৫২৫.৬২
(৭২.৪২)
৪২৯.০৮
(৯০.৬১)
১৯৩০.৬৮
(১০০.৫০)
৮৬১.০১
(১২২.৯৫)

৮৫.৭৬
(৯১.৪১)
৫৮.৫৮
(৯১.৪০)
৩৮৫.৯৪
(৯৩.৮৩)
৯৩.২১
(৭৯.০৮)
২২৬৩.৫২
(৯৮.৪১)

১
১.০
১.১

ড়ক ঈন্নয়ন
ফাদ্ধর বযাট

ঘঃদ্ধভঃ

৭৭৫৪.৬১

৮৯.১২

১.২

Water Bond Macadam (WBM)

ঘঃদ্ধভঃ

১১১৩০.৯৬

৩৭৯.১২

১.৩

Aggregate Base Type-1

ঘঃদ্ধভঃ

৫০২৮.৫৪

১৯১.৬৭

১.৪

Levelling Course

ঘঃদ্ধভঃ

২৪৫৫.৯৫

৩০৩.৫৬

১.৫

Bituminous Concrete

ফঃদ্ধভঃ

৬২৬৪৭.৯২

৬৪৯.৫৬

২.০
২.১

পৄটাত  মরন ঈন্নয়ন
ফাদ্ধর বযাট

ঘঃদ্ধভঃ

২১০৬.৭৫

৯৩.৮২

২.২

Rammed C.C (1:3:6)

ঘঃদ্ধভঃ

৪৭৩.৫৩

৬৪.০৯

২.৩

RCC (1:2:4) bottom and side wall

ঘঃদ্ধভঃ

১৯২১.১৫

৪১১.৩২

২.৪

Ready mix concrete for footpath
(22 Mpa)

ঘঃদ্ধভঃ

৭০০.৩১

১১৭.৮৭

ফ তল্পভাট

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন

-

২৩০০.১৩

৬। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ

মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

৭। াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ
৭.১। টভূদ্ধভ  ঈল্পদ্দশ্যঃ দ্ধভযপুয ১০ মথল্পক কচুগেত যাস্তা মা দ্ধভযপুল্পযয াল্পথ দ্ধফভানফন্দয ড়ক এফং গুরান, ফনানী, ঈিযায াল্পথ
ংল্পমাগ কল্পযল্পছ। এ ড়ল্পক োদ্ধপক জযাভ থাল্পক ল্পনক মফী, যাস্তায প্রস্ততা কভ  েবতগ্রস্ত য়ায় বীলণমানজল্পটয সৃদ্ধষ্ট য়।
এছাড়া পৄটাল্পত কল্পয়ক াজায মরাক চরাচর কল্পয। এ মপ্রবেগত প্রকেটি াল্পত মনয়া য়।
ঈল্পদ্দশ্যঃ প্রকল্পেয প্রধান ঈল্পদ্দশ্য ল্পরা িভফধ তভান নগযায়ন প্রদ্ধিয়ায় নাগদ্ধযক চাদ্ধদা নুমায়ী ড়ক, পৄটাথ দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ
মটকআ জন-ফােফ জীফন মান ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং স্বাস্থযকয মফাভ, মমভন- ফজতয ব্যফস্থানা, মরল্পনজ, সুল্পয় াদ্ধন
যফযাল্পয কাম তকয  মটকআ দ্ধযকেনা ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ দ্ধভযপুয এরাকায দ্ধযল্পফগত জীফন ব্যফস্থায  অথ ত-াভাদ্ধজক
ফস্থায ঈৎকল ত াধন।
৭.২। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ ভর প্রকেটি ২২/০১/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত য়। ঈক্ত
নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ২১৮৭.১৫ রে টাকা, মায ভল্পে দ্ধজদ্ধফ ১৭৫০.১৫ রে টাকা  দ্ধটি
কল্পতাল্পযল্পনয দ্ধনজস্ব ৪৩৭.০০ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার দ্ধডল্পম্বয, ২০১২ ল্পত দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩ ম থন্ত। যফতীল্পত দ্ধনভতাণ
াভগ্রীয ভল্য বৃদ্ধি, প্রকল্পেয অতায় পূতত কাল্পজয জন্য ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ চ্যদ্ধক্তকৃত ভল্য মভাতাল্পফক প্রকেটিয দ্ধফযীল্পত
াভান্য ব্যয় বৃদ্ধি ায়ায় প্রকেটি ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন য়। এ মপ্রবেগত দ্ধফবাগীয় ভল্যায়ন কদ্ধভটিয(দ্ধডদ্ধআদ্ধ) সুাদ্ধযল্পয
মপ্রবেগত স্থানীয় যকায, দ্ধে ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারল্পয়য দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধনল্পয়াদ্ধজত ভাননীয় ভন্ত্রী কতৃতক প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন
প্রস্তাফ নুল্পভাদন কযা য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ২৩০০.১৩ রে টাকা, মায ভল্পে দ্ধজদ্ধফ
১৮৪০.১০ রে টাকা এফং ঢাকা ঈিয দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয দ্ধনজস্ব ৪৬০.০৩ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার দ্ধডল্পম্বয, ২০১২ ল্পত
জুন, ২০১৪ ম থন্ত।
৭.৩ দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ/অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় ংিান্ত (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):
থ ত ফছয
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ফ তল্পভাট =

দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো
ভর

ংল্পাদ্ধধত

ংল্পাদ্ধধত
এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ

ফভৄক্ত

১৫৩০.৯৭
৬৫৬.১৮

৮২৫.০০
১৪৭৫.১৩

০.০০
১৮৪০.১০

০.০০
১৮৪০.১০

২১৮৭.১৫

২৩০০.১৩

১৮৪০.১০

১৮৪০.০০

(রক্ষ টাকায়)
ব্যয়
(দ্ধটি কল্পতাল্পযন দ্ধনজস্ব)
০.০০
১৮১০.৮২
(৪৫২.৭০)
২২৬৩.৫২
(৪৫২.৭০)

৭.৪ ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকেটিয ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত ব্যয় ২৩০০.১৩ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত ভাদ্ধপ্তকার (জুন, ২০১ ৪)
ম তন্ত প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২২৬৩.৫২ রক্ষ টাকা, মা নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৯৮.৪১%। এ ব্যল্পয়য ভল্পে ড়ক ঈন্নয়ন খাল্পত
৭৪৯০.০৮ ঘনদ্ধভটায ফাদ্ধর বযাট ফাফদ ৮১.৩০ রক্ষ টাকা, ১১০৭৬.৬৭ ঘনদ্ধভটায WBM ফাফদ ৩৮৭.২২ রে টাকা, ৫০২১.০১
ঘনবভটায এবিগেট মফআ টাআ-১ ফাফদ ১৯৮.১৭ রে টাকা, ২৪২২.৭২ ঘনবভটায মরগববরং মকা থ ফাফদ ৩১৩.৫০ রে টাকা,
৬১১১৬৩.৫৮ ফঃবভঃ বফটুবভনায কনবক্রট ফাফদ ৬৫৯.৮৪ রে টাকা। যবদগক পৄটাথ  মেন উন্নন োগত ১৫২৫.৬২
ঘনবভটায ফাবর বযাট ফাফদ ৮৫.৭৬ রে টাকা, ৪২৯.০৮ ঘনবভটায বব’য কাজ ফাফদ ৫৮.৫৮ রে টাকা, ১৯৩০.৬৮ ঘনবভটায
অযবব Bottom and side wall ফাফদ ৩৮৫.৯৪ রে টাকা এফং পৄটাগথ মযিী বভক্স কনবক্রট াগকথ ৮৬১.০১ ঘনবভটায
কাগজয জন্য ৯৩.২১ রে টাকা ব্য কযা গগছ।
প্রকল্পেয শূরু ল্পত ঢাকা ঈিয দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয তত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী
জনাফ অল্পম্মদ অরী া তোঁয দ্ধনজ দাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ ভাদ্ধপ্তকার ম তন্ত থ তাৎ গত ০১/১২/২০১২ তাদ্ধযখ ল্পত
৩০ জুন, ২০১৪ ম তন্ত পূণ তকারীণ প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন। তল্পফ তোঁল্পক াফ তক্ষদ্ধণক ল্পমাদ্ধগতায জন্য ঢাকা ঈিয
দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ংদ্ধিষ্ট দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী  ঈ-দ্ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরী  ঈ-কাযী প্রল্পকৌরীগণ ভরত
ভাঠ ম তাল্পয় প্রকেটিয াদ্ধফ তক ফাস্তফায়ল্পনয দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধছল্পরন।

িভফধ তভান নগযায়ন প্রদ্ধিয়ায় নাগদ্ধযক
চাদ্ধদা নুমায়ী ড়ক, পৄটাথ দ্ধনভতাল্পণয
ভােল্পভ মটকআ জন-ফােফ জীফন মান
ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং স্বাস্থযকয মফাভ,
মমভন- ফজতয ব্যফস্থানা, মরল্পনজ, সুল্পয়
াদ্ধন যফযাল্পয কাম তকয  মটকআ
দ্ধযকেনা ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ দ্ধভযপুয -১০
ল্পত ১৪ ম তন্ত এরাকায দ্ধযল্পফগত জীফন
ব্যফস্থায  অথ ত-াভাদ্ধজক ফস্থায ঈৎকল ত
াধন এফং ড়কটিয মানজট দ্ধনযন।

২১৬০ দ্ধভটায ড়ক প্রস্তকযণ ঈন্নয়ন  একআ দদল্পঘ তয
ড়ল্পকয ঈবয় াল্পবত নদ তভা-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ।পল্পর ড়কটিল্পত
মানজট ভস্যায ভাধান ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। তল্পফ প্রকল্পেয অতায়
দ্ধনদ্ধভতত মরন-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাণ কযা ল্পর অল্প াল্পয নফধবাল্পফ
পৄটাথ ব্যফাযকাযী কতৃতক মরল্পনয ভল্পে দ্ধরড ল্পয়স্ট মপরায কাযল্পণ দ্ধকচৄ
দ্ধকচৄ জায়গায় তা কাম তকয ল্পয় ড়কটিল্পত াদ্ধন জল্পভ থাকল্পত মদখা মায়।
এছাড়া প্রকেটিয অতায় মরন-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাণকাল্পর কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধদক
দ্ধফল্পফচনাপূফ তক মথামথ মলা, মগ্রড, কযাভফায আতযাদ্ধদ দ্ধফল্পফচনা না কল্পয
ড়ক মরন-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাণ কযা এফং দ্ধনভতাণ কাল্পজয গুনগতভান
মথামথবাল্পফ মভআনল্পটআন না কযায় প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর দ্ধভযপুয-১০
ল্পত ১৪ নং ম তন্ত নগযফাীয াভদ্ধয়ক ভস্যায ভাধান ল্পর দীঘ তল্পভয়াল্পদী
 মটকআ ঈন্নয়ন দ্ধনদ্ধিত কযা মায়দ্ধন।

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ ২১৬০ দ্ধভটায ড়ক প্রস্তকযণ ঈন্নয়ন  একআ
দদল্পঘ তয ড়ল্পকয ঈবয় াল্পবত নদ তভা-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতা মণয ভােল্পভ দ্ধভযপুয-১০ ল্পত ১৪ ম তন্ত ড়কটিল্পত মানজট ভস্যায
ভাধান মরল্পনজ ভস্যায াভদ্ধয়ক ভস্যায ভাধান ল্পর দ্ধনভতাণ কাল্পজয গুনগতভান দ্ধনদ্ধিত না কযা, ড়ল্পকয অল্প াল্প
নফধবাল্পফ পৄটাথ ব্যফাযকাযী কতৃতক মরল্পনয ভল্পে দ্ধরড ল্পয়স্ট মপরা এফং মরন-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাণকাল্পর কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধদক
দ্ধফল্পফচনাপূফ তক মথামথ মলা, মগ্রড, কযাভফায আতযাদ্ধদ দ্ধফল্পফচনা না কযায় প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর দীঘ তল্পভয়াদী  মটকআ
ঈন্নয়ন দ্ধনদ্ধিত কযা মায়দ্ধন।
ক্ষ প্রকেটি ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ল্পনয ঈল্পদ্দল্পশ্য প্রকে এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর ঢাকা ঈিয দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ঈিয
দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ংদ্ধিষ্ট দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী  ঈ-দ্ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরী  ঈ-কাযী প্রল্পকৌরীগণ
ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন।
১০.১ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মরন-কাভ পৄটাল্পথয ঈয নফধ দখরকাযী কতৃতক মরল্পন Solid waste management dumping:

বনবভথত ড়গকয মভআন কযাগযজগ পৄটাথ স্থাীবাগফ বফধ দেগর যগগছ।

প্রকেটিয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মরন-কাভ পৄটাল্পথ নফধ দখরকাযী কতৃতক মরল্পনয ভল্পে দ্ধরড ল্পয়স্ট মপরা এফং
মরন-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাণকাল্পর কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধদক দ্ধফল্পফচনাপূফ তক মথামথ মলা, মগ্রড, কযাভফায আতযাদ্ধদ দ্ধফল্পফচনা না কল্পয মরন
দ্ধনভতাণ কযায় বৃদ্ধষ্ট ভয় ড়কটিল্পত াদ্ধন জল্পভ থাকল্পত মদকা মায়।
প্রকেটিয দ্ধভযপুয অআদ্ধডয়ার স্কুর এফং কল্পরজ ংরগ্ন এরাকা দ্ধযদ তনকাল্পর মদখা মায় ড়কটিয মফ দ্ধকচৄ ংল্প য পৄটাথ
নফধ দখরকাযী কতৃতক স্থায়ীবাল্পফ মদাকানঘয দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ দখর কল্পয মযল্পখল্পছ। পল্পর প্রকেটিয ভােল্পভ দ্ধনদ্ধভতত
পৄটাথটি জনগণ স্বােল্পন্দয াল্পথ ব্যফায কযল্পত াযল্পছ না। দ্ধধকন্তু একর নফধ দখরকাযী কতৃতক মরল্পনয ভল্পে তাল্পদয
ব্যফাদ্ধয়ক ভয়রা-অফজতনা মপরায় মরল্পনয ল্পনক জায়গায় ভখ ফে ল্পয় মগল্পছ। এছাড়া মরন-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাণকাল্পর
কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধদক দ্ধফল্পফচনাপূফ তক ঠিক মলা, মগ্রড, কযাভফায আতযাদ্ধদ মভআনল্পটআন না কযায কাযল্পণ  ড়কটি মত বৃা্দ্ধষ্টয াদ্ধন
জল্পভ থাকল্পত মদখা মায়। পল্পর ড়কটি দীঘ তল্পভয়াল্পদ মটকআ ল্পফ না এফং খুফ াআ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পয় মান চরাচল্পরয নুল্পমাগী
ল্পয় মাল্পফ ভল্পভত দ্ধযদতনকাল্পর প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
১০.২ দ্ধনভতান কাল্পজয গুনগতভান দ্ধনদ্ধিত না কযাঃ

টিেঃ ড়কটি দ্ধফদ্ধবন্ন স্তল্পযয পুযত্ব এফং মখায়া, ফাদ্ধরয দ্ধভশ্রণ
যীক্ষা কযা ল্পে।

দ্ধচেঃ প্রকল্পেয অতায় দ্ধভযপুয আংদ্ধর বা তন স্কুর এে কল্পরজ
ংরগ্ন এরাকায় দ্ধনদ্ধভতত মরন-কাভ পৄটাল্পথয পৄটাল্পথয লাফ
মবংল্পগ  মদল্পফ মমল্পত মদখা মায়।

দ্ধযদতনকাল্পর ড়কটিয একটি ল্পয়ল্পন্ট দ্ধফদ্ধবন্ন স্তল্পযয পুযত্ব যীক্ষা ড়কটিয দ্ধফদ্ধবন্ন স্তল্পয ব্যফত মখায়া, ফাদ্ধরয দ্ধভশ্রণ যীক্ষাকাল্পর
মদখা মায় মরদ্ধবদ্ধরং মকা ত দ্ধফটুদ্ধভনা কাল্পতটিং মরয়ায ৯০দ্ধভঃদ্ধভঃ এয স্থল্পর ায়া মায় ৭০ দ্ধভঃদ্ধভঃ। Aggregate Base Type-1
এয পুযত্ব ১৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ স্থল্পর ১৬০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ায়া মগল্পর Water Bond Macadam(WBM) এয পুরুত্ব ৩৮০ দ্ধভঃদ্ধভঃ এয স্থল্পর
ায়া মায় ভাে ২১০ দ্ধভঃদ্ধভঃ। এছাড়া Aggregate Base Type-1-এয দ্ধভশ্রল্পণ মখায়ায তুরনায় ল্পক্ষাকৃত ফাদ্ধরয দ্ধযভান মফী মদখা
মায়। যদ্ধদল্পক ড়কটি পুরুত্ব যীক্ষাকাল্পর মদখা মায় ড়ল্পকয দ্ধফদ্ধবন্ন স্তল্পয মথামথ কভপ্যাকন কযা য়দ্ধন। পল্পর ড়ক ঈল্পযয
দ্ধফটুদ্ধভনা স্তয ন্যান্য স্তয খুফ ল্পজআ ঈল্পঠ মমল্পত মদখা মায়। যতীল্পত দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ংদ্ধিষ্ট কভতকততাগন ড়কটিয দ্ধফদ্ধবন্ন
স্তল্পযয পুরুত্ব ঠিক থাকায দ্ধফলয়টি দ্ধনদ্ধিত কযায জন্য অয কল্পয়কটি স্থাল্পন গতত কল্পয মদখাল্পনা মচষ্টা কল্পয, দ্ধকন্তু মকাথায় নুল্পভাদ্ধদত
দ্ধডদ্ধদ্ধ/মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন মভাতাল্পফক ড়কটি দ্ধফবদ্ধন্ন মরয়াল্পযয পুরুত্ব মদখাল্পত ক্ষভ নদ্ধন।
১০.৩ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ ংস্থান ল্পত ব্যল্পয়য তাযতম্যঃ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ ল্পত প্রাপ্ত দ্ধদ্ধঅয ম তাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকেটিয
নুল্পভাদ্ধদত ফ তল্পল দ্ধডদ্ধদ্ধ ল্পত ল্পনক ংল্পগ ফাস্তফ কাজ কভ কযা ল্পর অদ্ধথ তক ব্যয় ল্পনক মফী কযা ল্পয়ল্পছ। মমভন
প্রকেটিয ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক ১১১৩০.৯৬ ঘনদ্ধভটায Water Bond Macadam(WBM) ফাফদ ৩৭৯.১২ রক্ষ
টাকায ংস্থান থাকল্পর এখাল্পত ১১০৭৬.৬৭ ঘনদ্ধভটায কাল্পজয দ্ধফযীল্পত ৩৮৭.২২ রক্ষ টাকা
, Aggregate Base Type-1
ংল্পগ ৫০২৮.৫৪ ঘনদ্ধভটায ফাফদ ১৯১.৬৭ রক্ষ টাকায ংস্থান থাকল্পর ৫০২১.০১ ঘনদ্ধভটায কাল্পজয দ্ধফযীল্পত ১৯৮.১৭ রক্ষ
টাকা, Leveling Course-এ ২৪৫৫.৯৫ ফঃদ্ধভঃ ফাফদ ৩০৩.৫৬ রক্ষ টাকায ংস্থান থাকল্পর এখাল্পত ২৪২২.৭২ ফঃদ্ধভঃ কাল্পজয
দ্ধফযীল্পত ৩১৩.৫০ রক্ষ টাকা, Bituminous Concrete খাল্পত ৬২৬৪৭.৯২ ফঃদ্ধভঃ ফাফদ ৬৪৯.৫৬ টাকায ংস্থান থাকল্পর
৬১১৬৩.৫৮ ফঃদ্ধভঃ কাল্পজয দ্ধফযীল্পত ৬৫৯.৮৪ রক্ষ টাকা এফং ফাদ্ধর বযাট খাল্পত ২১০৬.৭৫ ঘঃদ্ধভঃ ফাফদ ৯৩.৮২ রক্ষ টাকায
ংস্থান থাকল্পর ১৫২৫.৬২ ঘনদ্ধভটায কাল্পজয দ্ধফযীল্পত ৮৫.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ, থ তাৎ এ খাল্পত ফাস্তফ কাজ
৭২.৪২% ল্পর অদ্ধথ তক ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৯১.৪১%। এবাল্পফ নুল্পভাদ্ধদত ংস্থান ল্পত ফাস্তফ কাজ কভ কযা ল্পর অদ্ধথ তক ব্যয় মফী
কযা অদ্ধথ তক  দ্ধযকেনা শংখরা দ্ধযদ্ধি। ঈল্পেখ্য ভর নুল্পভাদন মভাতাল্পফক ভাে ১ফছয মভয়াল্পদ ফাস্তফায়নল্পমাগ্য প্রকেটি
১ফায ংল্পাধন কল্পয ৬ভা মভয়াদ বৃদ্ধি ব্যয় বৃদ্ধি কযা ল্পর নুল্পভাদ্ধদত ংস্থান ল্পত ংগদ্ধবদ্ধিক এ জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধিয
দ্ধফলয়টি কাম্য নয়।

১১।

সুাদ্ধযঃ
১১.১ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মরন-কাভ পৄটাথ স্বােল্পন্দয াল্পথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযায রল্পক্ষয পৄটাথ ল্পত নফধ ব্যফা
প্রদ্ধতষ্ঠান ঈল্পেল্পদয ঈল্পযাগ গ্রণ কযা মরল্পনয ভল্পে দ্ধরড ল্পয়স্ট মপরায কাযল্পণ মাল্পত তা ফে ল্পয় না মায় এজন্য
জনাধাযল্পণয ল্পচতনাতা বৃদ্ধিয দ্ধফলল্পয় স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত াল্পয (নুঃ১০.১)।
১১.২ প্রকল্পেয অতায় ড়ক মরন-কাভ পৄটাথ দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে দ্ধনভতাণ কাল্পজয গুনগত ভান দ্ধনদ্ধিত না কযা
দ্ধডদ্ধদ্ধ/মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন মভাতাল্পফক ড়কটি দ্ধফদ্ধবন্ন মরয়াল্পযয পুরুত্ব না থাকায দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয়
মদখল্পত াল্পয (নুঃ১০.২)।
১১.৩ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ ংস্থান ল্পত ফাস্তফ কাজ কভ কযা ল্পর অদ্ধথ তক ব্যয় মফী কযায দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ
খদ্ধতল্পয় মদখল্পত াল্পয (নুঃ১০.৩)।
১১.৪ নুল্পেদ ১১.১ -১১.৩ ম তন্ত ভতাভল্পতয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা অগাভী
১ (এক) ভাল্পয ভমে
।
-----------0-----------

‘‘ধানভদ্ধে মরল্পকয ক্ষদ্ধতগ্রস্থ ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  নাগদ্ধযক দ্ধফল্পনাদন সুদ্ধফধা বৃদ্ধি ংিান্ত ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ(১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’

ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
‘‘

স্ত
ন্ত
(১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’
ল্পটি স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয দ্ধধনস্থ ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন
এদ্ধপ্রর, ২০১১ – জুন, ২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফাদ্ধয়ত
য়। স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ মথল্পক ফদ্ধণ তত প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন প্রাদ্ধপ্তয দ্ধযল্পপ্রদ্ধক্ষল্পত ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন
স্থানীয় যকায াফ মক্টয
২৪ অগষ্ট , ২০১৫ তাদ্ধযল্পখ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাম তিভ
দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে ংিান্ত কাগজ োদ্ধদ ম তাল্পরাচনা
দ্ধি
এফং ল্পযজদ্ধভল্পন
দ্ধযদতল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত প্রকল্পেয ম তল্পফক্ষণভ দ্ধনল্পে ংল্পক্ষল্প ঈস্থান কযা রঃ
১।

প্রকল্পেয মভৌদ্ধরক দ্ধফলয়াদ্ধদঃ

১.

‘‘
ন্ত

২.

ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন ।

ফাস্ত

৩.
৪.

ল্লী
৪.১

ভর

২৩৬৩.৭৮ (দ্ধজদ্ধফ - ২১২৭.৪০, দ্ধডএদ্ধদ্ধ - ২৩৬.৩৮)

৪.২
৫.

২৪৫৩.৭৮ (দ্ধজদ্ধফ- ২২০৮.৪০, দ্ধডএদ্ধদ্ধ - ২৪৫.৩৮)

৪.৩

ন্ত

৫.১

ফাস্তফায়নকার

৫.২ ফ িয়ল ংয়ায়ধত নুয়ভায়দত মভাদ

২৪৩২.৭৭
এয়প্রর, ২০১১ য়ত – য়ডয়িয, ২০১২ ম িন্ত।
এয়প্রর, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৪ ম িন্ত।
অয়থ িকঃ ৯৯.১৪

৬.
২।

(১ভ ংল্পাদ্ধধত )’’

ফাস্তফঃ

।

টভূদ্ধভঃ

ঢাকা য এক ভয় ংখ্য নদী -নারা খার-দ্ধফর, পুকুয-জরায় আতযাদ্ধদ দ্রৃাযা মফদ্ধষ্টত দ্ধছর । দ্ধকন্তু কারিল্পভ নগযীয জনংখ্যা বৃদ্ধি ,
নফধ দখর  ভাটি বযাল্পটয পল্পর জরায়ভ ধ্বং ল্পত থাল্পক এফং ঢাকা য ভাযাত্নক দ্ধযল্পফগত ঝদ্ধুঁ কল্পত ল্পড়
। িভাগত
জনংখ্যা বৃদ্ধি , দ্ধযকদ্ধেত ঈন্নয়ন কভতকাে নফধ স্থানা /দখর আতযাদ্ধদ ফহুদ্ধফধ কাযল্পণ ঢাকা ল্পয দ্ধচি দ্ধফল্পনাদল্পনয সুল্পমাগ িল্পভ
ংকুদ্ধচত ল্পয় ল্পড় । এ ভস্ত দ্ধফলয় দ্ধফল্পফচনায় দ্ধনল্পয় লাল্পটয দল্পক ঢাকা ল্পযয ধানভদ্ধে এরাকায় ৪৭২ একয জায়গায় জুল্পড় প্রথভ
দ্ধযকদ্ধেত অফাদ্ধক এরাকা গল্পড় মতারা য় ; মমখাল্পন ১০০০ টি ফড় ফড় েট থাল্পক । যফতীল্পত জনংখ্যায িভাগত চাল্প ফড় ফড়
েটগুল্পরা দ্ধফবক্ত  ফহুতর দ্ধফদ্ধষ্ট বফন দ্ধনভতাল্পণয পল্পর ধানভদ্ধে অফাদ্ধক এরাকায দফদ্ধষ্ট দ্ধফদ্ধিত য়
। মরল্পকয নফধ দখর এফং
দ্ধযল্পফল্পয ফনদ্ধত (degradation) মযাধকল্পে প্রথভত : নফধ দখরদাল্পযয দ্ধনকট মথল্পক নফধ দখর পুনরুিায কযা য় । যফতীল্পত
স্থানীয় জনগণল্পক ম্পৃক্ত কল্পয (community involvement) ধানভদ্ধে মরক এরাকায় ৮৫ .৬ একয এরাকাব্যাী (৩১ একয ভূদ্ধভ এফং
৫৪.৬ একয জরায় ) প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয জন্য চ্যড়ান্তবাল্পফ দ্ধচদ্ধিত কযা য় । সুতযাং দ্ধযল্পফগত বাযাম্য যক্ষা , জরায়ভ
পুনরুিায, ংযক্ষণ  ধানভদ্ধে মরক এরাকায় ঢাকা যফাীয জন্য দ্ধফল্পনাদন সুদ্ধফধা সৃদ্ধষ্টয দ্ধনদ্ধভি
‘‘ধানভদ্ধে মরল্পকয ক্ষদ্ধতগ্রস্থ
ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  নাগদ্ধযক দ্ধফল্পনাদন সুদ্ধফধা বৃদ্ধি ংিান্ত ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতা”ণ ীল তক প্রকেটি গৃীত য়।

৩।
1.

ধানভদ্ধে মরক এরাকায ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ফকাঠাল্পভায ঈন্নয়ন।

2.

মরল্পকয ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ নাগদ্ধযক সুল্পমাগ সুদ্ধফধা প্রদান এফং

3.

দ্ধশু াকত স্থাল্পনয ভােল্পভ দ্ধশুল্পদয দ্ধচিদ্ধফল্পনাদল্পনয ব্যফস্থা কযা।

৪।

ন,

ন  ংল্পাধন

ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কযল্পাল্পযন
ন্ত

স্ত
প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়
এদ্ধপ্রর, ২০১১ ল্পত দ্ধডল্পম্বয, ২০১২ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয
দ্ধকন্তু দ্ধনধ তাদ্ধযত মভয়াল্পদ প্রকল্পেয কর কল্পম্পাল্পনল্পন্টয ফাস্তফায়ন ভাপ্ত না য়ায় যফতীল্পত
প্রকল্পেয মভয়াদ প্রথভফায এক ফছয থ তাৎ জুন, ২০১৩ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়। যফতীল্পত অফায প্রকল্পেয মভয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক
২৭.০১.২০১৪ তাদ্ধযল্পখ এক ফছয বৃদ্ধি কল্পয জুন, ২০১৪ ম তন্ত কযা য়
৫।

স্তফাদ্ধয়ত

প্রকেটি ২০১১ য়ত ২০১৪ ম িন্ত
মত



য়ডএয়য়

ফাস্তফ
গ্রগদ্ধত

অ

য়ডএয়য়

য়ডএয়য়

২০১০-২০১১
201১-201২ 1692.83 1৭৬.৩৮
201২-201৩ 651.73

60.00

৭77.০০

77.00

1676.78 167.68

201৩-201৪
মভাটঃ

2362.78 236.38 ২454.78

245.38

৭০০.০০

৭৭৬.৩৮

৭০০.০০

১৩৫০.০০

১৪৫০.০০ ১৩৫০.০০

১০০.০০ 61.13%

১৫৫.০০

২০৬.৩৯

৫১.৩৯

২২০৫.০০

২৪৩২.৭৭ ২২০৫.০০

১৫৫.০০

৭৬.৩৮

31.66%

7.21%

২২৭.৭৭ 100.00%

ঈল্পযয াযণী মথল্পক মদখ মায় মম , প্রকল্পেয ভর দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ২০১০ -২০১১ থ ত ফছল্পয প্রকল্পেয নুকূল্পর ১৯ .২২ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ
থাকল্পর ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত প্রথভ থ ত ফছল্পয মকান ফযাদ্দ যাখা য়দ্ধন । ২০১১-২০১২ এফং ২০১২ -২০১৩ থ তফছল্পয ংস্থান দ্ধছর
মথািল্পভ ৭৭৭.০০ এফং ১৬৭৬ .৭৮ রক্ষ টাকা ; মায দ্ধফযীল্পত ব্যয় ল্পয়ল্পছ মথািল্পভ ৭৭৬ .৩৮ এফং ১৪৫০ .০০ রক্ষ টাকা । প্রকল্পেয
মভয়াদ বৃদ্ধি ায়ায় ২০১৩ -২০১৪ থ ত ফছল্পয ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২০৬ .০০ রক্ষ টাকা । প্রকল্পেয ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ১০০ %। তল্পফ দ্ধজদ্ধফ এফং
দ্ধডএদ্ধদ্ধ’য ব্যদ্ধয়ত ল্পথ তয দ্ধযভান মথািল্পভ ৩.০০  ১৭.৬১ রক্ষ টাকা।

৬।

স্ত

নঃ

প্রকয়েয য়ফয়বন্ন ংগাযী ফযাে  প্রকৃত ফাস্তফান ফস্থান য়নয়ম্ন াযণীয়ত ংয়িয় মদোয়না য়রাঃ
(রি টাকা)
এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ  ভন্তব্য
গ্রগদ্ধত
৪ ন্ত

10
A.

Revenue Components

L.S

30.00

100%

30.00

100%

1.

Consultancy Service

L.S

100%

Project allowance for Bangladesh Army

-

76.83
106.83

100%

2.

51.11
81.11

Rm.

25.76

2420 Rm.

36.81

1911 rm

Rm.

49.92

2575 Rm.

22.29

1257 rm.

nos.

50.00

4 nos.

50.00

4 nos.

Rm.

119.28

2230 Rm.

137.06

2593 rm.

Rm.

219.87

1330 Rm.

65.37

1229 rm.

a. Park furniture
i. Garbage bins
ii. Bench sitting , etc.

Nos.

7.00

70 nos.

7.00

70 nos.

Nos.

10.00

1 nos.

12.06

1 nos.

iii. Free and Exercise equipments

Nos.

15.00

1 nos.

1.26

7 nos.

b. Signage and Information Billboard etc.
c. Plantation, trees, hedges, sof surfacing,

Nos.

4.00

10 nos.

2.15

10 nos.

L,S

176.26

1

147.39

1

nos.

8.00

14 nos.

5.42

10 nos.

i. Big size
ii. Small size

nos.

60.00

1 nos.

114.00

10 nos.

5.

New Construction of Orchid Plaza

nos.

25.00

1 nos.

69.90

1 nos.

6.

Construction of Installation of

-

Sub-Total (A)
B.

Capital Component (Civil works)

1.

Improvement of existing open Drainage
system and Construction of New Drain.
(a) New Open Drain.
(b) Repair & Reconstruction of existing
Drainage system.
New Construction of Water Oxygenation
system through Fountain/Water Riser
including Electrification works.
Construction of new & Improvement of
Walking Track of Walkways.
(a) Existing Walkway
(b) New Walkway with precast concrete
paver on soling & ¾ thick cement mortar
in 1:4 and walk way both side 600 wide
filling the stone gravel in/c. guide wall
with concrete block.
Re-development of landscaping with

2.

3.

4.

flower bed, grass etc.

d. Drinking water Fountain
e. Tent ,canopy`s for Rain protection
3for visitors

a. Urinal Cubicles in/c. water tank,
sanitary equipment, paving on approaches

pair

48.00

5 pair

18.96

3 pair

7.

b. Renovation existing viewing deck.

nos.

00.00

-

2.50

5 nos.

c. New View Deck with R.C.C Beam.
Column, M.S. frame on top of Roof &
Roof tiles as envelope in/c. approach,
walkways etc.
d. Deep Tube Well.

nos.

57.97

6 nos.

50.08

3 nos.

no.

101.47

1 no.

82.24

1 no.

sqm.

42.74

300 sqm.

27.27

Construction of 3 nos. Foot Bridges and
Repair & existing of existing 6 nos. foot
Bridges.
i. Repair of existing bridge

LS.

249.42

68 rm.

354.53

272.71
sqm.
2 nos.

Construction
and
development
of
Children`s park adjacent to Kalabagan
Field.
Excavation of Lake Bed Sludge Removal
in appropriate distance.
Lake Bank protection work with Retaining
Wall, adjacent to Bridges, palasiding,
Boulder blocks in Mesh frame etc.
a. With edge development by Staging,
Earth cutting , Filling, plantation work,
b. Construction of R.C.C Retaining Wall.

item.

160.00

1 item.

138.37

1 itam

cum.

71.50

21500
cum.

193.10

21551
cum

sqm.

18.77

1.92

Km.

18.18

1340.76
sqm.
225 rm

40.09

47.40
sqm.
61.60 rm

c. Concrete Blocks in Galvanized
13,020.00 Cage Stacked as Wall.
d. 350 Palisading work by 6˝ ˝ x 6˝ ˝
R.C.C pillar & 3`` thick R.C.C plate.
Construction of Boundary security Fencing
& Gate ways
Electrification & Illumination works
including pope, cable, connection &
controlling system works.
Re-development & Re-Construction of
Road 32 in/c. Bangabandhu Smrity Angan
a. Repair & Re-construction of parking
area. Footbridge approach & sitting plaza.
b. (i) Re-design & Re-Construction of
Footpath in/c. Saucer Drainage system &
replacement of tiles in/c. Slab casting &
soft coverage etc. at the South side.
ii) Re-Construction of the Drainage system
including Surface & service duct at the
North side, new construction of top slab
with new floor finish, plantation etc.
c.
Re-Construction of Bangabandhu
smrity Angan in/c. Ghat, Floor finish, Wall
finish, Lighting & other Landscape
component.
d. Design development of Bollard system
and landscape construction in/c. park
furniture & plants etc in remaining western
part beyond Bangabondhu smrity Angan.
e.
Illumination system, light post and

L.S

86.61

L.S

12.13

7৮.৮৭ rm

rm.

8.85

240 rm

7.16

52.40 rm

rm.

139.95

1915 rm

295.96

2536 rm

nos.

136.00

170 nos.

89.52

248 nos.

item.

24.97

1 item.

16.28

rm.

69.23

384.46 rm

96.34

1095
sqm.
359.78
rm

rm.

12.10

454 rm

3.66

221.04
rm

sqm.

201.78

568 sqm.

80.06

568 sqm.

nos.

17.60

80 nos.

18.53

80 nos.

nos.

79.14

90 nos.

63.05

122 nos.

ii. New foot bridge
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

৭।

৮।

electrification works.
Land development works by imported
earth.
Wifi Kiosk with networking.

cum

32.30

5500 cum

63.48

item.

26.00

1 item.

-

17978.95
cum
-

Sub- Total

2372.67

-

2325.94

-

Grand Total (A+B)

2453.78

-

2432.77

-

মকান ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন ম্পূণ ত অল্পছ দ্ধকনাঃ প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন নুমায়ী মকান ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন ফাদ্ধক মনআ । তল্পফ
দ্ধযদতনকাল্পর মছাট মছাট দ্ধকচৄ ংল্পয ফাস্তফায়ন ভাপ্ত যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায়; মা যফতী নুল্পেদ ৮.২ এ অল্পরাচনা কযা
ল্পয়ল্পছ।
কল্পেয িয় ংিান্ত কাম তিভঃ

প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত উয়ল্লয়েত প্রয়বন নুমাী প্রকয়েয অতা কর কাম িয়দ ফাংরায়দ মনাফায়নীয
Special
work organization (SWO) য়িভ কর্তিক ফাস্তফায়ত য়য়ছ । সুতযাং ফাংরায়দ যকায়যয ক্র ংক্রান্ত PPA-2006 এফং
PPR-2008 এয নীয়তভারা ভ এোয়ন নুসৃত  নাআ। ংয়ায়ধত য়ডয়য়’য রিভাত্রা নুমাী প্রকয়েয নুকুয়র ২৪৫৩ .৭৮
রি টাকা ফযায়েয য়ফযীয়ত মনাফায়নী SWO -এয ভাধ্যয়ভ ২৪৩২.৭৭ রি টাকা ব্যয় ফাস্তফান কাজ ম্পন্ন কযা ।
৯।

ফাস্তফায়ন কাম তিভ দ্ধযদতন

ফাস্তফায়ন
দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন
স্থানীয় যকায াফ মক্টয
২৪ অগষ্ট, ২০১৫ তাদ্ধযল্পখ প্রকল্পেয
ফাস্তফায়ন কাম তিভ
দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারক , ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ংদ্ধিষ্ট
কভতকততাবৃন্দ এফং প্রকে ফাস্তফায়নকাযী প্রদ্ধতষ্ঠান ফাংরাল্পদ অদ্ধভযত ংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন।
তনকৃত দ্ধফদ্ধবন্ন
মভয
দ্ধনল্পে ঈস্থান কযা
৯.১। য়াকল্পয়ঃ
ক) ধানভদ্ধে মরক এরাকায় দ্ধফযভান াল্পয় াটায যাস্তায ঈন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয প্রকল্পেয ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ১১৯ .২৮ রক্ষ টাকা
ফযাদ্দ দ্ধছর । তায দ্ধফযীল্পত ১৩৭ .০৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় দ্ধযাদ্ধভক আট দ্রৃাযা ২ .৫৯৩ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায য়াকল্পয় পুনঃ দ্ধনভতাণ কযা
ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম, পুযাতন য়াক ল্পয় এফং এয াল্প নতুনবাল্পফ ফদ্ধধ তত য়াকল্পয়য ভল্পে পাটর ধল্পয মগল্পছ
(দ্ধচে- ১)। এ ছাড়া ল্পনক স্থাল্পন য়াক ল্পয় মথল্পক আট ল্পয মগল্পছ ভল্পভত মদখা মায় (দ্ধচে- ২)।

দ্ধচে- ১: পুযাতন য়াক ল্পয় এফং ফদ্ধধ তত য়াক ল্পয়য ভল্পে সৃষ্ট দ্ধচে- ২: পুযাতন য়াক ল্পয় এফং ফদ্ধধ তত য়াক ল্পয়য ভল্পে
পাটর
সৃষ্ট পাটর এফং য়াক ল্পয়য ভে মথল্পক ঈল্পড় ড়া আট

খ) প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ১.৩৩ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায অযদ্ধদ্ধ য়াকল্পয় দ্ধনভতাল্পণয রল্পক্ষয ২১৯ .৮৭ রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ৬৫ .৩৭ রক্ষ
টাকা ব্যল্পয় ধানভদ্ধে ৩২ নং ব্রীজ ংরগ্ন তাকয়া ভদ্ধজদ মথল্পক ৮ নং যাস্তায ব্রীজ ংরগ্ন দ্ধডদ্ধঙ্গ ম তন্ত ১ .২২৯ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায অযদ্ধদ্ধ
জদ্ধগং য়াকল্পয় দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । জদ্ধগং য়াকল্পয়য এক াল্প ২৫০ দ্ধভঃ দ্ধভঃ প্রস্ত দ্ধযাদ্ধভক আল্পটয গাআড য়ার এফং ন্য
াল্প ায মরন দ্ধফযভান । দ্ধযদতনকাল্পর ায মরন াবতফতী এরাকায ভাটি দ্রৃাযা বযাট ল্পয় মগল্পছ ; জদ্ধগং য়াকল্পয়য ঈদ্ধযবাল্পগয
মষ্টান দ্ধচগুল্পরা মযদ্ধযল্পয় ল্পড়ল্পছ এফং য়াক ল্পয়য ভাল্পঝ ভাল্পঝ পাটর সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় (দ্ধচে- ৩, ৪)। য়াকল্পয়টি ২০১২১৪ ভয়কাল্পর দ্ধনদ্ধভতত ল্পয়ল্পছ । থচ দ্ধত ে ভল্পয়য ভে অযদ্ধদ্ধ যাস্তায মষ্টান দ্ধচ মযদ্ধযল্পয় ড়া ফা য়াক ল্পয়য ভাল্পঝ পাটর
সৃদ্ধষ্ট য়া স্বাবাদ্ধফক ক্ষদ্ধতগ্রস্ততা নয় । দ্ধফলয়টি প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় ক্ষদ্ধতল্পয় মদল্পখ দ্ধফদ্ধধ মভাতাল্পফক ব্যফস্থা
দ্ধনল্পত াল্পয।

দ্ধচে-৩: অযদ্ধদ্ধ য়াক ল্পয়য ঈয মথল্পক মফদ্ধযল্পয় ড়া মস্টান দ্ধচ

দ্ধচে-৪: অযদ্ধদ্ধ য়াক ল্পয়য ভল্পে সৃষ্ট পাটর

৯.২। মরন দ্ধনভতাণঃ
প্রকল্পে অতায় ২ .৪২ দ্ধকঃ দ্ধভঃ ঈন্মুক্ত নতুন মরন এফং
২.৫৭৫ দ্ধকঃ দ্ধভটায পুযাতন মরন ংস্কাল্পযয জন্য মথািল্পভ
২৫৭৬ রক্ষ এফং ৪৯ .৯২ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ এয দ্ধফযীল্পত
মথািল্পভ ৩৬.৮১ এফং ২২.২৯ রক্ষ টাকা ব্যয় ১ .৯১১ দ্ধকঃ
দ্ধভঃ এফং ১ .২৫৭ দ্ধক : দ্ধভঃ মরন ংস্কায কযা ল্পয়ল্পছ ।
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় াবতফতী এরাকা মথল্পক ভাটি এল্প
দ্ধকংফা গাল্পছয রতাাতা ল্পড় দ্ধধকাং ঈন্মুক্ত মরন বযাট
ল্পয় মগল্পছ এফং মরনগুদ্ধরয দ্ধনয়দ্ধভত াদ্ধন দ্ধনস্কালল্পনয
নুল্পমাগী ল্পয় ল্পড়ল্পছ (দ্ধচে-৫)।

দ্ধচে- ৫: াবতফতী এরাকায ভাটি দ্রৃাযা বযাট ল্পয় মায়া য়াক ল্পয়য
াল্পয ায মরন য়াক ল্পয়য মরন বযাট ল্পয় মায়া মরল্পনয ং
দ্ধফল্পল

৯.৩। পৄট বায ব্রীজ
ধানভদ্ধে মরক এরাকায় দ্ধফযভান ৬টি পৄট বায ব্রীজ
(৩০০ ফগ ত দ্ধভটায ) ংস্কায এফং ৩টি নতুন ব্রীজ দ্ধনভতাল্পণয রল্পক্ষয প্রকল্পেয
নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত মথািল্পভ ৪২ .৭৪ এফং ২৪৯ .৪২ রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত মথািল্পভ ২৭ .২৭ এফং ৩৫৪ .৫৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়
ব্যল্পয় ২৭২.৭১ ফগ ত দ্ধভটায পুযাতন বায ব্রীজ ংস্কায এফং ২টি নতুন বায ব্রীজ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধযদতনকাল্পর ১১ নং (পূযাতন
৩২) যাস্তায পূফ ত এফং ফজতযা মযষ্টুল্পযল্পন্টয ভেফতী মরল্পক দ্ধনদ্ধভতত পৄট বায ব্রীজটিয দ্ধদ্ধড়য এক াদ্ধয আট খুল্পর মগল্পছ , দ্ধদ্ধড় এফং ব্রযীল্পজয
অযদ্ধদ্ধ লাল্পফয ংল্পমাগস্থর এফল্পড়া-মথফড় যল্পয়ল্পছ এফং ব্রীজটিয ভেবাগ একটু দ্ধনল্পচয দ্ধদল্পক মেঁল্পক মগল্পছ ভল্পভত মদখা মায় (দ্ধচে-৭, ৮)।
৮ নং যাস্তায ব্রীজ ংরগ্ন যফীন্দ্র ল্পযাফয মথল্পক দ্ধডদ্ধঙ্গ ম তন্ত দ্ধনদ্ধভ তত পৄট বায ব্রীল্পজয মযদ্ধরং ঈল্পয স্থাদ্ধত কাল্পঠয রুরায ভাল্পঝ ভাল্পঝ
খুল্পর মগল্পছ ভল্পভত মদখা মায় (দ্ধচে-৯)। করাফাগান ভাঠ ংরগ্ন অআল্যাে মথল্পক মরল্পকয ঈয দ্ধনদ্ধভ তত পৄট বায ব্রীজ -এয এযাফাটল্পভল্পন্ট

ফড় ধযল্পণয পাটর মদখা মায় (দ্ধচে-১০)। এযাফাটল্পভন্টটি মম মকান ভসৄল্পতত মবংল্পগ ড়া /ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়ায অংকা যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান
য়। এ প্রংল্পগ প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাবৃন্দ জানান মম , প্রকল্পেয অতায় পুযাতন ব্রীজভল্পয শুদৄভাে মযদ্ধরং  লাফ দ্ধযফততন কযা
ল্পয়ল্পছ। মকান াআর/দ্ধরায ফা এফাটল্পভন্ট দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন । এ যকভ ঝদ্ধুঁ কপূণ ত এযাফাটল্পভন্টটি মভযাভল্পতয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা
অফশ্যক।

দ্ধচে- ৭: ব্রীল্পজয দ্ধদ্ধড়য মথল্পক খুল্পর মায়া এফং খুল্পর মায়া আট
এফং লাল্পফয ভল্পে সৃষ্ট পাকা ং

দ্ধচে- ৮: ব্রীল্পজয ভেবাল্পগ দ্ধনল্পচয দ্ধদল্পক ঝল্পর মায়া।

দ্ধচে - ৯: পৄট বায ব্রীল্পজয মযদ্ধরং ঈল্পয মথল্পক খুল্পর মায়া
কাল্পঠয রুরায

দ্ধচে- ১০: করাফাগান ভাঠ ংরগ্ন পৄট বায ব্রীল্পজয
এযাফটল্পভল্পন্ট সৃষ্ট পাটর

৯.৪। মরল্পকয মাবাফধ তনঃ
মরল্পকয মাবা ফধ তন এফং মথল্পক ভ্রভনকাযীল্পদয সুল্পমাগ সুদ্ধফধা প্রদাল্পনয রল্পক্ষয ৭ .০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৭০টি গাল্পফ তজ দ্ধফন স্থান ; ১৫.০০
রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ১ .২৬ রক্ষ টাক ব্যল্পয় ৭ প্রকায দ্ধে -যাে এক্সাযাআজ মন্ত্রাদ্ধত স্থান ; ৪.০০ রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয
দ্ধফযীল্পত ২.১৫ রক্ষ টাক ব্যল্পয় মৌন্দ্রযম  মরল্পকয তথ্য ংফদ্ধরত ১০ টি দ্ধফরল্পফাড ত ; ১৭৬.২৬ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত ১৪৭.৩৯ রক্ষ টাকা
দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পণয ঘা , বৃক্ষ  পৄরগাছ রাগাল্পনা এফং লায়ায মফড আতযাদ্ধদ স্থান ; ৮.০০ রক্ষ টাকা ১৪টি খাফায াদ্ধনয কর স্থাল্পনয
দ্ধফযীল্পত ৫.৪২ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১০টি খাফায াদ্ধনয কর ; ৬০.০০ রক্ষ টাকায় ১টি মটন্ট কযানদ্ধ দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফযীল্পত ১১৪ .০০ রক্ষ টাকা
ব্যয় ১০টি মটন্ট কযানদ্ধ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয -এ ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ।
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় ভয়রায দ্ধফন এফং দ্ধে -যাে এক্সাযাআজ মন্ত্র-াদ্ধতগুদ্ধর ব্যফহৃত ল্পে। মরল্পকয াদ্ধনল্পত দ্ধক্সল্পজন প্রফা বৃদ্ধিয
স্থাদ্ধত ঝযনাগুদ্ধর বাল্পরা যল্পয়ল্পছ । তল্পফ, খাফায াদ্ধনয জন্য স্থাদ্ধত ঝযনাগুদ্ধরয দ্ধধকাংআ (শুদৄভাে ১টি মত াদ্ধন ায়া মায় ) নষ্ট
ল্পয় মগল্পছ ভল্পভত মদখা মায় (দ্ধচে-১১)। তাছাড়া, নতুনবাল্পফ রাগাল্পনা দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ গাছ থাকল্পর নতুন রাগাল্পনা মকান ঘা ফা লায়ায মফল্পড
রাগাল্পনা মকান পৄল্পরয গাছ মদখা মায়দ্ধন (দ্ধচে-১২)। প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত নকা নুমায়ী মকাথা মকান দ্ধফরল্পফাড ত মদখা মায়দ্ধন ।

দ্ধচে - ১১: থচাদ্ধযল্পদয জন্য স্থাদ্ধত াদ্ধন দ্ধফীন কর

দ্ধচে - ১২: মরল্পকয ধাল্পয স্থাদ্ধত গাছ দ্ধফীন পৄল্পরয টফ এফং নতুনবাল্পফ
স্থাদ্ধত ভাটিয ঈয মকান অফযন না থাকায় ভাটিল্পত সৃষ্ট পাটর

াকত ঈন্নয়ন  ল্যােল্পস্কদ্ধং খাল্পত ফযাদ্দ
, ব্যয় এফং দ্ধফদ্ধবন্ন যঞ্জাভাদ্ধদ স্থাল্পনয প্রকৃত ফস্থা তুরনা কযল্পর মদখা
মায় মম , দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয নুকূল্পর ফযাল্পদ্দয হ্রা -বৃদ্ধি কল্পয দ্ধফদ্ধবন্ন অআল্পটভ নুল্পভাদ্ধদত অআল্পটল্পভয তুরনায় কভ ফা মফী স্থান
কযাল্পয়ল্পছ। এ দ্ধফলল্পয় জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাবৃন্দ জানান মম , ফাস্তফ প্রল্পয়াজনীয়তায দ্ধনদ্ধযল্পখআ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ।
ফাস্তফতা মাআ মাক না মকন , দ্ধডদ্ধদ্ধ ংল্পাধন ব্যতীত দ্ধফদ্ধবন্ন ল্পঙ্গয নুকূল্পর ফযাদ্দ এফং দ্ধযভাল্পনয হ্রা -বৃদ্ধি দ্ধকংফা কল্পম্পাল্পনল্পন্টয
স্থান দ্ধযফততন দ্ধডদ্ধদ্ধ ’য সুষ্পষ্ট রংঘন ভল্পভত প্রতীয়ভান য় । সুতযাং দ্ধফলয়গুদ্ধর প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় ক্ষদ্ধতল্পয়
মদল্পখ দ্ধফদ্ধধ মভাতাল্পফক ব্যফস্থা দ্ধনল্পত াল্পয ।
৯.৫। াফদ্ধরক টয়ল্পরটঃ
নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ৪৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৫টি মজাড়া টয়ল্পরট
দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফযীল্পত ১৮ .৯৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৩ মজাড়া (একটি
পুরুল এফং ১ ভদ্ধরাল্পদয জন্য ) াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাণ কযা
ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয এ ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ । ফাস্তল্পফ দ্ধযদতনকাল্পর
মদখা মায় ১১ নং (পুযাতন ৩২) মযাড় ংরগ্ন পুদ্ধর ফল্পক্সয দ্ধনকট
এফং ১২ নং মযাড ফযাফয মরল্পক স্থাদ্ধত টয়ল্পরটগুল্পরা ব্যফায
ঈল্পমাগী যল্পয়ল্পছ । তল্পফ, ীভান্ত স্কয়াল্পযয দ্ধনকট াত ভদ্ধজদ
মযাড ংরগ্ন এরাকায় দ্ধনদ্ধভ তত টয়ল্পরটটি াবফতী এরাকায়
চরভান একটি মযস্টুল্পযল্পন্টয দ্ধফদ্ধবন্ন ঈকযণ যাখা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত
মদখা মায় (দ্ধচে -১৩)। জনাধাযল্পণয ব্যফাল্পযয ঈল্পদ্দল্পশ্য দ্ধনদ্ধভতত
টয়ল্পরট ন্য কাল্পজ ব্যফায প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্যল্পক ব্যত কযল্পছ
ভল্পভত প্রতীয়ভান য় । সুতযাং দ্ধফলয়টি ংদ্ধিষ্ট ংস্থা /ভন্ত্রণারল্পয়য
খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজইয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।

দ্ধচে -১৩: মযষ্টুল্পযল্পন্টয মস্টায রুভ দ্ধাল্পফ ব্যফহৃত াফদ্ধরক টয়ল্পরট।

৯.৬। ম তল্পফক্ষণ মডকঃ
প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ৫৭ .০৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৬টি ম তল্পফক্ষণ মডক দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফযীল্পত ৫০ .০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় অযদ্ধদ্ধ দ্ধফভ  করাভ
এফং মভল্পঝ ফা ঈদ্ধযবাগ এভ .এ. মেভ দ্রৃাযা ৩টি ম তল্পফক্ষণ মডক দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধতনটি ম তল্পফক্ষণ মডল্পকয ভল্পে করাফাগান
দ্ধশুাকত ংরগ্ন এফং ৮ নং ব্রীল্পজয দ্ধিল্পভ ১০ নং মযাড ংরগ্ন মরল্পকয য়াকল্পয়য াল্পথ দ্ধনদ্ধভতত মডক দু ’টি মথাস্থাল্পন যল্পয়ল্পছ ভল্পভত
মদখা মায় । তল্পফ, ৬ নং মযাড (ঈিয) ংরগ্ন য়াকল্পয়য াল্পথ দ্ধনদ্ধভতত মডকটিয দ্ধদ্ধড় মথাস্থাল্পন থাকল্পর মডকটি মরল্পকয ভেফতী
অআল্যাল্পেয দ্ধনকট যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় । এ প্রংল্পগ জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাবৃন্দ জানান মম
, মডল্পকয
স্থানান্তয/যাল্পনা দ্ধফলল্পয় তোঁযা ফদ্ধত নন ভল্পভত জানান । ংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয মথামথবাল্পফ ভদ্ধনটদ্ধযং না কযায পল্পর এভনটি ল্পত াল্পয
ভল্পভত প্রতীয়ভান য় । সুতযাং প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত /স্থাদ্ধত দ্ধফদ্ধবন্ন কল্পম্পাল্পনন্টভ মমন মথাস্থাল্পন থাল্পক এফং মম ঈল্পদ্দল্পশ্য দ্ধনদ্ধভ তত
মআ ঈল্পদ্দল্পশ্য ব্যফহৃত য় ম রল্পক্ষয ংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।

৯.৭। দ্ধকতড োজাঃ
নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী ২৫ .০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৬নং মযাল্পড দ্ধকডত োজা স্থাল্পনয প্রদ্ধবন থাকল্পর ফততভাল্পন দ্ধভযপুয মযাড
ংরগ্ন করাফাগান দ্ধিল্পকট ভাল্পঠয ঈিল্পয স্থাদ্ধত দ্ধশুাল্পকতয াল্পথ
(দদ্ধক্ষল্পণ) ৬৯.৯০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ
।
দ্ধযদতনকাল্পর দ্ধকডত োজায় দ্ধকডত জাতীয় মকান গাছ -ারা মদখা মায়দ্ধন । ফযং দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পণয অগাছায় দ্ধকডত োজা বযপুয যল্পয়ল্পছ
ভল্পভত মদখা মায় । এ ছাড়া দ্ধকডত োজায প্রল্পফল্পথয দযজায গ্লা , মনট আতযাদ্ধদ বাংগা  নষ্ট যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় । দ্ধকডত োজায
স্থান দ্ধযফততন প্রল্পঙ্গ জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততাবৃন্দ জানান মম , ৬ নং মযাল্পডয দ্ধনধ তাদ্ধযত স্থাল্পন ম তাপ্ত জায়গা ায়া
মায়দ্ধন দ্ধফধায় ফততভান স্থাল্পন দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধডদ্ধদ্ধ ংল্পাধন ব্যতীত এ খাল্পতয ব্যয় ২ .৬ গুন বৃদ্ধি এফং দ্ধনভতাল্পণয স্থান দ্ধযফততন
দ্ধযকেনা শংখরায দ্ধযদ্ধি । সুতযাং দ্ধফলয়টি খদ্ধতল্পয় মদল্পখ দ্ধফদ্ধধ মভাতাল্পফক ব্যফস্থা গ্রণ প্রল্পয়াজন ।
৯.৮। দ্ধশু াকতঃ
প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ১৬০ .০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় একটি দ্ধশু াকত স্থাল্পনয দ্ধফযীল্পত ১৩৮ .৩৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় দ্ধভযপুয
মযাল্পডয ধাল্পয করাফাগান ভাল্পঠয দদ্ধক্ষল্পণ াকতটি দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ১৫ টি দ্ধজ অআ মার , ২৫ টি রাআট মাস্ট ,
৬০ টি কাষ্টর বৃক্ষ, ১০০০ টি পৄল্পরয গাছ, ২টি লাআদ্ধম্বং স্ট্রাকচায, ১ টি সুআং, ২ টি দ্ধ-মা, ২ টি লাআড, ৫ টি ফায অন, ২ টি স্পাআডায
ল্পয়ফ, ১ টি দ্ধকদ্ধনক মটদ্ধফর , ১ টি ভানদ্ধক ফায , ১টি দ্ধবল্পরজ াট , ১ টি মযস্ট রুভ , ১ টি জরায় , ১ টি কাল্পঠয ব্রীজ , ২ টি দ্ধে াঈজ
দ্ধনভতাণ ৩২৮ ফগ ত দ্ধভটায মভল্পঝ টাআর কযণ , য়াকল্পয় দ্ধনভতাণ  ীভানা প্রাচীয দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান দ্ধছর । াল্পকতয জন্য দ্ধনধ তাদ্ধযত
অআল্পটভগুল্পরায ংখ্যাগত দ্ধকচৄটা াথ তকয থাল্পকল্পর দ্ধধকাং অআল্পটভ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় । তল্পফ, সুষ্ট ব্যফস্থানায
বাল্পফ দ্ধধকাং ঈকযণআ ফাফহৃত ল্পে না ফা ব্যফায ঈল্পমাগী মনআ ভল্পভত দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় ।
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় াল্পকতয প্রল্পফ ল্পথ গাল্পছয পুযাতন বাংগা ডার -ারা স্তু কল্পয যাখা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-১৪)। দ্ধশুল্পদয জন্য স্থাদ্ধত
৪টি মদারনায ভল্পে ২টি মদারনায ১ টি কল্পয দ্ধট (দ্ধচে-১৫) এফং ব্যারান্স ফায ৩ টিয ভল্পে ২ টিআ বাংগা যল্পয়ল্পছ [ দ্ধচে-১৬ (ক), (খ)]।
তাছাড়া, াল্পকত নতুনবাল্পফ দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ পৄরগাছ থাকল্পর মগুদ্ধর অগাছায় চাা ল্পড় যল্পয়ল্পছ
। াল্পকতয প্রল্পফ ল্পথ স্থাদ্ধত টিল্পকট
কাঈন্টায, ২টি টয়ল্পরট , মফদ্ধন আতযাদ্ধদয দ্ধনভতাণ কাজ ফাদ্ধযক দৃদ্ধষ্টল্পত বার ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পর স্থানাগুদ্ধর দ্ধনভতাল্পণয য মথল্পক
ব্যফহৃত না য়ায় খুফআ মনাংযা যল্পয়ল্পছ । টিদ্ধকট কাঈন্টাল্পযয জানারায ১ টি গ্লা বাঙ্গা , টয়ল্পরট  মফদ্ধল্পনয াদ্ধনয করগুল্পরা দ্ধফদ্ধেন্ন
ত
থাকায় টয়ল্পরটগুল্পরা তযন্ত মনাংযা  দুগেভেক্ত
যল্পয়ল্পছ।

দ্ধচে- ১৪: াল্পকতয প্রল্পফ ল্পথ স্তু কল্পয যাখা গাল্পছয ডারারা

দ্ধচে –১৬ (ক): মবল্পঙ্গ ড়া  অগাছায় বযপুয ব্যারান্স ফায

দ্ধচে –১৫ : একাং বাংগা মদারনা

দ্ধচে –১৬ (খ): মবল্পঙ্গ ড়া  অগাছায় বযপুয ব্যারান্স ফায

ংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয মথামথ ভদ্ধনটদ্ধযং  মভআল্পন্টন্যান্স এয বাল্পফ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত াকতটি ব্যহৃত যল্পয়ল্পছ এফং াল্পকতয দ্ধফদ্ধবন্ন
ঈকযণভ িভান্বল্পয় ব্যফায ঈল্পমাদ্ধগতা াযাল্পে ভল্পভত প্রতীয়ভান য় । এয পল্পর একদ্ধদল্পক মমভন এরাকায দ্ধশুযা দ্ধফল্পনাদন সুদ্ধফধা
ত
মথল্পক ফদ্ধিত ল্পে। ন্যদ্ধদল্পক যকায মতভদ্ধন যাজস্ব াযাল্পে । এ ধযল্পণয অদ্ধথ তক দ্ধফদ্ধনল্পয়াল্পগয ল্পয কাংদ্ধখত সুদ্ধফধা /পরাপর দ্ধজত
না য়ায দ্ধফলয়টি খদ্ধতল্পয় মদল্পখ াকতটি দ্ধডএদ্ধদ্ধ ’য প্রতযক্ষ ব্যফস্থানায় এল্পন একটি ঈভেক্ত প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয দ্ধনকট দ্ধরজ প্রদাল্পনয ব্যফস্থা
কযা অফশ্যক ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।
৯.৯। ীভানা প্রাচীয  প্রল্পফ মগট দ্ধনভতাণঃ
নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী ১৩৯ .৯৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১ .৯১৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায কাটা তাল্পযয ীভানা প্রাচীয দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফযীল্পত ২৯৫ .০৬
রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২ .৫৩৬ দ্ধকঃ দ্ধভঃ প্রাচীয এফং ৩০টি মগট দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধযদতনকাল্পর প্রাচীয  প্রল্পফ ল্পথয ফস্থান বার
ায়া মায়। তল্পফ, দ্ধডদ্ধদ্ধ ংল্পাধন ব্যতীত এ খাল্পতয ব্যয় ২ .১১ গুন এফং ভাটিয দ্ধযভান ১ .৩২ গুন বৃদ্ধি কযা দ্ধযকেনা  অদ্ধথ তক
শংখরায দ্ধযদ্ধি। সুতযাং দ্ধফলয়টি খদ্ধতল্পয় মদল্পখ দ্ধফদ্ধধ মভাতাল্পফক ব্যফস্থা গ্রণ প্রল্পয়াজদ্ধনয়তা যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য় ।
৯.১০। ফঙ্গফন্ধু স্মৃদ্ধত জাদুঘয ংরগ্ন এরাকায ঈন্নয়নঃ
প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ফঙ্গফন্ধু স্মৃদ্ধত জাদুঘয এরাকায় ২৪ .৯৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়য দ্ধফযীল্পত ১৬ .২৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১০৯৫
ফগদ্ধত ভটায াদ্ধকংত এরাকায ঈন্নয়ন , ৬৯.২৯ রক্ষ টাক ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ৯৬ .৩৪ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৩৫৯.৭৮ দ্ধভটায পৄটাথ, ায মরন,
লাফ  পট মাল্ডায দ্ধনভতাণ , ১২.১০ রক্ষ টাকা দ্ধফযীল্পত ৩ .৬৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয ঈিয াল্পয ২২১ .০৪ দ্ধভটায
পৄটাল্পথয ঈন্নয়ন, ২০১.৭৮ রক্ষ টাক ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ৮০ .০৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় মরল্পকয ঘাট স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয মভল্পঝয ঈন্নয়ন এফং
১৭.৬০ রক্ষ টাক ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ১৮ .৫৩ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয দ্ধিভ াল্পয াল্পকতয ঈন্নয়ন , বৃক্ষ মযান এফং ৭৯ .১৪
রক্ষ টাকা দ্ধফযীল্পত ৬৩ .০৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৯০ টি রাআট ংস্থাল্পনয দ্ধফযীল্পত ১২২ টি রাআটি কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয -এ ঈল্পেখ
যল্পয়ল্পছ।
দ্ধযদতনকাল্পর যাল্পর মস্কায়াল্পযয াভল্পনয াদ্ধকংত এরাকা , পৄটাথ, ায মরন  ফঙ্গফন্ধু স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয মভল্পঝ , মরল্পকয ঘাট আতযাদ্ধদয
ফস্থা বার যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় । তল্পফ স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয পূফ ত  দ্ধিভ াল্পয ল্যােল্পস্কল্পয ঈন্নয়ন পূফ তক স্থাদ্ধত াল্পকত ম তাপ্ত ংখ্যক
বৃক্ষ/গাছ-ারা মদখা মায়দ্ধন । দ্ধফল্পলতঃ স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয দ্ধিভ াল্পয াল্পকত নতুনবাল্পফ রাগাল্পনা দ্ধকচৄ পৄল্পরয  ঝাঈ জাতীয় গাছ
(দ্ধচে -১৭)। থাকল্পর পূফ ত াল্পয াল্পকতয মফড গুল্পরাল্পত পুযাতন ফড় ফড় বৃক্ষ ব্যতীত নতুনবাল্পফ রাগাল্পনা মাবাফধ তণকাযী ঈল্পেখ্যল্পমাগ্য
মকান পৄর গাছ মদখা মায়দ্ধন (দ্ধচে -১৮)।

দ্ধচে -১৭: ফঙ্গফন্ধু স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয দ্ধিভ াল্পয াল্পকত দ্ধফযভান
গাছারা

দ্ধচে -১৮: ফঙ্গফন্ধু স্মৃদ্ধত ঙ্গল্পনয পূফ ত াল্পয পৄরগাছ দ্ধফীন াকত

৯.১১। মরক এরাকায ভূদ্ধভ ঈন্নয়নঃ
প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ঈদ্ধেদ্ধখত ৫৫০০ ঘনদ্ধভটায ভাটি দ্রৃাযা মরল্পকয ভূদ্ধভ ঈন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ৩২
.৩০ রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয
দ্ধফযীল্পত ৬৩.০৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৭৯৭৮ .৯৫ ঘনদ্ধভটায ভাটি বযাট কযা ল্পয়ল্পছ । দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম , দ্ধফদ্ধবন্ন স্থাল্পন আট দ্রৃাযা
মফদ্ধষ্টত াকত এরাকায় ভাটি থাকল্পর ঈন্মুক্ত স্থান এফং পৄটাল্পথয াল্পয বযাটকৃত ভাটি দ্ধধকাং স্থান মথল্পকআ ল্পয মগল্পছ ভল্পভত মদখা
মায় (দ্ধচে-৫)। ঈল্পেখ্য, নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ঈদ্ধেদ্ধখত ফযাল্পদ্দয মচল্পয় প্রায় দ্ধদ্রৃগুন (১.৯৫) ব্যল্পয় ৩.২৭ গুন মফী ভাটি বযাট দ্ধযকেনা
শংখরায দ্ধযদ্ধি ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। এ দ্ধফলয়টি ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারল্পয়য খদ্ধতল্পয় মদখা অফশ্যক।
১০।
য়যদিনকায়র জানা মা মম, প্রকয়েয শুরু মথয়ক ভাপ্ত ম িন্ত ফাংরাল্পদ অদ্ধভ ত ঢাকা এফং দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন য়নম্নফয়ণ িত ৯ জন
কভিকতিা য়ফয়বন্ন মভায়দ প্রকে য়যচারক য়ায়ফ দায়ত্ব ারন কয়যয়ছনঃ
য়ভক
ফাংরায়দ অয়ভি
1.

মরঃ কয়ন ির অয়নাাযউয়েন, ১৬ আয়য়ফ,
মানাযগাঁ অয়ভি কোম্প, এডয়ব্লউএভ

শুরু মথল্পক

2.

মরঃ কয়ন ির মভাাম্মদ নুরুর মায়ন, ১৬ আয়য়ফ,
য়ভযপুয অয়ভি কোম্প, এডয়ব্লউএভ

ভাচ ত, ২০১৩

3.

মরঃ কয়ন ির এ. এভ. অয়নাায মায়ন,
১৭ আয়য়ফ, য়ভযপুয অয়ভি কোম্প, এডয়ব্লউএভ

এদ্ধপ্রর, ২০১৪

ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন
4.

মভাঃ দ্ধযপঈদ্ধদ্দন, এদ্ধক্সদ্ধকঈটিব আদ্ধিঃ

শুরু (৩১.০৫.২০১১) -১৬.০১.২০১২

৭ ভা ১৬ দ্ধদন

5.

ডাঃ তাল্পযক দ্ধফন আঈসুপ , দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী , ১
নং ির, দ্ধডএদ্ধদ্ধ।

১৮.০১.২০১২ – ২০.০১.২০১২

৩ দ্ধদন

6.

মভাঃ অাদ্দুজ্জাভান , দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী , ১ নং
ির, দ্ধডএদ্ধদ্ধ।

৩০.০১.২০১২ – ২১.১০.২০১২

৮ ভা ২১ দ্ধদন

7.

মভাঃ খাআরুর ফাল্পকয , দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী , ১ নং
ির, দ্ধডএদ্ধদ্ধ।

২১.১০.২০১২ – ২৫.০৮.২০১৩

১০ ভা ৪ দ্ধদন

8.

অবুর কারাভ মভাাম্মদ অজাদ
, দ্ধনফ তাী
প্রল্পকৌরী, ১ নং ির, দ্ধডএদ্ধদ্ধ।

২৫.০৮.২০১৩ – ০৬.০১.২০১৫

৪ ভা ১১ দ্ধদন

9.

মভাাম্মদ মতৌদ্ধদ দ্ধযাজ , দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী ,
১ নং ির, দ্ধডএদ্ধদ্ধ।

৩০.০২.২০১৫ - যাফদ্ধধ

উর্য িক্ত তায়রকা মথয়ক মদো মা মম , প্রকয়েয ৩ ফছয ৩ ভা মভায়দ ঢাকা দয়িণ য়টি কয়িায়যয়নয ৬ জন এফং একআ ভয়
ফাংরায়দ অয়ভিয ৩ জন কভিকতিা প্রকে য়যচারক দায়ত্ব ারন কয়যয়ছন । য়ডএয়য়য ১ জন প্রকে য়যচারক ফ িয়নম্ন ভাত্র ৩ য়দন
এফং য়ফ িাচ্চ ১০ ভা ৪ য়দন দায়ত্ব ারন কয়যয়ছন । যয়িয ফাংরায়দ অয়ভিয ১ জন প্রকে য়যচারক য়ফ িাচ্চ ১ ফছয ৯ ভা
দায়য়ত্ব য়ছয়রন । এোয়ন উয়ল্লখ্য মম , প্রকেটি য়ডএয়য় ’য ায়ফ িক তত্ত্বফধায়ন ফাংরায়দ অয়ভিয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফায়ত য়য়ছ । ্ন ্ন
প্রকে য়যচারয়কয য়যফতিন প্রকয়েয াফয়রর গ্রগয়তয়ক ব্যত কয়য । সুতযাং প্রকয়েয ফাস্তফান মথামথবায়ফ ফাস্তফায়নয রয়িে
প্রকে য়যচারয়কয য়নয়ায়গয য়ফলয় য়যকেনা কয়ভয়নয নীয়তভারা নুযণ কযা প্রয়াজন ।

1১.

উয়েশ্য জিন:

প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য ধানভদ্ধে মরক এরাকায ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ নাগদ্ধযক সুল্পমাগ সুদ্ধফধা প্রদান এফং দ্ধশু াকত
ত
স্থাল্পনয ভােল্পভ দ্ধশুল্পদয দ্ধচিদ্ধফল্পনাদল্পনয ব্যফস্থা কযা । দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী এ রল্পক্ষয গৃীত দ্ধফদ্ধবন্ন কাম তিল্পভয রক্ষয ভাো এফং দ্ধজত
াপল্য দ্ধনল্পে ঈল্পেখ কযা ল্পরাঃ
উয়েশ্য
(১) পুযাতন মরন ংস্কায  নতুন মরন য়নভিাণ ৪৯৯৫ য়ভটায মরন
য়নভিাণ;
(২) মরয়কয ায়নয়ত ৪টি য়িয়জয়নন ঝযনা স্থান;
(৩) নতুন  পুযাতন াকয় ংস্কায য়ভয়র ৩৫৬০ য়ভটায
াকয় উন্নন;
(৪) ১টি য়কিড োজা , ১টি গবীয নরকূ  ১টি য়শুাকি
স্থান;
(৫) পুযাতন ফুট বায ব্রীয়জয ংস্কায  ৩টি নতুন ফুট বায
ব্রীজ য়নভিাণ;
(৬) ১৯১৫ য়ভটায য়নযাত্তা ীভানা প্রাচীয য়নভিাণ;
(৭) য়ফদুেতায়নয জন্য ১৭০ টি কয়রায়রং য়য়স্টভ য়নভিাণ;
(৮) ফেফন্ধু স্মৃয়ত মাদু্য ংরগ্ন এরাকায উন্নন;
(৯) ৫৫০০ ্নফুট ভাটি দ্বাযা মরক এরাকায উন্নন;
(১০) wifi স্থানা  ংয়মাগ সুয়ফধা প্রদান।

য়জিত াপে
(১) ৩১৬৮ য়ভটায মরন য়নভিাণ কযা য়য়ছ;
(২) ৪টি য়িয়জয়নন ঝযনা স্থান কযা য়য়ছ;
(৩) ৩৮২২ য়ভটায াকয় উন্নন কযা য়য়ছ;
(৪) ১টি য়কিড োজা, ১টি গবীয নরকূ  ১টি য়শুাকি স্থান
কযা য়য়ছ;
(৫) পুযাতন ব্রীয়জয ংস্কায  ৩টি নতুন ফুট বায ব্রীজ য়নভিাণ
কযা য়য়ছ;
(৬) ২৫৩৬ য়ভটায প্রাচীয য়নভিাণ কযা য়য়ছ;
(৭) ২৪৮ টি কয়রায়রং য়য়স্টভ স্থায়নয ভাধ্যয়ভ য়ফদুেতান
সুয়ফধা প্রদান কযা য়য়ছ;
(৮) ফেফন্ধু স্মৃয়ত মাদু্য ংরগ্ন এরাকায উন্নন কযা য়য়ছ;
(৯) ১৭৯৭৮ ্নফুট ভাটি দ্বাযা মরয়কয উন্নন কযা য়য়ছ;
(১০) wifi স্থায়ত মনটাকি ংয়মাগ স্থান কযা য়ন।

ঈভে তক্ত তাদ্ধরকা মথল্পক মদখা মায় মম , ধানভদ্ধে মরক এরাকায় দ্ধফদ্ধবন্ন কল্পম্পাল্পনল্পন্টয ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ মরল্পকয ঈন্নয়ন  দ্ধফদ্ধবন্ন
ধযল্পনয সুল্পমাগ সুদ্ধফধা প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ । তল্পফ শুদৄভাে wifi ব্যতীত দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ কল্পম্পাল্পনল্পন্টয ফাস্তফায়ন দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ঈদ্ধেদ্ধখত ংখ্যায
মচল্পয় কভ ফা মফী কযা ল্পয়ল্পছ । অফায দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ কল্পম্পাল্পনন্ট ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পর আল্পতাভল্পে নষ্ট ল্পয় মগল্পছ এফং দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ কল্পম্পাল্পনন্ট
ফাস্তফায়ল্পনয ল্পয ব্যফহৃত ল্পে না ভল্পভত মদখা মায় ; মা দ্ধফস্তাদ্ধযতবাল্পফ নুল্পেদ ৯ -এ ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। সুতযাং প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য
ত ল্পয়ল্পছ ফরা মায়।
অংদ্ধক দ্ধজত
১২। ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযণঃনুল্পেদ ৯ এ ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।
১৩। দ্ধডটঃ
দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকে ফাস্তফায়ন মভয়াদকাল্পরয (এদ্ধপ্রর, ২০১১ মথল্পক জুন , ২০১৪) প্রকল্পেয এক্সটাযনার ফা আন্টাযনার মকান দ্ধডট
ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ দ্ধক না দ্ধফলয়টি দ্ধদ্ধঅয –এ ঈল্পেখ মনআ । এ প্রংল্পগ প্রকে দ্ধযচারল্পকয দ্ধনকট জানল্পত চায়া ল্পর দ্ধতদ্ধন জানান মম ,
মকান থ তআ ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন দ্ধনল্পজ ব্যয় কল্পয নাআ । ফাংরাল্পদ অদ্ধভ তয ভােল্পভ ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ এফং দ্ধফদ্ধবন্ন ভল্পয়
তাল্পদয চাদ্ধদা নুমায়ী দ্ধফর দ্ধযল্পাধ কযা ল্পয়ল্পছ ।
১৪।

অআএভআদ্ধড’য ম তল্পফক্ষণ (Findings)/দ্ধফযভান ভস্যাফরীঃ

১৪.১। প্রকল্পেয মভয়াদ  ব্যয় বৃদ্ধিঃ
প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকল্পেয মভয়াদ দ্ধছর এদ্ধপ্রর, ২০১১ মথল্পক দ্ধডল্পম্বয , ২০১২ ম তন্ত এফং প্রকে ব্যয় ২৩৬৩ .৭৮
টাকা। দ্ধকন্তু প্রকৃতল্পক্ষ প্রকেটি ২৪৫৩.৭৮ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ জুন , ২০১৪ এ। থ তাৎ প্রকে ব্যয় বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ ২১ .০১ রক্ষ
টকা ফা ৮ .৫৫% এফং ফাস্তফায়ল্পন ১ ফছয ৯ ভাল্পয দ্ধযফল্পতত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৩ ফছয ৩ ভা ; মা ভর নুল্পভাদ্ধদত ভল্পয়য মচল্পয়
৮৫.৭১% মফী। াভগ্রীক ল্পথ ত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয দ্ধফরল্পম্বয পল্পর ঢাকা নগযফাী দ্ধফল্পলত ধানভদ্ধে এরাকাফাী কাংদ্ধখত ভাল্পনয মফা
মথল্পক ফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ ৪, ৫)।

১৪.২। ্ন ্ন প্রকে য়যচারক য়যফতিনঃ
প্রকয়েয শুরু মথয়ক মল ম িন্ত ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন  ফাংরাল্পদ অদ্ধভযত ৯ জন কভিকতিা প্রকে য়যচারক য়ায়ফ দায়ত্ব
ারন কয়যয়ছন । ফ িয়নম্ন ৩ য়দন মথয়ক য়ফ িাচ্চ ১ ফছয ৯ ভা ম িন্ত প্রকে য়যচারক য়ায়ফ দায়য়ত্ব য়ছয়রন
। ্ন ্ন প্রকে
য়যচারয়কয য়যফতিন প্রকয়েয গ্রগয়তয়ক ব্যত কয়য ; মায প্রভাণ ামা মা প্রকে ফাস্তফায়ন ১৮৫ .৭১% ভয় বৃদ্ধি এফং ৪৭.৯৪%
ভল্য বৃদ্ধিল্পত । সুতযাং য়ফলটি ফাস্তফানকাযী ংস্থা এফং প্রায়নক ভন্ত্রণার য়ফয়ফচনা য়নয় যফতীয়ত মথামথবায়ফ প্রকে
ফাস্তফায়নয রয়িে প্রকে য়যচারক য়নয়াগ ংক্রান্ত য়যকেনা কয়ভয়নয ফ িয়ল নীয়তভারা নুযণ কযা প্রয়াজন ভয়ভি প্রতীভান
 (নুয়েদ -৫, ১০)।
১৪.৩। দ্ধডটঃ
প্রকে ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদয এদ্ধপ্রর , ২০১১ মথল্পক জুন, ২০১৪ ম তন্ত ভয়কাল্পর প্রকল্পেয এক্সটাযনার ফা আন্টাযনার মকান দ্ধডট ম্পন্ন
ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা দ্ধদ্ধঅয -এ ঈল্পেখ মনআ। তল্পফ, মমল্পতু ফাংরাল্পদ অদ্ধভ তয ভােল্পভ প্রকেটি ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ , মল্পতু ফাংরাল্পদ অদ্ধভ তয
দ্ধনকট মথল্পক ব্যল্পয়য তথ্যাদ্ধদ ংগ্রপূফ তক প্রকল্পেয এক্সটাযনার এফং আন্টাযনার দ্ধডট দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন ভল্পভত
প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ -১৩)।
১৪.৪। ত্রুটিপূণ ত দ্ধনভতাণ কাজঃ
মরক এরাকায় দ্ধনদ্ধভ তত য়াক ল্পয়য ল্পনক স্থাল্পনয দ্ধযাদ্ধভক আট ল্পয মগল্পছ , অযদ্ধদ্ধ দ্রৃাযা দ্ধনদ্ধভতত য়াক ল্পয়য মস্টান চী গুল্পরা
খুল্পর মগল্পছ এফং য়াক ল্পয়ল্পত পাটর ধল্পযল্পছ , য়াকল্পয়য গাআড য়াল্পরয া মথল্পক ভাটি ল্পয মগল্পছ , পৄট বায ব্রীল্পজয দ্ধদ্ধড়য আট
খুল্পর মগল্পছ, ১১ নং যাস্তায পূফ ত প্রান্ত এফং ফজযা মযস্টুল্পযল্পন্টয ভল্পে মরল্পকয ঈয দ্ধনদ্ধভতত পৄট বায ব্রীজ দ্ধনল্পচয দ্ধদল্পক মেঁল্পক মগল্পছ ; খাফায
াদ্ধনয করগুদ্ধর বাংগা যল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধযরদ্ধক্ষত ল্পয়ল্পছ । প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত এ ভস্ত কল্পম্পাল্পনন্ট ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়ায কাযণ
নুোনপূফ তক কল্পম্পাল্পনন্টগুদ্ধর মভযাভত /ংস্কায/প্রদ্ধতস্থান কযা অফশ্যক ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ- ৯.১, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৭,
৯.৮)।
১৪.৫। দ্ধডদ্ধদ্ধ-য াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ত কাজঃ
দ্ধদ্ধঅয-এ ঈদ্ধেদ্ধখত তথ্য নুমায়ী নুল্পভাদ্ধদত প্রকে ব্যয় ২৪৫৩.৭৮ রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ২৪৩২.৭৭ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় প্রকল্পেয
দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ । তল্পফ, দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় ল্পনক ল্পনক কল্পম্পাল্পনল্পন্টয ফাস্তফায়ন দ্ধডদ্ধদ্ধ ংল্পাধন
ছাড়াআ দ্ধযফততন কযা ল্পয়ল্পছ । মমভন- দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ধানভদ্ধে ৬নং মযাল্পড ২৫ .০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় দ্ধকডত োজা স্থাল্পনয স্থাল্পনয
দ্ধফযীল্পত ৬৯.৯০ টাকা ব্যল্পয় করা ফাগান দ্ধিল্পকট গ্রাঈল্পেয ঈিল্পয দ্ধভযপুয মযাড ংরগ্ন দ্ধশু াল্পকতয াল্পথ দ্ধনভতাণ ; ১৯১৫ দ্ধভটায ীভানা
প্রাচীয দ্ধনভতাল্পণয রল্পক্ষয ১৪১ .৯৫ রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ২৯৫ .৯৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ২৫৩৬ দ্ধভটায ীভানা প্রাচীয দ্ধনভতাণ ; ৫৫০০
ঘনদ্ধভটায ভাটি দ্রৃাযা মরল্পকয ভূদ্ধভ ঈন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ৩২ .৩০ রক্ষ টাকা ফযাল্পদ্দয দ্ধফযীল্পত ৬৩ .০৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৭৯৭৮.৯৫ ঘনদ্ধভটায
ভাটি বযাট কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া মরক এরাকায় য়াআ পাআ সুদ্ধফধা প্রদাল্পনয জন্য ২৬.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ থাকল্পর মরক এরাকায় মকান
য়াআ পাআ স্থান কযা য়দ্ধন (দ্ধফদ্ধবন্ন ংগ য়াযী ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্যয় নুল্পেদ -৬ এ ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ এফং নুল্পেদ - ৯ এ ংদ্ধক্ষপ্ত ফণ তনা
কযা ল্পয়ল্পছ )। থ তাৎ প্রকে ংল্পাধন ব্যতীতআ এ ধযল্পণয অন্তঃংগ ভন্বয় , ব্যয় ফা কল্পম্পাল্পনল্পন্টয হ্রা -বৃদ্ধি ফা স্থান দ্ধযফততন
দ্ধযকেনা  অদ্ধথ তক শংখরায দ্ধযদ্ধি । দ্ধফলয়টি প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয় /ংস্থা খদ্ধতল্পয় মদখল্পত াল্পয (নুয়েদ-৬, ৯.৪, ৯.৬,
৯.৭, ৯.৯, ৯.৯, ৯.১০, ৯.১১)।
১৪.৬। প্রকল্পেয ফাস্তফাদ্ধয়ত কল্পম্পাল্পনন্ট ব্যফহৃত থাকাঃ
প্রকল্পেয অতায় স্থাদ্ধত দ্ধকডত োজা এফং দ্ধশু াকত ব্যফহৃত থাকায পল্পর দ্ধকডত োজা এফং াল্পকতয ল্পনক অআল্পটভ নষ্ট ল্পে
ভল্পভত প্রতীয়ভান য় । অনুষ্ঠাদ্ধনকবাল্পফ াকতটিয চালু না ল্পর াল্পকত দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পণয ফদ্ধযাগত মরাকজল্পনয নুপ্রল্পফ রক্ষয কযা মগল্পছ ।
মায পল্পর দ্ধকডত োজায দযজা বাংগা , মনট মেঁড়া ; দ্ধশু াল্পকতয মদারনা  ব্যারান্স ফায বাংগা , াল্পকতয টয়ল্পরল্পটয াদ্ধন ংল্পমাগ
দ্ধফদ্ধেন্ন এফং াল্পকতয টিল্পকট কাঈন্টাল্পযয দযজা বাংগা যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় । এ ছাড়া ীভান্ত স্কায়াল্পযয দ্ধনকটফতী মরক ংরগ্ন
এরাকায় দ্ধনদ্ধভ তত াফদ্ধরক টয়ল্পরটটি াবতফতী এরাকায় চরভান মযষ্টুল্পযল্পন্টয মস্টায রুভ দ্ধাল্পফ ব্যফহৃত ল্পে এফং ৬ নং মযাড ংরগ্ন

মরল্পকয াল্প স্থাদ্ধত ম তল্পফক্ষণ মডকটি মরল্পকয অআল্যাল্পেয াল্পথ ংভেক্ত যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায়
। পল্পর দ্ধফপুর দ্ধযভান থ ত ব্যল্পয়
দ্ধনদ্ধভ তত এ ভস্ত ফকাঠাল্পভা মথল্পক জনগণ মকান সুদ্ধফধা াল্পে না । যল্পক্ষ যকায যাজস্ব প্রাদ্ধপ্ত মথল্পক ফদ্ধিত ল্পে ভল্পভত প্রতীয়ভান
য়। সুতযাং এ ভস্ত ফকাঠাল্পভা নফধ দখর /নফধ ব্যফায ফা ব্যফহৃত না য়ায কাযণ নুোনপূফ তক এ ভস্ত স্থানাগুদ্ধরয
মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয মথামথ ব্যফস্থা মনয়া অফশ্যক (নুয়েদ- ৯.৭, ৯.৮)।
১৫।অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ
‘‘ধানভদ্ধে মরল্পকয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন  নাগদ্ধযক দ্ধফল্পনাদন সুদ্ধফধা বৃদ্ধি ংিান্ত ফকাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’
ভাদ্ধপ্ত
মনয দ্ধফলল্পয় ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন দ্ধফবাল্পগয ভতাভত দ্ধনেরুঃ
১৫.১। মরল্পকয ধাল্পয দ্ধনদ্ধভ তত ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়াকল্পয়, খাফায াদ্ধনয কর , মরন, দ্ধশু াল্পকতয মদারনা , টয়ল্পরট, টিল্পকট কাঈন্টায  দ্ধকডত
োজায দযজা, পৄট বায ব্রীল্পজয দ্ধদ্ধড় , এফাটল্পভন্ট আতযাদ্ধদয মভযাভত/ংস্কায/প্রদ্ধতস্থাল্পনয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ
(নুল্পেদ ৯.১, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৭, ৯.৮, ১৪.৪)।
১৫.২। প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত দ্ধশু াকত , দ্ধকডত োজা , াফদ্ধরক টয়ল্পরট আতযাদ্ধদয মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযায রল্পক্ষয ঈভেক্ত
প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয দ্ধনকট দ্ধরজ প্রদাল্পনয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুয়েদ-৯.৫, ৯.৭, ৯.৮, ১৪.৪)।
১৫.৩। প্রকে ংল্পাধন ফা অন্তঃংগ ভন্বয় ব্যতীত দ্ধফদ্ধবণ্ন ংল্পগয ব্যয়  দ্ধযভাণ হ্রা ফা বৃদ্ধি , কল্পম্পাল্পনল্পন্টয স্থান দ্ধযফততন , মকান
কম্পাল্পনন্ট ফাস্তফায়ন না কযা প্রভৃদ্ধত দ্ধযকেনা  অদ্ধথ তক শংখরায দ্ধযদ্ধি । সুতযাং ফদ্ধণ তত প্রকল্পেয এ ধযল্পণয এ দ্ধযকেনা 
অদ্ধথ তক শংখরায দ্ধযদ্ধি দ্ধফলয়টি প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয় /ংস্থা খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এফং এ দ্ধফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় কাম তিভ
গ্রণ কযল্পফ (নুয়েদ-৬, ৯.৪, ৯.৬, ৯.৭, ৯.৯, ৯.১০, ৯.১১, ১৪.৫)।
১৫.৪। ফঙ্গফন্ধু স্মৃদ্ধত ংগন ম্পূণ ত মরল্পকয ব্যফস্থানা দ্ধডএদ্ধদ্ধ ’য দ্ধনয়দ্ধভত মভআনল্পটআন্যান্স এয অতায় অনল্পত ল্পফ প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনদ্ধভ তত/স্থাদ্ধত দ্ধফদ্ধবন্ন স্থানাগুদ্ধর দ্ধনয়দ্ধভত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ ৯.১ - ৯.১১)।
১৫.৫। ফাংরাল্পদ অদ্ধভযত দ্ধনকট মথল্পক ব্যল্পয়য তথ্যাদ্ধদ ংগ্রপূফ তক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদয ২০১১ -২০১৪ ভয়কাল্পর এিাটাযনার
এফং আোযনার য়ডট ম্পয়ন্নয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ -১৩, ১৪.৩)।
১৫.৬। প্রকয়েয ফাস্তফান কাম িক্রভ মথামথবায়ফ ম্পন্ন কযায রয়িে প্রকে য়যচারক য়নয়াগ ংক্রান্ত য়যকেনা কয়ভয়নয ফ িয়ল
নীয়তভারা নুযণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ -১০, ১৪.২)।
১৫.৭। নুল্পেদ ১৫.১ -১৫.৬ - এয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় মল্পথাভেক্ত ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং
।

তা অগাভী এক ভাল্পয ভ মে

ভাদ্ধপ্ত
(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪)
প্রকেটি জুরাআ ২০০৬
মথল্পক জুন ২০১৪ মভয়াল্পদ
নস্থ
দয়িণ
ফাস্তফায়ত  । স্থানী যকায
য়ফবাগ মথয়ক প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন প্রায়প্তয য়যয়প্রয়িয়ত ফয়ণ িত প্রকেটি ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন য়ফবায়গয য়যচারক কর্তিক
14.10.২০১৫ তায়যয়ে য়যজয়ভয়ন য়যদিন কযা  । য়যদিনকায়র প্রকে য়যচারক ,
মজয য়প্রয়ন্পপ্যার
প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ উয়স্থত য়ছয়রন । য়যদিয়নয য়নয়ভত্ত প্রথভতঃ প্রকয়েয য়ডয়য় , য়য়অয, ক্র ংক্রান্ত নয়থ -ত্রায়দ
ম িায়রাচনা কযা । যফতীয়ত, ঢাকা দয়িণ য়টি প্রকয়েয ফাস্তফান কাম িক্রভ য়যজয়ভয়ন য়যদিন /ম িয়ফিণ কযা । এছাড়া
ংদ্ধিষ্ট
এফং প্রকল্পেয সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয় অনুষ্ঠাদ্ধনক/নানুষ্ঠাদ্ধনক
য ভােল্পভ দ্ধফদ্ধবন্ন তথ্য ংগ্র
তাল্পরাচনা
কযা য়। প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ,
 প্রকে ংদ্ধিষ্ট ন্যান্য কাগজ-োদ্ধদ ম

মি এফং ব্যদ্ধক্তগত
ম তল্পফক্ষল্পণয

র। প্রকে য়যদিয়নয ম িয়ফিণভ য়নম্নরূঃ

১. প্রকল্পেয মভৌদ্ধরক দ্ধফলয়াদ্ধদ
প্রকল্পেয নাভ
১।

উয়যাগী ভন্ত্রণার/য়ফবাগ

২।

ফাস্তফায়নকাযী

৩।

প্রকে ব্য (রি টাকা)

ঢাকা দয়িণ য়টি কয়িায়যন
১ভ ংায়ধত ব্য

ফ িয়ল ংয়ায়ধত ব্য

২৪৬০.০০

৩৩৯৪.৭৪

৩৬৩৯.৫১

১১৬০.০০.০০

২০৯৪.৭৪

২০৯৪.৭৪

৩.৩ মজয়ডয়এপ

৫০০.০০

৫০০.০০

৫০০.০০

৩.৪ ঢাকা য়টি কয়িায়যন

৮০০.০০

৮০০.০০

১০৪৪.৭৭

৩.১

মভাট

৩.২ য়জয়ফ

৪।

রা

ভর প্রাক্কয়রত

৩.৫ য়তক্রান্ত ব্য (ভর ব্যয়য %)

৪৭.৯৫%

৪.১ প্রকয়েয ভর মভাদকার

জুরাআ, ২০06 - জুন ২০09 (নুয়ভাদন - ২০.০৬.২০০৬)

৪.2 প্রথভ ংয়ায়ধত মভাদ

জুরাআ, ২০০6 - জুন, ২০১২ (অয়দ - ১১ ৪

৪.2 ফ তল্পল ংয়ায়ধত মভাদ

জুরাআ, ২০০6 - জুন, ২০১৪ (অয়দ -

৪.৩ প্রকৃত মভাদ

ভাচ ি, ২০০৭ - জুন, ২০১৪

৪.৪ য়তক্রান্ত ভ (ভর মভায়দয %)

১৬৬.৬৬%

স্ত
এফং ৪টি য়ফলয় ভাষ্টা ি মকা ি

য়ফএয় (ম্মান)
য়ফলয়

য

কয়রয়জ

মশ্রণীকক্ষ,
রু
প্রকেটি গ্রণ কযা
ঈল্পেখ্য মম, যাজঈক কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত প্রকল্পেয ভর নকায় ১০ তরা ম তন্ত এযাকাল্পডদ্ধভক কাম তিভ এফং ১১
তরা মথল্পক ২০ তরা ম তন্ত ছােীল্পদয জন্য মাল্পস্টর সুদ্ধফধা যাখা ল্পয়ল্পছ । তল্পফ, ফততভান প্রকল্পেয অতায় ৮ভ তরা ম তন্ত দ্ধনভতাণ কযা
ল্পফ, মমখাল্পন মকান মাল্পস্টর সুদ্ধফধা থাকল্পফ না; শুদৄভাে এযাকাল্পডদ্ধভক  প্রাদ্ধনক বফন দ্ধাল্পফ ব্যফহৃত ল্পফ।

থ তায়ন, নুল্পভাদন  ংল্পাধন ফস্থা
স্তফায়ত “Construction of Multistoried Women Hostel & Academic Complex For
Dhaka Mohanagar Mohila College”
জুরাআ ২০০৬ ল্পত জুন ২০১ মভয়াল্পদ ২৪৬০ ০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়
ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয ২০.০৬.২০০৬ তায়যয়ে ভাননী থ ি  য়যকেনা ভন্ত্রী কর্তিক নুয়ভায়দত  । ফতীয়ত য়নভিাণ াভগ্রীয ভে বৃয়দ্ধ
াা য়ডয়ব্লউয়ড ’য মযট নুমাী ব্য য়নধ িাযণপুফ িক প্রকেটিয প্রথভ
ধন
এফং ১১ .0৪.2011 তায়যয়ে অয়দ জায়য  ।
ন্ত
। য়কন্তু মথাভয় প্রকয়েয য়নভিাণ কাজ অযম্ভ না া
প্রকে ফাস্তফায়ন য়ফরি ্য়ট এফং পূনযা প্রকয়েয মভাদ জুন , ২০১৪ ম িন্ত বৃয়দ্ধ কযা 
তায়যয়ে। ফ িয়ল ংয়াধন
মভাতায়ফক প্রকয়েয প্রাক্কয়রত ব্য য়নধ িায়যত  ৩৬৩৯ .৫১ রি টাকা ; মা ভর প্রাক্কয়রত ব্যয়য তুরনা ১৬৭ % মফী। নুরুবায়ফ
প্রকেটি ফাস্তফায়ন মভাদ বৃয়দ্ধ ময়য়ছ ৪৮%।
৫।

ংিান্ত
ীল তক

রা
২০০৬ - ০৭ য়ত ২০১৩ - ১4 ম িন্ত

দ্ধডদ্ধদ্ধ/অযদ্ধডদ্ধদ্ধ
থ ি ফছয

কল্পেয

ভর ফযাদ্দ  রিেভাত্রা
ফাস্তফ %

2

3

প্রকৃত ব্যয় এফং ফাস্তফ গ্রগদ্ধত

4

5

৬

৭

৮

প্রকে
ায়তা
৯

2006-2007 1320.00 53.65%

890.00

24.45%

২৫০.০০

89.92

89.92

-

2.47%

2007-2008 660.00 26.82%

410.00

11.27%

৪১০.০০

409.99

409.99

-

11.26%

2008-2009 480.00 19.53%

207.55

5.70%

৩০০.০০

207.55

207.55

-

5.70%

1

মভাট

ংয়ায়ধত ফযাে 
রিেভাত্রা
মভাট
ফাস্তফ %

মভাট

টাকা

ফাস্তফ %
১০

2009-2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2010-2011

-

-

200.00

5.50%

২০০.০০

200.00

200.00

-

5.49%

2011-2012

-

-

187.99

5.16%

৩৪৪.০০

187.99

187.99

-

5.16%

2012-2013

-

-

300.00

8.24%

৩০০.০০

151.82

151.82

-

4.17%

2013-2014

-

-

1443.97 39.68% ১৩৪৭.০০ 1347.00

1347.00

-

37.01%

মভাট

2460.00

100%

৩১৫১.০০ ২৫৯৪.২৭* ২৫৯৪.২৭*

-

71.26%

3639.৫1

100%

* ঢাকা দয়িণ য়ট কয়িায়যয়নয ম্যায়চং পাে ২৪৩.৫৭ রি টাকা জয়ভয ভে ফাফদ ৮০০.০০ রি টাকা ব্যতীত শুদৄভাত্র য়জয়ফ
(মজয়ডয়এপ) ংয়য ২৫৯৪.২৭ রি টাকা ব্য মদোয়না য়য়ছ।

মথল্পক
মম, মেয ভর  ংয়ায়ধত
মত
নুমাী ২০০৬-০৭ মথয়ক ২০০৮-০৯
মভায়দ য়ফয়বন্ন থ ি ফছয়য প্রকয়েয নুকূয়র প্রাক্কয়রত ফযাে য়ছর মথাক্রয়ভ ২৪২৬.০০ এফং ১০৫৭.৫৫ রি টাকা। য়কন্তু উয়ল্লয়েত
ভকায়র প্রকয়েয নুকূয়র ফভৄক্ত এফং প্রকৃত ব্য কযা য়য়ছ মথক্রয়ভ ৯৬০.০০ রি এফং ৭০৭.৪৬ রি টাকা থ িাৎ মভাট
ংয়ায়ধত ব্যয়য ভাত্র ১৯.৪৪%। প্রকয়েয ফয়ষ্ট ১৮৮৬.৮১ রি টাকা (৫১.৮৪%) প্রকয়েয ফয়ধ িত মভায়দ (২০০৯ - ১০ মথয়ক
২০১৩ - ১৪) ব্য য়য়ছ। তল্পফ,
মম, মভাট প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ৩৬৩৯.৫১ রক্ষ টাকায ভল্পে দ্ধজদ্ধফ 
মজদ্ধডদ্ধএপ ২৫৯৪.৭৪ এফং ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ১০৪৪.৭৭ (জদ্ধভয ভল্য ফাফদ আন কাআে ৮০০.০০ এফং ম্যাদ্ধচং পাে
২৪৪.৭৭ রক্ষ টাকা)। তন্মল্পে দ্ধজদ্ধফ ংল্পয ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২৫94.27 এফং ব্যয়ত যয়য়ছ ৪৭০০০.০০ টাকা। যয়ি ঢাকা দয়িণ
য়টি কয়িায়যয়নয ব্য মদোয়না য়য়ছ ১০৪৩.৫৭ রি টাকা (ম্যায়চং পাে ২৪৩ .৫৭ রি টাকা এফং জয়ভয ভে ফাফদ আন কাআে
৮০০.০০ রি টাকা)।
৬
ভন্তব্য/াথ তকয
ন্ত

(৮)

৯
পাভত
২৫.৭০
১.০০
২৫.৬৯
১
-০০.০১
-একয ৮০০.০০
০.৮
৮০০.০০ ০.৮ একয ৮০০.০০ রক্ষ টাকা
আন কাআে
ঘন দ্ধভটায ২১.৭০ ১০০০০.০০ ১৯.৯৪ ৮১৭৯.২৮ - ১.৭৬
১৮২০.৭২
ফগ ত দ্ধভটায ৫৫৬.৩০ ১৭০০.০০ ৫৫৫.৯৬ ১৬৭৮.৩৫ -০.৩৪ -২১.৬৫
ফগ ত দ্ধভটায ১৮৩৫.৫০ ১৩২০০.০০ ১৮৩৭.৪১ ১৩২৭৮.৩৫ +১.৯১ + ৭৮.৩৫
ফগ ত দ্ধভটায ৩৯.৮৮ ১৩২০০.০০ ৩৯.১৫ ১৩২৭৮.৩৫ -০.৭৩ +৭৮.৩৫
ফগ ত দ্ধভটায ৩.৫০ ১৩২০০.০০ ৩.২৪ ১৩২৭৮.৩৫
ফগ ত দ্ধভটায ৩৫৬.৯৩ ১৩২০০.০০ ৩৫৬.৪৫ ১৩২৭৮.৩৫
মভাট =
২৮১৩.৮১
২৮১২.১৫

-০.২৬
-০.৪৮
-১.৬৫

+৭৮.৩৫
+৭৮.৩৫

টঃ ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ীঃ
মভাট ফযাদ্দ= ৩৬৩৯.৫১ রক্ষ টাকা তন্মল্পে দ্ধজদ্ধফ + মজদ্ধডদ্ধএপ -২৫৯৪.৭৪ এফং ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন ১০৪৪ .৭৭ (জদ্ধভয
ভল্য ফাফদ আন কাআে ৮০০.০০ এফং ম্যাদ্ধচং পাে ২৪৪.৭৭ রক্ষ টাকা);
প্রকৃত ব্যয় = ৩৬৩৭.৮৪ রক্ষ টাকা তন্মল্পে দ্ধজদ্ধফ + মজদ্ধডদ্ধএপ -২৫৯৪.২৭ এফং ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযন ১০৪৩.৫৭ (জদ্ধভয
ভল্য ফাফদ আন কাআে ৮০০.০০ এফং ম্যাদ্ধচং পাে ২৪৩.৫৭ রক্ষ টাকা)।
ঈল্পযয াযণী মথল্পক মদখা মায় মম, যাভতক দ্ধপ , পূযাতন বফন াযন, নতুন বফল্পনয পাঈল্পেন, স্যাদ্ধনটাদ্ধয  াদ্ধন যফযা, গ্যা
ংল্পমাগ, দ্ধফদুযত ংল্পমাগ প্রভৃদ্ধত মক্ষল্পে প্রাক্কদ্ধরত ফযাল্পদ্দয মচল্পয় মথািল্পভ ০ .০১, ১.৭৬, ০.৩৪, ০.৭৩, ০.২৬, ০.৪৮ রক্ষ টাকা কভ খযচ
ল্পয়ল্পছ। যল্পক্ষ বফল্পনয অয়তন ৭৮.৩৫ ফঃদ্ধভঃ বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ এফং এ খাল্পত দ্ধনভতাণ ফায় ১ .৯১ রক্ষ টাকা মফী ল্পয়ল্পছ এফং দ্ধফদ্ধবন্ন
ল্পঙ্গয নুকূল্পর প্রযাক্কদ্ধরত ব্যয় ২৮১৩ .৮১ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২৮১২ .১৫ রক্ষ টাকা । থ তাৎ মভাট ফযাল্পদ্দয ভে
১.৬৫ রক্ষ ব্যদ্ধয়ত যল্পয়ল্পছ । ঈল্পেখ্য মম , দ্ধজদ্ধফ এফং মজদ্ধডদ্ধএপ এয ভদয় থ তআ ব্যয় ল্পয়ল্পছ ব্যদ্ধয়ত থ ত ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি
কল্পতাল্পযল্পনয ব্যল্পয়য াল্পথ ভন্বয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানা মায়।

৭।

মকান ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন ম্পূণ ত অল্পছ দ্ধকনাঃ প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন নুমায়ী মকান ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন ফাদ্ধক মনআ । তল্পফ
দ্ধযদতনকাল্পর মছাট মছাট দ্ধকচৄ ংল্পয ফাস্তফায়ন ভাপ্ত যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় ; মা যফতী নুল্পেদ - ৮.২ অল্পরাচনা কযা
ল্পয়ল্পছ।

৮।

কল্পেয ফাস্তফান কাম িক্রভ
প্রকয়েয ফাস্তফান কাম িক্রভ য়যদিনকায়র বফন দ্ধনন তাল্পণয িয় ংিান্ত দ্ধফলয়াদ্ধদ
ম তাল্পরাচনা কযা য় এফং ফাস্তফ ফস্থা ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য় । দ্ধনল্পে এতদংিান্ত তথ্যাদ্ধদ ংল্পক্ষল্প ঈস্থান কযা
র।

৮.১। িয় ংিান্ত কাম তিভঃ
ভানগয ভদ্ধরা কল্পরল্পজয মাল্পস্টর কাভ এযাকাল্পডদ্ধভক বফন দ্ধনভতাণ প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় দ্ধনধ তাযণ কযা য় ৩৬৩৯
.৫১ রক্ষ
টাকা। তন্মল্পে দ্ধজদ্ধফ এফং মজদ্ধডদ্ধএপ এয ং ২৫৯৪ .৭৪ এফং ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ং ১০৪৪ .৭৭ রক্ষ টাকা
(জদ্ধভয ভল্য ফাফদ আন কাআে ৮০০ .০০ এফং ম্যাদ্ধচং পাে ২৪৪ .৭৭ রক্ষ টাকা )। প্রকল্পেয ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত দ্ধনেরূ ২টি
প্যাল্পকল্পজ প্রদ্ধবন যল্পয়ছঃ
1.
2.

Construction of Multistoried Women Hostel & Academic Complex for Dhak Mohanagar Mohila College
(Up to 1st Floor, 6355.94 sqm, est. cost 1090.45 Lakh Taka )
Construction of Multistoried Women Hostel & Academic Complex for Dhak Mohanagar Mohila College
(form 2nd to 7th Floor 8543.55 sqm, est. cost 1478.95 Lakh Taka )

ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন যদ্ধক্ষত প্রকল্পেয নদ্ধথ ে ম তাল্পরাচনায় মদখা মায় মম , ঈভে তক্ত ২টি প্যাল্পকল্পজয জন্য দ্ধনভতাণ কাজ
দ্ধনেরূ ২টি প্যাল্পকল্পজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছঃ
৮.১.১। ১ভ প্যাল্পকজঃ ২০ তরা বফল্পনয পাঈল্পেন ১৭০০ .০০ ফঃদ্ধভঃ অয়তল্পনয মফজল্পভন্ট এফং ৪৬৫৫ .৯৪ ফগ ত দ্ধভটায অয়তন
দ্ধফদ্ধষ্ট ৩টি মলায দ্ধনভতাণ
এ

প্যায়কয়জয প্রাক্কয়রত ব্য য়নধ িাযণ কযা  ১০ ,৭৮,১৯,৬২৪.০০ টাকা। এ প্যায়কয়জয দযয়ত্রয জন্য মথাক্রয়ভ বদয়নক মবায়যয
ডাক, তায়যে- ১১.১২.২০০৬; বদয়নক েফযত্র , তায়যে - ১৬.১২.২০০৬; বদয়নক জনকন্ঠ , তায়যে-১৮.১২.২০০ এফং The New
Age, তায়যে -15.12.২০06 এ য়ফজ্ঞয়প্ত প্রকায়ত  । য়ফজ্ঞয়প্ত নুমাী দযত্র জভা মদায মল তায়যে -১০.0১.২০0৭। ৪ টি
ঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠান দযত্র ক্র  দায়ের কয়য । ঢাকা য়টি কয়িায়যয়নয ২ নং ঞ্চয়রয য়নফ িাী
রী
মভাঃ
অাদুজ্জাভানয়ক অফাক কয়য ৬ দস্য য়ফয়ষ্ট দযত্র ভোন কয়ভটিয়ত ২ জন ফাআয়যয দস্য য়দয়রন
(জনাফ মভাঃ
মভাায়জ্জভ মায়ন , কাযী
ড়ক  জনথ অয়ধদপ্তয এফং জনাফ মভাঃ জয়ভ উয়েন , কাযী
গণপূতি য়ধদপ্তয)। উক্ত কয়ভটিয ভোয়ন ৪টি প্রয়তষ্ঠানআ বফধ (Responsive) ফয়র য়ফয়ফয়চত । কর দযদাতায মটোয ভেআ
প্রাক্কয়রত ভয়েয মচয় (১০,৭৮,১৯,৬২৪.০০) মফী য়র ফ ি য়নম্ন দযদাতা (প্রাক্কয়রত ভয়েয মচয় ১ .১৩%মফী) য়ায়ফ
মভা ি এভ অয মট্রয়ডং মকাং মক য়নফ িায়চত কযা  এফং ংয়িষ্ট প্রয়তষ্ঠায়নয ংয়গ ১০ ,৯০,৪৪,৬৩৯.০০ টাকা (দ মকাটি নব্বআ
রি চুায়ল্ল াজায ছ ত ঊনচয়ল্ল) চুয়ক্ত ভয়ে ০৫.০৩.২০০৭ তায়যয়ে কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত  এফং ০৬.০৩.২০০৭
তায়যয়ে কাম িায়দ প্রদান কযা  । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ১১ .০৯.২০০৮ তায়যয়ে কাজ ভাপ্ত ফায কথা য়ছর । য়কন্তু ফাস্তয়ফ য়নভিাণ
কাজ ভাপ্ত  ৩০.০৬.২০১০ তায়যে। থ িাৎ য়নধ িায়যত ভয়য মচয় ১ ফছয ৯ ভায়য য়ধক ভ ব্য য়য়ছ।

য়নধ িায়যত ভয়য মচয় ১ ফছয ৯ ভা য়তয়যক্ত ভ ব্য বফন য়নভিায়ণয য়ফলয় জানয়ত চামা য়র প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিা
জানান মম , (১) পুযাতন ঢাকায ব্যস্ততভ এরাকা কয়রজটি য়ফস্থত য়ফধা কয়রয়জয
কযল্পত দ্ধধক
ভয় ব্যয়; (২)
(৩)
(৪) দ্ধত বৃদ্ধষ্টয
কাযল্পণ ফল তাকাল্পর কাজ ফে থাকা আতযাদ্ধদ কাযল্পণ দ্ধনধ তাদ্ধযত ভল্পয়য ভল্পে এ প্যাল্পকল্পজয কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়দ্ধন ।

৮.১.২। ২য় প্যাল্পকজঃ ৮৫৪৩.৫৬ ফঃ দ্ধভঃ অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট ৩য় তরা ল্পত ৮ভ তরা ম তন্ত ৬ টি মলায দ্ধনভতাণ

দ্ধদ্রৃতীয়

প্যায়কয়জয প্রাক্কয়রত ব্য য়নধ িাযণ কযা  ১৪ ,৭৮,৫৭,৫৫৩.০০ টাকা । এ প্যায়কয়জয জন্য দযত্র অফান কযা
৩১.0৭.২০1১ তায়যয়ে। এোয়ন ১টি ভাত্র দযত্র াা মা ; মায মটোয ভে য়ছর ১৪ ,২৯,৫৬,৮০৮.৪৩ টাকা। থ িাৎ প্রাক্কয়রত
ব্যয়য মচয় ৩.৩১% কভ। দযদাতা NRM & MJC মকাং প্রয়াজনী তিায়দ পূযণ মথামথ দ্ধয়ত নুযণপূফ িক ১৬ .১১.২০১১
তায়যয়ে উক্ত মকাম্পানীয ায়থ চুয়ক্ত স্বািয়যত  । ঐ তায়যয়েআ তায নুকূয়র কাম িায়দ প্রদান কযা  । য়কন্তু কাম িায়দ
প্রদায়নয য ৭ ভা য়তক্রান্ত য়র ঠিকাদায কাজ অযম্ভ না কযা , ঠিকাদায়যয াযপযম্যান্প য়য়কউয়যটি ফায়জাপ্ত কয়য তায
কাম িায়দ ফায়তর কযা  এফং মথমথ কর্তিয়িয নুয়ভাদন গ্রণ কয়য পূনযা দযত্র অফান কযা  ।

য়দ্বতী ফায দযত্র অফান কয়য মথাক্রয়ভ বদয়নক মবায়যয কাগজ
, তায়যে- ২৪.০৭.২০১২; বদয়নক েফয, তায়যে- ২৫.০৭.২০১২;
এফং The New Nation, তায়যে -24.07.২০12 এ য়ফজ্ঞয়প্ত প্রকায়ত  । য়ফজ্ঞয়প্ত নুমাী দযত্র জভা মদায মল তায়যে 30.08.২০12। ৫ টি ঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠান দযত্র ক্র কয়য । য়কন্তু দযত্র দায়ের কয়য ৪টি প্রয়তষ্ঠান । ঢাকা দয়িণ য়টি
কয়িায়যয়নয প্রধান য়নফ িাী কভিকতিা
মভাঃ সুরতান উর আরাভ -মক অফাক কয়য ৬ দস্য য়ফয়ষ্ট দযত্র ভোন
কয়ভটিয়ত ২ জন ফাআয়যয দস্য য়দয়রন (জনাফ নয়ন্দতা যানী াা ,
গণপূতি য়ধদপ্তয এফং জনাফ ভাভৄদুর
াান, স্থয়ত, ঢাকা ট্রান্পয়াট ি মকায়ড িয়নন থয়যটি )। উক্ত কয়ভটিয ভোয়ন ভাত্র ১টি প্রয়তষ্ঠান বফধ (Responsive) ফয়র
য়ফয়ফয়চত । উক্ত দযদাতায মটোয ভে য়ছর ১৭,৩৭,২৪,০৫৯.৮৬ টাকা; মা প্যায়কয়জয প্রাক্কয়রত ভয়েয মচয় ১৭.৪৯%মফী।
মভা ি হৃদী কনস্ট্রাকন এে াোা ি-মক য়নফ িায়চত কযা  এফং ংয়িষ্ট প্রয়তষ্ঠায়নয ংয়গ ১৭ ,৩৭,২৪,০৫৯.৮৬ টাকা (য়তয
মকাটি াআয়ত্র রি চয়ব্ব াজায ঊনলাট ) চুয়ক্ত ভয়ে ১২ .০৩.২০১৩ তায়যয়ে কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত  এফং একআ
তায়যয়ে কাম িায়দ প্রদান কযা  । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ১৮ .১২.২০১৩ তায়যয়ে কাজ ভাপ্ত ফায কথা য়ছর । য়কন্তু ফাস্তয়ফ য়নভিাণ
কাজ ভাপ্ত  ২৮.০৬.২০১৪ তায়যে। থ িাৎ য়নধ িায়যত ভয়য মচয় ৬ ভায়য য়ধক ভ ব্য য়য়ছ।
৮.২। ফাস্তফায়ন ফস্থা ম তল্পফক্ষণঃ
দ্ধযদতনকাল্পর জানা মায় মম
, “ঢাকা ভানগয ভদ্ধরা মাল্পস্টর এফং একাল্পডদ্ধভক কভল্পেক্স দ্ধনভতাণ ” ীল তক প্রকল্পেয অতায়
ঢাকা ভানগযীয রক্ষীফাজায এরাকায় যাজঈক কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত প্রকল্পেয ভর নকায় ২০ তরা বফল্পনয ১ মথল্পক ১০ তরা
ম তন্ত এযাকাল্পডদ্ধভক কাম তিভ এফং ১১ তরা মথল্পক ২০ তরা ম তন্ত ছােীল্পদয জন্য মাল্পস্টর সুদ্ধফধা যাখা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে- ১)। তল্পফ ,
ফততভান প্রকল্পেয অতায় ১৩২৭৮ .৩৫ ফগদ্ধত ভটায অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট ৮ তরা বফনটি শুদৄভাে এযাকাল্পডদ্ধভক  প্রাদ্ধনক বফন
দ্ধাল্পফ ব্যফহৃত ল্পে (দ্ধচে- ২)।

দ্ধচে ২: প্রকল্পেয অতায় ১৬৭৮.৩৫ ফগ ত দ্ধভটায মফজল্পভন্ট এফং
১৩২৭৮.৩৫ ফগদ্ধত ভটায অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট ৮ তরা একাল্পডদ্ধভক
কভল্পেক্স। মফজল্পভল্পন্ট ২৩ টি গাড়ী যাখায সুদ্ধফধা যল্পয়ল্পছ এফং
ন্যান্য মলাযগুদ্ধর এযাকাল্পডদ্ধভক  প্রাদ্ধনক বফন দ্ধাল্পফ
ব্যফহৃত ল্পে।
দ্ধচে -১: প্রস্তাদ্ধফত ২০ তরা বফন
৮.২.১। দ্ধযদতনকাল্পর মফজল্পভল্পন্ট দদঘ তয  প্রস্থয মথািল্পভ ৪৫ .৭২ দ্ধভ :  ৪২.৬৭২ দ্ধভটায এফং অয়তন ১৬৭৮ .৩৫ ফগদ্ধত ভটায ায়া
মায়। মফজল্পভল্পন্টয ঈল্পয ফততভান ১৩২৭৮.৩৫ ফগদ্ধত ভটায অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট ৮ তরা বফন দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ । গ্রাঈে মলায মথল্পক ৬ষ্ঠ তরায
ম তন্ত প্রদ্ধত তরায অয়তন ১৬৭৮ .৩৫ ফঃ দ্ধভঃ এফং যফতী ৩ টি তরায প্রদ্ধতটিয অয়তন ১০৭০ ফ : দ্ধভ: কল্পয ।প্রকল্পেয নদ্ধথল্পত যদ্ধক্ষত
বফল্পনয রআং এফং দ্ধডজাআন ম তাল্পরাচনা কল্পয জানা মায় মম , নফদ্ধনদ্ধভতত বফল্পনয চাযা দ্ধদল্পয় ১০ .৬৭ দ্ধভটায দীঘ ত ১৬ ” ফা ৪০ .৬৪
মদ্ধন্টদ্ধভটায ডায়া দ্ধফদ্ধষ্ট ৩৪১টি মায াআর মদয়া ল্পয়ল্পছ । বফনটিল্পত দ্ধফদ্ধবন্ন ডায়াদ্ধভটায এফং দ্ধফদ্ধবন্ন দদল্পঘ তয ৩৯টি করাভ যল্পয়ল্পছ ।
ল্পফ তাচ্চ করাল্পভয ডায়াদ্ধভটায ২০ ”x ৪৮” ফা ২০০ মঃদ্ধভঃ x ২৪৮০ ম : দ্ধভ: এফং ফ তদ্ধনে ২০০ মঃ দ্ধভঃ x ২০০ ম: দ্ধভ:। প্রকে
এরাকায় যদ্ধক্ষত প্রকল্পেয দ্ধফদ্ধবন্ন ে ম তাল্পরাচনায মদখা মায় মম , বফন দ্ধনভতাল্পণয কাল্পজ ব্যফহৃত আট, যড, দ্ধল্পভন্ট এফং দ্ধদ্ধরোয আতযাদ্ধদ
ফাংরাল্পদ প্রল্পকৌর দ্ধফবদ্ধফযারয় (বুল্পয়ট) কতৃতক যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায়।
৮.২.২। দ্ধযদতনকাল্পর দ্ধনদ্ধভ তত কক্ষগুদ্ধরয ফস্থা বারায়া মায় । দ্ধদ্ধড়  কদ্ধযল্পডাল্পযয মভল্পঝল্পত টাআর এফং রুল্পভয মভল্পঝ মভাজাআক
কযা ল্পয়ল্পছ । মভাজাআককৃত রুল্পভয মভল্পঝয ফস্থা বার মদখ মায় । দ্ধদ্ধড় এফং কদ্ধযল্পডাল্পয ব্যফহৃত টাআরল্পয ল্পনক স্থাল্পন বাংগা মদখ
মায় (দ্ধচে ৩ , ৪)। ফস্থা দৃল্পষ্ট প্রতীয়ভান য় মম , টাআরল্পয নীল্পচয ঈকযণ ঠিকভত কভপ্যাকন না কল্পযআ টাআর ব্যফায কযা
ল্পয়ল্পছ। পল্পর, তরল্পদল্পয ঈকযণ ভান থাকায় টাআর গুল্পরা মবংল্পগ মগল্পছ
। এ দ্ধফলল্পয় জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে ংদ্ধিষ্ট
কভতকততাবৃন্দ জানান মম , কল্পরজ চালু ফস্থাল্পত কর দ্ধনভতাণ কাজ ম্পন্ন কযল্পত ল্পয়ল্পছ । মভল্পঝল্পত টাআর ফাল্পনায য মথামথবাল্পফ
মট ফায পূল্পফ তআ কল্পরল্পজয মভল্পয়যা টাআরল্পয ঈয াটাাটি কল্পযল্পছ এফং লা চরাকারীন একাল্পথ ল্পনক মভল্পয়য দচাযণায
কাযল্পণআ টাআর গুল্পরা মবংল্পগ মগল্পছ।
৮.২.৩। প্রকল্পেয মভয়াদ নুমায়ী বফল্পনয দ্ধনভতাণকাজ , জুল্পন, ২০১৪ এয ভল্পেআ ভাপ্ত ফায কথা । দ্ধকন্তু দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় ,
কাল্পঠয দযজা গুদ্ধর ঠিকভত াদ্ধর কযা য়দ্ধন । দযজা  মচৌকাঠগুল্পরাল্পত রুল্পভয য়ার দ্ধপদ্ধনদ্ধং এ ব্যফহৃত যং , চ্যন আতযাদ্ধদ ছদ্ধড়ল্পয় দ্ধছটিল্পয় মরল্পগ অল্পছ । এছাড়া, দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ কল্পক্ষয দযজায় নীল্পচ মভাজাআক ফা টাআর দ্ধকচৄআ ব্যফায কযা য়দ্ধন এফং দযজা  য়াল্পরয
ংল্পমাগ স্থান গুল্পরা মথামথ বাল্পফ োস্টায কযা য়দ্ধন (দ্ধচে- ৫, ৬) ভল্পভত মদখা মায়।

দ্ধচে -৩: দ্ধদ্ধড়ল্পত ব্যফহৃত বাঙ্গা টাআর

দ্ধছে -৫: দ্ধপদ্ধনদ্ধং দ্ধফীন রুল্পভয দযজা

দ্ধচে -৪: কদ্ধযল্পডাল্পয ব্যফহৃত বাঙ্গা টাআর

দ্ধচে -৬: দযজায নীল্পচ মভাজাআক ফা টাআর দ্ধফীন ংদ্ধফল্পল

এছাড়া দ্ধদ্ধডয কল্পয়কটি স্থাল্পন (দ্ধদ্ধড়  য়াল্পরয ংল্পমাগ স্থাল্পন ) এক াদ্ধয কল্পয টাআর ব্যফায না কযায় য়াল্পরয আট , দ্ধল্পভন্ট, ফাদ্ধর
আতযাদ্ধদ এফল্পড়া মথফল্পড়া ফস্থায় মফদ্ধযয়া যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় (দ্ধচে-৭, ৮)।
৮.২.৪। ৭ভ  ৮ভ তরায কল্পয়কটি রুল্পভ বফল্পনয দ্ধছন দ্ধদল্পকয দ্ধদ্ধড়ল্পত ঠিকাদাল্পযয যং , চ্যন, ফারদ্ধত, কাঠ, যদ্ধ, শ্রদ্ধভকল্পদয কাড় মচাড় আতযাদ্ধদ এখাল্পন , মখাল্পন ছড়াল্পনা-দ্ধছটাল্পনা ফস্থায় মদখা মায় (দ্ধচে-৯)। থ তাৎ ফস্থাদৃল্পষ্ট প্রতীয়ভান য় মম , নুল্পভাদ্ধদত ভয়,
জুন, ২০১৪ ল্পর প্রকে দ্ধযদতনকারীন ম তন্ত কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ এফং মথমথবাল্পফ ম্পন্ন কযল্পত অল্পযা ভল্পয়য প্রল্পয়াজন যল্পয়ল্পছ ।
থচ, প্রকল্পেয দ্ধদ্ধঅয এ ভস্ত কাজ ভাপ্ত এফং ফ দ্ধফর দ্ধযল্পাদ্ধধত মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ
; মা প্রকে ফাস্তফায়ন নীদ্ধতভারায ল্পঙ্গ
ংগদ্ধতপূণ ত নয়।

দ্ধচে -৭: টাআর দ্ধফীন দ্ধদ্ধড়  য়াল্পরয ংল্পমাগস্থর

দ্ধচে -৮: টাআর দ্ধফীন দ্ধদ্ধড়  য়াল্পরয ংল্পমাগস্থর

দ্ধচে ৯: ৮ভ তরায কল্পয়কটি রুল্পভ ছড়াল্পনা-দ্ধছটাল্পনা ফস্থায় ঠিকাদাল্পযয দ্ধজদ্ধন-ে
নফদ্ধনদ্ধভ তত বফল্পনয দ্ধদ্ধড় এফং কদ্ধযল্পডাল্পযয ল্পনক স্থাল্পন দ্ধল্পভন্ট  ফাদ্ধর দ্ধভদ্ধশ্রত ভট তায ল্পড় থাকল্পত মদখা মগল্পছ । এ ভট তাযগুল্পরা বফন
োস্টাদ্ধযং কযায ভয় দ্ধদ্ধড় এফং কদ্ধযল্পডাল্পযয টাআরল্পয ঈয ল্পড়ল্পছ এফং মথাভল্পয় দ্ধযস্কায না কযায কাযল্পণ ফততভাল্পন টাআরল্পয
ঈল্পয ক্ত ল্পয় মগল্পছ (দ্ধচে ১০, ১১)।
৮.২.৫। দ্ধযদতনকাল্পর ৮ভ তরায একটি রুল্পভ াদ্ধন জল্পভ থাকল্পত মদখা মায় । াদ্ধনগুল্পরা মথাভল্পয় দ্ধযস্কায না কযায কাযল্পণ াদ্ধনয
ভল্পে মরা ল্পড় মকল্পছ ভল্পভত মদখা মায় (দ্ধচে – ১২)। াদ্ধন জল্পভ থাকা মথল্পক প্রতীয়ভান য় মম , রুল্পভয মভল্পঝ ঠিকভত ভতর কযা
য়দ্ধন এফং কল্পরজ কতৃতক্ষ কল্পরজ দ্ধযস্কায -দ্ধযেন্নতায দ্ধফলল্পয় মভাল্পটআ ল্পচতন নয় । এছাড়া দ্ধদ্রৃতীয় তরায় দ্ধপ্রদ্ধন্সপ্যাল্পরয রুল্পভয
ফাথরুল্পভয দযজা ফযাফয ঈল্পযয মদয়াল্পর একটা পাটর মদখা মায় (দ্ধচে ১৩)। এ প্রংল্পগ জানল্পত ায়া ল্পর তোঁযা জানান মম , এটা ফড়
ধযল্পণয মকান ভস্যা নয়। প্রকৃতল্পক্ষ বফল্পন পাটর ফা মভল্পঝল্পত াদ্ধন জল্পভ থাকায দ্ধছল্পন মকান কাদ্ধযগদ্ধয ত্রুটি যল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তা খাদ্ধতল্পয়
মদখা অফশ্যক ভল্পভত অআএভআদ্ধড ভল্পন কল্পয।
৮.২.৬। কল্পরল্পজয দ্ধক্ষক এফং ছােীল্পদয ব্যফাল্পযয জন্য ২টি দ্ধরপট ফাল্পনা ল্পয়ল্পছ । তল্পফ দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় দ্ধরপট ২টি ফে
যল্পয়ল্পছ এফং ছােী -দ্ধক্ষক কল্পর দ্ধদ্ধড় দ্ধদল্পয়আ ঈঠা -নাভা কযল্পছ । দ্ধরপট াল্পযল্পনয দ্ধফলল্পয় জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে ংদ্ধিষ্ট
কভতকততাবৃন্দ জানান মম, ম তাপ্ত দ্ধফদুযৎ যফযাল্পয বাল্পফ দ্ধরপট চালু কযা মাল্পে না । এ প্রল্পঙ্গ প্রকল্পেয দ্ধফদুযৎ ংদ্ধিষ্ট কভতকততা জানান
মম, ফততভাল্পন কল্পরল্পজ LT (Low Transmission) রাআল্পনয ংল্পমাগ যল্পয়ল্পছ ; মা দ্ধরপট চারাল্পনায জন্য মল্পথষ্ট নয় । দ্ধরপট চালু কযায
জন্য ঈচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন প্রল্পয়াজনীয় HT (High Transmission) রাআল্পনয ংল্পমাগ মনয়ায জন্য ল্পনকগুল্পরা প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয দ্ধনকট মথল্পক
নাদ্ধি গ্রণ কযল্পত য় । ফততভাল্পন এ ভস্ত প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয দ্ধনকট মথল্পক নুভদ্ধত গ্রল্পণয প্রদ্ধিয়া চরভান যল্পয়ল্পছ
। প্রকে ংদ্ধিষ্ট
কভতকততাবৃন্দ এরটি রাআন ংল্পমাল্পগয জন্য তযান্ত তৎয যল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানান । ঈল্পেখ্য মম, ফততভাল্পন জরুযীদ্ধবদ্ধিল্পত ১টি দ্ধরপট চালু কযা
ম্ভফ ল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানা মগল্পছ।

দ্ধচে -১০ : দ্ধদ্ধড়য টাআরল্পয ঈয ল্পড় থাকা দ্ধল্পভন্ট ফাদ্ধর
দ্ধভদ্ধশ্রত ভট তায

দ্ধচে ১২: ৮ভ তরায একটি কল্পক্ষয মভল্পঝল্পত জল্পভ থাকা াদ্ধন

৯।

দ্ধচে -১১ : রুল্পভয মভল্পঝল্পত ল্পড় থাকা দ্ধল্পভন্ট ফাদ্ধর দ্ধভদ্ধশ্রত ভট তায

দ্ধচে -১৩: ২য় তরায় দ্ধপ্রদ্ধন্সপ্যাল্পরয রুল্পভয ফাথরুল্পভয দযজায
াভল্পনয ঈল্পযয য়াল্পর পাটর।

দ্ধডটঃ

দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকে ফাস্তফায়ন মভয়াদকাল্পরয ২০০৬ -২০০৭ মথল্পক ২০১৩ -২০১৪ ম তন্ত ভয়কাল্পর আন্টাযনার এফং এক্সটাযনার
দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ । আন্টাযনার দ্ধডল্পট মকান অদ্ধি ঈস্থাদ্ধত য়দ্ধন ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয এ ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ । ২০০৯-২০১০ মথল্পক ২০১৩২০১৪ ম তন্ত ভয় কাল্পরয এক্সটাযনার দ্ধডল্পট মকান অদ্ধি ঈস্থান য়দ্ধন । তল্পফ ২০০৭-২০০৮ মথল্পক ২০০৮ -২০০৯ ভয়কাল্পরয
এক্সটাযনার দ্ধডল্পট দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পণয ৬টি অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত ল্পয়ল্পছ । তন্মল্পে ৩টি অদ্ধি এখন দ্ধনষ্পন্ন যল্পয়ল্পছ । অদ্ধি গুল্পরা রঃ (১)
পুযাতন বফন দ্ধফনষ্টকযণ ফযাদ্দ ৭৩ ,১২,৫০৩.০০ টাকা কভ ভল্যায়ন ; (২) কাজ ম্পাদল্পন দ্ধফরল্পম্বয জন্য ঠিকাদাল্পযয দ্ধনকট মথল্পক
১,০৯,০৪,৪৬৩.০০ টাকা ক্ষদ্ধতপূযণ নাদায় এফং (৩) ঠিকাদাল্পযয দ্ধনকট মথল্পক ৬ ,১৩,০৫৯.০০ টাকা ট্যাক্স  বযাট নাদায় । দ্ধনষ্পন্ন
৩টি অদ্ধিয দ্ধফলল্পয় জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে ফাস্তফায়ন কতৃতক্ষ জানান মম , দ্ধডল্পটয অদ্ধিভ মমৌদ্ধক্তক নয় । এ দ্ধফলল্পয় দ্ধডট
দ্ধফবাল্পগয ংল্পগ অরা-অল্পরাচনা চরল্পছ । খুফ ীঘ্রআ দ্ধনষ্পদ্ধি কযা ল্পফ ভল্পভত জানান । তল্পফ যাফদ্ধধ কর অদ্ধি দ্ধনষ্পদ্ধি য়দ্ধন ভল্পভত
জানা মগল্পছ।

১০। প্রকে য়যচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ
য়যদিনকায়র জানা মা মম , প্রকয়েয শুরু মথয়ক ভাপ্ত ম িন্ত ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয য়নম্নফয়ণ িত ১১ জন কভিকতিা য়ফয়বন্ন
মভায়দ (ফ িয়নম্ন ৯ য়দন মথয়ক য়ফ িাচ্চ ২ ফছয ২ ভা) প্রকে য়যচারক য়ায়ফ দায়ত্ব ারন কয়যয়ছনঃ
নাভ  দফী
অাদুজ্জাভান দ্ধনফ তাী
মজান- ২, ঢাকা য়টি।

০১/০৭/২০০৬ - ১২/১২/২০০৬

মভয়াদ কার
৫ ভা ১২ দ্ধদন

অব্দুয যভান দ্ধপ্রদ্ধন্সার, ঢাকা ভানগয ভদ্ধরা কল্পরজ

১৩/১২/২০০৬ - ৩০/০৯/২০০৭

৯ ভা ১৭দ্ধদন

আকফার কদ্ধফয দ্ধনফ তাী

মজান- ২, ঢাকা য়টি।

০১/১০/২০০৭ - ০৯/১০/২০০৭

৯ দ্ধদন

অবুর ানাত, দ্ধনফ তাী

মজান- ২,ঢাকা য়টি।

১৪/১১/২০০৭ - ১৭/০৫/২০০৮

৬ ভা ৩দ্ধদন

১৮/০৫/২০০৮ - ০/০৬/২০০৮

১ ভা ২ দ্ধদন

২১/০৬/২০০৮ - ১০/০৮/২০০৮

১ ভা ২০ দ্ধদন

১০/০৮/২০০৮ - ০৭/১০/২০০৮

১ ভা ২৮ দ্ধদন

ভদ্ধঈয যভান, অিদ্ধরক দ্ধনফ তাী কভতকততা, মজান- ২, ঢাকা য়টি।
ভৄদ্ধন্স মভাঃ অবুর ানাত, দ্ধনফ তাী
অদ্ধকুয যভান,দ্ধনফ তাী
ভৄন্সী

অবুর াল্পভ,দ্ধনফ তাী
খাআরুর ফাল্পকয,দ্ধনফ তাী
অবুর কারাভ মভাাম্মদ, দ্ধনফ তাী
তানদ্ধবয অল্পভদ,দ্ধনফ তাী

মজান- ২, ঢাকা য়টি।
মজান- ২,ঢাকা য়টি।
মজান- ২,ঢাকা য়টি।
মজান- ২, ঢাকা য়টি।
মজান- ২, ঢাকা য়টি।
মজান- ২, ঢাকা য়টি।

০৮/১০/২০০৯ - ২৬/১২/২০১১ ২ ফছয ২ ভা ১৭ দ্ধদন
২৬/১২/২০১১ - ১০/০১/২০১৩

১ ফছয ১৫ দ্ধদন

১০/০১/২০১৩ - ২৬/০৮/২০১৩

৭ ভা ১৬ দ্ধদন

২৬/০৮/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৪

১০ ভা ৫ দ্ধদন

উর্য িক্ত তায়রকা মথয়ক মদো মা মম , ১ জন প্রকে য়যচারক ফ িয়নম্ন ভাত্র ৯ য়দন এফং ৩ জন প্রকে য়যচারক ২ ভায়য কভ ভ
ধয়য প্রকে য়যচারক য়ছয়রন । ফ িায়ধক ভ ২ ফছয ২ ভা দায়য়ত্ব য়ছয়রন ভাত্র একজন এফং যজন প্রকে য়যচারক য়ছয়রন ১
ফছয ১৫ য়দন। ফয়ষ্ট ৫ জন প্রকে য়যচারয়কয কাম িকার য়ছর ১ ফছয়যয কভ।
ফস্থা দৃয়ষ্ট স্প্ষ্টত প্রতীভান  মম , ্ন ্ন প্রকে য়যচারয়কয য়যফতিন প্রকয়েয াফয়রর গ্রগয়তয়ক ব্যত কয়যয়ছ । মাযপয়র
প্রকয়েয ফাস্তফান নাকাংয়েত ৫ ফছয য়ফরয়িত য়য়ছ । এ প্রংয়গ জানয়ত চাা য়র প্রকে য়যচারক জানান মম , ঢাকা দয়িণ য়টি
কয়িায়যয়নয ২নং ঞ্চয়রয য়নফ িাী প্রয়কৌরী য়নজ দায়য়ত্বয য়তয়যক্ত দায়ত্ব য়ায়ফ প্রকে য়যচারয়কয দায়ত্ব ারন কয়য থায়কন
য়ফধা ঢাকা দয়িণ য়টি কয়িায়যয়নয ২নং ঞ্চয়রয য়নফ িাী প্রয়কৌরীয ফদরী ফা ফযজয়নত কাযয়ণ ্ন ্ন প্রকে য়যচারক
য়যফয়তিত য়য়ছন । প্রকয়েয ফাস্তফান মথামথবায়ফ ফাস্তফায়নয রয়িে প্রকে য়যচারয়কয য়নয়ায়গয য়ফলয় য়যকেনা কয়ভয়নয
নীয়তভারা নুযণ কযা প্রয়াজনভয়ভি অআএভআয়ড ভয়ন কয়য । য়ফলটি ফাস্তফানকাযী ংস্থা এফং প্রায়নক ভন্ত্রণার েয়তয় মদয়ে
যফতীয়ত প্রকে য়যচারক য়নয়ায়গয মিয়ত্র নুযণ কযয়ত ায়য।
১১।

ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ

প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য
সৃয়ষ্ট য়র ফতিভান
প্রকয়েয অতা ৮ভ তরা ম িন্ত য়নভিাণ কযা য়য়ছ । ফতিভান য়নয়ভিত ংয় ২৩টি গাড়ী ায়কং সুয়ফধা ১৬৭৮ .৩৫ ফগ ি দ্ধভটায
অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট মফজল্পভন্ট, মশ্রণীকক্ষ, মদ্ধভনায রুভ, কদ্ধম্পঈটাযল্যাফ, রাআল্পব্রযীয সুদ্ধফধা  ১৩২৭৮ .৩৫ ফগদ্ধত ভটাল্পযয অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট ৮
তরা বফনটি এযাকাল্পডদ্ধভক বফন দ্ধাল্পফ ব্যফহৃত ল্পে (নুল্পভাদ্ধদত নকা নুমায়ী যফতীল্পত প্রস্তাদ্ধফত বফল্পনয ১১ তরা মথল্পক ২০
তরা ম তন্ত দ্ধনদ্ধভ তত ল্পর ছােীল্পদয অফাদ্ধক সুদ্ধফধা প্রদান কযা ল্পফ )। সুতযাং প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত কাম তিল্পভ মছাট -খাট দ্ধকচৄটা ত্রুটি থাকল্পর
ত ল্পয়ল্পছ ফরা মায়।
প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
১২। ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযণঃপ্রল্পমাজয নয়।
১৩। অআএভআদ্ধড’য ম তল্পফক্ষণ (Findings)/দ্ধফযভান ভস্যাফরীঃ

১৩.১। প্রকল্পেয মভয়াদ  ব্যয় বৃদ্ধিঃ
প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকল্পেয মভয়াদ দ্ধছর জুরাআ , ২০০৬ মথল্পক জুন, ২০০৯ ম তন্ত। দ্ধকন্তু প্রকৃত ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২০০৬
মথল্পক ২০১৪ ম তন্ত এফং প্রকে ব্যয় ২৪৬০ রক্ষ টাকা মথল্পক ৩৬৩৯ .৫১ রক্ষ টাকায বৃদ্ধিয মল্পয়ল্পছ । প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ৩ ফছল্পযয
দ্ধযফল্পতত ৮ ফছয ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ । থ তাৎ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভর নুল্পভাদ্ধদত ভল্পয়য মচল্পয় ১৬৬ .৬৬% মফী ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ । প্রকে
ফাস্তফায়ল্পন দ্ধফরল্পম্বয দ্ধনভতাণ াভগ্রীয দাভ বৃদ্ধি ায়ায় প্রকে ব্যয় ভর প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য মচল্পয় ৪৭ .৯৪% মফী ল্পয়ল্পছ। াভগ্রীক ল্পথ ত
কল্পরল্পজয দ্ধক্ষা কাম তিভ দ্ধফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ এফং দ্ধক্ষাথীযা কাংদ্ধখত ভাল্পনয মফা মথল্পক ফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পন স্বাবাদ্ধফক দ্ধফরল্পম্বয দ্ধফলল্পয় জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে কতৃতক্ষ জানায় মম
, দ্ধনেফদ্ধণ তত কাযল্পণ প্রকল্পেয াদ্ধফ তক
ফাস্তফায়ন কাজ দ্ধফরদ্ধম্বত ল্পয়ল্পছ এফং দ্ধফরল্পম্বয কাযল্পণ প্রকে ব্যয় তুরনাভরকবাল্পফ বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছঃ
1. কল্পরল্পজয দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধক্ষা কাম তিভ মখারা মযল্পখআ দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধযচারনা কযা ;
2. পুযাতন ঢাকায ব্যস্ততভ এরাকা মথল্পক কল্পরল্পজয পুযাতন বফন দ্ধফনষ্ট কযণ  যণ ;
3. পুযাতন কল্পরজ বফল্পণ ফদ্ধস্থত ২টি ব্যাংক ন্যে স্থানান্তয;
4.
5. প্রকয়েয কাম িয়যয়ধ বৃয়দ্ধ াা প্রকয়ে ১ভ ংয়াধনী নুয়ভায়দত য়ত ২ ফছয়যয য়ধক(২৫ ভা) ভ ব্য;
6. ২ প্যায়কয়জয জন্য চুয়ক্ত ম্পাদয়নয য়য ৭ ভা ঠিকাদায কর্তিক কাজ শুরু না কযা চুয়ক্ত ফায়তর
;
7. ২ প্যায়কয়জয জন্য পুনঃ দযত্র অফান এফং প্রাক্কয়রত ভয়েয চাআয়ত চুয়ক্ত ভে ১৭ .৪৯% য়ধক া পুনযা
প্রকয়েয ব্য বৃয়দ্ধ প্রকয়ে ২ সুংয়াধনী নুয়ভাদয়ন প্রা ৭ ভা ভ ব্য।
ঈভে তক্ত ম তাল্পরাচনায় মদখা মায় মম , প্রকল্পেয দুআফায ংল্পাধনী প্রস্তাফ নুল্পভাদল্পনআ ২ ফছয ৮ ভা ভয় দ্ধতিান্ত ল্পয়ল্পছ । সুতযাং
প্রকে নুল্পভাদন প্রদ্ধিয়ায াল্পথ ংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধতষ্ঠানভল্পয অল্পযা তৎয য়া প্রল্পয়াজন ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ ৪, ৮.১.১)।
১৩.২। ্ন ্ন প্রকে য়যচারক য়যফতিনঃ
প্রকয়েয শুরু মথয়ক মল ম িন্ত ঢাকা দদ্ধক্ষণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ১১ জন কভিকতিা প্রকে য়যচারক য়ায়ফ দায়ত্ব ারন কয়যয়ছন ।
ফ িয়নম্ন ৯ য়দন মথয়ক ১ ফছয়যয কভ ভ কয়য দায়ত্ব ারন কয়যয়ছন ৯ জন প্রকে য়যচারক এফং ভাত্র ২ জন কভিকতিা ১ ফছয়যয
য়ধক ভ প্রকে য়যচারক য়ায়ফ দায়য়ত্ব য়ছয়রন । ্ন ্ন প্রকে য়যচারয়কয য়যফতিন প্রকয়েয গ্রগয়তয়ক ব্যত কয়য ; মায
প্রভাণ ামা মা প্রকে ফাস্তফায়ন ১৬৬ .৬৬% ভয় বৃদ্ধি এফং ৪৭ .৯৪% ভল্য বৃদ্ধিল্পত। সুতযাং য়ফলটি ফাস্তফানকাযী ংস্থা এফং
প্রায়নক ভন্ত্রণার য়ফয়ফচনা য়নয় যফতীয়ত মথামথবায়ফ প্রকে ফাস্তফায়নয রয়িে প্রকে য়যচারক য়নয়াগ ংক্রান্ত য়যকেনা
কয়ভয়নয ফ িয়ল নীয়তভারা নুযণ কযা প্রয়াজন ভয়ভি অআএভআয়ড ভয়ন কয়য (নুয়েদ -১০)।
১৩.৩। দ্ধডটঃ
প্রকে ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদয ২০০৭-২০০৮ মথল্পক ২০০৮-২০০৯ ভয়কাল্পর দ্ধডল্পট দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পনয ৬টি অদ্ধি ঈস্থাদ্ধত ল্পয়ল্পছ । তন্মল্পে
৩টি অদ্ধি এখন দ্ধনষ্পন্ন যল্পয়ল্পছ । অদ্ধি গুল্পরা র পুযাতন বফন বাংগা ফযাদ্দ ৭৩
,১২,৫০৩.০০ টাকা কভ ভল্যায়ন কাজ
ম্পাদল্পনয দ্ধফরল্পম্বয জন্য ঠিকাদাযল্পক ১ ,০৯,০৪,৪৬৩.০০ টাকা ক্ষদ্ধতপূযণ এফং ঠিকাদাল্পযয দ্ধনকট মথল্পক ৬ ,১৩,০৫৯.০০ টাকা ট্যাক্স 
বযাট নাদায় আতযাদ্ধদ ৩টি অদ্ধি এখন দ্ধনষ্পন্ন যল্পয়ল্পছ । দ্ধডট অদ্ধিয ভয় মথল্পক আল্পতাভল্পে ৬ ফছয দ্ধতিান্ত ল্পয়ল্পছ এফং
প্রকে ভাদ্ধপ্তয ল্পয প্রায় মদড় ফছয দ্ধতিান্ত ল্পয়ল্পছ । থচ, দ্ধডট ৩টি এখন  দ্ধনষ্পন্ন যল্পয় মগল্পছ । সুতযাং দ্ধডটভ দ্রুত
দ্ধনষ্পদ্ধিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন ভল্পভত অআএভআদ্ধড ভল্পন কল্পয (নুল্পেদ -৯)।

১৩.৪। ম্পূণ ত দ্ধনভতাণ কাজঃ
প্রকল্পেয দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী কর ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ । দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় ফড় ধযল্পণয কর দ্ধনভতাণ কাজ ম্পন্ন ল্পর ল্পনক মছাট
খাট কাজ দ্ধযদতনকারীন ম্পন্ন যল্পয়ল্পছ । মমভন- ৭ভ  ৮ভ তরায কল্পয়কটি রুল্পভ দ্ধযদতনকারীন যঙ , াদ্ধরল্পয কাজ ফাদ্ধক
যল্পয়ল্পছ। ঠিকাদাল্পযয দ্ধনভতাণ াভগ্রী এখাল্পন মখাল্পন এল্পরাল্পভল্পরা বাল্পফ ল্পয থাকল্পত মদখা মগল্পছ । দ্ধদ্ধড় এফং কদ্ধযল্পডাল্পযয ল্পনক স্থাল্পন
টাআরল্পয ঈয রুল্পভয দ্ধনভতাণ কাল্পজ ব্যফহৃত দ্ধল্পভন্ট ফাদ্ধরয ভট তায ল্পড় থাকল্পত মদখা মগল্পছ । ৬ষ্ঠ তরায কল্পয়কটি রুল্পভয দযজায নীল্পচ
টাআর ফা মভাজাআক দ্ধকচৄআ কযা য়দ্ধন । পল্পর স্থান গুল্পরা ম্পূণ ত যল্পয় মগল্পছ। তাছাড়া , প্রল্পয়াজনীয় দ্ধফদুযৎ যফযাল্পয বাল্পফ দ্ধরপট
াল্পযট কল্পযল্পত াযল্পছ না। পল্পর ৭ভ, ৮ভ তরায ল্পনক রুভ ব্যফহৃত যল্পয় মগল্পছ।
প্রকেটি জুন , ২০১৫ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ । দ্ধযদতনকারীন (১৪ ল্পক্টাফ, ২০১৫) প্রকল্পেয অতায় স্থাদ্ধত দ্ধরপট াল্পযন দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ
দ্ধপদ্ধনদ্ধং কাজ ভাপ্ত যল্পয় মগল্পছ । থচ, প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদল্পন কর কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং মকান কাজ ম্পূন ত মনআ ভল্পভত
ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ; মা কাম্য নয়। প্রকে ভাদ্ধপ্তয ১ ফছয ৪ ভা ল্পয প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত না ফায প্রল্পঙ্গ জানল্পত চায়া ল্পর প্রকে
ংদ্ধিষ্ট কভতকততাবৃন্দ জানান মম , কল্পরজটিল্পত একাদ মথল্পক ভাস্টা ত ম তন্ত দ্ধফদ্ধবন্ন মশ্রণীল্পত প্রায় ৭৫০০ ছােী যল্পয়ল্পছ এফং াযা ফছযআ
কল্পরজটিল্পত মকান না মকান মশ্রণীয লা  যীক্ষা থাল্পক । কল্পরজ চরভান মযল্পখআ কর দ্ধনভতাণ কাজ ম্পন্ন কযল্পত য় । তাছাড়া,
মভল্পয়ল্পদয কল্পরজ ফল্পর মভল্পয়ল্পদয দ্ধনযািায দ্ধফলয়টি দ্ধফল্পফচনায় দ্ধনল্পয় দ্ধনভতাণ শ্রদ্ধভকল্পদয কাজ কযল্পত ল্পয়ল্পছ । পল্পর দ্ধনভতাণ শ্রদ্ধভল্পকযা
ফ ভয় কাজ কযল্পত াল্পয নাআ । মায জন্য প্রকল্পেয দ্ধপদ্ধনদ্ধং কাম তিভ একটু দ্ধফরদ্ধম্বত ল্পয়ল্পছ । তল্পফ ঠিকাদাযী প্রদ্ধতষ্ঠান কাজগুদ্ধর
মথামথবাল্পফ ম্পন্ন কযল্পফ ফল্পর তাযা জানান
। প্রকৃতল্পক্ষ প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়
/দ্ধফবগ প্রকে
ফাস্তফায়নকাল্পর মথামথবাল্পফ দল্পক্ষ গ্রণ
/ভদ্ধনটদ্ধযং কাম তিভ মজাযদায কযল্পর মছাট
-খাট ম্পূন ত কাজগুদ্ধর প্রকল্পেয
ফাস্তফায়নল্পভয়াল্পদআ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ত ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ ৮.২)।
১৩.৫। ত্রুটিপূণ ত দ্ধনভতাণ কাজঃ
দ্ধদ্ধড়, কদ্ধযল্পডায  দ্ধরপল্পটয াভল্পন ল্পনক স্থাল্পনয টাআর বাংগা ায়া মগল্পছ মা মভল্পঝ ঠিকভত কম্পযাকান না কল্পযআ টাআর স্থান
কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য় । এছাড়া কল্পয়কটি মলাল্পয দ্ধদ্ধড় এফং য়াল্পরয ংল্পমাগ স্থাল্পন মকান টাআর স্থান কযা য়দ্ধন । পল্পর
দ্ধদ্ধড়য ংল্পমাগ স্থরটি অরগা ল্পয় যল্পয়ল্পছ ভল্পভত মদখা মায় । তাছাড়া দ্ধদ্ধড় এফং কদ্ধযল্পডাল্পয ব্যফহৃত টাআরল্পয ভান দ্ধনে ফল্পর প্রতীয়ভান
ল্পয়ল্পছ। ৮ভ তরায একটি রুল্পভ াদ্ধন জল্পভ থাকল্পত মদখা মগল্পছ ; মা রুল্পভয মভল্পঝ ভানবাল্পফ দ্ধনভতাণ দ্ধনল্পদ ত কল্পয । প্রকেটি ঢাকা দ্ধটি
কল্পতাল্পযনভূক্ত এরাকাল্পতআ ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ । থচ, প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায মথামথবাল্পফ ভদ্ধনটদ্ধযং না কযায কাযল্পণআ
বফনটিল্পত মছাট -খাট ত্রুটি যল্পয় মগল্পছ এফং প্রকে ভাদ্ধপ্তয ল্পয দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ কাজ ফাদ্ধক যল্পয় মগল্পছ । এভস্ত ত্রুটি ংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয
দাদ্ধয়ত্বীনতাআ দ্ধনল্পদ ত কল্পয; মা কখল্পনা কাম্য নয় (নুল্পেদ ৮.২)।
১৪।অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ
একাল্পডদ্ধভক
মনয দ্ধফলল্পয় ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন দ্ধফবাল্পগয ভতাভত দ্ধনেরুঃ

ভাদ্ধপ্ত

১৪.১।

নফদ্ধনদ্ধভ তত কল্পরজ বফল্পনয দ্ধদ্ধড় , কদ্ধযল্পডায এফং দ্ধরপল্পটয াভল্পনয মভল্পঝয বাংগা টাআরভ প্রদ্ধতস্থাল্পনয প্রল্পয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ ৮.২.২, ১৩.৫)।

১৪.২।

নফদ্ধনদ্ধভ তত কল্পরজ বল্পনয দযজা ফাদ্ধন ত , রুল্পভয যং াদ্ধর মম ভস্ত স্থাল্পন টাআর ফা মভাজাআক কযা য়দ্ধন এফং োষ্টাদ্ধযং
ফাদ্ধক অল্পছ মগুল্পরা মথামথবাল্পফ ম্পন্ন কযায রল্পক্ষয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুয়েদ-৮.২.৩, ১৩.৪)।

১৪.৩। ষ্টভ তরায কল্পয়কটি রুল্পভ াদ্ধন জল্পভ থাকা এফং দ্ধদ্রৃতীয় তরায় দ্ধপ্রদ্ধন্সপ্যাল্পরয রুল্পভয ফাথরুল্পভয ঈল্পযয য়াল্পরয পাটল্পরয
কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ তা দ্ধনযল্পনয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ ৮.২.৫, ১৩.৫)।

১৪.৪।

কল্পরজ বফল্পনয কর তরায কাংদ্ধখত ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযায রল্পক্ষয প্রকল্পেয অতায় স্থাদ্ধত দ্ধরপট ২টি চালু কযায
প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুয়েদ-৮.২.৬, ১৩.৪);

১৪.৫।

প্রকে ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদয ২০০৮ -২০০৯ ভয়কাল্পর External দ্ধডল্পট ঈত্থাদ্ধত ৬টি অদ্ধিয ভল্পে ৩টি দ্ধনষ্পন্ন অদ্ধি
দ্ধনষ্পদ্ধিয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ -৯, ১৩.৩)।

১৪.৬।

প্রকয়েয ভয়নটয়যং  ফাস্তফান কাম িক্রভ মথামথবায়ফ ম্পন্ন কযায রয়িে ্ন ্ন প্রকে য়যচারক য়যফতিন না কয়য প্রকে
য়যচারক য়নয়াগ ংক্রান্ত য়যকেনা কয়ভয়নয ফ িয়ল নীয়তভারা নুযণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ -১০, ১৩.২)।

১৪.৭।

দ্ধফল্পফচয প্রকল্পেয ভর নুল্পভাদ্ধদত ভয়কার ৩ ফছল্পযয দ্ধযফল্পতত প্রকেটি ৮ ফছল্পয ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ
। তন্মল্পে দুআফায
ংল্পাধনী প্রস্তাফ নুল্পভাদল্পন ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২ ফছয ৮ ভা । সুতযাং প্রকল্পেয নুল্পভাদন প্রদ্ধিয়ায় দীঘ তসুদ্ধেতায দ্ধফলয়টি
প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংদ্ধিষ্ট ংস্থা এফং প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয় খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এফং যফতীল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মমন নুরু
ভয় মক্ষন না য় ম দ্ধফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নুল্পেদ -৪, ৮.১.১, ৮.১.২, ১৩.১)।

১৪.৮।

প্রকে দ্ধযচারক, প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় কতৃতক মথামথবাল্পফ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাম তিভ ভদ্ধনটদ্ধযং
কযা ল্পর প্রকে ফাস্তফায়ল্পন দ্ধফরম্ব হ্রা কযা এফং প্রকল্পেয কাম তিভ গুনগতভান দ্ধনদ্ধিত কযা ম্ভফ ল্পতা না
। সুতযাং
যফতীল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পন নুরু দ্ধফরম্ব দ্ধযায কযল্পত এফং ফাস্তফায়ন কাম তিল্পভয গুনগতভান দ্ধনদ্ধিত কযায রল্পক্ষয প্রকে
দ্ধযচারক, প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয় /দ্ধফবাল্পগয ভদ্ধনটদ্ধযং ব্যফস্থা মজাযদায কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ৮.২, ১০,১৩.৪)।

১৪.৯।

নুল্পেদ ১৪.১ -১৪.৮-এয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় মল্পথাল্পাভেক্ত ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং
।

তা অগাভী এক ভাল্পয ভ মে

‘‘ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ফকা, মানফান  মন্ত্রাদ্ধত ংগ্র’’
ীল তক প্রকমেয ভাবপ্ত মূল্যান প্রবতগফদন
(ভাপ্তঃ জুন’ ২০১৪)
১। প্রকল্পেয ফস্থান

:

২। দ্ধনফ তাী ংস্থা

: স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৩। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়

: স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়।

৪।

ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযন ।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২
১৩৩৬২.১২
-

প্রকৃত ব্যয়

৩
১২৪৪০.৪২

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৪
৫
এদ্ধপ্রর, ২০০৮
মথল্পক
জুন, ২০১৩

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত
দ্ধতিান্ত ব্যয় দ্ধতিান্ত ভয়
ফাস্তফায়নকার (ভর প্রাক্কদ্ধরত (ভর ফাস্তফায়ন
ব্যল্পয়য %)
কাল্পরয %)
৬
৭
৮
এদ্ধপ্রর, ২০০৮
২৫%
মথল্পক
জুন, ২০১৪

৫। ংগ দ্ধবদ্ধিক গ্রগদ্ধতঃ ংস্থা ল্পত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয) ায়া দ্ধগয়াল্পছ। প্রাপ্ত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয)
এয তল্পথ্যয দ্ধবদ্ধিল্পত প্রকল্পেয ংগ দ্ধবদ্ধিক গ্রগদ্ধত দ্ধনেরূ:
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভক
দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাল্পজয ংল্পগয
একক
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
নং
নাভ
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ দ্ধযভাণ
দ্ধযভাণ
(%)
(%)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
Improvement of roads by
১।
দ্ধকঃদ্ধভঃ
৭৩৪৮.৯৬
১১৮.৫৭
৭১২০.৪২২
১১৪.৮৮
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।

bituminous carpeting.
Construction of RCC drain.
Box culvert
Bridge
Office furniture
Jeep
Double Cabin Pick-up
Motor Cycle
Road Rollar
Aspalt Mixing Plant
Bituminous Distributor
Dump Truck
Excavator
Power Rammer
Rubber Tier Rollar

দ্ধকঃদ্ধভঃ
ংখ্যা
দ্ধভটায
মথাক
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা

৩০৬৪.৫৮
৮৭৭.৩৬
৫০৮.০০
৮.০০
৩৫.০০
৪৫.০০
৭.৫০
৫০.০০
১০০.০০
২০.০০
১০০.০০
৬০.০০
১০.০০
৪০.০০

৩৫.৫২
৫৯
৭৮
১.০০
২
৫
২
১
১
৩
১
২
১

৩০৪২.৬৫৮
৮৭৬.১৪
৫০৮
৪১.৯৯
৩৬.৮
৭.৩৬৫
৩৯.৫
৯৯.৭৬
৩০.৮
৮৮.৪০
৭৫.০০
৯.০০
৩৮.৮

৩৫.২৬
৫৯
৭৮
১
২
৫
২
১
১
৩
১
২
১

িদ্ধভক
নং

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাল্পজয ংল্পগয
নাভ

একক

১
১৬।

২

৩
ংখ্যা

দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
দ্ধযভাণ
৪
৫
৪০০.০০
১০

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৪০.০০

১০

২৭.৬৪১

৭

৬৩৫.৭২
১২.০০
১৩৩৬২.১২

-

৪.৪৭
১২৪৪০.৪২

-

১৭।

১৮।
১৯।

Installation of 150 mm dia
production Tube well for a depth
of 300 m including construction
of pump house, panel board etc.
Installation of pipeline
forconnecting production system
with existing distribution
network.
Price escalation 5%
Contingency

মভাটঃ

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ দ্ধযভাণ
(%)
(%)
৬
৭
৩৯৩.৬৭৩
১০.০০

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ: প্রকল্পেয অতায় নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী মাফতীয় কাজ ম্পন্ন কল্পয ফাস্তফায়নকাযী
ংস্থা ল্পত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন মপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

৭।

দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকেটিয দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। দ্ধডট কদ্ধভটি কতৃতক ৮টি ফল্পজকন মদয়া ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅল্পয
ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ।

৮।

ভল্যায়ন িদ্ধত (Methodology): অল্পরাচয প্রকল্পেয ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ল্পন দ্ধনল্পোক্ত িদ্ধত নুযণ কযা ল্পয়ল্পছঃ
দ্ধডদ্ধদ্ধ ম তাল্পরাচনা;
ভন্ত্রণারয় কতৃতক মপ্রদ্ধযত প্রকল্পেয ভাপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন ম তাল্পরাচনা;
কাল্পজয ফাস্তফ গ্রগদ্ধত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন;
প্রাপ্ত তল্পথ্যয দ্ধবদ্ধিল্পত ংদ্ধিষ্ট কভতকততাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা;

৯। াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ
৯.১। প্রকল্পেয মপ্রক্ষাটঃ
ফদ্ধযার ফাংরাল্পদল্পয একটি ঐদ্ধতযফাী জনদ। াম্প্রদ্ধতক ভল্পয় এটিল্পক দ্ধফবাগীয় ল্পয ঈিীণ ত কযায য এখানকায
মৌযবাল্পক দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন রূান্তদ্ধযত কযা য়। নফগঠিতত ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয মভাট এরাকা ৪৫ ফগদ্ধত কল্পরাদ্ধভটায।
এয ভল্পে ফদ্ধধ তত ২০ ফগদ্ধত কল্পরাদ্ধভটায নুন্নত এরাকা ন্তভূতক্ত যল্পয়ল্পছ। দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন রূান্তদ্ধযত কযায় অদৄদ্ধনক নাগদ্ধযক
সুদ্ধফধায চাদ্ধদা ঈল্পেখল্পমাগ্য াল্পয বৃদ্ধি মল্পয়ল্পছ। াম্প্রদ্ধতক ভল্পয় কদ্ধতয় ঈন্নয়ন প্রকল্পেয অতায় দ্ধকচৄ ঈন্নয়ন ভরক কাজ
কযা ল্পর তা চাদ্ধদায তুরনায় প্রতুর। পরশ্রেদ্ধতল্পত, নগযফাীল্পক অানুরূ মফা প্রদান কযা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয  মে ম্ভফ
ল্পে না। থচ নাগদ্ধযক নদ নুমায়ী ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযন অদৄদ্ধনক নাগদ্ধযক সুদ্ধফধা প্রদাল্পন নগযফাীয দ্ধনকট দায়ফি।
এআ দ্ধযল্পপ্র বেমত ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ধাযাফাদ্ধক ঈন্নয়ন দ্ধযকেনায ং দ্ধাল্পফ অল্পরাচয প্রকেটি প্রণয়ন কযা
ল্পয়ল্পছ।
৯.২। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্যঃ
ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয যাস্তা, মরন এফং ব্রীজ/কারবাট ত ঈন্নয়ন ;
ফততভাল্পন াদ্ধন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন কযা এফং ফদ্ধধ তত সুল্পয় াদ্ধনয চাদ্ধদা দ্ধভটাল্পনয জন্য দ্ধনযাদ ানল্পমাগ্য াদ্ধন
যফযা বৃদ্ধি কযা এফং
(গ) ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয  েভতা বৃদ্ধিয জন্য মানফান  মন্ত্রাদ্ধত িয় কযা।
(ক)
(খ)

৯.৩। প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন ঃঃ
৯.৩.১। ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ফকাঠাল্পভা ঈন্নয়ন, াদ্ধন যফযা, মানফান 
মন্ত্রাদ্ধত ংগ্র’’ ীল তক প্রকেটি দ্ধফগত ০২/০৭/২০০৯র তাদ্ধযল্পখ একল্পনক কতৃতক মভাট ১৩৩৬২.১২ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়
জুরাআ ২০০৯ ল্পত জুন ২০১৩ মভয়াল্পদ নুল্পভাদন রাব কল্পয। যফতীল্পত দ্ধফবাল্পগয সুাদ্ধযল্পয মপ্র বেমত প্রকল্পেয মভয়াদ জুন,
২০১৪ ম তন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক মভয়াদ বৃদ্ধি কযা য়।
১০। প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধতঃ প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী
শুরু মথল্পক জুন, ২০১ ৪ ম তন্ত প্রকেটিয িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট
১২৪৪০.৪২ রক্ষ টাকা (৯৩%) এফং ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ ৯৯%।
১১।

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয়ঃ
থ ত ফছয

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ

ফভৄদ্ধক্ত
মভাট

ব্যয়
টাকা

প্রঃ াঃ

ব্যদ্ধয়ত
থ ত
৯

১

মভাট
২

টাকা
৩

প্রঃ াঃ
৪

৫

৬

৭

৮

২০০৯-১০

২৩১৪.৮১

২৩১৪.৮১

-

২০০০.০০

২০৭৮.৪৭

২০৭৮.৪৭

-

২০১০-১১

৫২৮১.৩৬

৫২৮১.৩৬

-

৩০০০.০০

৩১১৭.৭১

৩১১৭.৭১

-

২০১১-১২

৩৬৯৮.৬৪

৩৬৯৮.৬৪

-

২০০০.০০

২০৭৮.৪৭

২০৭৮.৪৭

-

২০১২-১৩

১৩৫৬.৫৯

১৩৫৬.৫৯

-

১৬২৫.০০

১৬৮৮.৭৬ ১৬৮৮.৭৬

-

২০১৩-১৪

৭১০.৭২

৭১০.৭২

-

৩৪০০.০০

৩৪৭৭.০১

৩৪৭৭.০১

-

-

১২০২৫.০০ ১২৪৪০.৪২ ১২৪৪০.৪২

-

ফ তল্পভাট

১৩১৩৬.২১ ১৩১৩৬.২১

১২। প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভঃ
স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয অতাধীন ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক্ষ তথা
ত তল্পথ্য মদখা মায় াভগ্রীক
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ল্পত প্রাপ্ত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয)  ভাঠ ম তাল্পয় প্রাপ্ত িয় ম্পদ্ধকত
কাজটি ২৩৩টি প্যাল্পকল্পজয অতায় ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। ২৩৩টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পে ল্পত ডদ্ধফস্দঈ-৬ ( “Reconstruction of
BC Road start from Motashar Gazi Bari upto Billo Bari Register Primary School via Hasem Howlader Bari”

ীল তক ১৫০০ দ্ধভঃ দদঘ তয  ৩ .০০ দ্ধভ প্রস্থ দ্ধফদ্ধষ্ট ড়ক) প্যাল্পকল্পজয িয় প্রদ্ধিয়া এ দ্ধফবাগ কতৃতক দ্ধযফী েণ কযা য়।
ত তথ্য ল্পত মদখা মায় মম, ১১১০৬০০০.০০ টাকায় ব্যয় প্রাক্করন কল্পয দ্ধদ্ধঅয-২০০৮
দ্ধযফীেণকাল্পর প্রাপ্ত িয় ম্পদ্ধকত
নুাল্পয ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত গত ১৪/১১/২০০৯ তাদ্ধযল্পখ দ্ধনঈজ রাআন এফং ১৩/১১/২০০৯ তাদ্ধযল্পখ দদদ্ধনক খফয দ্ধএকায় মটোয
দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকা কল্পয। ০৩ জন দযদাতায ভল্পে কাম তদ্ধফফযণী নুাল্পয ফ তদ্ধনে দযদাতা মভ তা দ্ধফজরী কনস্ট্রাকনল্পক
১,১০,৯৭,৭১৩ টাকায় কাম তাল্পদ প্রদাল্পনয সুাদ্ধয কযা য়।
১৩। দ্ধযদতল্পন ফাস্তফ ফস্থাঃ

১৩.১। এপি েযান্ট স্থানঃ
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ৯৯.৭৬ র ে টাকা ব্যল্পয় গত ২৭/০২/২০১০ তাদ্ধযল্পখ ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযন এরাকায় ০১টি
এপি প্রযান্ট স্থান স্থান কযা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচেঃ১-২)। দ্ধচল্পে মদখা মাল্পে মম, এপি প্রযান্টটি ব্যফহৃত বাল্পফ মখারা অকাল্পয
নীল্পচ ফল্পদ্ধরত ফস্থায় ল্পড় অল্পছ। এপি প্রযান্টটিয ঈল্পয প্রল্পয়াজনীয় ছাঈদ্ধন মনআ। ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযন এপি
প্রযান্টটি স্থাল্পনয ভয় Pever Machine িয় না কযায় প্রযান্টটি ব্যফায কযা মাল্পেনা ভল্পভত জানা মগল্পছ।

দ্ধচেঃ১ এপি েযান্ট স্থান

দ্ধচে-২ এপি েযান্ট স্থান
১৩.২।

ড়ক  নদ তভা দ্ধনভতাণঃ
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ৭১২০.৪২২ র ে টাকা  ৩০৪২.৬৫৮ র ে টাকা ব্যল্পয় মথািল্পভ ১১৪.৮৮ দ্ধকঃদ্ধভঃ যাস্তা ঈন্নয়ন
 ৩৫.২৬ দ্ধকঃদ্ধভঃ নদ তভা দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয ল্পত জানা মায়। ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতনকাল্পর ০১টি ড়ক ঈন্নয়ন
 ০১টি নদ তভা দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধযদতন কযা য়। “Reconstruction of BC Road start from Motashar Gazi Bari upto
Billo Bari Register Primary School via Hasem Howlader Bari” ীল তক ১৫০০ দ্ধভঃ দদঘ তয  ৩ .০০ দ্ধভ প্রস্থ দ্ধফদ্ধষ্ট
ড়ক দ্ধনভতাণ কাজটি দ্ধযদল্পন মদখা মায় মম, ড়ল্পকয দুআ াল্প দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত ঈদ্ধেদ্ধখত দ্ধডজাআন টাআ নুাল্পয মাল্ডায (১০০
দ্ধভঃদ্ধভঃ) মনআ। ঈক্ত ড়ল্পকয এদ্ধজং মথল্পক মদল্পফ মগল্পছ  মযআনকাট এয সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ মদখা মগল্পছ। এছাড়া ঈক্ত ড়ল্পক দ্ধনদ্ধভতত
ত যাস্তা মদল্পফ মগল্পছ (দ্ধচে-৩)। ১০০০ ×১.১ দ্ধভঃ দ্ধফদ্ধষ্ট “Construction od RCC Darin at Bisic Road
x-drain মথল্পক দ্ধনদ্ধভত
Side under No. 1 ward” এফং “Construction of a RCC drain start from Circuit House upto Kirtonkhola River”
ীল তক মরন দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতল্পন (দ্ধচে - মদখা মগল্পছ ঈবয় মরল্পনয মক্ষল্পে ড়ল্পকয ঈদ্ধয ং মথল্পক
মরল্পনয spout ঈচ্যুঁ; পল্পর বৃদ্ধষ্টয াদ্ধন ড়ল্পক জল্পভ থাকল্পফ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।

দ্ধচে-৩ ড়ক দ্ধনভতাণ

দ্ধচে-৪ ড়ক দ্ধনভতাণ

দ্ধচে-৫ ড়ক  মরন দ্ধনভতাণ
১৩.৩। ব্রীজ দ্ধনভতাণঃ
অভানতগঞ্জ খাল্পরয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ৩০দ্ধভঃ X ৬.০০ দ্ধভঃ দ্ধফদ্ধষ্ট ব্রীজটি দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতল্পন জানা মায় মম, ঈক্ত
ব্রীল্পজয এফাটল্পভন্ট ২টি, স্পযান -৩টি, দ্ধয়ায-২টি, াআর-৪৬টি, ১ পৄট ঈচ্চতা দ্ধফদ্ধষ্ট হুআর গাড তায ৪টি এফং দুআ াল্পয হুআর
গাড তাল্পযয ঈয ১.৫ পৄট উঁচ্য  ০.৮৩ পৄট (১০ আদ্ধি) চড়া গাআড য়ার দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। মকান মযদ্ধরং দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন
(দ্ধচে-৬)। ব্রীল্পজয ঈয দ্ধদল্পয় চরাচর ঝদ্ধকপূণ ত ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।

দ্ধচে-৬ ব্রীজ দ্ধনভতাণ

১৩.৪।

মানফান  দ্ধনভতাণ াভগ্রী ংগ্রঃ
প্রকল্পেয অতায় ০১টি জী, ২টি ডাফর-মকদ্ধফন দ্ধকঅ ০৫টি মভাটয াআল্পকর, ২টি মযাড মযারায ১টি দ্ধফটুদ্ধভনা
দ্ধডদ্ধস্টদ্ধফঈটয, ০৩টি ডাম্প েযাক, ১টি এক্সাল্পবটয, ০২টি ায়ায ম তাঃাভায  ০১ঃীট যাফায টায়ায মযারায ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ
ভল্পভত দ্ধদ্ধঅয ল্পত জানা মায়। ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয চাদuভাযীল্পত ফদ্ধস্থত গ্যাল্পযল্পজ মখারা অকাল্পয দ্ধনমচ ংগৃীত
মানফানগুল্পরা দীঘ তদ্ধদন ব্যফহৃত  মল্পত্ন ল্পড় থাকল্পত মদখা মগ মছ। তাছাড়া ব্যফহৃত ফস্থায় ল্পড় মথল্পক যাফায ট্যায়ায
মযারাল্পযয টায়ায  দ্ধযং যল্প মগল্পছ। ন্যান্য দ্ধনভতাণ ভাগ্রীল্পত ভদ্ধযচা ধল্পয মগল্পছ।

দ্ধচে- ৭ মানফান  দ্ধনভতাণ াভগ্রী ংগ্র

দ্ধচে-৮ মানফান  দ্ধনভতাণ াভগ্রী ংগ্র

১৪।

প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্যঃ প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় (জুরাআ’২০০৯ মথল্পক জুন ’২০১৩) --ভা ভয় ম তভত
ত তথ্য মদয়া ’রঃ
খেকারীন দাদ্ধয়ল্পত্ব একজন প্রকে দ্ধযচারক দ্ধনল্পয়াদ্ধজত দ্ধছল্পরন। দ্ধনল্পে প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকত
িঃনং
১
১।

কভতকততায নাভ
২
খান মভাাম্মদ নূরুর আরাভ

দফী
৩
তত্ত্বফধায়ক প্রল্পকৌরী
ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযন

পূণ তকারীন/
খেকারীন
৪
খেকরীন

ভয়কার

ভন্তব্য

৫
জুরাআ’২০০৯
মথল্পক
জুন’২০১৩

৬
প্রকল্পেয শুরু মথল্পক
ভাদ্ধপ্ত ম তভত

১৫। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
(ক)
(খ)

(গ)

দ্ধযকদ্ধেত
ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয
যাস্তা, মরন এফং
ব্রীজ/কারবাট ত ঈন্নয়ন ;
ফততভাল্পন াদ্ধন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন কযা এফং
ফদ্ধধ তত সুল্পয় াদ্ধনয চাদ্ধদা দ্ধভটাল্পনয জন্য দ্ধনযাদ
ানল্পমাগ্য াদ্ধন যফযা বৃদ্ধি কযা এফং
ফদ্ধযার দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষভতা বৃদ্ধিয জন্য
মানফান  মন্ত্রাদ্ধত িয় কযা।

দ্ধজতত
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কতৃতক মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদল্পন
ঈল্পরস্দখ কযা ল্পয়ল্পছ মম, অল্পরাচয প্রকল্পেয দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
ত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এ দ্ধফবা মগয ভতাভত প্রদ্ধতল্পফদল্পনয
দ্ধজত
দ্ধযদতন, ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্প অল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ।

১৬। ঈল্পদ্দশ্য পুযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযণ: প্রল্পমাজয নয়।
১৭।

ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ
১৭.১। স্থাদ্ধত এপি স্দযাল্পন্ট ছাঈদ্ধন না থাকায় িয়কৃত মন্ত্রাং দ্রুত ল্পকল্পজা ল্পয় ড়ল্পফ। তাছাড়া,
Pever machine িয়
না কযায় এপি স্দযানটিয মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত ল্পফ না। পল্পর, যাস্তা ঈন্নয়ল্পনয মম রক্ষভাো এপি স্দযান্টটি
ত ল্পে না (নুল্পেদ-১৩.১);
স্থান কযা ল্পয়ল্পছ তা দ্ধজত
১৭.২। দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত ঈদ্ধেদ্ধখত Desingn নুাল্পয মাল্ডায  মলা না যাখায় ড়ক দ্রুত নষ্ট ল্পয় মাল্পফ (নুল্পেদ-১৩.২);
১৭.৩। দ্ধনদ্ধভতত Cross-drain মথল্পক ড়ক মদল্পফ মায়ায় চরা চল্পর সুদ্ধফধা ল্পে এফং ঐ ংল্পয ড়ক দ্রুত নষ্ট ল্পয় মাল্পফ
ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ-১৩.২);
১৭.৪। মরল্পনয Spout ড়ক মথল্পক ঈচ্যুঁল্পত থাকায় াদ্ধন দ্ধনষ্কান ফাধা সৃদ্ধষ্ট ল্পফ এফং ড়ল্পক াদ্ধন জল্পভ থাকল্পফ। পল্পর, ড়ক
দ্রুত নষ্ট ল্পফ (নুল্পেদ-১৩.২);
১৭.৫। অভানতগঞ্জ খাল্পরয ঈয দ্ধনদ্ধভ তত ব্রীল্পজয মযদ্ধরং না থাকায় ব্রীল্পজয ঈয দ্ধদল্পয় চরাচর ঝদ্ধকপূণ ত(নুল্পেদ-১৩. ৩);
১৭.৬ । ংগৃীত মানফানগুল্পরা দীঘ তদ্ধদন ব্যফহৃত  মল্পত্ন মখারা অকাল্পয নীল্পচ ল্পড় মথল্পক নষ্ট ল্পয় মাল্পে (১৩.৪)।

১৮।

সুাদ্ধয/ভতাভতঃ
১৮.১। দ্ধনদ্ধভ তত এপি স্দযাল্পন্টয যক্ষণাল্পফক্ষণ  দ্রুত Pever machine িয় কল্পয এপি স্দযািটি ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত
ল্পফ;
১৮.২। মটকআ ড়ক দ্ধনভতাল্পণয জন্য বদ্ধফষ্যল্পত যাস্তা দ্ধনভতাণকাল্পর পট মাল্ডায  মলা দ্ধনভতাণ দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ;
১৮.৩। দ্ধনদ্ধভ তত Cross-drain মথল্পক ড়ক মদল্পফ মায়ায কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ;
১৮.৪। মম কর মরল্পনয Spout ড়ক মথল্পক ঈচ্যুঁল্পত ম কর মরন দ্রুত মভযাভত কল্পয াদ্ধন দ্ধনস্কান ব্যফস্থা দ্ধনদ্ধিত কযল্পত
ল্পফ;
১৮.৫। দুঘটনা এড়াল্পনায জন্য অভানতগঞ্জ খাল্পরয ঈয প্রল্পয়াজন নুাল্পয মযদ্ধরং দ্ধনভতাণ কযল্পত ল্পফ;
১৮.৬। ংগৃীত মানফান  দ্ধনভতাণ াভগ্রী মখারা অকাল্পয দ্ধনল্পচয ল্পড় থাকায কাযণ নুোন কল্পয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ
কযল্পত ল্পফ;
১৮.৭। External Audit ম্পন্ন কল্পয প্রদ্ধতল্পফদন IME দ্ধফবাল্পগ মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ;
১৮.৮। নুল্পেদ ১৮.১ মথল্পক ১৮. ৭ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় কতৃতক গৃীত ব্যফস্থা এ দ্ধফবাগল্পক
ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

‘‘খুরনা ভানগযীয যাস্তা, পৄটাত ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’
ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্ত: জুন,২০১৪)
১।

প্রকল্পেয ফস্থান :

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ :

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৭৪২০.০০

৫।

৭৪২০.০০

খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন

।

স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।
স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ

প্রকৃত
ব্যয়

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

৭৪১৪.৪৩ জুরাআ,২০০৯ জুরাআ,২০০৯
ল্পত
ল্পত
জুন, ২০১২ দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

দ্ধতিান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

জুরাআ,২০০৯
ল্পত
জুন, ২০১৪

-

।

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)
৪০%

ত গ্রগদ্ধতয তথ্য
প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত : প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষযভাোয দ্ধফযীল্পত দ্ধজত
দ্ধনল্পে প্রদান কযা ল্পরা (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয):
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভক
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
একক ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
নং
কাল্পজয ংগ
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
(জুন,২০১৪ ম তন্ত)
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক (%)
ফাস্তফ (%)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
1
2
3
4

5

6

7

Repairing & extension of roads
(Width upto 5m)
Repairing & extension of roads
(Width 5.1m to 0.9m)
Repairing & extension of roads
(Width 5.1m to 9m)
Repairing & extension of roads
including footpath partially
(Width 5.1m to 6.9m)
Repairing & extension of roads
including footpath partially
(Width 7m to 9m)
Repairing & extension of roads
including footpath partially
(Width 10m)
Repairing & extension of roads
3.00m including road divider &
footpath (Width 15.245m)

km

1339.71

19.341

1339.44

19.341

km

678.20

8.825

660.47

8.830

km

690.87

6.854

693.79

6.854

km

131.96

0.95

131.96

0.95

km

407.28

3.00

409.54

3.00

km

542.27

3.50

541.34

3.50

km

1586.44

5.90

1586.19

5.90

িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

একক

১

২

৩

8

9

10
11

12
13
14

Repairing & extension of roads
7.93m including road divider &
footpath (Width 15.245m)
Repairing & extension of roads
8.54m including road divider &
footpath (Width 15.245m)
Katcha road to be improved by
brick flat soling
Katcha road to be improved by
brick flat soling & H.B.B with
side protective work
Katcha road to be improved by
brick flat soling & H.B.B
Improvement of bus stoppage,
passenger shed & parking
Contingency

Total =
Grand Total =
৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ: প্রল্পমাজয নয়।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণ:

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
৪
৫

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
(জুন,২০১৪ ম তন্ত)
অদ্ধথ তক (%)
ফাস্তফ (%)
৬
৭

km

637.66

1.80

632.27

1.80

km

771.30

1.90

766.60

1.90

km

229.00

7.421

228.21

7.38

km

59.52

0.573

59.52

.573

km

293.82

6.309

293.47

6.308

nos

46.00

5.00

45.66

5.00

L.S

5.75

-

5.75

-

7420.00
7420.00

7414.43
7414.43

৭.১। প্রকল্পেয টভূদ্ধভ:
খুরনা ফাংরাল্পদল্পয ৩য় বৃিভ দ্ধে  ফন্দয নগযী, এ নগযীল্পত প্রায় ১৫
রক্ষ মরাল্পকয ফা থ তাৎ এ নগযীয জনংখ্যায ঘনত্ব
দ্ধধক। খুরনা নগযীল্পত মানফান চরাচল্পরয ংখ্যা  দ্ধধক । গু রুত্বপূণ ত ড়কগুল্পরা তয ন্ত পুযাতন এফং ড়কগুল্পরায ফস্থা
মাচনীয়। পল্পর গুরুত্বপূণ ত ড়কগুল্পরা মানফান চরাচল্পরয নুল্পমাগী। এছাড়া দ্ধকচৄ দ্ধকচৄ ড়ক রু দ্ধধকাং ড়ল্পক থচাযীল্পদয
চরাচল্পরয জন্য পৄটাত মনআ এফং মানফান াদ্ধকংত এয জায়গা মনআ । এজন্য মানফানগুল্পরা োদ্ধপক অআনকানুন মথামথবাল্পফ
নুযণ কযল্পত াল্পয না দ্ধফধায় দ্ধফদ্ধবন্ন োদ্ধপক িদ্ধং এ মানজল্পটয সৃদ্ধষ্ট য় । োদ্ধপক মানজট খুরনা নগযীয দ্ধনয়দ্ধভত ভস্যা মা
জনাধাযল্পণয চরাচল্পর ভস্যা সৃদ্ধষ্ট কল্পয । ঝদ্ধুঁ কপূণ তবাল্পফ নগযীয জনাধাযণ ফ তদাআ ড়ক দ্ধতিভ কল্পয থাল্পক । এ কর ভস্যা
ভাধাল্পনয জন্য দ্ধফল্পফচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।
৭.২. প্রকল্পেয অতায় গৃীত কাম তাফরী : ৯ দ্ধকঃদ্ধভঃ ড়ক মভযাভত  প্র স্তকযণ, ১০ দ্ধকঃদ্ধভঃ কোঁচা ড়কল্পক াকা কযা, ১৫.৪০
দ্ধকঃদ্ধভঃ পৄটাত দ্ধনভতাণ আতযাদ্ধদ ।
৭.৩। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধন : ভর প্রকেটি মভাট ৭৪২০.০০ রক্ষ টাকা ম্পূণ ত দ্ধজদ্ধফ ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৯ মথল্পক জুন
২০১২ মভয়াল্পদ ফা স্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদ্ধদত য় । যফতীল্পত অআএভআদ্ধডয সুাদ্ধযিল্পভ প্রকেটিয ১ ফছয ৬ ভা বৃদ্ধি কল্পয
ত মযল্পখ প্রকেটি দ্ধফবাগীয় ভল্যায়ন কদ্ধভটিয সুাদ্ধযিল্পভ ভাননীয় ভন্ত্রী,
দ্ধডল্পম্বয ২০১৩ কযা য়। যফতীল্পত মভাট ব্যয় দ্ধযফদ্ধতত
স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় কতৃতক জুরাআ ২০০৯ মথল্পক জুন ২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ১ভ ংল্পাধন কযা য়।
৮।

প্রকে দ্ধযদতন: অআএভআদ্ধড কতৃতক প্রকে ১২ ল্পক্টাফয, ২০১৫ তাদ্ধযল্পখ দ্ধযদতন কযা য় । দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারক
এফং খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ং দ্ধিষ্ট কভতকততাগণ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন । প্রকে এরাকা ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন, প্রকে ং দ্ধিষ্ট
কভতকততাল্পদয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য দ্ধফমিলণ  দ্ধদ্ধঅয এয তল্পথ্যয দ্ধবদ্ধিল্পত প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ ।

৮.১। ভৄজগুদ্ধন্ন ভাড়ক মভযাভত, প্রস্তকযণ, ফদ্ধধ ততকযণ, (দ্ধডবাআডায, অংদ্ধক পৄটাথ দ্ধনভতাণ) (নতুন যাস্তা মথল্পক মানাডাঙা
ফা টাদ্ধভনত ার ম তন্ত): দ্ধযদতল্পনয ভয় প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত ভৄজগুদ্ধন্ন ভাড়ক মভযাভত, প্রস্তকযণ  ফদ্ধধ ততকযণ
(দ্ধডবাআডায  অংদ্ধক পৄটাথ দ্ধনভতাণ) ংল্পয কাজ ল্পযজদ্ধভল্পন মদখা য়। প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত অযদ্ধডদ্ধদ্ধল্পত এ কাল্পজয
জন্য মভাট ১৫৮৬.৪৪ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ দ্ধছর। প্রকল্পেয অতায় এ ংল্পগ ভাটি কাটা, ফালু দ্ধপদ্ধরং, দ্ধরং দ্ধদ্ধ গোঁতৄদ্ধন, ল্পরস্তযা,
অযদ্ধদ্ধ, ফক্স কাটিং, এদ্ধজং, মখায়া মনাটাদ্ধরং, কাল্পতটিং, ভাটি বযাট আতযাদ্ধদ কাজ ম্পাদ্ধদত ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতল্পনয ভয়
মানাডাঙা ফা টাদ্ধভনত ার ংরগ্ন ড়ল্পকয ঈবয় াল্প দ্ধযভা কল্পয ৩ দ্ধভটায কল্পয প্রস্ততা ায়া দ্ধগল্পয়ল্পছ। ড়কটি
ফাদ্ধযকবাল্পফ চরাচল্পরয ঈল্পমাগী ায়া দ্ধগল্পয়ল্পছ।

ভৄজগুদ্ধন্ন ভাড়ক

ভৄজগুদ্ধন্ন ভাড়ল্পকয দ্ধডবাআডায 
পৄটাথ

ড়ল্পকয প্রস্ততা দ্ধযভা

৮.২। ভল্পবযাা মভআন মযাড মভযাভত  প্রস্তকযণ, মল্পায মযাড মথল্পক কাদ্ধরফাদ্ধড় ফাজায মভাড় ম তন্ত: প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত
অযদ্ধডদ্ধদ্ধল্পত এ ংল্পয জন্য মভাট ২৩৫.৩৯ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ দ্ধছর। প্রকল্পেয অতায় এ ংল্পয মভাট ৩.৪ দ্ধক:দ্ধভ: ড়ল্পক
ভাটি কাটা, ফালু দ্ধপদ্ধরং, দ্ধরং, দ্ধদ্ধ গোঁতৄদ্ধন, ল্পরস্তাযা, অযদ্ধদ্ধ, ফক্স কাটিং, এদ্ধজং, মখায়া, মভটাদ্ধরং, কাল্পতটিং, ভাটি বযাট
ুঁ দ্ধডদ্ধদ্ধয মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন ৫০.০০ দ্ধভ:দ্ধভ:
আতযাদ্ধদ কাজ ম্পাদ্ধদত ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর কাদ্ধরফাদ্ধড় ফাজায মভাল্পড় ড়ক খুল্পড়
পুরুল্পত্বয কাল্পতটিং, ০.৪৫ দ্ধভ:দ্ধভ: আল্পটয মখায়া এফং ০.৩০ দ্ধভ: ফালু দ্ধপদ্ধরং মদখল্পত ায়া মায়। মখায়া  ফালু ফাদ্ধযকবাল্পফ
ভানম্পন্ন ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। ঈল্পেখ্য, প্রকে দ্ধযচারক জানান মম, প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভয় ভাননীয় মভয়য, খুরনা দ্ধটি
কল্পতাল্পযন কতৃতক ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কাল্পর ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠান কতৃতক দ্ধনেভাল্পনয আল্পটয মখায়া ব্যফাল্পযয মপ্রদ্ধক্ষল্পত ঈক্ত
দ্ধনেভাল্পনয মখায়া  আট াযল্পণয দ্ধনল্পদ ত প্রদান কল্পযন। এছাড়া খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক দ্ধনধ তাদ্ধযত
ভল্পয়য ভল্পে কাজ ম্পাদন না কযায জন্য কাযণ দতাল্পনায মনাটি প্রদান কল্পযন। ফাস্তফায়নকাল্পর প্রকেটি মথামথ ভদ্ধনটদ্ধযং
কযায় প্রকল্পেয াদ্ধফ তক কাজ গুণগতভান ফজায় মযল্পখ কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।

মল্পায মযাল্পডয ফততভান ফস্থা

ভল্পবযাা মভআন মযাড

পুরুত্ব দ্ধযভা

৮.৩। ৪টি মােী ছাঈদ্ধন দ্ধনভতাণ: প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ফা স্টল্পজ, মােী ছাঈদ্ধন  াদ্ধকংত ল্পঙ্গ ৪৬.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ
দ্ধছর। জুন ২০১৪ ম তন্ত এ খাল্পত ৪৫.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতল্পনয ভয় প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত টুটাড়া মট্টার
মযাড  খান জানান অরী মযাল্পডয ংল্পমাগস্থল্পরয মােী ছাঈদ্ধনটি ল্পযজদ্ধভল্পন মদখা য়। মােী ছাঈদ্ধনটি মােী াধাযল্পণয
ব্যফাল্পযাল্পমাগী যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। দ্ধযদতল্পনয ভয় ছাঈদ্ধনল্পত ল্পক্ষভান মােীগণ জানান মম, বৃদ্ধষ্টয ভয় ছাঈদ্ধনয
দ্ধবতল্পয বৃদ্ধষ্টয ছোঁট/াদ্ধন এল্প ল্পড় দ্ধফধায় মােীল্পদয দ্ধবজল্পত য়। প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মােী ছাঈদ্ধনয মবতল্পয বৃদ্ধষ্টয াদ্ধন
অায দ্ধফলল্পয় মকান প্রদ্ধতল্পযাধভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা মায় দ্ধকনা, মটি মটি খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন দ্ধফল্পফচনা কযল্পত াল্পয।

প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মােী ছাঈদ্ধন
৯।

িয় কাম তিভ ংিান্ত তথ্য: প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত মভাট ৮৮টি য়াকত প্যাল্পকজ ন্তভুতক্ত দ্ধছর
। এয ভল্পে মথল্পক
দদফচদ্ধযতবাল্পফ W-40: (Repair of Moweserpasa Main Road Group-A মচআল্পনজ 0 to 1.20 km প্যাল্পকজটিয দযে ংিান্ত
তথ্যাদ্ধদ যীক্ষা কযা য় । এ প্যাল্পকল্পজয নদ্ধথ ম তাল্পরাচনাল্পন্ত মদখা মায় মম, প্যাল্পকজটিয মভাট প্রাক্কদ্ধরত ভল্য ৭৯.৩২ রক্ষ টাকা ।
PPR-(ংল্পাধনী) নুমায়ী OTM এয অতায় ০৯/০৮/২০১০ তাদ্ধযল্পখ দযে অহ্বান কযা য়। দদদ্ধনক দ্ধনঈজ রাআন এফং
দদদ্ধনক আনদ্ধকরাফ দ্ধেকায় দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকাদ্ধত য়। দযে ঈন্মুক্তকযণ কদ্ধভটি দযেদাতা/তাল্পদয প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধল্পদয ম্মুল্পখ
০২/০৯/২০১০ তাদ্ধযল্পখ কর দযে ঈন্মুক্ত কল্পযন। এ প্যাল্পকল্পজয জন্য মভাট ৪৫টি দযে ায়া মায়। দযে ভল্যায়ন
কদ্ধভটিল্পত ২ জন ফদ্ধ তদস্য (তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী, মকদ্ধডএ এফং প্রধান প্রল্পকৌরী, খুরনা প্রল্পকৌর দ্ধফবদ্ধফযারয়) ন্তভুতক্ত কযা
য়। দযে ভল্যায়ন কদ্ধভটিয বা ০৬/০৯/২০১০ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত য়। কর দযেদাতা এদ্ধস্টল্পভট ভল্য ৭৯৩২০০০/- টাকা এয
৫% দ্ধনল্পে দয দাদ্ধখর কযায় রটাযীয ভােল্পভ মভা ত অফদুর খাল্পরক-মক এ প্যাল্পকল্পজয ঠিকাদায দ্ধনফ তাচন কযা য়। ঠিকাদায
প্রদ্ধতষ্ঠান-এয নুকূল্পর ২২/১১/২০১০ তাদ্ধযল্পখ NoA জাযী কযা য়। চ্যদ্ধক্ত মভাতাল্পফক ১০/০৩/১১ তাদ্ধযখ কাম ত ম্পাদল্পনয কথা
থাকল্পর ২২/০৩/২০১২ তাদ্ধযল্পখ প্রকৃত কাজ ম্পাদ্ধদত য়। ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক দ্ধনভতাণ কাজভ মথামথ ভল্পয় ম্পন্ন কযায
জন্য খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ৪ ফায তাগাদা মদয়া য়। এ ছাড়া যাজননদ্ধতক কাযল্পণ কাজ ম্পাদল্পন মদযী ল্পয়ল্পছ ভল্পভত
প্রকে দ্ধযচারক অআএভআদ্ধডল্পক ফদ্ধত কল্পযন।

১০। প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধত: প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন, ২০১৪ ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট ৭৪১৪.৪৩রক্ষ টাকা, মা
নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৯৯.৯২% । দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী প্রকল্পেয ফছযদ্ধবদ্ধিক ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄক্ত  ব্যল্পয়য
দ্ধচে দ্ধনেরূ:
(রক্ষ টাকায়)
থ ত ফছয

ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী ফযাদ্দ

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী ফযাদ্দ

মভাট

টাকা

প্রঃ াঃ

ফাস্তফ

মভাট

টাকা

প্রঃ াঃ

ফাস্তফ

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

২০০৯-১০

১০৪৮.২৫

১০৪৮.২৫

-

১৪.১৩%

৭০০.০০

৭০০.০০

-

৯.৪৩%

২০১০-১১

২২৪৩.২৫

২২৪৩.২৫

-

৩০.২৩%

২২৫০.০০

২২৫০.০০

-

৩০.২৩%

২০১১-২০১২

৪১২৮.৫০

৪১২৮.৫০

-

৫৫.৬৪%

১৫০০.০০

১৫০০.০০

-

২০.২২%

২০১২-২০১৩

-

-

-

-

১৩৫০.০০

১৩৫০.০০

-

১৮.১৯%

২০১৩-২০১৪

-

-

-

-

১৬২০.০০

১৬২০.০০

-

২১.৮৪%

ফমভতাটঃ

৭৪২০.০০

৭৪২০.০০

-

১০০%

৭৪২০.০০

৭৪২০.০০

১০০%

(রক্ষ টাকায়)
থ ত ফছয

ফভৄদ্ধক্ত

১

মভাট
২

টাকা
৩

প্রঃ াঃ
৪

ফাস্তফ
৫

২০০৯-১০

৭০০.০০

৭০০.০০

-

৯.৪৩%

২০১০-১১ ২২৫০.০০ ২২৫০.০০

ব্যয়

৬

মভাট
৭

টাকা
৮

প্রঃ াঃ
৯

ফাস্তফ
১০

৭০০.০০

৭০০.০০

৭০০.০০

-

৯.৪৩%

-

৩০.৩২% ২২৫০.০০

২২৫০.০০

২২৫০.০০

-

৩০.৩২%

২০১১-১২ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০

-

২০.২২% ১৫০০.০০

১৫০০.০০

১৫০০.০০

-

২০.২২%

২০১২-১৩ ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০

-

১৮.১৯% ১৩৫০.০০

১৩৫০.০০

১৩৫০.০০

-

১৮.১৯%

২০১৩-১৪ ১৬২০.০০ ১৬২০.০০

-

২১.৮৪% ১৬২০.০০

১৬১৪.৪৩

১৬১৪.৪৩

-

২১.৮৪%

৭৪১৪.৪৩

৭৪১৪.৪৩

-

৯৯.৯২%

মভাট=
১১।

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী ফযাদ্দ

৭৪২০.০০ ৭৪২০.০০

-

১০০%

৭৪২০.০০

ঈকাযল্পবাগীল্পদয ভতাভত:

প্রকে দ্ধযদতনকাল্পর স্থানীয় জনগল্পণয ল্পঙ্গ ভত দ্ধফদ্ধনভয়কাল্পর জানা দ্ধগল্পয়ল্পছ মম, প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর খুরনা ভানগযীয
যাস্তা  পৄটাল্পতয ম্প্রাযল্পণয পল্পর নগযফাীল্পদয চরাচল্পরয থ সুগভ ল্পয়ল্পছ ।
১২। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য:
প্রকেটিল্পত ১ (এক) জন প্রকে দ্ধযচারক খেকারীন দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন । দ্ধনল্পচ প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য প্রদান কযা
রঃ
িদ্ধভক
নং
১।

নাভ  দফী
জনাফ মভাঃ দ্ধরয়াকত অরী খান
দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী-২,
প্রকে দ্ধযচারক

পূণ তকারীন

খেকারীন

-

যোঁ

মমাগদাল্পনয
তাদ্ধযখ
জুরাআ, ২০০৯

ফদরীয তাদ্ধযখ
জুন, ২০১৪

১৩। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতন:
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য

দ্ধজতত পরাপর

খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা প্রদ্ধতষ্ঠায
রল্পক্ষয প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর দ্ধফযভান ড়কভ চরাচল্পরয
দ্ধফযভান ড়কভ মভযাভত  প্র স্তকযণ এফং পৄটাত এফং ঈল্পমাগী য়াল্পত মানজট ল্পনকাংল্প দ্ধনযন ল্পয়ল্পছ।
দ্ধডবাআডায সুদ্ধফধাদ্ধদয ঈন্নয়ন।
১৪।

ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর এয কাযণ: প্রল্পমাজয নয়।

১৫। দ্ধডট ংিান্ত: প্রকেটিয এক্সটাযনার  আন্টাযনার দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ । এল্পত মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত য়দ্ধন ।

১৬। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা:
১৬.১ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন মভয়াদকার বৃদ্ধি : প্রকেটি মভাট ৭৪২০.০০ রক্ষ টাকা (ম্পূণ ত দ্ধজদ্ধফ ) ব্যল্পয় এফং জুরাআ ২০০৯ মথল্পক জুন
২০১২ মভয়াল্পদ ফা স্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদ্ধদত য় । যফতীল্পত অআএভআদ্ধডয সুাদ্ধযিল্পভ প্রকেটিয ১ ফছয ৬ ভা বৃদ্ধি কল্পয
ত মযল্পখ দ্ধফবাগীয় ভল্যায়ন কদ্ধভটিয সুাদ্ধযিল্পভ ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয়
দ্ধডল্পম্বয ২০১৩ কযা য়। এযয মভাট ব্যয় দ্ধযফদ্ধতত
যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় কতৃতক জুরাআ ২০০৯ মথল্পক জুন ২০১৪ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন কযা
য়। থ তাৎ প্রকেটিয মভয়াদ ৪০% বৃদ্ধি ায় । প্রকল্পেয সুপর মথাভল্পয় সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয দ্ধনকল্পট মৌুঁল্পছ মদয়া এফং মদজ
ম্পল্পদয ল্পফ তািভ ব্যফায দ্ধনদ্ধিতকল্পে বদ্ধফষ্যল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভয় এ ধযল্পণয প্রফণতা দ্ধযায কযা অফশ্যক ।
১৭।

ভতাভত:

১৭.১। মােী ছাঈদ্ধনয মবতল্পয বৃদ্ধষ্টয াদ্ধন অায দ্ধফলল্পয় মকান প্রদ্ধতল্পযাধভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা মায় দ্ধকনা, মটি মটি খুরনা দ্ধটি
কল্পতাল্পযন দ্ধফল্পফচনা কযল্পত াল্পয (নুল্পেদ-৮.৩); এফং
১৭.২। অল্পরাচয প্রকেটিয টাআভ বায যান ৪০%। বদ্ধফষ্যল্পত স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ কতৃতক প্রকে ফাস্তফায়ল্পন এ প্রফণতা
দ্ধনরুৎাদ্ধত কযল্পত ল্পফ( নুঃ ১৬.১)।

‘‘খুরনা ভানগযীয ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায াকত দ্ধনভতাণ (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’
ীল তক প্রকল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১।

প্রকল্পেয ফান :

খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংা :

খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন,

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ :

ানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :

স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ

(রক্ষ টাকায়)
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
প্রকৃত ব্যয়
দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত
মভাট
ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ভর
ফ তল্পল
টাকা
মভাট
ংল্পাদ্ধধত
ংল্পাদ্ধধত
প্রকে
টাকা
মভাট
াায্য
প্রকে াায্য
টাকা
প্রকে াায্য
১৯২০.৫০
২২৮৪.৪৪
২২২৪.৮৪ জুরাআ,২০০৮ জুরাআ,২০০৮ জুরাআ,২০০৮
১৯২০.৫০
২২৮৪.৪৪
২২২৪.৮৪
ল্পত
ল্পত
ল্পত
জুন, ২০১২
জুন, ২০১৪
জুন, ২০১৪

দ্ধতিান্ত
ব্যয় (ভর
প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)

দ্ধতিান্ত
ভয় (ভর
ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)

১৮.৯৫%

৩৪%

তথ্য সূেঃ দ্ধদ্ধঅয
৫।

ত গ্রগদ্ধতয তথ্য
প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষযভাোয দ্ধফযীল্পত দ্ধজত
দ্ধনল্পে প্রদান কযা ল্পরা (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয):
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভক
নং

1
১
২
৩
৪

৫

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

2

একক

3

Land acquisition

acre

land development

cun

Construction of Entry Plaza-cycle
shed
Construction of Approach road,Internal Path ways, Cycling ways
Parking

sqm

Construction of office shed,
Security shed & Ticket counter,
Public toilet

m

m sqm
Nos

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষযভাো
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ অদ্ধথ তক (%) ফাস্তফ (%)
4
5
6
7
1525.00 14.017 1525.00
14.017
137.04
60725 137.00
60725
43.18
2250
43.18
2250.00
96.29

38.38

2188
600
750
1
1
2

96.18

2188
750

38.34

1
1
2

িদ্ধভক
নং

১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

Electrification

L.S

Consultancy

L.S

Contingency/ Miscelleneous

L.S

Construction of over canal path
way

no

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষযভাো
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
4
5
5.00
5
34.50
3000
20
3
2
1
1
19.52
2
35.00
1
188.00
10
30
2
1
250
1598
130
40.00
10.00
10.00
22.39
22.39
10.00
1

১৭

Children zone: See saw, See

nos

47.75

1
৬
৭

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

2

একক

3

Construction of General shop

Nos

Plantation, beautification:

Nos

Flower beds, Replica Sculpture,
Tilla, Fountain

৮
৯
১০

Construction of RCC ghat

Unit

Construction of observation tower

No

Construction of : Umbrella

Nos

shed, Bench, Picnic Shed,
Restaurant, Boundary wall, Barbed
wire, fencing, Decorative well

Physical Contingeney
Price Contingeney

saucer Pendulum, Climbing Pole
Marry go round, Jumping pad,
Sliper, Construction of Artificial
tunnel

মভাট

2283.44

4
1
4
4
2
1
2
1

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

অদ্ধথ তক (%) ফাস্তফ (%)
6
7
5.50
5
34.45
3000
20
3
2
1
1
0
0
39.69
1
188.00
10
30
2
1
250
1598
130
40.00
10.00
10.00

10.00

1

47.50

4
1
4
4
2
1
2
1

2224.84

তথ্য সূেঃ দ্ধদ্ধঅয
দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয াল্পকতয দ্ধবতল্পয ৭৫০ ফগ দ্ধত ভটায Cycling ways াদ্ধকংত দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅল্পয দ্ধফলয়টি
ঈল্পেখ কযা য়দ্ধন। তাছাড়া প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত প্রদাল্পন দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত ঈদ্ধেদ্ধখত িভ নুযণ কযা য়দ্ধন।

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযনঃ ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয ০২টি অযদ্ধদ্ধ ঘাট দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান থাকল্পর মকান ঘাট
দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন। জানা মগল্পছ, ন্য একটি প্রকে মথল্পক অযদ্ধদ্ধ ঘাট ০২টি দ্ধনভতাণ কযা ল্পফ।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্পেয টভূদ্ধভঃ
খুরনা মদল্পয ৩য় বৃিভ 
য। এআ য ৬০ ফগ ত দ্ধভঃ এরাকা দ্ধনল্পয় গঠিত। ল্পয ফততভাল্পন ১৫ র ে মরাক ফফা কল্পয। দ্ধকন্তু
জনগল্পণয দ্ধচিদ্ধফল্পনাদল্পনয জন্য মকান াকত/ঈযান মনআ। এ মপ্র বেমত ভয়ূয নদী  রূা নদীয াল্পড় ২টি দ্ধরদ্ধনয়ায াকত দ্ধনভতাল্পণয
প্রস্তাফ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয অতায় ভয়ূয নদীয াল্পড় মগাোভাযী ব্রীল্পজয ঈয মথল্পক টাদ্ধভনত াল্পরয মছন ম তন্ত ৩০০ দ্ধভঃ
প্রস্ত  ১.৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ দীঘ ত াকত দ্ধনভতাণ কযা ল্পফ। পল্পর ঈবয় নদীয াড় নফধ দখর মথল্পক ভৄক্ত ল্পফ এফং খুরনা ভানগযীয
জরাফিতা দূয ল্পফ। যদ্ধদল্পক, খান জাান অরী ব্রীল্পজয দ বেণ দ্ধদক মথল্পক ১ দ্ধকঃদ্ধভঃ ম তন্ত দীঘ ত  ০.০৯১ দ্ধকঃদ্ধভঃ প্রস্ত
াকত রূা নদীয তীল্পয দ্ধনভতাণ কযায প্রস্তাফ কযা ল্পয়ল্পছ।
৭.২। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্যঃ
খুরনাফাী
তথা দ্ধশুল্পদয দ্ধচিদ্ধফল্পনাদল্পনয ব্যফস্থা কযা; নফধ দখর মথল্পক ভয়ূয নদীল্পক যক্ষা কল্পয জরাফিতা দূযীকযণ এফং
নদীয তীয  াল্পকত বৃে মযান দ্ধযল্পফল্পয ঈন্নয়ন কযা।
৭.৩। প্রকল্পেয নুল্পভাদন, থ তায়ন  ংল্পাধন :
খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ফাস্তফায়দ্ধয়ত ‘‘খুরনা ভানগযীয ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায াকত দ্ধনভতাণ (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’ ীল তক
প্রকেটি দ্ধফগত ১০/০৭/২০০৮ তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় দ্ধযকেনা ঈল্পদষ্টা কতৃতক মভাট ১৯২০.৫০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় ল্পক্টাফয,
২০০৮ ল্পত জুন ২০১১ মভয়াল্পদ নুল্পভাদন রাব কল্পয। যফতীল্পত মভাট ২২৮৪.৪৪ র ে টাকা ব্যল্পয় ল্পক্টাফয, ২০০৮ ল্পত জুন
২০১৩ মভয়াল্পদ প্রকেটিয ১ভ ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক গত ১০/০৪/২০১২ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদন রাব
কল্পয এফং এ দ্ধফবাল্পগয সুাদ্ধযল্পয মপ্রবেমত প্রকল্পেয মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম তন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক মভয়াদ বৃদ্ধি কযা য়।

৭.৪। দ্ধদ্ধঅয মভাতাল্পফক প্রকেটিয ফছয দ্ধবদ্ধিক অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনল্পেরূঃ
থ ত ফছয

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত
এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ মভাট
(টাকা)
৩
২০০.০০

ফভৄক্তকৃত টাকা

৪
২০০.০০

৫
২০০.০০

২০০৯-২০১০

১৩০০.০০

১৩০০.০০

১৩০০.০০

২০১০-২০১১

২০০.০০

২০০.০০

২০০.০০

২০১১-২০১২

৫০.০০

৫০.০০

৫০.০০

২০১২-২০১৩

২২৫.০০

২২৫.০০

২২৫.০০

২০১৩-২০১৪

৩০৮.০০

৩০৮.০০

২৪৯.৮৪

২২৮৩.০০

২২৮৩.০০

২২২৪.৮৪

১
২০০৮-২০০৯

ফ তল্পভাট=

ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত
নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত
ংস্থান মভাট (টাকা)
২
২২৮৪.৪৪

(রক্ষ টাকায়)
অদ্ধথ তক ব্যয়

২২৮৪.৪৪

৭.৫।

প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য:
প্রকেটিল্পত ১ (এক) জন প্রকে দ্ধযচারক খেকারীন দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। দ্ধনল্পচ প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য প্রদান
কযা রঃ
িদ্ধভক
নং
১।

৮।

প্রকে দ্ধযচারল্পকয নাভ, দফী  মফতন মস্কর

দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয
ভয়

জনাফ মভাঃ মরয়াকত অরী খান
য়নফ িাী প্রয়কৌর, খুরনা য়টি কয়িায়যন  প্রকে দ্ধযচারক

জুরাআ,২০০৯

দাদ্ধয়ল্পত্বয ধযণ
(পূণ তকারীন/খেকারীন)
য়তয়যক্ত দায়ত্ব
য়য়য়ফ পূণ তকারীন

ল্পযজদ্ধভল্পন প্রকে এরাকা দ্ধযদতন  ম তল্পফক্ষণঃ গত ৩০/০৫/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় খুরনা দ্ধটি
কল্পতাল্পযল্পন ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়। প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কাল্পজয দ্ধফফযণ, ল্পযজদ্ধভল্পন
দ্ধযদতল্পন প্রাপ্ত তথ্য দ্ধনল্পে ঈস্থান কযা রঃ

৮.১। বযন্তযীণ াল্পয় চরায থ, cycling ways parking দ্ধনভতাণঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় খুরনা ভানগযীয ভয়ূয নদীয তীল্পয
দ্ধরদ্ধনয়ায াকত এয দ্ধবতল্পয ২ পৄট x ২ পৄট দ্ধফদ্ধষ্ট দ্ধদ্ধ ব্লক দ্রৃাযা দ্ধনদ্ধভতত internal path ways দ্ধনভতাণ কাজ ম তল্পফক্ষণ কযা য়।
ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মায় মম, ব্লকগুল্পরা ঈচ্যুঁ দ্ধনচ্যবাল্পফ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। স্থাদ্ধত দ্ধকচৄ ব্লল্পকয মকাণা মবল্পঙ্গ মগল্পছ এফং থটি
ব্যফায না কযায় দ্ধকচৄ ব্লক ঘাল্প মছল্পয় মগল্পছ (দ্ধচে-১)। এভনদ্ধক প্রকেটি জুন,২০১৪ মত ভাপ্ত মঘালণা কযা ল্পর দ্ধযদতনকাল্পর
ব্লক স্থান কাজ চরভান অল্পছ মদখা মগল্পছ (দ্ধচে-২)। এছাড়া, অল্পরাচয ংল্পগয অতায় ৭৫০ দ্ধভটায দ্ধফদ্ধষ্ট
cycling ways
parking দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান থাকল্পর তা দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন। দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅল্পয এল্পপ্রাচ ড়ক, বযন্তযীণ াল্পয় চরায থ, cycling
ways parking দ্ধনভতাল্পণয ঈল্পদ্দল্পশ্য দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত ংস্থানকৃত ৯৬.২৯ রক্ষ টাকায ভল্পে ৯৬.১৮ রক্ষ টাকা ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ;
মা অদ্ধথ তক শংখরায দ্ধযিী। এ মথল্পক প্রভাদ্ধণত য় মম, ংদ্ধিষ্ট ংস্থা  দ্ধফবাল্পগয ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ফাস্তফায়ন  সুবাযদ্ধবল্পন
চযভ ল্পফল্পরা কযা ল্পয়ল্পছ এফং যকাযী থ ত ব্যল্পয় এ ধযল্পণয ফল্পরা গ্রণল্পমাগ্য (ংভেদ্ধক্ত-ক);

দ্ধচে-১: য়নয়ভিত বযন্তযীণ ল্পথ চরায থ

দ্ধচে-২: য়নভিানাধীণ বযন্তযীণ ল্পথ চরায থ

দ্ধচে-৩: াল্পকতয াভল্পন দ্ধনদ্ধভ তত পাঈল্পন্টন

দ্ধচে-৪: দ্ধনদ্ধভতত দ্ধকন্তু ব্যফহৃত General Stores  তায
াভল্পন parking

৮.২। াআল্পকর মড  এদ্ধি োজা দ্ধনভতাণঃ দ্ধরদ্ধনয়ায াল্পকতয জন্য ০১টি ২২৫০ ফগদ্ধত ভটায অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট এদ্ধি োজা  ৫৯.৪৮
ফগদ্ধত ভটায অয়তন দ্ধফদ্ধষ্ট াআল্পকর মড দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। াকতটিল্পত ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মায় এদ্ধি
োজা অংদ্ধকবাল্পফ দ্ধনদ্ধভতত (দ্ধচে-৫) ল্পর াআল্পকর মড দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন। যজদ্ধভন দ্ধযদতন  প্রকে কতৃতক্ষ মথল্পক জানা
মগল্পছ, এদ্ধি োজায জন্য এএ মার যফযা  মগআট দ্ধনভতাল্পণয জন্য দযে অফান কল্পয কাম তাল্পদ মদয়া ল্পর এদ্ধি োজায
জন্য এএ মার যফযা  মগআট দ্ধনভতাণ কাজটি এখন ম্পন্ন য়দ্ধন এফং দ্ধফর প্রদান কযা য়দ্ধন। দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅয
মভাতাল্পফক দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ংস্থানকৃত ৪৩.১৮ রক্ষ টাকায পুল্পযা টাকা এদ্ধি োজা দ্ধনভতাল্পণয জন্য ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ মা
াঞ্জস্যপুণ ত। প্রকে ভাদ্ধপ্তয ১ (এক) ফছয ল্পয প্রকল্পেয কাজ মল না য়াটা দ্ধতযআ দুঃখ জনক (ংভেদ্ধক্ত-ক);

দ্ধচে-৫: মগআট দ্ধফীন এদ্ধি োজা

দ্ধচে-৬: দ্ধনদ্ধভতত দ্ধপ মল্পডয দ্ধদ্ধড়য বাংগা টাআরস্

৮.৩। দ্ধপ মড, দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি মড  টিদ্ধকট কাঈন্টায দ্ধনভতাণঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত ০১টি দ্ধপকাভ
দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি মড  ০১টি টিদ্ধকট কাঈন্টায দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মগল্পছ, ০১টি দ্ধপ কাভ দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি
মড  টিল্পকট কাঈন্টায দ্ধনভতাণ (দ্ধচে-৫) কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু বফনটি তারাফি। তারাফি বফনটিয তারা খুল্পর মদখা মগল্পছ মগআল্পটয
ঈয মথল্পক অস্তযণ খল্প ল্পড়ল্পছ (দ্ধচে-৭ ) । অয প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ, বফনটিল্পত খুফআ দ্ধনেভাল্পনয আল্পরকদ্ধকেক  য়াটায
দ্ধপটিং ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া, বফনটিয ফীল্পভ পাটর মদখা মগল্পছ  ব্যফহৃত টাআর মবল্পঙ্গ ঈল্পঠ মগল্পছ (দ্ধচে-৬ , ৭,৮,৯)।
মমল্পতু, বফনটি দ্ধনভতাণ ম্পল্পন্নয য এখন ব্যফায শুরু য়দ্ধন, তাআ , ম বফল্পনয অস্তযণ খুল্পর ড়া, আল্পরকদ্ধকেক  য়াটায
দ্ধপটিং নষ্ট ল্পয় মায়া এফং ফীল্পভ পোঁটর প্রকে গ্রল্পণয পুল্পযা ঈল্পদ্দশ্যল্পক ব্যত কল্পযল্পছ এফং যকাযী ল্পথ তয ব্যফায মথামথ
য়দ্ধন ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।

দ্ধচে- ৭: দ্ধনদ্ধভতত দ্ধপ মল্পডয ল্পরস্তযা খল্প ড়ায দৃশ্য

দ্ধচে-৮: দ্ধনদ্ধভতত দ্ধপ মল্পডয দ্ধনেভাল্পনয আল্পরকদ্ধিক কাজ

দ্ধচে-৯: দ্ধনদ্ধভ তত দ্ধপ মল্পডয ফীল্পভ পাটর

দ্ধচে-১০: াফদ্ধরক টয়ল্পরট ১: দ্ধদ্ধড়দ্ধফীন দ্ধনদ্ধভতত াফদ্ধরক
টয়ল্পরট

৮.৪। াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাণঃ অল্পরাচয াল্পকত দতনাথীল্পদয জন্য ০২টি টয়ল্পরট দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত যল্পয়ল্পছ।
০২টি টয়ল্পরটআ দ্ধনভতাণ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতনকাল্পর ০২টি টয়ল্পরল্পটয ভল্পে
০১টি টয়ল্পরট অংদ্ধক দ্ধনদ্ধভতত ল্পয়ল্পছ মদখা মায়। অংদ্ধক দ্ধনদ্ধভতত টয়ল্পরল্পটয দ্ধদ্ধড় দ্ধনভতাণ কাজ এখন ম্পন্ন য়দ্ধন এফং ২য়
টয়ল্পরটটিয দ্ধদ্ধড় দ্ধনভতাণ কযা ল্পর দ্ধদ্ধড়টিয দ্ধতনটি ধাল্পয দুআটিয দ্ধপদ্ধনদ্ধং কাজ কল্পয টাআরস্ ব্যফায কযা ল্পর ৩য় ধা
দ্ধপদ্ধনদ্ধং কাজ  টাআরস্ ব্যফায কযা য়দ্ধন (দ্ধচে-১ ১)। পল্পর এ দ্ধফবাল্পগয প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধয দ্ধনকট প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ মম, এ ধযল্পণ
স্থানা দ্ধচি দ্ধফল্পনাদল্পনয সুল্পমাগ ীদ্ধভত কযল্পফ। তাছাড়া, ০২টি টয়ল্পরটআ ব্যফহৃত  ব্যফস্থানায় থাকায় দ্ধদল্পন দ্ধদল্পন তা নষ্ট
ল্পয় মাল্পে (দ্ধচে-১১, ১২)। ন্যদ্ধদল্পক, দ্ধনদ্ধভ তত টয়ল্পরল্পটয মটিক ট্যাংকটি ঈম্মুক্ত যল্পয়ল্পছ। পল্পর মম মকান ভয় মম মকঈ দ্ধফল্পল
কল্পয দ্ধশুযা দুঘট তনায় ড়ল্পত াল্পয। গত জুন,২০১৪মত প্রকেটি ভাপ্ত মঘাদ্ধলত ল্পর খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয াল্পকত াফদ্ধরক
টয়ল্পরট দ্ধনভতাণ কাজ মল কযল্পত না াযা দাদ্ধয় মত্ব চযভ ফল্পরা এফং কাজ মল না য়া ল্পত্ব দ্ধফর প্রদান (
দ্ধদ্ধঅয
নুমায়ী) কযা অদ্ধথ তক শংখরায দ্ধযিী (ংভেদ্ধক্ত-ক);

দ্ধচে-১১: াফদ্ধরক টয়ল্পরট ২: ল্পধ তক দ্ধনদ্ধভতত দ্ধদ্ধড়
াফদ্ধরক টয়ল্পরট

দ্ধচে-১২: দ্ধনদ্ধভতত াফদ্ধরক টয়ল্পরল্পটয ঈন্মুক্ত মপটি ট্যাংক

৮.৫। বৃক্ষল্পযাণ  ম তৌন্দয্যতফধ তণ কাজঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত বৃক্ষল্পযাণ  মৌন্দয্যতফধ তন ংল্পগয অতায় ৩০০০টি বৃক্ষল্পযাণ, ২০টি লায়ায
মফড, ০৩টি মযদ্ধস্দকা, ০২টি Sculpture, ০১টি টিরা  ০১টি পাঈল্পন্টট দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ; তায ভে ল্পত মকান বৃক্ষল্পযান
কযা য়দ্ধন এফং টিরা স্থান কযা য়দ্ধন । এছাড়া, ২০টি লায়ায মফড  ০৩টি মযদ্ধস্দকায ভে ল্পত ০২টি মযদ্ধস্দকা  ০৬টি
লায়ায মফড দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন ভল্পভত দ্ধযদতন  প্রাপ্ত তল্পথ্য জানা মায়। অয মদখা মগল্পছ , ০৬টি লায়ায মফড দ্ধনভতাণ কযা
ল্পর ০৬টি লায়ায মফল্পডয মকানটিল্পত পৄর মনআ। দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ মম, দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক কর কাজ
মল ল্পয়ল্পছ এফং ফযাদ্দকৃত ৩৪.৫০ রক্ষ টাকায ভল্পে ৩৪.৪৫ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ-৫,িদ্ধভক নং-৭, ংভেদ্ধক্ত-ক))।

৮.৬। অভল্পব্ররা মড, মফি, দ্ধকদ্ধনক মড  মযস্টুল্পযন্ট দ্ধনভতাণঃ দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায় মম, অল্পরাচয ংল্পগয অতায় অভল্পব্ররা
মড দ্ধনভতাণ কযা ল্পর মল্পডয দ্ধপদ্ধনদ্ধং কাজ এখন ম্পন্ন য়দ্ধন (দ্ধচে-১৩)। দ্ধডদ্ধদ্ধ ’য ংস্থান নুমায়ী ৩০টি মফল্পিয
ভল্পে মকান মফি দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅল্পয কর কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ম্পূন ত ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ; মা
গ্রনল্পমাগ্য নয়। এছাড়া দ্ধকদ্ধনক মড  মযস্টুল্পযন্ট দ্ধনভতান কযা ল্পয়ল্পছ দ্ধকন্তু াকতটি চালু না য়ায় দ্ধকদ্ধনক মড 
মযস্টুল্পযন্ট ব্যফহৃত যল্পয়ল্পছ (ংভেদ্ধক্ত-ক);

দ্ধচে-১৩: দ্ধনদ্ধভতত অভল্পব্ররা

দ্ধচে-১৪: দ্ধনদ্ধভতত তোঁয কোঁটা মেঁড়া

৮.৭। দ্ধফদুযতায়ন, এদ্ধি প্রাজায় মলদ্ধক্সফর এএ মগআট  তায কাটা মফড়া দ্ধনভতাণঃ ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মায় মম, এদ্ধি স্দাল্পজায়
মকান এএ মগআট দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন। তাছাড়া, দ্ধনদ্ধভতত কাটা তাল্পযয মফড়া স্থাদ্ধত মার মথল্পক ভাল্পঝ ভাল্পঝ খুল্পর মায়ায়
াল্পকতয দ্ধনযািা দ্ধফদ্ধিত ল্পে ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। অযদ্ধদ্ধ মাল্পরয াল্পথ তাযগুল্পরা ভেক্ত কযা ল্পয়ল্পছ কাটা দ্ধদল্পয় মা
মটকআ নয় ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। ম তল্পফক্ষণকাল্পর অয মদখা মায় মম, দ্ধফদুযতায়ল্পনয জন্য দ্ধকচৄ
SPC Pole স্থান কযা
ল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু দ্ধফদুযতায়ন কাজটি ম্পন্ন য়দ্ধন। জানা মগল্পছ, এআ প্যাল্পকল্পজয টাকা ঠিকাদাযল্পক দ্ধযল্পাধ কযা য়দ্ধন দ্ধকন্তু
দ্ধদ্ধঅল্পয পুল্পযা থ ত ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ (ংভেদ্ধক্ত-ক);
৮.৮। ভূদ্ধভ ঈন্নয়নঃ দ্ধটি কল্পতাল্পযন  দ্ধদ্ধঅয সূল্পে জানা মগল্পছ াকতটি দ্ধনভতাল্পণয জন্য ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ কযতঃ ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ।
ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মগল্পছ াল্পকতয ভল্পে মছাট মছাট গতত  াল্পকতয ভল্পে এফং নদীয ধায দ্ধদল্পয় অফজতনায স্তু
যল্পয়ল্পছ। আা মথল্পক প্রতীয়ভান য় ভূদ্ধভ ঈন্নয়ল্পনয কাজ মথামথবাল্পফ ম্পন্ন য়দ্ধন।
৮.৯। দ্ধচরল্পরন মজান দ্ধনভতাণঃ দ্ধচরল্পরন মজান দ্ধনভতাল্পণয জন্য াকতটিল্পত ০২টি মভদ্ধয মগা যাঈে, ০৪টি see saw, ০১টি see saucer,
০৪টি মন্ডুরাভ, ০৪টি লাআভদ্ধফং মার, ০১টি জাদ্ধম্পং প্যাড, ০২টি দ্ধলায এফং ০১টি অটিদ্ধত পদ্ধার টাল্পনর দ্ধনভতাল্পণয জন্য
নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত মভাট ৪৭.৭৫ রক্ষ টাকায ংস্থান যল্পয়ল্পছ। এ দ্ধফবাল্পগ মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন মথল্পক মদখা মায়
মম, কর কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ৪৭.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। তল্পফ দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মগল্পছ, াকতটিল্পত মকান জাদ্ধম্পং
প্যাড স্থান কযা য়দ্ধন। প্রকে দ্ধযচারক জানান মম, জাদ্ধম্পং প্যাড িয় কযা ল্পয়ল্পছ এফং াকতটি মমল্পতু চালু য়দ্ধন; তাআ
জাদ্ধম্পং প্যাডগুল্পরা মস্টাল্পয যাখা ল্পয়ল্পছ। াকতটি মখন চালু কযা ল্পফ; তখন এটি াল্পকত স্থান কযা ল্পফ।
৮.১০। িয় ংিান্ত তথ্য  প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক কাল্পজয গ্রগদ্ধত ম তল্পফক্ষণঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয মভাট ৩৫টি প্যাল্পকল্পজ প্রকেভূক্ত কাজগুল্পরা
ম্পাদমনয ংস্থান যল্পয়ল্পছ দ্ধকন্তু খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন মথল্পক প্রাপ্ত তল্পথ্যয মদখা মায় মম, মভাট ২৫টি দযে অফান  চ্যদ্ধক্ত
ম্পাদন কল্পযল্পছ। মায ভল্পে ৫টিয দ্ধফর প্রদান কযা য়দ্ধন ( ংভেদ্ধক্ত-ক)। দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅয এ কর কাজ ম্পাদ্ধদত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত
ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। ২০০৭.৮৭ রক্ষ টাকা দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ ।
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত ২৫টি প্যাল্পকল্পজয ভে মথল্পক দদব্যিল্পভ ‘‘ভয়ূয নদীয দ্ধিভ তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায াকত দ্ধনভতাণ
প্রকল্পে তাযকাটা মফড়া দ্ধনভতাণ স্থান’’ প্যাল্পকল্পজয কাগজে ম তল্পফক্ষণ কযা য়। নদ্ধথে ল্পত মদখা মায় মম, গত ০২/১০/২০১০
তাদ্ধযল্পখ দদদ্ধনক আনদ্ধকরাফ  প্রফা দ্ধেকায় ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফান কযা য়। দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত দ্ধযক্ষাল্পন্ত মদখা মায় মম,

দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ এয ঈ-দ্ধফদ্ধধ ৯০(১) নুযণ কযা য়দ্ধন। ঈক্ত ঈ-দ্ধফদ্ধধ নুমায়ী দ্ধফজ্ঞান প্রকাল্পয জন্য দ্ধদ্ধঅয-২০০৮
এয তপদ্ধর-১০ এ ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফাল্পনয জন্য দ্ধনধ তাদ্ধযত পযল্পভট যল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু অল্পরাচয প্যাল্পকল্পজয মক্ষল্পে তা
নুযণ না কল্পয দ্ধনল্পজল্পদয ভল্পতা কল্পয ঈম্মুক্ত দযে িদ্ধতল্পত ঈক্ত কাল্পজয জন্য ফযাদ্দকৃত টাকায দ্ধযভাণ যাদ্ধয ঈল্পেখ
কযা ল্পয়ল্পছ; মা দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ এয রংঘন। এছাড়া, অল্পনস্টতভাদ্ধনয দ্ধযভাণ, এযানুয়ার টান তবায এবাল্পযজ আতযাদ্ধদ দ্ধফলয়গুল্পরা
ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। ঈক্ত দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্তল্পত দ্ধদ্ধঅয (দ্ধদ্রৃতীয় ংল্পাধনী) ২০০৯ নুমায়ী দ্ধযচাদ্ধরত ল্পফ ভল্পভত ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ;
মা ঠিক নয়। ন্যদ্ধদল্পক অল্পনস্টতভাদ্ধনয দ্ধযভান ংখ্যায়  তাং ঈবয় পযল্পভল্পট ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। ম তল্পফক্ষল্পণ অয মদখা
মায় মম, মভাট ২৮ জন দযদাো দযে দাদ্ধখর কল্পযন। যফতীল্পত মটোয ল্পদ্ধনং দ্ধট  ভল্যায়ন কদ্ধভটিয কাম তদ্ধফফযণী
ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা মায় মম, মভাট ২৮টিয ভল্পে ২৬টি মযনদ্ধব দযল্পেয প্রল্পতযল্পকআ ৫% কল্পভ দযে কযায় রটাদ্ধযয ভােল্পভ
এক জনল্পক ৪১,৫৫৩৯৮.৮০ টাকায় দ্ধনফ তাচল্পনয দ্ধিান্ত গৃীত য় দ্ধকন্তু দযে ভল্যায়ন কাম তদ্ধফফযণীল্পত কাল্পক দ্ধনফ তাচন কযা ’র
তোঁয ঈল্পেখ মনআ। ঈক্ত দযে ভল্যায়ন কদ্ধভটিল্পত ক) জনাফ দ্ধরয়াকত অরী খান, প্রকে দ্ধযচারক, খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন খ)
কাজী মভাঃ াদ্ধফরুর অরভ, তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী, মকদ্ধডএ গ) মভাঃ অজারুর আরাভ, দ্ধফএ, মকদ্ধদ্ধ ঘ) মভাঃ নদ্ধজভৄর
আরাভ, প্রধান প্রল্পকৌরী (বাযাপ্ত), মকদ্ধদ্ধ ঙ) অজভর অভদ (তন), প্যাল্পনর মভয়য-১, কাঈদ্ধন্সরয ২৮নং য়াড, চ)
তন কুভায মঘাল, প্রধান দ্ধনফ তাী কভতকততা  বাদ্ধত দস্য দ্ধল্পল্পফ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন এফং জনাফ এদ্ধফএভ ভাভৄনুয যদ্ধদ,
বাযাপ্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, কুল্পয়ট কদ্ধভটিয দস্য ল্পর ঐ ভয় ল্পজ্জ গভন কযায় নুদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন। যফতীল্পত মনাটিদ্ধপল্পকন
ফ এযায়াড ত নুাল্পয মদখা মায় মম, মভা ত কাভার এন্টাযপ্রাআজল্পক কাম তাল্পদ প্রদান কযা য়। দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ধাযা ৪৯
নুমায়ী ীদ্ধভত িদ্ধত ব্যদ্ধতল্পযল্পক রটাযীয ভােল্পভ মকান দযে দাতা মমন দ্ধনফ তাদ্ধচত না ন তায দ্ধনিয়তা প্রদাল্পনয ঈল্পেখ
যল্পয়ল্পছ এফং দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ৬৪ ধাযা নুমায়ী এ অআন বংল্পগয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থায দ্ধফলয় ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ।
৮.১১। দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅল্পয প্রদ তথ্য মভাতাল্পফক প্রকল্পেয External দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু ল্পকান Inteenal Audit ম্পন্ন য়দ্ধন
External Audit এ মকান Objection মদয়া য়দ্ধন দ্ধকন্তু ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন  তথা ঈাল্পি মদখা মায় এ প্রকল্পেয দ্ধকচৄ কাজ
ম্পন্ন য়দ্ধন এফং কাজ না কল্পয দ্ধদ্ধঅল্পয থ ত ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। তাআ দ্ধফলয়টি এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট াভঞ্জস্য ফল্পর
প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
৮.১২। নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাজ না কযা এফং মথা ভল্পয় কাজ মল না য়াঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী Cycling ways parking,
বৃক্ষল্পযান  টিরা স্থান কযা য়দ্ধন এফং দ্ধফদুযতায়ন, টয়ল্পরট দ্ধনভতাণ, াআল্পকর মড দ্ধনভতাণ, এদ্ধি োজায মগআট দ্ধনভতাণ
কাজগুল্পরা অংদ্ধক ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ; দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅয মল্পফ তক্ষল্পণ মদখা মায় মম , দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ
ঈল্পেখ কল্পয দ্ধদ্ধঅল্পয অদ্ধথ তক ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ । থ তাৎ দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক কাজ ম্পন্ন না কল্পয দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ ।
এ দ্ধফলল্পয় প্রশ্ন কযা ল্পর ংদ্ধিষ্ট প্রকে দ্ধযচারক মকান দুিয দ্ধদল্পত াল্পযনদ্ধন । তল্পফ, প্রকে দ্ধযচারক জানান মম , ভাভরায
কাযল্পণ ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রল্পন দ্ধফরম্ব ল্পয়ল্পছ এফং কাজগুল্পরা মথাভল্পয় ভাপ্ত কযা মায়দ্ধন (নুল্পেদ-৫, ংভেদ্ধক্ত-ক);
৯। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
খুরনাফাী তথা দ্ধশুল্পদয দ্ধচিদ্ধফল্পনাদল্পনয ব্যফস্থা
কযা; নফধ দখর মথল্পক নদীল্পক যক্ষা কল্পয
জরাফিতা দূযীকযণ এফং নদীয তীয  াল্পকত
গাছ মযান দ্ধযল্পফল্পয ঈন্নয়ন কযা।

দ্ধজতত পরাপর
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কতৃতক মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদল্পন ঈল্পরস্দখ কযা
ত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এ
ল্পয়ল্পছ মম, অল্পরাচয প্রকল্পেয দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
ত য়দ্ধন।
দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট প্রদ্ধতয়ভান ল্পয়ল্পছ মম, দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
এ দ্ধফলল্পয় ভতাভত প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধযদতন, ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্প
দ্ধফস্তাদ্ধযতবাল্পফ ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।

১০। ঈল্পদ্দশ্য পুযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযনঃ ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্পয অল্পরাচনায ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয ফরা মায় মম, প্রকল্পেয
ত য়দ্ধন। দ্ধফস্তাদ্ধযত ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্পয অল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ।
কাদ্ধিত ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজত
১১।

ভস্যাঃ

১১.১। এল্পপ্রাচ ড়ক, বযন্তযীণ াল্পয় চরায থ, cycling ways parking: াকত বযন্তল্পয াল্পয় চরায থ দ্ধনভতাল্পণয জন্য স্থাদ্ধত
ব্লকগুল্পরা ঈচ্যুঁ দ্ধনচ্য, মকাণা মবল্পঙ্গ মায়া, প্রকেটি জুন,২০১৪ মত ভাপ্ত মঘালণা কযা ল্পর ব্লক স্থান কাজ চরভান থাকায়
াদ্ধফ তকবাল্পফ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ঈল্পদ্দল্পশ্য মক ব্যত কল্পযল্পছ । তাছাড়া, ৭৫০ দ্ধভটায দ্ধফদ্ধষ্ট cycling ways parking দ্ধনভাল্পণয

ংস্থান থাকল্পর তা দ্ধনভতাণ না কল্পয দ্ধদ্ধঅল্পয এল্পপ্রাচ ড়ক, বযন্তযীণ াল্পয় চরায থ, Cycling ways parking দ্ধনভতাল্পণয
জন্য ংস্থানকৃত ৯৬.২৯ রক্ষ টাকায ভল্পে ৯৬.১৮ রক্ষ টাকা ব্যয় মদখাল্পনা অদ্ধথ তক শংখরা দ্ধযিী (৮.০, ংভেদ্ধক্ত-ক);
১১.২। নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাজ না কযা এফং মথা ভল্পয় কাজ মল না য়াঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক কাজ ম্প ন্ন না কল্পয
দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী দ্ধফর প্রদান এফং দ্ধদ্ধঅল্পয অদ্ধথ তক দ্ধাফগুল্পরা ঠিকবাল্পফ ঈস্থান না কযা অদ্ধথ তক শংখরা দ্ধযিী ।
ঈল্পেখ্য মম, মকান একটি ঈন্নয়ন প্রকে ভাদ্ধপ্ত মল্পল প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয) প্রকে দ্ধযচারক কতৃতক প্রস্তুত কযা য়
এফং ংস্থা, ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাল্পগয ভােল্পভ অআএভআ দ্ধফবাল্পগ মপ্রযণ কযা য়; তাআ এতগুল্পরা ধা ায ল্পয় অল্পর খুরনা দ্ধটি
কল্পতাল্পযন এরাকায় স্থাদ্ধত াকতটিল্পত কাজ না কল্পয এফং কাজ চরভান মযল্পখ এ দ্ধফবাল্পগ দ্ধদ্ধঅয মপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ (৮.১৩,
ংভেদ্ধক্ত-ক);
১১.২। এদ্ধি োজা  াআল্পকর মড দ্ধনভতাণঃ দ্ধদ্ধঅল্পয দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ংস্থানকৃত ৪৩.১৮ রক্ষ টাকায পুল্পযা টাকা এদ্ধি োজা  াআল্পকর
মড দ্ধনভতাল্পণয জন্য ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ দ্ধকন্তু দ্ধযদতল্পন মদখা মগল্পছ, াআল্পকর মড দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন এফং এদ্ধি োজায়
মলদ্ধজফর এএ মগআট দ্ধনভতাণ কাজ ম্পন্ন য়দ্ধন । প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০১ ফছয ল্পয িয়কৃত কাজ ম্পন্ন না য়া এফং দ্ধফর
প্রদান অদ্ধথ তক চয়  শংখরা দ্ধযিী (৮.২);
১১.৩। দ্ধপ মড, দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি মড  টিদ্ধকট কাঈন্টায দ্ধনভতাণঃ প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০১ ফছয ল্পয দ্ধনদ্ধভতত াকতটি চালু না কযা য় াকত
চত্ত্বল্পয দ্ধনদ্ধভ তত দ্ধপ-কাভ দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি মড টি তারাফি যল্পয়ল্পছ; থ তাৎ াকতটি দ্ধনভাল্পণ ত য ঈল্পদ্দল্পশ্য দ্ধজতত য়দ্ধন । তাছাড়া,
বফনটিয অস্তযণ খল্প ড়া, দ্ধনেভাল্পনয আল্পরকদ্ধকেক  য়াটায দ্ধপটিং, ফীল্পভ পাটর, টাআর মবল্পঙ্গ মায়ায পল্পর দ্ধনদ্ধভ তত
ত য়দ্ধন এফং যকাদ্ধয ল্পথ তয চয় ল্পয়ল্পছ (৮.৩);
দ্ধপ-কাভ দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি মডটিয ভান কাংদ্ধখত ভাল্পনয দ্ধজত
১১.৪। াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাণঃ াকতটিল্পত ০২টি াফদ্ধরক টয়ল্পরট অংদ্ধকবাল্পফ দ্ধনভতাণ এফং দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয দ্ধফর প্রদান কযা
দ্ধযকেনা  অদ্ধথ তক শংখরা দ্ধযিী (নুল্পেদ-৮.৪);
১১.৫। বৃক্ষল্পযান  মৌন্দয্যফধ তনঃ ৩০০০টি গাছ মযান, ০২টি মযদ্ধস্দকা  ০৬টি লায়ায স্থান না কযায় াকতটি দ্ধযপূণ ততা াআদ্ধন।
ন্যদ্ধদল্পক দ্ধযকদ্ধেত কাজ না কল্পয থ ত দ্ধযল্পাধ অদ্ধথক শংখরা দ্ধযিী (নুল্পেদ-৮.৫, ংল্পমাজনী-ক এয িদ্ধভক নং-৭);
১১.৬। অযদ্ধদ্ধ ঘাটঃ অল্পরাচয প্রকেটি জুরাআ ২০০৮ ল্পত জুন ২০১৪ মভয়াল্পদ মভাট ০৬ ফছয মভয়াল্পদ ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পর  এফং পুল্পযা
থ ত প্রাপ্ত ল্পর দ্ধযকেনা নুমায়ী াল্পকতয এক াল্প ফদ্ধস্থত ভয়ূয নদীয তীল্পয অযদ্ধদ্ধ ঘাট দ্ধনভতাণ কযল্পত না াযা চযভ
দক্ষতা ভল্পভত এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট প্রতীয়ভান য়। ভয়ূয নদীয তীল্পয স্থাদ্ধত দ্ধরদ্ধনয়ায াকতটিল্পত ংস্থানকৃত অযদ্ধদ্ধ ঘাট দ্ধনভতাণ
কযা ল্পর নাগদ্ধযক সুদ্ধফধা  াল্পকতয ম তৌন্দয্য বৃদ্ধি মত এফং ংস্থানকৃত যকাযী ল্পথ তয মথামথ ব্যফায ’ত (নুল্পেদ-৮.৬);
১১.৭। অভল্পব্ররা মড, মফি, দ্ধকদ্ধনক মড  মযস্টুল্পযনটঃ এ ংল্পগয অতায় অভল্পব্ররা মড দ্ধনভতাণ কযা ল্পর মল্পডয দ্ধপদ্ধনদ্ধং
কাজ  দ্ধযকেনা নুমায়ী ৩০টি মফি স্থান না কল্পয দ্ধফর প্রদান অদ্ধথক  দ্ধযকেনা শংখরা দ্ধযিী। এ কর কাজ ম্পন্ন
না য়ায় াদ্ধফ তকবাল্পফ াকত স্থান কল্পয জনগল্পণয দ্ধচি দ্ধফল্পনাদল্পনয ঈল্পদ্দশ্য পর য়দ্ধন এফং যকাদ্ধযয ল্পথ তয ঠিক ব্যফায
য়দ্ধন (নুল্পেদ-৮.৭);
১১.৮। দ্ধফদুযতায়ন  কাটা তামযয মফড়া দ্ধনভতাণঃ প্রকে ভাদ্ধপ্তয ১ ফছয য ংস্থানকৃত থ ত ব্যল্পয়য দ্ধফদুযতায়ন ভাপ্ত না য়ায় াকত
স্থান কাজ ব্যথ ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া, দ্ধনদ্ধভতত কাটা তামযয মফড়া স্থাদ্ধত মার মথল্পক
ভাল্পঝ ভাল্পঝ খুল্পর মায়ায় াল্পকতয দ্ধনযািা দ্ধফদ্ধিত ল্পে ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। মস্পদ্ধদ্ধপল্পকন নুাল্পয কাটা তা মযয মফড়া
স্থান কাজটি কযা ল্পর প্রকে ভাদ্ধপ্তয ভাে ১ (এক) ফছল্পযয ভল্পে তা ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ল্পতা না ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ-৮.৮);
১১.৯। টাআভ  কস্ট বাযযান, প্রকল্পেয অতায় কর কাজ মথাভল্পয় ভাপ্ত না য়া এফং াকতটি চালু না য়াঃ জুরাআ ২০০৮ জুন ২০১১ মভয়াল্পদ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গ্রণ কযা য়। যফতীল্পত ০১ ফায ংল্পাধন মভয়াদবৃদ্ধি,  ০১ ফায ব্যয় বৃদ্ধি
ব্যদ্ধতল্পযল্পক মভয়াদ বৃদ্ধি  প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০১ ফছয য ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতনকার ম তন্ত কাজ ম্পন্ন না কযল্পত াযা খুরনা দ্ধটি
কল্পতাল্পযল্পনয প্রকে ফাস্তফায়ন ক্ষভতাল্পক প্রশ্নদ্ধফি কল্পয। তাছাড়া, প্রকেটি মথাভল্পয় ফাস্তফায়ন না কযায় একদ্ধদল্পক খুরনায
জনগণ দ্ধচে দ্ধফল্পনাদল্পনয সুল্পমাগ মথল্পক ফদ্ধিত ল্পরা ন্যদ্ধদল্পক, যকাল্পযয ল্পথ তয ঠিক ব্যফায য়দ্ধন। মা কাম্য নয়। তাছাড়া
ত ল্পফ না (নুল্পেদ- ৭.০৩);
াকতটি ব্যফহৃত না ল্পর দ্ধনদ্ধভতত স্থানাগুল্পরা ল্পকল্পজা  ময় মাল্পফ এফং াদ্ধফ তক কাংদ্ধখত রক্ষয দ্ধজত

১১.৯। িয় ংিান্ত তথ্য  প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক কাল্পজয গ্রগদ্ধত ম তল্পফক্ষণঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয মভাট ৩৫টি প্যাল্পকল্পজ প্রকেভূক্ত কাজগুল্পরা
ম্পাদল্পনয ংস্থান খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন মভাট ২৫টি দযে অফান  চ্যদ্ধক্ত ম্পাদন কল্পযল্পছ। দ্ধদ্ধঅয এ কর কাজ
ম্পাদন কল্পয ২০০৭.৮৭ রক্ষ টাকা দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু দ্ধযদতনকার ম তন্ত ২৫টি ভল্পে ৫টিয
দ্ধফর প্রদান না কল্পয মভাট ২০০৬ .৮৭ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ ভল্পভত তথ্য ায়া মগল্পছ। দ্ধফলয়টি দ্ধযকেনা  অদ্ধথ তক শংখরা
দ্ধযিী। ন্যদ্ধদল্পক, দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ এয ঈ-দ্ধফদ্ধধ ৯০(১) এয তপদ্ধর-১০ নুমায়ী ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফাল্পনয জন্য
দ্ধনধ তাদ্ধযত পযল্পভট যল্পয়ল্পছ। ঈ-দ্ধফদ্ধধ ৯০(১) দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ধাযা ৪৯ নুমায়ী ীদ্ধভত িদ্ধত ব্যদ্ধতল্পযল্পক রটাযীয ভােল্পভ
মকান দযে দাতা মমন দ্ধনফ তাদ্ধচত না ন তায দ্ধনিয়তা প্রদাল্পনয ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ। এ মক্ষল্পে ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফান কল্পয
রটাযীয ভােল্পভ দযদাতা দ্ধনফাচ তন কযা ল্পয়ল্পছ । পল্পর াদ্ধফ তক িয় কাম তিভটি অআনানুগ য়দ্ধন। দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ৬৪ ধাযা
নুমায়ী এ অআন বংল্পগয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থায দ্ধফলয় ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ-৫, ংভেদ্ধক্ত-ক);
১১.১০। দ্ধডট ঃঃ দ্ধদ্ধঅল্পয প্রদ তথ্য মভাতাল্পফক প্রকল্পেয মকান Internal Audit ম্পন্ন য়দ্ধন দ্ধকন্তু External দ্ধডট ম্পন্ন
ল্পয়ল্পছ। ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন  তথ্য ঈাি মথল্পক মদখা মায় এ প্রকল্পেয কর কাজ ম্পন্ন না কল্পয দ্ধদ্ধঅল্পয থ ত ব্যয় মদখাল্পনা
ল্পয়ল্পছ। এভতাফস্থায়, External Audit এ মকান Objection না মদয়াটা এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট া ভঞ্জস্য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ
(নুল্পেদ- ৮.১২)।
১২।

সুাদ্ধযঃ
১২.১। ম্পন্ন  ধ ত ম্পন্ন কাজঃ বযন্তযীণ াল্পয় চরায থ, Cyeling ways parking, াআল্পকর মড, এদ্ধিোজায এএ
মগআট, অযদ্ধদ্ধ ঘাট, অভল্পব্ররা মড, টয়ল্পরট, বৃক্ষল্পযাণ, মযদ্ধেকা, লায়ায মফড মম কর স্থানা দ্ধনভতাণ কাজ
ম্পন্ন য়দ্ধন ফা দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন; তায কাযণ খুল্পজ মফয কযল্পত ল্পফ। এছাড়া, অল্পরাচয প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয প্রকৃত
ল্পক্ষ কতটুকু কাজ কযায জন্য ঠিকাদাল্পযয াল্পথ চ্যদ্ধক্ত কযা ল্পয়ল্পছ, ম নুাল্পয কতটুকু কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ 
কত দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ এফং মম কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ তা মথামথ Specification নুাল্পয কযা ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তা
অয খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ- ১১.১, ১১.২, ১১.৪, ১১.৫, ১১.৭, ংভেদ্ধক্ত-ক);
১২.২। দ্ধনন্মভাল্পনয কাজঃ প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০১ ফছয ভল্পে দ্ধনদ্ধভতত বযন্তযীণ াল্পয় চরায থ , াকত চত্ত্বল্পয দ্ধনদ্ধভতত ত দ্ধপ-কাভ
দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি বফনটিয অস্তযণ খল্প ড়া, দূফ তর আল্পরকদ্ধকেক  য়াটায দ্ধপটিং, ফীল্পভ পাটর , টাআর মবল্পঙ্গ মায়ায
কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ- ১১.৩, ১১.৮);
১২.৩। িয় ংিান্ত তথ্য  প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক কাল্পজয গ্রগদ্ধত ম তল্পফক্ষণঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয মভাট ৩ ৫টি প্যাল্পকল্পজয কাজ মভাট
২৫টি প্যাল্পকল্পজ ম্পন্ন কযা দ্ধযকেনা শংখরা দ্ধযিী (ংভেদ্ধক্ত-ক)। তাছাড়া দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয ২০০৭.৮৭ রক্ষ টাকা
অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত ঈল্পেখ কযা ল্পরা দ্ধযদতনকাল্পর প্রাপ্ত তথ্য মভাতাল্পফক মদখা মায় মম, ২৫টি প্যাল্পকল্পজয
ভল্পে ৫টিয দ্ধফর প্রদান কযা য়দ্ধন পল্পর মভাট ২০০৬ .৮৭ রক্ষ টাকা অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ। দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পদ্দশ্য
প্রল্পণাদ্ধদত বা মফ এরু ভুর তথ্য ঈস্থান কযায জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা 
াদ্ধফ তক তথ্যাদ্ধদ দ্ধযক্ষাল্পন্ত ংদ্ধিষ্ট
ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ ব্যদ্ধয়ত থ ত যকাযী মকালাগাল্পয মপযত দ্ধনদ্ধিত কযল্পফ এফং াদ্ধফ তক বাল্পফ িয় কাম তিভটি যকাযী
দ্ধফযভান িয় নীদ্ধতভারায অল্পরাল্পক খদ্ধতল্পয় মদখা মমল্পত াল্পয(নুল্পেদ- ৯.১১);
১২.৪।

টাআভ  কস্ট বাযযান, প্রকল্পেয অতায় কর কাজ মথাভল্পয় ভাপ্ত না য়া এফং াকতটি চালু না য়াঃ
প্রকেটি দ্ধনধ তাদ্ধযত মভয়াদ  ব্যয় ল্প ক্ষা মথািল্পভ ০৩ (দ্ধতন) ফছয  ৩৬৩.৯৪ র ক্ষ টাকা দ্ধধক প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পছ।
তাযল্পয প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০১ ফছয য ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতনকা †র কর কাজ ম্পন্ন না কযল্পত াযা  াকতটি চালু
কযল্পত না াযায কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং দ্ধতদ্রুত াকতটি চালু কযা ব্যফস্থা গ্রণ
কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ- ৭.৩);

১২.৫। দ্ধডটঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয মকান Internal Audit না কযায কাযণ  ঠিকাদাযল্পক ০৫টি দ্ধফর প্রদান ফাকী  দ্ধকচৄ কাজ
ভাল্পপ্তয য দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয External দ্ধডল্পট মকান Objection না থাকায দ্ধফলয়টি মাচাআ কযা অফশ্যক
(নুল্পেদ- ৮.১২);
১২.৬। নুল্পেদ ১২.১ মথল্পক ১২.৫ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং
০১ ভাল্পয ভল্পে গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকত এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

ংভেদ্ধক্ত-ক
দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক কাল্পজয দ্ধফফযণঃ
িঃ নং প্যাল্পকল্পজ
য নাভ

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক
দ্ধদ্ধঅয, প্রকে কতৃতক্ষ মথল্পক
দ্ধযকদ্ধেত কাজ
 ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতনকাল্পর
কাজ
একক
দ্ধযভান প্রাপ্ত তথ্য মভাতাল্পফক প্যাল্পকজ
দ্ধবদ্ধিক ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ
Land acquisition
একয ১৪.০১৭ জদ্ধভ দ্ধধগ্রণ
land development দ্ধকঈদ্ধফ- ৬০৭২৫ ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
ক দ্ধভ.
াকত প্রকল্পেয ধীল্পন ভূদ্ধভ
ঈন্নয়ন
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত ভাটি বযাট

1.
2.

WD1

3.

WD4
WD6
WD7
WD8

Construction of
Internal Path
ways (walk
ways)
-cycling ways
-Parking

দ্ধভ.
দ্ধভ.
ফগ ত দ্ধভ.

২১৮৮
৬০০
৭৫০

4.

WD9
WD10

-Construction of
Entry Plaza
-cycle shed

ফগ ত দ্ধভ.

২২৫০

5.

WD11
WD12

Construction of
office shed &
Ticket counter,
Public toilet

ংখ্যা

১
১
২

WD2
WD3
WD4
WD5

প্রদি
দ্ধফল্পরয
দ্ধযভান

ভতাভত

১৫০০.২৫
২০.১৮
০৪টি প্যাল্পকল্পজয
ভােল্পভ কাজটি
ম্পল্পন্নয দ্ধযকেনা
থাকল্পর ভাে ০৩টি
৮৮.৬৮
প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ
কাজটি ম্পন্ন কযা
ল্পয়ল্পছ মা দ্ধযকেনা
শংখরায দ্ধযিী।
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
১৬.১৬
০৪টি প্যাল্পকল্পজয
াল্পকত য়াকল্পয় দ্ধনভতাণ
ভােল্পভ কাজটি
(১ভ ং)
ম্পল্পন্নয দ্ধযকেনা
থাকল্পর ভাে ০২টি
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
২৭.৩৩
প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ
াল্পকত য়াকল্পয় দ্ধনভতাণ(২য় (চুড়ান্ত
কাজটি ম্পন্ন কযা
ং)
য়ফর
ল্পয়ল্পছ মা দ্ধযকেনা
মদা
শংখরায দ্ধযিী।
য়ন)
এভনদ্ধক এ ংল্পগয
cycling ways দ্ধনভতাণ
কযা য়দ্ধন।
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
১৪.২২
০২টি প্যাল্পকল্পজয
াল্পকতয এদ্ধন্টোজা দ্ধনভতাণ
ভােল্পভ কাজটি
(মবল্পভন্ট+লায়ায মফড)
ম্পল্পন্নয দ্ধযকেনা
Supply of SPC ploe for
Lnear Park
থাকল্পর ০৪টি
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ
াল্পকত এদ্ধন্টোজায মলদ্ধক্সফর
কাজটি ম্পন্ন কযা
এএ মগট দ্ধনভতাণ
ল্পয়ল্পছ মা দ্ধযকেনা
শংখরায দ্ধযিী।
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
১৯.৫৯
এভনদ্ধক এ ংল্পগয
াল্পকত এদ্ধন্টোজা  টিদ্ধকট
cycle shed দ্ধনভতাণ
কাঈন্টায দ্ধনভতাণ
কযা য়দ্ধন এফং
এদ্ধন্টোজায মলদ্ধক্সফর
এএ মগট দ্ধনভতাণ
কযা য়দ্ধন।
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
৩২.১২
০২টি প্যাল্পকল্পজয
াল্পকত দ্ধপ কাভ
ভােল্পভ কাজটি
দ্ধদ্ধকঈদ্ধযটি মড  ২টি
ম্পল্পন্নয দ্ধযকেনা

িঃ নং প্যাল্পকল্পজ
য নাভ

6.
7.

8.

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক
দ্ধদ্ধঅয, প্রকে কতৃতক্ষ মথল্পক প্রদি
ভতাভত
দ্ধযকদ্ধেত কাজ
 ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতনকাল্পর দ্ধফল্পরয
কাজ
একক
দ্ধযভান প্রাপ্ত তথ্য মভাতাল্পফক প্যাল্পকজ দ্ধযভান
দ্ধবদ্ধিক ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ
াফদ্ধরক টয়ল্পরট কভল্পেক্স
থাকল্পর ০১টি
দ্ধনভতাণ
প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ
কাজটি ম্পন্ন কযা
ল্পয়ল্পছ মা দ্ধযকেনা
শংখরায দ্ধযিী।
WD13 Construction of
ংখ্যা
২
দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন
WD14
WD15
WD16
WD17
WD18

WD19
WD20
WD21
WD22
WD23
WD24
WD25

RCC Ghat
Plantation
beautification:
Flower beds,
Replica
Sculpture,
Tilla,
Fountain

Construction of
Umbrella shed,
Bench,
Picnic Shed,
Restaurant,
Boundary wall,
Barbed wire
fencing
Decorative well

ংখ্যা

ংখ্যা

৩০০০
২০
৩
২
১
১

ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত মপায়াযা দ্ধনভতাণ
দ্ধনভতাণ;
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত বাষ্কম ত  মযদ্ধেকা
স্থান

৭.১৮

১০
৩০
২
১
২৫০
১৫৯৮
১৩০

ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াকত দ্ধনভতাণ প্রকল্পে তাযকাটা
মফড়া দ্ধনভতাণ;
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত ফাঈোযী য়ার
দ্ধনভতাণ;
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত একটি মযষ্টুল্পযন্ট
দ্ধনভতাণ;
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত দ্ধকদ্ধনক মড দ্ধনভতাণ
২টি দফদুযদ্ধতক কযণ;
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত মফি দ্ধনভতাণ;
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত অভল্পব্ররা মড
দ্ধনভতাণ;
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত ফজাযল্পবন টায়ায
দ্ধনভতাণ
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায

৩৭.১০

9.

WD26

Construction of
observation
tower

ংখ্যা

১

10.

WD27

Construction of

ংখ্যা

৫

৪.৬৯

৩১.৩৪

৩৪.৯৬

৪৬.৯৫

০৫টি প্যাল্পকল্পজয
ভােল্পভ কাজটি
ম্পল্পন্নয দ্ধযকেনা
থাকল্পর ০২টি
প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ
কাজটি ম্পন্ন কযা
ল্পয়ল্পছ মা দ্ধযকেনা
শংখরায দ্ধযিী।
এভনদ্ধক এ ংল্পগয
৩০০০টি বৃক্ষমযাণ,
০২টি মযদ্ধেকা  ০৬টি
লায়ায মফড দ্ধনভতাণ
কযা য়দ্ধন ।
০৭টি প্যাল্পকল্পজয
ভােল্পভ কাজটি
ম্পল্পন্নয দ্ধযকেনা
থাকল্পর ০
৬টি
প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ
কাজটি ম্পন্ন কযা
ল্পয়ল্পছ মা দ্ধযকেনা
শংখরায দ্ধযিী।
এভনদ্ধক এ ংল্পগয
৩০টি Bench এয
একটি দ্ধনভতাণ কযা
য়দ্ধন ।

-

৩৮.৬২

-

১৫.১০

-

িঃ নং প্যাল্পকল্পজ
য নাভ

11.

12.

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক
দ্ধদ্ধঅয, প্রকে কতৃতক্ষ মথল্পক প্রদি
দ্ধযকদ্ধেত কাজ
 ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতনকাল্পর দ্ধফল্পরয
কাজ
একক
দ্ধযভান প্রাপ্ত তথ্য মভাতাল্পফক প্যাল্পকজ দ্ধযভান
দ্ধবদ্ধিক ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ
General shop
াল্পকত দ্ধিভ াল্পবত ৫টি
মদাকান ঘয দ্ধনভতাণ  াদ্ধকং
চত্ত্বয দ্ধনভতাণ
WD28 Construction of
ংখ্যা
১
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
৬.৬৯
over canal path
াল্পকত একটি াল্পডদ্ধষ্ট্রয়ান
way
ব্রীজ দ্ধনভতাণ
WD29 Children zone:
ংখ্যা
৪
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
৪৭.০১
See saw, See
১
াল্পকত দ্ধচরল্পেন মজাল্পন মখরনা
saucer
৪
কাঠাল্পভা দ্ধনভতাণ(দ্ধচরল্পরন
Pendulum,
৪
যাআড)
Climbing Pole,
২
Marry go round,
Jumping pad,
১
Sliper,
২
Construction of
১
Artificial tunnel

13.

WD30

Electrification

মথাক

ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
৯.৪০
াল্পকত মার এনাদ্ধজত
মবায ল্যাম্প স্থান
ভয়ূয নদীয তীল্পয দ্ধরদ্ধনয়ায
াল্পকত এনাদ্ধজত মবায ল্যাম্প
স্থান

14.

WD31
WD32
WD34
WD35

Miscelleneous

মথাক

-

Consultancy

মথাক

15.
16.

কনারল্পটন্ট দ্ধনল্পয়াগ
২৫টি প্যাল্পকজ

৯.৩০
২০০৬.৮৭

ভতাভত

-

-

০১টি প্যাল্পকল্পজয
ভােল্পভ কাজটি
ম্পল্পন্নয দ্ধযকেনা
থাকল্পর ০২টি
প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ
কাজটি ম্পন্ন কযা
ল্পয়ল্পছ মা দ্ধযকেনা
শংখরায দ্ধযিী।
-

“খুরনায ঐদ্ধতযফাী ীদ দ্ধভনায, াদ্ধদ াকত  তৎংরগ্ন পুকুল্পযয ঈন্নয়ন
”
ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪)
০১।

প্রকল্পেয ফস্ত্ান:

০২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্ত্া:

খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন।
স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ

০৩। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ:
০৪।

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/ স্থানীয় যকায
দ্ধফবাগ।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
মভাট
ংল্পাদ্ধধত
টাকা
মভাট
প্রকে াায্য
টাকা
প্রকে
াায্য
৮৪১.২৬
৮৪০.০০
৮৪১.২৬
৮৪০.০০
-

প্রকৃত ব্যয়
মভাট
টাকা
প্রকে
াায্য

৮৩৮.৯৭
৮৩৮.৯৭
-

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

জুরাআ,২০১১
ল্পত
দ্ধডল্পম্বয,
২০১২

জুরাআ,২০১১
ল্পত
জুন, ২০১৪

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত দ্ধতিান্ত
ব্যয় (ভর ভয় (ভর
প্রাক্কদ্ধরত ফাস্তফায়ন
ব্যল্পয়য কাল্পরয %)
%)

জুরাআ,২০১১
ল্পত
জুন, ২০১৪

-

১০০%

ত গ্রগদ্ধতয তথ্য
০৫। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষযভাোয দ্ধফযীল্পত দ্ধজত
দ্ধনল্পে প্রদান কযা ল্পরা (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয):
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভক
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
একক ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
নং
কাল্পজয ংগ
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
(জুন,২০১১ ম তন্ত)
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
1
2
3
4
5
6
7
Construction of Shahid Minar
Sft
১
74.40
77.50
74.40
77.50

২

৩
৪
৫

plaza with ree work, eolumn,
beam, brick work/ceramnic,
brick e.e work, wall tiles etc.
Construction of r.c.c boundary
with (as per design) with
ceramic bricks, kahadem wall
tiles, ss pipe, MS gate mural
work on boundry wall.
R.C.C retaining wall around
the Hadis park.
Construction of work way
ober the pond
Construction of Public toilet &
police box in shahid meenar
compound

rft

93.70

1630

93.68

1630

rft

495.27

1342

495.0

1348

rft

55.78

3000

55.50

300

rft

5.70

409.26

6.68

40926

িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

একক

1

2

3
sft

৬
৭
৮

৯

Land Development by cutting
earth from pond
Construction of fountain in the
pond
Electrification of hadis park
GI pole 11 no LED fled light
32 no globe Bolard light-15
set MDB box-1 nov
BUSBER-1 set, MCB-75f bik
water oriif KED 120 n &
eartgubg 1 set.
Plantation & beautification
(Flower bed, bed, bench, etc)
Total

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
4
5
9.93
135309

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
(জুন,২০১১ ম তন্ত)
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
6
7
9.92
155309

no

15.00

1

14.94

1

L.S

24.50

মথাক

24.47

মথাক

L.S

10.22

মথাক

9.90

মথাক

840.00

838.97

* ফ তল্পভাট ফাস্তফ গ্রগদ্ধত কত ল্পয়ল্পছ তা দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা য়দ্ধন এফং মথাক ফযাল্পদ্দয অতায় দ্ধক দ্ধযভাণ কাজ কযা
ল্পয়ল্পছ তায ঈল্পেখ মনআ।
০৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযনঃ দ্ধদ্ধঅয মভাতাল্পফক প্রকল্পেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

০৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১।

প্রকল্পেয টভূদ্ধভঃ খুরনা ফাংরাল্পদল্পয ৩য় বৃিভ ফন্দয নগযী। ১৫ রক্ষ মরাক খুরনা ল্পয ফফা কল্পযন। এআ ১৫ রক্ষ
মরাল্পকয মফা খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন দ্ধদল্পয় থাল্পক। খুরনা ল্পয ঈল্পেখল্পমাগ্য মকান াকত মনআ। খুরনা ল্পযয প্রাণল্পকল্পন্দ্র
ফদ্ধস্থত ীদ াদ্ধদ াকতটি দ্ধফদ্ধে-াদ্ধকস্তান দ্ধফল্পযাধী অল্পন্দারল্পনয মকন্দ্র দ্ধফন্দু দ্ধল্পল্পফ দ্ধযদ্ধচত দ্ধছর। তাযআ ধাযাফাদ্ধকতায়
ঈক্ত স্থাল্পন খুরনা মকন্দ্রীয় ীদ দ্ধভনায ফদ্ধস্থত। ঈক্ত ীদ দ্ধভনাযল্পক দ্ধঘল্পয গল্পড় ঈল্পঠল্পছ াকত । মম মকান জাতীয় দ্ধদফল্পয
দ্ধফদ্ধবন্ন কভতসূচী ছাড়া াংস্কৃদ্ধতক নুষ্ঠানগুল্পরা এখাল্পন দ্ধযচাদ্ধরত য়। এআ ঐদ্ধতয্যফাী াকতটি ংযক্ষল্পণয বাল্পফ
জনাধাযল্পণয ব্যফাল্পযয নুভেক্ত ল্পয় ল্পড়ল্পছ মা মভযাভত  ংযক্ষল্পণ প্রল্পয়াজল্পনয রক্ষভাো প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।

৭.২।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্যঃ (১) খুরনা ভানগযীয মকন্দীা্যয় ীদ দ্ধভনায, াদ্ধদ াকত  তৎংরগ্ম পুকুয ংযক্ষণ; (২) াংস্কৃদ্ধতক
নুষ্ঠান এফং দ্ধফদ্ধবন্ন াভাদ্ধজক কাম তিল্পভয জন্য াকতটিয ঈন্নয়ন কযা; (৩) নগযফাীয দ্ধচি দ্ধফল্পনাদল্পনয ব্যফা কযা।

৭.৩।

প্রকল্পেয নুল্পভাদন, থ তায়ন  ংল্পাধনঃ
খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘খুরনায ঐদ্ধতয্যফাী ীদ দ্ধভনায, াদ্ধদ াকত  তৎংরগ্ন পুকুল্পযয ঈন্নয়ন ”
ীল তক প্রকেটি দ্ধফগত ১৯/১০/২০১১ তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কতৃতক মভাট ৮৪১.২৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়
জুরাআ,২০১১ ল্পত দ্ধডল্পম্বয, ২০১২ মভয়াল্পদ নুল্পভাদন রাব কল্পয এফং ২৩-০৩-২০১৫ তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায,
েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় কতৃতক মভাট ৮৪০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় প্রকেটি ংল্পাধন কযা য়। যফতীল্পত এ
দ্ধফবাল্পগয সুাদ্ধযল্পয মপ্রদ্ধক্ষল্পত প্রকল্পেয মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম তন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক মভয়াদ বৃদ্ধি কযা য়।

৭.৪। প্রকেটিয ফছয দ্ধবদ্ধিক অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনল্পেরূঃ

থ ত ফছয
(১)
২০১১২০১২
২০১২২০১৩
২০১৩২০১৪
ফল্পভতাটঃ

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
(২)
(৩)
(৪)
১০০.০০
১০০.০০
-

ফভৄদ্ধক্ত

৫২০.০০

৫২০.০০

২২০.০০

২২০.০০

৮৪০.০০

৮৪০.০০

(রক্ষ টাকায়)
ব্যদ্ধয়ত
থ ত
প্রঃাঃ
(৮)
(৯)
-

(৫)
১০০.০০

মভাট
(৬)
১০০.০০

ব্যয়
টাকা
(৭)
১০০.০০

-

৫২০.০০

৫২০.০০

৫২০.০০

-

-

২২০.০০

২১৮.০৭

২১৮.০৭

-

৮৪০.০০

৮৩৮.৯৭

৮৩৮.৯৭

৭.৫। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য:
প্রকেটিল্পত ১ (এক) জন প্রকে দ্ধযচারক খেকারীন দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। দ্ধনল্পচ প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য প্রদান
কযা রঃ
িদ্ধভক
নং
১।

প্রকে দ্ধযচারল্পকয নাভ, দফী  মফতন মস্কর

জনাফ মভাঃ নাজভৄর আরাভ
প্রকে দ্ধযচারক

দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয ভয়

জুরাআ, ২০১১

দাদ্ধয়ল্পত্বয ধযণ
(পূণ তকারীন/খেকারীন)
পূণ তকারীন

৮।

প্রকে দ্ধযদতনঃ গত ২৮/০৫/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ীদ াদ্ধদ াল্পকতয ঈন্নয়ন
কাজ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়। প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কাল্পজয দ্ধফফযণ, ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পন প্রাপ্ত তথ্য দ্ধনল্পে
ঈস্থান কযা রঃ
৮.১। নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয কাজ ভাপ্ত না কযাঃ খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন ঐদ্ধতযফাী ীদ দ্ধভনায, াদ্ধদ াকত 
তৎংরগ্ম পুকুয ঈন্নয়ন প্রকল্পেয অতায় াদ্ধদ াল্পকতয চাদ্ধযদ্ধদল্পক ফাঈোদ্ধয য়ার দ্ধনভতাণ  ফাঈোদ্ধয য়াল্পর ভযার
স্থাল্পনয জন্য দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত মভাট ৯৩.৭০ রক্ষ টাকায ংস্থান যল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতন, প্রাপ্ত তথ্য  ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা
মায় মম, অল্পরাচয ংল্পগয অতায় ফাঈোদ্ধয য়াল্পর ভযার স্থান কযা য়দ্ধন; থচ খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন ল্পত প্রাপ্ত
দ্ধদ্ধঅল্পয কাজগুল্পরা ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ এফং মভাট ৯৩.৭০ রক্ষ টাকায ভল্পে ৯৩.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅল্পয
তথ্য প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ; মা গ্রণল্পমাগ্য।
এছাড়া, বৃক্ষল্পযাণ এফং মৌন্দয্যতফধ তণ (পৄল্পরয মফড, মফি দ্ধনভতাণ আতযাদ্ধদ) ংল্পগয অতায় বৃক্ষল্পযাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ।
ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতকাল্পর মদখা মায় মম, চাদ্ধযদ্ধদল্পক ফোঁল্পয মফড়া দ্ধদল্পয় স্থায়ী পৄল্পরয মফড দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ প্রকে
দ্ধযচারক জাদ্ধনল্পয়ল্পছন মম, ব্লক ব্যফায কল্পয পৄল্পরয মফড দ্ধনভতাণ কযা ল্পফ। ব্লক প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পছ শুদৄভাে স্থাল্পনয কাজ
ফাকী যল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-১)। ন্যদ্ধদল্পক, এ ংল্পগয অতায় মভাট ১০০টিয ভত বৃক্ষল্পযান কযা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-২)।
৮.২। ীদ দ্ধভনায দ্ধনভতাণঃ খুরনা ল্পযয াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয ভল্পে াআদ্ধরং কল্পয অযদ্ধদ্ধ করাভ
দ্ধনভতান কল্পয তায ঈল্পয
অযদ্ধদ্ধ ঢারাআপূফ তক দ্ধযাদ্ধভক আট  য়ার টাআরস্ ব্যফায কল্পয ীদ দ্ধভনায োজা দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মগল্পছ। ীদ দ্ধভনায োজায ঈয ভর ীদ দ্ধভনায স্থান কযা ল্পয়ল্পছ (দ্ধচে-৩)। থ তাৎ ীদ দ্ধভনাযটি
াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয ঈয দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ম তল্পফক্ষণকাল্পর মদখা মগল্পছ, ীদ দ্ধভনায োজায ডান প্রাল্পন্তয য়াল্পর 
োজায মলাল্পয য স্থাদ্ধত মদ্ধস্টং ব্রীল্পক এফং ভর দ্ধভনাল্পয পোঁটর ধল্পযল্পছ। ীদ দ্ধভনায প্পস্দাজায ডান প্রাল্পন্তয য়াল্পর  োজায
মলাল্পয স্থাদ্ধত মদ্ধস্টং ব্রীল্পকয পাটর কংদ্ধিল্পট ম্প্রাদ্ধযত ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তা দ্ধনদ্ধিত য়া মায়দ্ধন (দ্ধচে-৪,৫ )।

৮.৩। াফদ্ধরক টয়ল্পরট  পুদ্ধর ফক্স দ্ধনভতাণঃ খুরনা ল্পযয াদ্ধদ াল্পকত াফদ্ধরক টয়ল্পরট  পুদ্ধর ফক্স দ্ধনভতাল্পণয জন্য দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত
মভাট ৫.৭০ রক্ষ টাকায ংস্থান যল্পয়ল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মগল্পছ, াকত চত্ত্বল্পয একটি াফদ্ধরক টয়ল্পরট দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ
দ্ধকন্তু াকতটি চালু ল্পর টয়ল্পরটটি ব্যফহৃত ফস্থায় তারাফি যল্পয়ল্পছ। ন্যদ্ধদল্পক, দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ংস্থান থাকল্পর পুদ্ধর ফক্স
দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন; থচ দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ংস্থাকৃত মভাট ৫.৭০ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী মভাট ৫.৬৮ রক্ষ টাকায
দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।

দ্ধচে-১ দ্ধনদ্ধভতত পৄল্পরয মফড

দ্ধচে-২ াদ্ধদ াকত চত্ত্বল্পয বৃক্ষল্পযাণ

দ্ধচে-৩ াদ্ধদ াকত চত্ত্বল্পয
ঈল্পয দ্ধনদ্ধভতত ীদ দ্ধভনায

পুকুল্পযয

দ্ধচে-৪ ীদ দ্ধভনায  োজায় পোঁটর

দ্ধচে-৫ ীদ দ্ধভনায োজায মলাল্পয
পোঁটর

দ্ধচে-৬ াদ্ধদ াকত চত্ত্বল্পয দ্ধনদ্ধভতত দ্ধনদ্ধভতত
ঝযণামক দ্ধঘল্পয অল্পরাকজ্জায কাজ

দ্ধচে-৭ পুকুল্পযয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ঝযণা

৮.৪। পুকুল্পযয ঈয ঝযণা এফং য়াকতল্পয় দ্ধনভতাণ, অল্পরাকজ্জা  াল্পকত দ্ধফদুযতায়নঃ াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয ঈয াল্পয মকাণায়
অযদ্ধদ্ধ করাভ দ্ধনভতাণপূফ তক মদ্ধবং ব্লক  দ্ধযাভক টাআর ব্যফায কল্পয মগারাকৃদ্ধতয মডক দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। মায ভল্পে
খাল্পন ঝযণা  চাদ্ধযাল্প াল্পয় চরায থ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ঝযণায চাদ্ধযদ্ধদল্পক অল্পরাক জ্জায কাজ দ্ধযদতল্পন মদখা মায়
মম, অল্পরাকজ্জায জন্য ব্যফহৃত এরআদ্ধড রাআটগুল্পরা াল্পয় চরায ল্পথয ধাল্পয খাদ না মকল্পট ফা মটকআকযল্পণয ব্যফস্থা না কল্পয
ঈন্মুক্তবাল্পফ রাগাল্পনা ল্পয়ল্পছ; মা আল্পতাভল্পে খুল্পর মগল্পছ মদখা মগল্পছ (দ্ধচে- ৬,৭) এছাড়া পুল্পযা াল্পকতয জন্য ১১টি মার, ১৫ মট
মফারায রাআট, ৩৪ মট মগস্দাফ এফং একটি কির ফক্স স্থাল্পনয ভােল্পভ াল্পকতয দ্ধফদুযতায়ন কযা ল্পয়ল্পছ।

৮.৫।

াদ্ধদ াল্পকতয ভল্পে  পুকুল্পযয চাদ্ধযদ্ধদল্পক াল্পয় চরায থ দ্ধনভতাণঃ াদ্ধদ াল্পকতয ভল্পে ফালু বযাট কল্পয তায ঈয ব্রীক
দ্ধরং কল্পয অযদ্ধদ্ধ এয ঈয মবল্পভন্ট টাআরস্ ব্যফায কল্পয াল্পয় চরায থ দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত খুরনা দ্ধটি
কল্পতাল্পযন মথল্পক জানা মগল্পছ। দ্ধযদ তল্পনয ভয় রক্ষয কযা মগল্পছ পুকুল্পযয দদ্ধক্ষণ  পূফ ত াল্প াল্পয় চরায ল্পথয াল্প ভয়রা
অফজতনায ত্মু যল্পয়ল্পছ এফং ল্পনকআ দদ্ধক্ষণ দ্ধদল্পকয মখারা জায়গায় প্রাফ কযল্পছ।

৮.৬।

াদ্ধদ াল্পকতয চাদ্ধযদ্ধদল্পক ফাঈোযী য়ার  মগট দ্ধনভতাণঃ দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মগল্পছ, াদ্ধদ াল্পকতয চাদ্ধযাল্প ফাঈোযী
য়ার দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ফাঈোযী দ্ধনভতাল্পণয জন্য ফালু বযাট, ব্রীক দ্ধরং  অযদ্ধদ্ধ পৄটিং এয ঈয অযদ্ধদ্ধ করাভ 
এএ াআ ব্যফায কল্পয ফাঈোযী য়ার দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া, ঈক্ত াল্পকতয গভনাগভল্পনয জন্য ০৩টি দ্ধদল্পয় মগট
দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ।

৯।

দ্ধডট : দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয External দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।

১০।

প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভঃ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয মভাট ১৩টি প্যাল্পকল্পজ ভৄদয় কাজ ম্পাদল্পনয
দ্ধযকেনা যল্পয়ল্পছ। খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন মথল্পক প্রাপ্ত তথ্য  অল্পরাচনায় জানা মায় মম, ১১টি প্যাল্পকল্পজয দযে অফাল্পনয
ভােল্পভ অল্পরাচয প্রকল্পেয কাজ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ’মত ঈদ্ধেদ্ধখত ৩  ৪ প্যাল্পক জমক এক প্যাল্পকল্পজ এফং
৬  ৭ প্যাল্পক জমক এক প্যাল্পকল্পজ দযে অফান  কাজ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রাপ্ত তথ্য ল্পত জানা মগল্পছ। ১১টি
প্যাল্পকজয অতায় প্রাপ্ত দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী প্রকল্পে মভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৮৩৮র৯৭ র ক্ষ টাকা দ্ধকন্তু খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয
নদ্ধথে  প্রাপ্ত তথ্য মভাতাল্পফক মভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৮৩৪.৩০ রক্ষ টাকা। ৪.৬৭ রক্ষ টাকা দ্ধতদ্ধযক্ত ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ; মা
অদ্ধথ তক শংখরা দ্ধযিী ।
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত ১১টি প্যাল্পকল্পজয ভে মথল্পক দদফচদ্ধয়ত নভৄনায়ল্পনয ভােল্পভ দ্ধনফ তাদ্ধচত “াদ্ধদ াল্পকতয ২
নং মগট ংরগ্ন টয়ল্পরট  গাড ত মড দ্ধনভতান ” প্যাল্পকল্পজয কাগজে ম তাল্পরাচনা কযা য়। নদ্ধথে ল্পত মদখা মায় মম, গত
০৯/০৪/২০১৩ তাদ্ধযল্পখ দদদ্ধনক পূফ তাির দ্ধেকায় ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফান কযা য়। দযে দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত দ্ধযক্ষাল্পন্ত মদখা
মায় মম, দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ এয ঈ-দ্ধফদ্ধধ ৯০(১) নুযণ কযা য়দ্ধন। ঈক্ত ঈ-দ্ধফদ্ধধ নুমায়ী দ্ধফজ্ঞান প্রকাল্পয জন্য
দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ এয তপদ্ধর-১০ এ ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফাল্পনয জন্য দ্ধনধ তাদ্ধযত পযল্পভট যল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু অল্পরাচয
প্যাল্পকল্পজয মক্ষল্পে তা নুযণ না কল্পয দ্ধনল্পজল্পদয ভল্পতা কল্পয ঈম্মুক্ত দযে িদ্ধতল্পত ঈক্ত কাল্পজয জন্য ফযাদ্দকৃত টাকায
দ্ধযভাণ যাদ্ধয ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ; মা দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ এয রংঘন। ম তল্পফক্ষল্পণ অয মদখা মায় মম, মভাট ১৪ জন দযদাতা
দযে দাদ্ধখর কল্পযন। যফতীল্পত মটোয ল্পদ্ধনং দ্ধট  ভল্যায়ন কদ্ধভটিয কাম তদ্ধফফযণী ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা মায় মম, মভাট
১৪টিয ভল্পে ০৭টি মযনদ্ধব দযল্পেয প্রল্পতযল্পকআ ৫% কল্পভ দযে দাদ্ধখর কযায় রটাদ্ধযয ভােল্পভ এক জনল্পক
৬৬৫০০০.০০ টাকায় দ্ধনফ তাচল্পনয দ্ধিান্ত গৃীত য় দ্ধকন্তু দযে ভল্যায়ন কাম তদ্ধফফযণীল্পত কাল্পক দ্ধনফ তাচন কযা ’র তোঁয ঈল্পেখ
মনআ। ঈক্ত দযে ভল্যায়ন কদ্ধভটিল্পত ক) জনাফ দ্ধরয়াকত অরী যীপ, প্রধান প্রল্পকৌরী, খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন খ) কাজী
মভাঃ াদ্ধফরুর অরভ, তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী, মকদ্ধডএ গ) মভাঃ অজারুর আরাভ, ফাল্পজট কাভ একাঈন্ট দ্ধপায , মকদ্ধদ্ধ
ঘ) এ.দ্ধফ.এভ ভাভৄনুয যীদ, প্রধান প্রল্পকৌরী, কুল্পয়ট ঙ) মভাঃ নাজভৄর আরাভ, দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযন চ)
অজভর অভদ (তন), প্যাল্পনর মভয়য-১, কাঈদ্ধন্সরয, ২৮নং য়াড, ছ) তন কুভায মঘাল, প্রধান দ্ধনফ তাী কভতকততা 
বাদ্ধত দস্য দ্ধল্পল্পফ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন। যফতীল্পত মনাটিদ্ধপল্পকন ফ এযায়াড ত নুাল্পয মদখা মায় মম, মভা ত সুদ্ধপয়ান
মেডা তল্পক কাম তাল্পদ প্রদান কযা য়। দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ধাযা ৪৯ নুমায়ী ীদ্ধভত িদ্ধত ব্যদ্ধতল্পযল্পক রটাযীয ভােল্পভ মকান
দযে দাতা মমন দ্ধনফ তাদ্ধচত না ন তায দ্ধনিয়তা প্রদাল্পনয ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ এফং দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ৬৪ ধাযা নুমায়ী এ অআন
বংল্পগয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থায দ্ধফলয় ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ।

১১।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
(১) খুরনা ভানগযীয মকন্দীা্যয় ীদ দ্ধভনায, াদ্ধদ াকত 
তৎংরগ্ম পুকুয ংযক্ষণ; (২) াংস্কৃদ্ধতক নুষ্ঠান এফং
দ্ধফদ্ধবন্ন াভাদ্ধজক কাম তিল্পভয জন্য াকতটিয ঈন্নয়ন কযা ; (৩)
নগযফাীয দ্ধচি দ্ধফল্পনাদল্পনয ব্যফস্ত্া কযা।

দ্ধজতত পরাপর
এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন, ভাঠ
ম তাল্পয় ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত ফরা মায় মম,
খুরনা ভানগযীয মকন্দীা্যয় ীদ দ্ধভনায, াদ্ধদ াকত 
তৎংরগ্ম পুকুয ংযক্ষণ, াংস্কৃদ্ধতক নুষ্ঠান এফং
দ্ধফদ্ধবন্ন াভাদ্ধজক কাম তিল্পভয জন্য াকতটিয ঈন্নয়ন,
নগযফাীয দ্ধচি দ্ধফল্পনাদল্পনয ব্যফা কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ।
এ দ্ধফবাল্পগয ভতাভত প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধযদতন, ভস্যা 
সুাদ্ধয ংল্প দ্ধফস্তাদ্ধযতবাল্পফ ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।

১২। ঈল্পদ্দশ্য পুযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযনঃ ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্পয অল্পরাচনায ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয ফরা মায় মম, প্রকল্পেয
ত ল্পয়ল্পছ।
কাদ্ধিত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত
১৩। ভস্যাঃ
১৩.১। নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয কাজ ভাপ্ত না কযা  কাজ না কযাt খুরনা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন ঐদ্ধতযফাী ীদ াদ্ধদ াল্পকতয
চাদ্ধযদ্ধদল্পক ফাঈোদ্ধয য়াল্পর ভযার স্থাল্পনয ংস্থান থাকল্পর দ্ধযদতন, প্রাপ্ত তথ্য  ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ ম তল্পফক্ষল্পণ মদখা মায়
মম, ঈক্ত ফাঈোদ্ধয য়াল্পর ভযার স্থান কযা য়দ্ধন । তাআ, কাজ না কল্পয অদ্ধথকত ব্যয় মদখাল্পনা থ তাৎ দ্ধফর প্রদান কযা অদ্ধথ তক
শংখরা  প্রকল্পেয ঈদ্দল্পশ্যয দ্ধযিী (নুঃ ৮.১ )।
এছাড়া, বৃক্ষমযাণ এফং মৌন্দয্যতফধ তণ (পৄল্পরয মফড, মফি দ্ধনভতাণ আতযাদ্ধদ) ংল্পগয অতায় চাদ্ধযদ্ধদল্পক ফোঁল্পয মফড়া দ্ধদল্পয়
স্থায়ী পৄল্পরয মফড দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এখন ব্লক স্থাল্পনয কাজ ফাকী যল্পয়ল্পছ থচ দ্ধদ্ধঅল্পয মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ কর কাজ
ম্পন্ন কল্পয দ্ধফর প্রদান কযা থ তাৎ অদ্ধথকত ব্যয় মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ ; মা অদ্ধথ তক শংখরা  প্রকল্পেয ঈদ্দল্পশ্যয দ্ধযিী (নুঃ
৮.১ )।
১৩.২। ীদ দ্ধভনায দ্ধনভতাণঃ খুরনা ল্পযয াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ীদ দ্ধভনায োজায ডান প্রাল্পন্তয য়াল্পর  োজায
মলাল্পযয ঈল্পয ব্রীল্পক মম পাটঁর মদখা মগল্পছ তা কংদ্ধিল্পট ম্প্রাদ্ধযত ল্পর দ্ধফলয়টি দ্ধনদ্ধভ তত ীদ দ্ধভনায স্থাদ্ধয়ল্পত্বয জন্য হুভদ্ধক
ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুঃ ৮.২)।
১৩.৩। াফদ্ধরক টয়ল্পরট  পুদ্ধর ফক্স দ্ধনভতাণঃ খুরনা ল্পযয াদ্ধদ াল্পকত পুদ্ধর ফক্স দ্ধনভতাণ না কল্পয দ্ধদ্ধঅময কাজটি ম্পন্ন
ল্পয়ল্পছ এফং দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ংস্থাকৃত মভাট ৫.৭০ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী মভাট ৫.৬৮ র ক্ষ টাকায দ্ধফর প্রদান
কযায দ্ধফলয়টি গ্রনল্পমাগ্য নয় (নুঃ ৮.৩) ।
১৩.৪। পুকুল্পযয ঈয ঝযণা এফং য়াকতল্পয় দ্ধনভতাণ, অল্পরাকজ্জা  াল্পকত দ্ধফদুযতায়নঃ াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয ঈ িয াল্পয মকাণায়
দ্ধনদ্ধভ তত ঝযণায চাদ্ধযদ্ধদল্পক অল্পরাকজ্জায জন্য ব্যফহৃত এরআদ্ধড রাআটগুল্পরা াল্পয় চরায ল্পথয ধাল্পয খাদ না মকল্পট ফা
মটকআকযল্পণয ব্যফস্থা না কল্পয ঈন্মুক্তবাল্পফ স্থাল্পনয কাযল্পণ প্ররকে ভাদ্ধপ্তয ০১ ফছল্পয ভল্পে খুল্পর মগল্পছ। এয পল্পর , প্রকল্পেয
ঈল্পদ্দশ্য ব্যত ল্পফ ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুঃ ৮.৪ )
১৩.৫। াদ্ধদ াল্পকতয ভল্পে  পুকুল্পযয চাদ্ধযদ্ধদল্পক াল্পয় চরায থ দ্ধনভতাণঃ াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয দদ্ধক্ষণ  পূফ ত াল্প াল্পয় চরায
ল্পথয াল্প ভয়রা অফজতনায ত্মু এফং দদ্ধক্ষণ দ্ধদল্পকয মখারা জায়গায় প্রস্রাফ ক যায পল্পর প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতল্পন ব্যত
ল্পে (নুঃ ৮.৫ )

১৩.৬। প্রকল্পেয অতায় গৃীত িয় কাম তিভঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয মভাট ১৩টি প্যাল্পকল্পজ প্রকেভূক্ত কাজগুল্পরা ম্পাদল্পনয ংস্থান খুরনা
দ্ধটি কল্পতাল্পযন মভাট ১১টি দযে অফান  চ্যদ্ধক্ত ম্পাদন কল্পযল্পছ। দ্ধদ্ধঅয এ কর কাজ ম্পাদন কল্পয ৮৩৮.৯৭ রক্ষ
টাকা দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভত ঈল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু দ্ধযদতনকার প্রাপ্ত তল্পথ্য মদখা মায় মভাট ৮৩৪.৩০ রক্ষ টাকা
ব্যয় ল্পয়ল্পছ। দ্ধফলয়টি অদ্ধথ তক শংখরা দ্ধযিী। ন্যদ্ধদল্পক, দ্ধদ্ধঅয-২০০৮ এয ঈ-দ্ধফদ্ধধ ৯০(১) এয তপদ্ধর-১০ নুমায়ী
ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফাল্পনয জন্য দ্ধনধ তাদ্ধযত পযল্পভট যল্পয়ল্পছ। ঈ-দ্ধফদ্ধধ ৯০(১) দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ধাযা ৪৯ নুমায়ী
ীদ্ধভত িদ্ধত ব্যদ্ধতল্পযল্পক রটাযীয ভােল্পভ মকান দযে দাতা মমন দ্ধনফ তাদ্ধচত না ন তায দ্ধনিয়তা প্রদাল্পনয ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ। এ
মক্ষল্পে ঈম্মুক্ত িদ্ধতল্পত দযে অফান কল্পয রটাযীয ভােল্পভ দযদাতা দ্ধনফাচ তন কযা ল্পয়ল্পছ
। পল্পর, াদ্ধফ তকবাল্পফ িয়
কাম তিভটি যকাযী দ্ধফযভান িয় নীদ্ধতভারায অল্পরাল্পক য়দ্ধন। তাছাড়া , দ্ধদ্ধএ-২০০৬ এয ৬৪ ধাযা নুমায়ী এ অআন
বংল্পগয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থায দ্ধফলয় ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ (নুঃ ১০ )
১৩.৭। ফ তল্পভাট ফাস্তফ গ্রগদ্ধত কত ল্পয়ল্পছ তা দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা য়দ্ধন এফং মথাক ফযাল্পদ্দয অতায় দ্ধক দ্ধযভাণ কাজ কযা
ল্পয়ল্পছ তায ঈল্পেখ মনআ পল্পর ফাস্তফাদ্ধয়ত কাল্পজয াদ্ধফ তক দ্ধচে দ্ধদ্ধঅয মথল্পক ায়া ম্ভফ নয় (নুঃ ৫.৮  ৫.৯)।
১৪।

সুাদ্ধযঃ

১৪.১। ম্পন্ন  ধ ত ম্পন্ন কাজঃ ীদ াদ্ধদ াল্পকতয চাদ্ধযদ্ধদল্পক ফাঈোদ্ধয য়াল্পর ভযার, াল্পকত পুদ্ধর ফক্স
 পৄল্পরয মফড
দ্ধনভতাণ কাজ ম্পন্ন না য়া ফা দ্ধনভতাণ না কযায কাযণ খুল্পজ মফয কযল্পত ল্পফ। এছাড়া, অল্পরাচয প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ নুাল্পয
প্রকৃত ল্পক্ষ কতটুকু কাজ কযায জন্য ঠিকাদাল্পযয াল্পথ চ্যদ্ধক্ত কযা ল্পয়ল্পছ, ম নুাল্পয কতটুকু কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ 
কত দ্ধফর প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ এফং মম কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ তা মথামথ Specification নুাল্পয কযা ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তা অয
খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (১৩.১,১৩.৩);
১৪.২। ীদ দ্ধভনায দ্ধনভতাণঃ খুরনা ল্পযয াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয ঈয দ্ধনদ্ধভতত ীদ দ্ধভনায োজায ডান প্রাল্পন্তয য়াল্পর  োজায
মলাল্পয স্থাদ্ধত মদ্ধস্টং ব্রীল্পক এফং ভর দ্ধভনাল্পয পোঁটর ধযায কাযণ খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং
ীদ দ্ধভনায োজায ডান প্রাল্পন্তয য়াল্পর  োজায মলাল্পয স্থাদ্ধত মদ্ধস্টং ব্রীল্পকয পাটর কংদ্ধিল্পট ম্প্রাদ্ধযত ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা
তা খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়াজন (নুঃ ১৩.২);
১৪.৪। পুকুল্পযয ঈয ঝযণা এফং য়াকতল্পয় দ্ধনভতাণ, অল্পরাকজ্জা  াল্পকত দ্ধফদুযতায়নঃ াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয ঈ িয াল্পয মকাণায়
দ্ধনদ্ধভ তত ঝযণায চাদ্ধযদ্ধদল্পক অল্পরাকজ্জায জন্য ব্যফহৃত এরআদ্ধড রাআটগুল্পরা দ্রুত মভযাভত কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৩.৪) ;
১৪.৫।

াদ্ধদ াল্পকতয ভল্পে  পুকুল্পযয চাদ্ধযদ্ধদল্পক াল্পয় চরায থ দ্ধনভতাণঃ াদ্ধদ াল্পকতয পুকুল্পযয দদ্ধক্ষণ  পূফ ত াল্প াল্পয় চরায
ল্পথয াল্প ভয়রা অফজতনায স্তু দ্ধযস্কায কযল্পত ল্পফ  াকতটি দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায কযল্পত ল্পফ এফং দদ্ধক্ষণ দ্ধদল্পকয মখারা
জায়গায় মাল্পত প্রস্রাফ না কল্পয ম ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৩.৫);

১৪.৬। িয় ংিান্ত তথ্য  প্যাল্পকজ দ্ধবদ্ধিক কাল্পজয গ্রগদ্ধত ম তল্পফ ক্ষণঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয ৮৩৮.৯৭ রক্ষ টাকা অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত
ল্পয়ল্পছ ভল্পভত দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযা ল্পর দ্ধযদতনকাল্পর প্রাপ্ত তথ্য মভাতাল্পফক মদখা মগল্পছ মভাট ৮৩৪.৩০ রক্ষ টাকা অদ্ধথ তক
গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ। দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পদ্দশ্য প্রল্পণাদ্ধদত বাল্পফ এরু ভুর তথ্য ঈস্থান কযায জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা 
াদ্ধফ তক
তথ্যাদ্ধদ দ্ধযক্ষাল্পন্ত ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ ব্যদ্ধয়ত থ ত যকাযী মকালাগাল্পয মপযত দ্ধনদ্ধিত কযল্পফ এফং াদ্ধফ তকবাল্পফ িয়
কাম তিভটি যকাযী দ্ধফযভান িয় নীদ্ধতভারায অল্পরাল্পক খদ্ধতল্পয় মদখা মমল্পত াল্পয (নুল্পেদ- ১৩.৬);
১৪.৭।

বদ্ধফষ্যল্পত দ্ধদ্ধঅল্পয ফ তল্পভাট ফাস্তফ গ্রগদ্ধত কত ল্পয়ল্পছ এফং মথাক ফযাল্পদ্দয অতায় দ্ধক দ্ধযভাণ কাজ কযা ল্পয়ল্পছ তা
দ্ধদ্ধঅল্পয ঈল্পেখ কযল্পত ল্পফ এফং অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধতয দ্ধফলয়গুল্পরা ঠিকবাল্পফ ঈস্থান কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৩.৭);

১৪.৮। নুল্পেদ ১৩.১ মথল্পক ১ ৩.৬ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং ০১
ভাল্পয ভল্পে গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকত এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।
--------------------০---------------------

“আভাযগজন্সী বযগবফবরগটন এন্ড এক্সানন প াটায াপ্লাআ বগেভ-২’’
প্রকল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন/২০১৪আং)

১।

প্রকল্পেয ফস্থানঃ

ঢাকা ভানগয ।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ

ঢাকা য়াা ।

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/ দ্ধফবাগঃ

স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রনারয়/স্থানীয় যকায
দ্ধফবাগ।

৪।
৫।

প্রকল্পেয মভাদকার:
প্রকল্পেয ব্যয় :

জুরাআ/২০১১আ- জুন/২০১৪ আং।
২২৪৪৭.০০ রে টাকা ( ভর)
২২৪৪৫.৩৮ রে টাকা (ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত)
২২৪২২.০০ রে টাকা (প্রকৃত ব্যয়)

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়

৬।

ভর

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

১
২২৪৪
৭.০০

২
২২৪৪৫.৩৮

প্রকৃত ব্যয়
(জুন/ ২০১৪
ম থন্ত)
৩
২২৪২২.০০

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর

ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

৪
জুরাআ/২০১১ আং
ল্পত
জুন/ ২০১৪ ইং

৫
জুরাআ/২০১১ আং
ল্পত
জুন/ ২০১৪

( রে টাকা)
দ্ধতিান্ত দ্ধতিান্ত ভয়
ব্য (ভর (মূর ফাস্তফায়ন
প্রাক্কদ্ধরত
কাল্পরয %)
ব্যল্পয়য %)
৭
৮
০.০০%
০.০০%

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

৬
জুরাআ,২০১১ আং
ল্পত
জুন, ২০১৪

প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন : প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন িেবত বনম্নরূ:
িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয গেয নাভ

একক

১
ক
১
১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
২
২.১
২.২

২

৩

মবৌত দ্ধনভতান
গবীয নরকূ
নতুন
প্রদ্ধতস্থান
ডী একুআপায নতুন
ডী একুআপায প্রদ্ধতস্থান
দ্ধয-মজনাল্পযন
াদ্ধনয রাআন
নতুন
পূনফ থান

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
৪
৫

(রে টাকা)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ত
(জুন/২০১৪ মন্ত)
ফাস্তফ (%)
অদ্ধথ তক (%)
৬
৭

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা

৬০
১৩৫
৫
২০
২০

২৮২৩.০০
৫০৩৯.৫৫
২৭৯.৭৫
৮৬৬.০০
২৩৮.৪০

৬০
১৩৫
৫
২০
২০

২৮২৩.০০
৫০৩৯.৫৫
২৭৯.৭৫
৮৬৬.০০
২৩৮.৪০

দ্ধকঃদ্ধভঃ
দ্ধকঃদ্ধভঃ

৬৫
২৫

১০৩৩.১৫
৩৯৭.৫০

৬৫
২৫

১০৩৩.১৫
৩৯৭.৫০

িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয গেয নাভ

একক

১

২

৩

খ
৩
৩.১
৩.২
৩.৩
৩.৪
৪
৪.১
৪.২
গ
৫.১
৫.২
ঘ
৬.১
ঙ
চ

ভারাভার
গবীয নরকূ
নতুন
প্রদ্ধতস্থান
ডী একুআপাল্পয নতুন
ডী একুআপাল্পয প্রদ্ধতস্থান
াদ্ধনয রাআন
নতুন
পুনফ তান
ভূদ্ধভ ঈন্নয়ন  ংযক্ষণ
ভূদ্ধভ ঈন্নয়ন
ভূদ্ধভ ংযক্ষণ
মানফান
দ্ধক-অ (জ্বারানী  বাড়া)
যাস্তা কাটায ক্ষদ্ধতপূযণ
কদ্ধন্টনমজন্সী (জরুযী মভযাভত
কাজ )
ফ তল্পভাট =

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক
৪
৫

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ত
(জুন/২০১৪ মন্ত)
ফাস্তফ (%)
অদ্ধথ তক (%)
৬
৭

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা

৬০
১৩৫
৫
২০

৩৩০৬.০০
৫২৫০.১৫
৩১৫.৫০
৮২০.০০

৬০
১৩৫
৫
২০

৩৩০৬.০০
৫২৫০.১৫
৩১৫.৫০
৮২০.০০

দ্ধকঃদ্ধভঃ
দ্ধকঃদ্ধভঃ

৬৫
২৫

৭৪৭.৫০
২৮৭.৫০

৬৫
২৫

৭৪৭.৫০
২৮৭.৫০

ঘঃদ্ধভঃ
ফঃদ্ধভঃ

১৬০০০
৪৮২০

৫৬.৪৬
৩৩.৫৪

১৬০০০
৪৮২০

৫৬.৪৬
৩৩.৫৪

ংখ্যা
দ্ধকঃদ্ধভঃ
%

১
৯০
১০০%

৮.০০
৯২২.৩০
২১.০৮

১
৯০
১০০%

৮.০০
৮৯৮.৯২
২১.০৮

১০০%

২২৪৪৫.৩৮

৯৯.৯০%

২২৪২২.০০

৭।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকেটিয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ।

৮।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৮.১ টভূদ্ধভ : ঢাকা গযয ৭৫% এরাকা ঢাকা াা াবন যফযা কগয থাগক। মায ৮৭% ভূ-েবথস্থ মথগক এফং ফাবক
১৩% ভূ-উবযস্থ মথগক যফযা কগয থাগক। ফতথভাগন ঢাকা ভানেযীগত প্রবতবদন াবনয চাব দা ২২০ মকাটি বরটায ; মায
ভগে ঢাকা াা যফযা কযগছ ২০০ মকাটি বরটায মা চাবদায ৯১%। িীষ্মকাগর এ চা বদা মফগড় দাড়া ২২৫ মকাটি
বরটায। ২০১১ াগর ঢাকা ভানেযীয ১.৩২ মকাটি জনংখ্যায জ ন্য বতবযক্ত অগযা ৪৪ মকাটি বরটায াবনয প্রগাজন।
প্রস্তাবফত প্রকগেয ভােগভ প্রবতবদন ৩০ মকাটি বরটায াবনয চাবদা পূযন কযা মাগফ।
৮.২ ঈল্পদ্দশ্যঃ প্রকেটিয মূর ঈল্পদ্দশ্য গরা ঢাকা যফাীগক প্রবতবদন বতবযক্ত ২৭৬ বভবরন বরটায বনযাদ াবন যফযা
কযা।
৮.৩ প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধন: প্রকেটি ২৩/০৮/২০১১ তাবযগে ২২৪৪৭.০০ রে ( বজবফ ২১৩২৫.০০ রে এফং ঢাকা
াায বনজস্ব তবফর ১১২২.০০ রে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগ জুরাআ ,২০১১ গত জুন ,২০১৪ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য
একগনক কর্তথক নুগভাবদত । তঃয বনভথান াভিী , শ্রবভক ভজ়ুবয , জ্বারাবন, গ্যা, বফদ্যযৎ, মন্ত্রাবত, বযফন, মযাি
কাটিং আতযাবদয ব্য বৃবিয কাযগন প্রকেটি ১৮/০৬/২০১৪ তাবযগে ংগাধন কযা  এফং ংগাবধত বিববগত ২৫০ টি
নরকূ স্থাগনয বযফগতথ ২২০ টি নরকূ স্থাগনয প্রববনটি অনা  ।

৯।

প্রকগেয অতা ম্পাবদত মূর মূর ংগেয ফাস্তফান িেবত ম থগফেন : প্রকগেয অতা ম্পাবদত মূর মূর ংগেয
ফাস্তফান িেবত বনম্নরূঃ
(ক)

েবীয নরকূ (নতুন/প্রবতস্থান) : নুগভাবদত বিবব নুমাী ৬০টি নতুন  ১৩৫টি প্রবতস্থা ন েবীয নরকূ
কযায প্রববন বছর এফং ব্য ফযাে বছর ৭৮৬২.৫৫ রে টাকা ।গভগত ৬০ টি নতুন  ১৩৫টি প্রবতস্থান েবীয
নরকূ ফাগনা গগছ এফং এজন্য ব্য গগছ ৭৮৬২.৫৫ রে টাকা ।

(ে)

বি একুআপায (নতুন  প্রবতস্থান ) : নুগভাবদত বিবব নুমাী ৫টি (নতুন)  ২০টি (প্রবতস্থান) বি
একুআপাগয নরকূ এয প্রববন বছর এফং এ জন্য ব্য ধযা বছর ১১৪৫.৭৫ রে টাকা। প্রকগেয ববঅয নুমাী ,
৫টি নতুন িী একুআপাগয নরকূ এফং ২০টি প্রবতস্থান িী একুআপাগয নরকূ স্থাগনয কাজ কযা । এ জন্য
ব্য গগছ ১১৪৫.৭৫ রে টাকা।

(ে) াবনয রাআন (নতুন  পুনফ থান) : নুগভাবদত বিবব নুমাী ৬৫ বক: বভ: াবনয রাআন (নতুন)  ২৫ বক: বভ:
াবনয রাআন (পুনফা থন) কযায প্রববন বছর এফং এ কাগজ ব্য প্রাক্করন বছর ১৪৩০.৬৫ রে টাকা। প্রববন ভগত,
৬৫ বক: বভ: াবনয রাআন (নতুন)  ২৫ বক: বভ: াবনয রাআগনয (পুনফা থন) কাজ কযা  এফং এজন্য ব্য গগছ
১৪৩০.৬৫ রে টাকা।
(ঘ)

ভূবভ উন্নন  ংযেণ : নুগভাবদত বিবব নুমাী ভূবভ উন্নগনয জন্য ১৬০০০ ঘ: বভ:  ভূবভ ংযেগণয জন্য
৪৮২০ ফ: বভ: এয প্রববন বছর এফং এজন্য ব্য ধযা বছর ৯০.০০ রে টাকা। প্রববন ভগত, ১৬০০০ ঘ: বভ: ভূবভ
উন্নগনয  ৪৮২০ ফ:বভ: ভূবভ ংযেগণয কাজ কযা  এফং এ কাগজ ব্য  ৯০.০০ রে টাকা।

(ঙ)

যাস্তা কাটায েবতপূযন : নুগভাবদত বিবব নুমাী ৯০ বক: বভ: যাস্তা কাটায জন্য েবতপূযগনয প্রববন বছর
এফং এয জন্য ব্য ধযা বছর ৯২২.৩০ রে টাকা। প্রকৃতগে ৯০ বক: বভ: যাস্তা কাটায জন্য ব্য গগছ ৮৯৮.৯২
রে টাকা।

১০। ভাপ্ত কাজ বযদথনঃ অআএভআবি কর্তথক প্রকগেয ভাপ্ত কাজ
ম থগফেণ মূ বনম্নরূঃ
(ক)

২২/১০/২০১৪ তাবযগে বযদথন কযা  মায

অআএভআবি কর্তথক ভি মজান ৩ এয অতা , মাযাাদী কগরজ াাতার ,বফজযী ভল্লা
(মভাাম্মদপুয এরাকা ) এফং ভি মজান ৪ এয অতা অোযো -১ েবীয নরকূ বযদথন কযা ।
মাযাাদী কগরজ াাতার  বফজযী ভল্লা
(মভাাম্মদপুয এরাকা ) াম্প াউগজ মদো মা মম ,
মাযাাদী মভবিগকর কগরজ াাতার এরাকায াম্পটি ১৯/০৫/২০১৩ তাবযগে প্রবতস্থান কযা  এফং
বফজযী ভল্লা (মভাাম্মদপুয এরাকা) াম্পটি ০৬/০২/২০১৩ তাবযগে স্থান কযা ।াম্প দ্যটিয fixture depth
গরা মথাক্রগভ ২৫৪.১১ বভটায এফং ২৫১.৫২ বভটায। নরকূ দ্যটি গত মথাক্রগভ মাযাাদী কগরজ
াাতার ,মযবগিবন্সার স্কুর ,েনবফন এরাকা এফং বফজযী ভল্লা , মভাাম্মদপুয এরাকা  তৎংর গ্ন
এরাকা াবন যফযা কযা । াম্প াউজ দ্যটিগত াবনয মলা বভটায বযদথন কগয মদো মা মম , প্রবত
বভবনগট ২২০০ বরটায াবন উগিারন কযা ।গপ্রায বভটাগয াবনয মপ্রায ১০ PSI (pound per square
inch) বনগচ অগছ। ংবিষ্ট বনফ থাী প্রগকৌরী জানান মম, াবনয মপ্রায মবদ ২০ PSI (pound per square inch)
এয মফব  তগফ াম্প নষ্ট ফায ম্ভাফনা থাগক।
বযদথনকাগর মলাবযন গ্যাগয াআ ম্পগকথ জানগত চাা গর ংবিষ্ট বনফ থাী প্রগকৌরী জানান মম
,
প্রবতবদন উগিাবরত াবনয াগথ বনবদ থষ্ট বযভান মলাবযন গ্যা বভবগ মদা । মাগত কগয উক্ত াম্প
াউগজয াবন জীফানু মুক্ত  বনযাদ ফস্থা ব্যফাযকাযীযা মগত াগয। াবনয ভান ম্পগকথ বতবন অয
জানান মম , প্রবতবদন মকান না মকান এরাকা গত াবনয নমুন ংি কগয বনজস্ব ল্যাগফ যীো
কযা গে।
নরকূ প্রবতস্থাগনয বফলটি জানগত চাা গর ংবিষ্ট বনফ থাী প্রগকৌরী জানান মম
, প্রবত ফছয াবনয
স্তয/একুআপায নীগচ মনগভ মাগে এফং মস্ট্রআনায এয বছদ্র ব্লক গে পগর নরকূ প্রবতস্থান কযগত গে । বফজযী
ভল্লা (মভাাম্মদপুয এরাকা )  মাযাাদী াাতার এরাকাগত েবীয নরকূ (প্রবতস্থান) দ্য`টিয ছবফ
বনগম্ন মদা গরাঃ

ছবফঃ মাযাাদী াাতার এরাকা

ছবফঃ বফজযী ভল্লা (মভাাম্মাদপুয এরাকা)

(ে) অোযো-১ প্রকেটি গযজবভগন বযদথগন মদো মা মম , াগম্পয মলা বভ টাযটি ১ ভাগয মফী ভ ধগয নষ্ট । এ
ব্যাাগয াম্প াগযটয গত জানা মা মম , বভটাযটিয বফলম কর্তথগেয বনকট জানান গগছ , বকন্তু এ ম থন্ত মকান ব্যফস্থা
মনা  বন। এ ব্যাাগয ংবিষ্ট বনফ থাী প্রগকৌরীয ব্যাখ্যা নুমাী বনবিত া মের মম , মলা বভটায (Flow Meter)
াবন উগিারক মন্ত্র। াম্প গত প্রবতবদন বক বযভান াবন উগিাবরত গে , মটি মলা বভটায (Flow Meter) মদগে বাফ
যাো । মলা বভটায (Flow Meter) নষ্ট থাকগর মম বফলটি ঘটগফ মটি গরা -উক্ত াগম্পয াবন ব্যফাযকাযীয চাবদা
নুমাী াবন াগে বক না -তা বনবিত া মাগফ না। াা াব নুভান বববিগত াম্প চারাগনায পরস্ব রু াগম্পয
অয়ুষ্কার দ্রুত মল গত াগয। এ ছাড়া াগম্পয াবন উগচ গড় াবন চ ফায মূ ম্ভাফনা যগগছ।
ফ থগল ০৪/০৪/২০১২ তাবযগে াম্পটি প্রবতস্থান কযা  । উক্ত াম্প মেনটিগত এয পূগফ থ একাবধকফায প্রবতস্থাগনয
বফলটি দৃশ্যভান গগছ।এ াম্প গত ফতথভাগন অোযোঁ যকাবয মকাাট থায এফং তারতরা এরাকাগত াবন যফযা
কযা গে। াম্পটিয fixture depth ২৪০.৫২ বভটায ।
নরকূগুগরা বযদথগন মদো মেগছ মম , াম্প াউজগুগরাগত বনযািা ব্যফস্থা
খুফআ নাজুক। বফদ্যযগতয তাযগুগরা
এগরাগভগরাবাগফ স্থান কযা গগছ এফং াম্প াগযটয মোগনআ ফফা কযগছন। াফ
-মেন রতাাতা বদগ
জড়াগনা ফস্থা যগগছ।
(ে) প্রকগেয অতা ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছগয স্থাবত /প্রবতস্থাবত িী একুআপায এফং
স্থাবত/প্রবতস্থাবত েবীয নরকূগয বাফ বনম্নরূ :
থ থ ফৎয
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাট =

েবীয নরকূ স্থান
১৮
১৯
২৩
৬০

েবীয নরকূ প্রবতস্থান
৪২
৪৫
৪৮
১৩৫

িী একুআপায
স্থান
২
২
১
৫

িী একুআপায
প্রবতস্থান
৭
৭
৬
২০

উগযয তথ্য গত মদো মা মম , েবীয নরকূ  িী একুআপায প্রবতস্থাগনয ংখ্যা (১৩৫+২০)= ১৫৫ থ থাৎ প্রবত ফছয
েগড় ৫২টি কগয পুযাতন নরকূ নতুন কগয ফাগত । প্রকে কর্তথগেয াগথ অগরাচনা কগয জানা মা মম , প্রবত ফছয
েগড় ৬০/৬৫টি কগয েবীয নরকূ প্রবতস্থান কযগত গে। এগত একবদগক মমভন যে ণামফেণ ব্য বৃবি াগে মতভবন
ভূ-েবথস্থ াবনয মরগফর নীগচ মনগভ মাগে । এ কাযমণ ভূ-েবথস্থ াবনয বযফগতথ ভূ -পৃষ্ঠস্থ াবন ব্যফস্থানায বদগক গুরুত্ব মদা
প্রগাজন ফগর অগরাচনা প্রতীভান গগছ।

১১।

ভাপ্ত প্রকগেয কাজ বযদথনকাগর বকছু প্যাগকগজয ক্র প্রবক্রা ম থ মফেন কযা  ; মায ভগে “Procurement of
1.5 cusec 75m & 90m head and 2 cusec 75m & 90m head submersible pump-motor set under
EREWSSP-2,Dhaka WASA.”

এয প্যাগকগজয ববঅয নুযগনয প্রবক্রা বনম্নরু :

(ক) বিবব প্রাক্করন ২৩৫.০০ রে টাকা।
(ে) OTM িবত নুযন কযা  ।
(ে ০৫ (াঁচ) দস্য বফবষ্ট েঠিত TEC কবভটিগত ফাআগযয ০১ জন দস্য (BBS একজন দস্য) বছগরন। TOC
কবভটিগত TEC কবভটিয একজন দস্য বছগরন ।
(ঘ) দযত্র অফান-২৩  ২৪ মভ, ২০১৩ ( মবাগযয কােজ ২৩/০৫/২০১৩; অজকাগরয েফয ২৩/০৫/২০১৩; The
Independent 24/05/2013) তাবযগে । ববটিআউ এয গফ াআগট বফজ্ঞান মদা ।
(ঙ) দযত্র মোরা (TOC)-১৬/০৯/২০১৩
(চ) TEC এয মূল্যান ২২/১০/২০১৩ তাবযগে; ০৬ টি প্রবতষ্ঠান ংিন কগয ; M/S Titas Banijjik protisthan
ফ থবনম্ন া ১৩৫.০০ রে টাকা কাজ া ।
(ছ) NOA জাবয  ১৮/১১/২০১৩ তাবযগে;
(জ) ব্যাংক গ্যাযাবি -জনতা ব্যাংক বরবভগটি, পাভথগেট কগথাগযট াো গত বরবেত বযাবযবপগকন কযা ।
১১.১। দযগত্রয Technial Specification নুু্মাী “ভারাভার মমৌথ বযদথন  যীো কবভটি ” বুগঝ মন । এআ কবভটিগত
০৯ (ন) জন দস্য বছগরন ।
১১.২। ভারাভাগরয গুনেতভাগনয যীো বুগট কর্তথক প্রতযনকৃত; মায বযগাট থ বযদথনকাগর মদোগনা গগছ ।
১২। প্রকল্পেয াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন/২০১৪ আং ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ল্পয়ল্পছ মভাট ২২৪২২.০০
রক্ষ টাকা মা নুল্পভাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৯৯.৯০%এফং ফা স্তফ গ্রগদ্ধত ১০০%। প্রকল্পেয ফছযদ্ধবদ্ধিক ংল্পাদ্ধধত
এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄক্ত  ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনেরূঃ
(রে টাকা)
থ ত ফছয
ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ
ফভৄদ্ধক্ত
ব্যয়
ব্যদ্ধয়ত থ ত
মভাট
টাকা
প্রঃ
মভাট
টাকা
প্রঃাঃ
াঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
২০১১-১২
৪২০০.০০
৪২০০.০০
৪২০০.০০ ৪২০০.০০ ৪২০০.০০
২০১২-১৩
৯০০০.০০
৯০০০.০০
৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ৯০০০.০০
২০১৩-১৪
৮১২৩.৩৮
৮১২৩.৩৮
৮১০০.০০ ৮১০০.০০ ৮১০০.০০
২৩.৩৮
ঢাকা াা
১১২২.০০
১১২২.০০
১১২২.০০ ১১২২.০০
১১২২.০০
২০১৩-১৪
ফ থমভাট
২২৪৪৫.৩৮
২২৪৪৫.৩৮
২২৪২২.০০ ২২৪২২.০০ ২২৪২২.০০
এ প্রকল্পেয ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত ব্যয় ২২৪৪৫.৩৮ রক্ষ টাকা এফং ফ তল্পভাট ব্যয় ল্পয়ল্পছ ২২৪২২.০০ রক্ষ টাকা। দ্ধদ্ধঅয
ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মম প্রকল্পেয ধীল্পন মভাট ছাড়কৃত টাকায দ্ধযভাণ ২২৪২২.০০ রক্ষ টাকা। এল্পত মদখা মায় প্রকে ভাপ্ত
মল্পল ব্যদ্ধয়ত থ ত ২৩.৩৮ রক্ষ টাকা (২২৪৪৫.৩৮ রক্ষ টাকা - ২২৪২২.০০ রক্ষ টাকা= ২৩.৩৮)। এ টাকা ছাড় কযা বন ফগর
ববঅয সূত্র এফং প্রকে বযচারগকয াগথ অগরাচনা জানা মা ।

১৩। ঈকাযল্পবাগীল্পদয ভতাভতঃ বযদথনকাগর যাবয ঈকাযল্পবাগীল্পদয ভতাভত জানগত চাআগর জানার মম , তাযা চাবদা
মভাতাগফক বনবভত াবন াগেন ।
১৪। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য : প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম থন্ত ঢাকা য়াায দ্ধতনজন কভতকততা প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ত্ব
ারন কল্পযল্পছন। প্রকে দ্ধযচারক ংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদ দ্ধনল্পচ প্রদান কযা রঃ
নাভ  দফী

পূণ তকারীন

মভাঃ ফজলুয যভান
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী  প্রকে দ্ধযচারক

খেকারীন

মমাগদাল্পনয
তাদ্ধযখ

ফদরীয তাদ্ধযখ

√

০১/০৭/২০১১

১২/০২/২০১২

মভাঃ য়ারী উল্লা দ্ধকদায
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী  প্রকে দ্ধযচারক

√

১২/০২/২০১২

০৭/০২/২০১৪

মভাঃ অখতারুজ্জাভান
তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী  প্রকে দ্ধযচারক

√

১১/০২/২০১৪

৩০/০৬/২০১৪

ঈল্পযয তথ্য ম তাল্পরাচনায় মদখা মায় মম, ভাে ৩ ফছল্পয ফা স্তফাদ্ধয়ত এ প্রকল্পে মভাট দ্ধতনজন কভতকততা প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ
দাদ্ধয়ত্ব ারন কগযগছন, মা ভীচীন ন । ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন প্রকগেয েবত ব্যাত কগয ।
১৫|

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য

দ্ধজতত পরাপর

ঢাকা গবীয নরকূ স্থান/প্রদ্ধতস্থাল্পনয ভােল্পভ
দদদ্ধনক ২৭৬ দ্ধভদ্ধরয়ন দ্ধরটায াদ্ধন যফযা কযা এফং
নতুন াদ্ধনয রাআন দ্ধনভতান  পুযাতন াদ্ধনয রাআন
পুনফ তাল্পনয ভােল্পভ াদ্ধন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন।

২২০টি গবীয নরকূ স্থান/প্রদ্ধতস্থাল্পনয ভােল্পভ দদদ্ধনক ২৭৬ দ্ধভদ্ধরয়ন
দ্ধরটায াদ্ধন যফযা কযা এফং ৯০ দ্ধকঃদ্ধভঃ নতুন াদ্ধনয রাআন দ্ধনভতান
 পুযাতন াদ্ধনয রাআন পুনফ তাল্পনয ভােল্পভ াদ্ধন যফযা ব্যফস্থায
ঈন্নয়ন। ঢাকা ল্পযয ল্পনক াদ্ধন ংকটপূণ ত এরাকায় ঈক্ত প্রকল্পেয
াদ্ধন যফযা কল্পয নগযফাীয চাদ্ধদা মভটাল্পনা ম্ভফ ল্পে।

১৬।

ত ল্পয়ল্পছ।
ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর এয কাযণ: প্রকল্পেয কাদ্ধিত ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত

১৭।

প্রকে ফাস্তফাগন ভস্যা : মকান ভস্যা বছর না।

১৮।

প্রকে ফাস্তফাগন বফরম্ব : প্রগমাজয নগ ।

১৯।

চুবক্ত ফাস্তফাগন বফরম্ব : প্রগমাজয নগ ।

২০।

সুাবয :
২০.১।

প্রকগে ব্যবত ২৩.৩৮ রে টাকা ছাড় কযা গগছ বক না -তা বনবিত কযায জন্য স্থানী যকায বফবাগেয
দৃবষ্ট অকল থন কযা গরা ।

২০.২।

প্রকে সুষ্ঠ়ুবাগফ ফাস্তফাগনয রগেয ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন না কযায জন্য ঢাকা াা  স্থানী
যকায বফবাগেয দৃবষ্ট অকল থন কযা গরা ।

২০.৩। প্রবত ফছয েগড় ৬০/৬৫টি কগয েবীয নরকূ প্রবতস্থান কযগত গে। ব্যাতবাগফ াবন উগিারগনয পগর
ঢাকা গযয াবনয স্তয নীগচ মনগভ মাগে বফধা দ্রুত াগপথ াটায ব্যফাগযয
বফলটি স্থানী যকায বফবাে বফগফচনা কযগত াগয ।
২০.৪। াম্প াউজগুবরয বনযািায বফলটি বনবিত কযায প্রগাজনী ব্যফস্থা ংবিষ্ট কর্তথে িণ কযগফ।
২০.৫।

ঢাকা গযয ক্রভফধ থভান জনংখ্যায াবনয চা বদা  সুস্বাগস্থযয বফলটি বফগফচনা বনগ স্থানী যকায
বফবাে বনযবফবেন্নবাগফ বনযাদ াবন যফযাগয বফলটি বফগফচনা বনগফ।

২০.৬। ভাপ্ত প্রকেটিয বত দ্রুত External Audit ম্পাদন কযগত গফ।
২০.৭।

২০.১ গত ২০.৬ নুগেগদ উগল্লবেত সুাবযগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা/দগে ত্র বফবােগক ফবত কযগত
গফ।

‘‘ঢাকা ভানগযীয জরাফিতা দূযীকযণ প্রকে (মপজ-২) (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’
ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১। প্রকল্পেয ফস্থান

: ঢাকা ভানগয এরাকা।

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: ঢাকা য়াা।

৩। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

: স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্য
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ফ তল্পল
ভর
ংল্পাদ্ধধত



দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ফ তল্পল
ভর
ংল্পাদ্ধধত

প্রকৃত ব্যয়

১৮০৭৩.০০ ১৯৮৩১.০০ ১৬৯২৮.১৯

৫।

:

জুরাআ, ২০১০
ল্পত
জুন ২০১২

জুরাআ, ২০১০
ল্পত
জুন ২০১৪

দ্ধতিান্ত ব্যয়
প্রকৃত
(ভর
ফাস্তফায়নকার
প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)
জুরাআ, ২০১০
ল্পত
জুন ২০১৪

৯.৭৩%

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর
ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)
১০০%

প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়নঃ

িদ্ধভক
নং

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

৬৮০০-মন্ত্রাদ্ধত  আকুআল্পভন্ট
১
াআ িয় (১৮৩০-৭৫০ দ্ধভ.দ্ধভ. ব্য)

একক

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক

দ্ধক.দ্ধভ.

৫৬.০০

৪০০৭.০০

২

দ্ধ. অআ/এপ দ্ধজ কবায

ংখ্যা

৩০০০.০০

৫০০.০০

৩

প মযাড মবদ্ধকযার

ংখ্যা

১.০০

৫০.০০

ঈ - মভাট
৬৯০০-একুআদ্ধজন ফ এযাল্পট
৪
ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ

ফাস্তফ (%)

অদ্ধথ তক (%)

৫১.০০
(৯১.০৭)
৩০০০.০০
(১০০)
১.০০
(১০০)

৩৫৯৮.০০
(৮৯.৭৯)
৫০০.০০
(১০০)
৫০.০০
(১০০)
৪১৪৮.০০

০.৩৪
(৩৪)

২৬১.১৬
(২৩.৭৪)
২৬১.১৬

৪৮.০০
(৮৮.৮৯)
১.৮৫
(১০০)
১.৫০

৫৯১৫.০০
(৮৫.৩৮)
৮১১.৫০
(১০০)
২৩০.০০

৪৫৫৭.০০
মক্টয

১.০০

ঈ - মভাট
৭০০০ - পূতত দ্ধনভতাণ
৫
াআ মরন দ্ধনভতাণ (১৮৩০-৭৫০
দ্ধভ.দ্ধভ. ব্য)
৬
দ্ধব্রক সুযয়ায (১৮৩০ দ্ধভ.দ্ধভ. ব্যল্পয
ঈল্পয)
৭
ষ্টভত দ্ধঈয়ায পূনঃফ তান

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন

১১০০.০০
১১০০.০০

দ্ধক.দ্ধভ.

৫৪.০০

৬৯২৮.০০

দ্ধক.দ্ধভ.

১.৮৫

৮১১.৫০

দ্ধক.দ্ধভ.

১.৫০

২৩০.০০

িদ্ধভক
নং

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

একক

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক

৮

খার পূনঃখনন  রাআদ্ধনং

দ্ধক.দ্ধভ.

৪.০০

২০০০.০০

৯

দ্ধযল্পটআদ্ধনং য়ার

দ্ধক.দ্ধভ.

০.২৫

১২৫.৫০

১০

ফক্স কারবাট ত

দ্ধক.দ্ধভ.

০.২৫

৬৭২.০০

১২

ড়ক খনন ক্ষদ্ধতপূযণ

দ্ধক.দ্ধভ.

৫৭.২৮

৩৩৩৫.০০

-

১৪১০২.০০
৭২.০০

ঈ - মভাট
১৩

দ্ধফদ্ধফধ

ভা
ঈ - মভাট
ফ তল্পভাট

৭২.০০
১৯৮৩১.০০

প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ (%)
(১০০)
৪.০০
(১০০)
০.২৫
(১০০)
০.২৫০
(১০০)
৫১.০০
(৮৯.০৪)
১০০%

অদ্ধথ তক (%)
(১০০)
২০০০.০০
(১০০)
১২৫.৫০
(১০০)
৬৭২.০০
(১০০)
২৬৯৩.৬৭
(৮০.৭৭)
১২৪৪৭.৬৭
৭১.৩৬
(৯৯.১১)
৭১.৩৬
১৬৯২৮.১৯
(৮৫.৩৬)

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকেটিয অতায় ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ল্পত ১৮৩০
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যল্পয মভাট ৫৬ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িয় ফাফদ ৪০০৭.০০ র ে টাকায ংস্থান থাকল্পর ৩৫৯৮.০০ র ক্ল টাকা ব্যল্পয়
৫১.০০ দ্ধক :দ্ধভঃ াআ িয় কযা ল্পয়ল্পছ। অফায একআ ব্যল্পয াআ মরন স্থাল্পনয জন্য ৫৪.০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ফাফদ ৬৯২৮.০০
রে টাকায ংস্থান থাকল্পর ৫৯১৫.০০ র ে টাকা ব্যল্পয় ৪৮.০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ মরন স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। থ তাৎ নুল্পভাদ্ধদত
ংস্থান ল্পত ৫.০ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িয়  স্থান কভ কযা ল্পয়ল্পছ। অফায ১.০ মক্টয ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রণ ফাফদ ১১০০.০০ র
ে
টাকায ংস্থান থাকল্পর ২৬১.১৬ র ে টাকা ব্যল্পয় ভাে ০.৩৪ মক্টয ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। র েভাো মভাতাল্পফক ভুদ্ধভ
দ্ধধগ্রণ না কযল্পত না াযায় াআ িয়  াআ মরন স্থান কযা ম্ভফ য়দ্ধন ফল্পর ংদ্ধিষ্ট কভতকততাযা জানান।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১।

টভূদ্ধভঃ
যাজধানী ঢাকা ফাংরাল্পদল্পয ব্যফা-ফাদ্ধণজয, প্রান  দ্ধোয়ল্পনয প্রাণল্পকন্দ্র। স্বাধীনতায য ল্পতআ ঢাকা ল্পযয জনংখ্যা
িভান্বল্পয় বৃদ্ধি াল্পে। ল্পযয ফততভান জনংখ্যা প্রায় ১.৫ মকাটি মা ফাংরাল্পদল্পয দ্ধফদ্ধবন্ন ল্পযয মভাট জনংখ্যায প্রায় ৩০
তাং। পৃদ্ধথফীয ল্পনক মদল্পয তূরনায় যাজধানীয ঢাকা’য স্বতন্ত্র দফদ্ধষ্ট র, ভানগযীয চায া নদী দ্রৃাযা মফদ্ধষ্টত। ঢাকা
ভানগযীয ঈিল্পয তুযাগ নদী  টঙ্গী খার, দ বেমণ বুদ্ধড়গঙ্গা, পূল্পফ ত ফালু এফং দ্ধিল্পভ তুযাগ  ফালু নদীয ফস্থান। এছাড়া
দ্ধকচৄদ্ধদন পূল্পফ ত প্রায় ৬৩টি খাল্পরয ভােল্পভ ভানগযীয বৃদ্ধষ্টয াদ্ধন নদীল্পত দ্ধনষ্কাদ্ধত ত। ঈয ন্ত ভানগযীয ংখ্য পুকুয 
জরাল্পয় দ্ধডল্পটনান মফদ্ধন দ্ধল্পল্পফ বৃদ্ধষ্টয াদ্ধন ংয বেত ত। ফততভাল্পন কাল্পরয দ্ধফফততল্পন িভান্বল্পয় নগযায়ল্পনয পল্পর
দ্ধযকদ্ধেত বাল্পফ পুকুয  জরায় বযাট এফং খার নদী নারা দখর য়ায পল্পর নগযীল্পত জরাফিতায সৃদ্ধষ্ট ল্পে।
ফদ্ধণ তত ফস্থায মপ্র বেমত ভানগযীয জরাফিতা দূযীকযণ, নগযীল্পত ফফাকাযীল্পদয জন্য দ্ধযল্পফ ফােফ, স্বাস্থযম্মত 
মটকআ ফফাল্পমাগ্য দ্ধযল্পফ দ্ধনদ্ধিত কযায র মেয অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। প্রকেটিয অতায় ধানভদ্ধে,
মভাাম্মদপুয, দ্ধভযপুল্পযয মযাল্পকয়া স্মযণী, কাজীাড়া, মড়াাড়া, অম্মদ নগয, াআকাড়া, মভৌচাক, মাল্পটর মযাটন,
ঈিযা  ফাড্ডা নগযীয অয দ্ধকচৄ এরাকা জরাফিতা দ্ধনযন দ্ধনদ্ধিত কযায র মেয প্রকেটি গৃীত য়।

৭.২।

ঈল্পদ্দশ্যঃ
প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য র ভানগযীয জরাফিতা দূযীকযল্পণয র ে ষ্ট্রভ ত দ্ধঈয়ায  ড়ক িদ্ধং ফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ এফং খার
ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ নগযফাীয জন্য দ্ধযল্পফ ফােফ, স্বাস্থযম্মত  মটকআ অফান দ্ধনদ্ধিত কযা।

৭.৩।

প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ
প্রকেটি ০২/০২/২০১০ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাদ্ধদত য় এফং যফতীল্পত ০৯/১০/২০১০ তাদ্ধযল্পখ স্থানীয়
যকায দ্ধফবাগ ল্পত এ দ্ধফলল্পয় প্রাদ্ধনক অল্পদ জাদ্ধয কযা য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য়
ত নকা নুমায়ী
১৮০৭৩.০০ রে টাকা এফং প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১২। যফতীল্পত দ্ধযফদ্ধতত
তাযণ,
বৃিয াআল্পয দ্ধযফল্পতত ল্প োকৃত কভ ব্যাল্পয দ্ধধক াআল্পয দ্ধনধ
াআ মরন দ্ধনভতাণ কাল্পজয দ্ধযভান বৃদ্ধি এফং
দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ড়ক পুনঃদ্ধনভতাল্পণ েদ্ধতপূযণ ফাফদ ব্যয় বৃদ্ধি ায়ায় প্রকেটি ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন মদখা মদয়। এ
মপ্রবেমত দ্ধডদ্ধআদ্ধ বায সুাদ্ধযল্পয মপ্র বেমত স্থানীয় যকায,  ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় কতৃতক ২৩/০৫/২০১২ তাদ্ধযল্পখ
প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন প্রস্তাফ নুল্পভাদন কযা য়। ঈক্ত ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য়
১৯৮৩১.০০ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১৪।

৭.৩

ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত)
:
থ ত ফছয

২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাট

দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো
ভর
ংল্পাদ্ধধত
(১ভ)
৫৯৭৫.০০
৫১০০.০০
১২০৯৮.০০
৫১০০.০০
৯৭৩১.০০
১৮০৭৩.০০ ১৯৮৩১.০০

এদ্ধডদ্ধ/অযএদ্ধডদ্ধ
ফযাদ্দ

ফভৄক্ত

ব্যয়

৫১০০.০০
৩৭৫০.০০
৩১০২.৫০
৫০০০.০০
১৬৯৫২.৫০

৫১০০.০০
৩৭৫০.০০
৩১০২.৫০
৫০০০.০০
১৬৯৫২.৫০

৫১০০.০০
৩৭৫০.০০
৩১০২.৫০
৪৯৭৫.৬৯
১৬৯২৮.১৯

(রক্ষ টাকায়)
ভন্তব্য

৭.৪

ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকেটিয ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত ব্যয় ১৯৮৩১.০০ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত ভাদ্ধপ্তকার (জুন,
২০১৪) ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ১৬৯২৮.১৯ রক্ষ টাকা, মা ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত ব্যল্পয়য ৮৫.৩৬%। এ ব্যল্পয়য ভল্পে
৩৫৯৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ল্পত ১৮৩০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয ৫১ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িয়, ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয়
ম্যানল্পার কাবায, ৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় প মযাড মবদ্ধল্পকর, ২৬১.১৬ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ০.৩৪ মক্টয ভুদ্ধভ দ্ধধগ্রণ,
৫৯১৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪৮ দ্ধকঃদ্ধভঃ (৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ল্পত ১৮৩০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয) াআ মরন স্থান, ৮১১.৫০ রক্ষ টাকা
ব্যল্পয় ১.৮৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ ব্রীক সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ, ২৩০.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১.৫০ দ্ধকঃদ্ধভঃ স্ট্রভত সুযয়ায রাআন পুনফ তান,
২০০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৪.০ দ্ধকঃদ্ধভঃ খার পুনঃখনন এফং রাআদ্ধনং, ৬৭২.০০ র ে টাকা ব্যল্পয় ২৫০.০০ দ্ধভটায অযদ্ধদ্ধ
ফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ এফং য়াায াআ মরন স্থাল্পনয কাযল্পণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ৫১.০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক
পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ ২৬৯৩.৬৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য়।

৭.৫

প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত ঢাকা য়াায তত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী দভম তাদায
একজন কভতকততা তোঁয দ্ধনজ দাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ পূণ তকারীণ প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন। তোঁল্পক
প্রকে ফাস্তফায়ন ংিান্ত মাফতীয় ল্পমাদ্ধগতায জন্য ঢাকা য়াায দ্ধনফ তাী দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী  ঈ-দ্ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী,
কাযী প্রল্পকৌরী  ঈ-কাযী প্রল্পকৌরী ভরত ভাঠ ম তাল্পয় প্রকেটিয াদ্ধফ তক ফাস্তফায়ল্পনয দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধছল্পরন। প্রকল্পেয শুরু
ল্পত ল্পত ভাদ্ধপ্ত ম তন্ত দাদ্ধয়ত্ব ারনকাযী প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য দ্ধনল্পেয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ

িঃনঃ
১
২
৩

৮।

কভতকততায নাভ, দফী
জনাফ মভাঃ য়াদ্ধরঈরস্দা দ্ধকদায
তত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী, ঢাকা য়াা
জনাফ এ,মক,এভ দ্ধদ ঈদ্ধদ্দন
তত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী, ঢাকা য়াা
জনাফ কয া দ্ধচং
তত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী, ঢাকা য়াা

পূণ তকারীন/
খেকারীন

কতটি প্রকেয
দাদ্ধয়ত্ব ারন
কল্পযন

মভয়াদকার

পূণ তকারীণ

-

১২/০২/০৯-২৪/০২/১১

পূণ তকারীণ

-

০২/০৩/১১-১৬/০২/১৪

পূণ তকারীণ

-

১৬/০২/১৪ ল্পত
যাফদ্ধধ ম তন্ত

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত

জতন

প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য র ভানগযীয জরাফিতা
দূযীকযল্পণয রল্পক্ষ ষ্টভত দ্ধঈয়ায  ড়ক িদ্ধং
ফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ এফং খার ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ
নগযফাীয জন্য দ্ধযল্পফ ফােফ, স্বাস্থযম্মত 
মটকআ অফান দ্ধনদ্ধিত কযা।

প্রকল্পেয অতায় ষ্টভত সুযয়ায রাআন  ড়ক িদ্ধং ফক্স কারবাট ত
দ্ধনভতাণ এফং খার ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর নগযফাীয জন্য অাতত
দ্ধযল্পফ ফােফ, স্বাস্থযম্মত অফান দ্ধনদ্ধিত কযা মগল্পর প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনদ্ধভতত মরন  ঈন্নয়ন/পুনঃখননকৃত খাল্পরয ম তাপ্ত
যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয বাল্পফ মগুদ্ধর অফায ব্যফায নুল্পমাগী ল্পত মদখা
মায়। তাআ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর াভদ্ধয়ক ভস্যায ভাধান ল্পর
দীঘ তল্পভয়াদী  মটকআ ঈন্নয়ন দ্ধনদ্ধিত কযা মায়দ্ধন।

৯.০।

ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ: প্রকল্পেয অতায় ষ্টভত সুযয়ায রাআন  ড়ক িদ্ধং ফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ এফং
খার ঈন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর নগযফাীয জন্য অাতত দ্ধযল্পফ ফােফ, স্বাস্থযম্মত অফান দ্ধনদ্ধিত কযা মগল্পর প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনদ্ধভ তত মরন  ঈন্নয়ন/পুনঃখননকৃত খাল্পরয ম তাপ্ত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয বাল্পফ মগুদ্ধর অফায ব্যফায নুল্পমাগী ল্পত
মদখা মায়। তাআ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর াভদ্ধয়ক ভস্যায ভাধান ল্পর দীঘ তল্পভয়াদী  মটকআ ঈন্নয়ন দ্ধনদ্ধিত কযা
মায়দ্ধন।

১০।

দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণঃ প্রকেটি ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ল্পনয ঈল্পদ্দল্পশ্য প্রকেটিয অগাযগোঁ, দ্ধভযপুয, ধানভদ্ধে, মভাাম্মদপুয কল্যাণপুয,
াজাযীফাগ  ঈিযা এরাকা ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন কযা য়। দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারক  তত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী জনাফ
কয া দ্ধচং, য়াায ংদ্ধিষ্ট দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, ঈ-দ্ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরী  ঈ-কাযীগণ ঈদ্ধস্থত
দ্ধছল্পরন।

10.1 প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মরন  পুনঃখননকৃত খাল্পরSolid waste management dumping:

দ্ধচে-১ঃঃ প্রকেটিয অতায় অগাযগোঁ এরাকায় দ্ধনদ্ধভতত মরআন  পুনঃখনন/ঈিাযকৃত খাল্পর অযদ্ধদ্ধ দ্ধযল্পটআদ্ধনং য়ার দ্ধনভতাণ।

দ্ধচে-২ঃঃ প্রকেটিয অতায় াজাযীফাগ কালুনগয এরাকায় পুনঃখনন/ঈিাযকৃত খাল্পর অযদ্ধদ্ধ দ্ধযল্পটআদ্ধনং য়ার দ্ধনভতাণ।

দ্ধচে-৩: প্রকেটিয অতায় াজাযীফাগ কালুনগয এরাকায়
দ্ধনদ্ধভ তত অযদ্ধদ্ধ ফক্স কারবাল্পট ত দ্ধনল্পচ ভয়রা অফজতনা মপরায়
াদ্ধন দ্ধনষ্কালন ব্যফস্থা ফাধাগ্রস্ত ল্পে।

দ্ধচে-৪: প্রকেটিয অতায় দ্ধভযপুয রস্দফী অফাদ্ধক এরাকায়
দ্ধনদ্ধভতত অযদ্ধদ্ধ ফক্স কারবাল্পট ত দ্ধনল্পচ ভয়রা অফজতনা মপরায়
াদ্ধন দ্ধনষ্কালন ব্যফস্থা ফাধাগ্রস্ত ল্পে।

দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণঃ প্রকে এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত স্ট্রভত সুযয়ায রাআন  পুনঃখনন/ঈিাযকৃত
খাল্পরয দুআ াল্প অযদ্ধদ্ধ দ্ধযল্পটআদ্ধনং য়ার দ্ধনভতাণ কযায ভােল্পভ খাল্পরয ীভানা দ্ধনধ তাযণ কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ। তল্পফ খার খনন  স্টভত
সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাল্পণয প্রধান ঈল্পদ্দশ্য ল্পে নগযীয জরফিতা দ্ধনযন কযা। দ্ধকন্তু প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মফীযবাগ মরন  খাল্পর
Solid waste dupming এয পল্পর তা অফায ব্যফায নুল্পাল্পমাগী য়ায ঈিভ ল্পয়ল্পছ এফং াদ্ধন দ্ধনষ্কালন ফাধাগ্রস্ত ল্পে।
অগাযগোঁ খাল্পরয াল্প ফদ্ধত থাকায় ফদ্ধতয ভানুল তায গৃস্থারীয ব্যফাম ত কর ভয়রা-অফজতনা খাল্পর মপরল্পছ। ন্যদ্ধদল্পক এ
এরাকায় মফ দ্ধকচৄ যকাযী াাতাল্পরয দ্ধলদ্ধনকযার ফজতয মরন  খাল্পর মপরল্পত মদখা মায়। পল্পর প্রকেটিয অতায় য দ্ধনদ্ধভ তত
মরন এফং পুনঃখননকৃত খারটি খুফ দ্ধঘ্রআ অফায ব্যফায নুল্পাল্পমাগী য়ায অংকা মদখা দ্ধদল্পয়ল্পছ।
১২।

ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ

১২.১ মছাট মছাট প্যাল্পকল্পজ কাম তাল্পদ প্রদানঃ প্রকেটিয ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ  দ্ধডদ্ধ’য িয় দ্ধযকেনা মভাতাল্পফক
ভারাভার/ে ংগ্র ফাফদ ৪টি প্যাল্পকল্পজয অতায় ংস্থান দ্ধছর ৪৫৫৭.০০ রক্ষ টাকা এফং পূতত কাল্পজয জন্য ৭টি
প্যাল্পকল্পজয অতায় ংস্থান দ্ধছর ১০৭৬৭.০০ রক্ষ টাকা। দ্ধকন্তু প্রকল্পেয অতায় ংঘটিত িয় কাম তিভ ম তাল্পরাচনা কল্পয
মদখা মায়, প্রায় ২০০ টিয দ্ধধক প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ প্রকেটিয িয় কাম তিভ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ।
১২.২ কাম তাল্পদকৃত ভল্য ল্পত ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক দ্ধতদ্ধযক্ত দ্ধফর প্রদানঃ
প্রকেটিয অতায় ম্পাদ্ধদত প্রায় ২০০টি িয় কাম তিভ ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় ৮০টি প্যাল্পকল্পজ ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয
াল্পথ ম্পাদ্ধদত চ্যদ্ধক্ত ল্পত মফী দ্ধফর দ্ধযল্পাধ কযা ল্পয়ল্পছ, মা দ্ধনল্পভণয াযণীল্পত মদয়া ল্পরা। ঈল্পরস্দখ্য, এ কর প্যাল্পকল্পজয
অতায় মফীয বাগ ঠিকাদাযী প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ কাম তাল্পদল্পয তাদ্ধযখ ল্পত কাম ত ম্পাদল্পনয মভয়াদ দ্ধছর গল্পড় ৩ ল্পত ৬ভা।
তাআ এভল্পয়য ভল্পে দ্ধনভতাণ াভগ্রীয ভৄল্য বৃদ্ধিজদ্ধনত কাযল্পণ ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ চ্যদ্ধক্তকৃত ভৄল্য বৃদ্ধিয মকান সুল্পমাগ
মনআ। অফায ন্যদ্ধদল্পক মছাট মছাট প্যাল্পকল্পজয অতায় একর কাল্পজয জন্য প্রণীত প্রাক্করল্পন কাল্পজয মস্কা বৃদ্ধি দ্ধকংফা
প্রতযাদ্ধত ঙ্গ ন্ততভুদ্ধক্তয সুল্পমাগ মনআ।

(রক্ষ টাকায়)
িঃ
নঃ

কাল্পজয নাভ

১

দ্ধভযপুয রস্দফী এরাকায়
দুয়াযীাড়া খাল্পর দ্ধযল্পটনদ্ধনং য়ার
 য়াকল্পয় দ্ধনভতাণ খার
পুনঃখনন কাজ

২

দ্ধভযপুযস্থ দদ্ধক্ষণ ীল্পযযফাগ
মাদ্ধল্ডং নং ২৭ ম তন্ত এরাকায়
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত সুযয়ায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
ঈিয ফাড্ডা দ্ধনযাভয় রাগ াঈজ
ল্পত মাদ্ধল্ডং নং চ-১১০ এরাকায়
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত সুযয়ায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
বুজফাগ ভাো মভআন মযাড
এরাকায় দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত
সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।

৩

৪

কাম তাল্পদল্পয
তাদ্ধযখ
কাজ ম্পাদল্পনয
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২৭/০১/১৩
০৫/০৮/১৩
০৪
২৭/০১/১৩
২৫/০৭/১৩
০৫
২৭/০১/১৩
০৪/০৮/১৩
০৬
২৭/০১/১৩
০৫/০৮/১৩
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০৫/০৮/১৩
১৩  ১৪
০১
০৩/০৩/১৩
১৩/০৫/১৩
০২
০৩/০৩/১৩
১৪/০৫/১৩
০১
২০/০২/১৩
০২/০৬/১৩
প্যাল্পকজ
নং

০১
০২
০৩
০৫
০৬

৫

াজাযীফাগ খাল্পর দ্ধকদায
মভদ্ধডল্পকর ংল্প অযদ্ধদ্ধ আঈ
চযাল্পনর য়াকল্পয় দ্ধনভতাণ খার
পুনঃখনন কাজ।

০৩
০৬

২৩/০৩/১৩
২৬/০৬/১৩
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ঠিকাদায
প্রদ্ধতষ্ঠান

দ্ধভয়া এে দ্ধভয়া
দ্ধফল্ডা ত
মভারস্দা মেড এে
কভা ত
টুআন
এন্টাযপ্রাআজ
আঈদ্ধনক
এন্টাযপ্রাআজ
মজানা
আন্টাযন্যানার
যাদ্ধপ
আন্টাযন্যানার
৮ টি ঠিকাদায
প্রদ্ধতষ্ঠান
দ্ধিল্পয়টিব
আল্পন্টদ্ধযয়য
যভান ব্রাদা
জাপযঈরস্দা খান
মচৌদৄযী

ভক্কা মটডা ত
এএআচল্পক
কনস্ট্রাকন
ফদ্ধযার
এন্টাযপ্রাআজ
এ অয াইদ
এন্টাযপ্রাআজ
এপ আরাভ এে
মকাং
দ্ধযদ্ধভ
এন্টাযপ্রাআজ
এআচএ
কনস্ট্রাকন
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৪৭.২১
৫২.৯৪
৪৭.২১
৫৩.৩২
৪৭.২১
৫৩.১৭
৪৭.২১
৫৩.২৯
৪৭.২১
৫৩.১১
৪৭.২১
৪৭.১১
৩৫.০৯
৩৮.৯৪
২০.৭৩
২২.৯৭
২৫.৬৪
২৮.১৫

২১.৯৬
২৫.১৬
২৪.৯৫
২৭.৩০
২৪.২৬
২৭.৬৯
২৮.৫৮
৩১.৬২
৩০.৫৫
৩২.১৩
৬১.৭৪
৬৩.৭১
৭৫.৭৫
৮৬.৯৯

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

অগাযগোঁ ল্পত গ্রাভীন ব্যাংক
ম তন্ত ড়ল্পক দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত
সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
দ্ধভযপুযস্থ মটারাযফাগ এরাকায়
কল্যাণপুয ‘খ’ খাল্পরয ঈয মযাড
িদ্ধংফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ কাজ।
অগাযগোঁ ল্পত গ্রাভীন ব্যাংক
ম তন্ত ড়ল্পক স্টভত সুযয়ায রাআন
দ্ধনভতান এয জন্য মভদ্ধল্পন প্রস্তত
অযদ্ধদ্ধ াআ যফযাকযণ
কাজ
দ্ধভযপুয মকন ১০ ল্পত ১৪ ম তন্ত
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয ব্রীক/স্টভত সুয়ায
রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।

০১

২৩/০৪/১৩
৩০/০৮/১৩

আয়থ ত মেদ্ধডং
কল্পতাল্পযন

৩৫.২৬
৩৬.১৯

০১

১৪/০২/১৩
১০/১২/১৩

মকয়া দ্ধফল্ডা ত

৪১.৯৪
২৫.৮১

০৫

১১/০৪/১৩

ভৄদ্ধরভ
এন্টাযপ্রাআজ

৪৫.৬০
৫২.৩২

০১

১৪/০২/১১
৩০/০৪/১১
১৪/০২/১১
১০/০৫/১১
১৪/০২/১১
১৩/০৪/১১
১৩/০৩/১১
০৪/০৫/১১
১৩/০৩/১১
০৩/০৬/১১
২০/০৩/১১
০৪/০৬/১১
১৩/০৩/১১
১০/০৫/১১
২০/০৩/১১
৩০/০৫/১১
১৭/০৪/১১
১৫/০৭/১১
২২/০৩/১১
১৯/০৬/১১
২২/০৩/১১
১৬/০৬/১১
২২/০৩/১১
১৫/০৬/১১
১৪/০২/১১
৩১/০৫/১১
১৩/০৩/১১
২৩/০৫/১১

ব্রাদা ত
কনস্ট্রাকন
এপঅয মেদ্ধডং
কল্পতাঃ
শ্যাভরী
এন্টাযপ্রাআজ
সুজানগয
এন্টাযপ্রাআজ
এরএ ভাল্পকতটিং

এ অরভ
কনস্ট্রাকন
জননী
এন্টাযপ্রাআজ
দ্ধিল্পয়টিব
আন্টদ্ধযয়য

৩১.৬০
৩৫.৭২
২৬.৫৯
৩০.০২
৩৩.৬১
৩৭.১৫
১৮.৫০
২১.২৪
৩১.৫৫
৩৬.২০
২২.১৫
২৫.৪৪
২০.৩৪
২৩.৩৪
২২.১১
২৫.৩৭
৭০.৩৬
৭৯.৪২
৭০.৩৫
৭৮.৮২
৫৮.৮৪
৫৬.৬৮
৬০.২০
৬৫.১৮
২৫.২৩
২৮.৪৭
৩৯.৯৩
৪৪.৭৫

০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩

১০

১১

১২

ঈিযা ভল্পডর টাঈন মক্টয-৪এ
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত সুয়ায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
ঈিযা ভল্পডর টাঈন এরাকায়
মক্টয-৯ এ দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত
সুয়যায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
ঈিযা ভল্পডর টাঈন এরাকায়

০৬

ভাাতাফ
এন্টাযপ্রাআজ
এভঅয
এন্টাযপ্রাআজ
াদ্ধফফ এে মকাং
ন্যনার
মডবরল্পভন্ট
দীপ্ত এন্টাযপ্রাআজ
অরভ মেডা ত

০৪

১৩/০৩/১১
১৩/০৫/১১

পদ্ধযদা এে আবা
কনস্ট্রাকন

৪৪.৪৭
৪৮.১২

০৩

১৩/০৩/১১

যভান

৩৩.৯১

(রক্ষ টাকায়)
িঃ
নঃ

কাল্পজয নাভ

প্যাল্পকজ
নং

মক্টয-৬  ৮-এ দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয
স্টভত সুয়যায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
১৩ ঈিযা ভল্পডর টাঈন এরাকায়
মক্টয-৪  ৬-এ দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয
স্টভত সুয়যায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
১৪ আব্রাীভপুয মভআন মযাড  পূফ ত
মড়াাড়া মযাড ফাআল্পরন
এরাকায় দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত
সুয়যায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
১৫ জীফন ফীভা টায়াল্পযয াভল্পন
ভদ্ধতদ্ধঝর এরাকায় দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয
স্টভত সুয়যায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
১৬ দদ্ধক্ষণ ীল্পযযফাগ বাঙ্গা ব্রীজ ল্পত
দ্ধিভ অগাযগোঁ ফাআল্পরন এ
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত সুয়যায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
১৭ ঈিযাস্থ যফীন্দ্র স্মযণী মথল্পক
যাজরক্ষী কভল্পেক্স ম তন্ত এরাকায়
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয স্টভত সুয়যায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
১৮ যফীন্দ্র স্মযণী ঈিযা মক্ট ৯  ১৪
অফফা গাল্পড তন, আব্রাীভপুয, পূফ ত
মড়াাড়া, ভাো মভআন মযাড
এফং ভাদ্ধরফাগ মযররাআন ফযাফয
এরাকায় জরফিতা দ্ধনযল্পন
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয অযদ্ধদ্ধ াআ
যফযাকযণ কাজ।
১৯ যফীন্দ্র স্মযণী ঈিযা মক্ট ৪
অফফা গাল্পড তন, আব্রাীভপুয, পূফ ত
মড়াাড়া, ভাো মভআন মযাড
এফং ভাদ্ধরফাগ মযররাআন ফযাফয
এরাকায় জরফিতা দ্ধনযল্পন
দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয অযদ্ধদ্ধ াআ
যফযাকযণ কাজ।
২০ ািথ (যাল্পর চত্ত্বয) ফক্স
কারবাট ত ল্পত ধানভদ্ধে মযাড নং১০ মথল্পখ ০২ ম তন্ত স্টভত সুযয়ায
রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।

কাম তাল্পদল্পয
তাদ্ধযখ
কাজ ম্পাদল্পনয
তাদ্ধযখ
২৫/০৫/১১

ঠিকাদায
প্রদ্ধতষ্ঠান

কল্পতাল্পযন

কাম তাল্পদকৃত
দয
(দ্ধযল্পাদ্ধধত
দ্ধফর)
৩৭.৩৯

০১

১৩/০৩/১১
২৬/০৫/১১

যদ্ধপকুর আরাভ

৪২.৯৯
৪৯.০৫

০১

১৪/০২/১১
২৭/০৫/১১

দ্ধফদ্ধনভয়
কনস্ট্রাকন

৪২.৯৬
৪৯.৩৪

০১

২৪/০৩/১১
২২/০৫/১১

এভঅযখান
মেদ্ধডং এে মকাং

১০.২৯
১১.৫৯

০১

১১/০৫/১১
০৭/০৬/১১

দ্ধনঈোর দ্ধফল্ডাসৃ

১৮.৯৪
২১.৭৩

০১

১৩/০৩/১১
১৭/০৬/১১

মভা ত দ্ধততা
ফাদ্ধণদ্ধজযত ক
প্রদ্ধতষ্ঠান

৩৭.১৩
৩৯.১১

০১

০৮/০৩/১১
০৩/০৫/১১

যল্পটাফান ত এে
মকাঃ দ্ধরঃ

৬০.৩৭
৬৫.৩০

০৮

১৪/০২/১১
১২/০৩/১১

স্বপ্না াআ আোঃ

৬৪.৩৩
৬৬.২২

০১

১১/১২/১১
১৪/০১/১২
১১/১২/১১
১৪/০১/১২
১১/১২/১১

মফানা
আন্টাযন্যানার
জর মেডা ত

১৭.১৭
১৯.১৪
২০.০২
২২.৫৮
১৯.৬২

০৩
০৪

দীপ্ত এন্টাযপ্রাআজ

ভন্তব্য

(রক্ষ টাকায়)
িঃ
নঃ

কাল্পজয নাভ

প্যাল্পকজ
নং

০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
২১ ঈিয মগাড়ান মাদ্ধল্ডং নং-১০৩
ল্পত ২৫২/২ ম তন্ত এরাকায় ৭৫০
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত সুযয়ায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
২২ ভাদ্ধরফাগ মযর রাআন মযাড
(মভৌচাক ল্পত াজাানপুয দ্ধঝর
ম তন্ত) স্টভত য়াটায মরল্পনজ রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
২৩ ভাদ্ধরফাগ মভৌচাক ভাল্পকতল্পটয দ্ধনকট
স্টভত সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
২৪ ধানভদ্ধে দ্ধযফাগ এরাকায় ১৮৩০,
১৬৮০, ১৫২৪, ১৩৭০, ১২০০,
১০৫০, ৯০০, ৭৫০, ৬০০  ৪৫০
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত সুয়যায রাআন
দ্ধনভতাণ কাল্পজয জন্য অযদ্ধদ্ধ
াআ যফযাকযণ কাজ।
২৫ মভাাম্মদপুয যাভচন্দ্রপুয খাল্পরয
মযাড নং-৩ এ ব্রীজ টাআ ফক্স
কারবাট ত রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।

০৬

০২
০৩
০১
০৪

০১
০২

কাম তাল্পদল্পয
তাদ্ধযখ
কাজ ম্পাদল্পনয
তাদ্ধযখ
১৬/০১/১২
১১/১২/১১
১৫/০১/১২
১১/১২/১১
১৫/০১/১২
১১/১২/১১
১৬/০১/১২
১১/১২/১১
১৬/০১/১২
১১/১২/১১
১৮/০১/১২
১১/১২/১১
১৮/০১/১২
১১/১২/১১
১৫/০১/১২
১১/১২/১১
১৫/০১/১২
১১/১২/১১
১৫/০১/১২
১২/১২/১১
২৬/০১/১২

ঠিকাদায
প্রদ্ধতষ্ঠান

আপল্পতখায এে
ব্রাদ্রা
এ,মক
আন্টাযন্যানার
সুজানগয
এন্টাযপ্রাআজ
দ্ধনঈোর দ্ধফল্ডা ত
গাজী যাআয়ান
এন্টাযপ্রাআজ
দ্ধনরয়
এন্টাযপ্রাআজ
এঅয াইদ
এন্টাযপ্রাআজ
দ্ধভয়া এে দ্ধভয়া
দ্ধফল্ডা ত
জদ্ধয
এন্টাযপ্রাআজ
ন্যানার
আঈনাল্পটড

২০/১১/১১
০৬/০৩/১১
১০/১২/১১
২২/০২/১২
২৪/০১/১২
২০/০২/১২
০৪/০৮/১১
০৫/১০/১১

বায়ার দ্ধফল্ডা ত

১৫/১২/১১
৩১/০৩/১২
১৫/১২/১১
১০/০৫/১২

মভা ত
মভানাদ্ধরা
মফানা
আন্টাযন্যানার

এএ মেদ্ধডং
কল্পতাল্পযন
প্রবা এন্টাযপ্রাআজ
অা াআ
আোদ্ধস্ট্রজ

কাম তাল্পদকৃত
দয
(দ্ধযল্পাদ্ধধত
দ্ধফর)
২১.৫৮
১৬.১০
১৭.৮৫
১৪.৯৫
১৬.৯৭
১৪.৬১
১৬.৩৮
১৩.৪০
১৫.০০
১৪.৩৫
১৬.০৫
২১.৯১
৩০.০৫
১৮.৯৮
২১.২৭
২৭.৬০
৩১.১৯
২১.১৯
২৩.৭৪
২২.০২
২৪.১৭

৪২.০০
৪৫.৯৮
৩৮.০০
৪৩.৫৭
২২.৬৯
২৬.০৭
৫৭.১৮
৫৯.১৪

৫৫.৮৫
৬৩.৬১
৫৫.৬৯
৬৩.৩০

ভন্তব্য

(রক্ষ টাকায়)
িঃ
নঃ

কাল্পজয নাভ

প্যাল্পকজ
নং

০৩
২৬ ঈিযাস্থ জদ্ধভ ঈদ্ধদ্দন এদ্ধবদ্ধনঈ
মযাড নং-১০, মক্টয-০১ এ ১৩৭০
 ১২০০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত
সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
২৭ ঈিযাস্থ মযাড নং-১০ ল্পত মভআন
মযাড ম তন্ত মক্ট ০১ এ ১০৫০ 
৯০০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত সুযয়ায
রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
২৮ ঈিযাস্থ মযাড নং-৭, ৮  ১৪,
মক্টয-০৩ এরাকায় ১৩৭০, ১২০০
 ৯০০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত
সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
২৯ দ্ধভযপুয মনাড়া ফ ততা এরাকায়
স্টভত সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।

০১
০২
০৭

০৮
১০
০১
০২
০৩
০৫
০৬

৩০ মভাাম্মদপুয যাভচন্দ্রপুয খাল্পর
য়াক ল্পয় দ্ধনভতাণ কাজ।

০১
০২

৩১ কদভতরা ব্রীজ ল্পত মাদ্ধল্ডং
নং১/৩ ম তন্ত ১০৫০  ৭৫০
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত সুয়ায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
৩২ মাল্পটর াকুযা ল্পত দ্ধযফাগ ম তন্ত
১০৫০, ৯০০  ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ
ব্যাল্পয স্টভত সুয়ায রাআন দ্ধনভতাণ
কাজ।
৩৩ াজাানপুয কল্পরানী এরাকায
দ্ধযফল্পতত ধানভদ্ধে মযাড-৪  ৫
এরাকায় ৯০০  ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ

০১

কাম তাল্পদল্পয
ঠিকাদায
তাদ্ধযখ
প্রদ্ধতষ্ঠান
কাজ ম্পাদল্পনয
তাদ্ধযখ
১৫/১২/১১
স্বপ্না কনস্ট্রাকন
০৭/০৪/১২
২৪/০১/১২
জাাযা
২৫/০৩/১২
কনস্ট্রাকন
২৪/০১/১২
এভএআচখান
২৫/০৩/১২
আন্টাযন্যানার
২৪/০১/১২
প্রগদ্ধত
২৮/০৩/১২
আন্টাযন্যানার

২৪/০১/১২
৩০/০৩/১২
২৪/০১/১২
১২/০৩/১২
২৯/০১/১২
০৪/০৪/১২
২৯/০১/১২
০৪/০৪/১২
২৯/০১/১২
০৩/০৫/১২
২৯/০১/১২
২৪/০৫/১২
২৯/০১/১২
২৭/০৫/১২
২৯/০১/১২
০২/০৪/১২
২৯/০১/১২
০২/০৪/১২
১১/০৫/১১
১৬/০১/১২

ারাদায
পাঈল্পেন
দ্ধড,এ
এন্টাযপ্রাআজ
মভারস্দা মেড এে
কভা ত
দ্ধনঈোর দ্ধফল্ডা ত
এভঅয
এন্টাযপ্রাআজ
জদ্ধয
এন্টাযপ্রাআজ
মেড
আন্টাযন্যানার
এঅয াইদ
এন্টাযপ্রাআজ
দ্ধিল্পয়টিব
আল্পন্টদ্ধযয়য
আবা এন্টাযপ্রাআজ

কাম তাল্পদকৃত
দয
(দ্ধযল্পাদ্ধধত
দ্ধফর)
৪৭.৩৯
৫৩.৯৮
২৫.৯৬
২৮.৪৮
২৬.৯৫
৩০.২৭
১৯.১২
২০.৬৯

২৭.৯৮
৩০.৪৯
২৭.৫২
৩০.৮০
৩২.৯৪
৩৫.৬১
৩৩.২১
৩৬.৫১
৩৩.১৬
৩৬.১৪
৩১.২৭
৩৫.৮৪
৩৬.৭৬
৪২.২০
৩৪.৯৩
৪০.১৬
৩৪.৬৫
৩৯.৫০
১৯.৭৮
২২.১৭

০১

১৫/১২/১১
১০/০২/১২

দ্ধভয়া এে দ্ধভয়া
দ্ধফল্ডা ত

৩৯.৮৭
৪৪.৮৯

০১

২৬/০১/১২
০৮/০৩/১২

দ্ধভয়া এে দ্ধভয়া
দ্ধফল্ডা ত

৪১.০৪
৪৬.৪৯

ভন্তব্য

(রক্ষ টাকায়)
িঃ
নঃ

কাল্পজয নাভ

ব্যাল্পয স্টভত সুয়ায রাআন দ্ধনভতাণ
কাজ।
৩৪ দ্ধভন্টু মযাল্পডয দ্ধযফল্পতত ধানভদ্ধে
মযাড-৬, ৭, ৮  ৯ এরাকায় ৭৫০
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত সুয়ায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
৩৫ কদ্ধফ জদ্ধভ ঈদ্ধদ্দন মযাড কভরাপুয
এরাকায় ১০৫০, ৯০০  ৭৫০
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত সুয়ায রাআন
দ্ধনভতাণ কাজ।
১২.৩

প্যাল্পকজ
নং

কাম তাল্পদল্পয
তাদ্ধযখ
কাজ ম্পাদল্পনয
তাদ্ধযখ

ঠিকাদায
প্রদ্ধতষ্ঠান

কাম তাল্পদকৃত
দয
(দ্ধযল্পাদ্ধধত
দ্ধফর)

০১

২৬/০১/১২
২০/০২/১২

জর মেডা ত

৩০.০৬
৩৩.৮১

০১

০২/০৫/১১
২৩/০২/১২
১২/১২/১১
২৮/০২/১২

াদ্ধফফ এে মকাং

২২.৩৯
২৪.৯৭
২৫.৪৯
২৭.৪৯

০২

মফানা
আন্টাযন্যানার

ভন্তব্য

দযে অফান ছাড়া যাদ্ধয কাম তাল্পদ প্রদাল্পনয ভােল্পভ ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াগ : ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ’য িয় দ্ধযকেনা
মভাতাল্পফক প্রকেটিয অতায় িয় কাম তিভ ঈম্মুক্ত দযে অফাল্পনয ভােল্পভ ম্পাদল্পনয ংস্থান দ্ধছর। দ্ধকন্তু প্রকেটিয
অতায় ম্পাদ্ধদত িয় কাম তিভ ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মফ দ্ধকচৄ িয় কাম তিভ মছাট মছাট রল্পট দ্ধফবক্ত কল্পয ংস্থায
রুটিন য়াল্পকতয অদল্পর ঈম্মুক্ত দযে অফান না কল্পয যাদ্ধয ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াল্পগয ভােল্পভ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ, এ ংিান্ত
িয় কাম তিভ দ্ধনল্পভণয াযণীল্পত ঈ মল্লখ কযা ল্পরা। মা অদ্ধথ তক  দ্ধযকেনা শংখরা দ্ধযদ্ধি কাজ ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান
য়।
(রে টাকায়)
িঃ
কাল্পজয নাভ
প্যাল্পকজ কাম তাল্পদল্পয
ঠিকাদায
কাম তাল্পদকৃত ভন্তব্য
নঃ
নং
তাদ্ধযখ
প্রদ্ধতষ্ঠান
দয
কাজ ম্পাদল্পনয
(দ্ধযল্পাদ্ধধত
তাদ্ধযখ
দ্ধফর)
১ দ্ধভযপুয কাজীাড়া এরাকায় মযাল্পকয়া
০১
১৪/০২/১৩
মকয়া
৪.৯৭
যণীল্পত কযাচদ্ধট দ্ধনভতাণ কাজ
০৫/০৩/১৩
এন্টাযপ্রাআজ
৪.৯৭
২ ধানভদ্ধে মযাড নং-২ এরাকায় ৬০০ দ্ধভঃদ্ধভঃ
০১
২৭/০৫/১৩
দ্ধপ্রন্স মেদ্ধডং
৪.৯৭
ব্যাল্পয স্টভত সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
২৬/০৬/১৩
কল্পতাল্পযন
৪.৯৫
৩ দ্ধভযপুযস্থ অগাযগোঁ গ্রাভীন ব্যাংক মযাল্পড
০১
১৭/০৪/১৩
অদ্ধবক মেডা ত
৪.৯৮
ম্যানল্পার ঈচ্যকযণ কাজ।
১৫/০৫/১৩
৪.৯৭
তন্ত
৪ ধানভদ্ধে মযাড নং-২ ল্পত ১০ ম
০১
১৪/০২/১৩
যাদ্ধপ
৪.৯৭
এরাকায় কযাচদ্ধট দ্ধনভতাণ কাজ।
০৫/০৩/১৩ আন্টাযন্যানার
৪.৯৬
৫ দ্ধভযপুযস্থ রস্দফী এরাকায় দুয়াযীাড়া খার
০১
১৪/০২/১৩
জর মেডা ত
৪.৯৩
পুনঃখনন কাজ।
১১/০৩/১৩
৪.৯১
৬ ধানভদ্ধে মযাড নং-৩ এ ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ডায়া
০১
১৪/০২/১৩
তাদ্ধন
৪.৯৭
ব্যাল্পয স্টভত সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ কাজ।
১৪/০৩/১৩
কনস্ট্রাকন
৪.৯৭
০২
১৪/০২/১৩
দ্ধনঈোর
৪.৯৬
১৪/০৩/১৩
দ্ধফল্ডা ত
৪.৯৬
৭ দুয়াযীাড়া খাল্পরয াল্পথ ১৮৩০  ১০৫০
০১
০৬/০১/১৪
দ্ধভয়া এে
৪.৯৩
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয স্টভত সুযয়ায াআল্পয
০/০১/১৪
দ্ধভয়া দ্ধফল্ডা ত
৪.৮২
অভত্মঃংল্পমাগ কাজ।

৮

বুজফাগস্থ ভাো মভআন মযাড এরাকায়
কযাচদ্ধট দ্ধনভতাণ কাজ।
৯ অগাযগোঁস্থ বাঙ্গা ব্রীজ ংরগ্ন যাস্তায়
কযাচদ্ধট দ্ধনভতাণ কাজ।
১০ াজাযীফাগ খাল্পর আঈ চযাল্পনর দ্ধনভতাল্পণয রক্ষ
দ্ধকদায মভদ্ধডল্পকর ংল্প  কালুনগয
ংল্প াফ-ল্পয়র আনল্পবদ্ধষ্টল্পগন কাজ।
১১ দ্ধভযপুয ১০ আল্পত দ্ধভযপুয ১৪ ম তন্ত
এরাকায় কযাচদ্ধট দ্ধনভতাণ কাজ।
১২ দ্ধভযপুয রস্দফী এরাকায় দুয়াযীাড়া
খাল্পরয দ্ধিভ াল্প ফালু বযাট কাজ
াট ত-এ।
১৩ বুজফাগস্থ ভাো ব্রীজ ংরগ্ন এরাকায়
ারল্পফারস্দা যফযা  স্থান  ভাটি
বযাট কাজ।
১৪ দ্ধভযভপুয রস্দফী এরাকায় দুয়াযীাড়া
খাল্পরয দ্ধিভ াল্প ফালু বযাট কাজ াট তদ্ধফ।
১৫ মরল্পনজ অয এয দ্ধড দ্ধফবাগ-১ এয দ্ধফদ্ধবন্ন
কাল্পজয মটোয দ্ধদ্ধডঈর দতযীকযন 
ফাধাআকযণ কাজ।
১৬ দ্ধভযপুয ীদ পুদ্ধর স্মৃদ্ধত কল্পরল্পজয ম্মুল্পখ
কযাচদ্ধট দ্ধনভতাণ কাজ।
১২.৪

০১

০৬/০১/১৪
২০/০১/১৪
০৬/০১/১৪
২০/০১/১৪
১৮/১২/১৩
০৬/০১/১৪

মজাণা
আন্টাযন্যানার
মেড
আন্টাযন্যানার
মেড
আন্টাযন্যানার

৪.৯৫
৪.৯৪
৪.৯৪
৪.৯৩
৪.৯৬
৪.৯৬

১৫/১২/১৩
১১/০১/১৪
১৮/১২/১৩
১১/০১/১৪

তাদ্ধন
কনস্ট্রাকন
এভঅযখান
মেদ্ধডং

৪.৯৪
৪.৯৩
৪.৯৪
৪.৯২

০১

১৮/১২/১৩
২৯/১২/১৩

৪.৯৭
৪.৯৭

০১

০৯/০৪/১৪
০৬/০৫/১৪

পদ্ধযদা এে
আবা
কনস্ট্রাকন
মজাণা
আন্টাযন্যানার

০১

১০/০৩/১৪
১৬/০৩/১৪

মযজাঈর এে
ব্রাদা

১.৭৩
১.৭৩

০১

০৪/১২/১
১৮/১২/১১

য়ারী এে
ব্রাদা ত

৪.৯৯
৪.৯৮

০১

০১
০১

৪.৯৪
৪.৯১

প্রকল্পেয অতায় দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ ২৬৯৩.৬৭ রক্ষ টাকা প্রদান কযা ল্পর দ্ধটি
কল্পতাল্পযন কতৃতক ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক মথামথ ভাল্পন পুনঃদ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধনঃ
দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ঢাকা য়াায াআ মরন স্থানকাল্পর ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ
ঢাকা য়াা কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয চাদ্ধদাকৃত ২৬৯৩.৬৭ রক্ষ টাকা দ্ধযল্পাধ কযা য়।
দ্ধকন্তু প্রকে এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ঢাকা য়াা কতৃতক স্থানকৃত াআ মরন এরাকায ড়কভ মথামথ
ভানম্মতবাল্পফ দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন। এভনদ্ধক ড়ক দ্ধনভাণকাল্পর ঢাকা য়াা কতৃতক য দ্ধনদ্ধভতত াআ মরন, ম্যানল্পার, াআড
মরন আতযাদ্ধদ কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধফলয় দ্ধফল্পফচনাপূফ তক মযাড দ্ধডজাআন না কযায় ড়কটিল্পত মকান কযাভফায, মগ্রড, মস্দা মকান দ্ধকচৄআ
ঠিকবাল্পফ দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন। পল্পর অল্পরাচয প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়কভ ব্যফাল্পয ড়ক ব্যফাযকাযীল্পদয
ল্পন্তাদ্ধষ্ট দ্ধযরদ্ধক্ষত ল্পয়ল্পছ।

১২.৫

মটকআ ঈন্নয়ন দ্ধনদ্ধিত না য়াঃ
প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য দ্ধছর ভানগযীয জরাফিতা দূযীকযল্পণয র মক্ষয ষ্ট্রভ ত সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাণ  ড়ক িদ্ধং এ ফক্স কারবাট ত
দ্ধনভতাণ এফং খার ঈন্নয়ল্পনয ভােল্পভ নগযফাীয জন্য দ্ধযল্পফ ফােফ, স্বাস্থযম্মত  মটকআ অফান দ্ধনদ্ধিত কযা। দ্ধকন্তু
প্রকল্পেয অতায় ষ্ট্রভ ত সুযয়ায রাআন  ড়ক িদ্ধং এ ফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ এফং খার পুনঃখনন/ঈন্নয়ন কযা ল্পর মরন, খার
 অযদ্ধদ্ধ ফক্স কারবাল্পট তয দ্ধনল্পচ Solid Waste Dumping এয কাযল্পণ াদ্ধন দ্ধনষ্কালণ ফাধাগ্রস্ত ল্পে। পল্পর বদ্ধফষ্যল্পত
অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত মরন  ঈন্নয়ন/পুনঃখননকৃত খারভ ব্যফায নুল্পাল্পমাগী য়ায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ। তাআ
প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ঢাকা ভানগযীয জরফিতা দ্ধনযল্পন ভস্যায াভদ্ধয়কবাল্পফ ভাধান ল্পর দীঘ তল্পভয়াল্পদ তা
মটকআ ল্পফ না।

১২.৬

একআ ভন্ত্রণারল্পয়য ধীনস্থ ংস্থা য়া ল্পত্ব প্রকে প্রণয়ল্পন ভন্বয়ীনাতায কাযল্পণ অদ্ধথ তক চয়ঃ
ঢাকা য়াা  ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযন স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীনস্ত ংস্থা য়া ল্পত্ব ঢাকা য়াায াআ মরন
স্থাল্পনয কাযল্পণ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ থ ত ব্যয় য় ২৬৯৩.৬৭ রক্ষ টাকা। অল্পরাচয প্রকে
ছাড়া ন্যান্য প্রকল্পেয মক্ষল্পে মদখা মায়, একআ এরাকায় দ্ধফল্পল কল্পয ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযন এরাকায় ঈবয় ংস্থায প্রকে
প্রণয়ন  গ্রণকাল্পর মথামথ ভন্বয় না থাকায় একআ কাজ কযায জন্য ফাযফায যকাল্পযয দদ্রৃত থ ত ব্যয় ল্পে। মমভন-দ্ধটি
কল্পতাল্পযন কতৃতক প্রথভত মকান এরাকায় ড়ক দ্ধনভতাণ কযা য়। যফতীল্পত ঈক্ত ড়ক এরাকাল্পতআ অফায য়াায কাল্পজয
জন্য ড়ল্পক গতত কল্পয াআ মরন স্থান কযা য়। পল্পর ড়ক ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য় এফং এয জন্য ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ অফায
যকাযী ল্পথ তয চয় য়; মা এ দুটি ংস্থায ভল্পে ভন্বয়ীনতা যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। ঈল্পেখ্য মম, ঢাকা দ্ধটি
কল্পতাল্পযন এফং ঢাকা য়াা স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীনস্থ দু’দ্ধঢ ংস্থা। একআ দ্ধফবাল্পগয ধীনস্থ এ দু’টি ংস্থায ভল্পে
ভন্বয়পূফ তক প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযা ল্পর কাল্পজয দদ্রৃততা দ্ধযায কযা মায় এফং একটি ংস্থা কতৃতক মকান প্রকে
ফাস্তফায়ল্পনয যযআ ন্য ংস্থায কাজ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য পূল্পফ তয কাজ বাংগায প্রল্পয়াজনীয়তা দ্ধযায কযা মায়। পল্পর
জনদুল্পবতাগ হ্রা ায় এফং ল্পথ তয াশ্রয় য়।

১২.৭

দ্ধডট কাম তিভ ম্পন্ন না য়াঃ
যকাযী ব্যল্পয় মম মকান প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে ফছযদ্ধবদ্ধিক দ্ধডট কাম তিভ দ্ধযচারনা কযা এফং ঈক্ত দ্ধডল্পট সৃষ্ট কর
দ্ধবল্পমাগ দ্ধনষ্পদ্ধি কযায দ্ধফধান যল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু প্রকেটি জুরাআ, ২০১০ ার ল্পত শুরু ল্পয় জুন, ২০১৪-এ ভাপ্ত ল্পর এ ভল্পয়
মকান প্রকায দ্ধডট কাম তিভ ম্পন্ন য়দ্ধন।

১২.৮

দ্ধনভতাণ কাল্পজয গুণগতভান দ্ধনদ্ধিত না কযা :

প্রকে এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, মভাাম্মদপুয-অদাফয এরাকায় দ্ধনদ্ধভতত ড়ক িদ্ধং এ দ্ধনদ্ধভ তত অযদ্ধদ্ধ ফক্স
কারবাল্পট তয দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধনেভাল্পনয প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। অযদ্ধদ্ধ ফক্স কারবাল্পট তয লাল্পফয যড মফয ল্পয় মমল্পত মদখা মায়।
অযদ্ধদ্ধ ফক্স কারবাট তটি দ্ধনভতাণকাল্পর ঠিক নুাল্পত কাদ্ধস্টং না কযা এফং ম তাপ্ত ভদ্ধনটদ্ধযং এয বাল্পফ দ্ধনভতাণ কাল্পজয
গুণগতভান দ্ধনেভাল্পনয প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। এছাড়া প্রকল্পেয অতায় পুনঃখননকৃত খাল্পর অযদ্ধদ্ধ দ্ধযল্পটআদ্ধনং য়ার দ্ধনভতাণ 
স্থান মথামথবাল্পফ কযা য়দ্ধন। পল্পর খাল্পরয ধাল্পয মকাথা মকাথা দ্ধযল্পটআদ্ধনং য়ার ফোঁকা ল্পয় মমল্পত মদখা মায়।

১৩।

অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ
১৩.১ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ’য িয় দ্ধযকেনা মভাতাল্পফক িয় প্যাল্পকজ না কল্পয মছাট মছাট প্যাল্পকল্পজ ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াগ
কযায দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এফং দ্ধনয়ল্পভয জন্য দ্ধফদ্ধধ মভাতাল্পফক ব্যফস্থা
(নুঃ ১২.১)।

দ্ধনমফ

১৩.২ প্রকেটিয অতায় প্রায় ৮০টিয মফী প্যাল্পকল্পজ ঠিকাদায প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয াল্পথ ম্পাদ্ধদত চ্যদ্ধক্ত ল্পত মফী দ্ধফর দ্ধযল্পাধ
কযায দ্ধফলয়টি খদ্ধতল্পয় মদল্পখ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এফং দ্ধনয়ভ ল্পয় থাকল্পর মথামথ ব্যফস্থা দ্ধনল্পফ
(নুঃ ১২.২)।
১৩.৩ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত কর িয় কাম তিভ ঈম্মুক্ত দযল্পেয ভােল্পভ ম্পাদল্পনয ংস্থান থাকল্পর তা না কল্পয
ংস্থায রুটিন য়াল্পকতয অদল্পর মফ দ্ধকচৄ পূতত কাজ মছাট রল্পট দ্ধফবক্ত কল্পয যাদ্ধয ঠিকাদায দ্ধনল্পয়াগ কযায দ্ধফলয়টি
স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এফং দ্ধনয়ভ ল্পয় থাকল্পর মথামথ ব্যফস্থা দ্ধনল্পফ (নুঃ ১২.৩)।
১৩.৪ প্রকেটিয অতায় ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন ড়ক
ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়া ফাফদ ২৬৯৩.৬৭ র ক্ষ টাকা প্রদান কযা ল্পর
ড়কভল্পয দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধনেভাল্পনয য়ায দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পত াল্পয (নুঃ ১২.৪)।
১৩.৫ প্রকেটিয ঈল্পদ্দল্পশ্য জতন দ্ধফল্পল কল্পয ভানগযীয স্থায়ী জরাফিতা দ্ধনযন এফং মটকআ ঈন্নয়ন দ্ধনদ্ধিতকল্পে
প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত াআ মরন, খার  অযদ্ধদ্ধ ফক্স কারবাট তভৄ ব্যফাল্পযয
মক্ষমে জনাধাযল্পণয
ল্পচতনতা বৃদ্ধিয দ্ধফলল্পয় স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ এফং এগুল্পরা দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায কযায
ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত াল্পয (নুঃ ১২.৫)।
১৩.৬ যকাযী ল্পথ তয চয়  একআ কাল্পজ যকাযী ল্পথ তয দদ্রৃত ব্যফায দ্ধযাযকল্পে স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয
অতায় ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযন  ঢাকা য়াা কতৃতক বদ্ধফষ্যল্পত মম মকান ঈন্নয়ন প্রকে গ্রল্পণয পূল্পফ ত ঈবয় ংস্থায
ভল্পে ভন্বয় াধল্পনয দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ দ্ধফল্পফচনা কযল্পত াল্পয (নুঃ ১২.৬)।
১৩.৭ যকাযী থ ত ব্যল্পয়য মক্ষমে অদ্ধথ তক শংখরা মভাতাল্পফক প্রকেটিয অতায় ম্পাদ্ধদত খযল্পচয দ্ধফলল্পয় দ্ধডট কাম তিভ
ম্পল্পন্নয ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১২.৭)।
১৩.৮ প্রকেটিয অতায় অযদ্ধদ্ধ ফক্স কারবাট ত দ্ধনভতাণ, পুনঃখননকৃত খাল্পরয াল্প দ্ধযল্পটআদ্ধনং য়ার দ্ধনভতাণ ন্যান্য
দ্ধনভতাণ কাল্পজয গুণগতভান মথামথ ভাল্পন না য়ায দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ বুল্পয়ট ফা ন্য মকান ংস্থা
কতৃতক যীক্ষায ব্যফস্থা কযল্পত াল্পয (নুঃ ১২.৫)।
১৩.৯ নুল্পেদ ১৩.১-১৩.৮ ম তন্ত ভতাভল্পতয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা
অগাভী ১ (এক) ভাল্পয ভল্পে অআএভআ দ্ধফবাল্পগল্পক ফদ্ধত কযল্পফ।

মটকদ্ধনকযার এযাদ্ধল্পটন্ট পয দ্ধখরল্পক্ষত য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট
ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪)
১।

প্রকল্পেয নাভ

:

মটকদ্ধনকযার এযাদ্ধল্পটন্ট পয দ্ধখরল্পক্ষত য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

ঢাকা াা

৩।

ঈল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

:

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণরায়/স্থানীয় যকায
দ্ধফবাগ

৪।

প্রকল্পেয প্রক্কদ্ধরত ব্যয় (রক্ষ টাকায়)

:

৭৮০.০০ রক্ষ টাকা

৪.১

ভর নুল্পভাদ্ধদত

:

৭৮০.০০ রক্ষ টাকা

৪.৪

প্রকৃত ব্যয়

:

৭৫৬.০০ রক্ষ টাকা

৪.৫

দ্ধতদ্ধযক্ত ব্যয় (নুল্পভাদ্ধদত ব্যল্পয়য)

:

৫.১

নুল্পভাদ্ধদত ভর ফাস্তফায়নকার

:

৫.৫

দ্ধতিান্ত ভয় (ভর ফাস্তফায়নকাল্পরয)

৬.১

িভপুদ্ধঞ্জত গ্রগদ্ধত

৫।
৬।

জুরাআ, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৪
-

:

ফাস্তফ গ্রগদ্ধত ১০০%, অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত ১০০% ( Inkind)

৭। প্রকল্পেয টভূদ্ধভ :
২০১৫ াল্পরয ভল্পে কর অযফান এরাকায় দ্ধনযাদ াদ্ধন যফযা এফং পূণ ত মদ্ধনল্পটন দ্ধনদ্ধিতকযণ যকাল্পযয রক্ষযভাো।
দ্ধকন্তু য এরাকায জনংখ্যা বৃদ্ধিয ায জাতীয় বৃদ্ধিয ায ল্পত ল্পনক মফী য়ায় এ রক্ষযভাো দ্ধনদ্ধিত কযা মদল্পয জন্য
সুকঠিন। ঢাকা য়াা ঢাকা ল্পযয াদ্ধন যফযা, য়দ্ধনষ্কান  াদ্ধন দ্ধনষ্কাল্পনয কাল্পজ দ্ধনল্পয়াদ্ধজত। ঢাকা য জনংখ্যা 
অয়তল্পনয দ্ধদক মথল্পক মদল্পয িভ দ্ধফকাভান একটি য। এ ল্পযয দ্ধধফাীল্পদয দ্ধনযফদ্ধেন্ন াদ্ধন যফযা কযল্পত যকাল্পযয
অহ্বাল্পন এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংক (এদ্ধডদ্ধফ) দ্ধখরল্পক্ষত য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট োন্ট স্থাল্পনয রল্পক্ষয দ্ধফস্তাদ্ধযত ভীক্ষায জন্য প্রকেটি গ্রণ কল্পয।
৮।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য : প্রকল্পেয ভর ঈল্পদ্দশ্য ল্পরা দ্ধখরল্পক্ষত াদ্ধন যফযা প্রকল্পেয ম্ভাব্যতা মাচাআ  দ্ধডজাআন প্রণয়ন;

৯।

প্রকল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন :
প্রকেটি ৭৮০.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় জুরাআ, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভাদ্ধদত য়। যফতীল্পত
১(এক) ফছয মভয়াদ বৃদ্ধি কল্পয জুন, ২০১৪ ম তন্ত দ্ধনধ তাযণ কযা য়।

১০।

প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত :
ংল্পগয নাভ

যাভথক:
অন্তজথাবতক
স্থানী
প্রবেণ/মবভনায/াকথ
ম্পদ ংি
কবম্পউটায/পগটা:/বপ্র: আতযাবদ
ভীো
বফবফধ
ফ থগভাট =

একক

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী ভাো

প্রকৃত গ্রগদ্ধত

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ

অদ্ধথ তক

ফাস্তফ

জনভা
জনভা

৩৮৯.৭৬
১০২.৮১
২১.০০

২০
৩৬

৩৮৯.৭৬
১০২.৮১
২১.০০

২০
৩৬

গুে
গুে

৮.৩০
১৪২.৮
৯১.৩৩
৭৫৬.০০

গুে
গুে

৫.৫৭
১৪২.৮
৯৪.০৬
৭৫৬.০০

গুে
গুে

দ্ধফচ্যযদ্ধতয কাযণ

১১। মকান ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন ম্পূণ ত অল্পছ দ্ধকনা : কর প্রল্পয়াজনীয় ংল্পগয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।
১২। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য :
নাভ  দফী
জনাফ মভাাম্মদ াজাান
প্রকে দ্ধযচারক
জনাফ কফীয অগভদ োন

পূণ তকারীন / খেকারীন
পূণ তকারীন

মমাগদাল্পনয তাদ্ধযখ
০০১-০৭-২০১২

পূণ তকারীন

০৬-০৬-২০১৩

০১-০১-২০১৪

জনাফ মভা: অবুর কাগভ
জনাফ মভা: ভামুদ্যর আরাভ

পূণ তকারীন
পূণ তকারীন

০১-০১-২০১৪
১৭-০২-২০১৪

১৭-০২-২০১৪
৩০-০৬-২০১৪

ফদরীয তাদ্ধযখ

মভয়াদকার
০৬-০৬-২০১৩

১৩। দ্ধডট ংিান্ত : দ্ধডট য়দ্ধন।
১৪।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতন :
প্রকল্পেয দ্ধনদ্ধদ তষ্ট ঈল্পদ্দশ্য জতল্পনয াপল্য ভৄ ংল্পক্ষল্প দ্ধনল্পে ঈল্পেখ কযা র:
দ্ধজতত পরাপর

দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
(১) যাভতক দ্ধখরল্পক্ষত াদ্ধন যফযা প্রকে-এয ভীক্ষা,
দ্ধফস্তাদ্ধযত নকা, মস্কা, প্রকল্পেয মমৌদ্ধক্তকতা,
থ তায়ন, প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক ব্যফস্থানা আতযাদ্ধদ দ্ধফলল্পয়
যাভত প্রদান;

(১) এ প্রকল্পেয ভােল্পভ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ম্পাদন কযা
ল্পয়ল্পছ;
(২) এ ভীক্ষা প্রকেটি ভর প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ঊণ
গ্রল্পণয দ্ধফলল্পয় অল্পরাচনা এফং ভর প্রকেটি শুরূ
কযল্পত ায়তা কযল্পছ।

১৫। ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয জতন না ল্পর এয কাযণ : প্রল্পমাজয নয়।
১৬।
১৬ ১

ে
বফস্তাবযত ম্ভাব্যতা ভীো, বিজাআন আতযাবদ প্রণন কযা গগছ;
১৬.২ এ ভীো প্রকগেয অগরাগক মূর প্রকে শুরূয কাম থক্রভ চরগছ।

১৭। অআএভআদ্ধড’য ভতাভত:
১৭.১ প্রকেটিযExternal Audit ম্পাদনপূফ থকঅআএভআবফবােগকফবত কযা মমগত াগয।

“দ্ধরঈন কল্পিার মভজায ফ গুরান-ফাদ্ধযধাযা মরক ফাআ ডাআবাটিংত যা মরল্পনজ অঈটল্পরট (ংল্পাদ্ধধত)
”
ীল তক প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
১। প্রকল্পেয ফস্থান

ঢাকা ভানগয এরাকা।

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

ঢাকা য়াা।

৩। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ

স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ।

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
১
২

৪৯৪৯.০০

৫।

৫৪০০.০০

প্রকৃত ব্যয়
(জুন, ২০১৩
ম তন্ত)
৩
৪৬৩৪.০০

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
কাল্পজয ংগ

১.০
১.১

মবৌত কাজ
াআ মরন দ্ধনভতাণ কাজ (১৮৩০-৭৫০
দ্ধভ. দ্ধভ. ব্যা)
যাস্তা কাটায ক্ষদ্ধতপূযণ চাজত ১৫.০০
দ্ধক. দ্ধভ.
ে/মন্ত্রাদ্ধত/ভারাভার/যঞ্জাদ্ধদ
ংগ্র
াআ ংগ্র (১৯৩০-৭৫০ দ্ধভ. দ্ধভ.
ব্যা)
ম্যানল্পার কবায (এপ দ্ধজ. দ্ধ. অআ.)
ংগ্র
যাভতক মফা গ্রনঃ

২.০
২.১
২.২
৩.০
৩.১
৪.০
৪.১

প্রকৃত
দ্ধতিান্ত ব্যয়
ফাস্তফায়নকার (ভর প্রাক্কদ্ধরত
ব্যল্পয়য %)
৬
৭
জুরাআ, ১০
ল্পত
জুন, ১৪

প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়নঃ

িদ্ধভক
নং

১.২

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত
৪
৫
জুরাআ, ১০
জুরাআ, ১০
ল্পত
ল্পত
জুন, ১২
জুন, ১৪

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)
৮
২ ফছয
(১০০%)

াস্দাআ এে াদ্ধবল্পত  (কনারল্পটদ্ধন্স)
কদ্ধন্টনল্পজন্সীঃ
দ্ধস্টয়াদ্ধযং কদ্ধভটি, দ্ধঅআদ্ধ, টিআদ্ধ
দস্যল্পদয ম্মাদ্ধন, দ্ধপ্রদ্ধন্টং  মস্টনাযী
এফং ন্যান্য দ্ধফদ্ধফধ ব্যয়
ফ তল্পভাট =

একক

দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষযভাো
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
ফাস্তফ (%)

অদ্ধথ তক (%)

১৫.০০
(১০০)
১৫.০০
(১০০)

২০৯৩.০০

১৪.০০
(৯৩.৩৩)
৭৫০.০০
(১০০)

১১৪২.০০

ঞ
দ্ধক. দ্ধভ.
দ্ধক. দ্ধভ.

১৫.০০

২৫৬০.০০

১৫.০০

১৪০০.০০

১৫.০০

১২৫০.০০

৭৫০

১৬০.০০

০৮

১৫.০০

০.০০
(০.০০)

০.০০

-

১৫.০০

-

১৫.০০
(১০০)

৪৫৫৭.০০

১০০%

৪৬৩৪.০০
(৮৫.৮১৫)

১২৭১.০০

ঞ
দ্ধক. দ্ধভ.
ংখ্যা

জনভা

মথাক
১০০%

১৬০.০০

৬।

৭।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকেটিয অতায় ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ল্পত ১৯৩০
দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যল্পয মভাট ১৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িয় ফাফদ ১২৫০.০০ র ে টাকায ংস্থান থাকল্পর ১১৪২.০০ র ে টাকা ব্যল্পয়
১৪.০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িয় কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া প্রকেটিয অতায় ৮ জনভা যাভতক মফা ফাফদ ১৫.০০ র
ে টাকায
ংস্থান থাকল্পর ফাস্তফ প্রল্পয়াজল্পন না য়ায় এ খাল্পত ংস্থানকৃত থ ত ব্যদ্ধয়ত মথল্পক মায়। এ দ্ধফলল্পয় প্রকে দ্ধযচারল্পকয
দ্ধনকট জানল্পত চায়া ল্পর দ্ধতদ্ধন জানান মম, ষ্ট্রভ ত সুযয়াল্পয দ্ধনদ্ধদ তষ্ট দুযত্ব যয ম্যানল্পার মদয়ায প্রল্পয়াজন য় দ্ধফধায় ষ্ট্রভ ত
সুযয়াল্পযয মভাট দদল্পঘ তযয তুরনায় াআল্পয দদঘ তয কভ য় এফং ফদ্ধষ্ট ং ম্যানল্পাল্পরয দদঘ তয দ্ধদল্পয় ম্পন্ন য়। এ
মেমে
নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক ১৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িল্পয়য ংস্থান থাকল্পর ষ্ট্রভ ত সুযয়ায দ্ধডজাআন ম্পন্ন য়ায য মদখা মায়
মম, ভাে ১৪ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িল্পয়য প্রল্পয়াজন এফং ফদ্ধষ্ট ১ দ্ধকঃদ্ধভঃ ম্যানল্পাল্পরয দদঘ তয দ্ধদল্পয় ম্পন্ন ল্পফ। পল্পর ১ দ্ধকঃদ্ধভঃ
াআ িয় কযায প্রল্পয়াজন য়দ্ধন। যাভতক দ্ধনল্পয়াল্পগয দ্ধফলল্পয় দ্ধতদ্ধন জানান, ন্যদ্ধদল্পক প্রাথদ্ধভকবাল্পফ যাভতক দ্ধনল্পয়াগ কল্পয
অল্পরাচয প্রকল্পেয নক্সা প্রণয়ল্পনয দ্ধযকেনা দ্ধছর। তদানুমায়ী দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ৮ জনভা যাভতক দ্ধনল্পয়াল্পগয ংস্থান দ্ধছর। তল্পফ
যফতদ্ধতল্পত ত ঢাকা য়াায দ্ধনজস্ব প্লাদ্ধনং দ্ধডজাআন দ্ধফবাগ দ্ধদল্পয় অল্পরাচয প্রকল্পেয নক্সা প্রণীত য়ায় যাভতক দ্ধনল্পয়াল্পগয
প্রল্পয়াজন য়দ্ধন।
াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১। টভূদ্ধভঃ
ঢাকা ভানগযীয গুরান, ফনানী, ফাদ্ধযধাযা এরাকায দ্ধযল্পফ ঈন্নয়ন, নান্দদ্ধনক মৌন্দয্যত বৃদ্ধি  এরাকাফাীল্পক দ্ধযল্পফ ম্মত
সুদ্ধফধা প্রদাল্পনয জন্য মরকগুল্পরা দ্ধনভতাণ কযা ল্পয়দ্ধছর। দ্ধকন্তু দ্ধফযভান মরক গুল্পরা ফততভাল্পন মরল্পনজ অঈটল্পরট দ্ধল্পল্পফ ব্যফহৃত
ল্পে। ঢাকা ভানগযীয ঈিযাংল্প ফদ্ধস্থত গুরান ফাদ্ধযধাযা মরকটি ফহুদ্ধদন মাফত মরল্পনজ দ্ধনস্কাল্পনয ভােভ দ্ধল্পল্পফ ব্যফহ্রত
ত
ল্পয় অল্পছ। ঈক্ত মরল্পনজ রাআন এফং মরল্পকয াদ্ধন ভাোদ্ধতদ্ধযক্ত দূদ্ধলত এফং দূগেভয়
ল্পয় ল্পড়ল্পছ। ফাদ্ধযধাযা এরাকা ঢাকা
য়াায সুযয়াল্পযজ দ্ধল্পস্টভ এয অতাভুক্ত য়দ্ধন। এরাকাটিল্পত ঢাকা য়াায মকান ষ্টভত য়াটায মরল্পনজ মনট তয়াকত মনআ । এ
কাযল্পণ ফাাফাড়ীয ফজতয দ্ধনস্কান রাআন মরল্পকয ভল্পে ংল্পমাগ মদয়ায় মরল্পকয াদ্ধন প্রদ্ধতদ্ধনয়ত দূদ্ধলত ল্পয় মরল্পকয মৌন্দয্যত
দ্ধফনষ্ট নীয় দ্ধযল্পফল্পয সৃদ্ধষ্ট কযল্পছ। পল্পর দ্ধবজাত এআ এরাকাভল্পয দ্ধযল্পফ িভান্বল্পয় নীয় ল্পয় ড়ল্পছ। এ
মপ্রোল্পট গুরান  ফাদ্ধযধাযা মরক এফং ংদ্ধিষ্ট এরাকায় স্টভত সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ এরাকায জরাফিতা দ্ধনযন 
মরল্পক দ্ধতত মরল্পনজ রাআনগুল্পরা দ্ধনষ্কান খাল্পর ংল্পমাগ প্রদাল্পনয ভােল্পভ মরল্পকয দুলন মযাধ  এরাকায দ্ধযফল্প ঈন্নয়ল্পনয র মেয
অল্পরাচয প্রকেটি াল্পত মনয়া য়।
৭.২। ঈল্পদ্দশ্যঃ গুরান  ফাদ্ধযধাযা মরক এফং ংদ্ধিষ্ট এরাকায় স্টভত সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ এরাকায জরাফিতা দ্ধনযন 
মরল্পক দ্ধতত মরল্পনজ রাআনগুল্পরা দ্ধনষ্কান খাল্পর ংল্পমাগ প্রদান কল্পয মরল্পকয দুলন মযাল্পধয ভােল্পভ নগযফাীয দ্ধযল্পফ ফােফ
সুস্বাস্থয দ্ধনদ্ধিতকযণ।
৭.৩। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ
প্রকেটি ০২/১১/২০১০ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত একল্পনক বায় নুল্পভাদ্ধদত য় এফং যফতীল্পত ০৯/১০/২০১০ তাদ্ধযল্পখ স্থানীয় যকায
দ্ধফবাগ ল্পত এ দ্ধফলল্পয় প্রাদ্ধনক অল্পদ জাদ্ধয কযা য়। ঈক্ত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ৪৯৪৯.০০
রে টাকা, মায ভল্পে দ্ধজদ্ধফ ৪৪৪৯.০০ র ে টাকা  ঢাকা য়াায দ্ধনজস্ব ৫০০.০০ র ে টাকা এফং প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার
ত নকা নুমায়ী বৃিয াআল্পয দ্ধযফল্পতত ল্প োকৃত কভ ব্যাল্পয দ্ধধক
জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১২। যফতীল্পত দ্ধযফদ্ধতত
াআল্পয দ্ধনধ তাযণ, াআ মরন দ্ধনভতাণ কাল্পজয দ্ধযভান বৃদ্ধি এফং দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ড়ক পুনঃদ্ধনভতাল্পণ েদ্ধতপূযণ ফাফদ ব্যয়
বৃদ্ধি ায়ায় প্রকেটি ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন মদখা মদয়। এ মপ্রবেমত ১৫/০৩/২০১২ তাদ্ধযল্পখ নুদ্ধষ্ঠত দ্ধডদ্ধআদ্ধ বায সুাদ্ধযল্পয
মপ্রবেমত স্থানীয় যকায, দ্ধরস্দ ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় কতৃতক ২২/০৫/২০১২ তাদ্ধযল্পখ প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন প্রস্তাফ
নুল্পভাদন কযা য়। ঈক্ত ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদন মভাতাল্পফক প্রকেটিয প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ধযা য় ৫৪০০.০০ র ে টাকা, মায ম্পূণ তআ
দ্ধজদ্ধফ এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১৩। যফতীল্পত দ্ধনধ তাদ্ধযত মভয়াল্পদ প্রকেটিয কাজ ম্পন্ন না য়ায়
অআএআ দ্ধফবাল্পগয সুাদ্ধযল্পয মপ্র বেমত মথামথ কতৃত ে কতৃতক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম তন্ত
বৃদ্ধি কযা য়।

৭.৪। ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ  অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয় (দ্ধদ্ধঅয এয দ্ধবদ্ধিল্পত):
থ ত ফছয

২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাট

দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো
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ফযাদ্দ

ফভৄক্ত

ব্যয়

১০০.০০
১৮০০.০০
১৩৫০.০০
১৫০০.০০
৪৭৫০.০০

১০০.০০
১৮৫৬.২৫
১৩৩৮.৭৫
১৩৩৯.০০
৪৬৩৪.০০

১০০.০০
১৮৫৬.২৫
১৩৩৮.৭৫
১৩৩৯.০০
৪৬৩৪.০০

(রক্ষ টাকায়)
ভন্তব্য

৭.৫। ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকেটিয ফ তল্পল ংল্পাদ্ধধত নুল্পভাদ্ধদত ব্যয় ৫৪০০.০০ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত ভাদ্ধপ্তকার (জুন, ২০১৪)
ম তন্ত িভপুদ্ধঞ্জত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৪৬৩৪.০০ রক্ষ টাকা, মা ফ তল্পল নুল্পভাদ্ধদত ব্যল্পয়য ৮৫.৮১%। এ ব্যল্পয়য ভল্পে ১১৪২.০০ রক্ষ
টাকা ব্যল্পয় ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ল্পত ১৮৩০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয ১৪ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ িয়, ১১৩.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ঢাকনা ৭৫০ টি
ম্যানল্পার কাবায স্থান, ২০৯৩.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় ১৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ মরন স্থান এফং য়াায াআ মরন স্থাল্পনয কাযল্পণ
দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ১৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ ১২৭১.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য়।
৭.৬। প্রকল্পেয ব্যফস্থানা  প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকততঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত ঢাকা য়াায তত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী দভম তাদায একজন
কভতকততা তোঁয দ্ধনজ দাদ্ধয়ল্পত্বয দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ পূণ তকারীণ প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন। তোঁল্পক প্রকে
ফাস্তফায়ন ংিান্ত মাফতীয় ল্পমাদ্ধগতায জন্য ঢাকা য়াায দ্ধনফ তাী দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী  ঈ-দ্ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী, কাযী
প্রল্পকৌরী  ঈ-কাযী প্রল্পকৌরী ভরত ভাঠ ম তাল্পয় প্রকেটিয াদ্ধফ তক ফাত্মাফায়ল্পনয দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধছল্পরন। প্রকল্পেয শুরু ল্পত ল্পত
ভাদ্ধপ্ত ম তন্ত দাদ্ধয়ত্ব ারনকাযী প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য দ্ধনল্পেয াযণীল্পত মদয়া ল্পরাঃ
িঃনঃ
১

২

৮।

কভতকততায নাভ, দফী
জনাফ দ্ধজ, এন, এভ কত ায়াত খান
প্রকে দ্ধযচারক, দ্ধদ্ধএভদ্ধজদ্ধফএর প্রকে
ঢাকা য়াা
জনাফ মভাঃ অকতাযেজ্জাভান
প্রকে দ্ধযচারক, দ্ধদ্ধএভদ্ধজদ্ধফএর প্রকে
ঢাকা য়াা

পূণ তকারীন/
খেকারীন

কতটি প্রকেয
দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযন

মভয়াদকার

পূণ তকারীণ

১৭/০৮/০৯-২৮/০২/১১

পূণ তকারীণ

২৮/০২/১১-প্রকে ভাদ্ধপ্ত
ম তন্ত

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধযকদ্ধেত
গুরান  ফাদ্ধযধাযা মরক এফং ংদ্ধিষ্ট এরাকায় ষ্টভত
সুযয়ায রাআন দ্ধনভতাল্পণয ভােল্পভ এরাকায জরাফিতা
দ্ধনযন  মরল্পক দ্ধতত মরল্পনজ রাআনগুল্পরা দ্ধনস্কান
খাল্পর ংল্পমাগ প্রদাল্পনয ভােল্পভ মরল্পকয দুলন মযাধ 
এরাকায দ্ধযল্পফ ঈন্নয়ন।

জতন
প্রকল্পেয অতায় মভাট ১৫.০০ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ মরন দ্ধনভতাণ কাজ
এফং ৭৫০ টি ম্যানল্পার কবায স্থান কযায পল্পর
গুরান 
ফাদ্ধযধাযা মরক এফং ংদ্ধিষ্ট এরাকায় জরাফিতা দ্ধনযন 
মরল্পক দ্ধতত মরল্পনজ রাআনগুল্পরা দ্ধনস্কান খাল্পর ংল্পমাগ
প্রদাল্পনয ভােল্পভ মরল্পকয দুলন মযাধ  এরাকায দ্ধযল্পফ ঈন্নয়ন
দ্ধনদ্ধিত ল্পয়ল্পছ ফল্পর দ্ধযদতনকাল্পর ংদ্ধিষ্ট ঈকাযল্পবাগীল্পদয
াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায়।

৯।

ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়।
ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজতত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ :প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য দ্ধজত

১০।

দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণঃ প্রকেটি ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ল্পনয ঈল্পদ্দল্পশ্য ০৮/১০/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ প্রকে এরাকা ল্পযজদ্ধভন দ্ধযদতন কযা য়।
দ্ধযদতনকাল্পর প্রকে দ্ধযচারক জনাফ মভাঃ অকতারুজ্জাভান, য়াায দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী জনাফ মভাঃ পখরুর আরাভ,
ংদ্ধিষ্ট ঈ-দ্ধফবাগীয় প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরীগণ ঈদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন।
প্রকল্পেয অতায় ম্পাদ্ধদত প্রধান প্রধান কাম তিভঃ প্রকে এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, প্রকেটিয অতায় নুল্পভাদ্ধদত
দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক গুরান ফাদ্ধযধাযা এরাকায় ৭৫০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যা মথল্পক ১৮৩০ দ্ধভঃদ্ধভঃ ব্যাল্পয মভাট ১৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ স্টভত
সুয়াল্পযজ রাআন এফং ৭৫০টি ঢাকনা ম্যানল্পার স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এ ংিান্ত দ্ধফস্তাদ্ধযত দ্ধফফযণ দ্ধনল্পন্ময াযণীল্পত মদয়া
ল্পরাঃ
িঃনঃ
ব্যা
দদঘ তয
কাল্পজয এরাকা
ভন্তব্য
(দ্ধভঃদ্ধভঃ)
(দ্ধকঃদ্ধভঃ)
১
১৮৩০
০.৯১৩
গুরান শুটিং লাফ ল্পত গুরান াল্পকতর-১ ম তন্ত।
২
১৬৮০
১.২৮২
গুরান াল্পকতর-১ ল্পত মযাড নং-১১৬, গুরান ম তন্ত।
৩
১৫২৪
০.৯৭৫
মযাড নং-১১৬, গুরান ল্পত মৌদ্ধদ দুতাফা ম তন্ত
৪
১৩৭০
০.২২৮
মৌদ্ধদ দুতাফা ল্পত দ্ধটি কল্পতাল্পযন ির-৫ ম তন্ত
৫
১২০০
০.৪৬৫
কল্পতাল্পযন ির-৫ ল্পত ৮৮ নং মযাড ম তন্ত
৬
১০৫০
২.৫৫
৮৮ নং মযাড ল্পত আঈনাআল্পটড দ্ধটার  ফাদ্ধযধাযা এরাকা
৭
৯০০
৩.৮৩৩
াজাদপুয, দদ্ধক্ষণ ফাড্ডা, ঈিয ফাড্ডা, ভে ফাড্ডা এরাকা
৮
৭৫০
৪.৭৫৪
াজাদপুয, দদ্ধক্ষণ ফাড্ডা, ঈিয ফাড্ডা, ভে ফাড্ডা এরাকা
মভাট
১৫.০০

১০.১

দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, প্রকল্পেয ভােল্পভ ১৫ দ্ধকঃদ্ধভঃ াআ মরন স্থান এফং গুরান  ফাদ্ধযধাযা মরল্পক দ্ধতত মরল্পনজ
রাআনগুল্পরা দ্ধনষ্কান খাল্পর ংল্পমাগ প্রদান কযায় মরল্পনয াদ্ধন নাভায দযেণ সৃষ্ট মরল্পকয াদ্ধন দুলন ফে ল্পয়ল্পছ। এছাড়া প্রকে
এরাকায় ফফাকাযী স্থানীয় জনগল্পণয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায়, প্রকল্পেয অতায় াআ মরন স্থান কযায় প্রকে
এরাকায় জরফিতা দ্ধনযন ল্পয়ল্পছ।
১০.২

প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত ম্যানল্পাল্পরয প্রল্পফভৄখ দ্ধযষ্কায না যাখাঃ

দ্ধচে-১: গুরান এরাকায় দ্ধনদ্ধভতত ম্যানল্পাল্পরয প্রল্পফভৄল্পখ ভয়রা-অফজতনা মপরায় তা দ্রুত কাম তকয ল্পয় প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য ব্যাত কযল্পফ।
দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণঃ প্রকেটিয গুরান এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত ম্যানল্পাল্পরয প্রল্পফভৄল্পখ ভয়রা-অফজতনা মপরল্পত
মদখা মায়, মা একভয় মরল্পনজ ব্যফস্থাল্পক কাম তকয কযায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ। এ দ্ধফলল্পয় ড়ক ব্যফাযকাযী অল্পাল্প ফফাকাযী
জনগণল্পক ল্পচতন কযা প্রল্পয়াজন ফল্পর প্রতীয়ভান য়। ন্যথায় অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত মরনভ দীঘ তল্পভয়াল্পদ মটকআ ফায
ম্ভাফনা কভ।

১০.৩

প্রকল্পেয অতায় ঢাকা য়াায কতৃতক াআ মরন দ্ধনভতাণ কাল্পজয দ
পুনঃদ্ধনভতাণ/মভযাভত না কযাঃ

রুণ ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক মথামথ ভানম্মতবাল্পফ

দ্ধচে-২ঃঃ গুরান এরাকায় প্রকল্পেয অতায় াআ মরন দ্ধনভতাণকাল্পর ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ ঢাকা য়াা কতৃতক ক্ষদ্ধতপূযণ
ফাফদ ১২৭১.০০ রক্ষ টাকা প্রদান কযা ল্পর ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক ভানম্মতবাল্পফ দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন।
দ্ধযদতন ম তল্পফক্ষণঃ প্রকেটিয গুরান এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় াআ মরন দ্ধনভতাণকাল্পর দ্ধটি
কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষদ্ধতগ্রস্থ ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ ঢাকা য়াা কতৃতক ঢাকা ঈিয দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পক অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ১২৭১.০০
রক্ষ টাকা প্রদান কযা য়। দ্ধকন্তু দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক মথামথ ভানম্মতবাল্পফ দ্ধনভতাণ না কযায় ড়ল্পকয ভাল্পঝ ংখ্য
গতত ল্পত মদখা মায়। এছাড়া ড়কটি দ্ধনভতাণকাল্পর য়াা কতৃতক দ্ধনদ্ধভতত াআ মরল্পনয ম্যানল্পার, াআড মরন আতযাদ্ধদ দ্ধফল্পফচনাপূফ তক
ড়ল্পকয কযাভফায, মগ্রড মভআনল্পটআন কযা য়দ্ধন। পল্পর ড়কটি দ্ধদল্পয় স্বােল্পন্দ মানচরাচর কযল্পত সুদ্ধফধা ল্পত মদখা মায়। প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনদ্ধভ তত াআ মরল্পনয ম্যানল্পার, াআড মরন আতযাদ্ধদয াল্পথ ভন্বয়পূফ তক মযাড দ্ধডজাআন না কযায দরুণ গাড়ীয চাকায মপ্রাল্পয
ম্যানল্পারভল্প খুফ দ্রুত নষ্ট ল্পয় মাফায ম্ভফনা যল্পয়ল্পছ।

১১।

প্রকল্পেয অতায় িয় ংিান্ত কাম তিভঃ প্রকেটিয অতায় ংঘটিত িয় কাম তিল্পভয নদ্ধথ ম তাল্পরাচনা কল্পয দল্পখা মায়,
PPA-০৬, PPR-০৮  এ ংিান্ত কর ংল্পাধনী  যকাযী দ্ধফদ্ধধ মভাতাল্পফক াআ ংগ্র  স্থান এফং ম্যানল্পার
কবায ংগ্র  স্থান কাম তিভ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ।

১২।

ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ

১২.১

প্রকল্পেয অতায় দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ ১২৭১.০০ রক্ষ টাকা প্রদান কযা ল্পর দ্ধটি
কল্পতাল্পযন কতৃতক মথামথ ভানম্মতবাল্পফ তা মভযাভত কযা য়দ্ধনঃ দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ঢাকা য়াায াআ মরন
স্থানকাল্পর ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ ঢাকা য়াা কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ মভাতাল্পফক
দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয চাদ্ধদাকৃত ১২৭১.০০ রক্ষ টাকা দ্ধযল্পাধ কযা য়। দ্ধকন্তু প্রকে এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, ঢাকা
য়াা কতৃতক স্থানকৃত াআ মরন এরাকায ড়কভ ভানম্মতবাল্পফ পুনঃদ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন। এভনদ্ধক ড়ক দ্ধনভাণকাল্পর
ঢাকা য়াা কতৃতক য দ্ধনদ্ধভ তত াআ মরন, ম্যানল্পার, াআড মরন আতযাদ্ধদ কাদ্ধযগদ্ধয দ্ধফলয় দ্ধফল্পফচনাপূফ তক মযাড দ্ধডজাআন না
কযায় ড়কটিল্পত মকান কযাভফায, মগ্রড, মস্দা মকান দ্ধকচৄআ ঠিকবাল্পফ দ্ধনভতাণ কযা য়দ্ধন (নুঃ ১০.৩)।

১২.২

একআ ভন্ত্রণারল্পয়য ধীনস্ত ংস্থা য়া ল্পত্ব প্রকে প্রণয়ল্পন ভন্বয়ীনাতায কাযল্পণ প্রকে ব্যয় বৃদ্ধিঃ ঢাকা য়াা  ঢাকা
দ্ধটি কল্পতাল্পযন স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীনস্ত ংস্থা য়া ল্পত্ব ঢাকা য়াায াআ মরন স্থাল্পনয কাযল্পণ দ্ধটি
কল্পতাল্পযল্পনয ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ থ ত ব্যয় য় ১২৭১.০০ রক্ষ টাকা। অল্পরাচয প্রকে ছাড়া ন্যান্য প্রকল্পেয
মক্ষল্পে মদখা মায়, একআ এরাকায় দ্ধফল্পল কল্পয ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযন এরাকায় ঈবয় ংস্থায প্রকে প্রণয়ন  গ্রণকাল্পর
মথামথ ভন্বয় না থাকায় একআ কাজ কযায জন্য ফাযফায যকাল্পযয দদ্রৃত থ ত ব্যয় ল্পে। মমভন দ্ধটি কল্পতাল্পযন কতৃতক
প্রথভত মকান এরাকায় ড়ক দ্ধনভতাণ কযা য়। যফতীল্পত ঈক্ত ড়ক এরাকাল্পতআ অফায য়াায কাল্পজয জন্য ড়ল্পক গতত
কল্পয াআ মরন স্থান কযা য়। পল্পর ড়ক ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য় এফং এয জন্য ড়ক পুনঃদ্ধনভতাণ ফাফদ অফায যকাযী ল্পথ তয
চয় য়; মা এ দুটি ংস্থায ভল্পে ভন্বয়ীনতা যল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। ঈল্পরস্দখ্য মম, ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযন এফং ঢাকা
য়াা স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীনস্থ দু’টি ংস্থা। একআ দ্ধফবাল্পগয ধীনস্থ এ দু’টি ংস্থায ভল্পে ভন্বয়পূফ তক প্রকে গ্রণ
 ফাস্তফায়ন কযা ল্পর কাল্পজয দদ্রৃততা দ্ধযায কযা মায় এফং একটি ংস্থা কতৃতক মকান প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয যযআ ন্য
ংস্থায কাজ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য পূল্পফ তয কাজ ভাাংগায প্রল্পয়াজনীয়তা দ্ধযায কযা মায়। পল্পর জনদুল্পবতাগ হ্রা ায় এফং ল্পথ তয
াশ্রয় য়।

১২.৩

দ্ধডট কাম তিভ ম্পন্ন না য়াঃ যকাযী ব্যল্পয় মম মকান প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পে ফছযদ্ধবদ্ধিক দ্ধডট কাম তিভ দ্ধযচারনা
কযা এফং ঈক্ত দ্ধডল্পট সৃষ্ট কর দ্ধবল্পমাগ দ্ধনষ্পদ্ধি কযায দ্ধফধান যল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু প্রকেটিয অতায় ম্পাদ্ধদত খযল্পচয দ্ধফলল্পয়
দ্ধযদতনকার ম তন্ত ০৩/১২/২০১৩ তাদ্ধযখ ম তন্ত দ্ধডট কাম তিভ ম্পন্ন ল্পর জুন, ২০১৪ ম তন্ত মকান দ্ধডট কাম তিভ
দ্ধনষ্পদ্ধি যল্পয়ল্পছ দ্ধকনা দ্ধদ্ধঅয এ ঈল্পেখ মনআ।

১২.৪

ম্যানল্পার াআ মরল্পনয প্রল্পফভৄখ ব্যফাল্পয জনল্পচতনায বাফঃ প্রকে এরাকা দ্ধযদতনকাল্পর মদখা মায়, প্রকল্পেয
অতায় দ্ধনদ্ধভ তত াআ মরল্পনয ম্যানল্পাল্পরয প্রল্পফভৄল্পখ ড়ল্পকয ভয়রা-অফজতনা ফাা-ফাদ্ধড়য ভয়রা অফজতনা মপরায
কাযল্পণ ম্যানল্পাল্পরয ভৄখ ফে ল্পয় মমল্পত মদখা মায়। পল্পর প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত াআ মরনভ দীঘ তল্পভয়াল্পদ মটকআ ল্পফ
না এফং অফায জনদূল্পবতাগ সৃদ্ধষ্ট ল্পফ (নুঃ ১০.২)।

১২.৫

দ্ধডদ্ধদ্ধ ংস্থান মভাতাল্পফক দ্ধজদ্ধফ থ ত ব্যয় কযা ল্পর য়াায দ্ধনজস্ব থ ত ব্যয় না কযাঃ
অল্পরাচয প্রকল্পেয ফ তল্পভাট
ংল্পাদ্ধধত প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ৫৪০০.০০ রক্ষ টাকা, মায ভল্পে দ্ধজদ্ধফ ং ৪৯০০.০০ র ক্ষ টাকা এফং ঢাকা য়াায দ্ধনজস্ব
৫০০.০০ রক্ষ টাকা। দ্ধকন্তু প্রকেটিয অতায় দ্ধজদ্ধফ থ ত ব্যয় কযা ল্পর য়াায দ্ধনজস্ব থ ত ব্যয় কযা য়দ্ধন। এ দ্ধফলল্পয়
প্রকে দ্ধযচারল্পকয জানান মম, প্রকেটিয প্রকৃত ব্যয় (৪৬৩৪.০০ র ক্ষ টাকা) নুল্পভাদ্ধদত দ্ধজদ্ধফ ং ল্পত কভ য়ায় ঢাকা
য়াায ংস্থানকৃত ৫০০.০০ র ক্ষ টাকা ব্যয় কযায প্রল্পয়াজন য়দ্ধন। স্বায়ত্বাদ্ধত ংস্থা কতৃতক প্রকে ফাস্তফায়ন/গ্রল্পণয
মক্ষল্পে দ্ধজদ্ধফয াাাদ্ধ মভাট প্রকে ব্যল্পয়য দ্ধকচৄ ং ংস্থায দ্ধনজস্ব তদ্ধফর ল্পত দ্ধনফ তাল্পয ংস্থান যাখায প্রধান ঈল্পদ্দশ্য
ল্পে ংস্থাল্পক অয দাদ্ধয়ত্বীর  স্বদ্ধনবতয কযা। দ্ধকন্তু অল্পরাচয প্রকেটিয দ্ধডদ্ধদ্ধ নুল্পভাদনকাল্পর মভাট প্রকে ব্যল্পয়য
দ্ধজদ্ধফ ং  ঢাকা য়াায দ্ধনজস্ব ং অরাদাবাল্পফ দ্ধনধ তাদ্ধযত না থাকায় ঢাকা য়াায মকান থ ত ব্যয় কযা য়দ্ধন।

১২.৬

গুরান ফাদ্ধযধাযা মরক ল্পত স্ট্রভত সুযয়াল্পযজ রাআল্পনয অঈটল্পরট াদ্ধতযদ্ধঝর এরাকায় ফদ্ধস্থত খাল্পর দ্ধনল্পক্ষঃ
গুরান
ফাদ্ধযধাযা মরল্পকয দূলণল্পযাল্পধ স্ট্রভত সুযয়াল্পযজ রাআন ফাা ফাড়ীয সুযয়াল্পযজ রাআল্পনয অঈটল্পরট
treatment ছাড়াআ
াদ্ধতযদ্ধঝর এরাকায় ফদ্ধস্থত খাল্পর মপরা ল্পয়ল্পছ । পল্পর প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর গুরান ফাদ্ধযধাযা মরল্পকয াদ্ধন দুলণ ফে
কযা মগল্পর াদ্ধতযদ্ধঝর এরাকায় ফদ্ধস্থত খারটি অফায দুদ্ধলত য়ায অংকা মদখা দ্ধদল্পয়ল্পছ ।

১৩।

অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ
১৩.১ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন ড়ক
ক্ষদ্ধতগ্রস্ত য়া ফাফদ ১২৭১.০০ র ক্ষ টাকা প্রদান কযা
ল্পর ড়কভল্পয দ্ধনভতাণ কাজ দ্ধনভণভাল্পনয য়ায দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ (নুঃ ১২.১)।
১৩.২ যকাযী ল্পথ তয চয়  একআ কাল্পজ যকাযী ল্পথ তয দদ্রৃত ব্যফায দ্ধযাযকল্পে স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয
অতাধীন ঢাকা দ্ধটি কল্পতাল্পযন  ঢাকা য়াা কতৃতক বদ্ধফষ্যল্পত মম মকান ঈন্নয়ন প্রকে গ্রল্পণ ঈবয় ংস্থায
ভল্পে ভন্বয় াধল্পনয দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ দ্ধনদ্ধিত কযল্পফ (নুঃ ১২.২)।
১৩.৩ যকাযী থ ত ব্যল্পয়য মক্ষমে অদ্ধথ তক শংখরা মভাতাল্পফক প্রকেটিয অতায় ম্পাদ্ধদত খযল্পচয দ্ধফলল্পয় দ্ধডট কাম তিভ
ম্পল্পন্নয ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১২.৩)।
১৩.৪ প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভতত াআ মরন ম্যানল্পার ব্যফাল্পযয
মক্ষমে জনাধাযল্পণয ল্পচতনতা বৃদ্ধিয দ্ধফলল্পয় স্থানীয়
যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ঈল্পযাগ গ্রণ কযল্পত াল্পয (নুঃ ১২.৪)।
১৩.৫ বদ্ধফষ্যল্পত স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয অতায় ঢাকা য়াা মম মকান ংস্থা কতৃতক গৃীত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষমে
যকাযী ল্পথ তয াাাদ্ধ অনুাদ্ধতক াল্পয ংস্থায দ্ধনজস্ব থ ত ব্যল্পয়য দ্ধফলয়টি দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১২.৫)।
১৩.৬ প্রকেটিয অতায় স্ট্রভত সুযয়াল্পযজ রাআল্পনয অঈটল্পরট াদ্ধতযদ্ধঝর এরাকায় ফদ্ধস্থত খাল্পর দ্ধনল্পক্ষ কযা
য পল্পর
াদ্ধতযদ্ধঝর এরাকায় ফদ্ধস্থত খারটিয সৃষ্ট দুলণ ফল্পে স্থানীয় যকায দ্ধফবাগল্পক প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ
(নুঃ ১২.৬)
১৩.৭ নুল্পেদ ১৩.১-১৩.৬ ম তন্ত ভতাভল্পতয অল্পরাল্পক স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা
অগাভী ১ (এক) ভাল্পয ভল্পে অআএভআ দ্ধফবাল্পগল্পক ফদ্ধত কযল্পফ।

“খুরনা ভানগযীয াবন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’ ীল তক
প্রকগেয ভাপ্ত মূল্যান প্রবতগফদন
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪)
“খুরনা ভানগযীয াবন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত)” ীল থক প্রকেটি স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রোরল্পয়য
ধীনস্থ খুরনা য়াায িত্বাফধাল্পন জুরাআ ২০১০ – জুন, ২০১৪ জভয়াল্পি ফাস্তফাতয়ি য় । স্থানীয় যকায তফবাগ জথল্পক প্রকল্পেয ভাতপ্ত
প্রতিল্পফিন প্রাতপ্তয তযল্পপ্রতক্ষল্পি ফতে যি প্রকেটি ফাস্তফান বযফীেণ  মূল্যান তফবাগ কর্তযক ০৮ এতপ্রর, ২০১৫ িাতযল্পে ল্পযজতভল্পন
তযিযন কযা য়। তযিযল্পনয তনতভত্ত প্রথভিঃ প্রকল্পেয তিতত , ততঅয, ক্রয় ংক্রান্ত নতথ-োতি ম যাল্পরাচনা কযা য়। যফিীল্পি,
প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ ল্পযজতভল্পন তযিযন /ম যল্পফক্ষে কযা য়। এছাড়া প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভতকততা এফং প্রকগেয সুবফধাগবােীগদয
াগথ বফববন্ন বফলগ অনুষ্ঠাবনক/নানুষ্ঠাবনক অল্পরাচনায ভােগভ বফববন্ন তথ্য ংি কযা । প্রকগেয বিবব, দ্ধদ্ধঅয  প্রকে
ংবিষ্ট ন্যান্য কােজ-ত্রাবদ ম থাগরাচনা  প্রাপ্ত তথ্য দ্ধফ মিলণ এফং ব্যবক্তেত ম থগফেগণয দ্ধবদ্ধিল্পত প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা
ল্পয়ল্পছ। প্রকে তযিযল্পনয ম যল্পফক্ষেমূ তনম্নরূঃ

১।

প্রকগেয মভৌবরক বফলাবদ

1।
2।

প্রকগেয নাভ
উগযােী ভন্ত্রণার/বফবাে

3।
4।

ফাস্তফানকাযী ংস্থা
প্রকে ব্য (রে টাকা)
৪.১ ংগাবধত ব্য
৪.২ প্রকৃত ব্যয়
৪.৩ (ভর প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য %)
প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধন ফস্থা

5।

6।

7।

প্রকগেয মভাদকার
৬.১ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক ১ভ ংগাবধত মভাদ
৬.২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক ২ ংগাবধত
মভাদ
দ্ধতিান্ত ভয় (ভর ফাস্তফায়নকাল্পরয %)

“খুরনা ভানগযীয াবন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’
স্থানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায
দ্ধফবাগ।
খুরনা য়াা।
৪৩৩২.৫৭
৪৩৩২.৫৭
৪১৬৩.০০ (জুন ২০১৪ মন্তথ)
(-৩.৯১%)
 প্রকেটি গি ২৭/০৭/২০১০ তাদ্ধযল্পখ একল্পনক কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত
য়।
 স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ ল্পত
৩০.০৮.২০১০ তাদ্ধযল্পখ প্রকেটিয
প্রাদ্ধনক অগদ জাবয কযা য়।
 অন্তঃে ভন্বগয ভােগভ ১ভ ংগাধনী অগদ জাবয কযা 
০৪.০৪.২০১৩ তাবযগে ।
 দ্ধনধ তাদ্ধযত মভয়াল্পদ প্রকেটি ম্পন্ন না য়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক
ফাস্তফায়ন মভয়াদ বিগম্বয, ২০১৩ ম তন্ত বৃদ্ধি
কযা য়
১৪.০৭.২০১৩ তাদ্ধযল্পখ ।
 বযকেনা কবভন গত প্রকগেয ২ ফায জুন, ২০১ ৪ ম তন্ত বৃদ্ধি
কযা য় ২০.০১.২০১৪ তাবযগে ।
 থ থাৎ প্রকে ফাস্তফাগন ৩৩.৩৩% ভ মফী মরগেগছ।
জুরাআ, ২০১০ - জুন ২০১৩
জুরাআ, ২০১০ - বিগম্বয, ২০১৩
জুরাআ, ২০১০ - জুন, ২০১৪
৩৩.৩৩%
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েভুতভ :
তে  ফন্দয নগযীরূল্প তযতচি ফাংরাল্পিল্পয র্তিীয় বৃত্তভ য খুরনা জিল্পয িতক্ষে তিভংল্পয গাল্পঙ্গয় ফ -তদ্বল্প ফতস্থি।
রূা  জবযফ নিী দ্বাযা তফল্পধৌি খুরনা ভানগযীয অয়িন ৪৬ ফগ য তকল্পরাতভোয এফং জভাে জনংখ্যা প্রায় ১৫ রাে। জিল্পয
২য় বৃত্তভ ফন্দয ভংরা খুরনা ল্পযয কল্পয়ক তকল্পরাতভোল্পযয ভল্পধ্য ফতস্থি। দ্রুি নগযায়ন এফং তোয়ল্পনয পল্পর খুরনা ল্পযয
সুল্পয় াতনয চাতিা ক্রভান্বল্পয় জফল্পড়আ চল্পর জছ। রূা , দবযফ  ংখ্য নিী দ্বাযা তফল্পধৌি খুরনা ঞ্চল্পরয ভূপৃষ্ঠস্থ াতনল্পি
রফনাক্তিা একটি প্রধান ভস্যা। জরফায়ুয তযফিযন , নিীয নাব্যিা হ্রা , রফনাক্তিা বৃতদ্ধ আিযাতি কাযল্পে প্রাকৃতিক উৎ জথল্পক
াতন প্রাতপ্তয তনিয়িা ক্রভঃ ংকুতচি ল্পয় অল্পছ। তফল্পলিঃ শুষ্ক জভৌসুল্পভ ভূপৃষ্ঠস্থ াতনল্পি রফনাক্তিা বৃতদ্ধ ায়ায় াতন
ংকে অয িীব্র অকায ধাযে কল্পয। খুরনা ভানগযী এরাকায ভূ -গল্পবয ৩টি aquifer স্তল্পযয ১ভ স্তল্পয অয়যন  অল্প যতনক, ২য়
স্তল্পয িযতধক রফে এফং ৩য় স্তল্পয সুল্পয় াতন যল্পয়ল্পছ। সুিযাং খুরনা ভানগয এরাকায় ভু
-গবযস্থ াতনয াতনয উয
তনবযযীরিা ক্রভান্বল্পয় হ্রা কল্পয ভূ -উতযস্থ াতন ব্যফাল্পযয উয তনবযযীরিা বৃতদ্ধ কযা প্রল্পয়াজন। এভিাফস্থায়
, খুরনা
নগযফাীয জন্য াতন যফযা ব্যফস্থায একটি স্থায়ী ভাধান তযাম য ল্পয় ল্পড়।
খুরনা ল্পয প্রথভ ভূপৃষ্ঠস্থ াতন জাধনাগায স্থান কযা য় ১৯২১ াল্পর। িেন জথল্পক এ য়াোয তিেল্পভন্ট প্লান্ট ভাধ্যল্পভ দিতনক
৯ রক্ষ তরোয তন  যফযা কযা ল্পয় অল্পছ। তকন্তু ক্রভ ফধ যভান খুরনা ভানগযীল্পি ক্রভাগি তোয়ন  নগযায়ল্পনয পল্পর
জনংখ্যা বৃতদ্ধয াল্পথ াল্পথ াতনয চাতিা জফল্পড় চল্পরল্পছ ব্যাি গতিল্পি। চাতিায তুরনায়
১৯২১ াজর স্থাতি
জাধনাগাল্পযয াতন জাধন ক্ষভিা খুফআ প্রতুর। এ ফতধ যি চাতিা পুযল্পেয রল্পক্ষয জনস্বাস্থয প্রল্পকৌর তধিপ্তয
(তিতএআচআ)
এফং Works  Housing and Settlement Department এয ভাধ্যল্পভ ১৯৬০ াল্পর গবীয নরকূ স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ াতন
যফযা ব্যফস্থা ম্প্রাযে কযা  য়। ১৯৮০/৮১ াল্পর ১২টি উৎািক নরকূল্পয ভাধ্যল্পভ াতন যফযাল্পয তযভাে িাঁড়ায়
দিতনক ১৫০ রক্ষ তরোয। যফিীল্পি তিতএআচআ কর্তযক তফতবন্ন উন্নয়ন কাম যক্রভ গ্রল্পেয পল্পর াতন যফাল্পয তযভাে িাঁড়ায়
১৯৯৪ াল্পর দিতনক ২.৫০ জকাটি তরোয এফং ১৯৯৭ াল্পর িাঁড়ায় ৩.২৫ জকাটি তরোয। তক ন্তু উন্নয়ন কাম যক্রল্পভয বাল্পফ
তধকাং টিউফল্পয়র ল্পকল্পজা ল্পয় মায়। উল্পল্লখ্য জম , ফিযভাল্পন তফযাভান তকছু টিউফল্পয়র ঐ ভল্পয় তযিযক্ত জঘালো কযা
য়। গি ০২.০৩.২০০০৮ িাতযল্পে খুরনা য়াায মাো শুরু য়। খুরনা তটি কল্পযাল্পযল্পনয াতন যফযা  য়ঃতনস্কাল্পনয
িাতয়ত্ব এেন খুর না য়াায উয ন্যস্ত য়। খুরনা য়াায উল্পযাল্পগ নগযফাীয (ক) ফতধ যি চাতিা পূযে ; (ে) স্বাস্থযগি ঝতুঁ ক
হ্রা; (গ) াতনয গুনগি ভান উন্নয়ন  তযভাে গি যফযা বৃতদ্ধয রল্পক্ষয
ম্পূণ ত দ্ধজদ্ধফ গথ থ (৪৩৩২.৫৭ রক্ষ টাকা)
“খুরনা ভানগযীয াবন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত)’’ ীল তক প্রকেটি ফতে যি প্রকেটি গ্রে কযা য়।

৩।

৪।

প্রকল্পেয উল্পেশ্য :


াতন যফযা ব্যফস্থায উন্নয়ন, ম্প্রাযে  পূনফ যাল্পনয ভাধ্যল্পভ খুরনা ল্পয তনযাি সুল্পয় (Pure) এফং ম যাপ্ত াতন
যফযা তনতিি কযা এফং



খুরনা ল্পযয ফতধ যি জনল্পগাতষ্ঠয ক্রভফধ যভান চাতিা পূযল্পনয রল্পক্ষয একটি স্বাধীন  তনবযযল্পমাগ্য াতন যফযা ব্যফস্থা
গল্পড় জিারায রল্পক্ষয স্থায়ী ফকাঠাল্পভা গল্পড় জিারা।

প্রকল্পেয থ থানঃ দ্ধডদ্ধদ্ধ রক্ষযভাো, এদ্ধডদ্ধ/অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যয়ংক্রান্ত াদ্ধফ তক গ্রগদ্ধত :
“খুরনা ভানগযীয াবন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত)” ীল থক প্রকগেয বিবব নুমায়ী ২০১০ - ১১ গত ২০১৩ ১৪ ম থন্ত ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধফন্যাকৃত থ ত ংস্থান, ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  অদ্ধথ তক ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনল্পচয াযণীল্পত প্রদতন কযা ’রঃ

থ ত ফছয

৬
৭০০.০০

ফাস্তফ
িেবত %
৭
১৬

(রে টাকা)
ব্যদ্ধয়ত
থ ত
৮
-

১৫২৫.০০

১৫২৫.০০

৩০

-

১২৭৫.০০

১২৭৫.০০

১২৭৫.০০

৩১

-

৬৬৩.০০
৪১৬৩.০০

৬৬৩.০০
৪১৬৩.০০

৬৬৩.০০
৪১৬৩.০০

২৩
১০০

-

ংগাবধত
বিবব ফযাে
৩
৭০০.০০

ংল্পাদ্ধধত
এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ
৪
৭০০.০০

ফভৄক্ত

ব্যয়

১
২০১০-১১

মূর বিবব
ফযাে
২
৯৭৪.২৮

৫
৭০০.০০

২০১১-১২

২৩৩১.৫

১৫২৫.০০

১৫২৫.০০

২০১২-১৩

১০২৭.১৪

১২৭৫.০০

৪৩৩২.৫৭

৮৩২.৫৭
৪৩৩২.৫৭

201৩-1৪
মভাটঃ

ঈল্পযয াযণী মথগক মদখা মায় মম, “খুরনা ভানগযীয াবন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত) ” ীল থক প্রকমেয মূর 
ংগাবধত দ্ধডদ্ধদ্ধমত দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো নুমাী ২০১০-১১ জথল্পক ২০১৩-১৪ ম যন্ত তফতবন্ন থ য ফছল্পয প্রকল্পেয নুকূল্পর ফযাে তছর
৪৩৩২.৫৭ রক্ষ োকা। তকন্তু ২০১৩-১৪ থ য ফছল্পযয ংল্পাতধি এতিতল্পি প্রাক্কতরি ৮৩২.৫৭ রক্ষ োকায তফযীল্পি ৬৬৩.০০ ফযাে
প্রিান কযা য়। থ থাৎ প্রকেটিয নুল্পভাদ্ধদত মভাট প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় ৪৩৩২.৫৭ রক্ষ টাকায দ্ধফযীল্পত ফযাে প্রদান কযা গগছ ৪১৬৩.০০
রে টাকা; মা মভাট প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়য ৯৬.০৯%। তগফ, দ্ধদ্ধঅয ম তাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মম, প্রকল্পেয শুরু জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন,
২০১৪ ম যন্ত প্রকল্পেয নুকূল্পর জভাে ফমুক্তকৃি োকায তযভাে ৪১৬৩.০০ রক্ষ এফং ছাড়কৃি ৪১৬৩.০০ রক্ষ টাকাআ ব্যয় ল্পয়ল্পছ।
থ থাৎ প্রকল্পেয নুকূল্পর ফমুক্তকৃি জকান থ য ব্যতয়ি জনআ। সুিযাং প্রকল্পেয িভপুদ্ধঞ্জত অদ্ধথ তক  ফাস্তফ গ্রগতি ১০০%।
০৫। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন
ফতে যি প্রকল্পেয অিায় তনম্নফতে যি তিনবাল্পফ খুরনা ভানগযীল্পি াতন যফযাল্পয রল্পক্ষয তফতবন্ন কাম যক্রভ গ্রে কযা ল্পয়ল্পছঃ




গবীয নরকুল্পয ভাধ্যল্পভ ভূগবযস্থ াতন উল্পত্তারনপূফ যক যফযা (১.৩০ জকাটি তরোয/তিন)
ভূপৃষ্ঠস্থ াতন নতুনবাল্পফ স্থাতি তিেল্পভন্ট প্লাল্পন্টয ভাধ্যল্পভ জাধনপূফ যক যফযা (৫৫ রক্ষ তরোয/তিন) এফং
১৯২১ াল্পর স্থাতি তিেল্পভন্ট প্লাল্পন্টয ংস্কাযপূফ যক াতন জাধন ক্ষভিা বৃতদ্ধয ভাধ্যল্পভ াতন যফযা (১২.5 রক্ষ তরোয/তিন)

প্রকল্পেয তফতবন্ন ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগতি ১ নং জেতফল্পর জিোল্পনা ল্পরাঃ

িদ্ধভক
নং

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী কাল্পজয
ংগ

জেতফর নং - ১
একক
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
নুমায়ী দ্ধযকদ্ধেত
রক্ষভাো
অদ্ধথ তক

ফাস্তফ
(৬)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

1.

বৃদ্ধস্টয াদ্ধন ংযক্ষণ এয জন্য
প্রদ্ধক্ষন,ঈদ্রৃুি কযন,ঈন্নয়ন আতযাদ্ধদ।
ভারাভার
নতুন গবীয নকূল্পয ভারাভার
নতুন াদ্ধনযফযা াআ রাআন দ্ধনভতা ণ
 পূতনফান

মথাক

৩.০০

ংখ্যা
দ্ধকঃদ্ধভঃ

২০৩.২৫
২৯৮.৮৫

2.
3.

১৩
৫১

প্রকৃত এবিব ফযাে াথ থ
 ফাস্তফায়ন
মকযয
িেবত
কাযণ
(জুন, ২০১৪ ম তন্ত)
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
(%)
(%)
(৭)
(৮)
9
১.৭৮

মথাক

২০২
২৭৬.২১

১৩
৫১

ভন্তব্য

10

4.

নতুন াদ্ধনযফযা াআ রাআন দ্ধনভতা ণ
 পূতনফান
ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রন/ক্র/ঈন্নয়ন
ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রন
ভূদ্ধভ ঈন্নয়ন

5.
6.

ংখ্যা

৮০.০০

৩০০০

৭৬.৩০

৩০০০

একয
ঘঃদ্ধভঃ

৭৮১.২১

৮.২৯
৩৯৬৫৯

৭২৯.৫৩
১১.০০

২৮৩২৮

১৫.৮২

৮.২৯
৩৯৬৫
৯
২৮৩২
৮

১৫.০০
7.

ভূদ্ধভ যক্ষা

ফঃদ্ধভঃ
৩১.০০

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

স্থান কাজ
নতুন গবীয নর কূ স্থান
মলা দ্ধভটায
াদ্ধনযফযা াআ রাআন দ্ধনভতান
(নতুন  পূতনফাণ )
যাস্তা কাটা ক্ষদ্ধতপুযন (নতুন 
পূতনফাণ )
নতুন ৫.৫ MLD াযল্পপ য়াটায
দ্ধেটল্পভন্ট স্দান্ট এফং ১.২৫ MLD
াযল্পপ য়াটায দ্ধেটল্পভন্ট প্লাি
পুনফা তন
মানফান
ডাফর মকদ্ধফন দ্ধকা
জী (4WD))
মজনাল্পযটল্পযয জন্য োা্কটয
ভটয াআল্পকর
মন্ত্রাদ্ধত  ন্যান্য যঞ্জাভ
কদ্ধম্পঈটায(ল্যাট,মডস্কট 
এল্পিদ্ধয)
পল্পটাকদ্ধ মভদ্ধন
মভাফাআর মজনাল্পযটয
অফাফ ে
টুর এে প্লাি

৬। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কায
৭।

ংখ্যা
ংখ্যা
দ্ধকঃদ্ধভঃ

৪০৪.৮৪
৫২.১৬
২৩০.৩৯

১৩
৩০০০
৫১

৩৭৭.৬৪
৪৫.৮৪
২২১.১৯

১৩
৩০০০
৫১

দ্ধকঃদ্ধভঃ

৪৮০.০০

৫১

৪৮০.০০

৫১

ংখ্যা

১৪১৩.০০

২

১৩৫৯.০৪

২

১ টি
১ টি
২ টি
১ টি

১৭.৬৮
৫০.৯৭
২৭.৫৫
১.৪২

১
১
২
১

১৭.৬৮
৫০.৯৭
২৭.৫৫
১.৪২

১
১
২
১

ংখ্যা

২.৫১

৪

২.৫১

৪

ংখ্যা
ংখ্যা
মথাক
মথাক

১.৩৫
৩৬.৭০
১.৪৮
৪.০০

১
২

১.৩৫
৩৬.৭০
১.৪৮
২.৬০

১
২
মথাক
মথাক

ণঃ ভাপ্ত প্রকল্পেয জপ্রতযি ততঅয জভািাল্পফক জকান মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

ক্রয় ংক্রান্ত কাম যক্রভঃ খুরনা ভানগযীয াবন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (১ভ ংল্পাদ্ধধত) ” ীল থক প্রকগেয অতা গৃীত
বফববন্ন কাম থক্রমভয ক্র ংক্রান্ত তথ্যাবদ ২ নং জেতফল্পর ংগেগ উস্থান কযা র। মটবফর -২ এ ফবণ থত বফববন্ন প্যাল্পকজ মথল্পক
দদফচগনয অল্পরাচয প্রকল্পে য তনম্নফবণ থত ৫টি প্যাল্পকল্পজয ( ক্রতভক নং ১, ২, ৬, ১৩  ১৫) িয় ংিান্ত তফস্তাতযি িথ্যাতি
ম যাল্পরাচনা কযা য়। এ প্যাল্পকজগুল্পরা ল্পে:






Supply of 13 Nos. production tube-well materials
Supply of pipe & pipe line materials
Supply of Double Cabin Pick-up
Re-construction of River Intake
Construction of 5.5 MLD Surface Water Treatment Plant with Ancillary works.

জেতফর নং - ২
Description of
Tender/Bid/Proposal
No.
Procurement
Cost (in crore Taka)
(goods/works/consult As per Contracted
ancy) as per bid
RDPP
value
document.

1

2
Goods
Supply of 13Nos.
1 production tube-well
materials
Supply of pipe & pipe
2
line materials
Supply of Water flow
3
meter
Supply of Generator
4
Supply of Tractor for
Generator
Supply of Double
6
Cabin Pick-up
Supply of Jeep 4WD
7
5

Date of Tender/Bid/Proposal
Invitation Submission Evaluation

3

4

2.03

2.03

24.09.2010 25.10.2010 02.11.2010 19.11.2010 23.12.2010

2.98

2.98

24.12.2010 26.01.2011 07.02.2011 17.02.2011 10.03.2011

0.80

0.76

28.02.2013 01.04.2013 15.04.2013 07.08.2013 25.08.2013

0.36

0.36

04.10.2010 25.10.2010 02.11.2010 29.11.2010 09.01.2011

0.27

0.27

04.10.2010 25.10.2010 04.10.2010 20.10.2010 14.11.2010

0.17

0.17

27.10.2010 22.11.2010 06.12.2010 28.12.2010 18.01.2011

0.50

0.50

16.09.2010

2.21

19.09.2010 25.10.2010 02.11.2010 29.11.2010 23.12.2010

18.6.
2014

1.90

19.09.2010 25.10.2010 08.11.2010

29.112010 23.12.2010

20.06.
2013

1.26

17.02.2011 28.02.2011 22.03.2011 19.04.2011 04.15.2011

20.2.
2014

1.44

24.01.2011 28.02.2011 22.03.2011 20.08.2011 23.05.2011

15.01.
2014

0.59

18.05.2011 15.06.2011 23.06.2011 04.09.2011 21.11.2011

05.01.
2014

0.22

15.02.2011 15.06.2011 23.06.2011 04.09.2011 15.09.2011

11.03.
2012

0.21

15.02.2011 15.06.2011 23.06.2011 04.09.2011 21.09.2011

10.05.
2012

6.61

6.61

18.08.2011 22.09.2011 13.10.2011 03.11.2011 30.11.2011

30.06.
2014

1.78

1.67

17.09.2011 16.10.2011 02.11.2011 01.12.2011 14.12.2011

14.12.
2012

3.83

3.83

14.09.2011 16.10.2011 02.11.2011 01.12.2011 05.12.1211

02.09.

Works
Construction of
Production Well (No8
7) & Related works.

5

6

-

7

Issuing
NOA

-

8

Date of
completio
n of
Signing
Contract/ works/ser
vices and
L.C
opening supply of
goods
date
9
10

14.12.2010

-

30.11.
2011
24.02.
2013
30.11.
2013
30.01.
2011
31.01.
2011
23.01.
2011
22.09.
2013

4.04
Construction of
9 Production Well (No6) & Related works.
Construction of pipe
10 line work in Khulna
city (24.50 km.)
Construction of 26.50
km. distribution pipe
11
line net work in
Khulna city.
Existing SWTP
including pond intake
12
pump house & other
works.
Re-construction of
13
River Intake.
Renovation of
14 Existing steel
overhead tank.
Construction of 5.5
MLD Surface Water
15
Treatment Plant with
Ancillary works.
Construction of PreSetting Basin with
16 Boundary and
Fencing.
17 Construction of River

2.30

1.63

Intake Pump with
Ancillary works.
Construction of River
Intake Pump station of
18 raw & treated water
transmission mains.

19

Consultancy
Consultant

2013

2.54

2.54

23.10.2013 13.11.2013 01.12.2013 04.12.2013 30.12.2013

30.06.
2014

1.36

1.36

18.08.2010 20.09.2010 02.11.2010 03.02.2013 23.01.2011

30.12.
2013

উর্য থক্ত বফববন্ন প্যাল্পকজ মথল্পক বনম্ন ফবণ থত ২টি প্যাল্পকল্পজয (ক্রতভক নং ১  ১৫) িয় ংিান্ত তফস্তাতযি িথ্যাতি ম যাল্পরাচনাপূফ যক তনল্পম্ন
উস্থান কযা রঃ
৭.১. ‘‘Supply of 13 Nos. production tube-well materials” ীল থক প্যাল্পকল্পজয জন্য মথাক্রল্পভ ২টি স্থানীয় (দিতনক জন্মভূতভ,
িাতযে- ২২.০৯.২০১০; দিতনক প্রফা , িাতযে- ২৩.০৯.২০১০) এফং ২টি জািীয় তেকায় (দিতনক প্রথভ অল্পরা , িাতযে০৭.১০.২০১০ এফং The daily Star, িাতযে -২৫.০৯.২০১০) প্রজ্ঞাে প্রকাতি য়। প্রজ্ঞান নুমায়ী িযে জভা জিয়ায জল
িাতযে-২৫.১০.২০১০। ৬টি ঠিকািাযী িািা প্রতিষ্ঠান (ন্যানার তরতয , িালুকিায গ্রু , হুভাআযা এন্টাযপ্রাআজ , এ য়ান
তরভায, তরতভল্পেি, পরগু তরভায এফং অয এপ এর ) িযে িাতের কল্পয। জনাফ এ. এভ জগলুর ায়দায, ঈ- ব্যফস্থানা
দ্ধযচারক (প্রল্পকৌর), খুরনা য়াামক অফাক কগয েঠিত ৬ িস্য তফতষ্ট িযে মূল্যায়ন কতভটিল্পি ২ জন ফাআল্পযয িস্য
তিল্পরন (দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, ফাংরাল্পদ কৃদ্ধল ঈন্নয়ন কল্পতাল্পযন , খুরনা এফং দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী, খুরনা উন্নয়ন কর্তযক্ষ )। উক্ত
কতভটিয মূল্যায়ল্পন ৬টি প্রতিষ্ঠানআ দফধ (Responsive) ফল্পর তফল্পফতচি য়। কর িযিািায জেন্ডায মূল্যআ নুতভি মূল্পল্যয জচল্পয়
(Estimated Price) কভ ল্পর ফ য তনম্ন িযিািা (২২.৮৫%কভ) তাল্পফ পরগু তরভাযল্পক তনফ যাতচি কযা য় এফং ংতিষ্ট
প্রতিষ্ঠাল্পনয ংল্পগ ২,৯৮,০৪,৪৬১.০০ োকা (দুআ জকা টি অোনব্বআ রক্ষ চায াজায চায ি একলতি োকা চুতক্ত মূল্পল্য
23.12.২০১0 িাতযল্পে কাম যম্পািন চুতক্ত স্বাক্ষতযি য়।
৭.২. “Construction of 5.5 MLD Surface Water Treatment Plant with Ancillary works” ীল যক প্যাল্পকল্পজয জন্য
মথাক্রল্পভ ১টি স্থানীয় (দিতনক পূফ যাঞ্চর , িাতযে- ১৯.০৮.২০১১) এফং ২টি জািীয় তেকায় (দিতনক যুগান্তয , িাতযে২২.০৮.২০১১ এফং The daily star িাতযে-২৩.০৮.২০১১) প্রজ্ঞাে জাতয কযা য়। CPTU-এয ল্পয়ফাআল্পে ১৮.০৮.২০১১
িাতযল্পে প্রকাতি য় ; মায কত নতথল্পি ংযতক্ষি ায়া মায়।
প্রজ্ঞান নুমায়ী িযে জভা জিয়ায জল িাতযে
২২.০৯.২০১১। তিতত নুমায়ী এ কল্পম্পাল্পনল্পন্টয নুল্পভাতিি মূল্য ৬,৩০,০০,০০০.০০ োকা। ৭ (াি) জন িযিািা/ঠিকািাযী
প্রতিষ্ঠান িযে ক্রয় কল্পয  জভা জিয়। িল্পফ , ৩টি িযে ম্পূে য  জাভানল্পিয জচক না থাকায় ফাতির কযা য়। ৪টি িযে
য  জভঘনা জিিা য ) দফধ (Responsive) ফল্পর তফল্পফতচি
(তভরন এন্টাযপ্রাআজ, অব্দুর োল্পরক এন্টাযপ্রাআজ , আাাক কনল্পাটিয়াভ
য় য়। জনাফ এ. এভ জগলুর ায়দায, ঈ- ব্যফস্থানা দ্ধযচারক (প্রল্পকৌর), খুরনা য়াা মক অফাক কগয েঠিত ৬
িস্য তফতষ্ট িযে মূল্যায়ন কতভটিল্পি ২ জন ফাআল্পযয িস্য তিল্পরন (খুরনা তফজ্ঞান  প্রডুতত্ত তফাফতফযারল্পয়য একজন
প্রল্পপয এফং খুরনা উন্নয়ন কর্তযল্পক্ষয দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী) । প্রল্পিযক িযিািায মূল্যআ নুতভি মূল্পল্যয (৬,৩০,০০,০০০.০০)
য +১০.৯৫% 
জচল্পয় তধক (তভরন এন্টাযপ্রাআজ +১৪.৬৭%, অব্দুর োল্পরক এন্টাযপ্রাআজ +৪.৮১%, আাাক কনল্পাটিয়াভ
জভঘনা জিিা য +১৩.৭২%) ল্পর অব্দুর োল্পরক এন্টাযপ্রাআল্পজয জেন্ডায মূল্য প্রাক্কতরি মূল্পল্যয কাছাকতছ তফধায় িাল্পক ভল্পনানীি
কযা য় এফং উক্ত প্রতিষ্ঠা জনয ংল্পগ ৬,৬১,০০,০০০.০০ (ছয় জকাটি একলতি রক্ষ) োকায় 30.১১.২০১১ িাতযল্পে কাম য ম্পািন
চুতক্ত স্বাক্ষতযি য়।

০৮।

গযজবভগন বযদথন

অআএভআদ্ধড কতৃতক গত 0৮.04.2015 তাদ্ধযল্পখ প্রকেটিয ভাপ্ত কাজ মূল্যায়ল্পনয জন্য তযিযন কযা য়। তযিযনকাল্পর খুরনা
য়াায ব্যফস্থা না তযচারক জনাফ জভাঃ অফদুল্লা , প্রকে দ্ধযচারক জনাফ মভাঃ কাভার ঈদ্ধদ্দন খুরনা য়াায প্রকে
ংদ্ধিষ্ট ন্যান্য কভযকিযাবৃন্দ উতস্থি তছল্পরন । দ্ধনল্পে দ্ধযদথনকৃত বফববন্ন স্কীমভয ংদ্ধক্ষপ্ত ফণ তনা বনগম্ন উস্থান কযা রঃ
৮.১. গবীয নরকূ স্থান
ীল থক প্যাগকগজয অতা খুরনা ভানগযীয তফতবন্ন স্থাল্পন ভূগবযস্থ
াতন যফযাল্পয রল্পক্ষয ভানগযীয (1) ১০ নং য়ামি থয মগায়ারখারী কফযস্থান, (২) ১৪ নং য়ামি থয ফয়যা ফকুরতরা, (০৩) ১৫
নং য়ামি থয ঝণ তা দ্ধলদ্ধনক, (০৪) ১৬ নং য়াড ত দ্ধপ, (০৫) 1৮ নং য়ামি থয োক টাদ্ধভ তনার, (০৬) ২১ নং য়া মি থয দয
াাতার, (০৭) ২২ নং য়ামি থয দ্ধজরা স্কুর, (০৮) ২৫ নং য়া মি থয দ্ধিস্টান কল্পরানী, (০৯) ২৫ নং য়া মি থয ময-আ-ফাংরা
মযাড াকত, (১০) ২৬ নং য়ামি থয দ্ধিভ ফাদ্ধনয়াখাভায লাল্পফয মভাড়, (১১) ২৭ নং য়ামি থয ফাগভাযা ব্যাংকা ত কল্পরানী, (১২)
৩০নং য়া মি থয টুটাড়া তারতরা াাতার এফং (১৩) াজী ভাল্পরক আরাদ্ধভয়া কল্পরজ ভাগে গবীয নরকূ স্থান কযা
ল্পয়ল্পছ। তফতবন্ন স্থাল্পন স্থাতি
১৩টি নরকূগুতরআ ফিযভাল্পন াতন যফযা কযল্পছ। এ
১৩টি নরকুল্পয দিতনক াতন
উৎািন/যফযাল্পয ক্ষভিা ১ জকাটি ৩০ রক্ষ তরোয। দিফচয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ খুরনা জজরা স্কুর ভাল্পঠ এফং াজী ভাল্পরক আরাভীয়া
তফশ্বতফযারয় কল্পরল্পজ স্থাতি ২টি নরকু তযিযন কযা য়। তযিযন কাল্পর ২টি নরকূআ চালু ফস্থায় ায়া মায়। াতন
প্রফা তভোয যীক্ষা কল্পয জিো মায় াতনয গ তিল্পফগ ঘন্টায় প্রায় ১০০ ঘন তভোয জফল্পগ াতন উল্পত্তাতরি ল্পে। তযিযনকৃি ২টি
াম্প জস্টল্পনআ াম্প াল্পযেযল্পক ায়া মায়। িাযা জানায় জম দিতনক প্রায় ১৬ ঘন্টা াম্প চালু থাল্পক। িল্পফ , াম্প জস্টল্পন
তনযতফতেন্ন তফদুযল্পিয বাল্পফ ল্পনক ভয় াতন যফযা ফাধা প্রাপ্ত য় ভজভয িাযা জানায়। িল্পফ , তযিযল্পনয ভয় াতনয াম্প
চালু যাোয জন্য তফদুযল্পিয যফযা মল্পথষ্ঠ তছর ভল্পভয জানা মায়।
Supply of 13 Nos. production tube-well materials

৮.২.

জরাধায বনভথাণ
খুরনা ল্পয ভূপৃষ্ঠস্থ াতন (Surface Water) যফযাল্পয রল্পক্ষয খুরনা য জথল্পক ৩০ তকল্পরাতভোয িতক্ষল্পে পৄরিরা উল্পজরায
তগরািরা জভৌজায় তধগ্রেকৃি জতভল্পি প্রকল্পেয নুল্পভাতিি তিজাআন নুমায়ী ৩৯,২৫,১৮০ ঘনপৄে (৫২৯ পৄে x ৩৭১ পৄে x
২০ পৄে) অয়িল্পনয জরাধায তনভযাে কযা ল্পয়ল্পছ (তচে নং : ১)। এ জরাধাল্পযয াতন ধাযে ক্ষভিা ১১.১১ জকাটি তরোয। এোন
জথল্পক প্রায় ২ তকল্পরাতভোয দূযফ যিী দবফয নিী জথল্পক ভাটিয নীল্পচ ১ তভোয গবীল্পয স্থাতি ৪০০ তভতর তভোয িায়াতভোয তফতষ্ট
াআল্পয ভাধ্যল্পভ াল্পম্পয াাল্পে াতন এল্পন প্রাথতভকবাল্পফ জরাধাল্পয ংযক্ষে কযা ল্পে (তচে নং : ২)। ল্পয এোন জথল্পক
াল্পম্পয াাে জাধনাগাল্পয উল্পত্তারন (তচে নং : ৩) কল্পয তযল্পাধন কযা ল্পফ এফং তযল্পাতধি াতন াআল্পয ভাধ্যল্পভ খুরনা
ল্পযয ফাা ফাতড়ল্পি যফযা কযা ল্পফ। তযিযনকাল্পর জরাধাল্পযয াড় ১২˜(৩০০ তভতভ)x ১২˜(৩০০ তভতভ) x ৩˜ (৭৫
তভতভ) াআল্পজয ব্লক দ্বাযা ফাঁধাল্পনা জিো মায়। একাতধক ব্লল্পকয ভাল্পঝ সৃষ্ট পাঁক (gap) গুতর ফাতর  তল্পভল্পন্টয ভে যায দ্বাযা পূযন
কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভয জিো মায়। িল্পফ, তকছু তকছু ব্লল্পকয ভাঝ জথল্পক ভে যায উল্পঠ তগল্পয়ল্পছ ভল্পভয প্রিীয়ভান য়। িাছাড়া জরাধাল্পযয
ঢার তবতত্তস্তয (base level) জথল্পক িরল্পি ম যন্ত েননকৃি ংল্প সুলভ এফং তবতত্তস্তয (base level) জথল্পক উতযবাগ থ যাৎ
েননকৃি ভাটি দ্বাযা বযােকৃি ংল্পয ঢার ল্পক্ষাকৃি োড়া ভ জভয প্রিীয়ভান য়। জরাধাল্পযয তিন া (পূফ য,তিভ  উত্তয )
তিল্পয় ১.৫ তভোয প্রস্থ এফং িতক্ষে াল্প জমতিল্পক তিেল্পভন্ট প্নান্ট ফতস্থি জতিল্পক ৩.৫ তভোয প্রস্থ াল্পয় াোয এআচতফতফ
যাস্তা দিযী কযা ল্পয়ল্পছ (তচে ১, ৩)। জরাধাল্পযয চাযাল্পয এআচতফতফ যাস্তায আল্পেয ভা জঝ ভাল্পঝ জফ গ্যা তযরতক্ষি য় (তচে
-৩)। এ ধযল্পেয গ্যাল্পয পল্পর যাস্তায আল্পেয ভাল্পঝ ভাটি ল্পয তগল্পয় আে উল্পঠ তগল্পয় যাস্তা জবল্পঙ্গ ড়ায অংকা যল্পয়ল্পছ। তফলয়টি
খুরনা য়াা েতিল্পয় জিেল্পি াল্পয। প্রকল্পেয তিজাআন নুমায়ী জরাধাল্পযয তিনা ভাল্পঝ ভাল্পঝ তরায  কাঁোিাল্পযয জফড়া
তিল্পয় ংযক্ষে কযা ল্পয়ল্পছ (তচে নং : ২)। জরাধাল্পযয পূফ য  তিভ াল্প কাঁোিাল্পযয জফড়ায দিঘ যয ১৬৬.৫ তভোয, উত্তল্পয ১২২
তভোয এফং উচ্চিা ২ তভোয ায়া মায়।  যল্পক্ষ তিেল্পভন্ট প্নাল্পন্টয তিনা ভাল্পঝ ভাল্পঝ তরায  আল্পেয জফড়া তিল্পয়
ংযক্ষে কযা ল্পয়ল্পছ। জরাধাল্পযয পূফ য   তিভ তিভ াল্প আল্পেয জফড়ায দিঘ যয ৩৮.৫ তভোয, িতক্ষল্পে ১২২ তভোয এফং
উচ্চিা ২ তভোয ায়া মায়।

বরায  কাঁটাতাগযয মফড়া

নদী মথগক াআগয
ভােগভ াবন অনন

তচে - ১: ১১.১১ জকাটি তরোয াতন ধাযে ক্ষভিা ম্পন্ন জরাধায।

তচে - ২: দবফয নিী জথল্পক াল্পম্পয াাল্পে াআল্পয ভাধ্যল্পভ
াতন অনয়নপূফ যক জরাধাল্পয ংযক্ষে

সুলভ ঢার
ঢ়ঢার
গোকৃত ঢার

তচে - ৩: জরাধায জথল্পক াআল্পয ভাধ্যল্পভ জাধল্পনয জন্য জাধনাগাল্পয
াতন উল্পত্তারন

তচে - ৪: াতন জাধনাগাল্পযয ফাতযক ফয়ফ।

৮.৩ াবন মাধনাোয বনভথাণ
য (১৫৮ পৄে x ৪৪.৬ পৄে) জায়গায উয াতন জাধনাগায তনভযাে কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয
তযিযনকাল্পর জিো মায় ৭১১০ ফগপৄে
তিজাআন নুমায়ী (তচে নং - ৪) জাধনাগাল্পযয মূর বফন এফং জকতভকযার রুভ তত করাভ  আল্পেয য়ার দ্বাযা দিযী তনভযাে
কযা ল্পয়ল্পছ। ফাতযক দৃতষ্টল্পি বফল্পনয তনভযাে কাজ বার ফল্পর প্রিীয়ভান য়
(তচে নং– ৪)। তিজাআন নুমায়ী জাধনাগাল্পযয
তফববন্ন জচম্বাযগুতর (Flocculation, Sedimentation, Filtering, Clean Water Chamber) তনভযাে কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভয জিো মায়
(তচে নং- ৫  ৬)। জরাধায জথল্পক জাধনাগাল্পয াতন উল্পত্তারল্পনয জন্য জকতভকযার রুল্পভ স্থাতি াল্পম্পয ংল্পমাগ স্থল্পর তকছুো
এফল্পড়া-জথফল্পড়া ম্পূে য কাজ জিো মায় (তচে নং -৮)। এ তফলল্পয় প্রকে তযচারল্পকয দৃতষ্ট অকল যে কযা ল্পর তিতন জানান জম ,
আজিাপূল্পফ যআ খুরনা তটি কল্পযাল্পযল্পনয উল্পযাল্পগ পৄরিরা জথল্পক খুরনা ম যন্ত াআ স্থাল্পনয কাম যক্রভ গ্রে যা য়। তকন্তু
অআনগি তকছুো জটিরিা থাকায় খুরনা তফশ্বতফযারল্পয়য তনকে ২২০ তভোয াআ স্থাল্পনয কাজ ফাতক যল্পয়ল্পছ তফধায় এ প্রকল্পেয
কামক্রয ভ ম্পন্ন ফায য াম্প চারাল্পি াযল্পছন না এফং খুরনা ল্পয াতন যফযা কযা ম্ভফ ল্পে না। সুিযাং ঠিকািায
িাল্পিয তনকে কাজ বুতঝল্পয় তিল্পি াযল্পছন না। ঠিকািাল্পযয তনকে জথল্পক কাজ বুল্পঝ জনফায ভয় জমন ম্পুন য কাজগুল্পরা
তিজাআন নুমা য়ী ঠিকািায জমন ম্পন্ন কল্পয জিয় এ তফলল্পয় খুরনা য়াাল্পক যাভয জিয়া র।
তযিযনকারীন ম যন্ত
যক্রভ
জাধনাগাল্পয জকান াতন জাধন কাম চালু য় নাআ তফধায় যাায়তনক জচম্বাল্পয জকান যাায়তনক দ্রব্য  ব্যফায কযল্পি জিো
মায় নাআ। িল্পফ, প্রকে তযচারক জানান জম, তিেল্পভন্ট প্লান্ট চালু ল্পর াতন জাধল্পনয জন্য াতনয ম্লত্ব-ক্ষাযত্ব তনযল্পক্ষ কযল্পি
জাতিয়াভ াআরক্সাআি ফা রাআভ এফং াতনল্পি দ্রতফভূি কো তথিাল্পনায জন্য এযলুতভতনয়াভ ারল্পপে ফা এযরাভ ব্যফায কযা
ল্পফ।

তচে - ৫: জাধনাগাল্পযয নুল্পভাতিি তিজাআন

তচে - ৬: Flocculation Chamber

তচে - ৭: Sedimentation Chamber

তচে - ৮: জকতভকযার রুল্পভয ম্পন্ন কাজ

৮.৪ River Intake Pump মেন বনভথাণ  াতন জাধনাগায ংস্কায
যক্ষোল্পফক্ষে  ংস্কাল্পযয বাল্পফ খুরনা ল্পযয প্রাচীনিভ (১৯২১ াল্পর স্থাতি) ভূপৃষ্ঠস্থ াতন জাধনাগায  াতন  যফযা ব্যফস্থা
প্রায় ল্পকল্পজা ল্পয় ল্পড়তছর। প্রাচীনিভ (১৯২১ াল্পর স্থাতি) তিেল্পভন্ট প্লান্ট  বাযল্পি ট্যাতিয ংস্কায  খুরনা য়াায তনকেফিী
দবযফ নিীল্পি Intake Pump জস্টন তনভযাে কযা ল্পয়ল্পছ। এয পল্পর শুষ্ক জভৌসুল্পভ াতনয চাতিা পূযল্পেয রল্পক্ষয দবযফ নিী জথল্পক
াআল্পয (তচে -৯) াাে াতন উল্পত্তারন কল্পয ল্পযয াতি াল্পকযয পুকুল্পয /জরাধাল্পয (Reserver) তনল্পয় অা ল্পে (তচে -১০)।
াতি াল্পকযয জরাধায (তচে -১১) জথল্পক জাধনাগাল্পয উল্পত্তারন কল্পয তযল্পাধন (তচে -১২) কল্পয Clean Water Chember এ ংযক্ষে
কযা ল্পে। Clean Water Chember জথল্পক াল্পম্পয াাে বাযল্পি ট্যাতিল্পি উল্পত্তারন কযা য়  ল্পয বাযল্পি ট্যাতি জথল্পক
াআল্পয ভাধ্যল্পভ ফাা ফাতড়ল্পি যফযা কযা য়। াধাযনিঃ জম ভয় নিীয র
ফনাক্তিা কভ থাল্পক (জুন – জপব্রুয়াতয) জ ভয়
াআল্পয/াল্পম্পয াাল্পে াতন তনকেফিী জরাধাল্পয ংযক্ষল্পেয জন্য উল্পত্তারন কযা য়।

বচত্র -৯ : River Intake Pump এয ভােগভ ববযফ নদী মথগক াবন
উগিারন

বচত্র -১০: ববযফ নদী মথগক াআগয ভােগভ াবদ াগকথ
ংযেগণয জন্য াবন অনন

বচত্র -১১: াবদ াগকথয জরাধায মথগক মাধগনয জন্য াবন উগিারন

বচত্র -১২: ংস্কাযকৃত মাধনাোগয াবন মাধন

তযিযনকারীন প্রকল্পেয জেততপল্পকন নুমায়ী নিী  জরাধাল্পযয আনল্পেক  অউেল্পরল্পেয ততবত াআল্পয িায়াতভোয
৩০০
তভতরতভোয ায়া মায় (বচত্র - ৯, ১০  ১১)। ংস্কাযকৃত মাধনাোগযয মচম্বাযগুবর কনবক্রট দ্বাযা বনভথাণ মদো মা এফং ফাবযক
দৃবষ্টগত বার ফগর প্রতীভান  (বচত্র -১১) ।
8.5 াআ রাআন স্থান
খুরনা ল্পযয তফতবন্ন এরাকায় াতন যফযাল্পয রল্পক্ষয তফতবন্ন িায়াতভোল্পযয ৫১ তকঃতভঃ াদ্ধন যফযা াআ রাআন স্থান
কযা গগছ এফং াআ রাআন স্থানজবনত যাস্তা পুনফ থাগনয জন্য খুরনা বটি কগথাগযনগক ৪৮০.০০ রে টাকা বযগাধ কযা
গগছ। প্রকগেয মূর বিবব  অযবিবব নুমাী এ োগতয ফাস্তফ  অবথ থক িেবত ১০০%।
৮.৬ Water Flow Meter:
খুরনা মযয বফববন্ন এরাকায ৩০০০ ফাা ফাবড়গত Water Flow Meter স্থান কযা গগছ। বযদথনকাগর খুরনা গযয
কগকটি ফাা এফং খুরনা াা বপগ স্থাবত Water Flow Meter গুবর চরভান যগগছ ভগভথ মদো মা (বচত্র নং – ১৩)।
খুরনা াায কভথকতথাবৃন্দ জানান মম , ব্যফহৃি াতন তযভাল্পয রল্পক্ষয ফাাফাতড় তফতবন্ন প্রতিষ্ঠাল্পন তভোয স্থাল্পনয পল্পর
কিো াতন ব্যফায কযা ল্পে িা গ্রাকযা জানল্পি াযল্পছ। সুিযাং ফিভযাল্পন জবৌতিক তফল্পরয জকান অিা থাকল্পছনা এফং
তিতজোর দ্ধতিল্পি (বচত্র নং – ১৪) প্রতিভাল্প াতনয তফর প্রনয়ে কযায় তযল্পাধ কযা জিয ল্পে।

বচত্র - ১৩ : Water Flow Meter

বচত্র - ১৪ : তিতজোর তফল্পরয কত

৮.৭

মানফান ংগ্র
প্রকল্পেয তিতত /অযতিতত’য ংস্থান নুমায়ী ১টি িাফর জকতফন তক -অ, একটি (4WD) বজ, জজনাল্পযেল্পযয জন্য ২টি
িাক্টয এফং ১টি জভােয াআল্পকর ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। তযিয নকাল্পর জিো মায় প্রকল্পেয অিায় ক্রয়কৃি মানফানগুল্পরা খুরনা
য়াায তফতবন্ন কভযকিযাগে িাপ্ততযক কাল্পজ ব্যফায কযল্পছন। প্রকল্পেয এ োল্পি অতথ যক  ফাস্তফ উবয় গ্রগতি ১০০%।

৮.৮

অফাফে, তপ যঞ্জাভ  ন্যান্য মন্ত্রাতি ংগ্র
প্রকল্পেয তিতত/অযতিতত’য ংস্থান নুমায়ী 4 টি কতম্পউোয, ১টি পল্পোকতয়ায, 2 টি জভাফাআর জজনাল্পযে য, অফাফে,
টুর প্লান্ট এফং ন্যান্য উকযোতি ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। তযিযনকাল্পর জিো মায় জম , খুরনা য়াা তপল্প ব্যফহৃি মন্ত্রাতি
মূ অফাফেমূ চর যল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয এ ল্পঙ্গয ফাস্তফ গ্রগতি ফাস্তফ গ্রগতি ১০০%।

8.৯

ভূতভ তধগ্রে  ভূতভ উন্নয়ন
প্রকল্পেয নুল্পভাতিি মূর তিততল্পি ৮.২৯ একয ভূতভ তধগ্রল্পেয জন্য ৬৩৬.১১ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি ব্যয় ধযা য়। তকন্তু জতভয
িাভ বৃতদ্ধ ায়ায় জতভয যভাে ০.৯৬ একয হ্রা ায় হ্রা কল্পয ৭.৩৩ একয কযা য়। জতভয তযভান  জতভ তধগ্রনোল্পি
১৪৫.১০ রক্ষ োকা ব্যয় বৃতদ্ধ জল্পয় জভাে তধগ্রে ব্যয় িাড়ায় ৭৮১.২১ রক্ষ োকায়। প্রকল্পেয ততঅয এ এ ল্পঙ্গয ফাস্তফ
গ্রগতি ১০০% ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয তধগ্রে োল্পি ব্যয় বৃতদ্ধ  ভূতভয তযভান হ্রাল্পয পল্পর প্রকল্পেয নুল্পভাতিি ফকাঠাল্পভাগি
তিজাআল্পনয জকান তযফিযন ল্পফ তকনা তকংফা প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয জকান ব্যিযয় ল্পফ তকনা আিযাতি তফলল্পয় প্রকে তযচারল্পকয
তনকে জানল্পি চায়া ল্পর তিতন জানান জম , জতভয তযভান হ্রাল্পয পল্পয নুল্পভাতিি তিজাআল্পনয ফা প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয জকান
তযফিযন ল্পফনা।

৯।

প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য
দ্ধদ্ধঅয এ উবল্লবেত তথ্য নুমায়ী বনম্নফবণ থত দ্যআজন কভথকতথা স্ব স্ব নাগভয াগ উবল্লবেত ভসূবচ নুমাী প্রকে
বযচারগকয দাবত্ব ারন কগযনঃ
নাভ  দফী
এ.এভ. জগলুর ায়িায
উ ব্যফস্থানা তযচারক
জভাঃ কাভার উতেন অল্পভি
উ ব্যফস্থানা তযচারক

১০।

পূণ তকারীণ

খেকারীন

মমাগদাল্পনয তাদ্ধযখ

ফদরীয তাদ্ধযখ

পূণ তকারীণ

-

জুরাআ, ২০১০

১৯, ভাচ, ২০১২

পূণ তকারীণ

-

১১ ল্পক্টাফয, 201২

জুরাআ, ২০১৪

পূফ যফিী তযিযন
দ্ধদ্ধঅয ম যাল্পরাচনায় জিো মায় জম , প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর জে অব্দুয যউপ , উ-তচফ তযকেনা তফবা গ এফং জনাফ জভাঃ
জাাঙ্গীয অরভ, তযচারক, অআএভআতি মথাক্রল্পভ ২২.০২.২০১২ এফং ২৭.০৫.২০১৩ াল্পর প্রকেটি তযিযন কল্পযন। িাল্পেঁয
তযিযল্পন জিভন জকান ভস্যা তচতিি য় নাআ ভল্পভয দ্ধদ্ধঅয এ উল্পল্লে যল্পয়ল্পছ।

১১।

দ্ধডট ংিান্ত
দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী প্রকেটিয ২০১০ - ১১ মথগক ২০১২-১৩ ম যন্ত Internal এফং দ্ধএদ্ধজ কতৃতক External Audit পুল্পযাপুদ্ধযবাল্পফ
ম্পন্ন  মগছ এফং এল্পত মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত য়দ্ধন। তল্পফ ২০১ ৩-১৪ থ তফছল্পযয Internal এফং External মকান Audit
এখল্পনা ম্পন্ন য়দ্ধন ভল্পভত দ্ধদ্ধঅল্পয ঈ জল্লে কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকেটিয ২০১ ৩-১৪ থ ত ফছল্পযয Audit ম্পন্ন কযায তফলল্পয় প্রকে

বযচারগকয বকট জানগত চাা গর বতবন জানান মম , চরভান ২০১৪-১৫ থ ত ফছল্পযয ভল্পধ্যআ প্রকল্পেয Internal এফং
External Audit ম্পল্পন্নয ঈল্পযাগ গ্রণ কযা ল্পফ এফং িা মথাভল্পয় করল্পক ফতি কযা ল্পফ। দ্রুতিভ ভল্পয়য ভল্পধ্য
২০১৩-১৪ থ ত ফছল্পযয Internal এফং External Audit ম্পন্ন কযা; এল্পত মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত ল্পর দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধিয ব্যফস্থা
মনয়া এফং তা অএভআ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযায জন্য প্রকে তযচারকল্পক যাভয জিয়া র।
১২।

উকাযল্পবাগীল্পিয ভিাভি
প্রকে তযিযনকারীন খুরনা য়াায ব্যফস্থানা তযচারক , প্রকে  বযচারক, প্রকে ংবিষ্ট ন্যান্য কভথকতথা , এরাকায
সুবফধাগবােী, থচাযী  তফতবন্ন জেেীয জনগল্পণয াল্পথ অরা ল্পয়ল্পছ। তফতবন্ন উকাযল্পবাগীল্পিয ভিাভি তনল্পম্ন উস্থান
কযা র:

1৩|

১২.১।

স্থানীয় জনগণ জাদ্ধনল্পয়ল্পছ মম, প্রকেটিয ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ ফিযভাল্পন িাযা ল্পনক ল্পজ  জফী তযভাল্পন াতন
ায়া াল্পে। অল্পগ তিল্পনয একটি তনতি যষ্ট ভল্পয় াতন যফযা কযা ি। জ তুরনায় ফিযভাল্পন তিল্পনয তধকাং
ভয় াতনয যফযা থাল্পক। থ যাৎ পূল্পফ যয ভি ঘন ঘন াতন াতন চল্পর মায়না এফং াতনয জন্য িাল্পিযল্পক
অয
মফব ভস্যায ম্মুখীন ল্পত গে না। এছাড়া গনক বযফায অগে শুধু যান্না -ফান্না  োফায াবন বাগফ াায
াবন ব্যফায কযত এফং মধাা -মভাছা ন্যান্য বদনবন্দন কাগজ নদী , পুকুয ফা ন্য উৎগয াবন ব্যফায কযত।
বকন্তু ফতথভাগন তাযা কর কাগজআ াায যফযাকৃত বফশুি াবন ব্যফায কযগত াযগছ। নতুন াআরাআন স্থা ন
কযা যফযা রাআগন াতনয চা অল্পগয জচল্পয় ল্পনক জফী এফং িাছাড়া তিতজোর দ্ধতিল্পি প্রতি ভাল্প াতনয
তফর য়ায় তযল্পাধ কযা অল্পগয তুরনায় জিয ল্পয়ল্পছ ফল্পর িাযা জানায়।

১২.২।

প্রকে ংবিষ্ট খুরনা াায কভথকতথাবৃন্দ জানান মম, ব্যফহৃি াতন তযভাল্পয রল্পক্ষয ফাা ফাতড় তফতবন্ন প্রতিষ্ঠাল্পন
তভোয স্থাল্পনয পল্পর কিো াতন ব্যফায কযা ল্পে িা িাঁযা ঠিকবাল্পফ জানল্পি াযল্পছন। সুিযাং ফিভযাল্পন জবৌতিক
তফল্পরয জকান অংকা জনআ। এ প্রকে পরবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ তজযি তবজ্ঞিা যফিীল্পি ন্য প্রকেগুতরল্পি
িক্ষিায ল্পথ ব্যফায কযল্পি ক্ষভ ল্পফন।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতন

প্রকেয বনবদষ্ট উেশ্য জগন থয রগেয বজথত রাপরমূ ংগেগ বনগম্ন উগল্লে কযা রঃ
বযকবেত ঈল্পদ্দশ্য
1. খুরনা গযয ফবধ থত জনগোবষ্ঠয
ক্রভফধ থভান চাবদা পূযগনয রগেয
একটি স্বাধীন  বনবথযগমাগ্য াবন
যফযা ব্যফস্থা েগড় মতারায রগেয
স্থাী ফকাোগভা েগড় মতারা এফং

বজথত পরাপর
বনম্ন ফবণ থত কাজমূগয ভগে প্রকগেয দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য বজথত গগছ:
1.
2.

3.
4.
5.

খুরনা ভানেযীগত ১৩টি েবীয নভকূগয ভােগভ প্রবতবদন ১মকাটি ৩০ রে
বরটায াবনয উৎাবদত  যফযা কযা মে।
খুরনা মথগক প্রা ৩০ বকগরাবভটায দবেগণ পৄরতরা উগজরায বেরাতরা
বদবনক ৫৫ রে বরটায মাধন েভতা ম্পন্ন ভূ -পৃষ্টস্থ াবন মাধাোয স্থান
কযা গগছ;
পৄরতরায একআ স্থাগন ১১.১১ মকাটি বরটায াবন ধাযণ েভতা ম্পন্ন
জরাধায বনভথাণ কযা গগছ ।
খুরনা াা ংরগ্ন পুযাতন মাধনাোযটি ংস্কাগযয ভােগভ  ১২.৫ রে
বরটায প্রবতবদন াবন উৎাবদত গে এফ।
২৬০০ ফা ফাবড়গত নতুন াবনয ংগমাে রাআন , ৩০০০ ফাবড়গত াবনয
প্রফা বভটায স্থান এফং বিবজটার িবতগত াবনয বফর বযগাধ চালু
গগছ।

2.

াবন যফযা ব্যফস্থায উন্নন
,
ম্প্রাযণ  পূনফ থাগনয ভােগভ
খুরনা গয বনযাদ সুগ (Pure)
এফং ম থাপ্ত াবন যফযা বনবিত
কযা।

১৪।

ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয জতন না ল্পর এয কায
উৎাদন/যফযাগয বযভান কভ।

১৫।

প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা :

1.

প্রকগেয অতা স্থাবত েবীয নরকূ , ংস্কাযকৃত াযগপ াটায
বিটগভি প্লাি এফং খুরনা য মথগক ৩০ বকঃবভঃ দবেগণ পৄরতরা বনবভথত
৫৫.০০ রে বরটায বযগাধন েভতা ম্পন্ন াযগপ াটায বিটগভি
প্লািগটয কাম থক্রভ চালুয ভােগভ াবফ থকবাগফ প্রকগেয উগেশ্য বজথত গর
খুরনা গযয বৃৎ জনগোবষ্টয সুগ  বনযাদ াবন যফযা বনবিত কযায
বফলটি ফবণ থত প্রকগেয ভােগভ অংবক বজথত গগছ।
ে:

খুরনা গযয বৃৎ জনগোবষ্টয চাবদা

য তুরনা প্রকগেয ভােগভ

১৫.১ এদ্ধডদ্ধ/ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধল্পত ম তাপ্ত ফযাদ্দ না ায়া:
ভর নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ২০ ১০-১১, ২০১১-২০১২  ২০১২-১৩ থ ত ফছল্পয মথাক্রগভ ৯৭৪.২৮, ২৩৩১.৫০, ১০২৭.১৪ 
০০.০০ রে টাকায বফযীগত ফযাে প্রদান কযা গগছ মথাক্রগভ ৭০০.০০, ১৫২৫.০০, ১২৭৫.০০ ও ৮৩২.৫৭ রে টাকা।
ভর দ্ধডদ্ধ ব’য ংস্থান নুমাী থ থ ফযাদ্দ না ায়া প্রকেটিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ব্যাত য় । প্রকগেয মভাদ ১ ফছয বৃবি কযা
। থ থাৎ প্রকে ফাস্তফাগন ৩৩.৩৩% ভ মফী মরগেগছ।
১৫.২ ভূবভ বধিণ ব্য বৃবি
প্রকল্পেয নুল্পভাতিি মূর তিততল্পি ৮.২৯ একয ভূতভ তধগ্রল্পেয জন্য ৬৩৬.১১ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি ব্যয় ধযা য়। তকন্তু জতভয
িাভ বৃতদ্ধ ায়ায় জতভয যভাে হ্রা কল্পয ৭.৩৩ একয কযা য়। িন্মল্পধ্য ৬.৪৬ একয তধগ্রে কযা ল্পয়ল্পছ এফং ০.৮৬ একয
ভংরা ফন্দয কর্তযল্পক্ষয তনকে জথল্পক তরজ জনয়া ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয এ ল্পঙ্গয ফাস্তফ গ্রগতি ১০০% ল্পর জতভয তযভান ০.৯৬
একয হ্রা ায়  জতভ তধগ্রে োল্পি ১৪৫.১০ রক্ষ োকা ব্যয় বৃতদ্ধ জল্পয় জভাে তধগ্রে ব্যয় িাড়ায় ৭৮১.২১ রক্ষ োকায়।
১৫.৩

াআ রাআন স্থান ংক্রান্ত জটিরতা
প্রকগেয অতা খুরনা গযয ৩০ বকগরাবভটায দবেগণ পৄরতরা স্থাবত ১১.১১ মকাটি বরটায ধাযণ েভতা ম্পন্ন জরাধায
এফং ৫৫ রে বরটায বযগাধন েভতা ম্পন্ন াগপথ াটায বিটগভি প্লাি স্থান কযা । খুরনা বটি কগথাগযন
আগতাপূগফ থ ন্য প্রকগেয অতা পৄরতরা মথগক খুরনা ম থন্ত ৩০ বকগরাবভটায াআ রাআন স্থাগনয কাম থক্রভ িণ কযা এফং
উক্ত াআগয ভােগভ াবন অনন কগয খুরনা গয াবন যফযাগয বফলগ বটি কগথাগযগনয াগথ খুরনা াায
ভগঝাতা া ফতভথান প্রকগে উক্ত াআ রাআন স্থাগনয কাম থক্রভ ন্তভূথক্ত কযা বন। বকন্তু অআনেত জটিরতায কাযগণ
খুরনা বটি কগথাগযন কর্তথক খুরনা বফজ্ঞান  প্রর্যবক্ত বফশ্ববফযারগয (কুগট) বনকট মযর ক্রবং -এয নীচ বদগ ২২০ বভটায
াআ রাআন স্থাগন বফরম্ব । সুতযাং প্রকগেয অতা বিটগভি প্লা মিয বনভথাণ কাজ ম্পন্ন গ খুরনা াা কর্তথক
াবন যফযা রাআগনয বনভথাণ কাগজ বফরম্ব া মথাভগ বিটগভি প্লাগিয কাম থক্রভ চালু কযা ম্ভফ বন। তগফ, আগতাভগে
খুরনা বটি কগথাগযন কর্তথক াআরাআন স্থাগনয কাজ ম্পন্ন গগছ এফং পৄরতরা বনবভথত াটায বিটগভি প্লাগিয
কাম থক্রভ চালু কযা গগছ।

১৬। অআএভআবিয ভতাভত
১৬.১।

প্রকয়েয অিায় তনতভিয জরাধাল্পযয ব্লক দ্বাযা ফাঁধাল্পনা াল্পড়য জভযা
(নুল্পেদ- ৮.২)।

ভি কাল্পজয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ

১৬.২। পৄরিরায় তনতভযি জাধনাগাল্পযয জকতভকযার রুল্পভ জভতন স্থাল্পনয কাযল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ং জভযাভি /ম্পন্ন কযল্পি খুরনা
য়াা প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুল্পেদ-৮.৩)।
১৬.৩।

জরুবয বববিগত প্রকেটিয ২০১ ৩-1৪ থ ত ফছল্পযয Internal এফং  External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ । তিল্পে
মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত ল্পর ম বফলগ দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধিয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১১)।

১৬.৪। প্রকল্পেয অতা বনভথাণ কাজ ভাবপ্তয াগথ াগথআ মমন প্রকল্পেয কাম থক্রভ চালু কযা মমগত াগয এ রগেয প্রাক্করন
নুমাী প্রকল্পেয কর কগম্পাগনি ন্তভূথক্ত কগয মথামথবাগফ প্রকগেয বনভথাণ বিজাআন
কযল্পত ল্পফ
(নুল্পেদ-১৫.৩)।
১৬.৫।

নুল্পেদ ১৬.১ -১৬.৪ -এয অগরাগক ংবিষ্ট ভন্ত্রণার মগথাগার্যক্ত ব্যফস্থা িণ কযগফ এফং তা অগাভী এক ভাল্পয
ভমে অআএভআ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত কযল্পত ল্পফ।

“Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation’’ ীল তক

প্রকগেয ভাপ্ত মূল্যান প্রবতগফদন
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪)
ীল িক প্রকেটি স্থানী যকায য়ফবায়গয
অতাধীন চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন কর্তিক ফাস্তফানাধীন মপব্রুায়য, ২০১২ - জুন, ২০১4 মভায়দ ফাস্তফায়ত  । স্থানী যকায
য়ফবাগ মথয়ক প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন প্রায়প্তয য়যয়প্রয়িয়ত ফয়ণ িত প্রকেটি ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন
অআএভআয়ড
য়যচারক মভাাঃ তাজয়কযা োতুন কর্তিক ২২ য়ক্টাফয, ২০১৫ তায়যয়ে য়যজয়ভয়ন য়যদিন কযা  । য়যদিনকায়র প্রকয়েয
য়ডয়য়, য়য়অয চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন য়প এফং প্রকে য়প মথয়ক যফযাকৃত প্রকে ংয়িষ্ট কাগজ -ত্রায়দ ম িায়রাচনা
 প্রাপ্ত তয়থ্যয য়ফয়িলণ, প্রকয়েয য়স্কভভ য়যজয়ভয়ন য়যদিন , প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিা এফং প্রকল্পেয সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ দ্ধফদ্ধবন্ন
দ্ধফলল্পয় অনুষ্ঠাদ্ধনক/নানুষ্ঠাদ্ধনক অল্পরাচনা  ম তল্পফক্ষল্পণয য়বয়ত্তয়ত প্রকয়েয ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা র। ভায়প্ত প্রয়তয়ফদয়নয
ংয়িপ্ত তথ্যায়দ য়নয়ম্ন ংয়িয় উস্থান কযা রঃ
“Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation’’

১।

প্রকল্পেয মভৌদ্ধরক দ্ধফলয়াদ্ধদ

1.

প্রকল্পেয নাভ

“Improvement of Garbage Disposal
Chittagong City Corporation’’

2.

উয়যাগী ভন্ত্রণার/য়ফবাগ

3.
4.

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
প্রকে ব্য (রি টাকা)
৪.১ ংয়ায়ধত ব্য
৪.২ প্রকৃত ব্য (জুন, ২০১৪ ম িন্ত)
৪.৩ (ভর প্রাক্কয়রত ব্যয়য %)
৫.১ প্রকয়েয ভর মভাদকার
৫ ২ ব্য বৃয়দ্ধ ব্যয়তয়যয়ক ১ভ ংয়ায়ধত
মভাদ
৫.৪ প্রকৃত ফাস্তফানকার
৫.৫ য়তক্রান্ত ভ (ভর ফাস্তফানকার %)

স্থানীয় যকায , েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় , স্থানীয়
যকায দ্ধফবাগ।
চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন।
২০১০.০৩ (য়জয়ফ – 1607.82, য়য়য় – 402.21)।
২০১০.০৩ (য়জয়ফ – 1607.82, য়য়য় – 402.21)
১৯৫৪.০০ (য়জয়ফ – 1599.০০, য়য়য় – 355.00)
-২.৭৯
মপব্রুায়য, ২০১২ - জুন ২০১৩
মপব্রুায়য, ২০১২ - জুন ২০১৪

5.

system

of

মপব্রুায়য, ২০১২ - জুন ২০১৪
১ ফছয ফা ১৭০.৫৯%

২।

টভূয়ভঃ

৩।

চট্টগ্রাভ মদয়য প্রধান ভৄদ্র ফন্দয তথা মদয়য ২ বৃত্তয নগযী । এ নগযীয ৬০ ফগ ি এরাকা প্রা ৪০ রি মরাক ফফা কয়য ।
মদয়য প্রা তকযা ৮০ বাগ অভদায়ন -যপ্তায়ন ফায়ণজে চট্টগ্রাভ ফন্দয়যয ভাধ্যয়ভ ম্পন্ন  । মফীযবাগ অভদায়ন  যপ্তায়ন
েফাী মানফান নগযীয য়ফয়বন্ন যাস্তা য়দয় মদয়য ন্যা ন্য ংয় মা । সুতযাং এ নগযী মদয়য ব্যফা ফায়ণজে  থ িবনয়তক
উন্নয়ন গুরুত্বপূণ ি ভূয়ভকা ারন কয়য থায়ক । এআ নগযীয়ত য়োয়নয য়ফকা খুফ দ্রুত য়ে । পয়র চট্টগ্রাভ যয়ক মদয়য
ফায়ণয়জেক নগযী য়ায়ফ য়চয়হ্নত কযা য়য়ছ । চট্টগ্রাভ য়যয ম িটয়নয য়ফস্তয সুয়ফধা যয়য়ছ । মদয়য গুরুত্বপূণ ি এআ নগযীয়ত
থ িবনয়তক কভিকায়েয য়ফকায়য ায়থ ায়থ জনংখ্যা  দ্রুত বৃয়দ্ধ ায়ে । ক্রভফধ িভান জনংখ্যায কাযয়ণ চট্টগ্রাভ ভানগযীয়ত
অফজিনা ক্রভান্বয় বৃয়দ্ধ ময় নগযীয য়যয়ফয়ক ক্রভাগত দূয়লত কয়য চয়রয়ছ । ফতিভায়ন প্রয়তয়দন ১০০০ টন উৎাদন ফজিে
বতযী য়ে। ফজিে ব্যফস্থানায দা দায়ত্ব চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয । য়টি কয়িায়যয়নয ফজিে মপরায জন্য ২টি োেয়পর
যয়য়ছ। য়কন্তু ম িাপ্ত মানফায়নয জন্য যয়ক ফজিেভৄক্ত যােয়ত য়টি কয়িায়যয়নয সুয়ফধা া ২০১০ .০৩ রি টাকা
ব্যয় মপব্রুায়য, ২০১২ মথয়ক জুন, ২০১৩ মভায়দ ফাস্তফায়নয রয়িে য়ফয়ফচে প্রকেটি গৃীত ।
উয়েশ্যঃ

প্রকেটিয প্রধান ঈল্পদ্দশ্য ল্পরা চট্টগ্রাভ নগযীল্পত সৃষ্ট কঠিন ফজতয দ্ধযল্পফ ম্মত ঈাল্পয় ংগ্র  দ্ধযফন কযা ।
৪।
ীল িক প্রকেটি ২০১০.০৩ রি টাকা
((য়জয়ফ – 1607.82, য়য়য় – 402.21) প্রাক্কয়রত ব্যয় মপব্রুয়াদ্ধয, ২০১২ - জুন, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয গত
২৪.০৫.২০১২ তাদ্ধযল্পখ ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কর্তিক নুয়ভায়দত  । য়নধ িায়যত মভায়দ প্রকেটিয য়ফয়বন্ন ংয়গয কাজ
ম্পন্ন না া ০৭.১১.২০১৩ তায়যয়ে ব্য বৃয়দ্ধ ব্যয়তয়যয়ক ফাস্তফান মভাদ জুন, ২০১৪ ম িন্ত বৃয়দ্ধ কযা ।
“Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation’’

থ তায়নঃ

৫।

ংিান্ত

“Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation’’ ীল তক

কল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ নুয়ায়ী,
২০১১-১২ ল্পত ২০১৩-১৪ ম তন্ত ফছয দ্ধবদ্ধিক দ্ধফন্যাকৃত থ ত ংস্থান , ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  অদ্ধথ তক ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনল্পচয াযণীল্পত
প্রদতন কযা ’রঃ
(রি টাকা)
ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ’য ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ’য
প্রকৃত
ফাস্তফ
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
গ্রগদ্ধত
(দ্ধজদ্ধফ +
(দ্ধজদ্ধফ + দ্ধদ্ধদ্ধ)
%
দ্ধদ্ধদ্ধ)
(দ্ধজদ্ধফ + দ্ধদ্ধদ্ধ)
১
৪
৭
২
৩
৫
৬
৬৬.00

00.00

00.00

00.00

০০.০০

-

১৯৪৪.০৩

৯৯৯.০০
(৭৯৯+২০০)
১০১১.০৩
(৮০৮.৮২+২০২.২১)
২০১০.০৩

৯৯৯.০০
(৭৯৯+২০০)
১০১১.০৩
(৮০৮.৮২+২০২.২১)
২০১০.০৩

৯৯৯.০০
(৭৯৯+২০০)
৯৫৫.০০
(৮০০+১৫৫)
১৯৫৪.০০

৪৯ ০

-

201৩-1৪
২০১০.0৩

৪৭.৫১%

+৫৬.০৩

৯৭.২০%

+৫৬.০৩

উয়যয াযণী মথয়ক মদো মা মম, “Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation’’
ীল িক প্রকয়েয নুকূয়র ২০১১-১২ থ িফছয়য ৬৬.০০ রি টাকা ফযাে য়ছর। য়কন্তু প্রকে নুয়ভাদয়ন য়ফরি া এ থ ি ফছয়য
মকান থ ি ছাড়  নাআ। যফতীয়ত ংয়ায়ধত
মত য়যকয়েত রিেভাত্রা নুমাী ২০১২-১৩ এফং ২০১৩-১৪ থ ি ফছয়য
প্রকয়েয নুকূয়র মথাক্রয়ভ ৯৯৯.০০ এফং ১০১১.০৩ রি টাকা ফযায়েয য়ফযীয়ত মথাক্রয়ভ ৯৯৯.০০ এফং ৯৫৫.০০ রি টাকা
ফভৄক্ত কযা  । প্রকয়েয য়য়অয ম িায়রাচনা কয়য মদো মা মম, ২০১২-১৩  ২০১৩ -১৪ থ ত ফছল্পয ফভৄক্তকৃত ম্পূণ ি
ংআ ব্যয় ল্পয়ল্পছ । ফভৄক্তকৃত ১৯৫৪.০০ রি টাকা ম্পূণ ি ব্য য়র প্রকয়েয নুকূয়র মভাট ফযায়েয ৫৬ .০৩ রি টাকা
ব্যয়ত যয়য়ছ। সুতযাং প্রকয়েয ক্রভপুয়ঞ্জত অয়থ িক  ফাস্তফ গ্রগয়ত মথাক্রয়ভ ৯৭.২০ এফং ১০০%।
৬|

স্ত

ন

প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য় নুমাী প্রকয়েয মভাট প্রাক্কয়রত ব্য ২০১০ .০৩ রি টাকা । তন্য়ধ্য ১৯৫৪ .০০ রি টাকা
(প্রাক্কয়রত ব্যয়য ৯৭ .২০%) ব্যয় প্রকয়েয য়ফয়বন্ন কয়ম্পায়নয়েয ফাস্তফান ম্পন্ন য়য়ছ । য়ফ িাচ্চ ৬৬৪ .০০ রি টাকা
(৩৪%) ব্যয় ৫ টন ধাযণ িভতা ম্পন্ন ১৯টি গায়ফ িজ ট্রাক ক্র কযা য়য়ছ । য়দ্বতী (২১.৪৪%)  র্ততী (১৮.৩৭%) য়ফ িাচ্চ
ব্য কযা য়য়ছ মথাক্রয়ভ ৩ টন িভতা ম্পন্ন ১৪ -টি ডায়ম্পং ট্রাক  ২ -টি রংবুভ এয়স্কয়বটয ক্রয় । প্রকল্পেয য়ফয়বন্ন ংয়গয
প্রাক্করন  ফাস্তফান ফস্থা য়নয়ম্নয াযণীয়ত ংয়িয় উস্থান কযা রঃ
স্ত



৪
স্তফ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Total=

Carrying Truck 3 Ton
Capacity
Covered Garbage Truck 5
Ton Capacity
Dump Truck 3 ton capacity
Container Mover
Excavator (Long Boom)
Container Cabin pick up
Double cbin pick up
Weigh Bridge
Contency

৭।

150.00

5 nos

150.00

5 nos

665.00

19 nos

664.00

19 nos

420.00
220.00
360.00
24.00
42.00
80.00
49.03
2010.03

14 nos
4.00
2.00
16 nos
1 no
2 set
L. S

419.00
219.50
359.00
23.50
41.50
78.00
1954.00

14 nos
4.00
2.00
16 nos
1 no
2 set
1954.00

ণ প্রকল্পেয দ্ধদ্ধঅয মভাতাল্পফক মকান মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।
ক্র ংক্রান্ত কাম িক্রভঃ

৮।

ীল তক প্রকল্পেয অতায় দ্ধফদ্ধবন্ন ধযল্পণয
মানফান/যঞ্জভাদ্ধদ প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত ঈদ্ধেদ্ধখত িদ্ধভক নুমায়ী ৮টি পৃথক প্যাল্পকল্পজয ভােল্পভ িয় /ংগ্র কযা
ল্পয়ল্পছ। দ্ধফদ্ধবন্ন প্যাল্পকল্পজয িয় ংদ্ধক্ষপ্ত তথ্যাদ্ধদ ংভেদ্ধক্ত- ১ -এ মদখাল্পনা ল্পরা। দদফচদ্ধয়ত নভৄনায়ল্পনয ভােল্পভ ৫ টন ফন ক্ষভতা
ম্পন্ন ১৯ -টি ঢাকনা য়ারা োক এফং রংবুভ ম্পন্ন ২টি এল্পস্কল্পবটয িয় ংিান্ত তথ্যায়দ য়ফস্তায়যত ম িায়রাচনাপূফ িক য়নয়ম্ন
ংয়িয় উস্থান কযা ’রঃ
“Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation’’

1. ৫ টন ফন ক্ষভতা ম্পন্ন ১৯-টি ঢাকনা য়ারা োক (প্যাল্পকজ -২ ) এফং
2. রংবুভ ম্পন্ন ২-টি এল্পস্কল্পবটয (প্যাল্পকজ- ৫)
িদ্ধভক
নং

ম তল্পফক্ষণকৃত দ্ধফলয়

৫ টন ফন ক্ষভতা ম্পন্ন ১৯টি ঢাকনা
য়ারা োক (প্যাল্পকজ -২ )

রংবুভ ম্পন্ন ২টি এল্পস্কল্পবটয
(প্যাল্পকজ- ৫)

২
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়, চ্যদ্ধক্ত ভল্য

৩
৬৬৫.০০ রক্ষ টাকা, ৬৬৪.০০ রক্ষ টাকা।

2.

দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত প্রকাঃ দ্ধেকায নাভ 
তাদ্ধযখ

দদদ্ধনক অজাদী-০৪.০৭.২০১৩
দ্ধনঈ মনন-০৫.০৭.২০১৩
অভাল্পদয ভয়-০১.০৭.২০১৩
দ্ধদ মডআরী ষ্টায-০৬.১১.২০১৩

৪
৩৬০.০০ রক্ষ টাকা, ৩৫৯.০০
রক্ষ টাকা।
দদদ্ধনক অজাদী-০৪.০২.২০১৩
নয়াদ্ধদগন্ত-০৫.০২.২০১৩
কাল্পরয কন্ঠ-০৯.০২.২০১৩
দ্ধদ মডআরী ষ্টায-০৯.০২.২০১৩

3.
4.
5.
6.
7.

ল্পয়ফ াআল্পট প্রকাল্পয তাদ্ধযখ
দযে জভা এফং মখারায তাদ্ধযখ
দযে ভল্যায়ল্পনয তাদ্ধযখ
দযে দ্ধফিয়, জভা  দফধ দযে
দযে ভল্যায়ন কদ্ধভটি দস্য
ংখ্যা,  অফায়ক

০৭.০৩.২০১৩
জভা ১৪.০৮.২০১৩।
০২.১০.২০১৩
৪, ৪,  ১টি
৬ জন , অল্পনায়াযা মফগভ, প্রধান দ্ধনফ তাী
কভতকততা, দ্ধদ্ধদ্ধ

০৭.০২.২০১৩
০৭.০৩.২০১৩
২৪.০৬.২০১৩
০৭, ০৪, ১টি
৬ জন, অল্পনায়াযা মফগভ, প্রধান
দ্ধনফ তাী কভতকততা, দ্ধদ্ধদ্ধ

১
1.

8.

ংস্থা ফদ্ধভূতত দস্য ংখ্যা

২ জন, চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কতৃতক্ষ  গৃায়ন 
গণপূতত দ্ধধদপ্তয, চট্টগ্রাভ

9.
10.
11.
12.

ভল্পনানীত প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনয নাভ
চ্যদ্ধক্ত স্বাক্ষল্পযয তাদ্ধযখ
কাম তাল্পদ প্রদাল্পনয তাদ্ধযখ
চ্যদ্ধক্ত নুমায়ী কাম ত ম্পাদল্পনয
তাদ্ধযখ

মভ তা যকায কদ্ধফয অল্পভদ
১৭.১১.২০১৩
৩০.১১.২০১৩
৩০.০৩.২০১৪

৯।

২ জন , চট্টগ্রাভ ঈন্নয়ন কতৃতক্ষ
 গৃায়ন  গণপূতত দ্ধধদপ্তয ,
চট্টগ্রাভ
মভ তা ব্রাদা ত মটক কল্পতাল্পযন
০৭.১১.২০১৩
২৪.১০.২০১৩
২৪.০১.২০১৪

ফাস্তফান কাম িক্রভ
অআএভআয়ড’য য়যচারক কর্তিক ২২ ল্পক্টাফয, ২০১৫ তায়যয়ে য়যজয়ভয়ন য়যদিন কযা  । য়যদিনকায়র প্রকে দ্ধযচারক,
চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ উয়স্থত য়ছয়রন । প্রকে য়যদিয়নয ম িয়ফিণভ য়নয়ম্ন ংয়িয়
উস্থান কযা রঃ
9.১। প্রকয়েয নুয়ভায়দত ংয়ায়ধত য়ডয়য়য়ত (১) ৩ টন িভতা ম্পন্ন ভরাফাী ৫টি ট্রাক , (২) ৫ টন িভতা ম্পন্ন ১৯টি
ঢাকনা ারা ট্রাক, (৩) ৩ টন িভতা ম্পন্ন ১৪টি ডায়ম্পং ট্রাক , (৪) ৪টি কয়েআনায ফনকাযী, (৫) ২টি এয়িয়বটয, (৬) ৫ টন
িভতা ম্পন্ন ১৬টি কয়েআনায , (৭) ১টি ডাফর মকয়ফন য়কঅ এফং (৮) ২টি য়ব্রীজ ংগ্রয়য রয়িে মথাক্রয়ভ ১৫০ .০০,
৬৬৫.০০ ৪২০ .০০, ২২০.০০, ৩৬০.০০, ২৪.০০, ৪২.০০ এফং ৮০ .০০ রি টাকা ফযায়েয য়ফযীয়ত মথাক্রয়ভ ১৪৯ .৫০,
৬৬৪.০০, ৪১৯.০০, ২১৯.৫০, ৩৫৯.০০, ২৩.৫০, ৪১.৫০ এফং ৭৮.০০ রি টাকা ব্যয় উর্য িক্ত মানফান /যঞ্জভায়দ ংগ্র কযা
য়য়ছ। য়যদিনকায়র ভরাফাী ট্রাক , ডায়ম্পং ট্রাক , ঢাকনা ারা ট্রাক , ভরায কয়েআনায প্রভৃয়ত চট্টগ্রাভ য়যয ফজিে
য়যফয়নয কায়জ ব্যফহৃত য়ে ভয়ভি মদো মা
(য়চত্র: ১-৪)। ডাফর মকয়ফন য়কঅটি চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয
কভিকতিাবৃয়ন্দয দাপ্তয়যক কায়জ ব্যফহৃত য়ে ভয়ভি মদো মা।

য়চত্র -১ : ভরা ফনকায়জ য়নয়ায়জত ৫ টন ফন িভতা ম্পন্ন য়চত্র -২ : ৫ টন ধাযণ িভতা ম্পন্ন কয়েআনায এফং এফং কয়েআনায
য়যেন্ন ভরাফাী ট্রাক
ফনকাযী ট্রাক

য়চত্র - ৩ : চট্টগ্রাভ ভানগযীয ভয়ল োয়রয ভরা অফজিনা
উয়ত্তারন/েনন কায়জ য়নয়ায়জত রংবুভ এয়িয়বটয।

য়চত্র- ৪ : চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয াগয়যকা াকিয় স্থায়ত
য় ব্রীজ

৯.২। য়ব্রীজ দুটি মথাক্রয়ভ ায়র য়যয ডায়ম্পং মস্টয়ন এফং য়টি কয়িায়যয়নয াগয়যকা াকিয় স্থান কযা য়য়ছ ভয়ভি
মদো মা। চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয াগয়যকা াকিয় স্থায়ত য়ব্রীজটিয য়তন য়দয়কআ য়ফয়বন্ন মানফায়নয ব্যফহৃত টাায স্তু
কয়য যাো য়য়ছ । পয়র, য়ব্রীজটি ব্যফহৃত ায ভত য়যয়ফ মনআ ভয়ভি প্রতীভান  । তাছাড়া, য়ব্রীজটি য়যচারনায জন্য
য়নধ িায়যত ায়যটয়যয রুভ ফন্ধ াা মা । এ প্রংয়গ জানয়ত চাা য়র প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ জানান মম , য়যদিনকারীন
(২২ য়ক্টাফয , ২০১৫) পুজা উরয়িে যকাযী ছুটি থাকা য়ব্রীজটি ব্যফহৃত যয়য়ছ
। াগয়যকা াকিয় য়ফয়বন্ন
মানফান/মন্ত্রায়ত উন্ুক্ত মোরা অকায়য য়নয়চআ য়ফয়িপ্তবায়ফ ছড়ায়না য়ছটায়না যয়য়ছ ভয়ভি মদো মা । ভরাফাী গায়ড় এফং ভরায
কয়েআনায গুয়রয়ত “য়নয়দষ্টি ডাস্টয়ফয়ন অফজিনা মপলুন” এভন মরো যয়য়ছ ভয়ভি মদো মা । তয়ফ, ডাস্টয়ফয়নয/কয়েআনায়যয ফাআয়য
য়নয়ক ভরা মপরা এফং ভরা ভভত য়যস্কায না কযায কাযয়ণ কয়েআনায়যয অয় -ায় য়নক স্থায়ন ভরা য়ড় থাকয়ত মদো
মা এফং যাস্তায উয ছড়ায়না ভরা মথয়ক দুগন্ধি ছড়ায়ে ভয়ভি নুবফ কযা মা । য়নয়দষ্টি স্থায়ন ভরা মপরায জন্য নগযফাীয ভয়ধ্য
য়চতনতা সৃয়ষ্ট এফং ভরায ডাস্টয়ফন /কয়েআনাযগুয়র য়নয়ভত য়যস্কায়যয রয়িে চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন প্রয়াজনী কাম িক্রভ গ্রণ
কযয়ত ায়য।
৯|
স্থানী যকায প্রয়কৌর য়ধদপ্তয়যয (এরয়জআয়ড) য়নম্নফয়ণ িত য়তনজন কভিকতিা জানুায়য ২০১০ – জুন, ২০১৪ মভায়দ য়নজ দায়য়ত্বয
য়তয়যক্ত দায়ত্ব য়ায়ফ প্রকে য়যচারয়কয দায়ত্ব ারন কয়যয়ছন।
নাভ  দফী
জনাফ অব্দুর ভায়রক , তত্ত্বফধাক প্রয়কৌরী
চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন এফং প্রকে য়যচারক
জনাফ আাকুফ নফী , তত্ত্বফধাক প্রয়কৌরী
চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন এফং প্রকে য়যচারক

পূণ িকারীন/েেকারীন
েেকারীন
েেকারীন

দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয ভয়কার
০১.০২.২০১২ -৩০.০৪.২০১৩

দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয
ভয়কার
১ ফছয ৩ ভা

০১.০৫.২০১৩ – ৩০.০৬.২০১৪

১ ফছয ২ ভা

1০|
ত রাপরভ ংল্পক্ষল্প দ্ধনল্পে ঈল্পেখ কযা রঃ
প্রকেয দ্ধনদ্ধদষ্ট ঈদ্দশ্য জল্পন তয রল্পক্ষয দ্ধজত
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য
1.
য য়যয়ফ ফান্ধফ  য়যস্কায য়যেন্ন যাো।
2.
য়ধকতয দিতায ায়থ ফজিে য়যফন কাম িক্রভ
য়যচারনা কযা।
1১।
১২।

ত পরাপর
দ্ধজত
য়ডয়য়য়ত উয়ল্লয়েত রিেভাত্রা নুমাী প্রকয়েয য়ফয়বন্ন ংয়গয
ফাস্তফান ম্পন্ন য়য়ছ এফং প্রকয়েয অতা ক্রকৃত মানফানগুয়র
চট্রগ্রাভ ভানগযীয ফজিে ংগ্র  ডায়ম্পং এয কায়জ ব্যফহৃত য়ে।

প্রকয়েয কায়িত উয়েশ্য য়জিত য়য়ছ।
ন্ত

দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী ২০১১ -১২ মথল্পক ২০১৩-১৪ ম িন্ত পূণ ি ফাস্তফান মভায়দ কল্পেয Internal এফং External Audit পুল্পযাপুদ্ধযবাল্পফ
ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং ঈবয় দ্ধডল্পট মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত য়দ্ধন ভল্পভত ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ।
১৩।
প্রকল্পেয ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী ফাস্তফায়ল্পনয মভয়াদ দ্ধছর মপব্রুয়াদ্ধয , ২০১২ মথল্পক জুন, ২০১৩ ম তন্ত। দ্ধকন্তু
প্রকল্পেয দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয কাজ মথাভল্পয় ফাস্তফাদ্ধয়ত না য়ায় প্রকল্পেয মভয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত এক ফছয থ তাৎ জুন , ২০১৪ ম তন্ত বৃদ্ধি
কযা য়। থ তাৎ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভর নুল্পভাদ্ধদত ভল্পয়য তুরনায় ১৭০.৫৯% ভয় মফদ্ধ ব্যয় ল্পয়ল্পছ। প্রকে ফাস্তফায়ল্পন দ্ধফ রল্পম্বয
কাযল্পণ চট্টগ্রাভ নগল্পযয ফজতয দ্ধযফন কাম তিভ দ্ধফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ এফং নগযফাী প্রকে সুদ্ধফধা মথল্পক ১ ফছয ফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান
য় (নুল্পেদ- ৪, ৫)।

১৪।

অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ “Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation’’ ীল তক
প্রকল্পেয ভাদ্ধপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধফলল্পয় ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন দ্ধফবাল্পগয ভতাভত দ্ধনেরুঃ

১৪.১। দ্ধফল্পফচয প্রকল্পেয টাআভ বায যান ল্পয়ল্পছ ১৭০ .৫৯%। সুতযাং অগাভীল্পত স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয অতাধীন চট্টগ্রাভ দ্ধটি
কল্পতাল্পযন ন্যান্য ংস্থায প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পেয প্রকল্পেয মভয়াদ বৃদ্ধি প্রফনতা দ্ধনযৎাদ্ধত কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-৪, ৫
 ১৩)।
১৪.২। ফজতয দ্ধযফল্পনয কাজ দ্ধনল্পয়াদ্ধজত মানফান এফং কল্পন্টআনাযভ মটকআ /দীঘ তস্থায়ী কযায রল্পক্ষয মানফানভ ব্যফায মল্পল
দ্ধনয়দ্ধভত দ্ধযষ্কায কযল্পত ল্পফ এফং ম গুদ্ধর দ্ধনদ্ধদষ্টত স্থাল্পন ংযক্ষল্পণয প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-৯.২)।
১৪.৩। ফজতয দ্ধযফল্পনয কাল্পজ দ্ধনল্পয়াদ্ধজত মানফানভ মমন ধাযণ ক্ষভতায দ্ধতদ্ধযক্ত ফজতয দ্ধযফন না কল্পয ম রল্পক্ষয ল্পয়ব্রীজগুদ্ধরয
মথামথ ব্যফায দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-৯.২)।
১৪.৪। নুল্পেদ ১৪.১ -১ ৪.৩ -এয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় মল্পথাল্পাভেক্ত ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং
অআএভআদ্ধড দ্ধফবাল্পগ মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ।

তা অগাভী এক ভাল্পয ভ মে

“Piloting Cash Transfers for Human Development through Local Governments” ীল তক

প্রকল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্তঃ জুন,২০১৩)
:

াদ্ধতফাো (রারভদ্ধনযাট), জরঢাকা (নীরপাভাযী এফং নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্পাত ল্পযল্পনয ফদ্ধস্ত

১।

প্রকল্পেয ফস্ত্ান

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্ত্া :

স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ

৩।

প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/দ্ধফবাগ :

ানীয় যকায, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ

৪।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
ভর
ফ তল্পল
মভাট
ংল্পাদ্ধধত
টাকা
মভাট
প্রকে াায্য
টাকা
প্রকে
াায্য
১৪৪৯.০০
১৫৯৪.০০
১৪৪৯.০০
১৫৯৪.০০

৫।

প্রকৃত ব্যয়
মভাট
টাকা
প্রকে
াায্য

১৪২৯.২৭
১৪২৯.২৭

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার
ভর
ফ তল্পল
ংল্পাদ্ধধত

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকা
র

(রক্ষ টাকায়)
দ্ধতিান্ত দ্ধতিান্ত
ব্যয় (ভর
ভয়
প্রাক্কদ্ধরত
(ভর
ব্যল্পয়য
ফাস্তফায়ন
%)
কাল্পরয
%)

জুরাআ, ২০১১
মভ,২০১২
জুরাআ, ২০১১
ল্পত
ল্পত
ল্পত
দ্ধডল্পম্বয, ২০১২ দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩ দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩

১০%

৬৬%

ত গ্রগদ্ধতয তথ্য
প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষযভাোয দ্ধফযীল্পত দ্ধজত
দ্ধনল্পে প্রদান কযা ল্পরা দ্ধদ্ধঅয নুাল্পযঃ
(রক্ষ টাকায়)
িদ্ধভক নং
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ
একক
ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
নুমায়ী
দ্ধযকদ্ধেত রক্ষযভাো
(জুন,২০১১ ম তন্ত)
কাল্পজয ংগ
অদ্ধথ তক
ফাস্তফ
অদ্ধথ তক (%)
ফাস্তফ (%)
1
Revenue
Compone
nt

2
officer salary
Staff Salary
Safety net
Implementation
Specialist
Procurement Specialist
Junior Financial
Consultant
Meetings and
Honorarium
Field Supervisor
officer
Head office
Revenue
Contingencies

3
1
32
1

4
3
18
.002

5
100%
100%
100%

6
00
17.92
00

7
0%
99.55%
0%

1
1

.002
.002

100%
100%

00
00

0%
0%

As per need

16.372

100%

2.00

12.21%

11

22.64

100%

22.06862

97.47%

1

45
54

100%
100%

15.97443
0.3688

35.49%
0.68%

Capital
Componet

Capital grant (as cash)
see Appendix A
Computer and
equipment (printer,
UPS, internet modem
etc.)
Motorcycles
Server
Capital Contingencies

Grand
Total

14125

1394.7

100%

1364.62644

97.84%

13

16

100%

1.81

11.31%

11
1

15.18
.002
9.1
1594.00

100%
100%
100%

00
00
4.5054
1429.27369

0%
0%
49.50%
90.00%

৬।

কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযনঃ দ্ধদ্ধঅয মভাতাল্পফক প্রকল্পেয ০৫টি ংল্পগয গ্রগদ্ধত শুন্য। গ্রগদ্ধত না য়ায কাযণ জানা
মায়দ্ধন।

৭।

াধাযণ ম তল্পফক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্পেয টভূদ্ধভঃ
আঈদ্ধনয়ন দ্ধযলদ  মৌযবায ভােল্পভ Pilot Cash Transfer Program কাম তিভটি গৃীত য়। ফাংরাল্পদল্প াভাদ্ধজক সুয ো
ংিান্ত কাম তিভ দ্ধযচারনায মেমে দ্ধকচৄ দ্ধবজ্ঞতা স্থানীয় যকাল্পযয আল্পতাভল্পে যল্পয়ল্পছ। স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ কতৃতক
ফাস্তফায়নাধীন Local Government Support Project (LGSP) য ভােল্পভ ব্লক গ্রান্ট াাল্পয্য স্থানীয় জনগল্পণয ভল্পে প্রদাল্পনয
কাম তিভ আল্পতাভল্পে চরভান যল্পয়ল্পছ। এ ম তাল্পয় একটি Cash Transfer Program গ্রল্পণয ভােল্পভ স্থানীয় যকায ম তাল্পয়য মফা
প্রদান ব্যফস্থানাল্পক অয ঈন্নত কযায দ্ধফলয়টি যী ো কযায জন্য দ্ধফবব্যংক তায Rapid Social Response (RSR) মপ্রাগাভ
এয অতায় যকাযল্পক এ কাল্পজ প্রায় ২ দ্ধভদ্ধরয়ন নুদান প্রদান কল্পয।
৭.২। প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য:
The project objective is to strengthen accountable local governments providing services that meet community
priorities, supported by an efficient and transparent intergovermental fiscal system

৭.৩। প্রকল্পেয নুল্পভাদন, থ তায়ন  ংল্পাধনঃ
ভর

প্রকেটি মভাট ১৪৪৯.০০ রক্ষ টাকা (দ্ধফবব্যাংক কতৃতক প্রকে াায্য) প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় জুরাআ,২০১১ ল্পত দ্ধডল্পভফয,২০১২
মভয়vমদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ১৩/১০/২০১১ তাদ্ধযল্পখ একল্পনক কতৃতক নুল্পভাদ্ধদত য়। ভৄদ্রা দ্ধফদ্ধনভয় ায দ্ধযফততল্পনয পল্পর
দ্ধতদ্ধযক্ত প্রাপ্ত থ ত দ্ধফদ্ধবন্ন ল্পঙ্গয ভল্পে ভন্বয়, প্রকেটি পরবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয রক্ষয মভয়াদ এক ফছয বৃদ্ধি এফং প্রকল্পেয
মবৌত  অদ্ধথ তক রক্ষভাো  ব্যল্পয়য হ্রা/বৃদ্ধিয কাযল্পণ প্রকেটিয ১ভ ংল্পাধন কযা য়। ংল্পাদ্ধধত প্রকেটি ১৫৯৪.০০ রক্ষ
টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় (মায ম্পুন ত দ্ধফবব্যাংক কতৃতক প্রকে াায্য) জুরাআ,২০১১ ল্পত জুন,২০১৩ মভয়াল্পদ ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারল্পয়য
ভাননীয় ভন্ত্রী নুল্পভাদন কল্পযন।

৭.৪। প্রকেটিয ফছয দ্ধবদ্ধিক অযএদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ, ফভৄদ্ধক্ত  ব্যল্পয়য দ্ধচে দ্ধনল্পেরূঃ
থ ত ফছয
(১)
২০১১২০১২
২০১২২০১৩
২০১৪২০১৫
ল্পফ তাল্পভাটঃ

(৫)
১৭৫.৩৭

মভাট
(৬)
১৭৫.৩৭

ব্যয়
টাকা
(৭)
-

প্রঃাঃ
(৮)
১৭৫.৩৭

(রক্ষ টাকায়)
ব্যদ্ধয়ত
থ ত
(৯)
-

৬৭২.০০

৫৮০.০৯

৫৮০.০৯

-

৫৮০.০৯

-

৭৭৫.০০

৭৭৫.০০

৬৭৩.৮০

-

৬৭৩.৮০

-

২৩৯৭.০০

১৫৩০.৪৬

১৪৩৯.২৬

ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধ ফযাদ্দ
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
(২)
(৩)
(৪)
৯৫০.০০
৯৫০.০০
৬৭২.০০

-

৭৭৫.০০

-

২৩৯৭.০০

ফভৄদ্ধক্ত

১৪৩৯.২৬

৭.৫। প্রকে দ্ধযচারক ম্পদ্ধকতত তথ্য:
প্রকেটিল্পত ১ (এক) জন প্রকে দ্ধযচারক খেকারীন দ্ধল্পল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। দ্ধনল্পচ প্রকে দ্ধযচারল্পকয তথ্য প্রদান কযা
রঃ
িদ্ধভক নং
১।

প্রকে দ্ধযচারল্পকয নাভ, দফী  মফতন মস্কর
জনাফ মযানা আয়াদ্ধভন
ঈ-দ্ধচফ

দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয ভয়
১৬/০২/২০১২ ল্পত
৩০/১২/২০১৩

দাদ্ধয়ল্পত্বয ধযণ
(পূণ তকারীন/খেকারীন)
খেকারীন

ঈল্পেখ্য মম, স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয দ্ধচফ এয একান্ত দ্ধচফ দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ প্রকে দ্ধযচারল্পকয দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধছল্পরন।
ভন্ত্রনারয়/দ্ধফবাগ মমল্পতু ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন ভদ্ধনটদ্ধযং নীদ্ধত দ্ধনধাযণী কাজ কল্পয, তাআ দ্ধতদ্ধযক্ত দাদ্ধয়ত্ব দ্ধল্পল্পফ
ভন্ত্রনারয়/দ্ধফবাগ প্রকে ফাস্তফায়ন কযল্পর ভদ্ধনটদ্ধযং কাম তিভ ব্যাত য় ভল্পভত এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
৮।

কাল্পজয দ্ধফফযণঃ প্রকল্পেয অতায় দদ্ধযদ্র দ্ধযফাল্পযয ন্তানল্পদয জন্য ততাল্পক্ষ যাদ্ধয ডাক দ্ধফবাল্পগয কযা কাল্পড তয ভল্পেল্পভ
২টি কযাটাগদ্ধযল্পত প্রদ্ধত দ্ধশুয জন্য ভাল্প ৪০০ টাকা প্রদান কযা য়। ১। কযাটাগদ্ধয ২টি ’রঃ ক) পুদ্ধষ্ট ায়তা (০-৩ ফছল্পযয
দ্ধশু), খ) দ্ধক্ষা ায়তা (প্রাথদ্ধভক দ্ধফযারল্পয়য দ্ধক্ষাথী) পুদ্ধষ্ট ায়তা  দ্ধক্ষা ায়তা সুদ্ধফধাল্পবাগী দ্ধনফ তাচল্পনয জন্য DATA
International নাভক ০১টি এনদ্ধজ দ্ধনল্পয়াগ কযা য়।
DATA International ল্পযজদ্ধভল্পন জদ্ধযল্পয ভােল্পভ প্রকে এরাকা
ফাছাআ, সুদ্ধফধাল্পবাগী দ্ধনফ তাচন  ন্তভূতক্তকযল্পণয কাজ কল্পয। যফতীল্পত Bangladesh Centre for Communication Program
(BCCP) কাম তিভটি ফাস্তফায়ন কল্পযল্পছ। তাযা দ্ধক্ষাথীল্পদয মশ্রণীল্পত ৮০% ঈদ্ধস্থদ্ধত ভল্যায়ন, এফং পুদ্ধষ্ট ায়তায জন্য দ্ধশুল্পদয
জন, ঈচ্চতা  দ্ধববাফল্পকয পুদ্ধষ্ট বায় ঈদ্ধস্থদ্ধত ভল্যায়ল্পনয ভােল্পভ দ্ধকদ্ধস্ত দ্ধবদ্ধিক থ ত প্রদাল্পনয সুাদ্ধয কল্পযল্পছ। ভাদ্ধক
পুদ্ধষ্ট ায়তা প্রাদ্ধপ্তয তত র ০৩টি ১। দ্ধশুয জন বৃদ্ধি, ২। দ্ধশুয ঈচ্চতা বৃদ্ধি, ৩। দ্ধশুয দ্ধববাফল্পকয পুদ্ধষ্ট বায় দ্ধনয়দ্ধভত
াদ্ধজযা।

৯।

প্রকে দ্ধযদতনঃ গত ২৪/১২/২০১৪ তাদ্ধযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ফদ্ধস্তল্পত ফাস্তফাদ্ধয়ত
কাজ ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন কযা য়। প্রকল্পেয অতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কাল্পজয দ্ধফফযণ, ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পন প্রাপ্ত তথ্য দ্ধনল্পে
ঈস্থান কযা রঃ

৯.১। নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ফদ্ধস্তল্পত ফাস্তফাদ্ধয়ত কাজ দ্ধযদতনঃদ্ধযদতনকার জানা মায় মম, নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয
৩৯টি ফদ্ধস্তল্পত অল্পরাচয প্রকল্পেয অতায় থ ত ায়তা প্রদান কাজটি দ্ধযচাদ্ধরত য়। এ রল্পক্ষয ২১৫৪টি দ্ধযফায ফাছাআ কযা
য়। মায ভল্পে দ্ধক্ষা ায়তা ১২০৮টি, পুদ্ধষ্ট ায়তা ৩০৮টি এফং ঈবয় ায়তা মল্পয়ল্পছ ৬৩৮টি দ্ধযফায।

৯.১.১। দ্ধক্ষা ায়তা  পুদ্ধষ্ট ায়তাঃ নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন মভাট ১৮৪৬ জন দ্ধক্ষাথী দ্ধক্ষা  ৯৫৬ জন (০-৩ ফছয ফয়ী)
দ্ধশুয দ্ধযফায পুদ্ধষ্ট ায়তা দ্ধল্পল্পফ অদ্ধথ তক সুদ্ধধা মল্পয়ল্পছ ভল্পভত জানা মায়। তল্পফ সুদ্ধফধাল্পবাগী দ্ধযফাল্পযয দস্যল্পদয াল্পথ
অল্পরাচনায় জানা মায় মম, ১/২ দ্ধকদ্ধস্ত (২ ভাল্প ০১ দ্ধকদ্ধস্ত, প্রদ্ধত দ্ধকদ্ধস্ত ৮০০ টাকা) অদ্ধথ তক সুদ্ধফধা াফায য দ্ধকচৄ ংখ্যক অয
অদ্ধথ তক সুদ্ধফধা ায়দ্ধন। এভনদ্ধক তাযা জানল্পত াল্পযদ্ধন মকন তাযা সুদ্ধফধা ায়দ্ধন। তাল্পদয দ্ধবল্পমাগ তাল্পদয ন্তানল্পদয মশ্রণীল্পত
ঈদ্ধস্থদ্ধত ৮০ তাং ল্পর তাযা অদ্ধথ তক সুদ্ধফধা মথল্পক ফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ। অল্পরাচনায় অয জানা মায় মম, প্রদি কযা
কাড তগুল্পরায PIN াদ্ধযল্পয় মগল্পর, কাড ত মবল্পঙ্গ মগল্পর, এফং ল্পকল্পজা কাড ত প্রদ্ধতস্থাল্পনয মকান ব্যফস্থা প্রকে কতৃক্ষ কতৃক গ্রণ
কযা য়দ্ধন। পল্পর ল্পনল্পকয দ্ধকদ্ধস্ত ডাকঘল্পয অল্পর তাযা যাফদ্ধধ ঈল্পিারন কযল্পত াল্পযদ্ধন। জানা মগল্পছ রক্ষাদ্ধধক টাকা ডাক
দ্ধফবাল্পগ জভা অল্পছ। এ মথল্পক প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ মম, প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভদ্ধনটদ্ধযং এফং ব্যফস্থানা দ্ধছর এল্পকফাল্পযআ নাজুক।
ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতনকাল্পর অয জানা মায় মম, ফদ্ধস্তয ফাআল্পক এক জায়গায় মডল্পক দ্ধনল্পমাগকৃত এনদ্ধজ (
DATA
International) মভৌদ্ধখকবাল্পফ তথ্য ংগ্র কল্পয দ্ধক্ষা ায়তা  পুদ্ধষ্ট ায়তায জন্য সুদ্ধফধাল্পবাগী দ্ধনফ তাচন কল্পযল্পছ। সুদ্ধফধাল্পবাগী
দ্ধনফ তাচল্পনয ভয় প্রকে মথল্পক মকান প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ যাদ্ধয ঈদ্ধস্থত দ্ধছরনা ভল্পভত জানা মগল্পছ। সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা
মায় মম, সুদ্ধফধাল্পবাগী দ্ধনফ তাচন ল্পযজদ্ধভল্পন ফাদ্ধড়ল্পত ফাদ্ধড়ল্পত দ্ধগল্পয় না কযায় ল্পনক দদ্ধযদ্র দ্ধযফায সুদ্ধফধা মথল্পক ফদ্ধিত ল্পয়ল্পছ
এফং ল্পনক স্বাফরভফী দ্ধযফায সুদ্ধফধা মল্পয়ল্পছ।
৯.১.২। প্রকে কাম তিভ ফাস্তফায়ন  ভন্বয়ঃ প্রকল্পেয অতায় মভাট ১১ জন দ্ধপল্ড সুাযবাআজায দ্ধনল্পয়াগ কযা য়। মায ভল্পে ০১ জন
নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পন কাজ কল্পযল্পছ। এছাড়া ডাক দ্ধফবাগ, স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ংস্থা, স্বাস্থয দ্ধধদপ্তয, প্রাথদ্ধভক
দ্ধক্ষা দ্ধধদপ্তয প্রকল্পেয কাম তিভ ফাস্তফায়ল্পন কাজ কল্পযল্পছ। দ্ধযদতনকাল্পর নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয ফদ্ধস্তল্পত প্রকে
ফাস্তফায়ল্পনয ল্পঙ্গ জদ্ধড়ত  সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায় মম, ভন্বল্পয়য দাদ্ধয়ত্ব দ্ধনদ্ধদষ্ট না থাকায় ভাঠ ম তাল্পয়
প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভস্যায সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ এফং ফাস্তফায়নকাল্পর ঈদ্ভূত ভস্যা ভাধাল্পনয জন্য সুদ্ধফধাল্পবাগীযা কাঈল্পক ায়দ্ধন।
৯.১.৩।অআএভআ দ্ধফবাল্পগ প্রকে ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতয তথ্য মপ্রযণঃ এদ্ধডদ্ধভুক্ত প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতয তথ্য প্রদ্ধত ভাল্প  প্রদ্ধত
দ্ধতন ভাল্প অআএভআ দ্ধফবাল্পগ মপ্রযল্পণয দ্ধফধান থাকল্পর এ প্রকল্পেয মক্ষল্পে তা কযা য়দ্ধন। পল্পর একল্পনক, ংদ, ংদীয় স্থায়ী
কদ্ধভটিয দ্ধনকট ভল্পয় ভল্পয় তথ্য মপ্রযল্পণ সুদ্ধফধায সৃদ্ধষ্ট ল্পয়ল্পছ।
৯.১.৪। প্রকল্পেয ঙ্গদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতঃ প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন (নুল্পেদ ৫ দ্রষ্টব্য) গ্রগদ্ধত দ্ধফল্পিলণ কল্পয মদখা মায়
মম, Safety Net Implementation Specialist, Procurement Specialist, Junior Fiancial Consultant, Motorcycles ংল্পগ
মকান গ্রগদ্ধত য়দ্ধন। প্রকল্পেয ১৪টি ংল্পগয ভল্পে ০৫টি ংল্পগয শুন্য গ্রগদ্ধত য়া ল্পত্ব ৯০% অদ্ধথ তক গ্রগদ্ধত প্রকে
ভাদ্ধপ্ত এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মফাধগম্য নয়। দ্ধপল্ড সুাযবাআজায দ্ধনল্পয়াগ ল্পত্ব তাল্পদয জন্য দ্ধনধ তাদ্ধযত মভাটয াআল্পকর িয় কযা
য়দ্ধন। পল্পর ভাঠ ম তাল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পন এয প্রবাফ ল্পড়ল্পছ ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।
৯.১.৫। দ্ধডটঃ দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয প্রকল্পেয External দ্ধডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।
১০।

প্রকল্পেয ঈল্পদ্দশ্য জতনঃ
দ্ধজতত পরাপর
The project objective is to strengthen accountable local এ দ্ধফবাল্পগয দ্ধনকট মপ্রদ্ধযত প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন, ভাঠ
governments providing services that meet community ম তাল্পয় ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতল্পনয দ্ধবদ্ধিল্পত ফরা মায় মম,
priorities, supported by an efficient and transparent
দদ্ধযদ্র দ্ধযফায অদ্ধথ তক সুদ্ধফধা ায়ায় তাল্পদয ঈকায
intergovermental fiscal system
ল্পর প্রকে ব্যফস্থানায় িটি থাকায় কাংদ্ধখত ঈল্পদ্দশ্য
ত য়দ্ধন; মা এ প্রদ্ধতল্পফদল্পনয দ্ধযদতন ংল্প
দ্ধজত
অল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ।
দ্ধযকদ্ধেত ঈল্পদ্দশ্য

১১।

ঈল্পদ্দশ্য পুযাপুদ্ধয দ্ধজতত না ল্পর তায কাযনঃ ভস্যা  সুাদ্ধয ংল্পয অল্পরাচনায ঈয দ্ধবদ্ধি কল্পয ফরা মায় মম, প্রকল্পেয
ত য়দ্ধন।
কাদ্ধিত ঈল্পদ্দশ্য পুল্পযাপুদ্ধয দ্ধজত

১২। ভস্যাঃ
১২.১। দ্ধক্ষা ায়তা  পুদ্ধষ্ট ায়তা প্রদাল্পনয জন্য সুদ্ধফধাল্পবাগী দ্ধনফ তাচন (নুল্পেদ-৯.২ দ্রষ্টব্য) ফাদ্ধড়ল্পত ফাদ্ধড়ল্পত দ্ধগল্পয় না
কযায় ঈভেক্ত দ্ধযফায তাদ্ধরকা মথল্পক ফাদ ল্পড়ল্পছ  ঈভেক্ত নয় এভন দ্ধযফায তাদ্ধরকাভুক্ত ল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ৯.১.১);
১২.২। কযা কাল্পড তয PIN াদ্ধযল্পয় মগল্পর, কাড ত মবল্পঙ্গ মগল্পর এফং ল্পকল্পজা কাড ত প্রদ্ধতস্থান না কযায় ল্পনল্পক তাল্পদয প্রাপ্য
থ ত ঈল্পিারন কযল্পত াল্পযদ্ধন। এখল্পনা ল্পনল্পকয টাকা ডাকঘল্পয জভা অল্পছ ভল্পভত জানা মগল্পছ (নুল্পেদ-৯.১.১);
১২.৩। ভাঠ ম তাল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ০১ জন দ্ধপল্ড সুাযবাআজায দ্ধনল্পয়াগ মদয়া ল্পর তাল্পদয জন্য ফযাদ্দকৃত মভাটয
াআল্পকর মদয়া য়দ্ধন। পল্পর তাল্পদয ভাঠ ম তাল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভস্যা ল্পয়ল্পছ (নুল্পেদ-৯.১.২);
১২.৪। ভাঠ ম তাল্পয় প্রকে কাম তিভ ফাস্তফায়ল্পন ভফল্পয়য দাদ্ধয়ত্ব দ্ধনদ্ধদষ্ট না য়ায় এফং প্রকে কতৃতক্ষ কতৃতক ভদ্ধনটদ্ধযং এয
বাল্পফ সুদ্ধফধাল্পবাগীযা কাংদ্ধখত মফা ায়দ্ধন (নুল্পেদ-৯.১.২);
১২.৫। এদ্ধডদ্ধভূক্ত প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধতয তথ্য এ দ্ধফবাল্পগ মপ্রযল্পণয দ্ধফধান থাকল্পর এ প্রকল্পেয মক্ষল্পে তা কযা য়দ্ধন
(নুল্পেদ-৯.১.৩);
১২.৬। প্রকল্পেয ১৪টি ংল্পগয ভল্পধা দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয ০৫টি ংল্পগয ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত শুন্য। নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ’য ০৫টি
ংগ ফাস্তফাদ্ধয়ত না য়া প্রকে ফাস্তফায়ন পর নয় ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ-৯.১.৪);
১২.৭। প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ভদ্ধনটদ্ধযং ব্যফস্থা খুফআ দুফ তর দ্ধছর ভল্পভত প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। প্রকেটি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ দ্ধনল্পজ
ফাস্তফায়ন না কল্পয তায মকান ধীনস্থ মকান ংস্থা ফা পূণ তকারীন প্রকে দ্ধযচারক দ্ধনল্পয়াগ দ্ধদল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ন
কযল্পর কাংদ্ধখত পর ায়া মমত (নুল্পেদ-৭.৫  ৯.১.১);

১৩। সুাদ্ধযঃ
১৩.১। ১২.১ নুল্পেদ ঈদ্ধেদ্ধখত ভস্যা ভল্পয কাযণ দ্ধচদ্ধহ্রত কল্পয বদ্ধফষ্যল্পত এ ধযল্পণয প্রকে ফাস্তফায়ল্পন রব্ধ দ্ধবক্ততা
প্রল্পয়াগ কযা মমল্পত াল্পয;
১৩.২। ১২.২ নুল্পেদ নুমায়ী কযা কাড ত প্রদ্ধতস্থাল্পনয দাদ্ধয়ত্ব কাল্পদয দ্ধছর এফং প্রদ্ধতস্থান না কযায দ্ধফলয়টি খদ্ধতল্পয় মদল্পখ
প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ এফং ডাক দ্ধফবাল্পগ জভা থাকা থ ত মাল্পদয প্রাপ্য তাল্পদযল্পক বুদ্ধঝল্পয় মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ
কযল্পত ল্পফ;
১৩.৩। দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী মভাটয াআল্পকর িল্পয়য ংস্থান থাকল্পর দ্ধপল্ড সুাযবাআজাযল্পদয জন্য মভাটয াআল্পকর িয় না
কযায দ্ধফলয়টি মাচাআ কযা প্রল্পয়াজন (নুল্পেদ-১২.৩);
১৩.৪। প্রকে ফাস্তফায়ন গ্রগদ্ধত এ দ্ধফবাল্পগ মপ্রযণ না কযায দ্ধফলয়টি খদ্ধতল্পয় মদল্পখ স্থানীয় যকায দ্ধফবাগ প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রণ কযল্পফ এফং বদ্ধফষ্যল্পত কর প্রকল্পেয মেমে তথ্য মপ্রযণ দ্ধনদ্ধিত কযল্পফ (নুল্পেদ-১২.৫);
১৩.৫।

০৫টি গুরুত্বপূণ ত ংগ (

Safety Net Implementation Specialist, Procurement Specialist, Junior Fiancial

Consultant, Motorcycles) ফাস্তফায়ন না কল্পয প্রকে ভাপ্ত মঘালণা কযা গ্রণল্পমাগ্য নয়। কর ংগ ফাস্তফায়ন না কযায

দ্ধফলয়টি স্থানীয় যকায দ্ধফবাগল্পক খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এফং বদ্ধফষ্যল্পত এভনটি মাল্পত না য় তা দ্ধনদ্ধিত কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ১২.৬);
১৩.৬। স্থানীয় যকায দ্ধফবাল্পগয ধীনস্থ মকান ংস্থা ফা পূণ তকারীণ প্রকে দ্ধযচারক দ্ধনল্পয়াগ দ্ধদল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ন কযল্পর স্থানীয়
যকায দ্ধফবাগ মথামথ ভদ্ধনটদ্ধযং কযল্পত াযল্পফ এফং ঠিকবাল্পফ প্রকে ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পফ (নুল্পেদ-১২.৭);
১৩.৭।

নুল্পেদ ১৩.১ মথল্পক ১৩.৬ এ ঈদ্ধেদ্ধখত সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় কতৃতক গৃীত ব্যফস্থা এ দ্ধফবাগল্পক ফদ্ধত
কযল্পত ল্পফ।

“ফদ্দাযাট মভাড় আল্পত কণ তপৄদ্ধর নদী ম তন্ত মভদ্ধযনা ত ফাআা ড়ক ঈন্নয়ন ডাআবাযান খার  দ্ধন্নদ্ধত
খারভল্পয পুনফ তান’’
প্রকল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
(ভাপ্ত : জুন
৪
“ফোযাট মভাড় আয়ত কণ িফুয়র নদী ম িন্ত মভয়যনা ি ফাআা ড়ক উন্নন ডাআবাযান োর  য়ন্নয়ত োরভয়য পুনফ িান’’
ীল িক প্রকেটি স্থানী যকায য়ফবায়গয অতাধীন চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন কর্তিক জুরাআ, ২০১০ – জুন, ২০১৪ মভায়দ ফাস্তফায়ত
। স্থানী যকায য়ফবাগ মথয়ক প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন প্রায়প্তয য়যয়প্রয়িয়ত ফয়ণ িত প্রকেটি ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন
স্থানীয় যকায াফ-মক্টয
21.10.২০১৫ তায়যয়ে য়যজয়ভয়ন য়যদিন কযা ।
প্রকে
দ্ধযচারক এফংচট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয
বি
বৃন্দ
প্রকয়েয য়ডয়য়, য়য়অয চট্টগ্রাভ য়টি
কয়িায়যন য়প এফং প্রকে য়প মথয়ক যফযাকৃত
ংয়িষ্ট কাগজ-ত্রায়দ ম িায়রাচনা  প্রাপ্ত তয়থ্যয য়ফয়িলণ , প্রকয়েয
য়স্কভভ য়যজয়ভয়ন য়যদিন ,
য়ি
এফং প্রকল্পেয সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয় অনুষ্ঠাদ্ধনক/নানুষ্ঠাদ্ধনক
 ব্যদ্ধক্তগত ম তল্পফক্ষল্পণয য়বয়ত্তয়ত প্রকয়েয ভাপ্ত
র। প্রকে য়যদিয়নয ম িয়ফিণভ য়নয়ম্ন
ংয়িয় উস্থান কযা রঃ
১।

প্রকল্পেয মভৌদ্ধরক দ্ধফলয়াদ্ধদ

1.

প্রকল্পেয নাভ

2.

উয়যাগী ভন্ত্রণার/য়ফবাগ

3.
4.

ফাস্তফায়নকাযী
প্রকে ব্য (রি টাকা)
৪.১ ংয়ায়ধত ব্য
৪.২
৪.৩
৬.১ প্রকয়েয ভর মভাদকার
২
ভ ংয়ায়ধত মভাদ
৬.৩
২য় ংয়ায়ধত মভাদ
৬.৪ প্রকৃত ফাস্তফানকার
৬.৫
ন্ত
স্ত

6.

২।

“ফোযাট মভাড় আয়ত কণ িফুয়র নদী ম িন্ত মভয়যনা ি ফাআা ড়ক
উন্নন ডাআবাযান োর য়ন্নয়ত োরভয়য পুনফ িান’’

চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন।
৫৭২৪.২৪ (নুদান- ৪৫৭৯.৩৯ এফং চয়য়-১১৪৪.৮৫)
5724.24 (নুদান- ৪৫৭৯.৩৯ এফং চয়য়-১১৪৪.৮৫)
572০.০০
৪ মন্তত
৯৯.৯২
জুরাআ, ২০১০ - জুন ২০১2
জুরাআ, ২০১০ - দ্ধডল্পম্বয, ২০১৩
জুরাআ, ২০১০ - জুন, ২০১4
জুরাআ, ২০১০ - জুন ২০১৪
২ ফছয ফা ১০০%

টভূয়ভঃ
চট্টগ্রাভ মদয়য প্রধান ভৄদ্র ফন্দয তথা মদয়য ২ বৃত্তয নগযী। এ নগযীয়ত প্রা ৪০ রি মরাক ফফা কয়য। মদয়য প্রা
তকযা ৮০ বাগ অভদায়ন-যপ্তায়ন ফায়ণজে চট্টগ্রাভ ফন্দয়যয ভাধ্যয়ভ ম্পন্ন । মফীযবাগ অভদায়ন  যপ্তায়ন েফাী
মানফান নগযীয য়ফয়বন্ন যাস্তা য়দয় মদয়য ন্যান্য ংয় মা। সুতযাং এ নগযী মদয়য ব্যফা ফায়ণজে  থ িবনয়তক উন্নয়ন
গুরুত্বপূণ ি ভূয়ভকা ারন কয়য থায়ক। এআ নগযীয়ত য়োয়নয য়ফকা খুফ দ্রুত য়ে। পয়র চট্টগ্রাভ যয়ক মদয়য ফায়ণয়জেক
নগযী য়ায়ফ য়চয়হ্নত কযা য়য়ছ। য়কন্তু ফোযাট এফং চকফাজায়য মানজয়টয কাযয়ণ মাতাাত ব্যফস্থা ফাধাগ্রস্ত ।
ফোযাট য়ত চাক্তাআ ম িন্ত একটি নতুন যাস্তা য়নয়ভিত য়র এআ নগযীয মফীয বাগ এরাকায মানজট হ্রা ায়ফ এফং মদয়য
ন্যান্য ংয়য ায়থ কিফাজয়যয মাতাাত জতয য়ফ। চট্টগ্রাভ ভানগযীয়ত জরাফদ্ধতায জন্য যাস্তায ময়থষ্ট িয়ত ।
প্রস্তায়ফত প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ নতুন যাস্তা বতযী য়র চাক্তাআ োর েনন এফং উয়ত্তায়রত ভাটি য়জ াযণ কযা য়র জরাফদ্ধতা

হ্রা া। উয়ল্লখ্য, চাক্তাআ ডাআবাযন ংরগ্ন োরভ েনন ম্ভফ য়র এরাকায জরাফদ্ধতা হ্রা ায়ফ। নতুন যাস্তা য়নভিায়ণয
ভাধ্যয়ভ ফাকয়রত এরাকা অআন শেরা ফায়নীয মাতাাত সুগভ য়ফ য়ফধা অআন শিরা য়যয়স্থয়ত উন্নত য়ফ।
এভতাফস্থা, চট্টগ্রাভ নগযীয মমাগায়মাগ ব্যফস্থায উন্নন, মানজট য়নযন, জরাফদ্ধতা দূযীকযণ, য়যয়ফয়য উন্নন এফং অআনশংেরা ব্যফস্থায উন্নয়নয রয়িে ৫৭২৪.২৪ রি টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয় (৮০% য়জয়ফ নুদান এফং ২০% য়টি কয়িায়যয়নয
য়নজস্ব তয়ফর) জুরাআ, ২০১০ - জুন ২০১2 মভায়দ ফাস্তফায়নয রয়িে প্রকেটি গৃীত ।

৩।

উয়েশ্যঃ
(ক)

ফদ্দাযাট ল্পত চাক্তাআ ম তন্ত মানজট দ্ধনযল্পনয জন্য নতুন যাস্তা দ্ধনভতাণ,

(খ)

বৃিয ফাকদ্ধরয় এরাকায় ঈন্নততয মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা সৃদ্ধষ্টয ভােল্পভ এরাকায় অআন শিরা দ্ধযদ্ধস্থদ্ধত, প্রাকৃদ্ধতক দূল্পমাগ ত
 দ্ধগ্নদ্ধনফ তান ব্যফস্থায ঈন্নয়ন,

(গ)

প্রকে ংরগ্ন এরাকায দ্ধযল্পফ ঈন্নয়ন এফং

(ঘ)

থ তননদ্ধতক কভতকাে বৃদ্ধিয ভােল্পভ জনগল্পণয অত্নকভতংস্থাল্পনয ব্যফস্থা।

৪।
“ফদ্দাযাট মভাড় আল্পত কণ তপৄদ্ধর নদী ম তন্ত মভদ্ধযনা ত ফাআা ড়ক ঈন্নয়ন ডাআবাযান খার  দ্ধন্নদ্ধত খারভল্পয
পুনফ তান’’ীল তক প্রকেটি জানুয়াদ্ধয, ২০১০ – জুন, ২০১২ মভয়াল্পদ ৫৭২৪.২৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয গত
০৭.১২.২০১০

।

একল্পনক

প্রকল্পেয মভমাদ ব্যয়
জুন ২০১৪ ন্ত

।

দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয কাজ

প্রথভফায ২৪.০৭.২০১২ তাদ্ধযল্পখ জুন, ২০১৩ ম তন্ত এফং দ্ধদ্রৃতীয়ফায ১৮.০৮.২০১৩

থ তায়নঃ

০৫।

ংিান্ত

“ফোযাট মভাড় আয়ত কণ িফুয়র নদী ম িন্ত মভয়যনা ি ফাআা ড়ক উন্নন ডাআবাযান োর  য়ন্নয়ত োরভয়য পুনফ িান’’
ীল তক কল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ
২০১০ - ১১ ল্পত ২০১৩ - ১ ম তন্ত
(রি টাকা)
ভরদ্ধডদ্ধদ্ধ’য প্রাক্কদ্ধরত
ব্যয়
+ ccc)
০ ১

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ’য
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় +
ccc)

অবমুক্ত

5.00

5.00

(5.00+0.00)
500.00

প্রকৃত
+ ccc)

ফাস্তফ
গ্রগদ্ধত %

৫.০০

০.০৮%

(৫.০০+০০)
৫০০.০০

৫০০.০০

৮.৭

+ ccc)

(500+00)

(৫০০.০-০+০০)

4500.00

৪৫০০.০০

৪৫০০.০০

৭৮.৬১

৭১৫.০০

৭১৫.০০

১২.৫০

(3500+1000)
201৩-1৪

719.24
(574.39+144.85)
৫৭২৪.২৪

৫৭২৪.২৪

(৫৭০.০০+১৪৫.০০
৫৭২০.০০

৫৭২০.০০

৯৯.৯২

মথল্পক
মম,“ফদ্দাযাট মভাড় আল্পত কণ তপৄদ্ধর নদী ম তন্ত মভদ্ধযনা ত ফাআা ড়ক ঈন্নয়ন ডাআবাযান খার
দ্ধন্নদ্ধত খারভল্পয পুনফ তান’’ মেয ভর/ংল্পাদ্ধধত
মত
নুমায়ী ২০১০-১১ মথল্পক ২০১৩-১৪ ম তন্ত
দ্ধফদ্ধবন্ন থ ত ফছল্পয প্রকল্পেয নুকূল্পর ফযাদ্দ দ্ধছর ৫৭২৪.২৪ রক্ষ টাকা। c
মম, ফযাদ্দকৃত
৫৭২৪.০০
৫৭২০.০০ রক্ষ টাকা ফভৄক্ত কযা ল্পয়ল্পছ এফং ফভৄক্তকৃত ৫৭২০.০০ রক্ষ টাকাআ ব্য য়য়ছ।সুতযাং প্রকয়েয
 ফাস্তফ গ্রগয়ত মথাক্রয়ভ ১০০%  ৯৯.৯২।
০৬|

স্ত

নঃ প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত য়ফয়বন্ন ংয়গয প্রাক্করন  ফাস্তফান য়নম্নরুঃ

একক

স্ত
৪



স্তফ
1.
2.
3.
4.

ভূদ্ধভ দ্ধধগ্রণ
দ্ধফদ্ধল্ডং কল্পম্পাল্পন
যাস্তা দ্ধনভতাণ
ব্রীজ এফং কারবাট ত
মভাট=

তাং
ফগ ত দ্ধভটায
দ্ধভটায
ংখ্যা

৫০০০.০০
৩১৬.৭০
৩০৭.৫০
১০০.০৪
৫৭২৪.২৪

৩৩১.৮০
২৯৪৩.০০
৩২৫২.০০
৩

৫০০০.০০
৩১৬.৭০
৩০৩.৫০
১০০.০৪
৫৭২০.০০

৩৩১.৮০
২৯৪৩.০০
৩২০৭.১৫
৩

উয়যয াযয়ণ মথয়ক মদো মা মম, প্রকয়েয মভাট প্রাক্কয়রত ব্য ৫৭২৪.২৪ রি টাকায ভয়ধ্য ৫০০০.০০ (৮৭.৩৫%) ভূয়ভ য়ধগ্রয়ণয
কায়জ ব্য য়য়ছ। ফয়ষ্ট ৭২৪.২৪ রি টাকা (১২.৬৫%) বফন য়ফনষ্টকযণ ফাফদ িয়তপুযণ ৫.৫৩, যাস্তা য়নভিাণ ৫.৩৭% এফং ব্রীজ
 কারবাট ি ব্য য়য়ছ ১.৭৫%ব্য কযা য়য়ছ। য়য়অয-এ উয়ল্লয়েত তথ্য নুমাী ভূয়ভ য়ধগ্রণ, দ্ধফদ্ধল্ডং কল্পম্পাল্পন এফং ব্রীজ 
কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয কাজ তবাগ ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ, যাস্তা দ্ধনভতাল্পণয মক্ষল্পে নুল্পভাদ্ধদত ফযাল্পদ্দয মচল্পয় ৪.২৪ রক্ষ টাকা কভ ব্যয়
ল্পয়ল্পছ এফং ৪৪.৮৫ দ্ধভটায কভ যাস্তা দ্ধনদ্ধভ তত ল্পয়ল্পছ। এতদংিান্ত ফণ তনা নুল্পেদ- ৯ এ ম তল্পফক্ষণ ংল্প দ্ধফস্তাদ্ধযত ফণ তনা কযা ল্পয়ল্পছ।
৭।

ণ ভাপ্ত

মপ্রয়যত য়য়অয মভাতায়ফক মকান

৮।
িয় ংিান্ত কাম তিভঃ “ফদ্দাযাট মভাড় আল্পত কণ তপৄদ্ধর নদী ম তন্ত মভদ্ধযনা ত ফাআা ড়ক ঈন্নয়ন ডাআবাযান খার
দ্ধন্নদ্ধত খারভল্পয পুনফ তান’’ ীল তক প্রকল্পেয অতায় ৫০০০.০০ রক্ষ টাকায় ৩৩১.৮০ তক জদ্ধভ দ্ধধগ্রণ, ৩১৬.৭০ রক্ষ
টাকায় ২৯৪৩.০০ ফগ ত দ্ধভটায বফন দ্ধফনষ্টকযণ, ৩০৭.৫০ রক্ষ টাকায় ৩.২৫২ দ্ধকঃ দ্ধভঃ যাস্তা দ্ধনভতাণ এফং ১০০.০৪ রক্ষ টাকায় ১টি ব্রীজ
 ২টি কারবাট ত দ্ধনভতাল্পণয ংস্থান যল্পয়ল্পছ। ঈদ্ধেদ্ধখত কাম তিল্পভয ভল্পে জদ্ধভ দ্ধধগ্রণ  বফন দ্ধফনষ্টকযল্পণয রল্পক্ষয গৃীত কাম তিভ মজরা
প্রাক চট্টগ্রাল্পভয ভােল্পভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ফদ্ধষ্ট ৩.২৫২ দ্ধকঃ দ্ধভঃ যাস্তা দ্ধনভতাণ কাম তিভল্পক ৫টি প্যাল্পকল্পজ (প্রদ্ধত প্যাল্পকজ ৬৫০
দ্ধভটায) এফং ব্রীজ  কারবাট ত দ্ধনভতাণ ১টি প্যাল্পকল্পজয অতায় িয় কাম তিভ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। যাস্তা দ্ধনভতাল্পণয ৫টি
মজয ভে
য়ল্পনয ভােল্পভ ১নং প্যাল্পকজ এফং ব্রীজ  কারবাট ত দ্ধনভতাণ
ন্ত কল্পম্পাল্পনল্পন্টয িয় ংিান্ত তথ্যায়দ য়ফস্তায়যত
ম িায়রাচনাপূফ িক য়নয়ম্ন ংয়িয় উস্থান কযা ’রঃ

3.
4.
৮.১।

(প্যাল্পকজ -১)
ণ
(১ নং প্যাল্পকজ)

যাস্তা য়নভিায়ণয জন্য ১ নং প্যায়কয়জয প্রাক্কয়রত ব্য য়ছর ৬১.৫০ রি টাকা। এ প্যায়কয়জয জন্য মথাক্রয়ভ বদয়নক অজাদী তায়যে২৭.১২.২০১৩; এফং বদয়নক ভকার, তায়যে -২৯.১২.২০১৩ য়ফজ্ঞয়প্ত প্রকায়ত । য়ফজ্ঞয়প্ত নুমাী দযত্র জভা এফং মোরায তায়যে
য়ছর ২১.০১.২০১৪। প্যাকয়জয জন্য ২ টি দযত্র য়ফক্র  এফং ৪-টি ঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠানআ দযত্র দায়ের কয়য।
অয়নাাযা
মফগভ, প্রধান য়নফ িাী কভিকতিা মক অফায়ক কল্পয গঠিত ৫ দস্য য়ফয়ষ্ট দযত্র ভোন কয়ভটি (উয়ল্লখ্য মম, উক্ত ভোন
কয়ভটিয়তচট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন ফয় িভূত গণপূতি য়ধদপ্তয এফং চট্টগ্রাভ উন্নন কর্তিয়িয২ জন দস্য য়ছয়রন)০৯.০২.২০১৪ তায়যয়ে
দযত্র ভোন কয়যন। উক্ত কয়ভটিয ভোয়ন ২-টি প্রয়তষ্ঠানয়ক বফধ (Responsive) ফয়র য়ফয়ফয়চত । তয়ফ, ফ িয়নম্ন দযদাতা য়ায়ফ
মভ িা সুযভা আোযন্যানারয়ক য়নফ িায়চত কযা । মভ িা সুযভা আোযন্যানার-এয প্রস্তায়ফত মটোয ভে য়ছর ৬১.৪৬ রি টাকা; মা
প্রকয়েয য়য়ডউয়র উয়ল্লয়েত প্রাক্কয়রত ভে(৬১.৫০ রি টাকা) য়িা ৪০০০.০০ টাকা কভ। য়নফ িায়চত প্রয়তষ্ঠায়নয ংয়গ ২৩.০৩.২০১৪
তায়যয়ে কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত । ঐ তায়যয়েআ কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক৩১.০৫২০১৪ তায়যয়ে যাস্তায য়নভিাণ
কাজ ভায়প্তয জন্য য়নধ িায়যত ।
৮.২.

ণ

ণ প্যায়কয়জয প্রাক্কয়রত ব্য য়ছর ১০০.০৪রি টাকা। এ প্যায়কয়জয জন্য মথাক্রয়ভ বদয়নক
অজাদী তায়যে-২৭.১২.২০১৩; এফং বদয়নক ভকার, তায়যে -২৯.১২.২০১৩য়ফজ্ঞয়প্ত প্রকায়ত । য়ফজ্ঞয়প্ত নুমাী দযত্র জভা এফং
মোরায তায়যে য়ছর ২১.০১.২০১৪। প্যাকয়জয জন্য ৫টি দযত্র য়ফক্র  এফং ৫টি ঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠানআ দযত্র দায়ের কয়য।
অয়নাাযা মফগভ, প্রধান য়নফ িাী কভিকতিা মক অফায়ক কল্পয গঠিত ৬ দস্য য়ফয়ষ্ট দযত্র ভোন কয়ভটি (উয়ল্লখ্য মম, উক্ত ভোন
কয়ভটিয়ত চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন ফয় িভূত গণপূতি য়ধদপ্তয এফং চট্টগ্রাভ উন্নন কর্তিয়িয ২ জন দস্য য়ছয়রন) ০৯.০২.২০১৪
তায়যয়ে দযত্র ভোন কয়যন। উক্ত কয়ভটিয ভোয়ন ৫-টি প্রয়তষ্ঠানয়ক বফধ (Responsive) ফয়র য়ফয়ফয়চত । তয়ফ, ফ িয়নম্ন
দযদাতা য়ায়ফ মভ িা মজ.য়ফ. কনস্ট্রাকনয়ক য়নফ িায়চত কযা । মভ িা মজ.য়ফ. কনস্ট্রাকন-এয প্রস্তায়ফত মটোয ভে য়ছর ৯৫.০৩৮
রি টাকা; মা প্রকয়েয য়য়ডউয়র উয়ল্লয়েত প্রাক্কয়রত ভে (১০০.০৪রি টাকা) য়িা ৫.০০২ রি টাকা কভ। য়নফ িায়চত প্রয়তষ্ঠায়নয
ংয়গ ০৯.০৪.২০১৪ কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত । ঐ তায়যয়েআ কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ৩১.০৫.২০১৪ তায়যয়ে
যাস্তায য়নভিাণ কাজ ভায়প্তয জন্য য়নধ িায়যত ।
৯।

ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন

অআএভআদ্ধড’য দ্ধযচারক কতৃতক গত 22.10.2015 তাদ্ধযল্পখ প্রকেটিয ভাপ্ত কাজ ভল্যায়ল্পনয জন্য দ্ধযদতন কযা য়। য়যদিনকায়র
প্রকে দ্ধযচারক  চট্টগ্রাভ দ্ধটি কল্পতাল্পযল্পনয প্রকে ংদ্ধিষ্ট কভিকতিাবৃন্দ উয়স্থত য়ছয়রন।
তনকৃত দ্ধফদ্ধবন্ন মভয
দ্ধনল্পে ঈস্থান কযা
৯.১
চট্টগ্রাভ য়যয ফোযাট মথয়ক কণ িফুয়র নদী ম িন্ত য়ফস্তৃত চাক্তাআ োর ফযাফয ৩.২৫২ য়কঃয়ভঃ অযয়য় মভয়যন ফাআা য়নভিায়ণয
ি
রয়িে চট্টগ্রাভ য়যয ব্যস্ততভ ্নয়তপূণ ি এরাকা ৫০০০.০০ রি টাকা ব্যয় ৩৩১.৮০ তক জয়ভ য়ধগ্রণপূফ িক ২৯৫৩ ফগয়ভটায
ফাড়ী্য য়ফনষ্টকযয়ণয িয়তপুযণ ফাফদ ৩১৬ ৯০ রি টাকা য়যয়াধ কযা য়য়ছ ভয়ভি প্রকে কাম িারয় যয়িত নয়থ য়ত্র মদো মা।
য়য়অয এ উয়ল্লয়েত তথ্য নুমাী ফাস্তয়ফ ৩.২০৭১৫ য়কঃয়ভঃ ময়যং ফে যাস্তা য়নভিাণ কযা য়য়ছ; মা প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত
উয়ল্লয়েত যাস্তায ৩২৫২.০০ মচয় ৪৪.৮৫ দ্ধভটায কভ।
য়যদিনকায়র যাস্তাটি আয়টয ময়যং ফে দ্বাযা য়নভিাণ কযা য়য়ছ ভয়ভি মদো মা য়নভিাণ কায়জ ব্যফহৃত আয়টয ভান অাত দৃয়ষ্টয়ত বার
ফয়র প্রতীভান । তয়ফ আটগুয়রায ভয়ধ্য মফ পাঁক (গ্যা) য়যরয়িত । প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত যাস্তায প্রস্থতা ৬.০০

য়ভটায (২০.০০ ফুট) উয়ল্লে থাকয়র শুদৄভাত্র যাস্তায শুরু  মল প্রান্ত থ িাৎ ফড় যাস্তায ংয়মাগ স্থয়র নফয়নয়ভিত যাস্তায প্রস্থতা ২০
ফুট াা মা এফং ফয়ষ্ট ংয় স্থান মবয়দ যাস্তায প্রস্থতা ১২ মথয়ক ১৬ ফুট াা মা। যাস্তায উব া ১ ফুট প্রস্থ গাআড
ার যয়য়ছ ভয়ভি মদো মা। দয়িণ ায়য গাআডার আয়তাঃপুয়ফ ি চট্টগ্রাভ য়যয জরাফদ্ধতা দুযীকযয়ণয/নদ িভায ায়ন য়নস্কায়নয
রয়িে য়নয়ভিত চাক্তাআ োয়রয উন্নয়নয ভ য়নভিাণ কযা য়য়ছর। উত্তয ায়য গাআডার ফতিভান প্রকয়েয অতা য়নভিাণ কযা
য়য়ছ। য়যদিনকায়র যাস্তায য়কছু য়কছু স্থান মডয়ফ মগয়ছ অফায মকাথা মকাথা আট উয়ঠ মগয়ছ ভয়ভ মদো মা (য়চত্র- ১  ২)। যাস্তায
ফস্থা দৃয়ষ্ট প্রতীভান  মম, যাস্তা য়নভিায়ণয মিয়ত্র ঠিকভত কভপ্যাকন না কয়যআ যাস্তায উয়য ময়যংফয়েয আয়টয স্তয য়ফছায়না
য়য়ছ। পয়র যাস্তা মদয়ফ/মবংয়গ মায়ে। ফায়েকবায়ফ প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত গাআড ার এফং যাস্তায গুনগত ভান য়নম্ন ভায়নয ভয়ভি
প্রতীভান য়য়ছ। য়ফলটি প্রকে ফাস্তফানকাযী ংস্থা এফং প্রায়নক ভন্ত্রণার েয়তয় মদেয়ত ায়য।

য়চত্র- ১: এয়রায়ভয়রা  পাঁকা পাঁকা বায়ফ য়ফন্যাস্ত আট  যাস্তায
মদয়ফ মাা

য়চত্র- ২: যাস্তায মদয়ফ মাা  বাংগা ংয় য়তয়যক্ত
ায়াট ি য়দয় যাস্তা ংযিয়ণয প্রয়চষ্টা

চট্টগ্রাভ য়যয জরাফদ্ধতা দুযীযয়ণয/নদ িভায ায়ন য়নস্কায়নয রয়িে এিয়কয়বটয য়দয় ভয় ভয় চাক্তাআ োর য়যস্কায কযায
য়নয়ভত্ত মভয়যন ফাআাটি য়নভিাণ কযা য়র এিয়কয়বটয ফা াধাযণ ভানুয়লয ব্যফায উয়মাগী মকান মানফান এ নফয়নয়ভিত যাস্তাটি
য়দয় চরাচর কযয়ছ না। পয়র াশ্বিফতী চাক্তাআ োয়রয ফজিে য়যস্কায কযা মায়ে না। এভনয়ক ভানুয়লয ায় মেঁয়ট চরাচয়রয
উয়মায়গতা ফতিভায়ন এ যাস্তায মনআ। মকননা, নফয়নয়ভিত যাস্তায উয যাস্তায ায় ফফাকাযী য়নম্ন অয়য মরাকজন য়ফয়বন্ন মা
চায়রয় মায়ে ভয়ভি মদে মা (য়চত্র – ৩  ৪)। যাস্তাটি ব্যফহৃত না া য়নক স্থায়ন ্া-ারা/অগাছা জয়ন্য়ছ ভয়ভি মদো মা
(য়চত্র – ৫)।

য়চত্র- ৩: নফয়নয়ভিত যাস্তায উয বফধ
য়চত্র- ৪: নফয়নয়ভিত যাস্তা বফধ দের য়চত্র- ৫: যাস্তায উয জন্ায়না ্া-ারা এফং
য়রয়থয়নয ব্যফা
াশ্বিফতী চাক্তাআ োয়র জয়ভ থাকা ভরায স্তু।
কয়য উয উন্নত জায়তয কুকুয ারন

এ প্রংয়গ জানয়ত চাা য়র প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ জানান মম, চাক্তাআ োয়রয জরাফদ্ধতা য়নযয়নয রয়িে ফোযাট মথয়ক
কণ িফুয়র ম িন্ত যাস্তায মভাট বদ্ ি ৮.00 য়কঃয়ভঃ যাস্তা য়নভিাণ কযয়ত য়ফ। তন্য়ধ্য এ প্রকয়েয অতা ফোযাট মথয়ক ৩.207
য়কঃয়ভঃ য়নভিাণ য়য়ছ। চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয য়নজস্ব থ িায়ন কণ িফুয়র নদী ম িন্ত যাস্তায ফয়ষ্ট ং য়নভিাণাধীন যয়য়ছ।

ম্পূণ ি যাস্তাটি য়নয়ভিত না া ফতিভান প্রকয়েয য়নয়ভিত ং ব্যফায কযা মায়ে না। যাস্তায ফায়ক ং দ্রুত য়নভিাণপূফ িক যাস্তাটি
ব্যফায উয়মাগী কযায জন্য প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দয়ক যাভি মদা র।
৯.২। ব্রীজ  কারবাট ি য়নভিাণঃ
প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত ১০০.04 রি টাকা ব্যয় ১৯ য়ভটায বদ্ ি এফং ৮ য়ভটায প্রস্থতা য়ফয়ষ্ট ১টি য়য় গাড িায ব্রীজ  ২টি
কারবাট ি য়নভিায়ণয ংস্থান যয়য়ছ এফং ম নুমাী উয়ল্লয়েত টাকা ব্যয় ১ ব্রীজ  ২টি কারবাট ি য়নভিাণ কযা য়য়ছ ভয়ভি য়য়অয এ
উয়ল্লে যয়য়ছ। তয়ফ ফাস্তয়ফ য়যদিনকায়র মদো মা মম, প্রকে এরাকা মকান ব্রীজ ফা কারবাট ি য়নভিাণ কযা য়ন। ফযং এআচয়ফয়ফ
যাস্তায ভায়ঝ ভায়ঝ ৩০ মথয়ক ৫০ য়ভটায য য; ৮০০.০০ মথয়ক ১৫০০.০০ য়ভয়রয়ভটায প্রস্থতা য়ফয়ষ্ট য়নকগুয়রা ক্র মরন য়নভিাণ
কযা য়য়ছ। ক্র মরয়নয উয লাফগুয়র যাস্তায ায়থ ভান বায়ফ স্থান কযা য়ন এফং স্থায়ত লাফগুয়রায য়ফয়বন্ন স্থান বাংগা যয়য়ছ
ভয়ভি মদো মা (য়চত্র – ৬,৭  ৮)। ফায়েক দৃয়ষ্টয়ত ক্র মরয়নয উয স্থায়ত লাফগুয়র য়নম্ন ভায়নয ভয়ভি প্রতীভান য়য়ছ। য়ফলটি
প্রকে ফাস্তফানকাযী ংস্থা েয়তয় মদেয়ত ায়য।

য়চত্র- ৬: যাস্তায ায়থ ভানবায়ফ স্থায়ত
লাফ

য়চত্র- ৭: ভানবায়ফ স্থায়ত লায়ফয
বাংগা ং

য়চত্র- ৮: ভানবায়ফ স্থায়ত লায়ফয
বাংগা ং

ব্রীজ  কারবায়ট িয য়যফয়তি ক্র মরন য়নভিায়ণয য়ফলয় জানয়ত চাা য়র প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ জানান মম, কারবাট ি ফা ব্রীজ
য়নভিায়ণয জন্য মম য়যভাণ জাগায প্রয়াজন; ফাস্তয়ফ ম য়যভান জাগা না াা ক্র মরন য়নভিাণ য়য়ছ। উয়ল্লখ্য, প্রকয়েয
প্রয়কউযয়ভে কাম িক্রয়ভ ব্রীজ/কারবাট ি য়নভিায়ণয য়ফল উয়ল্লে কযা য়য়ছ এফং ব্রীজ  কারবাট ি য়নভিায়ণয জন্য মটোয অফান, চুয়ক্ত
ম্পাদন, য়ফর য়যয়াধ জয়নত কর কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়য়ছ। প্রকয়েয য়ডয়য়য়ত য়য় গাড িায ব্রীজ/কারবাট ি য়নভিায়ণয ংস্থান
থাকা য়ত্ব প্রকে ংয়াধন না কয়য ব্রীজ/কারবায়ট িয য়যফয়তি ক্র মরন য়নভিাণ কযা য়যকেনা শংেরায য়যয়ি। য়ফলটি ংয়িষ্ট
প্রায়নক ভন্ত্রনার েয়তয় মদেয়ফ।
১০
এ ঈদ্ধেদ্ধখত তথ্য
জনাফ কাভরুর আরাভ, য়নফ িাী প্রয়কৌরী, চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যন প্রকল্পেয পূণ ত ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদ
৩০.০২.২০১১১ মথল্পক ৩০.০৬.২০১৪ ম িন্ত
প্রকে দ্ধযচারক দ্ধাল্পফ দাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন।
১১।

ন্ত :
ময়ল্পছ

দ্ধডল্পট

২০১০ -১১ মথল্পক 201৩-1৪ ম িন্ত পূণ ি ফাস্তফান মভায়দ Internal এফং External Audit
ভল্পভত ঈল্পেখ যল্পয়ল্পছ|

1২|
ত রাপরভ ংল্পক্ষল্প দ্ধনল্পে ঈল্পেখ কযা রঃ
প্রকেয দ্ধনদ্ধদষ্ট ঈদ্দশ্য জল্পন তয রল্পক্ষয দ্ধজত

দ্ধযকদ্ধেত

দ্ধজতত পরাপর

(ক) ফদ্দাযাট ল্পত চাক্তাআ ম তন্ত মানজট দ্ধনযল্পনয জন্য
নতুন যাস্তা দ্ধনভতাণ,
(খ) ল্পযয ফাকদ্ধরয়া এরাকায় ঈন্নততয মমাগাল্পমাগ
ব্যফস্থা সৃদ্ধষ্টয ভােল্পভ এরাকায় অআন শিরা
দ্ধযদ্ধস্থদ্ধত, প্রাকৃদ্ধতক দুল্পম তাগ  দ্ধগ্নদ্ধনফ তান
ব্যফস্থায ঈন্নয়ন,
(গ) প্রকে ংরগ্ন এরাকায দ্ধযল্পফ ঈন্নয়ন এফং
(ঘ) থ তননদ্ধতক কভতকাে বৃদ্ধিয ভােল্পভ জনগল্পণয
অত্নকভতংস্থাল্পনয ব্যফস্থা।

১৩।

প্রকয়েয অতা ফোযাট য়ত কণ িফুরী নদীয মভানা ম িন্ত
চাকতাআ োর ফযাফয ৩২০৭.১৫ য়ভটায ময়যংফে যাস্তা  ব্রীজ 
কারবিাট এয য়যফয়তি ংখ্য ক্র মরন য়নয়ভিত য়য়ছ। তয়ফ এ যাস্তা
য়দয় মকান মানফান, ভানুল ফা চাক্তাআ োয়রয ভরা অফ িজনা
য়নস্কায়নয রয়িে মস্কয়বটয চরাচর কযয়ছ না। পয়র চট্টগ্রাভ য়যয
মানজট য়নযন, জরাফদ্ধতা দূয়যকযণ, মমাগায়মাগ মনটাকি স্থান,
অআনশংেরায ব্যফস্থায উন্নন, য়যয়ফয়য উন্নন, অত্দ-কভিংস্থান
সৃয়ষ্ট এফং থ িনীয়ত উন্নয়তয়ত নফয়নয়ভিত যাস্তাটি য়যদিনকারীন ম িন্ত
মকান ভূয়ভকা যােয়ছ না। সুতযাং প্রকয়েয অংয়ক উয়েশ্য য়জিত
য়য়ছ ফরা মময়ত ায়য।

ণ
প্রকয়েয প্রকৃত উয়েশ্য জিয়ণয রয়িে চাক্তাআোর ফযাফয ৮ য়কঃ য়ভঃ যাস্তা য়নভিাণ কযা প্রয়াজন। তয়ফ ফতিভান প্রকয়েয
অতা য়নভিাণ কযা য়য়ছ ৩২০৭.১৫ য়ভটায। যাস্তায ফয়ষ্ট ং চট্টগ্রাভ য়টি কয়িায়যয়নয য়নজস্ব থ িায়ন
ফাস্তফানাধীন যয়য়ছ। নফয়নয়ভিত যাস্তায য়ধকাং স্থান বফধ দের দেয়র যয়য়ছ। পয়র এ যাস্তা য়দয় মকান মানফান
চরাচর কযয়ত াযয়ছ না। সুতযাং প্রকয়েয বৃৎ উয়েশ্য জিন য়ফয়িত য়ে।

১৪।
প্রকে ফাস্তফাদ্ধয়ত কাম তিভদ্ধযদতনকাল্পর দ্ধনল্পেয দ্ধফলয়গুদ্ধর দ্ধযরদ্ধক্ষত ল্পয়ল্পছ।
1৪.1।

প্রকল্পেয ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মভয়াদ দ্ধছর জুরাআ,
২০১০ মথল্পক জুন, ২০১২ ম তন্ত ২ ফছয।দ্ধকন্তু প্রকল্পেয দ্ধকন্তু প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ জুন, ২০১৪। প্রকে ফাস্তফায়ল্পন
ভয় মরল্পগল্পছ ৪ ফছয; মা ভর নুল্পভাদ্ধদত ভল্পয়য তুরনায় ১০০% ভয় মফী মরল্পগল্পছ (নুল্পেদ -৪)।

১৪.২

নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত প্রকয়েয অতায় ৩২৫২.০০ য়ভঃ অযয়য় মভয়যন ফাআা যাস্তা য়নভিায়ণয কথা থাকয়র ফাস্তয়ফ
য়নভিাণ কযা য়য়ছ ৩২০৭.১৫ য়ভঃ ময়যং ফে যাস্তা; মা নুয়ভায়দত যাস্তায মচয় বদয়্ ি ৪৪.৮৫ দ্ধভটায কভ। প্রকল্পেয
দ্ধডদ্ধদ্ধল্পত যাস্তায প্রস্থতা ৬ দ্ধভটায (২০ পৄট) ধল্পয অয়তন দ্ধনরুন কযা ল্পয়ল্পছ (৩২৫২.০০x৬.০০) ১৯৫১২.০০
ফগদ্ধত ভটায। দ্ধকন্তু দ্ধধকাং স্থাল্পনআ যাস্তায প্রস্থতা ১২ মথল্পক ১৭ পৄট যল্পয়ল্পছ। সুতযাং দ্ধনদ্ধভতত যাস্তায দদল্পঘ তয াাাদ্ধ
যাস্তায দ্ধফযভান প্রস্থতা নুমায়ী যাস্তায অয়তন ল্পনক কভ ভল্পভত প্রতীয়ভান য়। তাছাড়া, অযদ্ধদ্ধ যাস্তায দ্ধযফল্পতত
মদ্ধযং ফে যাস্তা দ্ধনভতাল্পণয ব্যয় তুরনাভরকবাল্পফ কভ ফায কথা। দ্ধকন্তু দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী এ খাল্পত ভাে ৪.২৪ রক্ষ টাকা
কভ ব্যয় ল্পয়ল্পছ। সুতযাং প্রকল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ ংল্পাধন ব্যদ্ধতত যাস্তায দ্ধযভাণ হ্রা ফা যাস্তায মস্প্য়য়পয়কন দ্ধযফততন কযা
দ্ধযকেনা  অদ্ধথ তক শংখরায দ্ধযদ্ধি ভল্পভত প্রতীয়ভান য় (নুল্পেদ -৯.১)।

১৪.৩

প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ময়যং ফে যাস্তায য়ফয়বন্ন স্তয গুয়র ঠিকভত কম্পোকন না কয়য য়নভিাণ কযা য়য়ছ পয়র যাস্তায
য়ফয়বন্ন স্থান মদয়ফ মদয়ফ মগয়ছ এফং আট এয়রায়ভয়রা য় য়ড়য়ছ ভয়ভি প্রতীভান  (নুল্পেদ -৯.১)।

১৪.৪

প্রকয়েয য়ডয়য়য়ত ১৯ য়ভটায দী্ ি  ৮ য়ভটায প্রস্থ ১টি ব্রীজ  ২ কারবিাট য়নভিায়ণয কথা থাকয়র ফাস্তয়ফ ৩০-৫০
য়ভটায ব্যফধায়ন ৮০০-১৫০০ য়ভয়রয়ভটায প্রস্থতা য়ফয়ষ্ট য়নকগুয়রা ক্র মরন য়নভিাণ কযা য়য়ছ। প্রকয়েয য়ডয়য়
ংয়াধন ব্যয়তত এ ধযয়ণয মস্প্য়য়পয়কয়নয য়যফতিন য়যকেনা শংেরায য়যয়ি ভয়ভিপ্রতীভান 
(নুল্পেদ -৯.২)।

১৪.৫

ময়যংফে যাস্তায আটগুয়রয ভয়ধ্য পাঁকা য়যরয়িত য়য়ছ এফং ক্র মরয়নয লাফগুয়র উচুয়নচুবায়ফ স্থান কযা য়য়ছ। এ
ধযয়ণয ভান যাস্তা য়দয় মানফান  ভানুয়লয চরাচয়রয ভ দূ্ িটনায অংকা যয়য়ছ (নুল্পেদ -৯.১)।

Time Over-run

১৪.৬

নফয়নয়ভিত যাস্তাটি উয বফধ দেরদায়যয কফয়র থাকা জনগণ যাস্তাটি ব্যফায কযয়ত াযয়ছ না। পয়র যাস্তা মথয়ক
কাংয়েত সুয়ফধা মথয়ক এরাকাফাী ফয়ঞ্চত য়ে ভয়ভি প্রতীভান  (নুল্পেদ -৯.১)।

14.7

প্রকে ফাস্তফানকাযী ংস্থা এফং প্রায়নক ভন্ত্রাণারয়য মথামথ ভয়নটয়যং এফং সুাযয়বন না কযায কাযয়ণআ প্রকয়েয
ফাস্তফান য়ফরয়িত য়য়ছ এফং ফাস্তফায়ত কায়জয ভান য়নম্ন ভায়নয য়য়ছ ভয়ভি প্রতীভান ।

১৫। অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ
১৫.১। দ্ধফল্পফচয প্রকল্পেয ভর নুল্পভাদ্ধদত ভয়কার ২ ফছল্পযয দ্ধযফল্পতত প্রকেটি ৪ ফছল্পয ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ। সুতযাং বদ্ধফষ্যল্পত
প্রকল্পেয ফাস্তফায়ল্পন মমন নুরু ভয় মক্ষন না য় ম দ্ধফলল্পয় প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংদ্ধিষ্ট ংস্থা এফং প্রাদ্ধনক
ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নুল্পেদ -৪, ১৪.১)।
১৫.২। প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধডদ্ধদ্ধ’য ংল্পাধন ব্যদ্ধততআ যাস্তায দ্ধযভাণ (৪৪.৮৫ দ্ধভটায কভ) এফং অযদ্ধদ্ধ যাস্তায দ্ধযফল্পতত
কভ প্রস্থতা দ্ধফদ্ধষ্ট মদ্ধযং ফে যাস্তা দ্ধনভতাল্পণয দ্ধফলয়টি প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এ
দ্ধফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা

কযল্পফ

৯.১, ১৪.২ ।

১৫.৩। প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত উয়ল্লয়েত ১৯ য়ভটায দী্ ি  ৮ য়ভটায প্রস্থ ১টি য়য় গাড িায ব্রীজ এফং ২ টি কারবিাট
য়নভিায়ণয য়যফয়তি ৩০-৭০ য়ভটায ব্যফধায়ন ৮০০-১৫০০ য়ভয়রয়ভটায প্রস্থতায য়ফয়বন্ন ক্র মরন য়নভিায়ণয য়ফলটি প্রকে
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ংদ্ধিষ্ট প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয় খদ্ধতল্পয় মদখল্পফ এ দ্ধফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা
কযল্পফ
৯.২, ১৪.৪ ।
১৫.৪। প্রকে ফাস্তফানকাযী ংস্থা প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ময়যংফে যাস্তায মদয়ফ মাা স্থানভ, যাস্তায উয়যবাগ মথয়ক
উয়ঠ মাা আটভ এফং ক্র মরয়নয উয স্থায়ত বাংগা লাফভ মভযাভত/প্রয়তস্থায়নয প্রয়াজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ
৯.১,৯.২, ১৪.৪  ১৪.৫ ।
১৫.৫। প্রকল্পেয দ্ধনদ্ধভ তত যাস্তায ঈয চরভান নফধ কাম তিভভ ঈল্পেদপূফ তক যাস্তাটি চরাচর ঈল্পমাগী কযায রল্পক্ষয প্রাদ্ধনক
ভন্ত্রণারয় এফং প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ (নুল্পেদ-৯.১, ১৪.৬)।
১৫.৬। নুল্পেদ ১৫.১ -১৫.৫-এয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় মল্পথাভেক্ত ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা অগাভী এক ভাল্পয ভ মে
।

“াফনা মজরায সুজানগয উয়জরায গাজনায য়ফয়রয ংয়মাগ নদী েনন, মচ সুয়ফধায উন্নন এফং ভৎস্য চাল (২ ংয়ায়ধত
প্রকল্পেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন
ভাপ্ত জুন
৪
“াফনা মজরায সুজানগয উয়জরায গাজনায য়ফয়রয ংয়মাগ নদী েনন, মচ সুয়ফধায উন্নন এফং ভৎস্য চাল (২ ংয়ায়ধত ’’
ীল তক প্রকেটি স্থানী যকায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারয়য ধীনস্থ
প্রয়কৌর য়ধদপ্তয়যয (এরয়জআয়ড)
তত্ত্বাফধায়ন জানুাযী, ২০১০ – জুন, ২০১৭ (এরয়জআয়ড’য ং ৩০ জুন, ২০১৪) মভায়দ ফাস্তফায়ত । স্থানী যকায য়ফবাগ মথয়ক
প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন প্রায়প্তয য়যয়প্রয়িয়ত ফয়ণ িত প্রকেটি ফাস্তফায়ন দ্ধযফীক্ষণ  ভল্যায়ন
স্থানীয় যকায
াফ-মক্টয
১০ মভ, ২০১৫ তায়যয়ে য়যজয়ভয়ন য়যদিন কযা ।
প্রকে দ্ধযচারক, াফনা মজরায
বৃন্দ
প্রকয়েয য়ডয়য়, য়য়অয স্থানী যকায প্রয়কৌর য়ধদপ্তয়যয াফনা
মজরা য়প এফং প্রকে য়প মথয়ক যফযাকৃত
ংয়িষ্ট কাগজ -ত্রায়দ ম িায়রাচনা  প্রাপ্ত তয়থ্যয য়ফয়িলণ , প্রকয়েয
য়স্কভভ য়যজয়ভয়ন য়যদিন ,
য়ি
এফং প্রকল্পেয সুদ্ধফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ দ্ধফদ্ধবন্ন দ্ধফলল্পয় অনুষ্ঠাদ্ধনক/নানুষ্ঠাদ্ধনক
 ব্যদ্ধক্তগত ম তল্পফক্ষল্পণয য়বয়ত্তয়ত প্রকয়েয ভাপ্ত
র। প্রকে য়যদিয়নয ম িয়ফিণভ য়নয়ম্ন
ংয়িয় উস্থান কযা রঃ
১।

প্রকল্পেয মভৌদ্ধরক দ্ধফলয়াদ্ধদ

2.

প্রকল্পেয নাভ

3.

উয়যাগী ভন্ত্রণার/য়ফবাগ

4.
5.

ফাস্তফায়নকাযী
প্রকে ব্য (রি টাকা)
৪.১ ংয়ায়ধত ব্য
৪.২
৪.৩
৬.১ প্রকয়েয ভর মভাদকার

6.

২
ভ ংয়ায়ধত মভাদ
৬.৩
২য় ংয়ায়ধত মভাদ
৬.৪ প্রকৃত ফাস্তফানকার
৬.৫
ন্ত
স্ত
২।

“াফনা মজরায সুজানগয উয়জরায গাজনায য়ফয়রয ংয়মাগ নদী
েনন, মচ সুয়ফধায উন্নন এফং ভৎস্য চাল (২ ংয়ায়ধত ’’
ীল তক প্রকে।

প্রয়কৌর য়ধদপ্তয (এরয়জআয়ড)
৩৫৪৩.৫০
৩৫৩৮.৩৫
৩৫৩৮.৩৫
৪ মন্তত
৩.৯১
জানুায়য, ২০১০ - জুন ২০১৩
জুরাআ, ২০১০ - য়ডয়িয, ২০১৪
জুরাআ, ২০১০ - জুন, ২০১৭
জানুায়য, ২০১০ - জুন ২০১৪
১ ফছয ফা ২৫%

টভূয়ভঃ

গ্রাভ প্রধান ফাংরায়দয়য এেন য়ংবাগ ভানুল গ্রায়ভ ফফা কয়য। গ্রাভীণ ভানুয়লয জীফন এেন কৃয়ল য়নবিয। অফায কৃয়লকাজ য়নবিয
কয়য ভূ-প্রকৃয়ত, ভাটি, নদ-নদী, োর-য়ফর আতোয়দয উয। ফাংরায়দয ২টি প্রধান নদী- দ্মা  মভৄনা দ্বাযা মফয়ষ্টত াফনা মজরায
সুজানগয এভয়ন একটি কৃয়ল য়নবিয উয়জরা। য়ফয়লতঃ সুজানগয উয়জরায মমাগায়মাগ ব্যফস্থা মফী বার না া এফং ব্যফাফায়ণজে  য়ে-কাযোনায মতভন য়ফকা না ্টা সুজানগয়যয য়ধকাং ভরতঃ কৃয়ল য়নবিয জীয়ফকা য়নফ িা কয়য থায়ক। দয়িণ 
য়িভ দুআ া মথাক্রয়ভ দ্মা  মভৄনা নদী দ্বাযা মফয়ষ্টত সুজানগয উয়জরায এক য়ফস্তৃত এরাকা গজনায য়ফয়রয ন্তভুিক্ত মা ফছয়যয
প্রা য়ধ িক ভ ফল িায ায়নয়ত য়নভয়জ্জত থায়ক। পয়র এোয়ন শুষ্ক মভৌসুয়ভ শুদৄভাত্র একটি পর (মফায়যা) য় থায়ক। তাছাড়া
গ্রীষ্মকায়র মকান মকান ফছয য়গ্রভ ফন্যা অয়র যাস্তা/মমাগায়মাগ ব্যফস্থায বার না থাকায কাযয়ণ কৃলকগণ তায়দয উৎায়দত ে
(মফায়যা ধান) ্য়য অনয়ত ায়য না। পয়র গ্রায়ভয ভানুয়লযা তায়দয উৎায়দত য়েয ন্যায্য ভে ানা। ায়ফ িকবায়ফ তায়দয ফস্থায
মকান উন্নয়ত  না ফযং গ্রাভীণ দয়যদ্র ভানুল পূফ িফৎ দয়যদ্রআ যয় মা। এ মপ্রিায়ট সুজানগয উয়জরায মভৌয়রক ড়ক মমাগায়মাগ
ব্যফস্থায উন্নন, ভৎস্য চাল, ফনান, ফাঁধ য়নভিাণ, কৃয়লয ম্প্রাযণ, প্রায়ণজ ম্পয়দয প্রায প্রভৃয়ত কভিকায়েয ব্যাক প্রায়যয ভাধ্যয়ভ

এরাকায ায়ফ িক অথ ি-াভায়জক উন্নয়নয রয়িে ৪১৩৩১.৮৬ রি টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয়
তত্ত্বাফধায়ন প্রকেটি জানুাযী, ২০১০ - জুন, ২০১৩ মভায়দ ফাস্তফায়নয রয়িে গ্রণ কযা ।

ায়ন ম্পদ ভন্ত্রণারয়য

য়রড ভন্ত্রণার য়ায়ফ প্রকেটি ায়ন ম্পদ ভন্ত্রণারয়য প্রতেি তত্বাফধায়ন ফাংরায়দ ায়ন উন্নন মফাড,ি প্রকয়ে স্থানী যকায
প্রয়কৌর য়ধদপ্তয়যয (এরয়জএয়ড), ভৎস্য য়ধদপ্তয , প্রাণী ম্পদ য়ধদপ্তয, কৃয়ল ম্প্রাযণ য়ধদপ্তয এফং ফন য়ধদপ্তয়যয ভাধ্যয়ভ
ফাস্তফায়ত য়ে। এ প্রকয়েয অতা এরয়জএয়ড’য ভাধ্যয়ভ ৩৫৩৮.৩৫ রি টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয় ৩২.২০ য়কয়রায়ভটায RCC যাস্তা
এফং একটি ৫১.০০ য়ভটায গাড িায ব্রীজ য়নভিায়ণয প্রয়বন যয়য়ছ। এরয়জআয়ড’য ংয়য ফাস্তফান জুন, ২০১৪ এয ভয়ধ্য ভাপ্ত া
প্রকয়েয ভায়প্ত প্রয়তয়ফদন মপ্রযণ কযা য়য়ছ। তয়ফ, ন্যান্য ংস্থায তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফান কাজ চরভান থাকা প্রকেটিয মভাদ
অগাভী জুন, ২০১৭ ম িন্ত বৃয়দ্ধ কযা য়য়ছ।
৩।

উয়েশ্য :
1.

গ্রাভীণ ফকাঠায়ভা য়নভিাণ  ড়ক মমাগায়মাগ মনটাকি ব্যফস্থায উন্নন।

2.

গ্রাভীণ দয়যদ্র এফং দুঃস্থ ভয়রায়দয কভিংস্থান সৃয়ষ্ট  দায়যদ্র য়ফয়ভাচন।

3.

য়যফণ, ব্যফা-ফায়ণজে, কৃয়ল  কৃয়ল মক্টয়য য়নয়ায়জত ব্যয়ক্ত ফয়গযি য়যাি কভিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃয়ষ্ট।

4.

য়িা  স্বাস্থেগত সুয়ফধায়দয উন্নন।

5.

স্থানী উন্নয়ন গ্রাভীণ জনয়গায়ষ্ঠয (কয়ভউয়নটিয) ং গ্রণ এফং স্থানী প্রানয়ক তযায়ন্বত কযণ।

৪।
“াফনা মজরায সুজানগয উয়জরায গাজনায য়ফয়রয ংয়মাগ নদী েনন, মচ সুয়ফধায উন্নন এফং ভৎস্য চাল” ীল িক প্রকেটি
জানুয়াদ্ধয, ২০১০ – জুন, ২০১৩ মভয়াল্পদ ৪১৩৩১.৮৬ রি টাকা প্রাক্কয়রত ব্যয় ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয গত ২৬.০১.২০১০
একল্পনক
।

দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয কাজ

০২.০৯.২০১৩২

স্তফায়ন
জুন ২০১৪ ন্ত
। এরদ্ধজআদ্ধড’য তত্বাফধাল্পন ফাস্তফাদ্ধয়ত কল্পম্পাল্পনল্পন্টয ফাস্তফায়ন জুন, ২০১৪ এয ভল্পে
ম্পন্ন ল্পর ন্যান্য ংস্থায ফাস্তফাদ্ধয়ত কাম তিভ ম্পন্ন না য়ায় দ্ধযকেনা কদ্ধভন ল্পত ২৫.০১.২০১৫ তাদ্ধযল্পখ ২য়
প্রকল্পেয
মভয়াদ
৭ ন্ত
থ তায়নঃ

৫।

ংিান্ত

“াফনা মজরায সুজানগয উয়জরায গাজনায য়ফয়রয ংয়মাগ নদী েনন, মচ সুয়ফধায উন্নন এফং ভৎস্য চাল (২ ংয়ায়ধত ’’
ীল তক কল্পেয দ্ধডদ্ধদ্ধ
২০১০ - ১১ য়ত ২০১৩ - ১4 ম িন্ত
(রি টাকা)
ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ’য
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
০ ১

201৩-1৪

ংল্পাদ্ধধত দ্ধডদ্ধদ্ধ’য
প্রাক্কদ্ধরত ব্যয়
679.95
800.00
2032.68
25.72
3538.35

প্রকৃত
৬৭৯.৯৫
৮০০.০০
২০৬৪.০০
২৫.৭২
৩৫৬৯.৬৭

৬৭৯.৯৫
৮০০.০০
২০৩২.৬৮
২৫.৭২
৩৫৩৮.৩৫

ফাস্তফ
গ্রগদ্ধত %
১৯%

১

+৩১.৩২
+৩১.৩২

মথল্পক
মম, “াফনা মজরায সুজানগয উয়জরায গাজনায য়ফয়রয ংয়মাগ নদী েনন, মচ সুয়ফধায উন্নন এফং
ভৎস্য চাল (২ ংয়ায়ধত ’’
মেয ভর
মত
নুমায়ী ২০১০-১১ মথয়ক ২০১২-১৩ ম িন্ত য়ফয়বন্ন থ ি
ফছয়য প্রকয়েয নুকূয়র ফযাে য়ছর ৩৫৪৩.৫০ রি টাকা। য়কন্তু ংয়ায়ধত য়ডয়ডয়য়ত প্রাক্কয়রত ব্য য়নধ িাযণ কযা  ৩৫৩৮.৩৫ রি
টাকা।
মম, ংয়ায়ধত
নুমায়ী ২০১২-১৩ থ ত ফছল্পয ২০৩২.৬৮ রক্ষ টাকায
দ্ধফযীল্পত ংল্পাদ্ধধত এদ্ধডদ্ধল্পত ২০৬৪.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ মদয়া য় এফং ফযাদ্দকৃত ২০৬৪.০০
ম্পূণ ি পুল্পযা ংআ
ফভৄক্ত কযা য়য়ছ। য়কন্তু ফভৄক্তকৃত ২০৬৪.০০ রি টাকায ভয়ধ্য প্রকৃত
২০৩২.৬৮
। থ তাৎ প্রকয়েয
নুকূয়র ফভৄক্তকৃত ৩১.১২ রি টাকা ব্যয়ত যয়য়ছ। ব্যয়ত ৩১.৩২ রি টাকা ংয়িষ্ট ভন্ত্রণারয় জভা মদা য়ছ ভয়ভি
য়য়অয এ উয়ল্লে যয়য়ছ। সুতযাং প্রকয়েয
 ফাস্তফ গ্রগয়ত ১০০%।
৬|

স্ত

নঃ প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত য়ফয়বন্ন ংয়গয প্রাক্করন  ফাস্তফান য়নম্নরুঃ
স্ত
৪


5.
6.
7.
8.

ড়ক দ্ধনভতাণ (দ্ধকঃদ্ধভঃ)
ব্রীজ দ্ধনভতাণ (দ্ধভটায)
মফা যফযা
মন্ত্রাদ্ধত ংগ্র (দ্ধপ যঞ্জাভাদ্ধদ)
মভাট=
৭।

ণ

ভাপ্ত

৩৪১৭.৩০
১১৩.৫৫
৪.০০
৩.৫০
3538.50

৩২.২০
৫১.০০
---

৩৪১৭.৩০
১১৩.৫৫
৪.০০
৩.৫০
3538.50

স্তফ
৩২.২০
৫১.০০
---

মপ্রয়যত য়য়অয মভাতায়ফক মকান

৮। ক্র ংক্রান্ত কাম িক্রভঃ “াফনা মজরায সুজানগয উয়জরায গাজনায য়ফয়রয ংয়মাগ নদী েনন, মচ সুয়ফধায উন্নন এফং
ভৎস্য চাল (২ ংয়ায়ধত ’’ ীল তক প্রকল্পেয অতায় একটি ৫১ য়ভটায দী্ ি ব্রীজ এফং ৩২.২০ য়কঃয়ভঃ াফভায়জিফর যাস্তা দ্ধনভতাণ
কাম তিভল্পক মভাট ২০টি প্যাল্পকল্পজ দ্ধফবক্ত কল্পয দযে ফান কযা য় এফং মথামথ প্রদ্ধিয়ায ভােল্পভ ভল্পনানীত ঠিকাদাল্পযয নুকূল্পর
কাম তাল্পদ প্রদান কযা য়। দ্ধকন্তু দ্ধতনজন ঠিকাদায মথাভল্পয় কাজ ম্পাদন না কযায় তাল্পদয কাম তাল্পদ ফাদ্ধতরপূফ তক দ্ধতনটি প্যাল্পকল্পজয
(প্যাল্পকজ নং ২, ৬  ৮) জন্য পূনযায় দযে অফান কযা য় ংভেদ্ধক্ত -১ -এয ক্রয়ভক নং ২১, ২২  ২৩)। দ্ধফদ্ধবন্ন প্যাল্পকল্পজয িয়
ংিান্ত তথ্যাদ্ধদ ংভেদ্ধক্ত -১ -এ ংল্পক্ষল্প ঈস্থান কযা র। ংভেদ্ধক্ত -১ -এ ঈদ্ধেদ্ধখত দ্ধফদ্ধবন্ন
মজয ভে
য়ল্পনয
ভােল্পভ
মেয য়নম্নফদ্ধণ তত ২
ক্রয়ভক নং ৭  ১০)
ন্ত য়ফস্তায়যত তথ্যায়দ ম িায়রাচনাপূফ িক য়নয়ম্ন
ংয়িয় উস্থান কযা ’রঃ
৮.১. Improvement of Vatikoya–Charpara–Sarirvita road (Submersible) (Ch. 1000-5000m Package No: PABVR-05/10-11).

য়নফ িাী প্রয়কৌরীয কাম িার, াফনা যয়িত প্রকয়েয নয়থ-ত্রায়দ ম িায়রাচনা মদো মা মম, এ প্যায়কয়জয প্রাক্কয়রত ব্য য়ছর ৪.০৩
মকাটি টাকা। এ প্যায়কয়জয জন্য মথাক্রয়ভ বদয়নক অভায মদ, তায়যে- ১৩.0৩.২০১১; এফং The daily Star, তায়যে -১৭.০৩.২০১১
প্রজ্ঞাণ প্রকায়ত । য়য়টিআউ এয য়ফ াআয়ট ১২.০৩.২০১১ প্রকায়ত । প্রজ্ঞান নুমাী দযত্র জভা এফং মোরায তায়যে
য়ছর ০৬.০৪.২০১১। প্যাকয়জয জন্য ৪ টি দযত্র য়ফক্র  এফং ৪টি ঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠানআ দযত্র দায়ের কয়য।
য়ফশ্বয়জত কুভায
কুন্ডু, য়য়নয কাযী প্রয়কৌরী, এরয়জআয়ড, াফনা মক অফায়ক কল্পয গঠিত ৫ দস্য য়ফয়ষ্ট দযত্র ভোন কয়ভটি (উয়ল্লখ্য মম,
উক্ত ভোন কয়ভটিয়ত এরয়জআয়ড ফয় িভূত ২ জন দস্য য়ছয়রন) ১৬-০৫-২০১১ তায়যয়ে দযত্র ভোন কয়যন। উক্ত কয়ভটিয ভোয়ন
৩টি প্রয়তষ্ঠানয়ক বফধ (Responsive) ফয়র য়ফয়ফয়চত । তয়ফ, ফ িয়নম্ন দযদাতা য়ায়ফ এটয়কা আোযন্যান্যারয়ক য়নফ িায়চত কযা ।
এটয়কা আোযন্যান্যার -এয প্রস্তায়ফত মটোয ভে য়ছর ৪.০২ মকাটি টাকা; মা প্রকয়েয য়য়ডউয়র উয়ল্লয়েত প্রাক্কয়রত ভে (৪.০৩ মকাটি
টাকা) য়িা কভ। য়নফ িায়চত প্রয়তষ্ঠায়নয নুকূয়র ১৯.০৫.২০১১ তায়যয়ে NOA জায়য কযা  এফং ০২.০৬.২০১১ তায়যয়ে ৪.০২
মকাটি টাকা চুয়ক্ত ভয়ে কাম িম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত । ০২-০৬-২০১১ তায়যয়েআ কাম িায়দ প্রদান কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক
০৮.০৮.২০১১ তায়যয়ে যাস্তায য়নভিাণ কাজ ভায়প্তয জন্য য়নধ িায়যত । তয়ফ, প্রকয়েয নয়থ ম িায়রাচনা মদো মা মম, ৩১.০৫.২০১২
তায়যয়ে য়নভিাণ কাজ ম্পন্ন য়য়ছ।

৮.২. Construction of 51.00m RCC Girder Bridge over Barnal river on Poradanga – Crordulia – Kazipur road at
Ch: 800 m

য়নফ িাী প্রয়কৌরীয কাম িার, াফনা যয়িত প্রকয়েয নয়থ-ত্রায়দ ম িায়রাচনা মদো মা মম, প্রকয়েয নুয়ভায়দত য়ডয়য়য়ত এ
প্যায়কয়জয প্রাক্কয়রত ব্য ১.২০ মকাটি টাকা। উক্ত ব্রীজ য়নভিায়ণয জন্য ২টি জাতী য়ত্রকা মথাক্রয়ভ বদয়নক জনকন্ঠ , তায়যে- ২৭-০৪২০১১ এফং The daily New Nation, তায়যে-28.04.২০১১ প্রজ্ঞাণ জায়য কযা । CPTU-এয য়ফাআয়ট ২৮.০৪.২০১১ তায়যয়ে
প্রকায়ত ; মায কয় নয়থয়ত ংযয়িত াা মা। প্রজ্ঞান নুমাী দযত্র জভা এফং মোরায তায়যে য়ছর ১৬.০৫.২০১১। এ
প্যায়কয়জয জন্য ২৩ টি দযত্র য়ফক্র  এফং ২৩-টি ঠিকাদাযী প্রয়তষ্ঠানআ দযত্র দায়ের কয়য।
য়ফশ্বয়জত কুভায কুন্ডু, য়য়নয
কাযী প্রয়কৌরী, এরয়জআয়ড, াফনা মক অফায়ক কল্পয গঠিত ৫ দস্য য়ফয়ষ্ট দযত্র ভোন কয়ভটি (উয়ল্লখ্য মম, উক্ত ভোন
কয়ভটিয়ক এরয়জআয়ড ফয় িভূত ২ জন দস্য য়ছয়রন) ১৮-০৫-২০১১ তায়যয়ে দযত্র ভোন কয়যন। উক্ত কয়ভটিয ভোয়ন ৫টি
প্রয়তষ্ঠানআ বফধ (Responsive) ফয়র য়ফয়ফয়চত । তয়ফ ফ িয়নম্ন (১.১৪ মকাটি টাকা) দযদাতা য়ায়ফ মভা ি ায়ফফ এোযপ্রাআজয়ক
য়নফ িায়চত কযা  । য়নফ িায়চত প্রয়তষ্ঠায়নয নুকূয়র ১৮.০৫.২০১১ তায়যয়ে NOA জায়য কযা । মভা ি ায়ফফ এোযপ্রাআজ এয ংয়গ
১.১৪ মকাটি টাকা চুয়ক্ত ভয়ে ০২.০৬.২০১১ তায়যয়ে কাম ি ম্পাদন চুয়ক্ত স্বািয়যত  এফং ০২-০৬-২০১১ তায়যয়েআ কাম িায়দ প্রদান
কযা । চুয়ক্ত মভাতায়ফক ২৫.০৫.২০১২ তায়যয়ে ব্রীয়জয য়নভিাণ কাজ ভায়প্তয জন্য য়নধ িায়যত । য়কন্তু প্রকয়েয নয়থ ম িায়রাচনা
মদো মা মম, ১৫.০৭.২০১২ তায়যয়ে ব্রীয়জয য়নভিাণ কাজ ম্পন্ন য়য়ছ।
৯।

ল্পযজদ্ধভল্পন দ্ধযদতন

অআএভআদ্ধড’য দ্ধযচারক কতৃতক গত ১ 0.0৫.2015 তাদ্ধযল্পখ প্রকেটিয ভাপ্ত কাজ ভল্যায়ল্পনয জন্য দ্ধযদতন কযা য়। য়যদিনকায়র
প্রকে দ্ধযচারক জনাফ
ারুন-ঈয যীদ
াফনায প্রকে ংয়িষ্ট কভিকতিাবৃন্দ উয়স্থত
য়ছয়রন।
তনকৃত দ্ধফদ্ধবন্ন মভয
দ্ধনল্পে ঈস্থান কযা
৯.১

াফভায়জিফর যাস্তা য়যদিনঃ

য়যদিনকায়র াফভায়জিফর যাস্তায প্রস্থতা ৩য়ভটায পুরুত্ব ১৫০ য়ভয়রয়ভটায াা মা। াফভায়জিফর যাস্তায মগাড়া মথয়ক ভাটি য়য
না মা এফং যাস্তা মমন জজ মবংয়গ না য়ড় ম রয়িে যাস্তায উব ায় এজ ফা আয়টয গাআড ার মদা য়য়ছ ভয়ভি মদো মা।
যাস্তায য়ডজাআন নুমাী গাআড ায়রয উব ায় ৭০০ য়ভয়ভটায প্রস্থ ভাটিয পট মাল্ডায থাকায কথা। মফীয বাগ স্থায়ন গাআড
ার  পট মাল্ডায বার ফস্থা াা মা (য়চত্র – ১  ২) এফং য়কছু য়কছু জাগা যাস্তায পট মাল্ডায িয়তগ্রস্ত য়য়ছ ভয়ভি
মদো মা (য়চত্র - ৩  ৪)।

য়চত্র - ১: বার গাআড ার  পট মাল্ডায ম্পন্ন যাস্তা

য়চত্র - ২: বার গাআড ার  পট মাল্ডায ম্পন্ন যাস্তা

য়চত্র - ৩: িয়তগ্রস্ত  পট মাল্ডায ম্পন্ন যাস্তা

য়চত্র - ৪: িয়তগ্রস্ত পট মাল্ডায এফং উন্ুক্ত গাআড ার
ম্পন্ন যাস্তা

য়যদিনকায়র য়ধকাং যাস্তায ফতিভান বার মদো মগয়র য়ফয়লতঃ এক জাগা ায়ন চরাচয়রয জন্য য়নয়ভিত আয়টয বতযী পূযাতন
একটি মছাট ফি কারবায়ট িয য়নকট যাস্তায য়কছু ং মবয়ে মগয়ছ ভয়ভি মদো মা (য়চত্র - ৪)। উক্ত পূযাতন কারবায়ট িয উব া
মথয়ক যাস্তায মাল্ডায মথয়ক ভাটি য়য য়গয় যাস্তায গাআড ার ফা এজ য়নকোয়ন উম্মুক্ত য় য়ড়য়ছ ভয়ভি মদো মা (য়চত্র – ৪)। এ
য়ফলয় প্রকে য়যচারকয়ক য়জজ্ঞাা কযা য়র য়তয়ন জানান মম পুযাতন ফি কারবাট ি এ প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ন। তয়ফ, যাস্তা
য়নভিায়ণয ভ ফি কারবায়ট িয উয য়দয় পুনযা ১৫০ য়ভয়রয়ভটায পুরুয়ত্বয অযয়য় কযা য়য়ছ। য়তয়ন অয জানান মম, ব্রীয়জয
স্থানটি ািফযতী এরাকা মথয়ক য়িাকৃত নীচু য়ফধা ব্রীয়জয উব ায় দী্ ি ভ ধয়য ায়ন থায়ক এফং ায়ন চরাচয়রয জন্য
কারবাট িটি ায়ন য়নস্কায়নয ময়থষ্ট ন। য়নক ভ কারবায়ট িয উয য়দয় ায়নয বাযয়লা । পয়র ায়নয মরাত এফং মঢউ এয
ধাক্কা এ ংয়য যাস্তায মাল্ডায মথয়ক ভাটি য়য মগয়ছ। প্রকে য়যচারক এফং য়নফ িাী প্রয়কৌরী, াফনা অআএভআয়ড’য কভিকতিায়ক
জানান মম, যাস্তায উব ায়য মাল্ডায মথয়ক য়য মাা ভাটি য়নয়ভত যাস্তা মভযাভয়তয ং য়ায়ফ খুফ ীঘ্রআ পূনঃয়নভিাণ কয়য
মদা য়ফ। যাস্তায উব ায়য মাল্ডায়যয ভাটি মথামথবায়ফ কম্পোকন না কযা এফং মাল্ডায ংযিণ ফা স্থাী কযায য়নয়ভত্ত ্া
রাগায়না ফা বৃিয়যায়নয ভত মকান কাম িক্রভ গ্রণ না কযা মাল্ডায িয়তগ্রস্ত য়য়ছ ভয়ভি অআএভআয়ড’য য়নকট প্রতীভান ।
তাছাড়া, পূযাতন কারবাট ি মবয়ে মপয়র প্রকয়েয অতা প্রয়াজন নুমাী নতুন কারবাট ি য়নভিাণপূফ িক যাস্তা য়নভিাণ কযা য়র যাস্তা
য়ধকতয মটকআ ত ভয়ভি অআএভআয়ড ভয়ন কয়য। সুতযাং প্রায়নক ভন্ত্রণার যফতীয়ত প্রকে গ্রণকায়র য়ফলগুয়র য়ফয়ফচনা
য়নয় প্রকয়েয য়ফয়বন্ন কয়ম্পায়নে য়নধ িাযণ কযয়ত ায়য।
৯.২

ব্রীজ য়যদিনঃ

য়যদিকায়র মাড়াডাংগা –কাযডুয়রা - কায়জপুয মযায়ডয ৮০০ য়ভটায মচআয়নয়জ ফাভর োয়রয উয য়নয়ভিত ব্রীয়জয বদ্ িে ৫১ য়ভটায,
প্রস্থতা ৩.৬ য়ভটায াা মা। ব্রীয়জয উব ায় ৬০০ য়ভয়রয়ভটায প্রস্থ াক য় ফা ায় াটায যাস্তা যয়য়ছ (য়চত্র - ৫, ৬)।
ব্রীয়জয উব ায় ১.২ য়ভটায উচ্চতা য়ফয়ষ্ট মযয়রং যয়য়ছ। ব্রীয়জয উব ায় ৫.৫ য়ভটায দী্ ি এোয়প্রাচ য়নভিাণ কযা য়র এোয়প্রাচ
মযায়ডয তরয়দ য়য় ফা কায়িটিং কযা য়ন। ব্রীয়জয এক ায়য এআচ য়ফয়ফ দ্বাযা য়নভিাণ কযা য়য়ছ ভয়ভি মদো মা। তয়ফ ন্য
ায় মকান এআচ য়ফয়ফ দ্বাযা য়নভিাণ মদো মানা। ফযং এয়রায়ভয়রা আয়টয মোা (আয়টয ফড় ফড় বাংগা ং) দ্বাযা এোয়প্রাচ মযাড বযাট
কয়য চরাচয়রয উয়মাগী কযা য়য়ছ (য়চত্র – ৭  ৮)। এ প্রংয়গ প্রকে য়যচারয়কয য়নকট জানয়ত চাা য়র য়তয়ন জানান মম, ব্রীজ
প্যায়কয়জয ায়থ শুদৄ এোয়প্রাচ মযায়ডয উয়ং  মযয়রং ধযা য়য়ছ। এোয়প্রাচ মযায়ডয এআচয়ফয়ফ ফা য়ফটুয়ভন কায়িটিং ধযা  নাআ। ন্য
মকান প্রকয়েয অতা য়য য়নভিাণ কযা য়ফ ভয়ভি য়তয়ন জানান। ফতিভায়ন ব্রীজটি চরাচয়রয উয়মাগী কযায জন্য উয়জরা য়যলদ
মথয়ক এআচয়ফয়ফ কযা য়য়ছ ভয়ভি প্রকে য়যচারক জানান। প্রকে মথয়ক কাংয়েত পর ফা সুয়ফধা ময়ত য়র এোয়প্রাচ মযাড ব্রীজ
য়নভিাণ কযা অফশ্যক ফয়র অআএয়ভয়ড ভয়ন কয়য। সুতযাং প্রায়নক ভন্ত্রণার যফতীয়ত প্রকে গ্রণকায়র য়ফলগুয়র য়ফয়ফচনা য়নয়
প্রকয়েয য়ডজাআন কযয়ত ায়য।

দ্ধচে-৫ মাড়াডাংগা - কায়জপুয মযায়ডয ফাভর োয়রয উয
য়নয়ভিত ব্রীয়জয ফায়েক ফফ

দ্ধচে-৬ মাড়াডাংগা - কায়জপুয মযায়ডয ফাভর োয়রয উয
য়নয়ভিত ব্রীয়জয ফায়েক ফফ

দ্ধচে - ৭: প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ব্রীজ ব্যফায উয়মাগী কযায
রয়িে সুজানগয উয়জরা য়যলদ এআচয়ফয়ফ দ্বাযা য়নয়ভিত
এোয়প্রাচ মযাড

য়চত্র - ৮: প্রকয়েয অতা য়নয়ভিত ব্রীজ ব্যফায উয়মাগী
কযায রয়িে সুজানগয উয়জরা য়যলদ কর্তিক এআচয়ফয়ফ দ্বাযা
য়নয়ভিত িয়তগ্রস্ত এোয়প্রাচ মযাড

০
প্রয়কৌর য়ধদপ্তয়যয (এরয়জআয়ড) য়নম্নফয়ণ িত য়তনজন কভিকতিা জানুায়য ২০১০ – জুন, ২০১৪ মভায়দ য়নজ দায়য়ত্বয
য়তয়যক্ত দায়ত্ব য়ায়ফ প্রকে য়যচারয়কয দায়ত্ব ারন কয়যয়ছন।
দাদ্ধয়ত্ব ারল্পনয ভয়কার
জনাফ মভাঃ ভয়ন, য়নফ িাী প্রয়কৌরী, এরয়জআয়ড

০১.০১.২০১০ - ০৭.১১.২০১০

জনাফ মগারাভ য়কফয়যা, য়নফ িাী প্রয়কৌরী, এরয়জআয়ড

০৮.১১.২০১০ - ২৪.০২.২০১১

জনাফ এ.মক.এভ ারুন-অয-যয়দ, য়নফ িাী প্রয়কৌরী, এরয়জআয়ড

১০.০৩.২০১১ - প্রকে ভাপ্ত

1১|
ত রাপরভ ংল্পক্ষল্প দ্ধনল্পে ঈল্পেখ কযা রঃ
প্রকেয দ্ধনদ্ধদষ্ট ঈদ্দশ্য জল্পন তয রল্পক্ষয দ্ধজত
দ্ধযকদ্ধেত
1.
গ্রাভীণ ফকাঠায়ভা য়নভিাণ  ড়ক মমাগায়মাগ
মনটাকি ব্যফস্থায উন্নন।
2.
গ্রাভীণ দয়যদ্র এফং দুঃস্থ ভয়রায়দয কভিংস্থান সৃয়ষ্ট
 দায়যদ্র য়ফয়ভাচন।
3. য়যফণ, ব্যফা-ফায়ণজে, কৃয়ল  কৃয়ল মক্টয়য

দ্ধজতত পরাপর
প্রতেি পরাপরঃ
৩২.২০ য়কয়রায়ভটায গ্রাভীণ যাস্তা এফং ৫১.০০ য়ভটায য়য় গাড িায
ব্রীজ য়নভিায়ণয পয়র গ্রাভীণ ড়ক মনটিাক স্থায়ত য়য়ছ;
2.
মাতাাত  য়যফণ ব্য  ভ হ্রা ময়য়ছ;
3. ভানুয়লয চায়দানুরূ য়ফয়বন্ন মানফান ব্যফায কযয়ত াযয়ছ।
1.

4.
5.

য়নয়ায়জত ব্যয়ক্ত ফয়গযি য়যাি কভিংস্থায়নয সুয়মাগ
সৃয়ষ্ট।
য়িা  স্বাস্থেগত সুয়ফধায়দয উন্নন।
স্থানী উন্নয়ন গ্রাভীণ জনয়গায়ষ্ঠয (কয়ভউয়নটিয)
ং গ্রণ এফং স্থানী প্রানয়ক তযায়ন্বত কযণ।

য়যাি পরাপরঃ
1.
য়ফয়বন্ন এরাকায ভয়ধ্য ড়ক মমাগায়মাগ স্থায়ত া ভানুয়লয
ভয়ধ্য াভায়জক মমাগায়মাগ স্থায়ত য়য়ছ।

1২।
১৩।
ল্পরাঃ

প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফড় ধযল্পণয মকান ভস্যা য়দ্ধন। তল্পফ কদ্ধতয় ম তল্পফক্ষণ দ্ধনল্পম্ম ঈস্থান কযা

1৩.1।

প্রকল্পেয ভর দ্ধডদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মভয়াদ দ্ধছর জানুয়াযী,
২০১০ মথল্পক জুন, ২০১৩ ম তন্ত। দ্ধকন্তু প্রকল্পেয দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পগয কাজ মথামথবাল্পফ ফাস্তফায়ন না য়ায় প্রকল্পেয মভয়াদ
প্রথল্পভ এক ফছয থ তাৎ জুন, ২০১৪ এফং যফতীল্পত অফায জুন, ২০১৭ ম তন্ত বৃদ্ধি কযা য়। প্রথভ ফদ্ধধ তত মভয়াল্পদয ভল্পে
প্রকল্পেয (এরদ্ধজআদ্ধড’য) কর ংল্পগয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পর ভর নুল্পভাদ্ধদত ভল্পয়য তুরনায় ২৮.৫৭% ভয় মফী
মরল্পগল্পছ।

1৩.2

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কার জানুয়াযী, ২০১০ জুন, ২০১৪ ম তন্ত এরদ্ধজআদ্ধড’য দ্ধতন জন
দ্ধনফ তাী প্রল্পকৌরী প্রকে দ্ধযচারক দ্ধল্পল্পফ দ্রৃাদ্ধয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। প্রথভ এক ফছল্পযয ভল্পেআ দুআ জন প্রকে দ্ধযচারক
দ্ধযফততন ল্পয়ল্পছন। ঘন ঘন প্রকে দ্ধযচারক দ্ধযফততল্পনয পল্পর প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন দ্ধফদ্ধিত য়।

১৩.৩

দ্ধডটঃ প্রকেটি ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এফং ২০১৩-১৪ থ ত ফছল্পয ৩৫৩৮.৩৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় (ম্পূণ ত
দ্ধজদ্ধফ থ তায়ল্পন) ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পয়ল্পছ। থচ প্রকল্পেয দ্ধদ্ধয়াল্পয মকান থ ত ফছল্পযযআ external ফা Internal মকান দ্ধডট
ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা দ্ধকংফা মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত ফা দ্ধনষ্পদ্ধি ল্পয়ল্পছ দ্ধকনা তায মকান তল্পথ্যয ঈল্পেখ নাআ। এ দ্ধফলল্পয় প্রকে
দ্ধযচারল্পকয দ্ধনকট জানল্পত চায়া ল্পর দ্ধতদ্ধন জানান মম, প্রকেটি এরদ্ধজআদ্ধড োঁচটি ংস্থায ভােল্পভ ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পে।
দ্ধকন্তু ন্যান্য ংস্থায ফাস্তফায়ন ম্পন্ন য় নাআ দ্ধফধায় দ্ধডট কযা য়দ্ধন। তল্পফ এরদ্ধজআদ্ধড ংল্পয ফাস্তফায়ন মমল্পতু ভাপ্ত
ল্পয়ল্পছ মল্পতু এ ংল্পয দ্ধডট ম্পন্ন কযা অফশ্যক।

১৩.৪

াফভায়জিফর যাস্তায উব ায় মফীয বাগ স্থায়ন গাআড ার  পট মাল্ডায বার থাকয়র য়কছু য়কছু স্থায়ন পট
মাল্ডায িয়তগ্রস্ত য়য়ছ ভয়ভি মদো মা। মথামথবায়ফ মাল্ডায়যয ভাটি কম্পাকন কয়য এফং াফভায়জিফর যাস্তায ভয়ধ্য
য়ফযভান পূযাতন কারবাট িগুয়র মবয়ে মপয়র প্রয়াজন নুমাী নতুন কারবাট ি য়নভিাণপূফ িক যাস্তা য়নভিাণ কযা য়র যাস্তা
য়ধকতয মটকআ ত।

১৩.৫

মাড়াডাংগা - কাযডুয়রা - কায়জপুয মযায়ডয ৮০০ য়ভটায মচআয়নয়জ ফাভর োয়রয উয য়নয়ভিত ব্রীয়জয য়ে এোয়প্রাচ
মযায়ডয য়নভিাণ কাজ ম্পূণ িরুয় ন্তভূক্ত না থাকা ব্রীজ মথয়ক কাংয়েত সুয়ফধা াা মায়ে না। প্রকয়েয কাংয়েত
পরাপর য়নয়িত কযয়ত এোয়প্রাচ মযাড ব্রীজ য়নভিাণ কযা অফশ্যক।

Time Over-run

১৪।

অআএভআদ্ধড’য ভতাভতঃ
১৪.১।

অতায় দ্ধনদ্ধভ তত াফভাদ্ধজফত র যাস্তায িয়তগ্রস্ত গাআড য়ার  পট মাল্ডায মভযাভত এফং মভযাভতকৃত
পট মাল্ডায মটকআ কযায রয়িে প্রয়াজনী ব্যফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ

৯.১, ১৩.৪ ।

১৪.২। প্রকল্পেয অতায় দ্ধনদ্ধভ তত ব্রীজ, যাস্তা ফা মকান ফকাঠাল্পভা মটকআ কযল্পত এফং দ্ধনদ্ধভতত ফকাঠাল্পভা মথল্পক জনগল্পণয
সুপর প্রাদ্ধপ্তয দ্ধফলয়টি দ্ধনদ্ধিত কযল্পত
এযাল্পাচ মযাড ব্রীজ  কারবাট ি দ্ধনভতাল্পণয প্রাক্করন দ্ধনধ তাযণ কযল্পত
ল্পফ এফং ম নুমায়ী ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় যফতীল্পত প্রকে

কযল্পফ

৯.১, ৯.২  ১৩.৪, ১৩.৫ ।

১৪.৩। প্রকল্পেয শুরু মথল্পক মল ম তন্ত মমন এক জন কভতকততা প্রকে দ্ধযচারক দ্ধাল্পফ দায়ত্ব ারন কল্পযন ম দ্ধফলল্পয় প্রকে
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা
কযল্পফ (নুল্পেদ ১০ এফং ১৩.২)।
১৫.৪ ।

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন মভয়াদকাল্পরয ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এফং ২০১৩-১৪ থ ত ফছল্পযয external এফং
Internal দ্ধডট ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ এফং external দ্ধডল্পট মকান অদ্ধি ঈত্থাদ্ধত ল্পর তা মথামথবাল্পফ দ্ধনষ্পদ্ধিয
প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ-১৩.৩)।

১৪.৫। নুল্পেদ ১৪.১ -১৫.৪ -এয অল্পরাল্পক ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয় মল্পথাল্পাভেক্ত ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ এফং তা অগাভী এক ভাল্পয
ভমে
।

ংভেদ্ধক্ত -১

Sl. No

Description of
Procurement
(goods/works/cons
ultancy) as per
bid document.

1
1. Ch:
65009000m

2
Improvement of
Raipur GC at
Malifa high school
- Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola
Gajaria road
2
Improvement of
. Ch: 9000 Raipur GC at
-11500m. Malifa high school
- Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola
Gajaria road
3.
Improvement of
Kamalpur near
Ch: 00- H/O Khalil Khan–
2500m Gagnar beel road
4.
Ch: 00 2500m
5.

Improvement of
Bonkhola – Aria
Halot roa
Improvement of
Char Dulai High
School – Gorer
Vita road
(Submersible) at
Ch: 00 -1500m.
6. Ch: 00 - Improvement of
1000m Bogazani Benion
Tree – Bogazani
road
.
7.
Improvement of
Ch. 1000- Vatikoya–
5000m Charpara–Sarirvita
road
8. Ch. 00- Improvement of
2500m Char Gobindopur–
Beel Gajna road
9.
Improvement of
Ch. 1000- Bogajani Banion
1500m Tree-Bogajani road
10. Ch: Construction of
800m
51.00m RCC
Girder Bridge over
Barnal river on
Poradanga –
Crordulia –
Kazipur road
11. Ch: Construction of
5000 – Vatikoya –
6100m Sarirvita road

Tender/Bid/Proposal
Cost
(in crore Taka)

Date of Tender/Bid/Proposal
Signing
Contract
Issuing NOA
/L.C.
opening date
8
9

Date of
completion
of works/
services
and supply
of goods

As per
RDPP

Contract
ed value

Invitation

3

4

5

6

7

2.75

2.75

09.11.2010

08.12.2010

22.12.2010

29.12.2010

23.01.2011

2.75

2.71

09.11.2010

08.12.2010

22.12.2010

29.12.2010

23.01.2011

2.41

2.41

09.11.2010

08.12.2010

22.12.2010

29.12.2010

23.01.2011

30.04.2012

2.41

2.38

09.11.2010

08.12.2010

22.12.2010

29.12.2010

23.01.2011

30.04.2012

1.45

1.45

09.11.2010

08.12.2010

22.12.2010

29.12.2010

23.01.2011

30.06.2011

0.96

0.96

09.11.2010

08.12.2010

22.12.2010

29.12.2010

24.02.2011

30.06.2011

4.03

4.02

10.03.2011

06.04.2011

16.05.2011

19.05.2011

02.06.2011

31.05.2012

2.42

2.15

10.03.2011

06.04.2011

12.04.2011

12.04.2011

25.04.2011

30.06.2011

0.48

0.43

10.03.11

06.04.11

12.04.2011

12.04.2011

07.07.11

25.02.2014

1.20

1.14

25.04.2011

16.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

02.06.2011

15.07.2012

1.50

1.31

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

16.01.2013

30.03.2013

Submission

Evaluation

10

29.06.2012

30.06.2011

12. Ch: 00 Construction of
– 2500m Sujanagar –
Bonkhola road
(Nurudinpur Ghat
– Kamalpur UP
Office
13. Ch: 00 Construction of
– 2000m Sreepur GC – H/O
Azahar Chairman
road
14. Ch: 00 Construction of
– 1500m Satbaria
Chinakhora
Paikpara more –
Bangalpara road
road)
15. Ch: 00 Construction of
– 900m Durgapur Pacca
road – H/O
Mohammed Ali –
Motiar Beel road
16. Ch: 00 Construction of
– 1000m Bonkhola H/O
Abdul Khaleque
Master – beel
Gaznar road
17. Ch: 00 Construction of
– 1500m Charpara Sharirvita
- Beel Gaznar road

18. Ch: 00 Construction of
– 1100m Hathkali H/O Nur
Doctor – Gaznar
beel via CARE
Bridge road
19
Construction of
Ch: 00 – Nakharaj H/O
600m.
Rashid Kha –
Kalirvita road
20. Ch: 00 Construction of
– 500m Sujanagar –
Mothurapur –
Raishemul road
21. Ch: 00 Construction of
-1000m remaining work of
Bogazani Banion
Tree – Bogazani
road
22. Ch. Construction of
00-2500m remaining work
Char Gobindopur –
Beel Gajna road.
23. Ch: Construction of
9750 remaining work
11500m Raipur GC at
Malifa high school
- Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola
Gajaria road

3.96

3.48

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

22.01.2013

20.06.2013

2.75

2.48

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

17.01.2013

25.06.2013

1.90

1.78

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

08.01.2013

25.06.2013

1.355

1.26

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

06.01.2013

1.377

1.167

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

14.01.2013

1.915

1.78

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

28.01.2013

23.06.2013

1.51

1.30

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

14.01.2013

20.05.2013

0.83

0.77

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

22.01.2013

27.04.2013

0.70

0.59

05.12.2012

24.12.2012

31.12.2012

01.01.2013

16.01.2013

23.06.2013

0.43

0.43

03.01.2013

30.01.2013

06.02.2013

11.02.2013

13.03.2013

13.05.2013

2.53

2.52

03.01.2013

30.01.2013

06.02.2013

11.02.2013

05.03.2013

21.06.2013

2.68

2.34

18.02.13

19.03.2013

02.04.2013

02.04.2013

17.04.2013

20.05.2013

13.05.2013

20.05.2013

Description of
Tender/Bid/Proposal Cost
Sl.
Procurement
(in crore Taka)
No (goods/works/consultancy) As per RDPP Contracted
as per bid document.
value
2
3
4
1. Raipur GC at Malifa high
2.75
school - Dulai Bodonpur
2.71
NHW via Bonkola Gajaria
road
2. Raipur GC at Malifa high
2.68
2.34
school - Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola Gajaria
road.
3. Kamalpur near H/O Khalil
2.412
2.39
Khan– Gagnar beel road
4. Bonkhola – Aria Halot road
2.41
2388

Date of Tender/Bid/Proposal

Date of
completion
Invitation Submission Evaluation Issuing NOA Signing of works/
Contract services
5
6
7
8
9
10
09.11.2010 08.12.2010 22.12.2010 29.12.2010 23.01.2011
30.06.2012

5. Vatikoya–Charpara–
Sarirvita road
6. Char Gobindopur–Beel
Gajna road
7. Construction of 51.00m
RCC Girder Bridge over
Barnal river on Poradanga –
Crordulia – Kazipur road at
Ch: 800m.
8. Sujanagar – Bonkhola road
(Nurudinpur Ghat –
Kamalpur UP Office)
9. Sreepur GC – H/O Azahar
Chairman road
10. Satbaria Chinakhora
Paikpara more – Bangalpara
road road
11. Char Gobindopur – Beel
Gajna road
12. Raipur GC at Malifa high
school - Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola Gajaria
road

18.02.2013 17.03.2013 30.03.2013 01.04.2013 17.04.201330.06.2011

09.11.2010 08.12.2010 22.12.2010 29.12.2010 23.01.201130.04.2012
09.11.2010 08.12.2010 22.12.2010 29.12.2010 23.01.201130.06.2011

4.03

4.01

10.03.2011 06.04.2011 10.05.2011 19.05.2011 02.06.201131.05.2012

2.42

2.15

10.03.2011 06.04.2011 11.04.2011 12.04.2011 25.04.201130.06.2011

1.20

1.14

25.04.2011 16.05.2011 18.05.2011 18.05.2011 02.06.201125.05.2012

3.42

3.49

05.12.2012 24.12.2012 31.12.2012 01.01.2013 22.01.201330.06.2013

2.76

2.20

05.12.2012 24.12.2012 31.12.2012 01.01.2013 17.01.201325.06.2013

1.90

1.68

05.12.2012 24.12.2013 31.12.2012 01.01.2013 08.01.201315.06.2013

2.53

2.52

03.01.2013 30.01.2013 06.02.2013 11.02.2013 13.03.201321.06.2013

2.68

2.34

18.02.13

19.03.2013 01.04.2013 02.04.2013 17.04.201330.06.2013

Description of
Sl.
Procurement
No (goods/works/consultanc
y) as per bid document.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

2
Raipur GC at Malifa high
school - Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola
Gajaria road
Raipur GC at Malifa high
school - Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola
Gajaria road.
Kamalpur near H/O
Khalil Khan– Gagnar
beel road
Bonkhola – Aria Halot
road
Vatikoya–Charpara–
Sarirvita road
Char Gobindopur–Beel
Gajna road
Construction of 51.00m
RCC Girder Bridge over
Barnal river on
Poradanga – Crordulia –
Kazipur road at Ch:
800m.
Sujanagar – Bonkhola
road (Nurudinpur Ghat –
Kamalpur UP Office)
Sreepur GC – H/O
Azahar Chairman road
Satbaria Chinakhora
Paikpara more –
Bangalpara road road
Char Gobindopur – Beel
Gajna road
Raipur GC at Malifa high
school - Dulai Bodonpur
NHW via Bonkola
Gajaria road

Tender/Bid/Proposal
Cost
(in crore Taka)
As per
RDPP
3
2.75

Contracted
value
4

Date of Tender/Bid/Proposal

Invitation

Issuing
Signing
NOA
Contract
5
6
7
8
9
09.11.2010 08.12.2010 22.12.2010 29.12.2010 23.01.2011

Date of
completion
of works/
services

Submission Evaluation

10

2.71

30.06.2012

2.68

2.34

18.02.2013 17.03.2013 30.03.2013 01.04.2013 17.04.2013 30.06.2011

2.412

2.39

09.11.2010 08.12.2010 22.12.2010 29.12.2010 23.01.2011 30.04.2012

2.41

2388

09.11.2010 08.12.2010 22.12.2010 29.12.2010 23.01.2011 30.06.2011

4.03

4.01

10.03.2011 06.04.2011 10.05.2011 19.05.2011 02.06.2011 31.05.2012

2.42

2.15

10.03.2011 06.04.2011 11.04.2011 12.04.2011 25.04.2011 30.06.2011

1.20

1.14

25.04.2011 16.05.2011 18.05.2011 18.05.2011 02.06.2011 25.05.2012

3.42

3.49

05.12.2012 24.12.2012 31.12.2012 01.01.2013 22.01.2013 30.06.2013

2.76

2.20

05.12.2012 24.12.2012 31.12.2012 01.01.2013 17.01.2013 25.06.2013

1.90

1.68

05.12.2012 24.12.2013 31.12.2012 01.01.2013 08.01.2013 15.06.2013

2.53

2.52

03.01.2013 30.01.2013 06.02.2013 11.02.2013 13.03.2013 21.06.2013

2.68

2.34

18.02.13

19.03.2013 01.04.2013 02.04.2013 17.04.2013 30.06.2013

