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যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়েযয ২০১৬-১৭ থ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন  

প্রডতয়ফদয়নয ওয ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক াযংয়ে 

 

ক্র. 

নং 

ভন্ত্রণারয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়ে

য 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মেডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

–য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

-য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। যুফ ও 

ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারে 

৪টি ৪টি - - ২টি ২ টি ৮০%-৩৫০% ৩ টি ৯.২৮%-

৪৭.৭৭% 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা:  ৪টি  

০২।  ভাপ্তকৃত প্রকে য প্রকৃত ব্যে ও মভোদকারঃ 

ক্র 

নং 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যে  

(রে টাকাে) 

প্রকৃত ফাস্তফােনকার 

১. মদয়য ডফদ্যভান মেরা মেডডোভগুয়রা ংস্কায ও উন্নেন (১ভ 

ম থাে) (ংয়াডধত)  

১১৬৪৬.৫৮ োনুোডয, ২০১৩- জুন ২০১৭ 

২. ডভযপুয ময -আ-ফাংরা োতীে ডক্রয়কট মেডডোভ , ঢাকা খান 

ায়ফ ওভান অরী মেডডোভ , নাযােণগঞ্জ এফং েহুয 

অয়ভদ ম ৌধুযী মেডডোভ,  ট্টগ্রাভ এয ংস্কায ও উন্নেন 

৪৮৯.৯০ য়টাফয, ২০১৬- জুন, ২০১৭ 

৩. মযারায মস্কটিং কভয়েক্স ডনভ থাণ এফং োতীে ক্রীড়া ডযলয়দয 

ডফদ্যভান মায়েরমূ মভযাভত, ংস্কায ও উন্নেন  

২২১৬.৬৩ নয়বম্বয, ২০১৬ - জুন, ২০১৭ 

৪. ডয়রট ডফবাগীে মেডডোভয়ক অন্তেথাডতকভায়নয ডক্রয়কট 

মেডডোয়ভ উন্নীতকযণ (২ে ংয়াডধত)                    

১০২১৯.১৩ জুরাআ, ২০১২- ডডয়ম্বয, 

২০১৬ 

০৩।  ভাপ্ত প্রকে য ব্যে ও মভোদ বৃডিয কাযণঃ 

ক্র 

নং 

প্রকয়েয নাভ মভোদ বৃডিয কাযণ 

১. মদয়য ডফদ্যভান মেরা মেডডোভগুয়রা 

ংস্কায ও উন্নেন (১ভ ম থাে) 

(ংয়াডধত)  

ডডোআন এফং ফাস্তফ প্রয়োেনীেতায ডনডযয়খ ভাগুযা , ময়ায এফং নড়াআর 

মেরা মেডডোয়ভয কায়েয ডযভাণ বৃডিয কাযয়ণ এফং যংপুয 

প্যাডবডরেন বফয়নয াভয়ন পাআফায গ্লা মড ডনভ থাণ এফং নওগাঁ 

মেডডোয়ভয মখরায ভাঠ উন্নেয়নয রয়েে কাে বৃডি ন্তর্ভ থডক্তয কাযয়ণ 

প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডি  

২. ডভযপুয ময -আ-ফাংরা োতীে ডক্রয়কট 

মেডডোভ, ঢাকা খান ায়ফ ওভান অরী 

মেডডোভ, নাযােণগঞ্জ এফং েহুয 

অয়ভদ ম ৌধুযী মেডডোভ ,  ট্টগ্রাভ এয 

-- 
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ক্র 

নং 

প্রকয়েয নাভ মভোদ বৃডিয কাযণ 

ংস্কায ও উন্নেন 

৩. মযারায মস্কটিং কভয়েক্স ডনভ থাণ এফং 

োতীে ক্রীড়া ডযলয়দয ডফদ্যভান 

মায়েরমূ মভযাভত, ংস্কায ও উন্নেন  

প্রয়োেনীেতা ডনডযয়খ মযারায মস্কটিং কভয়েয়ক্সয কায়েয ডযভাণ বৃডি , 

ডপ্র-মপডিয়কয়টড েীর মড ডনভ থাণ , এডি মগআট এয উয়য এক্সয়টডযেয 

অডকথয়টক াযার ডডোআন ন্তর্ভ থক্তযণ এফং অফাডক মায়ের মূয়য 

কায়েয ডযভাণ বৃডিয কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে বৃডি।  

৪. ডয়রট ডফবাগীে মেডডোভয়ক 

অন্তেথাডতকভায়নয ডক্রয়কট মেডডোয়ভ 

উন্নীতকযণ (২ে ংয়াডধত)                    

2
nd

 Stage গ্যারাডয ডনভ থাণ , ট্রান্সক্লুয়ন্ট মভভয়িন , ীভানা প্রা ীয 

ম্প্রাযণ মলা প্রয়টকন /ডযয়টডনং ওোর এয ংস্থায়নয কাযয়ণ 

প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডি ময়েয়ছ। 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ 

ক্রভ ভস্যা সুাডয 

১. োতীেবায়ফ গুরুত্বপূণ থ ও অন্তেথাডতক টুণ থায়ভন্ট অয়োেয়নয েন্য মবনুে 

ংস্কায ও মভযাভমতয রয়েে স্বেয়ভোডদ প্রকে গ্রণ কযা ে। 
মেডডোয়ভয ডয ারন ও যেণায়ফেণ খায়ত ফাৎডযক ফযাদ্দকৃত 

থ থ প্রয়োেয়নয তুরনাে কভ ডফধাে মেডডোয়ভয  এতফড় 

ফকাঠায়ভায প্রয়োেনীে ংস্কায ও মভযাভত কাম থক্রভ ডনেডভতবায়ফ 

ম্পন্ন কযা ম্ভফ ে না। পয়র টূণ থায়ভন্ট অয়োেয়নয ভে ডফয়ল 

কয়য অন্তথোডতক মময়কান টূণ থায়ভয়ন্টয ভে াভডেক ডকছু প্রয়োেনীে 

ংস্কায ও মভযাভয়তয রয়েে স্বেয়ভোডদ প্রকে গ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ 

ফাস্তফােন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ে মা যফতীয়ত মটকআ েনা।  

বডফষ্যয়ত যােস্ব  প্রকৃডতয কাম থক্রভ ফাস্তফােয়নয 

েন্য যােস্ব ফায়েয়টয অওতাে প্রয়োেনীে ফযাদ্দ 

প্রাডপ্ত ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে কর্তথক ডনডিত কযয়ত য়ফ। 

২. প্রকে ভাডপ্তয ১ ফছয ১ ভা য প্রকয়েয ব্যডেত থ থ মপযতদায়নয 

ডফলেটি অডথ থক শৃঙ্খরা ডযডি। 

প্রকে ভাডপ্তয ব্যফডত য়যআ প্রকয়েয ব্যডেত 

থ থ যকাডয মকালাগায়য েভাদায়নয ডফলেটি 

মথামথ কর্তথে কর্তথক ডনডিত কযয়ত য়ফ।   

বডফষ্যয়ত এ োতীে কাম থাফরী নুযণ ডযায 

কযয়ত য়ফ।  

৩. ফাস্তফাডেত প্রকয়েয এক্সটাযনার ডডট ম্পন্ন কযা ে না।  ডেওডফ থ থােয়ন ফাস্তফাডেত প্রকয়েয নুকূয়র 

ফযাদ্দকৃত য়থ থয মথামথ ব্যফায ডনডিতকযয়ণ 

এক্সটাযনার ডডট কাম থক্রভ দ্রুত ম্পন্নপূফ থক ডডট 

ডযয়াট থ অআএভআডড ংডিষ্ট ন্যান্য দপ্তয়য 

মপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 
৪. অআএভআডড’য ২৯ /০৩/২০০৬ তাডযয়খয অআএভআডড /ভন্বে-

৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং ডযয়েয ১৩ নং নুয়েদ নুমােী মকান 

উন্নেন প্রকে ভাপ্ত ওোয য গত ৩ (ডতন ভায়য ভয়ধ্য ডডঅয 

মপ্রযয়ণয ডনয়দ থনা থাকয়রও ডধকাং মেয়ে উক্ত ভয়েয ভয়ধ্য 

ডডঅয মপ্রযণ না কযা এফং ডডঅয এয কর তথ্য ঠিকবায়ফ 

পূযণ না কযা।  

ডযে নুমােী প্রকে ভাডপ্তয ডনধ থাডযত ভয়েয 

ভয়ধ্য ডনর্ভ থর তথ্য ম্বডরত ডডঅয অআএভআডডয়ত 

মপ্রযয়ণয ডফলেটি ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে কর্তথক ডনডিত 

কযয়ত য়ফ।  
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দদশয বফদ্যভান দজরা দেবডয়াভমূশয ংস্কায  ঈন্নয়ন-১ভ ম যায় (ংশাবধত)” ীল যক প্রকশেয ভাবি 

মূল্যায়ন প্রবতশফদন 
 

(ভািঃ জুন,২০১৭)    

 
 

১. প্রকশেয নাভ 

 

: দদশয বফদ্যভান দজরা দেবডয়াভমূশয ংস্কায  ঈন্নয়ন-১ভ ম যায় (ংশাবধত)। 
 

২. ঈশদ্যাগী ভন্ত্রণারয় /বফবাগ 

 

:   যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় । 

 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

 

:  জাতীয় ক্রীড়া বযলদ। 

 

৪. প্রকশেয ফস্থান :  

বফবাগ দজরা ঈশজরা 

ঢাকা নাযায়ণগঞ্জ, গাজীপুয, জাভারপুয, যীয়তপুয, 

ভাদাযীপুয, যাজফাড়ী 

দয ঈশজরা 

চট্টগ্রাভ দনায়াখারী, দপনী, কুবভল্লা, কক্সফাজায, 

যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান 

দয ঈশজরা 

যাজাী যাজাী, বদনাজপুয, জয়পুযাট, নগাঁ দয ঈশজরা 
যংপুয যংপুয, ঠাকুযগাঁ, ঞ্চগড়, গাআফান্ধা, কুবড়গ্রাভ দয ঈশজরা 
খুরনা খুরনা, দভশযপুয, নড়াআর, কুবিয়া, ভাগুড়া, 

বঝনাআদ, াতক্ষীযা, মশায 

দয ঈশজরা 

ফবযার টুয়াখারী, ফযগুনা, বশযাজপুয, দবারা দয ঈশজরা 
বশরট সুনাভগঞ্জ দয ঈশজরা 

 

৫. 

 

প্রকশেয থ যায়ন : 
 

 ফাংরাশদ যকাশযয থ যায়শন ফাস্তফাবয়ত। 

৬. প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় 

 

:  

  (রক্ষ টাকায়)            
প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 
ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যশয়য 

%) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাশরয %) 

মূর 
 

ফ যশল 

ংশাবধত  

 

মূর ফ যশল 

ংশাবধত 

১১০১৬.৪৭ 

 

১২০৩৮.৯২ 

 

১১৬৪৬.৫৮ 

 

জানুয়াবয, ২০১৩ 
শত 

জুন, ২০১৫  

জানুয়াবয, 

২০১৩ 
শত 

জুন, ২০১৭ 

জানুয়াবয, 

২০১৩ 
শত 

জুন, ২০১৭ 

১০২২.৪৫ 

(৯.২৯%) 
২ ফছয 

(৮০%) 

৭.     াধাযণ ম যশফক্ষণঃ  
 

৭.১    টভূবভঃ  
 

রু
ন্ত ন্ত

রু

 

৭.২    ঈশেশ্যঃ  

 

        দখরাদৄরায ভাশনান্নয়শনয রশক্ষে দদশয বফদ্যভান ৩৪টি দজরা দেবডয়াশভয ক্রীড়া ফকাঠাশভা সুবফধাবদ বৃবি কযা।  
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 ৭.৩    প্রকশেয মূর কাম যক্রভ এফং এয বফযীশত প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকা) 

ক্রঃ নং মূর কাম যক্রশভয বফফযণ ংখ্যা/বযভাণ প্রাক্কবরত ব্যয় 

১. ভূবভ বধগ্রণ   

২.    

৩.    

৪.    

৫.    

৬.     

ফ যশভাট  

 
৭.৪     প্রকশেয নুশভাদন ফস্থাঃ  

 
          মূর ে

স্ত ে

ন্ত স্ত

ে স্ত

ে

ে

ভন্ত্রণারয় ১ভ ফায এযয প্রকশেয ব্যয় বৃবি ব্যবতশযশক দভয়াদ 

জুন’১৭ ম যন্ত অয ১ (এক) ফছয বৃবি কযা য়। 
 

৭.৫   ফছযবববিক এবডব/অযএবডব ফযাে এফং প্রকৃত গ্রগবতয তথ্যঃ  

          (রক্ষ টাকা) 
  

থ যফছয এবডব/অযএবডব ফযাে টাকা 

ফমুবি 

প্রকৃত গ্রগবত 

বজবফ প্রঃ

াঃ 

দভাট বজবফ প্রঃ

াঃ 

দভাট ফাস্তফ (%) 

২০১৩-১৪ ৭৪২.৭৪ - ৭৪২.৭৪ ৮৪২.৭৪ ৮৪২.৭৪ - ৮৪২.৭৪ ৭% 

২০১৪-১৫ ৬৮২৩.০০ - ৬৮২৩.০০ ৬৮২২.৬৬ ৬৮২২.৬৬ - ৬৮২২.৬৬ ৫৭% 

২০১৫-১৬ ৪০৭৩.০০ - ৪০৭৩.০০ ৪০৭৩.০০ ৩৯৮১.১৮ - ৩৯৮১.১৮ ৩৫% 

২০১৬-১৭ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ২৪৬.৪৯ - - - ১% 

দভাটঃ ১১৯৩৮.৭৪ - ১১৯৩৮.৭৪ ১১৯৮৪.৮৯ ১১৬৪৬.৫৮ - ১১৬৪৬.৫৮ ১০০% 

 

৮.     প্রকশেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ  

 

       ংবিি ভন্ত্রণারয় দথশক প্রাি ববঅয এয বববিশত প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফযাে   ফাস্তফায়ন গ্রগবতয  তথ্য 

ংশমাজনী’ক’ দত প্রদি র।  
   

৯.   প্রকে বযচারক ম্পবকযত তথ্যঃ 
 

ক্রঃ

নং 

কভ যকতযায নাভ  দফী দাবয়শেয ধযণ দাবয়শেয দভয়াদকার 

অযম্ভ ভাবি 

১. জনাফ অব্দুয যভান, বযচারক (বযকেনা  ঈন্নয়ন) বতবযি দাবয়ে ০৭/০৬/২০০৭ ১৯/০২/২০১৩  

২. জনাফ াআয়ূর কাআয়ূভ, বযচারক (বযকেনা  ঈন্নয়ন) বতবযি দাবয়ে ১৯/০২/২০১৩ ১৪/০৮/২০১৩ 

৩. জনাফ এ .এভ. দযজাঈর দভাস্তপা কাভার , বযচারক 

(বযকেনা  ঈন্নয়ন) 

বতবযি দাবয়ে ১৪/০৮/২০১৩ ১৬/১০/২০১৪ 
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ক্রঃ

নং 

কভ যকতযায নাভ  দফী দাবয়শেয ধযণ দাবয়শেয দভয়াদকার 

অযম্ভ ভাবি 

৪. জনাফ নাযায়ণ চন্দ্র দদফনাথ, বযচারক (বযকেনা  ঈন্নয়ন) বতবযি দাবয়ে ১৬/১০/২০১৪ ০২/১২/২০১৪ 

৫. জনাফ বজয়াঈর াান, বযচারক (বযকেনা  ঈন্নয়ন) বতবযি দাবয়ে ০২/১২/২০১৪ ১৩/০৮/২০১৫ 

৬. জনাফ নাযায়ণ চন্দ্র দদফনাথ, বযচারক (বযকেনা  ঈন্নয়ন) বতবযি দাবয়ে ১৩/০৮/২০১৫ প্রকে ভাবি 

ম যন্ত 

                                                                                                                                      

১০.    কাজ ভাি থাকশর তায বফফযণঃ 

     নুশভাবদত অযবডবব নুমায়ী প্রকশেয অতায় মুদয় কাজ ভাি শয়শছ ভশভ য ববঅয শত জানা মায়  

 

১১.    ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

প্রকশেয অতায় কাম য বশশফ দভাট ৩৪টি প্যাশকজ এফং দফা বশশফ দভাট ১টি  প্যাশকশজয অতায় ক্রয় কাম যক্রভ 

ম্পন্ন কযা শয়শছ মায বফস্তাবযত তথ্যাবদ ংশমাজনী ‘খ’ দত প্রদি র। 
 

১২.    বযদ যন ম যশফক্ষণঃ 

ভাি এ প্রকশেয ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রভ ম যাশরাচনায জন্য এ বফবাশগয ংবিি ঈবযচারক কর্তযক গত ৩১ /০৮/২০১৮ 

তাবযশখ  নাযায়ণগঞ্জ দজরা এফং ১২/০৮/২০১৮ তাবযশখ জাভারপুয দজরায কাম যক্রভ শযজবভশন বযদ যন কযা য়।  

 

বনশে বযদব যত এরাকায় প্রকশেয অতায় ফাস্তফাবয়ত  ম্পাবদত প্রধান প্রধান কাম যক্রশভয ংবক্ষি ফণ যনা  ফাস্তফায়ন 

ভস্যা প্রদি রঃ  

 

১২ ১ নাযায়ণগঞ্জ দজরা ংঃ

অশরাচে প্রকশেয অতায় নাযায়ণগঞ্জ দজরা দেবডয়াশভয ংস্কায  ঈন্নয়ন খাশত দভাট ফযাে বছর ৫৬৯ .৯৮ রক্ষ 

টাকা। এয ভশে ব্যয় কযা শয়শছ ৫৩৩ .৩৬ রক্ষ টাকা মা ফযােকৃত শথ যয ৯৩ .৫৮%। প্রকশেয অতায় এ ংশয 

কাম যক্রভ নুশভাবদত অযবডবব নুমায়ী ম্পন্নপূফ যক জুন ’২০১৭ াশর ংবিি দজরা ক্রীড়া ংস্থায বনকট স্তান্তয কযা 

শয়শছ। 
এ দেবডয়াশভয ফাস্তফাবয়ত  ম্পাবদত প্রধান প্রধান কাম যক্রশভয ংবক্ষি ফণ যনা প্রদি রঃ  

 

ক. ভূবভ  দখরায ভাঠ ঈন্নয়নঃ 

 

প্রকশেয অতায় ভূবভ  দখরায ভাঠ ঈন্নয়ন খাশত ২০৪ .১১ রক্ষ টাকা ফযাে বছর। এয ভশে ব্যয় শয়শছ ২০৩ .২৫ রক্ষ 

টাকা। এ খাশতয ভশে ৭১ ,৪৯০.০০ ঘনবভটায ভূবভ ঈন্নয়ন ঈখাশত ফযােকৃত ১৭৭ .৪৬ রক্ষ টাকায ভশে ৭১ ,২১৯.৬১ 

ঘনবভটায ভূবভ ঈন্নয়ন কযা শয়শছ মায ব্যয় শয়শছ ১৭৬ .৭৮ রক্ষ টাকা। এছাড়া দখরায ভাঠ ঈন্নয়ন বশশফ দখরায ভাশঠ 

দদাঁঅ ভাটি যফযা , দেবং  বিবডং ঈখাশত ৫০৭০ .০০ ঘনবভটায বযভাশণয জন্য ফযােকৃত ২০ .২৩ রক্ষ টাকায 

ভশে ৫০৫০.০০ ঘনবভটায বযভাশণয জন্য ব্যয় শয়শছ ২০ .১৫ রক্ষ টাকা , ঘা রাগাশনা ঈখাশত ফযােকৃত ১ .৬২ রক্ষ 

টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ  ১ .৬০ রক্ষ টাকা এফং ২ (দুআ) HP াফভাযবজফর য়াটায াম্প ঈখাশত ফযােকৃত ৪ .৮০ 

রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ ৪ .৭২ রক্ষ টাকা। বযদ যনকাশর নুশভাবদত অযবডবব নুমায়ী বকছু ঈখাশতয 

ফাস্তফতায বনযীশখ বযভাশণয হ্রাপূফ যক কাম যক্রভ ম্পাদন কযা শয়শছ ভশভ য বযরবক্ষত য়। তশফ এফ ঈখাশতয 

একক দয (Unit Price) বনধ যাযণ কশয দভাট ব্যয় বনফ যা কযা শয়শছ মা ববঅশয মথামথবাশফ প্রবতপবরত 

শয়শছ।  
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খ. ীভানা প্রচীয বনভ যাণঃ 

 

প্রকশেয অতায় ১০ পৄট ঈচ্চতাম্পন্ন ৫৯৪ .০০ যাবনং বভটায অয়তশনয ীভানা প্রাচীয বনভ যাণ খাশত ফযােকৃত ৭৪ .২৫ 

রক্ষ টাকায ভশে ৪৩২ .০০ যাবনং বভটায অয়তশনয ীভানা প্রাচীয বনভ যাণ কযা শয়শছ মায ব্যয় শয়শছ ৪১ .৬৬ রক্ষ 

টাকা। ফবি ১৬২ .০০ যাবনং বভটায অয়তশনয ীভানা প্রাচীয বনভ যাণ কযা ম্ভফ য়বন কাযণ ঐখাশন একটি ভবন্দয 

ফবস্থত যশয়শছ।  তশফ  ীভানা প্রাচীশযয দম ংটুকু বনভ যাণ কযা শয়শছ শুদৄ দ ংশয ব্যয় প্রদান কযা শয়শছ। এ 

খাশতয ফবি ব্যবয়ত থ য থ্যযাৎ  ৩২.৫৯ রক্ষ টাকা মথাবনয়শভ যকাবয দকালাগাশয জভা প্রদান কযা শয়শছ।  

 

গ. াযশপ দেন, গ্রীর  গাড য য়ার দপবন্পং: 
 

াযশপ দেন , গ্রীর  গাড য য়ার দপবন্পং খাশত দভাট ফযােকৃত ১৬ .৫৫ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ ১৫ .৯৫ রক্ষ 

টাকা। এ খাশতয ভশে ১০৪ যাবনং বভটায অয়তশনয কবায অযবব দেন বনভ যাণ ঈখাশত ফযাে বছর ৮ .৭০ রক্ষ 

টাকা মায ভশে ব্যয় কযা শয়শছ ৮ .১০ রক্ষ টাকা এফং ২৩৮ ফঃবভঃ অয়তনবফবি এভ .এ বগ্রর দপবন্পং ঈখাশত 

ফযােকৃত ৭.৮৫ রক্ষ টাকায ম্পূণ যটাআ ব্যয় শয় দগশছ। 

 

ঘ. প্যাবববরয়ন বফন বনভ যাণঃ 

 

বতনতরা ববতবফবি বিতর প্যাবববরয়ন বফন বনভ যাণ খাশতফযােকৃত ২৬০ .০৭ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ ২৫৭ .৫০ 

রক্ষ টাকা। বনবভ যত প্যাবববরয়ন বফশনয বনচ তরায় ংবিি দজরা ক্রীড়া ংস্থায বাবতয কক্ষ , দশক্রটাবযয কক্ষ , 

বপ রুভ , বভটিং রুভ এফং পুরুল  ভবরাশদয জন্য অরাদা অরাদা টয়শরট ব্লক যশয়শছ। অয একতরায় ফাথরুভ 

সুবফধা ২টি বেবং রুভ , ১টা অম্পায়ায রুভ  ১টি থাড য অম্পায়ায রূভ যশয়শছ। বযদ যনকাশর বনবভ যত প্যাবববরয়শনয 

ফস্থা দভাটামুটি বার ভশন শয়শছ। তশফ প্রকশেয অতায় দকান অফাফশেয ংস্থান বছরনা। নতুনবাশফ বনবভ যত 

ফকাঠাশভা বযস্কাশযয জন্য বনবেযি জনফর প্রশয়াজন যশয়শছ ফশর প্রতীয়ভান য়।  

   

১২.২  জাভারপুয দজরা ংঃ

অশরাচে প্রকশেয অতায় জাভারপুয দজরা দেবডয়াশভয ংস্কায  ঈন্নয়ন কাম যক্রভ বশশফ ফযােকৃত ১০৭ .৭৭ রক্ষ 

টাকায ভশে ব্যয় কযা শয়শছ ১০৭ .৪৭ রক্ষ টাকা মা ফযােকৃত শথ যয প্রায় ৯৯ .৬৬%। প্রকশেয এ ংশয কাম যক্রভ 

নুশভাবদত অযবডবব নুমায়ী ম্পন্নপূফ যক জুন’২০১৭ াশর ংবিি দজরা ক্রীড়া ংস্থায বনকট স্তান্তয কযা শয়শছ। 
 

এ দেবডয়াশভয ফাস্তফাবয়ত  ম্পাবদত প্রধান প্রধান কাম যক্রশভয ংবক্ষি ফণ যনা প্রদি রঃ  

 

ক. দখরায ভাঠ ঈন্নয়নঃ 
 

এ খাশতয ভশে দখরায ভাঠ ঈন্নয়ন ঈখাশত ১০ ,৩০০.০০ ঘনবভটায এয জন্য ফযােকৃত ১৮ .১৭ রক্ষ টাকায ভশে একআ 

বযভাণ ভাটি বযাশটয জন্য ব্যয় শয়শছ ১৮ .১৬ রক্ষ টাকা। ৪৭৪৭ .০০ ঘনবভটায দদাঁঅ ভাটিয জন্য ফযােকৃত ১৬ .১৪ 

রক্ষ টাকায ম্পূণ যটাআ ব্যয় শয় দগশছ। এছাড়া ঘা রাগাশনা ঈখাশত ফযােকৃত ১ .৩৪ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ 

১.৩৩ রক্ষ এফং ৩৪০ .০০ যাবনং বভটায অয়তনবফবি গাড য য়ার বনভ যাণ ঈখাশত ফযােকৃত ৪ .০৮ রক্ষ টাকায ভশে 

ব্যয় শয়শছ ৪.০৭ রক্ষ টাকা।  

 

খ. আন্পশকন বট দেশনজ াআঃ 

 

এ খাশত ফযােকৃত ১৮ .৩৩ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ ১৮ .১৮ রক্ষ টাকা। এ খাশতয ভশে ৫০০ .০০ যাবনং বভটায 

অয়তশনয ৩২৫ এভ .এভ.ডায়া অযবব াআ , কবায বট এফং ৩৪৭ .১৭ ফঃবভঃ অয়তশনয য়াকশয় কাম যক্রভ 

ন্তযভূি বছর।  
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গ. ীভানা প্রাচীয বনভ যাণঃ 

 

এ খাশতয ভশে ২০০ .০০ যাবনং বভটায অয়তশনয নতুন ীভানা প্রাচীয  ীভানা প্রচীশযয ঈর্ধ্যমুখী ম্প্রাযশণয জন্য 

ফযােকৃত ১২.০৩ রক্ষ টাকায ম্পূণ যটাআ ব্যয় শয়শছ। এ খাশতয ভশে ন্তযভূি প্রধান পটক বনভ যাণ ঈশঙ্গ ফযােকৃত 

৩.০৮ রক্ষ টাকা ফযাে বছর মায ম্পূণ যটাআ ব্যয় শয় দগশছ ভশভ য ববঅশয ঈশল্লখ যশয়শছ।  

 

ঘ. পুযাতন ফকাঠাশভায ংস্কাযঃ 
 

পুযাতন প্যাবববরয়ন বফশনয দভযাভত ঈখাশত দথাক বশশফ ফযােকৃত ২৬ .৭৬ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ ২৬ .৬৫ 

রক্ষ টাকা এফং পুযাতন গ্যারাবয দভযাভত ঈখাশত দথাক বশশফ ফযােকৃত ৭ .৮৪ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ ৭.৮৩ 

রক্ষ টাকা। 

 

১৩.১   বযদ যন ম যশফক্ষণঃ 

 

 ক.     নাযায়ণগঞ্জ দজরা ংঃ 

 

নাযায়ণগঞ্জ দজরা দেবডয়াশভয ফস্থানগত সুবফধায কাযশণ এয ব্যফায ঈশমাবগতা শনক দফব য়ায কথা। বকন্তু 

বযদ যনকাশর রক্ষে কযা মায় , এ ভাশঠ ইশদয জাভাত নুবিত য়ায প্রায় এক িা শয দজরা দেবডয়াশভয ভাঠ 

দখরায ঈশমাবগ ফস্থায় বছরনা। এছাড়া ীভানা প্রাচীশযয দুআ /বতন জায়গা বগ্ন ফস্থায় বযরবক্ষত য়। এশক্ষশে দজরা 

ক্রীড়া ংস্থায কাম যকযী ভূবভকা/দশক্ষ অফশ্যক।  

 

 

খ.   জাভারপুয দজরা ংঃ 

 

      অশরাচে প্রকশেয অতায় জাভারপুয দজরা দেবডয়াশভ ংস্কায  দভযাভত বশশফ ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রশভয দফবযবাগ 

ংশয কাম যকাবযতা অয থাকশছনা। কাযণ যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারশয়য অতায় নতুন নুশভাবদত “ফীয মুবিশমািা 

এোডশবাশকট অব্দুর াবকভ দেবডয়াভ কভশেক্স , জাভারপুয এয ঈন্নয়ন ” ীল যক প্রকশেয অতায় কাম যক্রভ ফাস্তফায়শনয 

জন্য পুযাতন প্যাবববরয়ন বফন  বফদ্যভান গ্যারাবয এফং বনবভ যত প্রধান পটক াযশণয প্রশয়াজন শফ। শুদৄভাে এ 

প্রকশেয ভােশভ ফাস্তফাবয়ত কাশজয ভশে ভাশঠয ঈন্নয়ন , ীভানা প্রাচীয  কবায দেশনয বকয়দং ক্ষত থাকশফ ফশর 

বযদ যনকাশর জানাশনা য়।  

 

     তশফ নতুন প্রকে নুশভাদন প্রাক্কাশর বযকেনা কবভশনয ংবিি দক্টয , ভন্ত্রণারয় এফং ফাস্তফায়নকাবয ংস্থায ভন্বশয় 

গঠিত কবভটি শযজবভশন বযদ যনপূফ যক প্রণীত প্রবতশফদশন নতুন প্রকে গ্রশণয দমৌবিকতা ঈস্থান কযা য় মা গত 

২৮/০৬/২০১৭ তাবযশখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুশভাবদত য়। 
 

     এশক্ষশে রক্ষণীয়, মথামথ বযকেনা বাশফ ১টি প্রকে ফাস্তফায়শনয ভােশভ জাভারপুয দজরা দেবডয়াশভয জন্য ংস্কায  

দভযাভত খাশত দভাট ১০৭ .৪৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ মা জুন ’২০১৭ াশর ভাি য়। বকন্তু থ য ন্য ১টি প্রকে  

(নুশভাবদত াশর) ফাস্তফায়শনয জন্য একআ দেবডয়াভশক অদৄবনক বক্রশকট দেবডয়াশভ ঈন্নীতকযশণয রশক্ষে আবতঃপূশফ য 

প্রকশেয ভােশভ ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রভ খাশত ব্যবয়ত শথ যয দফবযবাগ চয় শয়শছ। এশক্ষশে ঈশদ্যাগী 

ভন্ত্রণারয়/ফাস্তফায়নকাবয ংস্থায প্রকে প্রণয়শন সুদূযপ্রাবয বযকেনায বাফ বযরবক্ষত য় এফং এয কাযশণ যকাবয 

শথ যয চয় য়। 

 

১৩.২  ন্যান্য ম যশফক্ষণঃ 

প্রকশেয অতায় বডট কাম যক্রভ ংক্রান্ত প্রদি তশথ্য ঈশল্লখ যশয়শছ অশরাচে প্রকশেয আন্টাযনার বডট ম্পন্ন শয়শছ 

বকন্তু দকান এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন। ফাস্তফাবয়ত প্রকশেয  এক্সটাযনার বডট কাম যক্রভ দ্রুত ম্পাদন কযায রশক্ষে 

প্রশয়াজনীয় ঈশদ্যাগ গ্রণ কযশত শফ।
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ববঅয নুমায়ী প্রকশেয  অতায় ৩৩৮.৩২ রক্ষ ব্যবয়ত যশয়শছ। এশক্ষশে ঈশল্লখ্য , প্রকেটি জুন ’২০১৭ দত ভাি 

শয় দগশছ।  বকন্তু প্রকে ভাবিয ১ ফছয ১ ভা য সুদ (২৬২.১৬ রক্ষ )  ব্যবয়ত থ য যকাবয দকালাগাশয জভা 

দদয়া শয়শছ এফং এ ংক্রান্ত চারাশনয কব ববঅয এয াশথ ংযুি কযা শয়শছ। প্রকে ভাবিয ১ (এক) ফছয য 

প্রকশেয ব্যবয়ত থ য দপযতদাশনয বফলয়টি অবথ যক শৃঙ্খরা বযবি এফং ফাস্তফাবয়ত এ ধযশণয কাম যক্রভ 

ঈশেশ্যপ্রশনাবদত ভশভ য প্রতীয়ভান য়। এয াশথ ংবিিশদয বফলশয় প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ।  
 

(গ)    জাতীয়বাশফ গুরুেপূণ য  জাতীয়/অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য দবনুে ংস্কায  দভযাশভয রশক্ষে এ জাতীয় 

স্বেশভয়াবদ প্রকে গ্রণ কযা য়। জাতীয় ক্রীড়া বযলদ কর্তযক বনবভ যত /বনভ যাণাধীন এ জাতীয় দেবডয়াশভয ংস্কায  

দভযাভত ংক্রান্ত ব্যয় যাজস্ব ফাশজশটয অতায় বনফ যাশয প্রশয়াজনীয় ঈশদ্যাগ গ্রণ কযশত শফ। 

 

      (ঘ)  বনবভ যত এফ ফকাঠাশভায ব্যফায ঈশমাবগতা বৃবিয রশক্ষে বনয়বভতবাশফ দখরাদৄরা /টুণ যাশভন্ট অশয়াজন কযশত শফ। 

এশক্ষশে দকন্দ্রীয়বাশফ দেবডয়াশভয ফছযবববিক রক্ষেভাো বনধ যাযণ কশয বদশত শফ এফং ংবিি দজরা ক্রীড়া ংস্থাশক 

তা ফাস্তফায়শন তৎয শত শফ। দখরাদৄরায ভান ঈন্নয়শনয রশক্ষে এফং প্রকশেয ঈশেশ্য মথামথবাশফ ফাস্তফায়শনয রশক্ষে 

এ জাতীয় দশক্ষ/ঈশদ্যাগ গ্রণ কযা দমশত াশয।  

 

১৪     

 

 দখরাদৄরায ভাশনান্নয়শনয রশক্ষে দদশয 

বফদ্যভান ৩৪টি দজরা দেবডয়াশভয ক্রীড়া 

ফকাঠাশভা সুবফধাবদ বৃবি কযা।  

দখরাদৄরায ভাশনান্নয়শনয রশক্ষে নুশভাবদত  বডবব 

নুমায়ী কাম যক্রভ ফাস্তফায়শনয ভােশভ দদশয বফদ্যভান 

৩৪টি দজরা দেবডয়াশভয ক্রীড়া ফকাঠাশভা সুবফধাবদ 

বৃবি কযা শয়শছ।     

 

 

১৫.     ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৫.১ ফাস্তফাবয়ত প্রকেটিয দফবযবাগ কাম যক্রভ যাজস্ব প্রকৃবতয শর যাজস্ব ফাশজশটয অতায় বযচারণ  যক্ষণাশফক্ষণ 

ব্যশয়য জন্য ম যাি ফযাে প্রাবি বনবিত য়না। দেবডয়াশভয বযচারন  যক্ষণাশফক্ষণ খাশত খুফ ে বযভাশণ 

ফাৎবযক ফযাে প্রদান কযা শয় থাশক মা বদশয় দেবডয়াশভয এতফড় ফকাঠাশভায প্রশয়াজনীয় ংস্কায  দভযাভত 

কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য় না। 
          

১৫.   দেবডয়াশভ বনবভ যত ফকাঠাশভা যক্ষণাশফক্ষশণয জন্য ংবিি দজরা ক্রীড়া ংস্থায ম যাি জনফর দনআ। াধাযণতঃ 

টুণ যাশভন্ট চরাকারীন ভশয় দেবডয়াভশক বযস্কায-বযচ্ছন্ন কযা য়। এছাড়া ন্য ভয় ব্যফায কভ য় বফধায় 

প্রশয়াজনীয় বযস্কায বযচ্ছন্নতা কাম যক্রভ বযচাবরত য়না। এশক্ষশে ংবিি ক্রীড়া ংস্থায ঈদাীনতা বযরবক্ষত য়। 

১৫. মথামথ বযকেনা বাশফ ১টি প্রকে ফাস্তফায়শনয ভােশভ জাভারপুয দজরা দেবডয়াশভয জন্য ংস্কায  দভযাভত খাশত 

দভাট ১০৭ .৪৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ মা জুন ’২০১৭ াশর ভাি য়। বকন্তু থ য ন্য ১টি প্রকে (নুশভাবদত 

২৮/০৬/২০১৭      াশর ) ফাস্তফায়শনয জন্য একআ দেবডয়াভশক অদৄবনক বক্রশকট দেবডয়াশভ ঈন্নীতকযশণয রশক্ষে 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়নাধীন যশয়শছ। পশর আবতঃপূশফ য প্রকশেয ভােশভ ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রভ খাশত ব্যবয়ত শথ যয দফবযবাগ 

চয় শয়শছ। এশক্ষশে ঈশদ্যাগী ভন্ত্রণারয় /ফাস্তফায়নকাবয ংস্থায প্রকে প্রণয়শন সুদূযপ্রাবয বযকেনায বাশফ 

যকাবয শথ যয চয় বযরবক্ষত য়।  
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১৫.৪ ববঅয নুমায়ী প্রকশেয অতায় ৩৩৮.৩২ রক্ষ ব্যবয়ত যশয়শছ। এশক্ষশে ঈশল্লখ্য, প্রকেটি জুন’২০১৭ দত ভাি শয় 

দগশছ। বকন্তু প্রকে ভাবিয ১ ফছয ১ ভা য সুদ (২৬২.১৬ রক্ষ)  ব্যবয়ত থ য যকাবয দকালাগাশয জভা দদয়া 

শয়শছ এফং এ ংক্রান্ত চারাশনয কব ববঅয এয াশথ ংযুি কযা শয়শছ। প্রকে ভাবিয ১ (এক) ফছয য 

প্রকশেয ব্যবয়ত থ য দপযতদাশনয বফলয়টি অবথ যক শৃঙ্খরা বযবি এফং ফাস্তফাবয়ত এ ধযশণয কাম যক্রভ 

ঈশেশ্যপ্রশনাবদত ভশভ য প্রতীয়ভান য়। এয াশথ ংবিিশদয বফলশয় প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ।  

 

১৫.৫ প্রকেটি বজবফ থ যায়শন ফাস্তফাবয়ত এফং যকাশযয শথ যয মথামথ ব্যফায বনবিতকযশণ বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা 

অফশ্যক।  এশক্ষশে ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা (জাতীয় ক্রীড়া বযলদ ) কর্তযক আন্টাযনার বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা শয়শছ 

ভশভ য ববঅয শত জানা মায়। তশফ দকান এক্সটাযনার বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন য়বন ভশভ য ববঅশয ঈশল্লখ কযা য়। 

 

১৬.   ভতাভত/সুাবযঃ 

১৬ ১ ফাস্তফাবয়ত প্রকেটিয দফবযবাগ কাম যক্রভ যাজস্ব প্রকৃবতয। াধাযণতঃ যাজস্ব প্রকৃবতয কাম যক্রভশক প্রকে অকাশয ঈন্নয়ন 

ফাশজশটয অতায় ফাস্তফায়ন াধাযণতঃ বনরুৎাবত  কযা য়। এ ধযশণয ংস্কৃবত/চচ যা ক্রভান্বশয় বযাশযয রশক্ষে 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক যাজস্ব ফাশজশটয অতায় প্রশয়াজনীয় ফযাে প্রাবি বনবিত কযশত শফ।  

১৬ ২  সুদূযপ্রাবয মথামথ বযকেনায বাশফ প্রকে ফাস্তফায়শনয কাযশণ এফং দফবযবাগ কাম যক্রভ যাজস্ব প্রকৃবতয বফধায় 

প্রকশেয অতায় ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রশভয দটকআ ঈন্নয়ন বনবিত য়না।  

১৬.৩ প্রকেটি জুন ’২০১৭ দত ভাি শয় দগশছ।  বকন্তু প্রকে ভাবিয ১ ফছয ১ ভা য সুদ (২৬২.১৬ রক্ষ)  ব্যবয়ত থ য 

(৩৩৮.৩২ রক্ষ ) যকাবয দকালাগাশয জভা দদয়া শয়শছ। প্রকে ভাবিয ১ (এক) ফছয য প্রকশেয ব্যবয়ত থ য 

দপযতদাশনয বফলয়টি অবথ যক শৃঙ্খরা বযবি ভশভ য প্রতীয়ভান য়। বফলয়টি খবতশয় দদশখ এয াশথ ংবিিশদয বফলশয় 

যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযশফ এফং ন্য প্রকশেয দক্ষশে এ ধযশণয কাম যাফরী নুযণ বযায 

কযশফ। 

১৬.৪   দেবডয়াশভ বনবভ যত ফকাঠাশভা যক্ষণাশফক্ষশণয জন্য ম যাি জনফর বনবিত কযশত শফ। প্রশয়াজশন অঈটশাবং এয 

ভােশভ এ কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযা দমশত াশয। 
 

১৬.৫  বনবভ যত দেবডয়াভগুশরা দখরাদৄরা ব্যতীত ন্য দকান কাশজ ব্যফায কযা শর মত দ্রুত ম্ভফ দখরা ঈশমাবগ বযশফশ 

ঈন্নীত কযায রশক্ষে প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রশণয প্রশয়াজনীয় বনশদ যনা প্রদান কযা দমশত াশয। এ রশক্ষে দেবডয়াভ 

যক্ষণাশফক্ষণ  বযচারন ংক্রান্ত ভবন্বত  কাম যকযী নীবতভারা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন অফশ্যক।  

 

১৬.৬  প্রকেটি বজবফ থ যায়শন ফাস্তফাবয়ত এফং প্রকশেয নুকূশর ফযােকৃত শথ যয মথামথ ব্যফায বনবিতকযশণ এক্সটাযনার 

বডট কাম যক্রভ দ্রুত ম্পন্নপূফ যক বডট বযশাট য অআএভআবড ংবিি ন্যান্য দিশয দপ্রযণ কযশত শফ। 
 

১৬.৭   বফদ্যভান ৩৪টি দজরা দেবডয়াশভয ংস্কায  ঈন্নয়শনয রশক্ষে গৃীত প্রকেটি ২ফছয ৬ভা দভয়াশদ ফাস্তফায়শনয জন্য 

নুশভাবদত য়। বকন্তু প্রকশেয ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ ভাবিয রশক্ষে অয ২ ফছয (ব্যয় বৃবি ব্যবতশযশক ১ ফছয দভয়াদ 

বৃবি) ভয় এফং বতবযি ১০২২ .৪৫ রক্ষ টাকা দফব  প্রশয়াজন য়। এছাড়া প্রকশেয ফাস্তফায়নকারবন ভশয় দভাট ৬ 

জন প্রকে বযচারক বতবযি দাবয়শে একাবধক বনশয়াবজত বছশরন। প্রকশেয সুিু ফাস্তফায়শনয রশক্ষে প্রকে বযচারক 

বনশয়াশগয দক্ষশে বফদ্যভান বযশে নুযণীয় বফলয়াফবর (বফশলতঃ একাবধক প্রকশেয প্রকে বযচারক /বতবযি 

দাবয়শে প্রকে বযচারক/ প্রকে বযচারশকয ঘন ঘন ফদবর)মথামথবাশফ বযারন বনবিত কযশত শফ। 

১৬.৮  যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারশয়য অতায় ভাি /ফাস্তফাবয়ত দফবযবাগ প্রকশেয ববঅয মথাভশয় অআএভএআবড ’দত দপ্রযণ 

কযা য়না। বযকেনা শৃঙ্খরা যক্ষাশথ য প্রকে ভাবিয বনধ যাবযত ভশয়য ভশে  (বফদ্যভান নীবতভারা নুমায়ী ) ংবিি 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক অআএভআবডশত ববঅয দপ্রযণ বনবিত কযশত শফ। 



266 

 

বযদ যনকারীন ধাযণকৃত বস্থয বচেঃ 

 

 

 

 

বচেঃ জাভারপুয দজরা দেবডয়াশভ বফদ্যভান প্যাবববরয়ন বফন এফং দেবডয়াভ বযদ যনকাশর ংবিিশদয াশথ । 

  

বচেঃ প্রকশেয ভােশভ ঈন্নয়নকৃত বফদ্যভান দখরায ভাঠ এফং ংস্কাযকৃত বফদ্যভান গ্যারাবযয বকয়দং মা ফতযভাশন দবংশগ 

দপরা শফ। 

 

 

  

 

বচেঃপ্রকশেয অতাভূি নাযায়ণগঞ্জ দজরা দেবডয়াভ বযদ যনকাশর এফংবনবভ যত াযশপ দেন , গ্রীর  গাড য য়ার দপবন্পং 

এয একাং। 
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বচেঃ বযদ যনকাশর নাযায়ণগঞ্জ দজরা দেবডয়াশভয ভাশঠয ফতযভান ফস্থা এফংীভানা প্রাচীশযয বগ্নাং।  
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ংশমাজনী-‘ক’ 

প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফযাে  ফাস্তফায়ন গ্রগবতয তথ্য বনশে প্রদি র।  
  (in Lakh tk.) 

SI. 

No 

Name of Components Unit As per approved 

RDPP 

Progress 

(up to June 2017) 

Quantit

y 

Amount  Quantity

/ 

Physical 

Amount   

1 2 3 4 5 6 7 

  Dhaka Division      

1 1. Narynganj District Stadium      

  1. Land & Play ground 

development 

     

  a) Land Development ( Ditch) Cu

m 

71490.

00 

177.46 71219.6

1 

176.78 

  b) Supplying  Dressing & 

Spreading alluvial soil at play 

ground. 

Cu

m 

5070.0

0 

20.23 5050.00 20.15 

  c) Dibbling grass L.S 5070.0

0 

1.62 5050.00 1.60 

  c) Submergible water pump (2 

HP) 

Eac

h 

1.00 4.80 1.00 4.72 

  Sub Total=   204.11  203.25 

  2. Boundary wall      

  a)  Boundary wall with double 

GB (10'-0'' height) 
Rm 594.00 74.25 432.00 41.66 

  3. Internal road ( RCC) Sqm 750.00 15.00 750.00 15.00 

  4. Surface drain & Grill & gaurd 

wall  fencing 

     

  a) RCC drain with cover Rm 104.00 8.70 104.00 8.10 

  b) M.S.Grill fencing Sqm 238.00 7.85 238.00 7.85 

  Sub Total=   16.55  15.95 

  5. Two stored pavilion building 

(100'-0''x60'-0'') 

  260.07  257.50 

  Total  =   569.98  533.36 

2 Gazipur District Stadium      

  1. Land & play ground 

development 

     

  a)  Land Development (Ditch ) 

(12ft Ave.filling.) 

Cu

m 

54079.

00 

90.96 54078.9

9 

90.90 

  b) Play ground development with 

Dressing & Spreading alluvial 

soil 

Cu

m 

6479.0

0 

21.98 5039.76 17.09 

  c) Dibbling grass L.S 1.00 4.77 1.00 4.76 

  Sub Total=   117.71  112.75 

  2. Genarell gallery ( 9 steep) 155 

ft 

  72.47  70.75 

  3. a)  Boundary wall with double 

GB (or-10ft hight, R-20ft hight.) 

Rm 413.00 56.19 413.00 56.13 
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  4.Reparing & painting existing 

pavilion. 

LS 1.00 5.00 1.00 5.00 

  5. Reparing & painting existing 

gallery. 

LS 1.00 8.64 1.00 5.60 

  Sub Total=   69.83  66.73 

  Total  =   260.01  250.23 

3 Jamalpur District Stadium      

  1. Play ground development      

  a) Play ground development ( 

Carried earth) 

Cu

m 

10300.

00 

18.17 10300.0

0 

18.16 

  a) Alluvial soil Cu

m 

4747.0

0 

16.14 4747.00 16.14 

  b) Dibbling grass L.S 1.00 1.34 1.00 1.33 

  c) Masonry guard wall Rm 340.00 4.08 340.00 4.07 

  Sub Total=   39.73  39.70 

  2. Drainage pipe with 

Inspection pits 

     

  a) 325mm dia RCC pipe Rm 500.00 6.25 500.00 6.20 

  b) pite with cover Eac

h 

75.00 4.98 75.00 4.98 

  b) Walk way Sqm 347.17 7.10 347.17 7.00 

  Sub Total=   18.33  18.18 

  3. New Boundary wall & 

Vertical extension of B/w 

Rm 200.00 12.03 200.00 12.03 

  4. Construction  Main gate Eac

h 

1.00 3.08 1.00 3.08 

  Sub Total=   15.11  15.11 

       

  5.Repairing old Structure      

  a) Repairing & extension of old 

Pavilion 

L.S 1.00 26.76 1.00 26.65 

  b) Repairing & renovation of old 

gallery 

L.S 1.00 7.84 1.00 7.83 

  Sub Total=   34.60  34.48 

  Total =   107.77  107.47 

4 Rajbari District Stadium      

  1. Land development Cu

m 

76368.

00 

132.88 76368.0

0 

132.11 

  2. Play field development- 

Alluvial soil with spreading 

Cu

m 

5568.0

0 

22.22 5568.00 22.20 

  3. Boundary wall (1250'-0'')      

  a. Boundary wall RCC Rm 528.00 30.89 528.00 26.99 

  b. Barbed wire Sqm 381.00 2.65 381.00 2.65 

  Sub Total=   33.54  29.64 

  4. RCC drain with metallic grill 

fencing (or 1600ft, R 1801ft) 

     

  a. RCC drain Rm 549.00 46.67 549.00 40.24 

  b. Grill fencing Sqm 950.00 34.68 950.00 34.68 

  Sub Total=   81.34  74.92 
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  5. Walk way Sqm 568.00 12.04 568.00 12.04 

  6. Two stored pavilion building 

(100'-0'' x 60'-0'') 

  215.67  214.39 

  Total =   497.69  485.30 

5 Sariatpur District Stadium      

  1. i) Play field development - 

Alluvial soil (with dressing & 

spreading) 

Cu

m 

4219.0

0 

18.25 4219.00 18.25 

  2. i) RCC surface drain and 

guard wall. 

Rm 473.00 43.64 473.00 43.64 

  ii) Grill fencing. Sqm 983.28 28.99 983.28 28.99 

  Sub Total=   72.63  72.63 

  3. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 3.85 1.00 3.85 

  4. General Gallery (11 steps, or -

100ft, R- 180ft) 

     

  (a) Ground floor Gallery 

foundation 

Sqm 695.00 52.49 695.00 52.49 

  (b) Super structure Sqm 695.00 57.36 695.00 57.36 

  Sub Total=   109.85  109.85 

  5.Walk way Sqm 358.00 6.53 358.00 6.50 

  6. Two storied pavilion building   167.92  164.76 

  Total =   379.03  375.84 

6 Madaripur District Stadium      

  1. Two Storied pavilion (60'-

0'x40'-0') 

  98.56  92.71 

  2. Repair & renovation work of 

Existing pavilion 

L.S 1.00 15.48 1.00 15.03 

  3. Repair & renovation work of 

Gallery etc 

L.S 1.00 6.00 1.00 6.00 

  4. Palisading work Sqm 143.00 0.79 143.00 0.79 

  5. Land development work Cu

m 

14328.

26 

34.53 14328.2

6 

34.50 

  Total =   155.36  149.03 

  Chittagong Division      

7 Noakhali District Stadium      

  1. Play field development      

  a.i) Supplying alluvial soil. Cu

m 

6105.0

0 

24.36 6077.38 24.00 

  2. Repairing & construction 

surface drain & cover 

     

  b.i) Vertical extension of surface 

drain 

Rm 856.00 0.81 850.00 0.79 

  b.ii) Construction RCC Drain 

cover 

Sqm 275.00 2.07 275.00 1.34 

  Sub Total=   2.89  2.13 

  3. Retaining wall for protection 

of gallery 

     



271 

 

  c.i) Driving pile,ms rod & RCC 

protection wall (20'x10''x10)'' 

Rm 720.00 17.52 720.00 17.47 

  c.ii) Earth filling Cu

m 

2640.0

0 

6.36 3202.03 6.34 

  Sub Total=   23.89  23.81 

  4. Repairing & painting of 

fencing and Gate, gallery & 

pavilion. 

     

  d.i) Repairing & renovation of 

MS fencing & main gate i/c 

enamel paint 

Sqm 1396.0

0 

3.21 1396.00 3.18 

  d.ii) Repairing , renovation and 

painting pavilion 

L.S L.S 12.50 L.S 12.44 

  d.iii) ) Repairing ,renovation and 

painting gallery 

L.S L.S 10.50 L.S 10.43 

  Sub Total=   26.21  26.05 

  5. Retrofitting works of RCC 

columns 

     

  e.i) Column (gymnasium) Sft 119.00 0.25 119.00 0.25 

  e.ii) Column (Gallery) Sft 2485.0

0 

5.22 2455.00 5.22 

  Sub Total=   5.47  5.47 

  6. Extension & modernization 

gate in VVIP  of pavilion 

building 

L.S     

  7. Re- Construction road (50mm 

B/C) 

Sqm 1520.0

0 
9.97 1520.00 9.26 

  Total =   92.79  90.72 

8 Feni District Stadium      

  1. Two storied pavilion building 

(85'-0'' x 56'-0'') 

  172.19  170.11 

  2. Repairing and painting of 

gallery 

L.S L.S 6.00 L.S 6.00 

  3. General gallery(OR- 100ft, R- 

157ft) 

     

  a) Foundation Sqm 570.00 43.05 570.00 43.00 

  b) Super structure Sqm 570.00 83.54 570.00 82.15 

  Sub Total=   126.59  125.15 

  4. Construction of boundary wall Rm 250.00 16.36 250.00 16.35 

  Total =   321.14  317.61 

9 Comilla District Stadium      

  1. play field development -

Alluvial soi. 

Cu

m 

4000.0

0 
15.96 3989.91 14.92 

  2. Two storied pavilion 

building 

     

  a) Foundation (3-Storied) Sqm 558.00 47.28 558.00 47.28 

  b) Ground floor Sqm 558.00 89.17 558.00 89.17 

  c) 1st Floor Sqm 372.00 50.98 372.00 50.98 

  d) sanitary work Sqm 930.00 8.74 930.00 8.74 
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  e) Electrical work Sqm 930.00 12.39 930.00 12.39 

  f) External water and electrical 

supply 

L.S 1.00 1.50 1.00 1.50 

  Sub Total=   210.06  210.06 

  3. General gallery(100'0"+ 48'-

0")= 148'-0" 

  110.39  110.35 

  4. RCC surface drain and guard 

wall 

Rm 181.00 25.38 181.00 25.18 

  5. Repairing and painting of  

gallery 

L.S  15.00  14.74 

  6. M.S grill fencing Sqm 350.00 22.27 350.00 21.46 

  Total =   399.06  396.71 

10 Cox's Bazar District Stadium      

  2. Repairing and painting of 

gallery / Boundary wall 

L.S L.S 20.00 L.S 8.52 

  3. Construction of gallery (8 

step, 280ft) 

     

  a) Foundation up to P.L Sqm 725.00 54.63 725.00 54.60 

  b) Superstructure Sqm 725.00 95.92 725.00 95.90 

  Sub Total=   150.55  150.50 

  Total=   170.55  159.02 

11 Rangamati District Stadium      

  1. play field development -

Alluvial soil 

Cu

m 

3288.0

0 

9.86   

  2. Construction of gallery (100ft)      

  a) Foundation up to P.L Sqm 365.00 21.51 365.00 21.50 

  b) Superstructure Sqm 365.00 37.89 365.00 37.85 

  Sub Total=   59.40  59.35 

  3.Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 20.75 1.00 19.18 

  4. Repairing and painting of 

pavilion 

L.S 1.00 24.00 1.00 11.31 

  Total=   114.01  89.84 

12 Bandorban District Stadium      

  1. Construction of Boundary 

wall with barbed wire 

Rm 140.73 9.21 135.99 8.90 

  2. Retaining wall Sqm 610.00 25.01 610.00 25.01 

  3. M.S Grill fencing Sqm 1098.0

0 

40.08 1029.16 37.60 

  4. Repair and renovation of 

gallery 

L.S L.S 17.56 L.S 17.55 

  5. Repair and renovation of 

pavilion building 

L.S L.S 15.20 L.S 15.20 

  SubTotal=     104.26 

  Total =   107.06  104.26 

  Rajshahi Division      

13 Rajshahi District Stadium      

  1. Two storied pavilion 

building(100'-0''X60'-0'') 

  222.17  222.17 
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  2. Boundary wall (RCC) with 

barbed wire 

Rm 63.40 4.15 63.40 4.15 

  3.  Repairing and painting of 

gallery 

Sqm 3200.0

0 

17.31 3200.00 17.31 

  Total =   243.63  243.63 

14 Joypurhat District Stadium      

  1. Two storied pavilion building 

(100'-0"X60'-0") 

  213.51  213.01 

  2. Play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

5000.0

0 

19.95 5000.00 19.61 

  3. Boundary wall  with barbed 

wire 

Rm 210.00 13.74 210.00 13.44 

  4. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 4.27 1.00 4.27 

  Total =   251.47  250.33 

15 Naogaon District Stadium      

  1. Land acquisition Acr

e 

0.12 60.00 0.03 29.09 

  2. Land development Cu

m 

29250.

00 

59.96 241.00 59.95 

  3. Play filed development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

7000.0

0 

27.93 399.00 27.92 

  4. Repair and renovation of 

pavilion building & gallery 

L.S L.S 10.00  10.00 

  5. Boundary wall (RCC) With 

barbed 

Rm 220.00 14.40 6545.00 13.87 

  Total=   172.29  140.83 

  Rangpur  Division      

 16. Rangpur District Stadium      

  1. Boundary wall part (RCC) 

with barbed wire 

Rm 350.00 22.91 350.00 22.91 

  2. Repairing & painting of 

pavilion building 

L.S 1.00 18.00 1.00 17.79 

  3. Repairing & Renovation of 

Gallery 

L.S 1.00 9.95 1.00 9.95 

  4. Repairing & painting of grill 

fencing 

L.S 1.00 5.00 1.00 5.00 

  5. Play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

4180.0

0 

10.33 4180.00 10.33 

  6. Construction of main gate Nos 1.00 2.75 1.00 2.75 

  7. barded wire fencing Sqm 780.00 5.42 780.00 5.42 

  8. Internal road (RCC) Sqm 1850.0

0 

38.89 1850.00 38.89 

  Total =   113.25  113.04 

17 Dinajpur District Stadium      
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  1. Construction of gallery (11 

steps, or-200ft, R-240ft) 

  161.01  161.01 

  2. Two storied pavilion 

building (100'-0''X60'-0'') 

  190.91  190.91 

  3. RCC Drain and guard wall Rm 581.29 49.41 581.29 49.41 

  4. Grill fencing Sqm 924.00 33.73 924.00 33.73 

  5. Boundary wall with barbed Rm 805.00 68.80 789.00 65.17 

  Total =   503.86  500.23 

18 Thakurgaon District Stadium      

  1. Pavilion building to make 

usable the uncompleted existing 

pavilion building by partition 

wall and others finishing works 

Sqm 341.52 50.05 341.52 50.05 

  2. Construction of gallery (11 

steps, 200ft) 

  188.11  187.89 

  3. Grill fencing Sqm 955.00 50.61 955.00 50.61 

  Total=   288.77  288.55 

19 Panchagar District Stadium      

  1.Land development Cu

m 

10358.

00 

37.50 10358.0

0 

37.50 

  2. Play development Cu

m 

2030.0

0 

8.28 2030.00 8.28 

  3. Two storied pavilion builiding 

(100'-0" x 60'-0") 

  201.13  197.69 

  4. RCC surface drain and guard 

wall 

Rm 530.00 42.34  42.34 

  5. Grill fencing Sqm 992.00 39.16  39.16 

  Total=   328.41  324.97 

20 Gaibandha District Stadium      

  1. Play field development -

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

3502.3

4 
13.97 3502.34 13.97 

  2. Gallery -11Step (or-240ft, R-

305ft) 

  156.55  156.55 

  3. Boundary wall (RCC) With 

barbed 

Rm 143.48 9.39 143.48 9.39 

  4. Repairing and painting of 

pavilion 

L.S 1.00 16.80 1.00 16.48 

  5. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 5.67 1.00 5.67 

  6. Repairing of Tin shed in front 

of pavilion building 

L.S 1.00 3.63 1.00 3.63 

  Total=   206.02  205.69 

21 Kurigram District Stadium      

  1. Land Acquisition Acr

es 

5.00 10.00 0.00 0.00 

  2.  Land development Cu

m 

20747.

00 

50.00 20332.0

0 

49.00 
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  3. Play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

cum 2029.0

0 

8.10 2029.00 8.10 

  4. Two Storied Pavilion building 

(100'x60') 

  259.97  259.77 

  5. a) Boundary wall Rm 789.00 46.16 721.00 42.16 

  b) Barbed wire fencing of 

boundary wall 

 789.00 5.48 721.00 4.93 

  Sub Total=   51.64  47.09 

  6. Security Fencing around the 

field 

     

  a) Foundation for guard wall 

surface drain  field 

Rm 510.00 43.35 510.00 43.35 

  b) Grill fencing Sqm 955.07 34.86 955.07 34.86 

  Sub Total=   78.21  78.21 

  7. Internal RCC road & car 

parking 

Sqm 472.00 10.01 472.00 10.01 

  8. Main drain Rm 254.00 10.67 254.00 10.67 

  Total=   478.60  462.80 

  Khulna Division      

22 Khulna District Stadium      

  1. Two storied pavilion 

building (120ft X 60ft) 

  381.52  379.16 

  2. Construction of gallery (11-

steps, 600ft') 

  553.00  553.00 

  3. Play ground development      

  a) Alluvial soil Sqm 9450.0

0 

37.71 9450.00 37.71 

  b) Dibbling lawn grass Sqm 6250.0

0 

2.00 6250.00 2.00 

  Sub Total=   39.71  39.71 

  4. RCC drain with guard wall 

around the Play field. 

Rm 565.00 48.03 552.54 46.97 

  5. Grill fencing around the Play 

field. 

Sqm 1206.0

0 

44.02 546.91 44.02 

  6. Boundary wall Rm 550.00 32.18 550.00 32.18 

  7. RCC Main drain Rm 200.00 2.50 195.00 2.43 

  8. 5H.P pump motor set Set 2.00 1.21  1.21 

  9. Overhead Tank (2000 litre) nos 2.00 0.58  0.30 

  Total =   1102.75  1098.98 

 23. Meherpur District Stadium      

  1. play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

4737.0

0 

18.90 4737.00 18.88 

  2. Dismantling of existing guard 

wall 

Rm 90.00 0.90 90.00 0.90 

  3. Construction of gallery (11 

steps, or-200ft, R-250ft) 

  151.49  151.40 

  4. Repair renovation of existing L.S 1.00 14.75 1.00 13.62 



276 

 

pavilion building 

  5. Repair renovation work of 

existing gallery 

L.S 1.00 2.03 1.00 2.03 

  6. Construction of surface dran Rm 467.00 34.46 467.00 34.40 

  7. Re-const. of boundary work L.S 1.00 2.52 1.00 2.52 

  Total =   225.05  223.75 

24 Narail District Stadium      

  1. Land acquisition Acr

e 

0.67 182.48 0.67 182.48 

  2. Land development Cu

m 

25418.

00 

50.26 25418.0

0 

50.01 

  3. Play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

5532.0

0 

22.07 5532.00 21.97 

  4. RCC Drain and guard wall Rm 490.00 41.65 490.00 41.60 

  5. Gallery (11 Steps, Or-100ft, 

R-300ft) 

  241.62  241.57 

  6. Grill fencing Sqm 1035.0

0 

37.78 1035.00 37.70 

  7. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 2.00 1.00 1.98 

  8. Pavilion building with VIP 

gallery 

  94.39  94.03 

  Total=   672.25  671.34 

25 Kushtia District Stadium      

  1.Palisading for boundary wall Sqm - -   

  2. Construction of boundary wall Rm 918.00 77.72 982.00 77.67 

  3. Play field development - 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

6344.0

0 
25.31 5070.00 25.27 

  4. Construction of general 

gallery (100ft) 

  51.61  51.36 

  5. RCC Drain and guard wall Rm 567.00 52.10 594.00 52.03 

  6. Grill fencing work Sqm 1353.0

0 

49.38 1316.00 49.72 

  7. Repair work of pavilion 

building 

L.S 1.00 16.00 1.00 15.17 

  8. Repair work of gallery L.S 1.00 0.90 1.00 0.88 

  Total =   273.02  272.10 

26 Magura District Stadium      

  1. Site development Cu

m 

6544.0

0 

12.94 6544.00 12.91 

  2. Construction of boundary wall Rm 230.00 15.05 230.00 15.03 

  2. Two storied pavilion building      

  a) Foundation (3-Storied) Sqm 596.00 54.02 596.00 54.00 

  b) Ground floor Sqm 596.00 90.06 596.00 89.80 

  c) 1st Floor Sqm 372.00 54.52 372.00 54.13 

  d) Sanitary work Sqm 968.00 9.73 968.00 9.70 

  e) Electrical work Sqm 968.00 28.48 968.00 28.40 
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  f) External water and electrical 

supply 

L.S 1.00 7.32 1.00 7.32 

  Sub Total=   244.13  243.35 

  3. Construction of gallery (11 

steps, Or-400ft, R-1100ft) 

  893.20  893.12 

  5. Dismantling of existing RCC 

guard wall 

Rm 656.00 6.56 656.00 6.50 

  6. Re-Construction of RCC drain 

& Gurad wall around the play 

field 

Rm 761.00 64.69  63.85 

  7. Construction of surface dran 

around the play field 

Rm - - - - 

  8. Grill fencing work Sqm 1380.0

0 

50.37 1380.00 50.30 

  9. Play field development work Cu

m 

5532.0

0 

22.07 5532.00 22.06 

  Total=   1309.01  1307.12 

27 Jhenaidah District Stadium      

  1. play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

3644.4

4 

13.12 3644.44 13.12 

  2. Land development Cu

m 

6158.0

0 

11.70 6158.00 11.70 

  3. Construction of stadium drain 

with G/wall 

Rm 518.35 44.06 518.35 44.06 

  4. Construction of boundary wall Rm 149.89 9.81 149.50 9.77 

  5. Renovation existing pavilion  

building 

L.S 1.00 4.61 1.00 4.59 

  6. Renovation existing gallery L.S 1.00 5.45 1.00 5.45 

  7. Construction of general 

gallery (200ft) 

  160.59  160.08 

  Total=   249.34  248.77 

28 Shatkhira District Stadium      

  1. play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

13730.

00 

20.87  19.85 

  2. Pavilion building (vertical 

Extension of 1st floor ) 

     

  a) 1st Floor Sqm 314.00 47.11 314.00 47.11 

  b) sanitary work Sqm 314.00 3.16 314.00 3.16 

  c) Electrical work Sqm 314.00 4.47 314.00 4.47 

  Sub Total=   54.74  54.74 

  3. Construction of gallery(160'-

0") 

  160.34  160.25 

  4. Main gate L.S 1.00 10.00 1.00 10.00 

  5. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 5.00 1.00 5.00 

  6. Boundary wall Rm 65.00 4.25 65.00 4.25 

  7. Repairing of existing pavilion L.S 1.00 3.00 1.00 3.00 
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building (G. floor) 

  Total =   258.20  257.09 

29 Jessore District Stadium      

  1. General gallery (11- steps, R-

500ft) 

     

  a) Foundation up to PL Sqm 1813.0

0 

136.92 7552.00 136.90 

  b) Super structure work Sqm 1813.0

0 

265.71 14656.0

0 

264.84 

  Sub Total=   402.63  401.74 

  2. Repairing & painting of 

pavilion building 

L.S - -   

  3. Repairing & painting of 

gallery 

Sff 5000.0

0 
10.50 210.00 10.46 

  4. Grill fencing Sqm 1340.0

0 
80.00 5970.00 80.00 

  Total=   493.13  492.20 

  Barishal Division      

30 Patuakhali District Stadium      

  1. Two storied pavilion 

building 

  233.60  187.83 

  2. i) Play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

3283.0

0 
13.10 1895.20 7.56 

  3. Gallery (11 steps,  100ft)   84.51  58.44 

  4. Brick surface drain Rm 300.00 6.00   

  5. RCC road Sqm 342.00 7.25 342.00 6.98 

  6. Boundary wall (RCC with 

barbed wire ) 

Rm 220.00 14.40 220.00 15.75 

  7. Repairing and painting of 

gallery. 

L.S 1.00 7.00 1.00 1.77 

  Total =   365.86  278.33 

31 Barguna District Stadium      

  1. Land acquisition Acr

e 

1.20 48.00   

  2. Land development Cu

m 

27236.

00 

65.64 18092.0

0 

65.12 

  3. Boundary wall with barbed 

wire 

Rm 295.00 19.31 280.00 18.34 

  4. Two storied pavilion building 

(100ftX60ft) 

  215.08  214.90 

  5. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 7.36 1.00 6.39 

  6. RCC Road Sqm 1.00 2.85 1.00 2.85 

  7. General gallery (11 steps, 

200ft) 

     

  i) Foundation up to PL Sqm 725.00 58.73 725.00 58.50 

  ii) Superstructure work Sqm 725.00 106.26 725.00 105.52 

  Sub Total=   164.98  164.02 
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  Total =   523.22  471.62 

32 Pirojpur District Stadium      

  1. i) Play field development- 

Alluvial soil (with dressing & 

spreding) 

Cu

m 

2029.0

0 

8.10 2027.00 8.06 

  2.Land development Cu

m 

19605.

00 

33.33 19600.0

0 

33.12 

  3. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 6.81 1.00 6.78 

  4. RCC Drain & guard wall Rm 300.00 25.50 300.00 25.29 

  5. M.S Grill fencing Sqm 649.00 15.00 649.00 15.00 

  6. Boundary wall with barbed 

wire 

Rm 400.00 26.18 400.00 26.00 

  7. Repairing of pavilion building L.S 1.00 11.52 1.00 11.40 

  Total =   126.44  125.65 

33 Bhola District Stadium      

  1. Land development Cu

m 

24434.

00 

57.42 31281.3

0 

44.71 

  2. Boundary wall with barbed 

wire 

Rm 350.00 22.91 451.18 22.90 

  3. Grill fencing Sqm 862.00 31.46 1047.98 31.43 

  4. Drain and guard wall Rm 460.00 39.10 457.54 38.95 

  5. Repairing and painting of 

pavilion 

L.S 1.00 20.00 1.00 21.78 

  6. Repairing and painting of 

gallery 

L.S 1.00 6.50 1.00 4.65 

  7. Dismanlting of existing guard 

wall 

L.S 1.00 4.00 1.00 3.01 

  8. Alluvial soil Cu

m 

3634.0

0 

14.50 5417.31 13.54 

  Total=   195.89  180.97 

  Sylhet Division      

34 Sunamgonj District Stadium      

  1. Play field development- 

Alluvial soil. 

Cu

m 

3782.0

0 
15.09 3780.00 15.08 

  2. Gallery (11 step Or-100ft, R-

150ft) 

  106.77  106.77 

  3. Repairing and painting of 

existing gallery 

L.S 1.00 8.31 1.00 8.26 

  4. Two storied pavilion building 

(100ftX50ft) 

  182.92  182.70 

  5. RCC drain & Guard wall Rm 110.00 9.35 110.00 9.35 

  6. M.S grill fencing . Sqm 503.84 18.39 503.00 18.36 

  7. Boundary wall with barbed 

wire fencing (Sholaw Ghar 

Stadium) 

Rm 831.00 54.39 822.00 53.80 

  Total =   395.22  394.32 

  Total (1-34)=   11950.6

2 

 11611.70 
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35 Stationary, Computer 

equipment, assosaries etc. 

L.S  5.00  4.98 

36 Tender preparation, 

Advertisement bill and other 

items- 

L.S L.S 5.00 L.S 4.90 

37 Honorarium- of Various 

Commeette Meetting 

L.S L.S 5.00 L.S 5.00 

38 Hire percharge of vehicle. L.S L.S 20.00 L.S 20.00 

 Total (35-38)=   35.00  34.88 

39 Price Contingency. L.S L.S 20.00  - 

40 Physical Contingency (2% of 

works). 

% L.S 33.30  - 

  Sub Total (35-40) =   53.30  - 

  Grand Total=   12038.9

2 

 11646.58 

 

সূেঃ ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা শত প্রাি 
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ংশমাজনী -‘খ’ 

প্রকশেয অতায় ক্রয় ংক্রান্ত কাম যাফরীয ভশে ম্পাবদত কাম য ংক্রান্ত তথ্যাফরীঃ 

 

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

Tender/Bid/
Proposal 
Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Propo
sal 

Date of 
Completion of 
works/services 
and supply of 

goods 

As 
per 
DPP 

Cont
racte

d 
value 

Invitatio
n date 

Contrac
t 

signing/
I.C 

opening 
date 

As per 
contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Dhaka Division        

1. Narynganj District 
Stadium 

569.9
8 

568.5
0 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

28-06-
2015 

30-06-
2017 

2. Gazipur District 
Stadium 

260.0
1 

258.7
5 

05-11-
2013 

24-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

3. Jamalpur District 
Stadium 

107.7
7 

107.6
0 

26-5-
2014 

30-11-
2014 

20-05-
2015 

28-06-
2017 

4. Rajbari District 
Stadium 

497.6
9 

489.8
0 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

28-06-
2015 

28-06-
2017 

5. Sariatpur District 
Stadium 

379.0
3 

379.0
1 

05-11-
2013 

24-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

6. Madaripur District 
Stadium 

155.3
6 

152.5
0 

05-11-
2013 

16-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

Chittagong Division        

7. Noakhali District 
Stadium 

92.79 92.70 26-5-
2014 

30-11-
2014 

28-02-
2017 

28-06-
2017 

8. Feni District Stadium 321.1
4 

320.8
5 

26-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

28-06-
2017 

9. Comilla District 
Stadium 

399.0
6 

398.9
0 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

28-06-
2017 

10. Cox's Bazar District 
Stadium 

170.5
5 

168.4
5 

26-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

28-06-
2017 

11. Rangamati District 
Stadium 

114.0
1 

95.64 05-11-
2013 

16-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

12. Bandorban District 
Stadium 

107.0
6 

106.7
3 

26-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

28-06-
2017 

Rajshahi Division        

13. Rajshahi District 
Stadium 

243.6
3 

243.6
3 

05-11-
2013 

24-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

14. Joypurhat District 
Stadium 

251.4
7 

251.3
5 

26-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

28-06-
2017 

15. Naogaon District 
Stadium 

172.2
9 

141.7
6 

26-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

28-06-
2017 



282 

 

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

Tender/Bid/
Proposal 
Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Propo
sal 

Date of 
Completion of 
works/services 
and supply of 

goods 

As 
per 
DPP 

Cont
racte

d 
value 

Invitatio
n date 

Contrac
t 

signing/
I.C 

opening 
date 

As per 
contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Rangpur  Division    26-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

28-06-
2017 

16. Rangpur District 
Stadium 

113.2
5 

113.2
0 

26-5-
2014 

30-11-
2014 

28-06-
2015 

28-06-
2017 

17. Dinajpur District 
Stadium 

503.8
6 

503.5
0 

26-5-
2014 

30-11-
2014 

28-06-
2015 

28-06-
2017 

18. Thakurgaon District 
Stadium 

288.7
7 

288.7
5 

05-11-
2013 

16-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

19. Panchagar District 
Stadium 

328.4
1 

326.4
0 

05-11-
2013 

24-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

20. Gaibandha District 
Stadium 

206.0
2 

205.9
8 

05-11-
2013 

16-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

21. Kurigram District 
Stadium 

478.6
0 

468.7
5 

18-5-
2014 

12-05-
2015 

15-11-
2015 

30-06-
2017 

Khulna Division        

22. Khulna District 
Stadium 

1102.
75 

1102.
65 

26-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

30-06-
2017 

23. Meherpur District 
Stadium 

225.0
5 

225.0
5 

05-11-
2013 

16-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

24. Narail District 
Stadium 

672.2
5 

489.3
0 

18-5-
2014 

12-07-
2015 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

25. Kushtia District 
Stadium 

273.0
2 

272.5
5 

05-11-
2013 

24-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

26. Magura District 
Stadium 

1309.
01 

1308.
90 

05-11-
2013 

16-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

27. Jhenaidah District 
Stadium 

249.3
4 

249.2
0 

05-11-
2013 

24-04-
2014 

17-05-
2015 

30-06-
2017 

28. Shatkhira District 
Stadium 

258.2
0 

258.1
0 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

30-06-
2017 

29. Jessore District 
Stadium 

493.1
3 

493.0
5 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

30-06-
2017 

Barishal Division        

30. Patuakhali District 
Stadium 

365.8
6 

364.5
0 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

30-06-
2017 

31. Barguna District 
Stadium 

523.2
2 

522.8
0 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

30-06-
2017 

32. Pirojpur District 126.4 126.2 18-5- 06-11- 30-12- 30-06-



283 

 

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

Tender/Bid/
Proposal 
Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Propo
sal 

Date of 
Completion of 
works/services 
and supply of 

goods 

As 
per 
DPP 

Cont
racte

d 
value 

Invitatio
n date 

Contrac
t 

signing/
I.C 

opening 
date 

As per 
contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Stadium 4 5 2014 2014 2016 2017 

33. Bhola District 
Stadium 

195.8
9 

193.8
0 

18-5-
2014 

06-11-
2014 

30-12-
2016 

30-06-
2017 

Sylhet Division        

34.Sunamgonj District 
Stadium 

395.2
2 

395.0
5 

18-5-
2014 

30-11-
2014 

20-05-
2016 

30-06-
2017 

 

সূেঃ ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা শত প্রাি। 
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বভযপুয দয-আ-ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াভ, ঢাকা খান াশফ ভান অরী দেবডয়াভ, নাযায়ণগঞ্জ 

এফং জহুয অশভদ দচৌদৄযী দেবডয়াভ, চট্টগ্রাভ এয ংস্কায  ঈন্নয়ন ীল যক প্রকশেয ভা ি মূল্যায়ন 

প্রবতশফদন 

জুন ২০১

প্রকশেয নাভ “বভযপুয দয -আ-ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াভ , ঢাকা খান াশফ ভান অরী 

দেবডয়াভ, নাযায়ণগঞ্জ এফং জহুয অশভদ দচৌদৄযী দেবডয়াভ , চট্টগ্রাভ এয ংস্কায  

ঈন্নয়ন”। 
 

 ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা জাতীয় ক্রীড়া বযলদ। 
 

যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়।   

 

বফবাগ দজরা ঈশজরা/ থানায নাভ 

ঢাকা ঢাকা  বভযপুয  

নাযায়ণগঞ্জ পতুল্লা 

চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ  দয 
 

ফাস্তফায়ন   

ফাস্তফায়নকার ফাস্তফায়নকার

বতক্রান্ত বতক্রান্ত 

ফাস্তফায়ন

৪৯৬.০০ ৪৮৯.৯০ ০১ ১০ ১৬ শত

৩০ ০৬ ২০১৭

০১ ১০ ১৬ শত

৩০ ০৬ ২০১৭ 

-  

াধাযণ ম যশফক্ষণঃ

প্রকশেয ঈশেশ্যঃ  

         ববফষ্যশত নুশিয় জাতীয়  অন্তজযাবতক ম্যাশচয জন্য দবনুেমূ প্রস্তুতকযণ।  

  

 ৬.২   প্রকে গ্রশণয টভূবভঃ 

       ২০১৬ াশর (৩০ দশন্ফম্বয,২০১৬ শত ১ শক্টাফয,২০১৬)  আংল্যান্ড জাতীয় বক্রশকট দশরয ফাংরাশদ পয ঈরশক্ষে ম্যাচ 

অশয়াজশনয রশক্ষে ৩টি দবনুে প্রস্তুতকযশণয বনবভি বকছু ংস্কায  ঈন্নয়ন কাজ ন্তভূ যি কশয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। এ রশক্ষে 

বভযপুযস্থ দয-আ-ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াশভয বফদ্যভান সুশমাগ সুবফধা বৃবিকযণ , ববঅআব গ্রান্ড েোন্ড , বভবডয়া দন্টায  

াধাযণ গ্যারাবযয ংস্কায  দভযাভত (স্যাবনটাবয, আশরকবিক), বটাবরটি ফক্স এফং বভবডয়া দন্টাশযয প্রশয়াজনীয় 

অফাফে যফযা , নাযায়ণগঞ্জ খান াশফ ভান অরী দেবডয়াশভ বববর , স্যাবনটাবয, াফ দেন , ফ্লাড রাআট  বফববন্ন 

ংস্কায এফং জহুয অম্মদ দচৌদৄযী দেবডয়াশভয ংস্কায  ঈন্নয়ন ংক্রান্ত কাম যক্রভ ফাস্তফায়শনয রশক্ষে অশরাচে প্রকেটি গৃীত 

য়।  

৩   প্রকশেয নুশভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটি ম্পূণ য বজবফ নুদাশন ৪৯৬ .০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যশয় শক্টাফয , ২০১৬ শত জুন , ২০১৭ দভয়াশদ 

ফাস্তফায়শনয রশক্ষে গত ২৪/১০/২০১৬ তাবযশখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুশভাবদত য়।  
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৬.৪ প্রকশেয মূর কাম যক্রভ  নুশভাবদত বডবব নুমায়ী প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ  

প্রকশেয অতায় মূর  কাম যক্রভ এফং এয বফযীশত নুশভাবদত বডবব নুমায়ী ব্যয় প্রাক্করন বনশে প্রদব যত র। 

ক্রঃনং ংশগয বফফযণ ংখ্যা/বযভাণ প্রাক্কবরত ব্যয় (ব্যশয়য %) 

১. দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াভ, বভযপুয 

দভযাভত,ংস্কায  ঈন্নয়ন 

দথাক ৩০৪.৬৭ রক্ষ টাকা (৬১.৪৩%) 

২. খান াশফ ভান অরী দেবডয়াভ, পতুল্লা 

ংস্কায  দভযাভত  

দথাক ১০০.০০ রক্ষ টাকা (২০.১৭%) 

৩. জহুয অাম্মদ দচৌদৄযী বক্রশকট দেবডয়াভ, চিগ্রাভ 

ংস্কায  দভযাভত 

দথাক ৮৪.৮৯ রক্ষ টাকা (১৭.১২%) 

দভাট ৪৯৬.০০ রক্ষ টাকা (১০০ %) 

৬.৫    প্রকে বযচারক ম্পবকযত তথ্যঃ  

ক্রঃ দাবয়শেয ধযণ 

জনাফ নাযায়ণ চন্দ্র দদফনাথ, বযচারক   

(বযকেনা  ঈন্নয়ন) 
বতবযি দাবয়শে ১৩/১১/২০১৬ শত 

 

৬.৬    প্রকশেয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

প্রকশেয নুশভাবদত দভাট ব্যয় প্রাক্করন ৪৯৬ .০০ রক্ষ টাকায বফযীশত দভাট ৪৮৯ .৯০ রক্ষ টাকা ব্যয় শয়শছ মা 

নুশভাবদত দভাট প্রকে ব্যশয়য ৯৮ .৭৭% এফং ফাস্তফ কাজ ১০০ % ম্পন্ন শয়শছ ভশভ য ববঅয শত জানা মায়। 

ফাংরাশদশ আংল্যান্ড টুেয ঈরশক্ষ শক্টফয , ২০১৬ দত দভাট ৩টি একবদশনয ম্যাচ (বডঅআ)  ২টি দটি ম্যাচ নুবিত 

য়। ৩টি বডঅআ এয ভশে ২টি বভযপুশয  ১টি চট্টগ্রাশভয জহুয অাম্মদ দেবডয়াশভ নুবিত য়। এছাড়া ৩টি 

প্রস্তুবতমূরক ম্যাচ নুবিত য় মায ১টি নাযায়ণগশঞ্জয পতুল্লায় এফং ২টি চট্টগ্রাশভয জহুয অশম্মদ দেবডয়াশভ নুবিত 

য়। 

 ৬.৭    ফছয বববিক অযএবডব ফযাে এফং এয বফযীশত ব্যশয়য বাফঃ  

    (রক্ষ টাকা) 

থ য ফছয এবডব/অযএবডব ফযাে থ য ছাড় ব্যয়  

দভাট টাকা প্রঃাঃ দভাট টাকা প্রঃাঃ  ফাস্তফ গ্রগবত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১৬-১৭ ৪৯৬.০০ ৪৯৬.০০ -  ৪৯৬.০০ ৪৮৯.৯০ ৪৮৯.৯০  ১০০% 

দভাট  = ৪৯৬.০০ ৪৯৬.০০ - ৪৯৬.০০ ৪৮৯.৯০ ৪৮৯.৯০ - ১০০% 

 

 ৬.৭ প্রকশেয বফববন্ন ংশগয ফাস্তফায়ন গ্রগবত (ববঅয এ প্রদি তশথ্যয বববিশত)   

         

            প্রকশেয বফববন্ন শঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয তথ্য ংশমাজনী -‘ক’ দত প্রদি র।  

 

 ৬.৮      ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

প্রকশেয অতায় দভাট ৫ টি প্যাশকশজয অতায়  ক্রয় কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা শয়শছ । এয ভশে ১টি প্যাশকশজয 

ভােশভ ণ্য ক্রয় এফং ফবি ৪টি প্যাশকশজয ভােশভ পূতয /বনভ যাণ কাম যক্রভ ম্পাদন কযা য় , মায বফস্তাবযত তথ্যাবদ 

ংশমাজনী ‘খ’ দত প্রদি র। 
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৭.         বযদব যত এরাকাঃ 

ফাস্তফা ে ঈ (াভাবজক-৩) 

২৮/০৮/২০১৮ নাযায়ণগঞ্জ দজরায খান াশফ ভান অরী বক্রশকট দেবডয়াশভয ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রভ

এফং ১২ ০৯ ২০১৮ তাবযশখ ঢাকায বভযপুযস্থ দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াশভয ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রভ

শযজবভশন  

৮.     বযদ যন ম যশফক্ষণঃ 

বনশে বযদব যত এরাকায় প্রকশেয অতায় ফাস্তফাবয়ত  ম্পাবদত প্রধান প্রধান কাম যক্রশভয ংবক্ষি ফণ যনা  

ম যশফক্ষণ প্রদি রঃ  

 

১ নাযায়ণগঞ্জ দজরা ংঃ 
 

অশরাচে প্রকশেয অতায় খান াশফ ভান অরী দেবডয়াভ , পতুল্লা দভযাভত  ংস্কায খাশত দভাট ১০০ .০০ রক্ষ 

টাকা ফযাে বছর । এয ভশে প্রকে দভয়াশদ এ দেবডয়াশভয নুকূশর দভাট ৯৯ .৭৫ রক্ষ টাকা ব্যয় শয়শছ । এ 

দেবডয়াশভয নুকূশর মূরতঃ বববর  স্যাবনটাবয য়াকয এফং আশরকবিকোর য়াকয ম্পন্ন কযা শয়শছ।  
 

(ক) বববর  স্যাবনটাবয য়াকযঃ  

 

এ শঙ্গয ভশে গ্রোন্ড েোন্ড /ববঅআব ংস্কায খাশত ১০ .৯৮ রক্ষ, বভবডয়া দন্টায খাশত  ১৬.৯৪ রক্ষ, দেবডয়াশভয 

চাযবদশক দভযাভত  ংস্কায খাশত ৮ .০০ রক্ষ, ম্পূণ য দেবডয়াভ দআবন্টং খাশত ৪ .০৮ রক্ষ টাকা ফযাে বছর । এ 

ঈখাশত ফযােকৃত ৪০.০০ রক্ষ টাকায ভশে প্রায় ম্পূণ য থ যআ থ্যযাৎ ৩৯.৯৮ রক্ষ টাকা ব্যয় শয় দগশছ।  
 

(খ) আশরকবিকোর য়াকযঃ 

 

আশরকবিকোর কাজ বশশফ ফ্লাড রাআট খাশত ৪০ .১৮ রক্ষ , েোন্ড/ববঅআব, বভবডয়া দন্টায , গ্যারাবয বযশয়ায এফং 

আশরকবিকোর এশক্সবযজ য়াকয খাশত  ৩.৫৯ রক্ষ, াফ-দেন এয়াকয খাশত ০ .৫৭ রক্ষ এফং এব ’য বযশয়ায ,াোআ 

 স্থান খাশত ১৫ .৬৬ রক্ষ টাকা ফযাে বছর। এ ঈখাশত ফযােকৃত ৬০ .০০ রক্ষ টাকায ভশে প্রায় ম্পূণ য থ যআ 

থ্যযাৎ ৫৯.৯৯ রক্ষ টাকা ব্যয় শয় দগশছ। 
 

৮.২    নাযায়ণগঞ্জ দজরা ংশয বযদ যন ম যশফক্ষণঃ 

 

নাযায়ণগঞ্জ দজরা ংশ ংস্কায  দভযাভত বশশফ ফযােকৃত ম্পূণ য শথ যয প্রায় ফটাআ ব্যয় শয়শছ। থ্যযাৎ 

ফযােকৃত ১০০ .০০ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ ৯৯ .৯৭ রক্ষ টাকা মা ফযােকৃত শথ যয ৯৯ .৯৭%। প্রায় ২৫ াজায 

দ যক ধাযণক্ষভতা ম্পন্ন এ দেবডয়াশভ আংল্যান্ড টুেয ঈরশক্ষে দবনুে  বশশফ শুদৄভাে ১টি প্রস্তুবতমূরক ম্যাচ (বফববফ 

বনফ যাবচত ফাংরাশদ একাদ ফনাভ আংল্যান্ড একাদ ) গত ০৪ শক্টাফয , ২০১৬ তাবযশখ নুবিত য় দমখাশন  আংল্যান্ড 

একাদ বফজয়ী য়। এছাড়া অয দকান ম্যাচ নুবিত য়বন। তশফ বযদ যশনয ভয় অন্তজযাবতক ম যাশয় অশযকটি ম্যাচ 

অশয়াজশনয জন্য দেবডয়াশভয ভাঠ প্রস্তুবতয কাম যক্রভ চরভান যশয়শছ ফশর বযরবক্ষত য়।  

 

ন্যান্য তথ্য ঈাি বফশিলণপূফ যক দদখা মায় , ২০১৬ াশরয প্রথভাশধ য নুবিত অআবব নুর্ধ্য -১৯ বফশ্বকা অশয়াজন 

ঈরশক্ষে আবতঃপূশফ য ফাস্তফাবয়ত প্রকশেয ভােশভ এ দেবডয়াশভয ংস্কায  দভযাভত বশশফ বববর  স্যাবনটাবয 

কাশজয বকছু ং ম্পন্ন কযা শয়শছ এফং এ খাশত একআ বযভাণ থ য থ্যযাৎ ১০০ .০০ রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা 

য় মায ভশে ৯৯ .৮০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য়। অফায একআ থ যফছশযয শক্টাফশয জাতীয় আংল্যান্ড দশরয াশথ 

অন্তজযাবতক একবদশনয ম্যাচ  দটি ম্যাচ অশয়াজশনয রশক্ষে পুনঃযায় ংস্কায  দভযাভত কাশজয রশক্ষে ফযােকৃত 

১০০.০০ রক্ষ টাকায ভশে ৯৯ .৯৭ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য়। গ্রোন্ড েোন্ড  বভবডয়া দন্টাশযয দভযাভত কাজ ঐ প্রকশে 

ম্পন্ন কযশর এ প্রকশেয অতায় এ ঈখাশত ব্যয় কযা শয়শছ।  ম্পূণ য দেবডয়াভ যংকযণ খাশত পূশফ য কাজ কযা 
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শয়শছ ৫.৯৩ রক্ষ টাকা মা এ  প্রকশেয অতায়এ খাশত ব্যয় কযা শয়শছ ৪ .০৮ রক্ষ টাকা। একআবাশফ আশরকবিকোর 

কাশজ একআ যকভ ফস্থা বযরবক্ষত য়। 

 
 

৩  ঢাকা দজরা

প্রকশেয অতায় ঢাকায বভযপুযস্থ দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াশভয ংস্কায  দভযাভত খাশত শফ যাচ্চ ফযাে  

(৩০৪.৬৭ রক্ষ টাকা ) প্রদান কযা শয়বছর মায ভশে ব্যয় শয়শছ ৩০৩ .৩২ রক্ষ টাকা।  ফযােকৃত শঙ্গয ভশে 

বফদ্যভান সুবফধাবদয অশগ্রশডন বশশফ ম্যানুশয়র দস্কাযশফাশড যয বছশন ৪০ X ৪০ X ২০ পৄট বফবি েীর দড বনভ যাণ 

এফং ববঅআব দগট এয াশশ্বয বনযািা যক্ষীশদয জন্য ২০  X১২ পৄট বফবি ২টি দড বনভ যাণ , ২টি াআড স্ক্রীন দেভ  

৪দট কাশড়য স্ক্রীন যফযা এফং বফববফ ংরগ্ন এবযয়ায ীভানা প্রাচীশযয শয গ্রীর দপবন্পং কাজ ন্তযভূি যশয়শছ 

এফং এ ঈখাশত ফ যশভাট ফযােকৃত ১০১ .৬৮ রক্ষ টাকায ভশে ব্যম য় ১০১ .১৪ রক্ষ টাকা। ংস্কায  দভযাভত 

(ববঅআব গ্রান্ডেোন্ড ,বভবডয়া এফং াধাযণ ,আন্টাযনার স্যাবনটাবয এফং দআবন্টং ) ঈখাশত ফযােকৃত ৩২ .০০ রক্ষ 

টাকায ম্পূণ যটাআ ব্যয় শয়শছ ভশভ য ববঅশয ঈশল্লখ যশয়শছ। পাবন যচায যফযা ঈখাশত  ফযােকৃত ৪১ .৭৫ রক্ষ 

টাকায ভশে ৪১ .৩৪ রক্ষ টাকা ব্যয় য়।  এছাড়া িাআ ববন ,জায়ান্ট বস্ক্রশনয দভযাভত , ২৫০০ দকববএ াফ দেন 

াবব যবং য়াকয, ফ্লাড রাআট, এব যফযা  ংশমাগ ংবিি খাশত ফযােকৃত ১২৯ .২৩ রক্ষ টাকায ভশে ব্যয় শয়শছ 

১২৮.৮৪ রক্ষ টাকা। 

 

৮.৪     ঢাকা দজরা দয বযদ যন ম যশফক্ষণঃ 

 

অআবব নুর্ধ্য -১৯ বফশ্বকা অশয়াজশনয রশক্ষে এ দেবডয়াশভয ংস্কায  ঈন্নয়শনয রশক্ষে গৃীত প্রকশেয ভােশভ 

৫০২.০০ রক্ষ টাকা প্রদান কযা শয়বছর। অফায এ প্রকশেয ভােশভ ৩০৩ .৩২ রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা য়। 

২৮,১২৫ জন দ যক ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন এ দেবডয়াশভ ৩টি বডঅআ এয ভশে ২টি এফং ২টি দটি ম্যাশচয ভশে ১টি 

নুবিত য়। দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াশভ প্রবতবনয়ত  বফববন্ন টুণ যাশভন্ট অশয়াবজত শয় থাশক বফধায় 

টুণ যাশভন্ট চরাকারীন ভশয় ফভয় বকছু না বকছু ংস্কায কাজ কযশত য় ফশর  ংবিি আবঞ্জবনয়াযযা জানান। এ ভাশঠয 

বযচারন  যক্ষনাশফক্ষশণয জন্য বফববফ’য প্রশয়াজনীয় জনফর যশয়শছ। এছাড়া বফববফ কর্তযক দশয ফাংরা জাতীয় 

বক্রশকট দেবডয়াভ ন্যান্য দেবডয়াশভ বফববফ ’য বনজস্ব থ যায়শন চাবদা নুমায়ী শনক ধযশণয প্রশয়াজনীয় 

কাজ/যঞ্জাভাবদ যফযা কযা শয় থাশক।  

 

ে

জাতীয়বাশফ গুরুেপূণ য  অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য দবনুে ংস্কায  দভযাভশতয রশক্ষে এ জাতীয় 

স্বেশভয়াবদ প্রকে গ্রণ কযা য় । দেবডয়াশভয বযচারন  যক্ষণাশফক্ষণ খাশত ফাৎবযক ফযােকৃত থ য প্রশয়াজশনয 

তুরনায় কভ বফধায় দেবডয়াশভয  এতফড় ফকাঠাশভায প্রশয়াজনীয় ংস্কায  দভযাভত কাম যক্রভ বনয়বভতবাশফ ম্পন্ন 

কযা ম্ভফ য় না। পশর টূণ যাশভন্ট অশয়াজশনয ভয় বফশল কশয অন্তযজাবতক দমশকান টূণ যাশভশন্টয ভয় াভবয়ক বকছু 

প্রশয়াজনীয় ংস্কায  দভযাভশতয রশক্ষে স্বেশভয়াবদ প্রকে গ্রশণয ভােশভ ফাস্তফায়ন  কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা য় মা 

যফতীশত দটকআ য় না। 

বফববফ কর্তযক বযচাবরত এফং দবনুে বশশফ বনফ যাবচত এফ দেবডয়াশভয বজযত অয় শত ফড় অকাশযয মূরধন ব্যয় 

ছাড়া দবনুে ংস্কায  দভযাভত ংক্রান্ত  কাম যক্রভ বনজস্ব থ যায়শন ফাস্তফায়শনয রশক্ষে তবফর গঠন কযা দমশত াশয  

/যাজস্ব ফাশজশটয অতায় প্রাি ফযাে বৃবিয রশক্ষে প্রশয়াজনানুমায়ী কাম যক্রভ ম্পাদন কযশত শফ। 

 

(গ)    প্রকশেয অতায় ব্যবয়ত থ য  (৬.০৯৯৭৫ রক্ষ টাকা ) যকাবয দকালাগাশয জভা দদয়া শয়শছ এফং এ ংক্রান্ত 

চারাশনয কব ববঅয এয াশথ ংযুি কযা শয়শছ । ঈশল্লখ্য, প্রকশেয ব্যবয়ত থ য প্রকে ভাবিয ১ (এক) ফছয ১ 
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(এক) ভা য জভা দদয়া শয়শছ। অবথ যক শৃঙ্খরা যক্ষাশথ য যফতীশত প্রকে ভাবিয ব্যফবত শযআ মথাবনয়শভ 

ব্যবয়ত থ য ভ যণ কযশত শফ। 

 

      (ঘ)   দফবযবাগ দেবডয়াশভয ংস্কায  দভযাভত ংশ ফ্লাড রাআট বশেভ ন্তযভূি থাশক । ফ্লাড রাআশটয রাআপটাআভ 

ব্যফহৃত ঘন্টা নুমায়ী য় বফধায় ফাল্বগুবর মাশত তুরনামূরক অয দটকআ য় দবদশক রক্ষে যাখশত শফ এফং 

প্রশয়াজনীয় ঈশদ্যাগ  (প্রশমাজে দক্ষশে) গ্রণ কযশত শফ।  এশত ঘন ঘন ফাল্ব বযফতযন বকছুটা হ্রা াশফ ভশভ য প্রতীয়ভান 

য়। 
    (ঙ) প্রকশেয অতায় বডট কাম যক্রভ ংক্রান্ত প্রদি তশথ্য ঈশল্লখ কযা শয়শছ অশরাচে প্রকশেয আন্টাযনার বডট ম্পন্ন 

শয়শছ বকন্তু এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন। ফাস্তফাবয়ত প্রকশেয এক্সটাযনার বডট কাম যক্রভ দ্রুত ম্পাদন কযায 

রশক্ষে প্রশয়াজনীয় ঈশদ্যাগ গ্রণ কযা দমশত াশয। 

 

 (চ)  অআবব নুর্ধ্য -১৯ বফশ্বকা অশয়াজশনয রশক্ষে ২০১৬ াশরয প্রথভাশধ য (দপব্রুয়াবয’১৬) ংস্কায  ঈন্নয়শনয বনবভি 

১৫৯২.৯৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যশয়য ১টি প্রকে গ্রণ কযা য়। ঐ প্রকশেয ভােশভ ংস্কায  ঈন্নয়নকৃত  ৭টি 

দেবডয়াশভয ভশে এ ৩টি দেবডয়াশভয বকছু ংস্কায  দভযাভত কযা য়। অফায আংল্যান্ড টুেয ঈরশক্ষে টূণ যাশভন্ট 

অশয়াজশনয রশক্ষে গৃীত অশরাচে প্রকশেয অতায় এ ৩টি দেবডয়াশভয বকছু ংস্কায  দভযাভত কযা য়। প্রকে ২টি 

দুআ থ যফছশয ফাস্তফাবয়ত শর ভাে ৭ (াত) ভা ব্যফধাশন অশযকটি টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য পুনঃযায় ংস্কায  

দভযাভশতয বনবভি প্রকে গৃীত য়। বনশে এ ৩টি দেবডয়াশভয নুকূশর ফযােকৃত থ য  ব্যশয়য তুরনামূরক বফফযণী 

প্রদি রঃ  

                                                                                                                                      (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃনং ংশগয বফফযণ অআবব নুর্ধ্য-১৯ বফশ্বকাশয 

জন্য গৃীত প্রকে নুমায়ী 

আংল্যান্ড টুেয ঈরশক্ষে গৃীত 

প্রকে নুমায়ী 

ফযাে ব্যয় ফযাে ব্যয় 

১. দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াভ, 

বভযপুয দভযাভত,ংস্কায  ঈন্নয়ন 

৫০২.০০ ৫০২.০০  

 

৩০৪.৬৭ ৩০৩.৩২ 

২. খান াশফ ভান অরী দেবডয়াভ, 

পতুল্লা ংস্কায  দভযাভত  

১০০.০০  ৯৯.৮০ ১০০.০০ ৯৯.৯৭ 

৩. জহুয অাম্মদ দচৌদৄযী বক্রশকট দেবডয়াভ, 

চিগ্রাভ ংস্কায  দভযাভত 

১০০.০০  ৯৯.৬৯ ৮৪.৮৯ ৮৪.৮৫ 

১০     প্রকশেয ঈশেশ্য  জযনঃ

 

 ববফষ্যশত নুশিয় জাতীয়  

অন্তজযাবতক ম্যাশচয জন্য 

দবনুেমূ প্রস্তুত কযা। 

নুশভাবদত বডবব নুমায়ী বনফ যাবচত দবনুেমূশ প্রশয়াজনীয় ংস্কায , 

দভযাভত  ঈন্নয়ন কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা শয়শছ মায পরশ্রুবতশত ২০১৬ 

াশর আংল্যান্ড জাতীয় বক্রশকট দশরয াশথ ২টি দটি ম্যাচ  ৩টি য়ান 

দড ম্যাচ নুবিত শয়শছ। 

 

নুবিত ৩টি বডঅআ এয ভশে আংল্যান্ড ববযজ জয় দশর ফাংরাশদ 

১টিশত জয় দশয়শছ এফং দটি ম্যাশচ আংল্যাশন্ডয াশথ ে কশয। 
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         বনশে জাতীয়  একাদ বক্রশকট দর , আংল্যাশন্ডয াশথ ফাংরাশদ জাতীয়  একাদ বক্রশকট দশরয নুবিত দখরা 

ংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্য বন্নশফ কযা রঃ 

 

দখরায ধযণ দবনুে তাবযখ পরাপর 

বডঅআ (৩টি):          পরাপর ২-১ ববযশজ আংল্যান্ড বফজয়ী 

১ভ বডঅআ দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াভ,বভযপুয ৭/১০/২০১৬ আংল্যান্ড বফজয়ী (২১ যাশন) 

২য় বডঅআ দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াভ,বভযপুয ৯/১০/২০১৬ ফাংরাশদ বফজয়ী (৩৪ 

যাশন) 

৩য় বডঅআ জহুয অশভদ  বক্রশকট দেবডয়াভ,চট্টগ্রাভ ১২/১০/২০১৬ আংল্যান্ড বফজয়ী (৪ 

ঈআশকশট) 

দটি ম্যাচ (২টি): পরাপর-ে 

১ভ দটি জহুয অশভদ  বক্রশকট দেবডয়াভ,চট্টগ্রাভ ২০/১০/২০১৬ শত 

২৪/১০/২০১৬ 

আংল্যান্ড বফজয়ী (২২ যাশন) 

২য় দটি দশয ফাংরা জাতীয় বক্রশকট দেবডয়াভ,বভযপুয ২৮/১০/২০১৬ শত 

০১/১১/২০১৬ 

ফাংরাশদ বফজয়ী (১০১ 

যাশন) 

প্রস্তুবতমূরক ম্যাচ (৩টি): 

১ভ ম্যাচ খান াশফ ভান অরী,পতুল্ল, নাযায়ণগঞ্জ ০৪/১০/২০১৬ আংল্যান্ড একাদ 

২য় ম্যাচ জহুয অশভদ  বক্রশকট দেবডয়াভ,চট্টগ্রাভ ১৪-১৫/১০/২০১৬  ে 

৩য় ম্যাচ জহুয অশভদ  বক্রশকট দেবডয়াভ,চট্টগ্রাভ ১৬-১৭/১০/২০১৬ ে 

১১      ঈশেশ্য পুশযাপুবয বজযত না শর এয কাযণঃ

 দম ঈশেশশ্য প্রকেটি গ্রণ কযা শয়বছর তা মথামথবাশফ বজযত শয়শছ ভশভ য প্রতীয়ভান য় এফং প্রকশেয অতায় 

দকান কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন ভাি দনআ ভশভ য ববঅয শত জানা মায়।  

 

১২.     ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১২.১ জাতীয়বাশফ গুরুেপূণ য  অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য দবনুে ংস্কায  দভযাভশতয রশক্ষে এ জাতীয় 

স্বেশভয়াবদ প্রকে গ্রণ কযা য় । দেবডয়াশভয বযচারন  যক্ষণাশফক্ষণ খাশত ফাৎবযক ফযােকৃত থ য প্রশয়াজশনয 

তুরনায় কভ বফধায় দেবডয়াশভয  এতফড় ফকাঠাশভায প্রশয়াজনীয় ংস্কায  দভযাভত কাম যক্রভ বনয়বভতবাশফ ম্পন্ন 

কযা ম্ভফ য় না। পশর টূণ যাশভন্ট অশয়াজশনয ভয় বফশল কশয অন্তযজাবতক দমশকান টূণ যাশভশন্টয ভয় াভবয়ক বকছু 

প্রশয়াজনীয় ংস্কায  দভযাভশতয রশক্ষে স্বেশভয়াবদ প্রকে গ্রশণয ভােশভ ফাস্তফায়ন  কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা য় মা 

যফতীশত দটকআ য়না। বযদ যশনয ভয় ংস্কায  দভযাভতকৃত ংশ পুনঃযায় ংস্কায  দভযাভশতয 

প্রশয়াজনীয়তা বযরবক্ষত য়।

          

১২   বফববফ কর্তযক বযচাবরত এফং দবনুে বশশফ বনফ যাবচত এফ দেবডয়াশভয বজযত অয় শত ফড় অকাশযয মূরধন ব্যয় 

ছাড়া দবনুে ংস্কায  দভযাভত ংক্রান্ত  কাম যক্রভ বনজস্ব থ যায়শন ফাস্তফায়শনয রশক্ষে তবফর গঠন কযা দমশত াশয  

/যাজস্ব ফাশজশটয অতায় প্রাি ফযাে বৃবিয রশক্ষে প্রশয়াজনানুমায়ী কাম যক্রভ ম্পাদন কযশত শফ। 

২ জাতীয়  অন্তজযাবতক দবনুে বশশফ বনবভ যত /বনবভ যতব্য দেবডয়াভ শত শফাচ্চয ঈশমাবগতা প্রাবি বনবিত কযশত শফ । 
এশক্ষশে অশরাচে প্রকশেয ভােশভ  খান াশফ ভান অরী দেবডয়াভ , পতুল্লায নুকূশর ফযােকৃত ১০০ .০০ রক্ষ 

টাকায প্রায় ফটাআ ব্যয় কযা শর শুদৄভাে ১টি প্রস্তুবতমূরক ম্যাচ নুবিত য়।  
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২ প্রকশেয ব্যবয়ত থ য (৬.০৯৯৭৫ রক্ষ টাকা ) প্রকে ভাবিয ১ (এক) ফছয ১ (এক) ভা য যকাবয দকালাগাশয 

জভা দদয়া শয়শছ মা অবথ যক শৃঙ্খরা বযবি।  

 

   ১২.৫     প্রকেটি ম্পূণ য বজবফ থ যায়শন ফাস্তফাবয়ত এফং যকাশযয শথ যয মথামথ ব্যফায বনবিতকযশণ বডট কাম যক্রভ 

ম্পন্ন কযা অফশ্যক । বকন্তু প্রকশেয অতায় বযচারক (থ য) কর্তযক আন্টাযনার বডট ম্পশন্নয কথা ববঅশয 

ঈশল্লখ থাকশর দকান এক্সটাযনার বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন য়বন। 
 

    ১২.৬ প্রকে ভাবিয বনধ যাবযত ভশয়য ভশে অআএভআবডশত ববঅয ায়া মায়না। অশরাচে প্রকশেয ববঅয প্রকশেয 

দভয়াদ ভাবিয প্রায় ১ (এক) ফছয ১ (এক) ভা য দপ্রযণ কযা শয়শছ। ববঅয বফরশম্ব প্রাবিয পশর মূল্যায়শনয 

জন্য প্রকে এরাকায নমুনাবয়ত এরাকা বনধ যাযণ মথাথ য য়না। এয পশর ভশয়য ীভাফিতায কাযশণ প্রকে এরাকায 

একটা গুরুেপূণ য ং শযজবভশন বযদ যশনয অতা ফবভূ যত দথশক মায় এফং প্রকশেয াভবগ্রক বচে দফাঝা মায়না। 

পরশ্রুবতশত মূল্যায়ন কাম যক্রভ পরপ্রসূ য়না। 

    ১৩.     ভতাভত/সুাবয

১৩.১  প্রকে ফাস্তফায়ন স্বেশভয়াবদ (৯ ভা দভয়াবদ) য়ায় এফং দফবযবাগ কাম যক্রভ যাজস্ব প্রকৃবতয বফধায় প্রকশেয অতায় 

ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রশভয দটকআ ঈন্নয়ন বনবিত য়না। ববফষ্যশত যাজস্ব  প্রকৃবতয কাম যক্রভ ফাস্তফায়শনয জন্য যাজস্ব 

ফাশজশটয অতায় প্রশয়াজনীয় ফযাে প্রাবি ংবিি ভন্ত্রণারয় কর্তযক বনবিত কযশত শফ (নু ১২.১  নু ১২.২)। 
১৩    জাতীয়  অন্তজযাবতক দবনুে বশশফ বনবভ যত /বনবভ যতব্য দেবডয়াভ শত শফাচ্চয ঈশমাবগতা প্রাবি বনবিত কযশত শফ । 

এ রশক্ষে অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয াাাব  বনয়বভতবাশফ জাতীয় টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয প্রশয়াজনীয় ঈশদ্যাগ 

গ্রণ কযশত শফ (নু ১২.৩)। 
১৩ ৩ জাতীয়বাশফ গুরুেপূণ য  অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য দবনুে বশশফ বনফ যাবচত এফং বফববফ কর্তযক বযচাবরত  

এফ দেবডয়াশভয বজযত অয় শত ফড় অকাশযয মূরধন ব্যয় ছাড়া দবনুে ংস্কায  দভযাভত ংক্রান্ত  কাম যক্রভ বনজস্ব 

থ যায়শন ফাস্তফায়শনয রশক্ষে তবফর গঠন কযা দমশত াশয। ন্যান্য দেবডয়াশভয দক্ষশে  বযচারন এফং যক্ষণাশফক্ষণ 

খাশতয ব্যয় ংবিি দেবডয়াশভয বনজস্ব তবফর শত বনফ যা কযা দমশত াশয।
   ১৩.৪    প্রকে ভাবিয ব্যাফবত শযআ প্রকশেয ব্যবয়ত থ য মথাবনয়শভ যকাবয দকালাগাশয জভা বদশত শফ (নু ১২.৪)।  

 

১৩.৫ প্রকশেয নুকূশর ফযােকৃত শথ যয মথামথ ব্যফায বনবিতকযশণ এক্সটাযনার বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন কশয বডট 

বযশাট য অআএভআবড ংবিি ন্যান্য দিশয দপ্রযণ কযশত শফ (নু ১২.৫)। 
 

১৩.৬   প্রকে ভাবিয বনধ যাবযত ভশয়য ভশে প্রকশেয ববঅয অআএভআবডশত দপ্রযণ বনবিত কযশত শফ (নু ১২.৬)। 
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বযদ যনকাশর ধাযণকৃত বস্থয বচশেয ংবফশলঃ 

 

 

বচেঃপতুল্লা খান াশফ ভান অরী বক্রশকট দেবডয়াশভয 

একাং। 

বচেঃ বভযপুযস্থ দশয ফাংরা বক্রশকট দেবডয়াশভয একাং। 

  

বচেঃ খান াশফ ভান অরী বক্রশকট দেবডয়াভ 

বযদ যনকাশর।  

বচেঃ বভযপুযস্থ দশয ফাংরা বক্রশকট দেবডয়াভ বযদ যনকাশর।  

  

বচেঃ পতুল্লা দেবডয়াশভ ংস্কাযকৃত কাশজয ফতযভান ফস্থা  

ংগৃীত এব। 

বচেঃ বভযপুশযয বক্রশকট দেবডয়াশভ ংস্কাযকৃত িাআববন এফং 

দেভ। 

 



292 

 

ংশমাজনী-‘ক’ 

প্রকশেয বফববন্ন শঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয তথ্য (ববঅয নুমায়ী) বনশে প্রদি রঃ  

(in Lakh) 
 

SI. 

No 

Name of Components Unit As per 

approved DPP 

Progress 

   Quan

tity 

Amount  Qty/ 

Physical 

(%) 

Amount   

1 2 3 4 5 6 7 

A. Up gradation of existing facilities, repair, renovation of Sher-E-Bangla National 

Cricket Stadium, Mirpur. 

1 Up gradation of existing facilities Lot 1.00 101.68 100% 101.14 

2 Repair, renovation of VIP grand 

stand/ media & general, internal 

sanitary and painting work 

     

 a) Civil work Lot 1.00 16.93 100% 16.93 

 b) Sanitary work Lot 1.00 15.07 100% 15.07 

 Sub-Total=   32.00  32.00 

3 Supplying providing furniture Lot 1.00 41.75 100% 41.34 

4 Repair, renovation electrical work 

for tri vision, giant screen, 2500 

KVA, Sub-station, AVR, flood light 

system, S/F/F of 24 Nos A/C, A/C 

cable work. 

Lot 1.00 129.23 100% 128.84 

 Total (A)=   304.67  303.32 

B. Repair & renovation of Narayangonj Khan Saheb Osman Ali Stadium, 

Narayangonj. 

1 Civil & Sanitary works      

 a) Grand Stand / VIP Lot 1.00 10.98 100% 10.98 

 b) Media center Lot 1.00 16.94 100% 16.92 

 c) Surrounding the Stadium Lot 1.00 8.00 100% 8.00 

 d) Painting of whole stadium Lot 1.00 4.08 100% 4.08 

 Sub-Total=   40.00  39.98 

2 Electrical works      

 a) Flood light Lot 1.00 40.18 100% 40.17 

 b) Grand stand, Media center, gallery 

repair & electical accessories work 

Lot 1.00 3.59 100% 3.59 

 c) Sub-Station work Lot 1.00 0.57 100% 0.57 

 d) Repair, Supplying & installation of 

A/C 

Lot 1.00 15.66 100% 15.66 

 Sub-Total=   60.00  59.99 

 Total (B)=   100.00  99.97 

C. Development of Zahur Ahmed Chowdhuary Stadium at Chittagong 

1 Civil work Lot 1.00 18.79 100% 18.77 

2 Sanitary work Lot 1.00 2.37 100% 2.36 

3 Electrical work (Grand stand & 

Media center) 

Lot 1.00 3.05 100% 3.04 
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4 Repair, renovation, development & 

installation of flood light system. 

Lot 1.00 17.71 100% 17.71 

5 Repair, renovation of  CC TV, Tri 

vision and PA System. 

Lot 1.00 9.50 100% 9.50 

6 Repair, replacement & development 

of Giant screen LED Video board. 

Lot 1.00 33.47 100% 33.47 

 Total (C)=   84.89  84.85 

 Total of (A to C)=   489.56  488.14 

D. Stationary, Computer tonner and 

other accessories etc. 

L.S L.S 2.00 38% 0.58 

E. Tender preparation, advertisement 

Bill & others items 

L.S L.S 2.00   

F. Honorarium (Various Committee 

Meeting and others entertainment) 

L.S L.S 2.44 49% 1.18 

 Total (D to F) =   6.44  1.76 

 Grand Total =   496.00  489.90 

 

সূেঃ  ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা শত প্রাি ববঅয 
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ংশমাজনী ‘খ’ 

প্রকশেয অতায় ম্পাবদত ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাফরীঃ 

 

Description of 

procurement (goods/ 

works /Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contrac

ted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/I.

C opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Upgradation of 

existing facilities, 

repair, renovation of 

Sher-E-Bangla 

National Cricket 

Stadium, Mirpur- 

(Civil, Sanitary & 

Electrical works) 

266.57 265.46 15-11-

2016 

27-12-

2016 

23-01-

2017 

30-06-

2017 

Upgradation of 

existing facilities, 

repair, renovation of 

Sher-E-Bangla 

National Cricket 

Stadium, Mirpur- 

Repair, renovation 

electrical work for tri 

vision, giant screen 

works 

38.10 37.93 15-11-

2016 

27-12-

2016 

23-01-

2017 

30-06-

2017 

Repair & renovation 

of Narayangonj 

Khan Saheb Osman 

Ali Stadium, 

Narayangonj- 

Civil & Sanitary, 

Electrical works 

100.00 99.75 15-11-

2016 

27-12-

2016 

23-01-

2017 

30-06-

2017 

Development of 

Zahur Ahmed 

Chowdhuary 

Stadium at 

Chittagong- 

Civil work, Sanitary 

work, Electrical work  

84.89 84.80 15-11-

2016 

27-12-

2016 

23-01-

2017 

30-06-

2017 

 

সূেঃ  ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা শত প্রাি ববঅয 
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দযারায দস্কটিং কভশেক্স বনভ যাণ এফং জাতীয় ক্রীড়া বযলশদয বফদ্যভান দাশেরমূ দভযাভত  ,ংস্কায  

ঈন্নয়ন (ংশাবধত) ীল যক প্রকশেয ভা ি মূল্যায়ন প্রবতশফদন 

 

(ভািঃ জুন ,২০১৭) 

১. প্রকশেয নাভ : দযারায দস্কটিং কভশেক্স বনভ যাণ এফং জাতীয় ক্রীড়া বযলশদয বফদ্যভান 

দাশেরমূ দভযাভত  ,ংস্কায  ঈন্নয়ন  (ংশাবধত)  

 

২. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় ক্রীড়া বযলদ। 
 

৩. ঈশদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়।   

 

৪. প্রকশেয ফস্থান   

 

:  

বফবাগ দজরা ঈশজরা/ থানা/বটি 

কশ যাশযশনয নাভ 

ঢাকা ঢাকা  দয 
 

৫. প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়    :  

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

প্রকশেয ফাস্তফায়নকার প্রকশেয প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় (মূর 

প্রাক্করশনয %) 

বতক্রান্ত দভয়াদ 

(মূর ফাস্তফায়নকাশরয 

%) 
মূর ংশাবধত মূর ংশাবধত 

১৭৮৩.৭৪ ২২২৫.৫৭ ২২১৬.৬৩ ০১.১১.২০১৬ 

শত  

৩০.০৬.২০১৭ 

০১.১১.২০১৬ 

শত  

৩০.০৬.২০১৭ 

০১.১১.২০১৬ 

শত  

৩০.০৬.২০১৭ 

৪৪১.৮৩ 

(২৪.৭৭%) 

- 

৬.    াধাযন ম যশফক্ষণঃ 

৬.১   প্রকশেয ঈশেশ্যঃ  
 

 দযারায দস্কটিং টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য ফকাঠাশভা সুবফধাবদ দমভন-দখরায ভাঠ, গ্যারাবয এফং প্যাবববরয়ন 

বফন আতোবদ বনভ যাণ; 

 

 দখশরায়াড়শদয অফাবক সুবফধা প্রদাশনয রশক্ষে ঢাকা শযয বফদ্যভান দখশরায়াড় দাশেরমূশয ঈন্নয়ন; 

 

৬.২   প্রকে গ্রশণয টভূবভঃ 

       ফাংরাশদ দযারায দস্কটিং দপডাশযন জাতীয় ক্রীড়া বযলশদয বধভুি। এ দপডাশযন দমভন দযারায দস্কটিংশয়য বফববন্ন 

অন্তজযাবতক টুণ যাশভশন্ট ংগ্রণ কশয কাবঙ্খত পর রাব কশয থাশক , দতভবন বফববন্ন জাতীয় টুণ যাশভশন্টয অশয়াজন 

কশয থাশক। দস্কটিং দপডাশযশনয দখশরায়াড়যা ২০১০ াশর ঢাকায় নুবিত আবন্ডয়া -ফাংরাশদ দেন্ডব বভট , ২০১৪ 

াশর ঢাকায় নুবিত ২য় দখ যাশর দবক্ষণ এবয়া দযার ফর চোবম্পয়নব -২০১৭ এয অশয়াজক দদ বশশফ 

ফাংরাশদ বনফ যাবচত শয়শছ। জানুয়াবয , ২০১৭-এ দুটি দবনুে মথাঃ ১ ) ফঙ্গফন্ধু জাতীয় দেবডয়াশভয বনকটফতী দস্কটিং 

গ্রাঈন্ড এফং ২ ) বভযপুয আনশডায দেবডয়াভ /ীদ তাজঈবেন অশভদ ঈশডন দফ্লায আনশডায দেবডয়াভ , ল্টন-এ 

বফশ্বকা টুণ যাশভন্ট নুবিত শফ। এ টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য দখরায ফকাঠাশভা বনভ যাণ /ঈন্নয়ন এফং দখশরায়াড়শদয 

অফাবক সুবফধা প্রদাশনয রশক্ষে প্রকেটি গ্রণ কযা শয়শছ। 
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৬.৩   প্রকশেয নুশভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটি ম্পূণ য বজবফ নুদাশন  ১৭৮৩.৭৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যশয় নশবম্বয , ২০১৬ শত জুন , ২০১৭ দভয়াশদ 

ফাস্তফায়শনয রশক্ষে গত ১৬ /১১/২০১৬ তাবযশখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক নুশভাবদত য়। যফতীশত প্রকশেয 

দভয়াদকার বযফবতযত দযশখ ব্যয় প্রাক্করন ২২২৫ .৫৭ রক্ষ টাকায় ঈন্নীতপূফ যক গত ১৬ /০৫/২০১৭ তাবযশখ ভাননীয় 

বযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক প্রকেটিয ১ভ ংশাধন প্রস্তাফ নুশভাবদত য়। 

 

৬.৪     প্রকশেয মূর কাম যক্রভ  নুশভাবদত অযবডবব নুমায়ী প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ  

 

          প্রকশেয অতায় মূর  কাম যক্রভ এফং এয বফযীশত নুশভাবদত বডবব নুমায়ী ব্যয় প্রাক্করন বনশে প্রদব যত র।  

 

ক্রঃনং ংশগয বফফযণ ংখ্যা/বযভাণ প্রাক্কবরত ব্যয় (ব্যশয়য %) 

১. দযারায দস্কটিং কভশেক্স বনভ যাণ  দথাক ১১৬১.৫৩ রক্ষ টাকা (৫২.১৯%) 

২. ক্রীড়াল্লীয ঈন্নয়ন  দথাক ৪৫০.২০ রক্ষ টাকা (২০.২৩%) 

৩. ঢাকায সুআবভং কভশেশক্সয ঈন্নয়ন দথাক ১৭১.৭১ রক্ষ টাকা (৭.৭২%) 

৪. গুরান শুটিেং কভশেক্স দাশেশরয ঈন্নয়ন দথাক ১২১.৪৮ রক্ষ টাকা (৫.৪৬%) 

৫. সুরতানা কাভার ভবরা ক্রীড়া কভশেশক্সয ঈন্নয়ন দথাক ৯৭.৪৮ রক্ষ টাকা (৪.৩৮%) 

৬. যাজস্ব  ব্যয় দথাক ১২৩.১৭ রক্ষ টাকা (৫.৫৪%) 

দভাট ২২২৫.৫৭ রক্ষ টাকা (১০০ %) 

 

৬.৫    প্রকে বযচারক ম্পবকযত তথ্যঃ  

                  

ক্রঃনং কভ যকতযায নাভ  দফী দাবয়শেয ধযণ দভয়াদকার 

১. জনাফ নাযায়ণ চন্দ্র দদফনাথ,(যুগ্ম বচফ)  

বযচারক (বযকেনা  ঈন্নয়ন) 

বতবযি দাবয়শে ১৩/১২/২০১৬ শত প্রকশেয দভমাদ 

ভাবি ম যন্ত 

     

৬.৬    প্রকশেয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

 

            প্রকশেয নুশভাবদত দভাট ব্যয় প্রাক্করন ২২২৫ .৫৭ রক্ষ টাকায বফযীশত দভাট ২২১৬ .৬৩ রক্ষ টাকা ব্যয় শয়শছ মা 

নুশভাবদত দভাট প্রকে ব্যশয়য ৯৯.৬০% এফং ফাস্তফ কাজ ১০০% ম্পন্ন শয়শছ ভশভ য ববঅয শত জানা মায়। 

 

 ৬.৭    ফছয বববিক অযএবডব ফযাে এফং এয বফযীশত ব্যশয়য বাফঃ  

    (রক্ষ টাকা) 

থ য ফছয এবডব/অযএবডব ফযাে থ য ছাড় ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগবত 

(%) দভাট টাকা প্রঃাঃ দভাট টাকা প্রঃাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১৬-১৭ ২২২৬.০০ ২২২৬.০০ -  ২২২৫.৫৭ ২২১৬.৬৩ ২২১৬.৬৩  ১০০% 

দভাট  = ২২২৬.০০ ২২২৬.০০ - ২২২৫.৫৭ ২২১৬.৬৩ ২২১৬.৬৩ - ১০০% 

 

 ৬.৮     প্রকশেয বফববন্ন ংশগয ফাস্তফায়ন গ্রগবত (ববঅয এ প্রদি তশথ্যয বববিশত):  

         

           প্রকশেয বফববন্ন শঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয তথ্য ংশমাজনী-‘ক’ দত প্রদি র।  

   

৬.৯     কাজ ভাি থাকশর তায বফফযণঃ 
 

           প্রকশেয অতায় মুদয় কাজ ভাি শয়শছ ভশভ য ববঅয শত জানা মায়। 
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৬.১০     ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

 

          প্রকশেয অতায় ণ্য বশশফ ২টি প্যাশকজ এফং কাম য বশশফ দভাট ৮টি প্যাশকশজয অতায় ক্রয় /ংগ্র কাম যক্রভ 

ম্পশন্নয বযকেনা অযবডববশত ন্তযভূি যশয়শছ।প্রকশেয অতায়  ম্পাবদত ক্রয় কাম যক্রশভয বফস্তাবযত  তথ্যাবদ 

ংশমাজনী ‘খ’ দত প্রদি র। 
 

৭.    বযদব যত এরাকাঃ 

 

ভাি এ প্রকশেয ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রভ ম যাশরাচনায জন্য এ বফবাশগয ংবিি ঈবযচারক কর্তযক গত ১৬ /০৯/২০১৮        

তাবযশখ দযারায দস্কটিং কভশেক্স এফং ১২ ০৯ ২০১৮ তাবযশখ ক্রীড়াল্লী ১  ক্রীড়াল্লী ২ এয অশগ্রশডন কাম যক্রভ 

শযজবভশন বযদ যন কযা য়।  

 

৮.    বযদ যন ম যশফক্ষণঃ 

 

বনশে বযদব যত এরাকায় প্রকশেয অতায় ফাস্তফাবয়ত  ম্পাবদত প্রধান প্রধান কাম যক্রশভয ংবক্ষি ফণ যনা  ফাস্তফায়ন 

ভস্যা প্রদি রঃ  

  

৮.১    দযারায দস্কটিং কভশেক্স বনভ যাণঃ 

 

অশরাচে প্রকশেয অতায় দযারায দস্কটিং কভশেক্স বনভ যাণ খাশত দভাট  ১১৬১.৫৩ রক্ষ টাকা ফযাে বছর। দযারায দস্কটিং 

কভশেক্স বনভ যাণ শঙ্গ বতনতরাবফবি প্যাবববরয়ন বফন বনভ যাণ খাশত ১৫২ .৪৩ রক্ষ, ৪ (চায) ধাশয াধাযণ গ্যারাবয 

বনভ যাণ খাশত ৯৩ .৮৫ রক্ষ , বপ্র-দপবিশকশটড েীর দড বনভ যাণ খাশত ৪৭৬ .৯৭ রক্ষ , দভআন এবি দগআট বনভ যাণ খাশত 

২০.০০ রক্ষ , এভএ বগ্রর ীভাণা প্রাচীয বনভ যাণ খাশত ২০ .৭৩ রক্ষ , অযবব াযশপ দেন বনভ যাণ খাশত ১১ .৮৪ 

রক্ষ, দখরায ভাঠ যংকযণ খাশত ৮ .০৮ রক্ষ এফং ৫০টি দভটার দরাআড ফ্লাড রাআট (২০০-২৫০ য়াট)-২১.৭৫ রক্ষ , 

৫০টি আন্ডাকন রাআশটয জন্য োবঙ্গং আকুেআশভন্ট খাশত ২ .২৫ রক্ষ , বজভন্যাবয়াশভয জন্য কভশক্ষ ৩৫ ” 

ঈচ্চতাম্পন্ন চাযচাকাবফবি দযাবরং ভআ  ন্যান্য শঙ্গ ২৩ .৩৭ রক্ষ টাকায ংস্থান বছর। এছাড়া এ কভশেশক্সয জন্য 

দপাট য আকুেআশভন্ট ংগ্র খাশত ১৫ .৭৩ রক্ষ , কভ যকতযা  ৩য় তরায দাশের রুশভ অফাফে  টিববয জন্য 

৬৮.০১ রক্ষ আশন্টবযয়য দডশকাশযন খাশত ৩১ .৬২ রক্ষ , এয়ায কবন্ডন খাশত দভাট ৪৬ .০১ রক্ষ , বজভন্যাবয়াভ 

আকুেআশভন্ট খাশত ১৫.৬৭ রক্ষ, এবি দগআশটয ঈশয দভটার বদশয় এক্সশটবযয়য অবকযশটকচাযার বডজাআন খাশত ৪২ .২২ 

রক্ষ এফং দস্কাবযং এয জন্য আনশডায টাআ পৄর কারায এরআবড বস্ক্রন খাশত ৬৭ .৮০ রক্ষ টাকায ংস্থান বছর। ববঅয 

নুমায়ী দযারায দস্কটিং কভশেক্স বনভ যাণ খাশত ফযােকৃত দভাট ১১৬১ .৫৩ রক্ষ টাকায ভশে ১১৫৮ .৪০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

শয়শছ এফং ফাস্তফ কাশজয গ্রগবত ১০০% ম্পন্ন শয়শছ ভশভ য ঈশল্লখ কযা শয়শছ। 

 

৮.২    দযারায দস্কটিং কভশেক্স বনভ যাশণয বযদ যন ম যশফক্ষণঃ 

 

 প্রকশেয অতায় বনবভ যত দযারায দস্কটিং কভশেশক্স বতনতরাবফবি প্যাবববরয়ন বফন , ৪ (চায) ধাবফবি াধাযণ 

গ্যারাবয, বপ্র-দপবিশকশটড েীর দড (দযারায দস্কটিং ভাঠ  বজভন্যাবয়াভ ), দভটার বদশয় এক্সশটবযয়য অবকযশটকচাযার 

বডজাআনম্পন্ন দভআন এবি দগআট , ীভানা প্রাচীয  অযবব াযশপ দেন বনভ যাণ কযা শয়শছ। ফাবেকবাশফ কভশেক্স 

বনভ যাণ কাজ দৃবিনন্দন শয়শছ এফং কভশেশক্সয ব্যফায , বযচারনা  যক্ষণাশফক্ষণ কাশজ দফ তৎযতা যশয়শছ ভশভ য 

বযদ যনকাশর বযরবক্ষত য়। কভশেক্সটি যাস্তা ংরগ্ন এরাকায় স্থাবত বফধায় বনযািা বফশফচনায় ীভানা প্রাচীশযয 

দদশঘ যেয ব্যাবি অশযকটু বৃবি কযা প্রশয়াজন যশয়শছ ফশর ভশন য়। এছাড়া জাতীয় ম যাশয় টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয 

াাাব অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয বফলয়টি বফশফচনায় কভশেক্সটি বনবভ যত বফধায় ম যাি কায াবকয এয সুশমাগ 

যাখা য়বন। বৃক্ষশযাণ  দৌন্দর্য্যফধ যণ খাশত ফযােকৃত ৫.০০ রক্ষ টাকা অশযা ব্যাকবাশফ ব্যফাশযয সুশমাগ বছর। 
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৮.৩     বফববন্ন দবনুেয অশগ্রশডন য়াকযঃ 

 

প্রকশেয অতায় ১) বভযপুশযয ক্রীড়া ল্লীয অশগ্রশডন য়াকয খাশত ৪১৩ .৬১ রক্ষ , ২) ঢাকায সুআবভং কভশেশক্সয 

দাশের বফশনয অশগ্রশডন য়াকয খাশত ১৭১ .৭১ রক্ষ , ৩) গুরান শুটিেং দপাট য কভশেক্স দাশেশরয 

অশগ্রশডন য়াকয খাশত ৭৩.৪৮ রক্ষ, ৪) ঢাকায ধানভবন্ডয সুরতানা কাভার ঈআশভন্প দপাট য কভশেক্স খাশত ৯৭ .৪৮ 

রক্ষ, ৫) ভারানা বাাবন বক দেবডয়াশভয টয়শরট ব্লশকয ংস্কায  ঈন্নয়ন খাশত ৫ .৪৪ রক্ষ,  ৬) পৄটফর দপডাশযন 

বপ বফবডং দাশের (১২ টি কশক্ষয ) ংস্কায  ঈন্নয়ন খাশত ৪৫ .২৬ রক্ষ এফং ৭ ) ল্টশনয োন্ডফর দেবডয়াশভয 

টয়শরশটয ংস্কায  ঈন্নয়ন খাশত ১ .৩৪ রক্ষ টাকা দভাট ৮৯২ .৯২ রক্ষ টাকা ফযাে বছর। এয ভশে দভাট ব্যয় 

শয়শছ ৮৯২.৫৬ রক্ষ টাকা। 

 

৮.৪    বযদব যক দবনুেয অশগ্রশডন য়াকয ম্পশকয ম যশফক্ষণঃ 

        

৮.৫   ন্যান্য ম যশফক্ষণঃ 

 

     (ক)   প্রকশেয অতায় বডট কাম যক্রভ ংক্রান্ত প্রদি তশথ্য ঈশল্লখ যশয়শছ অশরাচে প্রকশেয আন্টাযনার বডট ম্পন্ন শয়শছ 

বকন্তু এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন। ফাস্তফাবয়ত প্রকশেয এক্সটাযনার  বডট কাম যক্রভ দ্রুত ম্পাদন কযায রশক্ষে 

প্রশয়াজনীয় ঈশদ্যাগ গ্রণ কযা দমশত াশয। 

 

    (খ)    প্রকশেয অতায় ব্যবয়ত থ য ৮ .৯৪ রক্ষ টাকা এফং এ ফাফদ ব্যাংক সুদ ১৬ .৬৬ রক্ষ টাকা দভাট (২৫.৬০ রক্ষ  

টাকা মথাবনয়শভ যকাবয দকালাগাশয জভা দদয়া শয়শছ। এ ংক্রান্ত চারাশনয কব ববঅয এয াশথ ংযুি কযা 

শয়শছ। প্রকেটি জুন , ২০১৭ দত ভাি শর ব্যবয়ত থ য জভা দদয়া শয়শছ জুরাআ , ২০১৮ দত। পশর জভাকৃত থ য 

ব্যাংশক দীঘ যবদন শড় থাকায কাযশণ এ দথশক প্রাি সুদ যকাবয দকালাগাশয জভা দদয়া শয়শছ ভশভ য জানা মায়।   

 

    (গ)    জাতীয়বাশফ গুরুেপূণ য  অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য দবনুে ংস্কায  দভযাভশতয রশক্ষে এ জাতীয় স্বেশভয়াবদ 

প্রকে গ্রণ কযা য়। দবনুে বশশফ বনফ যাবচত এফ দেবডয়াশভয বজযত অয় শত ফড় অকাশযয মূরধন ব্যয় ছাড়া দবনুে 

ংস্কায  দভযাভত ংক্রান্ত কাম যক্রভ বনজস্ব থ যায়শন ফাস্তফায়শনয রশক্ষে তবফর গঠন কযা দমশত াশয। 
 

      (ঘ)   দফবযবাগ দেবডয়াশভয ংস্কায  দভযাভত ংশ ফ্লাড রাআট বশেভ ন্তযভূি থাশক। এশক্ষশে ফ্লাড রাআশটয 

যফযাকৃত ফাল্বগুবর মাশত অশযকটু বারভাশনয য় এফং তুরনামূরক দটকআ য় দবদশক রক্ষে যাখশত শফ। এশত ঘন 

ঘন ফাল্ব বযফতযন বকছুটা হ্রা াশফ ভশভ য প্রতীয়ভান য়। 
 

৯.     প্রকশেয ঈশেশ্য  জযনঃ 

  

ক্রঃনং প্রকশেয ঈশেশ্য জযন 

১.  দযারায দস্কটিং টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য 

ফকাঠাশভা সুবফধাবদ দমভন-দখরায ভাঠ, গ্যারাবয 

এফং প্যাবববরয়ন বফন আতোবদ বনভ যাণ; এফং 

 

 

 

দযারায দস্কটিং টুণ যাশভন্ট  অশয়াজশনয জন্য 

ফকাঠাশভা সুবফধাবদ দমভন-দখরায ভাঠ, গ্যারাবয 

এফং প্যাবববরয়ন বফন আতোবদ বনভ যাণ কযা য় এফং 

ফাংরাশদশ নুবিত ৪থ য দযার ফর য়াডয কা 

সুিুবাশফ বযচাবরত য়।  

২ দখশরায়াড়শদয অফাবক সুবফধা প্রদাশনয রশক্ষে 

ঢাকা শযয বফদ্যভান দখশরায়াড় দাশেরমূশয 

ঈন্নয়ন; 

 

ফাংরাশদশ নুবিত ৪থ য দযার ফর য়াডয কা 

টুণ যাশভশন্ট ংগ্রশণয রশক্ষে বফশশ্বয দভাট ৩৯টি  

দদ শত দখশরায়াড় ংবিিযা অশ। এ রশক্ষে 

দখশরায়াড় ংবিি ন্যান্যশদয অফাবক  সুবফধা 

প্রদাশনয বনবভি ঢাকা  শযয বফদ্যভান ৪টি 

দখশরায়াড় দাশেরমূশয প্রশয়াজনীয় ংস্কায, 
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ক্রঃনং প্রকশেয ঈশেশ্য জযন 

দভযাভত  ঈন্নয়ন কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা শয়শছ। 
 

 

১০.     ঈশেশ্য পুশযাপুবয বজযত না শর ঈায কাযণঃ  

    

 দম ঈশেশশ্য প্রকেটি গ্রণ কযা শয়বছর তা মথামথবাশফ বজযত শয়শছ ভশভ য প্রতীয়ভান য়।  
 

১১.     ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

 

১১.১   ফাস্তফাবয়ত প্রকেটিয দফবযবাগ কাম যক্রভ যাজস্ব প্রকৃবতয শর যাজস্ব ফাশজশটয অতায় বযচারন  যক্ষণাশফক্ষণ 

ব্যশয়য জন্য ম যাি ফযাে প্রাবি বনবিত য়না। দেবডয়াশভয বযচারন  যক্ষণাশফক্ষণ খাশত খুফ ে বযভাশণ 

ফাৎবযক ফযাে প্রদান কযা শয় থাশক মা বদশয় দেবডয়াশভয এতফড় ফকাঠাশভায প্রশয়াজনীয় ংস্কায  দভযাভত 

কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য় না।  
           

১১.২  প্রকশেয অতায় খান াশফ ভান অরী দেবডয়াভ, পতুল্লা এয জন্য বৃবিয াবন দথশক ভাঠ সুযক্ষায জন্য দভাটয 

াম্প খাশত ৪.৮০ রক্ষ ফযাে বছর এফং এ খাশতয ম্পূণ য থ য ব্যয় শয় দগশছ। থচ বযদ যনকাশর দেবডয়াশভ 

জরাফিতায দম বচে বযরবক্ষত য় তাশত এ দেবডয়াভ দখরা ঈশমাবগ ম যাশয় দনআ ভশভ য প্রতীয়ভান য় । প্রকশেয 

অতায় যফযাকৃত দভাটয াম্প বদশয় এত দফব াবন াযণ কযা ম্ভফ য়বন ভশভ য প্রকে ংবিিযা ফবত 

কশযন। ঢাকায বনকটফতী এরাকায় ফস্থাশনয কাযশণ এ দেবডয়াশভয ব্যফায ঈশমাবগতা শনক দফব বফধায় বফববন্ন 

ভশয় বফববন্ন প্রকে ফাস্তফায়শনয ভােশভ ক্রভান্বশয় এ দেবডয়াভ বনভ যাণ কযা শয়শছ। যফতীশত বফববন্ন ভশয় 

প্রকে/কভ যসূবচ গ্রশনয ভােশভ প্রশয়াজনীয় দভযাভত  ংস্কায কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা শয়শছ। বকন্তু এত ফড় অকাশযয 

ফকাঠাশভা ম্ববরত এ দেবডয়াভশক পুনঃযায় দখরা ঈশমাবগ কযশত অয প্রচুয বযভাশণ থ য ব্যয় শফ।  
 

১১.৩  দেবডয়াশভ বনবভ যত ফকাঠাশভা যক্ষণাশফক্ষশণয জন্য ংবিি দজরা ক্রীড়া ংস্থায ম যাি জনফর দনআ। াধাযণতঃ 

টুণ যাশভন্ট চরাকারীন ভশয় দেবডয়াভশক বযস্কায-বযচ্ছন্ন কযা য়। এছাড়া ন্য ভয় ব্যফায কভ য় বফধায় 

প্রশয়াজনীয় বযস্কায বযচ্ছন্নতা কাম যক্রভ বযচাবরত য়না। 
 

   ১১.৪    প্রাি তথ্য ঈাি বফশিলণপূফ যক দদখা মায় দম, ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা কর্তযক যফযাকৃত প্রকশেয ক্রয় ংক্রান্ত তশথ্য 

ঠিকাদাবয প্রবতিাশনয চুবি মূশল্যয ম্পূণ য টাকা বযশাবধত দদখাশনা শয়শছ। ১০.০০ রক্ষ টাকায Toro Truck 

(Golf Truck 1.5 Ton) ণ্য যফযা ব্যবতশযশকআ ঠিকাদাবয প্রবতিান Delco Bussiness 

Associates দক চূড়ান্ত বফর প্রদাশনয বফলয়টি ংবিি ভন্ত্রনারয় খবতশয় দদখশফ। 
 

১১.৫   প্রকেটি বজবফ থ যায়শন ফাস্তফাবয়ত এফং যকাশযয শথ যয মথামথ ব্যফায বনবিতকযশণ বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা 

অফশ্যক। বকন্তু প্রকশেয অতায় দকান আন্টাযনার  এক্সটাযনার বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন য়বন। 
 

 ১২.   ভতাভত/সুাবযঃ 
 

 

১২.১   ফাস্তফাবয়ত প্রকেটিয দফবযবাগ কাম যক্রভ যাজস্ব প্রকৃবতয। াধাযণতঃ যাজস্ব প্রকৃবতয কাম যক্রভশক প্রকে অকাশয ঈন্নয়ন 

ফাশজশটয অতায় ফাস্তফায়ন বনরুৎাবত কযা য়। এ ধযশণয ংস্কৃবত/চচ যা ক্রভান্বশয় বযায কযা ফাঞ্চনীয়। 
 

১২.২   প্রকে ফাস্তফায়ন স্বেশভয়াবদ (৯ ভা দভয়াবদ) য়ায় এফং দফবযবাগ কাম যক্রভ যাজস্ব প্রকৃবতয বফধায় প্রকশেয 

অতায় ফাস্তফাবয়ত কাম যক্রশভয দটকআ ঈন্নয়ন বনবিত য়না।  
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১২.৩ জাতীয়   অন্তজযাবতক দবনুে বশশফ বনবভ যত/বনবভ যতব্য দেবডয়াভ শত শফাচ্চয ঈশমাবগতা প্রাবি বনবিত কযশত শফ। 
এশক্ষশে খান াশফ ভান অরী দেবডয়াভ, পতুল্লায জরাফিতা বনযনকশে এয াশথ ংবিি বফববন্ন দিশযয ভন্বশয় 

এ দেবডয়াভশক পুনঃযায় দখরা ঈশমাবগ কযশত প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযা দমশত াশয।  

  

১২.৪   যাজস্ব ফাশজশটয অতায় বযচারন  যক্ষণাশফক্ষণ ব্যশয়য জন্য ম যাি ফযাে প্রাবি বনবিত কযশত শফ। ন্যথায়  

জাতীয়বাশফ গুরুেপূণ য  অন্তজযাবতক টুণ যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য দবনুে বশশফ বনফ যাবচত এফ দেবডয়াশভয বজযত অয় 

শত ফড় অকাশযয মূরধন ব্যয় ছাড়া দবনুে ংস্কায  দভযাভত ংক্রান্ত কাম যক্রভ বনজস্ব থ যায়শন ফাস্তফায়শনয রশক্ষে 

তবফর গঠন কযা দমশত াশয। ন্যান্য দেবডয়াশভয দক্ষশে বযচারন এফং যক্ষণাশফক্ষণ খাশতয ব্যয় ংবিি 

দেবডয়াশভয বনজস্ব তবফর শত বনফ যা কযা দমশত াশয। 
 

    ১২.৫  প্রকশেয অতায়  ১০.০০ রক্ষ টাকায Toro Truck (Golf Truck 1.5 Ton) ণ্য যফযা ব্যবতশযশকআ 

ঠিকাদাবয প্রবতিান Delco Bussiness Associates দক চূড়ান্ত বফর প্রদাশনয বফলয়টি ংবিি ভন্ত্রনারয় 

খবতশয় দদখশফ। 
 

১২.৬  দেবডয়াশভ বনবভ যত ফকাঠাশভা যক্ষণাশফক্ষশণয জন্য ম যাি জনফর বনবিত কযশত শফ। প্রশয়াজশন অঈটশাবং এয 

ভােশভ এ কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযা দমশত াশয। 
 

১২.৭  প্রকশেয নুকূশর ফযােকৃত শথ যয মথামথ ব্যফায বনবিতকযশণ এক্সটাযনার বডট কাম যক্রভ ম্পন্ন কশয বডট 

বযশাট য অআএভআবড ংবিি ন্যান্য দিশয দপ্রযণ কযশত শফ। 
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বযদ যনকাশর ধাযণকৃত বস্থয বচশেয ংবফশলঃ 

  

বচেঃ দযারায দস্কটিং কভশেশক্সয অতায় বনবভ যত প্যাবববরয়ন 

বফন  বপ্র দপবিশকশটড েীর দশডয একাং। 

বচেঃ দযারায দস্কটিং কভশেশক্সয অতায় বনবভ যত গ্যারাবয 

ভাশঠয একাং। 

  

বচেঃ দযারায দস্কটিং কভশেশক্সয প্রধান প্রশফ পটশকয 

একাং। 

বচেঃ দযারায দস্কটিং কভশেক্স বযদ যনকাশর বনবভ যত বজশভ 

ফাস্তফায়নকাবয ংস্থায ংবিিশদয াশথ। 

  

বচেঃ দযারায দস্কটিং কভশেশক্স দাশের রুশভয একাং। বচেঃ বভযপুযস্থ ক্রীড়া ল্লী-২ এয অশগ্রশডন কাশজয 

ংবফশল। 
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ংশমাজনী-‘ক’ 

প্রকশেয বফববন্ন শঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয তথ্য (ববঅয নুমায়ী) বনশে প্রদি রঃ 

(in Lakh) 

SI. 
No 

Name of Components Unit As per 
approved 

RDPP 

Progress 

   Qua
ntity 

Amou
nt (in 
Lakh) 

Quanti
ty 

Amou
nt  (in 
Lakh) 

1 2 3 4 5 6 7 

 A) Construction of Roller 
Skating Complex 

     

1 3 storied pavilion building Lot 1 152.43 100% 152.38 

2 General gallery (4-steps) Lot 1 93.85 100% 93.82 

3 Pre fabricated steel shed Lot 1 476.97 100% 476.94 

4 Main entry gate nos 1 20.00 100% 20.00 

5 Boundary wall with M.S grill Lot 1 20.73 100% 20.71 

6 Surface drain (Rcc) Lot 1 11.84 100% 11.84 

7 Painting of play ground Lot 1 8.08 100% 8.08 

8 i) Metal halide flood light/High 
Bay induction light (200-250w) 

Eac
h 

50 21.75 100% 21.70 

 ii) Hanging equipment for 
induction light 

Eac
h 

50 2.25 100% 2.25 

 iii) 4 Wheel rolling ladder of 
minimum 35'-0" height for 
gymnasium 

Lot 1 3.50 100% 3.50 

 ii) Cable for flood light, socket, 
switch, board etc. 

Lot 1 4.50 100% 4.50 

 iii) Asphalt carpeting with tack 
coat 

Lot 1 15.37 100% 15.37 

 Sub-Total=   47.37 100% 47.33 

9 Sports equipments Lot 1 15.73 100% 15.73 

10 i) Furniture for official Lot 1 38.94 100% 38.90 

 ii) Supply of furniture & LED 
TV for 2nd floor hostel room 

Lot 1 29.07 100% 29.07 

11 Interior Decoration Lot 1 31.62 100% 31.59 

12 a) Air condition (split type AC, 
wall mounted) for office 

Lot 1 15.64 100% 15.64 

 b) Air condition (split type AC, 
wall mounted) for 10Nos 
hostel room 

Lot 1 30.37 100% 30.00 

13 Crockeries for 50 persons 
including kitchen set up 

Lot 1 2.50 100% 2.50 

14 Gymnasium equipment Lot 1 15.67 100% 15.67 

15 Plantation & beautification Lot 1 5.00 100% 5.00 

16 Kitchen Lot 1 5.09 100% 5.09 

17 Public toilet Lot 1 8.00 100% 8.00 

18 Septic tank Lot 1 1.83 100% 1.83 
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19 Gas connection with GI pipe Lot 1 2.00 100%  

20 Car parking (48'x25') Lot 1 5.79 100% 5.71 

21 Mural (12'-0"x6'-0") Lot 1 7.99 100% 7.90 

22 Sinage/ Neon sinage work Lot 1 5.00 100% 5.00 

23 Exterior architectural design 
at top of entry gate with 
metal(131'-0"x14'-0") 

Lot 1 42.22 100% 42.13 

24 Indoor type full color LED 
screen (7 x3)m for scoring 

Lot 1 67.80 100% 67.54 

 Total of A =   1161.5
3 

 1158.4
0 

 B) Up-gradation for several 
venues 

     

1 UPGRADATION WORK FOR 
KRIRA POLLY, MIRPUR 

Lot 1 450.20 100% 450.03 

2 UPGRADATION OF HOSTEL 
BUILDING, SWIMMING 
COMPLEX AT DHAKA. 

Lot 1 171.71 100% 171.70 

3 UPGRADATION OF GULSHAN 
SHOOTING SPORTS 
COMPLEX, HOSTEL. 

Lot 1 121.48 100% 121.40 

4 SULTANA KAMAL WOMEN'S 
SPORTS COMPLEX, 
DHANMONDI, DHAKA. 

Lot 1 97.48 100% 97.45 

5 REPAIR & RENOVATION OF 
TOILET BLOCK AT MOULANA 
VAHANI HOCKEY STADIUM. 

Lot 1 5.44 100% 5.43 

6 REPAIR OF FOOTBALL 
FEDARATION OFFICE 
BUILDING HOSTEL (ROOM 12 
NOS). 

Lot 1 45.26 100% 45.21 

7 REPAIR & RENOVATION OF  
TOILET FOR HAND BALL 
STADIUM, PALTAN. 

Lot 1 1.34 100% 1.34 

 Total of B=   892.92  892.56 

 C) Team, Management cost 
(Training, foods, air tickets, 
accommodation, local 
transportation etc) 

Lot 1 84.88 100% 84.88 

 D) Repair, renovation & 
wooden floor painting work at 
Shahid Shohorawardi indoor 
Stadium. 

Lot 1 59.25 100% 59.25 

 Total of (A+B+C+D)=   2198.5
7 

 2195.0
9 
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E. Consultancy Fee for design-
drawing & supervision. 

Men 
mont

h 

6 10.00 100% 9.88 

F. Stationary, Computer tonner 
and other accessories etc. 

L.s - 2.00 100% 2.00 

G. Tender preparation, 
advertisement Bill & others 
items. 

L.s - 2.00 61% 1.98 

H. Honorarium (Various 
Committee Meeting, Midterm 
evaluation and others 
entertainment) 

L.s - 5.00 100% 5.00 

I. Unexpected & Misc. 
Expenditure (Opening, closing 
and foundation stone others). 

L.s - 3.00 90% 2.68 

J. Hire charge of vehicle Men 
mont

h 

6 5.00 - - 

 Sub-total =   27.00 - 21.54 

 Grand Total=   2225.5
7 

- 2216.6
3 

সূেঃ  ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা শত প্রাি ববঅয 
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ংশমাজনী ‘খ’ 

প্রকশেয অতায় ম্পাবদত ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাফরীঃ 

 

 

Description of 

procurement (goods/ 

works /Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Prop

osal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contra

cted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/I.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Construction of Roller Skating, Paltan 

Construction of General 

Gallery, walk-way & 

foundation of steel shed, 

steel structure (part) of 

Roller Skating Complex 

at paltan, Dhaka 

273.00 
272.1

6 

08-01-

2017 
03-04-2017 

30-06-

2017 

28-06-

2017 

Construction Pre-

fabricated steel shed of 

Roller Skating Complex 

at paltan, Dhaka 

279.00 
277.9

1 

08-01-

2017 
03-04-2017 

30-06-

2017 

28-06-

2017 

Construction of 3-Storied 

Pavilion building, Main 

gate, Boundary wall, 

Surface drain and supply 

of furniture (part), and 

others of Roller Skating 

Complex at paltan, 

Dhaka 

300.00 
299.6

8 

08-01-

2017 
10-04-2017 

30-06-

2017 

27-06-

2017 

Construction of Mini 

Gymnasium and Car 

Parking of Roller Skating 

Complex at Paltan, 

Dhaka 

35.00 34.82 
18-05-

2017 
22-06-2017 

30-06-

2017 

28-06-

2017 

Car Parking of Play 

Ground, Construction 

Kitchen Room, Public 

Toilet, Surface Drain 

(part) of Roller Skating 

Complex at Paltan, 

Dhaka 

97.25 97.09 
18-05-

2017 
21-06-2017 

30-06-

2017 

27-06-

2017 

Supply, installation, 

testing and 

commissioning of LED 

Screen, Making and 

fixing of Mural for 

Sheikh Russel and 

118.50 
117.7

7 

18-05-

2017 
22-06-2017 

30-06-

2017 

28-06-

2017 



306 

 

Description of 

procurement (goods/ 

works /Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Prop

osal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contra

cted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/I.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

interior-exterior 

decoration and 

architectural design at 

top of entry gate etc  of 

Roller Skting Complex at 

Paltan, Dhaka 

Supply, fitting and fixing 

of Roller Skating Sports 

equipments, Offical 

furniture (part), Gym 

equipment for Pavilion 

building of Roller 

Skating Complex, Dhaka 

58.99 57.79 
08-01-

2017 
10-04-2017 

30-06-

2017 

26-06-

2017 

Sub-total = 1161.5

3 
     

7 venues- 

B. UPGRADATION WORK FOR KRIRA POLLY, MIRPUR- 

Repair and renovation 

(Ground floor, 1st, 3rd, 

4th and 5th floor) and 

supply, fitting and fixing 

of Air Cooler and 

furniture of Krira Polly, 

Mirpur, Dhaka. 

321.21 
283.3

0 

08-01-

2017 
16-04-2017 

30-06-

2017 

12-06-

2017 

Repair and renovation 

(2nd floor) and supply, 

fitting and fixing of Air 

Cooler and furniture of 

Krira Polly, Mirpur, 

Dhaka 

75.00 69.87 
08-01-

2017 
16-04-2017 

30-06-

2017 

12-06-

2017 

Supply, installation, 

testing and 

commissioning of 10 

Person capacity 

Passenger lift of Krira 

Polly, Mirpur, Dhaka 

53.99 53.64 
08-01-

2017 
16-04-2017 

30-06-

2017 

12-06-

2017 

Sub-total = 450.20      

UPGRADATION OF HOSTEL BUILDING, SWIMMING COMPLEX AT DHAKA- 

Supply, fitting and 

fixing of furniture & 

LED TV of Sayed 

87.42 77.84 
08-01-

2017 
10-04-2017 

30-06-

2017 

14-06-

2017 
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Description of 

procurement (goods/ 

works /Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Prop

osal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contra

cted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/I.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Nazrul Islam National 

Swimming Complex 

hostel building at 

Mirpur, Dhaka 

Supply, fitting and 

fixing A/C of Sayed 

Nazrul Islam National 

Swimming Complex 

hostel building at 

Mirpur, Dhaka 

62.44 62.57 
08-01-

2017 
04-04-2017 

30-06-

2017 

07-05-

2017 

Supply crockerise, 

window screen, 

Toiletries accessories, 

civil works etc. of Sayed 

Nazrul Islam National 

Swimming Complex 

hostel building at 

Mirpur, Dhaka 

21.85 21.25 
08-01-

2017 
10-04-2017 

30-06-

2017 

26-06-

2017 

Sub-total = 171.71      

UPGRADATION OF GULSHAN SHOOTING SPORTS COMPLEX, HOSTEL.- 

Repair, Renovation & 

Development of Gulshan 

Shooting Sports Complex 

Hostel Building at Dhaka 

121.48 
121.4

8 

18-05-

2017 
22-06-2017 

30-06-

2017 

28-06-

2017 

SULTANA KAMAL WOMEN'S SPORTS COMPLEX, DHANMONDI, DHAKA 

Repair and renovation 

works of Sultana Kamal 

womens sports complex 

hostel, building, 

Dhanmondi, Dhaka 

16.12 12.86 
18-05-

2017 
22-06-2017 

30-06-

2017 

27-06-

2017 

Repair and renovation of 

Sultana Kamal womens 

sports complex hostel, 

building, Dhanmondi, 

Dhaka 

81.36 81.18 
08-01-

2017 
12-04-2017 

30-06-

2017 

13-06-

2017 

Sub-total = 97.48      

Repair and renovation of 

Bangladesh Football 

Federation hostel 

building, Motijheel, 

Dhaka 

45.26 27.44 
08-01-

2017 
04-04-2017 

30-06-

2017 

14-06-

2017 
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Description of 

procurement (goods/ 

works /Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Prop

osal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contra

cted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/I.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

REPAIR & 

RENOVATION OF 

TOILET BLOCK AT 

MOULANA VAHANI 

HOCKEY STADIUM.- 

5.44 5.42 
08-01-

2017 
16-04-2017 

30-06-

2017 

24-04-

2017 

Repair and renovation of 

toilet at Captan Mounsur 

Ali Hand ball Stadium 

hostel, Paltan, Dhaka 

1.34 1.34 
08-01-

2017 
16-04-2017 

30-06-

2017 

20-04-

2017 

REPAIR & 

RENOVATION OF  

Shaid Shohorawardi 

indoor stadium, Mirpur  

59.25 59.25 
08-01-

2017 
16-04-2017 

30-06-

2017 

20-04-

2017 

সূেঃ  ফাস্তফায়নকাবয ংস্থা শত প্রাি ববঅয 
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বশরট বফবাগীয় দেবডয়াভশক অন্তজযাবতক ভাশনয বক্রশকট দেবডয়াশভ ঈন্নীতকযণ (১ভ ংশাবধত)ীল যক 

প্রকশেয ভাবি মূল্যায়ন প্রবতশফদন 

 (ভাবি : বডশম্বয, ২০১৬) 

 

১। প্রকশেয ফস্থান  : রাক্কাতুযা দভৌজা, দয ঈশজরা, বশরট। 
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় ক্রীড়া বযলদ 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়  : যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

৪।     প্রকশেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়        :                                (রক্ষ টাকায়) 

নুশভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুশভাবদত 

ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুশভাবদত 

ব্যশয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুশভাবদত 

ফাস্তফায়নকাশরয 

%) 

মূর ফ যশল 

ংশাবধত 

মূর ফ যশল 

ংশাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৭৪২.৪৮ ১০৩১১.৫৫ ১০২১৯.১৩ জুরাআ 

২০১২ 

শত জুন 

২০১৩ 

ম যন্ত (১২ 

ভা) 

জুরাআ, 

২০১২ শত 

বডশম্বয, 

২০১৬ 

ম যন্ত (৫৪ 

ভা) 

জুরাআ, ২০১২ 

শত 

বডশম্বয, 

২০১৬ ম যন্ত 

(৫৪ ভা) 

১৫৬৯.০৭ 

(১৭.৯৫%) 

৪২ ভা 

(৩৫০%) 

 

৫। প্রকশেয থ যায়ন                         : ফাংরাশদ যকায 

৬। প্রকশেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন       : (প্রকশেয ববঅয নুমায়ী) 

ক্রবভক বডবব নুমায়ী কাশজয ঙ্গ বডবব নুমায়ী নুশভাবদত 

রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ংখ্যা/বযভান অবথ যক ংখ্যা/বযভান অবথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ দেআবনজ বশেভ  দখরায ভাশঠয ঈন্নয়ন দথাক ৪০৩.৫০ দথাক ৪০৩.৪২ 

২ গ্রোন্ড েোন্ড (ববঅআব  বটাবরটি 

এবযয়া) বনভ যাণ 

দথাক ২২৮৩.০২ দথাক ২২৮২.৮৮ 

৩ বভবডয়া দন্টায বনভ যাণ দথাক ৭৫৮.৫৬ দথাক ৭৫৮.৩৯ 

৪ দজনাশযর গ্যারাবয দথাক ১২৫.০০ দথাক ১২৪.৯৪ 

৫ গ্রীন গ্যারাযী বনভ যাণ দথাক ২২০.০০ দথাক ২১৯.৯৩ 

৬ ভাটি কাটা দথাক ৪০.৪৬ দথাক ৪০.৪৫ 

৭ গ্যারাযী দচয়ায যফযাকযণ ১৮৮২৫ ৬৪৭.১৪ ১৮৮২৫ ৬৪৭.১৪ 

৮ অদৄবনক ফ্লাড রাআট স্থান ৪ ১৭০৪.০০ ৪ ১৭০৩.৯০ 

৯ এরআবড জায়ান্ট বস্ক্রন দস্কাযশফাড য স্থান ১ ৭১০.৫০ ১ ৭০০.৫৭ 
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রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ংখ্যা/বযভান অবথ যক ংখ্যা/বযভান অবথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১০ আনশডায প্রোকটি গ্রাঈন্ড বনভ যাণ দথাক ১৪৮.৩০ দথাক ১৪৮.২৫ 

১১ ফাঈন্ডাযী য়ার দথাক ৫৮.০০ দথাক ৫৮.০০ 

১২ আন্টাযনার অযবব দযাড বনভ যাণ দথাক ৯৬.৪৪ দথাক ৯৬.৪০ 

১৩ বফদ্যভান গ্যারাযীয বযশয়ায  বযশনাশবন 

য়াকয  

দথাক ২৫.০০ দথাক ২৫.০০ 

১৪ বফদ্যভান গ্রীশরয দফড়া এফং বেন্তযীণ যাস্তায 

বযশয়ায  বযশনাশবন য়াকয 

দথাক ২৫.০০ দথাক ২৫.০০ 

১৫  টিশকট কাঈন্টায বনভ যাণ ২ ৩৯.৯৮ ২ ৩৯.৯৪ 

১৬ গ্যারাযী  ফাবশয নতুন টয়শরট বনভ যাণ ৭ ৪০.০০ ৭ ৪০.০০ 

১৭ বফদ্যভান গ্যারাযী টয়শরশটয বযশয়ায  

বযশনাশবন য়াকয 

৬ ৯.০০ ৬ ৯.০০ 

১৮ বফদুেৎ  াবন যফযা ব্যফস্থা প্রবত 

গ্যারাবযশত পৄড দকাট য স্থান 

১০ ১৭.৯৩ ১০ ১৭.৯৩ 

১৯ দভআন দগআট  গাড য দড বনভ যাণ দথাক ৫৭.৩৮ দথাক ৫৭.৩৮ 

২০ দেবডয়াশভয ববতশয  ফাবশয দৌন্দম যফধ যণ 

কাজ 

দথাক ১৪৫.১৭ দথাক ১০৩.৭৬ 

২১ কোশভযা েোন্ড স্থান ১৬ ২৪.৫০ ১৬ ২৪.৫০ 

২২ ফাবশয কায াকয  ন্যান্য এবযয়ায ঈন্নয়ন দথাক ১৪৮.০০ দথাক ১৪৮.০০ 

২৩ দলা প্রশটকন কাজ দথাক ৫০.৬৪ দথাক ৫০.৬৪ 

২৪ গ্রাঈন্ড আকুেআশভন্ট যফযাকযণ ৪ ৯৫.০৪ ৩ ৬৫.৩৪ 

২৫ দড আোন য গ্যারাযী (২য় ম যায়) বনভ যাণ দথাক ১৭৭০.০৯ দথাক ১৭৭০.০৯ 

২৬ এশপ্রাচ দযাড প্রস্তকযণ দথাক ১৪৬.০০ দথাক ১৪৬.০০ 

২৭ গ্যা ংশমাগ দথাক ৩.০০ দথাক ০.০০ 

২৮ অন্ডায গ্রাঈন্ড য়াটায বযজাব যয়য বনভ যাণ দথাক ২৪.০০ দথাক ২৪.০০ 

২৯ বফদ্যভান বড টিঈফশয়শরয বযশয়ায  

বযশনাশবন 

দথাক ৭.০০ দথাক ৭.০০ 

৩০ গ্রীন গ্যারাবয, দবক্ষণ এফং পূফ য াশ দথাক ২৯৫.২০ দথাক ২৯৫.২০ 
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ক্রবভক বডবব নুমায়ী কাশজয ঙ্গ বডবব নুমায়ী নুশভাবদত 

রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ংখ্যা/বযভান অবথ যক ংখ্যা/বযভান অবথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বযশটআবনং য়ার বনভ যাণ 

৩১ াফ-দেন দথশক নতুন দেবং রুশভ  বফদুেৎ 

ংশমাগ 

দথাক ১৮.২০ দথাক ১৮.০০ 

৩২ কনারশটবন্প ১২ভা ১৫০.০০ ১২ভা ১৪৮.৮৯ 

৩৩ দেনাযী, বডবব, কবম্পঈটায যঞ্জাভ, 

পশটাকব দভবন আতোবদ 

দথাক ৪.০০ দথাক ২.৯২ 

৩৪ দটন্ডায প্রস্তুতকযণ এফং বফজ্ঞান বফর দথাক ৫.০০ দথাক ৪.৭৯ 

৩৫ বফববন্ন বায ম্মানী  ন্যান্য বফশনাদন দথাক ৫.৫০ দথাক ৫.৫০ 

৩৬ বযদ যন মাশনয বাড়া ২৪ভা ৫.০০ - ৫.০০ 

37 বপবজকোর কবন্টনশজবন্প দথাক ১৭৫.৫০ দথাক ১৬৮.০৮ 

দভাট  ১০৩১১.৫৫  ১০২১৯.১৩ 

 

৭।  াধাযণ ম যশফক্ষণ    :  

৭.১। প্রকশেয টভূবভ    :  

বশরট বফবাগীয় দেবডয়াভ এয বশরট দজরায দয ঈশজরায় রাক্কাতুযা দভৌজায় ১২ .৮৫ একয জায়গা যশয়শছ। বশরট 

বফবাগীয় দেবডয়াশভয কাজ শুরু য় ২০০৬ াশর। প্রাথবভক ম যাশয় একটি বিতর প্যাবববরয়ন বফন , গ্রাঈন্ড দফ্লায গ্যারাযী , 

দখরায ভাশঠয চাযাশ দেন/ বগ্রর দপবন্পং এফং ভাশঠয ঈন্নয়ন কাজ কযা য়। 

আশতাভশে ফাংরাশদ অআবব টি-২০ বফশ্বকা ২০১৪ নুিাশনয জন্য একক অশয়াজক দদ বশশফ বনফ যাবচত য়।  

এ বযশপ্রবক্ষশত বশরট বফবাগীয় দেবডয়াভশক একটি অন্তজযাবতক ভাশনয বক্রশকট দেবডয়াশভ ঈন্নীতকযণ প্রকেটি গৃীত 

য়। 

৭.২। প্রকশেয ঈশেশ্য   :  

অআবব টি-২০ বফশ্বকা ২০১৪ এফং অন্তজযাবতক বক্রশকট টুন যাশভন্ট অশয়াজশনয জন্য প্রশয়াজনীয় সুশমাগ সুবফধা প্রদাশনয 

ভােশভ বশরট বফবাগীয় দেবডয়াভশক একটি অন্তজযাবতক ভাশনয বক্রশকট দেবডয়াশভ ঈন্নীতকযণ।  

৭.৩। নুশভাদন ম যায়      :  

 ফাস্তফায়নকার নুশভাদশনয তাবযখ 

মূর জুরাআ, ২০১২ শত জুন, ২০১৩ ম যন্ত ২১/০৫/২০১৩ 

১ভ ংশাবধত জুরাআ, ২০১২ শত বডশম্বয ২০১৬ ম যন্ত ০৫/০৪/২০১৬ 
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৭.৪। প্রকশেয মূর কাম যক্রভ : 

*দেআবনজ বশেভ  দখরায ভাশঠয ঈন্নয়ন 

*গ্রোন্ড েোন্ড (ববঅআব  বটাবরটি এবযয়া) বনভ যাণ 

*বভবডয়া দন্টায বনভ যাণ 

*দজনাশযর গ্যারাবয  গ্রীন গ্যারাযী বনভ যাণ 

*গ্যারাযী দচয়ায যফযাকযণ 

*অদৄবনক ফ্লাড রাআট স্থান 

*এরআবড জায়ান্ট বস্ক্রন দস্কাযশফাড য স্থান 

*২টি টিশকট কাঈন্টায বনভ যাণ 

*কোশভযা েোন্ড স্থান 

*গ্রাঈন্ড আকুেআশভন্ট যফযাকযণ 

*অন্ডায গ্রাঈন্ড য়াটায বযজাব যয়য বনভ যাণ 

*যাভ যক দফা গ্রণ 

*আনশডায প্রোকটি গ্রাঈন্ড বনভ যাণ 

*ফাঈন্ডাযী য়ার  আন্টাযনার দযাড বনভ যাণ 

৭.৫। প্রকে ফাস্তফায়ন: প্রকেটি সুিুবাশফ ফাস্তফায়শনয জন্য বনশন্াি কভ যকতযা প্রকে বযচারশকয দাবয়ে ারন কশযন - 

ক্রবভক কভ যকতযায নাভ  দবফ দাবয়ে গ্রণ  দাবয়ে স্তান্তয দবয়শেয ধযন 

১ জনাফ অব্দুয যভান, বযচারক (ঃ ঈঃ) ০৭/০৬/২০১৭ ১৯/০২/২০১৩ খন্ডকারীন 

২ জনাফ াআয়ুর কাআয়ুভ, বযচারক (ঃ ঈঃ) ১৯/০২/২০১৩  ১৪/০৮/২০১৩ খন্ডকারীন 

৩ জনাফ, এ এভ দযজাঈর দভাস্তাপা কাভার, 

বযচারক (ঃ ঈঃ) 

১৪/০৮/২০১৩ ১৬/১০/২০১৪ খন্ডকারীন 

৪ জনাফ নাযায়ন চন্দ্র দদফনাথ, বযচারক (ঃ 

ঈঃ) 

১৬/১০/২০১৪ ০২/১২/২০১৪ খন্ডকারীন 

৫ জনাফ, বজয়াঈর াান, বযচারক (ঃ ঈঃ) ০২/১২/২০১৪ ১৩/০৮/২০১৫ খন্ডকারীন 

৬  জনাফ নাযায়ন চন্দ্র দদফনাথ, বযচারক (ঃ 

ঈঃ) 

১৩/০৮/২০১৫ - খন্ডকারীন 

 

৭.৬। মূল্যায়ন িবত: মূল্যায়শনয দক্ষশে বনশন্াি িবত নুযন কযা শয়শছ- 

                  ক. বডবব ম যাশরাচনা; 

                  খ. ববঅয ম যাশরাচনা; 

                  গ. ববঅয প্রাবিয য শযজবভন বযদ যন; এফং 

                  ঘ . প্রাি তশথ্যয ঈয প্রকে ংবিি কভ যকতযাশদয াশথ অশরাচনা। 

 

৮। প্রকে বযদ যন:  

প্রকেটি বযফীক্ষশণয রশক্ষে ০৯ /০৯/২০১৮ তাবযখ বশরট অন্তজযাবতক দেবডয়াভ শযজবভন বযদ যন কযা য়। 

বযফীক্ষণকাশর দেবডয়াশভয গ্যারাযী , বভবডয়া দন্টায , ভাঠ এফং আনশডায দেবডয়াভ ঘুশয দদখা য় এফং দেবডয়াশভয দবনুে 

ম্যাশনজায, বভবডয়া ম্যাশনজায প্রকে ংবিি কর কভ যকতযায াশথ বফস্তাবযত অশরাচনা কযা য়। বনশচ বযফীক্ষশণয বকছু 

ফণ যনা দদয়া র- 

বভবডয়া দন্টায: প্রকশেয অতায় বফদ্যাভান একটি বিতর প্যাশববরয়নশক বভবডয়া দন্টাশয রূান্তয কযা য় এফং এটিয ২য় 
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দথশক ৫ভ তরা ম যন্ত ম্প্রাযণ কযা য়। বভবডয়া দন্টাযটিশক অন্তজযাবতক ভানম্পন্ন কযায রশক্ষে এশত দপ্র ফক্স (১২০ 

জশনয জন্য), িডকাবেং রুভ, টিবব প্রডাকন রুভ , পশটা জান যাবরে রকায রুভ , বভবডয়া ম্যাশনজায রুভ , বভবডয়া ডাআবনং রুভ 

মাশত ১২০ জন াংফাবদক একাশথ ফশত াশয , টিবব কশভবি রুভ , আশরক্ট্রবনক দস্কায দফাড য াশযটয রুভ আতোবদ এফং 

এতদংবিি মন্ত্রাবত স্থান কযা শয়শছ। 

বভবডয়া দন্টাযটিশত বকছু ভস্যা বযরবক্ষত শয়শছ এয পূফ য বদশকয দদয়ার (১ভ দথশক ৫ভ তরা ম যন্ত) দফশয় াবন ড়ায দাগ 

যশয়শছ। এশত বকছু স্থাশনয শরস্তাযা অরগা শয় খশ ড়শছ। এছাড়া বভবডয়া দন্টাশযয ডাআবনং রুশভয ববরং দফশয় াবন 

শড় দভশঝশত দছা দছা দাগ শড় অশছ। বভবডয়া দন্টাশযয বরপটটি ফন্ধ ফস্থায় ায়া মায়। দেবডয়াশভয দবনুে ম্যাশনজায 

জানান বভবডয়া দন্টাযটিয বরপটটি শনকবদন মাফৎ নি ফস্থায় অশছ।  

আনশডায প্রাকটি গ্রাঈন্ড: ৬৮৮ স্কয়ায বভটায অয়তশনয একটি আনশডায প্ররাকটি গ্রাঈন্ড বনভ যাণ কযা শয়শছ মাশত একফাশয 

একটি দর প্রাকটি কযশত াযশফ।  

গ্রীন গ্যারাযী: েবডয়াশভয বিভ াশ একটি দছাট টিরাদৃ গ্রীন গ্যরাযীশত বনভ যাণ কযা শয়শছ। এশত ঘা  বকছুংখ্যক 

গাছ রাগাশনা শয়শছ। তশফ গ্রীন গ্যারাযীটি মশথি খাড়াবাশফ বনভ যাণ কযা শয়শছ। মায পশর দ যকশদয ফশত এফং চরাশপযা 

কযশত ভস্যা য়। তাছাড়া খাড়া য়ায পশর গ্যারাযীয ভেবাগ আশতাভশে র্ধ্শ শড়শছ। 

কোশভযা েোন্ড  গ্রাঈন্ড আকুেআশভন্ট যফযাকযণ: বযফীক্ষণকাশর দদখা মায় বডববশত বনধ যাবযত ংখ্যক কোশভযা েোন্ড 

ফাশনা শয়শছ।অতায় গ্রাঈন্ড আকুেআশভন্ট বশশফ একটি কশয ঈআশকট দযারায , দভায়ায দভবন , সুায দাায এফং বচ 

কাবায যফযা কযা ংস্থান বছর। এয ভশে ঈআশকট দযারায , সুায দাায এফং বচ কাবায যফযা কযা শয়শছ তশফ  

দভায়ায দভবন যফযা কযা য়বন। 

য়াটায বযজাব যয়য : দেবডয়াশভয ফাবশযঈিয -পূফ য াশ একটি অন্ডায গ্রাঈন্ড য়াটায বযজাব যয়য বনভ যাণ কযা শয়শছ। 

বযজাব যয়যটিয অয়তন ৪০০০০ গ্যারন ফশর জানা মায়। এটি বনভ যাশণ ব্যয় য় ২৪ .০০ রক্ষ টাকা। 

৯। প্রকশেয ঈশেশশ্যয বফযীশত জযন : প্রকশেয ববঅয নুমায়ী এয ঈশেশ্য  জযন বনেরূ- 

ঈশেশ্য জযন 

অআবব টি -২০ বফশ্বকা ২০১৪ এফং অন্তজযাবতক বক্রশকট টুন যাশভন্ট 

অশয়াজশনয জন্য প্রশয়াজনীয় সুশমাগ সুবফধা প্রদাশনয ভােশভ বশরট 

বফবাগীয় দেবডয়াভশক একটি অন্তজযাবতক ভাশনয বক্রশকট দেবডয়াশভ 

ঈন্নীতকযণ। 

বডবব নুাশয দভযাভত , ংস্কায  ঈন্নয়ন কাজ 

কযা শয়শছ মায পশর অআবব টি -২০ এফং 

ন্যান্য অন্তজযাবতক বক্রশকট টুন যাশভন্ট অশয়াজন 

কযা ম্ভফ শচ্ছ। 

১০। ঈশেশ্য বজযত না শর তায কাযণ      : ঈশেশ্য বজযত শয়শছ। 

১১। ভন্ত্রণারয়  ংস্থা কর্তযক তদাযবক  :  

 

কভ যকতযায নাভ, দবফ দিয বযদ যশনয তাবযখ 

প্রকশেয ববঅয নুমায়ী প্রকেটি যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফং 

জাতীয় ক্রীড়া বযলদ কর্তযক তদাযবকয রশক্ষে বযদ যন কযা য়বন 

- - 

 

১২। বডট     : (প্রাি ববঅয নুমায়ী) 

 

                  ১২.১। আন্টান যার বডট       :  প্রকেটিয দকান  আন্টান যার  বডট য়বন। 

                  ১২.২। এক্সটান যার বডট     : প্রকেটিয দকান এক্সটান যার বডট য়বন। 
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১৩। প্রকশেয অতায় গৃীত ক্রয় কাম যক্রভ  : 

প্রকশেয অতায় বফবফধ ক্রয় কাম যক্রভ বযচারনা কযা য়। এয ভশে এক দকাটি টাকায ঈশর্ধ্য ক্রয় র - এক দকাটি ঞ্চা 

রক্ষ টাকায যাভ যক দফা , চায দকাটি বতন রক্ষ টাকায দেআবনজ বশেভ , ছয় দকাটি াঁচ রক্ষ টাকায বভবডয়া দন্টায 

ংস্কায, ১০দকাটি বতলবট্ট রক্ষ টাকা ব্যশয়য গ্যারাবয দচয়ায , কশ যাশযট দচয়ায , পাবন যচায এফং গ্রাঈন্ড আকূেআশভন্ট 

যফযাকযণ, শতয দকাটি টাকা ব্যশয়য ভডান য ফ্লাড রাআট স্থান , াত দকাটি দ রক্ষ টাকা ব্যশয়য এরআবড জায়ান্ট বস্ক্রন 

দস্কাযশফাড য, বফ দকাটি টাকা ব্যশয়য গ্রান্ড েোন্ড বনভ যাণ , াত দকাটি অটচবল্ল রক্ষ টাকায গ্যারাযী দড বনভ যাণ , দ দকাটি 

একু রক্ষ টাকায ২য় ম যাশয়য গ্যারাযী বনভ যাণ আতোবদ। 

১৪। ভস্যা:ববঅয ম যাশরাচনা  শযজবভন বযদ যনকাশর বকছু ভস্যা বযরবক্ষত য় মা বনেরূ - 

১৪.১ প্রকেটি বডশম্বয , ২০১৬ ভাশ ভাি শর ববঅয দপ্রযণ কযা শয়শছ ২৬ জুরাআ ২০১৮ ।  প্রকে ভাবিয ০৩ 

ভাশয ভশে ববঅয দপ্রযশণয ফােফাধকতা থাকশর যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রকে ভাবিয ১৯ ভা ফা ১ 

ফছয ৭ ভা য ববঅয দপ্রযণ কযা য় মা ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন নীবতভারায বযবি ; 

১৪.২ প্রকশেয অতায় বফদ্যাভান একটি বিতর প্যাশববরয়নশক বভবডয়া দন্টাশয রূান্তয কযা য় এফং এটিয ২য় দথশক ৫ভ 

তরা ম যন্ত ম্প্রাযণ কযা য়। ঈি বভবডয়া দন্টায ম যশফক্ষশণ দদখা মায় এয পূফ য বদশকয দদয়ার (১ভ দথশক ৫ভ 

তরা ম যন্ত ) দফশয় াবন ড়ায দাগ যশয়শছ। এশত বকছু স্থাশনয শরস্তাযা অরগা শয় খশ ড়শছ। এছাড়া বভবডয়া 

দন্টাশযয ডাআবনং রুশভয ববরং দফশয় াবন শড় দভশঝশত দছা দছা দাগ শড় অশছ। তাছাড়া বভবডয়া দন্টাযটিয 

বরপটটি শনকবদন মাফৎ নি ফশর দেবডয়াশভয দবনুে ম্যাশনজায জানান; 

১৪.৩ বশরট অন্তজযাবতক দেবডয়াশভয গ্রীন গ্যারাযী ম যশফক্ষশণ দদখা মায় এটি মশথি খাড়াবাশফ বনভ যাণ কযা শয়শছ। মায 

পশর দ যকশদয ফশত এফং চরাশপযা কযশত ভস্যা য়। তাছাড়া খাড়া য়ায পশর গ্যারাযীয ভেবাগ আশতাভশে 

র্ধ্শ শড়শছ; 

১৪.৪ দেবডয়াশভয আোন য গ্যারাযী  (২য় ম যায়) মা ১ভ ংশাধনীশত ন্তভূ যি কযা য় এয ৮০০০ জন দ যশকয বফযীশত 

১০টি টয়শরট বনভ যাণ কযা শয়শছ । প্রবত ৮০০ জশনয জন্য একটি টয়শরট প্রতুর ফশর প্রতীয়ভান য়;  

১৪.৫ দেবডয়াশভয দবনুে ম্যাশনজায জানান একআ ট্াংক শত ভাঠ  বভবডয়া দন্টাশয াবন যফযাশয ব্যফস্থা কযা 

শয়শছ। পশর ভাশঠ াবন যফযা কযায ভয় বভবডয়া দন্টাশয াবন যফযা ফাধাগ্রস্ত য়। বভবডয়া দন্টাশযয জন্য 

অরাদা াবন যফযাশয ব্যফস্থা ভীচীন ত; 

১৪.৬ দেবডয়াশভয দবক্ষণ -পূফ য ং ফাঈন্ডাবয য়াশরয াশ ঈচুুঁ টিরা থাকায় তা বকছুটা যবক্ষত। এ ংশ বফনা 

নুশভাবতশত এফং দকানরূ  মাচাআ  ছাড়াআ দ যক প্রশফ কযশত াশয মা দেবডয়াশভয বনযািায জন্য হুভবকস্বরূ ; 

১৪.৭ প্রকশেয অতায় গ্রাঈন্ড আকুেআশভন্ট বশশফ একটি কশয ঈআশকট দযারায , দভায়ায দভবন, সুায দাায এফং বচ 

কাবায যফযা কযা ংস্থান বছর। এয ভশে ঈআশকট দযারায , সুায দাায এফং বচ কাবায যফযা কযা শয়শছ 

তশফ  দভায়ায দভবন যফযা কযা য়বন; 

১৪.৮ ববঅয ম যাশরাচনায় দদখা মায় প্রকেটিয ৪ ফছয ৬ ভা দভয়াশদ দভাট ৬জন কভ যকতযা প্রকে বযচারক বশশফ 

দাবয়ে ারন কশযন।  প্রশতেক কভ যকতযাআ খন্ডকারীন দাবয়ে ারন কশযন এফং প্রশতেশক একাবধক প্রকশেয দাবয়শে 

বছশরন মা ঈন্নয়ন প্রকে ব্যফস্থানায দক্ষশে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দুফ যরতা প্রকা কশয ; 
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৫। অআএভআবডয ভতাভত/ সুাবয  :  

  

১৪.৯ প্রকেটিয এখন ম যন্ত দকান আন্টান যার  এক্সটান যার বডট য়বন। প্রকেটি তায ফাস্তফায়ন দভয়াশদ ২০১২ -১৩, ২০১৩-

১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ (দভাট ৫টি ) থ যফছয বতক্রভ কশযশছ। প্রবত থ যফছয দভয়াদাশন্ত বডট 

ম্পাদন অফশ্যক শর এখন ম যন্ত দকান বডট না য়া নাকাবঙ্খত। 

১৪.১০ প্রকশেয ববঅয নুমায়ী প্রকেটি যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফং জাতীয় ক্রীড়া বযলদ কর্তযক তদাযবকয রশক্ষে 

বযদ যন কযা য়বন মা ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়শন ফশরায াবভর। (ববঅয পৃিা নং ১০) 

১৫.১ প্রকেটি বডশম্বয , ২০১৬ ভাশ ভাি শর ববঅয দপ্রযণ কযা শয়শছ ২৬ জুরাআ ২০১৮ ।  প্রকে ভাবিয ০৩ ভাশয 

ভশে ববঅয দপ্রযশণয ফােফাধকতা থাকশর যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রকে ভাবিয ১৯ ভা ফা ১ ফছয ৭ ভা য 

ববঅয দপ্রযণ কযা য় মা ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন নীবতভারায বযবি । ববফষ্যশত দমশকান ভাি প্রকশেয দক্ষশে  প্রকে 

ভাবিয ০৩ ভাশয ভশে ববঅয দপ্রযশণয বফলশয় ভন্ত্রণারয় শচি থাকশফ; 

১৫.২ দেবডয়াশভয বভবডয়া দন্টাযটিশত বৃবিয াবনয কাযশণ দম ক্ষয়ক্ষবত শচ্ছ তা বনরূণ কশয প্রবতবফধাশনয 

প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ। তাছাড়া বভবডয়া দন্টাশযয চর বরপটটি চর কযায বফলশয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা বনশফ; 

১৫.৩ দেবডয়াশভয গ্রীন গ্যারাযী মশথি খাড়াবাশফ বনভ যাণ কযা শয়শছ। মায পশর দ যকশদয ফশত এফং চরাশপযা 

কযশত ভস্যা য়। তাছাড়া খাড়া য়ায পশর গ্যারাযীয ভেবাগ আশতাভশে র্ধ্শ শড়শছ । গ্রীন গ্যারাযীটি 

অশযা দরাশনা বাশফ পুন:বনভ যাণ কযায জন্য এফং এয প্রবতটি ধাশয বফস্তৃবত অশযা বৃবি কযায জন্য প্রশয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ; 

১৫.৪ দেবডয়াশভয আোন য গ্যারাযী  (২য় ম যায় ) মা ১ভ ংশাধনীশত ন্তভূ যি কযা য় এয ৮০০০ জন দ যশকয 

বফযীশত ১০টি টয়শরট বনভ যাণ কযা শয়শছ । প্রবত ৮০০ জশনয জন্য একটি টয়শরট প্রতুর ফশর প্রতীয়ভান য় । 
গ্যারাযীটিশত টয়শরশটয ংখ্যা বৃবি কযা দমশত াশয; 

১৫.৫ দেবডয়াশভ একআ ট্াংক শত ভাঠ  বভবডয়া দন্টাশয াবন যফযাশয ব্যফস্থা কযা শয়শছ। পশর ভাশঠ াবন 

যফযা কযায ভয় বভবডয়া দন্টাশয াবন যফযা ফাধাগ্রস্ত য়। বভবডয়া দন্টাশযয জন্য অরাদা াবন 

যফযাশয ব্যফস্থা কযা দমশত াশয; 

১৫.৬ দেবডয়াশভয দবক্ষণ -পূফ য ং ফাঈন্ডাবয য়াশরয াশ ঈচুুঁ টিরা থাকায় তা বকছুটা যবক্ষত। এ ংশ বফনা 

নুশভাবতশত এফং দকানরূ  মাচাআ  ছাড়াআ দ যক প্রশফ কযশত াশয মা দেবডয়াশভয বনযািায জন্য 

হুভবকস্বরূ। এ ংশয বনযািা দজাযদায কযায জন্য প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা বনশত শফ ; 

১৫.৭ প্রকশেয অতায় গ্রাঈন্ড আকুেআশভন্ট বশশফ একটি কশয ঈআশকট দযারায , দভায়ায দভবন, সুায দাায এফং 

বচ কাবায যফযা কযায ংস্থান বছর। এয ভশে ঈআশকট দযারায , সুায দাায এফং বচ কাবায যফযা 

কযা শয়শছ তশফ  দভায়ায দভবন যফযা কযা য়বন ।  দভায়ায দভবন দকন যফযা কযা য়বন তা খবতশয় 

দদশখ এ বফলশয়  প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা বনশত শফ; 

১৫.৮ ববঅয ম যাশরাচনায় দদখা মায় প্রকেটিয ৪ ফছয ৬ ভা দভয়াশদ দভাট ৬জন কভ যকতযা প্রকে বযচারক 

বশশফ দাবয়ে ারন কশযন।  প্রশতেক কভ যকতযাআ খন্ডকারীন দাবয়ে ারন কশযন এফং প্রশতেশক একাবধক 

প্রকশেয দাবয়শে বছশরন মা ঈন্নয়ন প্রকে ব্যফস্থানায দক্ষশে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায দুফ যরতা প্রকা কশয । 
যফতীশত গৃীতব্য এফং ন্যান্য চরভান প্রকশেয সুিু ফাস্তফায়শনয স্বাশথ য ফাস্তফায়নকাযীয ংস্থায এ দুফ যরতা 

কাটিশয় দতারায রশক্ষে প্রশয়াজনীয় দশক্ষ বনশত শফ; 

১৫.৯ প্রকেটিয এখন ম যন্ত দকান আন্টান যার  এক্সটান যার বডট য়বন। প্রকেটিয  ২০১২ -১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, 

২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ থ যফছশযয বডট ম্পাদশনয জন্য কাম যকয দশক্ষ বনশত শফ; 
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১৫.১০ প্রকশেয ববঅয নুমায়ী প্রকেটি যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফং জাতীয় ক্রীড়া বযলদ কর্তযক তদাযবকয রশক্ষে 

বযদ যন কযা য়বন মা ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়শন ফশরায াবভর। বফলয়টি তদন্ত কশয  প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযশত শফ; 

১৫.১১ ঈযু যি সুাবযশয অশরাশক গৃীত ব্যফস্থা ম্পশকয অগাভী এক ভাশয ভশে অআএভআবডশক ফবত কযশত 

শফ। 


