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সানি বক এিং নিস্তানিি অঙ্গনভনিক িাস্তিায়ি (িাস্তি ও আনথ বক) অগ্রেনিি িথ্য সংগ্রহ,
সনিবিশি, নিবেষণ
ক্রয় কা বক্রে
ক্রয় পনিকেিা
প্রকবেি ক্রয় প্রনক্রয়া প বাবলািিা
ক্রয় কা বক্রে প বাবলািিা
উবেশ্য অজবি
প্রকবেি িিবোি অিস্থা
আিনিনপনপ অনু ায়ী উবেশ্য
প্রকবেি উবেশ্য অজববিি সম্ভাব্যিা ও সফলিা
প্রকবেি িাস্তিায়ি সর্ম্বনকি সেস্যা
প্রকবেি উবেশ্য ও লেবেবেি আবলাবক আউটপুট প বাবয়ি অজবি অিস্থা প বাবলািিা
ও প ববিক্ষণ
প্রকে ব্যিস্থাপিা
প্রকে পনিিালক নিবয়াে
জিিল নিবয়াে
পিামর্শক
স্টেকল্প াল্ডািল্পেি প্ররর্ক্ষণ
প্রকে িাস্তিায়ি কনেটি ও নস্টয়ানিং কনেটিি সভা িাস্তিায়ি প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ
প্রকবেি এনিট প্লাি
স্টেইজ লাইন সাল্পি শ
প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ ও নিবেষণ
খািা জনিবপি উিিদািাবদি েিােি নিবেষণ
উপকািবভােীবদি িয়সসীো
উিিদািাি নলঙ্গনভনিক নিভাজি (%)
উিিদািাবদি সপশা
প্রকবেি অঙ্গনভনিক কাবজি িথ্য নিবেষণ
উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
স্লুইস পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
স্লুইস নিেবাণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
খাল পুিঃখিি সংক্রান্ত িথ্যানদ
ফােবাি কযািাল নসবস্টে সংক্রান্ত িথ্যানদ
নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি সংক্রান্ত িথ্যানদ
নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
সংনেষ্ট এলাকায় পনিবিশেি অিস্থাি িথ্যানদ
সসি পানিি প্রানপ্ত সংক্রান্ত িথ্যানদ
ফসল উৎপাদি, েৎস্য িাষ ও উৎপাদিশীলিা সংক্রান্ত িথ্যানদ
প্রকে সংনেষ্ট ব্যনিিবেিব নিকট হবি সংগৃহীি িথ্যানদ/েিােি নিবেষণ সকআইআই
সফাকাস গ্রুপ আবলািিা ও প্রাপ্ত েিােি
সকস স্টানি প বাবলািিা
প্রকে অঙ্গসমূবহি অিস্থাি ও নিনিড় পনিিীক্ষণ
স্থানীয় কমশর্ালা
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নিষয়
িতুথ ব অধ্যায় প্রকবেি সিল ও দ্যি বল নদক প বাবলািিা (SWOT Analysis)
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দ্যি বল নদকসমূহ
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ঝনুঁ কসমূহ

পঞ্চে
অধ্যায়

প বাবলািিা হবি প্রাপ্ত সানি বক প ববিক্ষণ

৫.১

সানি বক প ববিক্ষণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেীক্ষাি প বাবলািিা ও প ববিক্ষবণি নভনিবি প্রবয়াজিীয় সুপানিশোলা
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সুপানিশোলা
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৭৩-৭৬
৭৩

স্বেবেয়ারে সুপানিশোলা
দীর্ ববেয়ানদ সুপানিশোলা
উপসংহাি
পনিনশষ্ট-১
পনিনশষ্ট-২
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৭১-৭২

উপকািবভােীবদি জন্য সেীক্ষাি প্রশ্নোলা
উপকািবভােীবদি সাবথ সফাকাস গ্রুপ আবলািিা (এফনজনি)
োইিলাইি
সিকনলস্ট-১: সকআইআই (পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়, পনিকেিা
কনেশি, আইএেইনি এিং এনিনি)
সিকনলস্ট-২: সকআইআই (প্রকে পনিিালক, সংনেষ্ট কেবকিবা ও
প্রকে সাইবট কেবিি িাপাউবিা কেবকিবা)
সিকনলস্ট-৩: সকআইআই (প্রকে সংনেষ্ট উপবজলায় কেবিি কৃনষ
সম্প্রসািণ ও েৎস্য কেবকিবা)
উপকািবভােীবদি জন্য সকসস্টানিি প্রশ্নোলা
সবিজনেি পনিদশবি সিকনলস্ট
ক্রয় সংক্রান্ত সিকনলস্ট
Terms of References (ToR)

৭৯-৮০
৭৯
৭৯
৭৯
৮০

িাংলাবদবশি কৃনষনভনিক সসি প্রকবেি েবধ্য অন্যিে বৃহৎ দনক্ষণ-পূি বাঞ্চবলি ‘মুহুিী সসি প্রকে’; া দীর্ ব নিি দশবকি
অনিক সংনেষ্ট এলাকাি জিেবণি জীিিোি উিয়বি অন্যিে ভূনেকা পালি কবিবছ। পিিিীবি িদীবি পনল জোট,
খাল ভিাট হওয়া ও িক্ষণাবিক্ষবণি অভাি প্রভৃনি কািবণ প্রকেটিি কা বকানিিা িহুলাংবশ হ্রাস পায়। ফবল প্রকেটিি
আধুনিকায়বিি োধ্যবে পুিিায় অনিক পনিোণ জনেবক সসবিি আওিায় নিবয় আসা, আধুনিক প্রযুনিি সনিবিবশি
োধ্যবে সটকসই উিয়ি ত্বিানিি কিা ও সংনেষ্ট এলাকাি োনুবষি জীিিোি উিি কিাি উবেবশ্য “ইরিল্পগর্ন
ম্যাল্পনজল্পমন্ট ইম্প্রিল্পমন্ট প্রল্পজক্ট ফি মুহুিী ইরিল্পগর্ন প্রল্পজক্ট (২য় সংল্পর্ারিি)” র্ীর্ শক প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হয়; া পানি
সর্ম্দ েন্ত্রণালবয়ি অিীল্পন িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব কর্তক
শ ৫৮০ স্টকাটি টাকা ব্যল্পয় জুলাই ২০১৪ ল্পি জুন ২০২২
স্টময়াল্পে িাস্তিায়ি কিা ল্পে।
মূল প্রকেটি সোট ৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ (নজওনি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকে সাহায্য ৩৬৮০০.০০ লক্ষ) টাকা ব্যবয় জুলাই,
২০১৪ হবি জুি, ২০১৯ সেয়াবদ িাস্তিায়বিি জন্য ১৭-০৬-২০১৪ িানিবখ একবিক কতৃক
ব অনুবোনদি হয়। বিবদনশক
অথ বায়িকািী সংস্থা এনিনি-এি ঋণচুনি স্বাক্ষবিি পূবি ব মূল প্রকে অনুবোনদি হয়। মূল নিনপনপ অনুবোনদি ঋণচুনি
অনু ায়ী সভৌি নিেবাণ কাবজ নজওনি খাবি ১০% সংস্থাি িা থাকায় মূলি নিনপনপ ১ে সংবশািবিি প্রবয়াজিীয়িা সদখা
সদয়। ফবল এনিনিি আবিদবিি সপ্রনক্ষবি জুলাই, ২০১৬ সাবল প্রথেিাি সংবশানিি নিনপনপ অনুবোনদি হয় এেং পানি
সর্ম্দ েন্ত্রণালয় কতৃক
ব সোট ৪৬৭১০.১৬ লক্ষ (নজওনি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকে সাহায্য ৩৭৭৭৪.৪৪ লক্ষ ) টাকা
প্রাক্কনলি ব্যবয় জুলাই, ২০১৪ সথবক জুি, ২০২০ সেয়াবদ প্রকবেি ১ে সংবশািি কিা হয়। পিিিীবি কনিপয় প্রকে
অবঙ্গি পনিোণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃনি এিং প্রকবেি সেয়াদ এক িছি অথ বাৎ জুি, ২০২২ প বন্ত বৃনি কবি সোট ৫৮০১৪.০০
লক্ষ (নজওনি ১০৪১৪.১৪ লক্ষ এিং প্রকে সাহায্য ৪৭৬০০.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কনলি ব্যবয় প্রকবেি ২য় সংবশািিী কিা
হয়।
প্রকবেি প্রিাি লক্ষয ও উবেশ্য হবে শস্য উৎপাদি বৃনিি িািা খায ন নিিাপিা নিন ি কবি দনিরতািা হ্রাস; এছাড়া
আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়িপূি বক ব্যিস্থাপিা, পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ;
িন্যা ও লিণািিা প্রনিবিাি, সােি সথবক সুিক্ষা এিং সসি সুনিিা প্রদািপূি বক নিয নোি পানি সর্ম্বদি কা বকি ব্যিহাি;
সসি িাজব আদাবয়ি জন্য Irrigation Management Operator নিবয়াে এিং সানি বকভাবি কৃষবকি আয় বৃনি ও উিি
জীিিোি নিন িকিণ। িট্টগ্রাে নিভাবেি সফিী সজলাি পিশুিাে, ফুলোজী, ছােলিাইয়া, সফিী সদি ও সসািাোজী
এিং িট্রগ্রাে সজলাি েীিসিাই (নিিটি ইউনিয়ি) উপবজলাসহ সোট ৬টি উপবজলাি সি ববোট ৬০,২৫৮ সহক্টি ভূনেি
পানি সংনেষ্ট অিকাঠাবোি পুিি বাসি এ প্রকবেি োধ্যবে কিা হবে ।
মুহুিী সসি প্রকবেি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়ি ও দনিরতািা ূরিীকিণ
এিং েঙ্গা-কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা প্রকবেি অনুরূপ উিয়বিি নিনেি সংবশানিি প্রকে এলাকায় নিম্ননলনখি
অঙ্গগুবলা থা- ৪০৫ নকনে খাল পুিঃখিি, ১৭.৮৫ নকনে উপকূলীয় িাঁি নিেবাণ, ২টি স্লুইস নিেবাণ, ৪টি স্লুইস পুিি বাসি,
৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো নিেবাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো পুিি বাসি, ১টি বিদ্যযনিক সািবস্টশিসহ ২১০ নকনে নিদ্যযৎ
নিিিণ লাইি, ১৮,০০০ সহক্টি ফােবাি কযাবিল নসবস্টে নিেবাণ, ৮৫০টি নিে সংখ্যা, ৮৫০টি পার্ম্ হাউস, ৮৫০টি সহিাি
ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পার্ম্ স্থাপি, ৮৬০টি নপ্রবপইি নেটাি সিিিাহ ও ৮৫০ নকনে ইউনপনভনস পাইপ লাইি নিেবাণ কিা।
প্রকেটিি এ পর্ শন্ত সভৌি কাবজি অগ্রেনি ৪০.৩০ শিাংশ ও আনথ বক অগ্রেনি ১৭৮০৫.৫২ লক্ষ টাকা (৩০.৬৯ শিাংশ)
(এরপ্রল ২০২০); া ২০১৪ হবি ২০২০ অথ বিছবিি সভৌি অগ্রেনিি লক্ষোত্রাি (প্রায় ৪৬ শিাংশ) সথবক অবিকটাই কে।
এছাড়া এরপ্রল ২০২০ প বন্ত অঙ্গনভনিক সভৌি অগ্রেনিি সক্ষবত্র উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি (৮৭ শিাংশ), খাল পুিঃখিবিি
(৮৯ শিাংশ) কাজ প্রায় সোপ্ত হবলও নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি (৫২ শিাংশ) ও ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি (১২ শিাংশ)
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কাবজ িীি েনি এিং নিদ্যযৎ নিিিবণি জন্য সাি-বস্টশি নিেবাবণ জনে এখিও অনিগ্রহণ িা হওয়ায় প্রকেটি নিনদ বষ্ট সেবয়
সোপ্ত কিা িযাবলবেি সম্মুখীি হবি িবল প্রিীয়মান য়। (৩.১.৪ অনু.)।
প্রকবেি ক্রয় (কা ব, সসিা ও পণ্য) কা বক্রেসমূবহি সভৌি কাব বি ৯টি প্যাবকবজি েবধ্য সিকটিি ক্রয় কা বক্রে নপনপএ২০০৬, নপনপআি-২০০৮ ও এরিরে-এি গাইিলাইন অনুসিণ কবি কিা হবয়বছ িবল প্রিীয়োি হয়। িবি প্যাবকজ CW01, CW-02, CW-04, CW-08A দিপত্র জোি হাি কে ও সি বনিম্ন দিদািাি উদ্ধৃি দি িাস্তি সম্মি িা হওয়ায়
পুিঃদিপত্র আহ্বাি কিা হয়। এছাড়া প্রনিটি প্যাবকজ Delegation of Financial Power অনু ায়ী থা থ কতৃপ
ব ক্ষ
কতৃক
ব অনুবোনদি হবলও েড় সিসপিনসভ দিদািাি সংখ্যা স্বাভানিবকি সথবক কে নছল (প্রনি সক্ষবত্রই ১ জি) (৩.২.১.১
অনু.)।
সুনিিাবভােীবদি সিিিাহ কিা প্রকল্প সংরিষ্ট আথ ব-সাোনজক িথ্য নিবেষবণ সদখা ায় স , ফােবাি কযািাল নসবস্টে
(প্রায় ৬৮ শিাংশ) ও নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি (প্রায় ৮২ শিাংশ) নিনদ বষ্ট সেবয় সোপ্ত হবি িা িবল েিােি নদবয়বছি।
(৩.৫.২.৭ ও ৩.৫.২.৮ অনু.) অপিনদবক, ৬২.৭৬% উপকািবভােী েবি কবিি মুহুিী িদীবি ও সংনেষ্ট খাবল পানিি
প্রিাহ অবিক বৃনি সপবয়বছ; ফবল এখি কৃনষ সসবিি পানি সহজলভয হবি এিং িাবদি েবি (প্রায় ৭৮% উপকািবভােী)
ফসবলি নিনিড়িা ও োস্টেি উৎপােন বৃরি পাল্পে। িদী ও খাবলি িিবোি পনিনস্থনি নিবয় িািা (৭২% উপকািবভােী)
িবলবছি স , সসখাবি পানিি প্রিাহ সিবড়বছ ও লিণািিা কবেবছ (৩.৫.৩.১ অনু.)।
SWOT Analysis-এ প্রকল্পল্পি সিল নদকসমূহ হবে অিািাদী জনেি িড় একটি অংশ শুষ্ক সেৌসুবে ফসবলি চার্াোল্পেি

আওিায় আসল্পে ও ফসবলি নিনিড়িা বৃনি পাল্পে; উপকূলীয় িাঁি ও খাল পুিঃখিবিি কাজ প্রায় সশষ হওয়ায় পানিি
প্রিাহ বৃনি ও লিণািিা হ্রাস; কে খিবি কৃষবকি পানি লাবভি সুনিিা; স্মাট ব নপ্রবপইি কাি ব িালু কিায় পানিি অপিয়
সিাি। দ্যি বল নদক হবে খাল খিি এিং স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো প্রায় সর্ম্ি হবয় িদী ও খাবল পানি প্রাপ্যিা
বৃনি সপবলও ফােবাি কযানাল নসবস্টে ও নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি, পার্ম্হাউবস নপ্রবপইি নেটাি সিিিাবহ নিলম্বজনিি
কািবণ প্রকবেি সুফল িা পাওয়া; প্রকে পিিিী সেবয় িদীবি পনল জো, সসি খাল ভিাট, ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি
নপনভনস িানিি পাইপ নিিষ্ট হওয়া, পার্ম্ ও নপ্রবপইি নেটাি অকা বকানিিাি ফবল সকৌশল কী হবি সস সর্ম্বকব সুস্পষ্ট
নদক নিবদ বশিা িা থাকা। সুব ােসমূহ হবে শুধুোত্র খনিপ সেৌসুবেি কৃনষজীিীই িয়, েৎস্যজীিী, ক্ষুরতা ব্যিসায়ীসহ সকল
সেনণি োনুবষি কেবসংস্থাি বৃরি পাওয়াি সম্ভািিা; ‘িঙ্গিন্ধু নশে পাকব’-এি জন্য সুবপয় পানিি প্রিাি সিিিাহবক্ষত্র
হবি পাবি এই প্রকে। ঝনুঁ কসমূহ হবে জলিায়ু পনিিিববিি কািবণ িদীবি পানিি প্রিাহ হ্রাস; ভাটিবি বৃহৎ নশোঞ্চল
হওয়ায় িদীি পানিি অনিক িিাবে সসিকাব ব ব্যার্াি; পনল জোি হাি বৃনি সপবল এিং িা অপসািবণি পথ রুি হবল
প্রকবেি কা বকানিিা ঝনুঁ কি েবধ্য পড়বি।
প্রকবেি মূল নিনপনপ, আিনিনপনপ, নিনভি প্রনিবিদি প বাবলািিা ও সবিজনেি পনিদশবি কবি নিম্ননলনখি সুপানিশসমূহ
প্রদাি কিা হবলা:
ক) পানি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাবি দানয়ত্বশীল উপকািবভােী কৃষকবদিবক অন্তর্ভবি কিাি প্রবয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ
কিা স বি পাবি; (৫.১.১৮ অনু.)
খ) ঠিকাদািবদি নিনদ বষ্ট সেবয় কাজ সোপ্ত কিাি িানেদ নদবয় সেয়েি কাজ সর্ম্ি কিাি জন্য োঠপ বাবয়
সংরিষ্ট কর্তপশ ল্পক্ষি জিিল বৃরি ও WMO-ি সর্ম্ৃিিা বৃনি কিা দিকাি; (৩.৫.২.৮ অনু.)
ে) িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব কতৃক
ব সসবিি পানিি নিি বানিি মূল্য িিবোবি প্রনি একবি ২১০০ টাকা হবলও
সিসিকািী পানি ব্যিস্থাপিা দল াবি পানিি িাজব বৃনি িা কিবি পাবি সস ব্যাপাবি সুনিনদ বষ্ট িীনিোলা
দিকাি। সিসিকািী পানি ব্যিস্থাপিা দল কতৃক
ব পানিি অনিক মূল্য নিি বািণ কৃষকবক ফসল িাবষ নিরুৎসানহি
কিবি পাবি; (৫.১.৯ অনু.)
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র্) কনেউনিটি সর্ম্দ ব্যিস্থাপিাি অংশ নহবসবি সংনেষ্ট এলাকাি উপকূলীয় িাঁি ও খালগুবলাি দ্যই পাবশি
িাইবক শি সশকড় ও েভীি মূল নিনশষ্ট বৃক্ষ সিাপি ও িিায়ি কিা স বি পাবি; (৩.৫ অনু.)
ঙ) দিপত্র প্রনক্রয়াবি একোত্র অংশগ্রহণ এড়াবিাি জন্য দিপবত্রি িনথবি সুনিনদ বষ্ট স াগ্যিা, আনথ বক োিদণ্ড,
নিনদ বষ্ট দিপবত্রি ক্ষেিা নিবিিিা কিা স বি পাবি। িি-বিসপিনসভ দিপত্র এড়াবি দিপত্র প্রস্তুি কিাি
সকৌশলটিবক সফাকাস কবি প্রাক-দিপত্র সভাি ব্যিস্থা কিা স বি পাবি। (অনু. ৫.১.৫)
ি) নিজাইি সোিাবিক খালগুবলাি েভীিিা িক্ষাবথ ব জোটিি পনল িা স্থািীয় োনুবষি সফলা েয়লা আিজবিা
অপসািণ কবি পানিি প্রিাহ সঠিক িাখা প্রবয়াজি; (৩.৮ অনু.)
ছ) িাপাউবিা-এি সংনেষ্ট কেবকিবািবদি নিনেবি অিকাঠাবোগুবলাি (নিবশষকবি খননকৃি খাল পাল্পেি মাটি
ধ্বস, পার্ম্ হাউসগুল্পলাি সংিক্ষণ কাজ, িানিি পাইবপি রলক/নিিষ্ট হওয়া) নিয়নেি পনিদশববিি োধ্যবে
সকাথাও সকাি িিবিি ক্ষনি হবল সাবথ সাবথই িা সেিােবিি ব্যিস্থা কিা প্রবয়াজি; (৩.৭ ও ৫.১.৩ অনু.)
জ) প্রকবেি অঙ্গনভনিক িক্ষণাবিক্ষণ ও সেিােি কা বানদ সর্ম্ি কিা ও সটকসই উিয়বিি জন্য পানি ব্যিস্থাপিা
সোষ্ঠীবক দানয়ত্ব নদবয় ক্ষেিানয়ি কিা স্টর্ল্পি হবি; (৩.৮ ও ৩.১০ অনু.)
ঝ) সসি সুনিিাি আওিায় শুষ্ক সেৌসুবে আিও অনিক ভূনেবক অন্তর্ভবি কিাি লবক্ষয িতুি প্রকবেি োধ্যবে
ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি বদর্ বয ও সংখ্যা বৃনি কিা স বি পাবি; (৩.৭ অনু.)
ঞ) জলিায়ু পনিিিববিি কািবণ িািামুখী প্রাকৃনিক ূরব বাবে াবি নিনেবি িাধঁ ও অন্যান্য স্থাপনাগুবলা সঠিকভাবি
িদািনকি অভাবি ক্ষনিগ্রস্ত কে হয় এিং সটকসই কিা ায়, সসজন্য স্থািীয় জিেণবক এি পুিি বাসি
ব্যিস্থাপিায় নিবয়ানজি কিা স বি পাবি; (৩.৭ অনু.)
ট) শুষ্ক সেৌসুবে প্রবয়াজবিি তুলিায় িদীগুবলাি পানিপ্রিাহ অবিক কে থাবক। প্রবয়াজবি জলািাি সৃনষ্ট কবি
বৃনষ্টি পানি সংিক্ষবণি প্রবয়াজিীয় পদবক্ষপ সিওয়া স বি পাবি; (৩.৬ অনু.)
ঠ) িষ বাকাবল অনিক বৃনষ্টপাবিি সেয় জলািিিা নিিসিকবে পানি নিষ্কাশবিি নিনেি ভনিষ্যৎ প্রকবেি জন্য
সেীক্ষাি োধ্যবে প্রবয়াজিীয় সংখ্যক নিয়ন্ত্রণব াগ্য আউটবলট নিেবাণ কিা স বি পাবি; (৩.৫ অনু.)
ি) উপকূলীয় িাঁি দীর্ বস্থায়ী ও সটকসইকিবণি লবক্ষয কংনক্রট ব্লক নদবয় ঢাল সংিক্ষণ কিা স বি পাবি; (৫.১.১৬
অনু.)
ঢ) ভনিষ্যবি প্রকে গ্রহবণি সক্ষবত্র সিসলাইি সেীক্ষাপূি বক থা থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবি নিবেষবণি োধ্যবে
নিনপনপ প্রণয়ি কিা উনিি াবি ক্রটিপূণ ব নিনপনপ’ি কািবণ প্রকে সংবশািবিি প্রবয়াজি িা পবড়; (৫.১.১
অনু.)
ণ) ‘েঙ্গেন্ধু রর্ল্প পাকশ’ি জন্য সুল্পপয় পারনি স্টর্াগান মুহুিী স্টসচ প্রকল্প স্টেল্পক পূিণ কিল্পি চাইল্পল এখনই কার্ শকিী
পরিকল্পনা রনল্পি ল্পে র্াল্পি স্টসচ প্রকল্পল্পি পারনি প্রাপ্যিায় সমস্যাি সৃরষ্ট না য়; ( ৪.৪ অনু.)
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প্রথে অধ্যায়
প্রকবেি নিস্তানিি িণ বিা
১.১ প্রকবেি পটভূনে
িাংলাবদবশি দনক্ষণ-পূি বাঞ্চবলি িট্টগ্রাে নিভাবেি িট্রগ্রাে ও সফিী সজলাি মুহুিী উপিযকায় সফিী, মুহুিী ও নসবলানিয়া
িােক নিি িদীি সোহিায় সলাজাি ও সিগুবলটি নিেবাণপূি বক ১৯৭৭-৭৮ হবি ১৯৮৫-৮৬ সাবল “মুহুিী সসি প্রকে”
িাবে একটি প্রকে িাস্তিায়ি কিা হয়। িাংলাবদবশ পানি উিয়ি সিাি ব কতৃক
ব িাস্তিানয়ি সসি প্রকেগুনলি অন্যিে একটি
প্রকে হবে “মুহুিী সসি প্রকে” া একটি সাথ বক ও কা বকিী প্রকে। নকন্তু দীর্ ব প্রায় নিি দশক পি প্রকেটিবি িািানিি
কািবণ আি আবেি েি সসি সুনিিা প্রদাি কিা সম্ভিপি নছল িা। নিবশষ কবি শুষ্ক সেৌসুবে প্রকে সংল্ন  এলাকাি
ফসবলি উৎপাদি উবেখব াগ্য হাবি হ্রাস সপবয়নছল। ফবল মুহুিী সসি প্রকে ও অনুরূপ প্রকেগুবলাি আধুনিকায়বি এশীয়
উিয়ি ব্যাংক (ADB)-এি অথ বায়বি িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি-ব এি আওিািীি বৃহদাকাি িন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশি ও
সসি প্রকে (FCDI) সমূবহি জন্য উিিি িি ব্যিস্থাপিা প্রণয়বিি উবেবশ্য DIAMMIS (Developing
Innovative Approach to Management of Major Irrigation Schemes) শীষ বক Capacity
Development Technical Assistance (CDTA) সেীক্ষা প্রকে নিেি িবভম্বি ২০০৯ হবি সফব্রুয়ানি ২০১১ প বন্ত
পনিিানলি হয়। সেীক্ষায় মুহুিী সসি প্রকে (MIP)-এি জন্য Specialized Management Unit (SMU) সম্বনলি
একটি Improved Management System প্রণয়বিি সুপানিশ কিা হয়। পিিিীবি ২০১২ সাবল এনিনি-এি অথ বায়বি
‘Preparing Irrigation Management Improvement Program’ শীর্ষক Project Preparatory
Technical Assistance-PPTA-IMIIP সেীক্ষা প্রকে গ্রহণ সিওয়া হয়। উি সেীক্ষা প্রকবেি উবেশ্য নছল মুহুিী
সসি প্রকে (MIP)-এি আধুনিকায়ি/পুিি বাসিসহ কা বকিী Irrigation Service Charge (ISC) আদাবয়ি োধ্যবে
িানহদা োনফক পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ (O&M) পিনিযুি আধুনিক ব্যিস্থাপিা উদ্ভািি ও নিনিবয়াে প্রকবেি খসড়া
নিনপনপ প্রণয়ি। এছাড়া মুহুিী সসি প্রকে িাস্তিায়বিি োধ্যবে ভূ-েভবস্থ পাইপলাইি িািা বিদ্যযনিক পাবর্ম্ি সাহাবয্য
নপ্রবপইি নেটাি ব্যিস্থায় খাল সথবক সসবিি পানি সিিিাহ পিনি প্রণয়ি কিা এিং েঙ্গা-কবপািাক্ষ (নজ-বক) ও নিস্তা
প্রকবেি অনুরূপ উিয়বিি নিনেি নিস্তানিি সেীক্ষা সর্ম্িকিণ এ সেীক্ষায় অন্তর্ভবি নছল। উি সেীক্ষা প্রকেিবয়ি
সুপানিবশি নভনিবি সদবশি খায ন উৎপাদি বৃনি ও খায ন নিিাপিা সজািদাি কিাি লবক্ষয মুহুিী সসি প্রকে-এি
আধুনিকায়ি ও পুিি বাসিসহ প্রকেটিবক সটকসই কিাি উবেবশ্য এিং নজ-বক ও নিস্তা প্রকবে অনুরূপ উিয়বিি নিনেি
পূণ বাঙ্গ সেীক্ষা কাজ পনিিালিাি জন্য এশীয় উিয়ি ব্যাংক –এি ঋণ সহব ানেিায় “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট
ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট” শীষ বক প্রকেটি িাস্তিায়বিি উবয নাে গ্রহণ কিা হয়।
মূল প্রকেটি সোট ৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ (নজওনি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকে সাহায্য ৩৬৮০০.০০ লক্ষ) টাকা ব্যবয় জুলাই,
২০১৪ হবি জুি, ২০১৯ সেয়াবদ িাস্তিায়বিি জন্য ১৭-০৬-২০১৪ িানিবখ একবিক কতৃক
ব অনুবোনদি হয়। বিবদনশক
অথ বায়িকািী সংস্থা এনিনি-এি ঋণচুনি স্বাক্ষবিি পূবি ব মূল প্রকে অনুবোনদি হয়। মূল নিনপনপ অনুবোনদি ঋণচুনি
অনু ায়ী সভৌি নিেবাণ কাবজ নজওনি খাবি ১০% সংস্থাি িা থাকায় মূলি নিনপনপ ১ে সংবশািবিি প্রবয়াজিীয়িা সদখা
সদয়। ফবল এনিনিি আবিদবিি সপ্রনক্ষবি জুলাই, ২০১৬ সাবল প্রথেিাি সংবশানিি নিনপনপ অনুবোনদি হয় এেং পানি
সর্ম্দ েন্ত্রণালয় কতৃক
ব সোট ৪৬৭১০.১৬ লক্ষ (নজওনি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকে সাহায্য ৩৭৭৭৪.৪৪ লক্ষ ) টাকা
প্রাক্কনলি ব্যবয় জুলাই, ২০১৪ সথবক জুি, ২০২০ সেয়াবদ প্রকবেি ১ে সংবশািি কিা হয়। পিিিীবি নিস্তানিি ও
সংবশানিি িকশা, নিনভি সােগ্রীি দি বৃনি, প্রায় পাঁি িছবিি মুরতাাস্ফীনি, সি বনিম্ন দিদািাি উদ্ধৃি মূল্য, িতুি িকশা
অনু ায়ী নিনভি িতুি আইবটবেি অন্তর্ভবনিি কািবণ ২য় সংবশািিীি প্রবয়াজিীয়িা সদখা সদয়। ফবল প্যাবকজ CW-04
এি ক্রয় পিনি পনিিিববিি প্রবয়াজিীয়িা, সভৌি কাবজি দিবৃনি এিং িলাবিি মূল্য হ্রাস-বৃনিি কািবণ ব্যয় বৃনি,
প্যাবকজ িং CW-06 এিং CW-07-এি িকশা প্রস্তুবিি কাজ নিলনম্বি হওয়া, এনিনি কতৃক
ব নিি বানিি িিাে অবপক্ষা
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১৩.৫ নেনলয়ি িলাি অনিনিি অথ বায়বিি সম্মনি ও প্রকেটি জুি/২০২২ সাবল সোনপ্তি জন্য PAM এ িনণ বি ব্যয়
িিাবেি তুলিায় অপ্রতুল িিাে, প্রনশক্ষণখাবি ঋণচুনি এি সিবয় সিনশ িিাে ইিযানদ কািবণ প্রকবেি সেয়াদ এক িছি
অথ বাৎ জুি, ২০২২ প বন্ত বৃনি কবি সোট ৫৮০১৪.০০ লক্ষ (নজওনি ১০৪১৪.১৪ লক্ষ এিং প্রকে সাহায্য ৪৭৬০০.০০ লক্ষ)
টাকা প্রাক্কনলি ব্যবয় প্রকবেি ২য় সংবশািিী কিা হয়।
মুহুিী সসি প্রকবেি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়ি ও দনিরতািা ূরিীকিণ
এিং েঙ্গা-কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা প্রকবেি অনুরূপ উিয়বিি নিনেি সংবশানিি প্রকে এলাকায় নিম্ননলনখি
অঙ্গগুবলা থা- ৪০৫ নকনে খাল পুিঃখিি, ১৭.৮৫ নকনে উপকূলীয় িাঁি নিেবাণ, ২টি স্লুইস নিেবাণ, ৪টি স্লুইস পুিি বাসি,
৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো নিেবাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো পুিি বাসি, ১টি বিদ্যযনিক সািবস্টশিসহ ২১০ নকনে নিদ্যযৎ
নিিিণ লাইি, ১৮,০০০ সহক্টি ফােবাি কযাবিল নসবস্টে নিেবাণ, ৮৫০টি নিে সংখ্যা, ৮৫০টি পার্ম্ হাউস, ৮৫০টি সহিাি
ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পার্ম্ স্থাপি, ৮৬০টি নপ্রবপইি নেটাি সিিিাহ ও ৮৫০ নকনে ইউনপনভনস পাইপ লাইি নিেবাণ কিা।
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট” শীষ বক প্রকেটি িট্টগ্রাে নিভাবেি সফিী
সজলাি পিশুিাে, ফুলোজী, ছােলিাইয়া, সফিী সদি, সসািাোজী ও িট্রগ্রাে সজলাি েীিসিাই (আংনশক) উপবজলাসহ
সোট ৬টি উপবজলাি সোট ৬০,২৫৮ সহক্টি ভূনেি পানি সংনেষ্ট অিকাঠাবোি পুিি বাসি কিা হবে। প্রকে এলাকায় সোট
িাষব াগ্য ভূনেি পনিোি ২৮,৬৬৩ সহক্টি। এি েবধ্য প্রকে শুরুি আবে ভূ-উপিস্থ ও ভূ-েভবস্থ সোট সসিকৃি ভূনে হবে
১৭,৯০০ সহক্টি; া প্রকে সশবষ বৃনি সপবয় দাঁড়াবি ২৩,৬০০ সহক্টি।
এ সপ্রনক্ষবি প্রকবেি উবেশ্যগুবলা কিটুকু িাস্তিানয়ি হবয়বছ িা প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ, প্রকবেি আওিায় সংগৃহীি
নিনভি পণ্য, কা ব ও সসিা ক্রবয়ি (Procurement) সক্ষবত্র প্রিনলি আইি ও নিনিোলা, নপনপএ-২০০৬ এিং নপনপআি২০০৮ এি নিবদ বশিা থা থভাবি প্রনিপালি কিা হবয়নছল নকিা সস নিষবয় প ববিক্ষণ ও প বাবলািিা এিং প্রকেটিি
নিনিড় পনিিীক্ষণ কিাি জন্য সেীক্ষাটি গ্রহণ কিা হবয়বছ। এ পনিিীক্ষণ কাজ পনিিালিাি জন্য পিােশবক নিবয়াবেি
োধ্যবে পিােশবক প্রনিষ্ঠাি “ইিাফব কিসানটং সানভববসস”-বক নিবয়াে সদওয়া হবয়বছ।

১.২ প্রকবেি সংনক্ষপ্ত নিিিণী
প্রকল্পল্পি নাম

:

উবয নােী েন্ত্রণালয়/নিভাে
োস্তোয়নকািী সংস্থা
প্রকে ব্যয়
িাস্তিায়িকাল
প্রকবেি অিস্থাি

:
:
:
:
:

নিনিড় পনিিীক্ষণ কাবজি
জন্য নিি বািবিি স ৌনিকিা

:

ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য়
সংবশানিি)
পারন সম্পে মন্ত্রণালয় (পাসম)
োংলাল্পের্ পারন উন্নয়ন স্টোি শ (িাপাউবিা)
৫৮০ সকাটি টাকা (২য় সংল্পর্ারিি)
জুলাই ২০১৪ হবি জুি ২০২২ (২য় সংল্পর্ারিি)
সজলা
সফিী
িট্টগ্রাে
উপবজলা
পিশুিাে, ছােলিাইয়া, সফিী
নেিসিাই
সদি, সসািাোজী ও ফুলোজী
 মূল প্রকেটি নিনদ বষ্ট সেবয় সোপ্ত িা হওয়া ও প্রকবেি দ্যইিাি সংবশািিীি কািবণ
প্রকে ব্যয় বৃনি পাওয়া; এিং
 প্রকবেি উবেশ্যগুবলা কিটুকু িাস্তিানয়ি হবয়বছ/হবে িা প বাবলািিা ও
প ববিক্ষণ, প্রকবেি আওিায় সংগৃহীি নিনভি পণ্য, কা ব ও সসিা ক্রবয়ি সক্ষবত্র
প্রিনলি আইি ও নিনিোলা, নপনপএ-২০০৬ এিং নপনপআি- ২০০৮ এি নিবদ বশিা
থা থভাবি প্রনিপালি কিা হবয়নছল/হবে নকিা িা পনিিীক্ষণ কিা;
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১.৩ প্রকবেি উবেশ্য
 প্রকবেি মূল লক্ষয হবে শস্য উৎপাদি বৃনিি িািা খায ন নিিাপিা নিন ি কবি দনিরতািা হ্রাস;
 মুহুিী সসি প্রকে (MIP) এি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়িপূি বক
ব্যিস্থাপিা, পনিিালিা ও িক্ষণাবিক্ষণ (MOM);
 িন্যা ও লিণািিা প্রনিবিাি, সােি সথবক সুিক্ষা এিং সসি সুনিিা প্রদািপূি বক নিয নোি পানি সর্ম্বদি
কা বকি ব্যিহাি;
 মুহুিী সসি প্রকবেি সভৌি নিেবাণ কাবজ িদািকী, ভূেভবস্থ পাইপলাইি স্থাপবিি িক্শা প্রণয়ি ও সসি িাজব
আদাবয়ি জন্য Irrigation Management Operator (IMO) নিবয়াে;
 মুহুিী সসি প্রকবেি িাস্তি কাবজি অিনশষ্ট নিজাইি সর্ম্িকিণ, প্রাক্কলিসহ নজ-সক এিং নিস্তা সসি প্রকবে
অনুরূপ উিয়বিি নিনেত্ি পূণ বাঙ্গ সেীক্ষা কাজ পনিিালিা জন্য Project Management and Design
Consultant (PMDC) নিবয়াে কিা; এিং
 সানি বকভাবি কৃষবকি আয় বৃনি ও উিি জীিিোি নিন িকিণ;
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ছনি-১.১: িাংলাবদবশি োিনিবত্র এক িজবি প্রকে এলাকা
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১.৪ অনুবোদি, সংবশািি ও সেয়াদ বৃনি
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক মূল প্রকেটি জুলাই,
২০১৪ হবি জুি, ২০১৯ প বন্ত িাস্তিায়ি কিাি কথা থাকবলও িািানিি কািবণ িা ১ে ও ২য় িাি সংবশানিি হবয় জুি,
২০২২ প বন্ত কিা হবয়বছ। সি ববশষ ২য় িাি সংবশানিি হওয়াি ফবল প্রকবেি সেয়াদ দ্যই িছি বৃনি সপবয়বছ।
সটনিল-১.১: প্রকবেি অনুবোদি/সংবশািি/বেয়াদ বৃনি
প্রাক্করলি ব্যয়
মূল
১ে সংবশানিি
২য় সংবশানিি

৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ
টাকা
৪৬৭১০.১৬ লক্ষ
টাকা
৫৮০১৪.০০ লক্ষ
টাকা

িাস্তিায়িকাল
জুলাই, ২০১৪ সথবক
জুি, ২০১৯

অনুবোদবিি িানিখ
১৭/০৬/২০১৪

অনুবোদিকািী সংস্থা
একবিক

জুলাই, ২০১৪ সথবক
জুি, ২০২০

১৩/০৭/২০১৬

পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়

জুলাই, ২০১৪ সথবক
জুি, ২০২২

১৫/১০/২০১৯

একবিক

িথ্যসূত্রঃ নিনপনপ (২০১৪), আিনিনপনপ (২য় সংবশানিি) (জুি, ২০১৯)
সটনিল-১.২: প্রকবেি সংবশািি ও ব্যবয়ি িাস্তি অগ্রেনি
প্রাক্কনলি ব্যয়
প্রকৃি ব্যয়
পনিকনেি িাস্তিায়ি
প্রকৃি ব্যয়
(এনপ্রল
(সংবশানিি
মূল নিনপনপ
সি ববশষ
মূল
সি ববশষ
২০২০)
প্রাক্কনলি
অনু ায়ী
সংবশানিি
নিনপনপ
সংবশানিি
ব্যবয়ি %)
নিনপনপ অনু ায়ী
অনু ায়ী
নিনপনপ
অনু ায়ী

৪৫৭৩৫.৭২
লক্ষ টাকা

৫৮০১৪.০০
লক্ষ টাকা

১৭৮০৫.৫২
লক্ষ টাকা

জুলাই
২০১৪জুি
২০১৯

জুলাই ২০১৪জুি ২০২২

৩০.৬৯%

িাস্তি অগ্রেনি
(এনপ্রল ২০২০)

৪০.৩০%

১.৪.১ প্রকে ও নিনপনপ সংবশািিীি কািণ ও স ৌনিকিা
প্রথে সংবশািিীি সক্ষবত্র িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি িথ্য অনু ায়ী সাহায্যকািী সংস্থা এনিনি-এি ঋণচুনিি পূবি ব
মূল নিনপনপ অনুবোনদি হওয়ায় মূল নিনপনপবি ঋণচুনি অনু ায়ী নজওনি খাবি ১০% সংস্থাি িা থাকায় মূলি নিনপনপ
১ে সংবশািবিি প্রবয়াজিীয়িা সদখা সদয়। আিাি নিস্তানিি ও সংবশানিি িকশা, নিনভি সােগ্রীি দি বৃনি, প্রায় পাঁি
িছবিি মুরতাাস্ফীনি, সি বনিম্ন দিদািাি উদ্ধৃি মূল্য, িতুি িকশা অনু ায়ী নিনভি িতুি আইবটবেি অন্তর্ভবনিি কািবণ
নিিীয় সংবশািিীি প্রবয়াজিীয়িা সদখা সদয়। এই সি কািবণি নিস্তানিি নিিিণ নিবম্ন সদওয়া হবলাঃ
 শুধু উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসবি ৪.৮৫ নকনে অংশ তুলিামূলক ভাল থাকায় প্রকবেি ১ে সংবশািিীবি উপকূলীয়
িাঁি এি বদর্ বয ২২.৬০ নকনে হবি কবে ১৭.৭৫ নকনে কিা হয়। পানি উিয়ি সিাবি বি প্রনিনিনি হবি জািা ায়
স , মূল নিনপনপবি ২২.৬০ নকনে উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসবিি কাজ নিি বানিি নছল। নপ্র-ওয়াকব জনিবপ ৪.৮৫ নকনে
অংশ তুলিামূলক ভাল থাকায় সোট ১৭.৭৫ নকনে কাবজি ব্যয় প্রাক্কলি কিা হয় ও িাস্তিায়ি শুরু হয়। পিিিীবি
সদখা ায়, ৭.৭৫ নকনে বদবর্ বয পাকা িাস্তা নিয নোি ও িাঁবিি প্রায় ২.৫০ নকনে অংবশ িাঁবিি িদীি নদবক সলাবপ
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পুকুি/নিচু/খাঁড়া অংশ থাকায় সলাপ প্রনিিক্ষায় জন্য িতুি িকশাি প্রবয়াজি হয়। উি অনুবোনদি িকশা ও
উদ্ভুি দিপত্র িনহভূবি আইবটে অনুসাবি এ খাবি পনিোণ হ্রাস এিং ব্যয় বৃনি সপবয়বছ ও প্রকে সংবশািবিি
প্রবয়াজি পবড়।
 প্রেম সংবশানিি অনুবোনদি নিনপনপবি ৪৬০ নকনে খাল পুিঃখিি উবেখ থাকবলও কাজ িাস্তিায়িকালীি
সেবয় িকশা ও প্রাক-জনিপ অনুসাবি সোট োটিি পনিোি প্রায় ৩০% কে পাওয়া, কনিপয় খাল
এলনজইনি/নিএনিনস কতৃক
ব খিি কিা, খিি কিাি নিি বানিি স্থাবি িানড়র্ি, িাস্তা নিয নোি থাকা ও নকছু খাল
খিবিি প্রবয়াজিীয়িা িা থাকায় প্রকবেি ২য় সংবশািিীবি খাবলি বদর্ বয ৫৫ নকনে হ্রাস সপবয় ৪০৫ নকনে
হবয়বছ।
 প্রকবেি ১ে সংবশানিি নিনপনপবি ৫টি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো (২ সভন্ট-২টি, ৪ সভন্ট-২টি ও ৭ সভণ্ট-১টি)
নিেবাণ িািাদ ১৯.৫৮ সকাটি টাকা এিং ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি িািদ ১.২৮ সকাটি টাকাি
(প্রনিটি েবড় ৪২.৬৭ লক্ষ টাকা) সংস্থাি িাখা হয়। পিিিীবি, ১টি ৭ -বভন্ট এি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো
নিেবাবণি প্রবয়াজিীয়িা িা থাকায় প্রকবেি ২য় সংবশািিীবি ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো িাখা হয়। ৫টি পানি
নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবোি পনিিবিব প্রকবেি ২য় সংবশািিী প্রস্তাবি ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিি বানিি হওয়ায়
এ খাবি ব্যয় হ্রাস সপবয়বছ। এছাড়া অনুবোনদি িকশা সোিাবিক সসি খাবলি সেিােি ও িক্ষণাবিক্ষণ নিয়নেি
েনিটনিং এি জন্য ৪০০টি খাল সিফাবিন্স সসকশি নিেবাণ কাবজি ব্যয়ও স্লুইস/পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো
নিেবাণ/বেিােি খাবি স াে কিা হবয়বছ।
 ১ে সংবশানিি নিনপনপবি ২টি স্লুইস (প্রনিটি ২সভন্ট) নিেবাণ িািদ ৪.৪৫ সকাটি টাকা (প্রনিটি েবড় ২.২২৫০
সকাটি টাকা) এিং ৪টি স্লুইস পুিি বাসি িািদ ১.৪৩ সকাটি টাকা িবয়বছ। ২য় সংবশানিি নিনপনপবি ২টি স্লুইস
নিেবাণ িািদ (প্রনিটি ২.৩০৫০ সকাটি টাকা কবি) ৪.৬১ সকাটি টাকা এিং ৪টি স্লুইস পুিি বাসবিি সক্ষবত্র ১.৮৩
সকাটি টাকা কিা হবয়বছ। এই ব্যয় বৃনিি কািণ সর্ম্বকব িলা হবয়বছ স , দিপত্র অন্তর্ভবি আইবটে (নশট পাইল,
িং কিা, ওবয়নডং, নসনস ব্লক নিেবাণ ইিযানদ) এিং দিপত্র িনহর্ভবি িতুি আইবটে (এবপ্রাি সিাি নিেবাণ,
পনিিহিকৃি োটিি কাজ, অনিনিি/লানশ োটি অপসািণ, ফ্লাপ সেইট ও সেইট সপইনন্টং ইিযানদ) অন্তর্ভবনিি
প্রবয়াজিীয়িা সদখা সদওয়ায় িতুি িকশাি আবলাবক সভনিবয়শি প্রস্তাি অনু ায়ী চুনিমূল্য নিি বানিি হওয়ায় এ
খাবি ব্যয় বৃনি সপবয়বছ।
 ফােবাি কযািাল নসবস্টে নিষবয় জািা ায়, প্রকবেি ১ে সংবশানিি অনুবোনদি নিনপনপবি ১৭০০০ সহক্টি ফােবাি
কযািাল নসবস্টে (নিে ৮৫০টি, পার্ম্ ৯৫০টি, পার্ম্ হাউস-০টি, সহিাি ট্যাঙ্ক-০টি, ইউনপনভনস পাইপ ৬৮০
নকনে, নপ্র-বপইি নেটাি ৮০০টি) িািদ ১১২.২২ সকাটি টাকাি সংস্থাি িাখা হয়। প্রকবেি ২য় সংবশািিীবি
১৮০০০ সহক্টি ফােবাি কযািাল নসবস্টে (নিে ৮৫০টি, পার্ম্ ৮৯০টি, পার্ম্ হাউস-৮৫০টি, সহিাি ট্যাঙ্ক-৮৫০টি,
ইউনপনভনস পাইপ ৮৫০ নকনে, নপ্র-বপইি নেটাি ৯০২টি) িািদ ২১৭.৫০ সকাটি টাকাি সংস্থাি িাখা হয়। এই
সংবশািবিি কািণ সর্ম্বকব জািা ায়, প্রকবেি অনুবোনদি নিনপনপবি ফােবািস কযািাল নসবস্টে, নপ্র-বপইি
নেটাি, পার্ম্ ও িানিি পাইপ ইিযানদ (প্যাবকজ CW-05, CW-06, CW-07) এি ব্যয় প্রাক্কলি ২০১৩-১৪
সাবলি দি অনু ায়ী টিনপকযাল নিজাইি অনুসিণ কবি নপনপটিএ পিােশবক কতৃক
ব প্রণীি হয়। ইবিােবধ্য প্রায়
০৫ িছি অনিিানহি হওয়ায় সিট নশনিউল পনিিিববিি কািবণ ২০১৭-১৮ সাবলি নশনিউল সিট এিং িতুি
আইবটবেি অন্তর্ভবনি (মূল প্রাক্কলি ৭৫টি আইবটবেি নিপিীবি অনুবোনদি িকশানুসাবি ১১৩টি হয়) এিং
আন্তজবানিক দিপত্র আহব্বাবিি োধ্যবে গৃহীি দিপবত্রি সি বনিম্ন সিসপিনসভ দিদািাি উদ্ধৃি মূবল্যি নভনিবি
২য় সংবশািিীবি ব্যয় প্রাক্কলি কিা হয়।
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 ১ে সংবশানিি নিনপনপবি একটি সাি-বস্টশিসহ ১৮০ নকনে নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি উিিকিণ িািদ ৪৪.৪০ সকাটি
টাকাি সংস্থাি িবয়বছ। প্রকবেি এই অবঙ্গি ব্যয় বৃনিি সক্ষবত্র িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব কতৃক
ব জািা ায়,
নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ পিনি উিিকিণ আইবটেটি প্রকবেি cw-04 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি। উি প্যাবকবজি
সিসপিনসভ সি বনিম্ন দিপত্র মূল্য ৪৬৯৪.০০ লক্ষ টাকা নকন্তু নিনপনপবি িিাে সংস্থাি কে থাকায় কাবজি
পনিোণ কনেবয় ৪৪৩৬.০০ লক্ষ টাকাি কা বাবদশ সদওয়া হয়। ফবল, একটি সািবস্টশি ও ১৮০ নকনে নিিিণ
লাইি নিেবাবণি জন্য দিপত্র সোিাবিক অনিনিি ২৫৮.০০ লক্ষ টাকাি প্রবয়াজি পবড়। এছাড়া প্রাক-মূল্যায়বি
ওভািবহি নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি ১৮০ নকনে’ি পনিিবিব ৩০ নকনে বৃনি সপবয় ২১০ নকনে হওয়ায় অনিনিি
৫৫০.০০ লক্ষ টাকাি প্রবয়াজি সদখা সদয়। অনিকন্তু ৮৫০টি নিবে নিদ্যযৎ এিানজব নেটাি সংব াে, নিিাপিা ও
এনপ্লবকশি জাোিি, নফনজনিনলটি, ৫টি নিবে সসালাি নিদ্যযৎ স্থাপবিি জন্য দিপত্র িনহর্ভবি ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা
বৃনি সপবয় সংস্থািকৃি ৪৪.৪০ সকাটি টাকাি নিপিীবি সোট ৫৬ সকাটি টাকাি প্রবয়াজি হওয়ায় এ খাবি ব্যয়
বৃনি সপবয়বছ।
 প্রকল্পল্পি ১ম সংল্পর্ারিি অনুল্পমারেি রিরপরপল্পি পিামর্শক স্টসো র্ো-প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন
কন্সাল্পেন্ট (রপএমরিরস) (আন্তজশারিক ৮২ জনমাস ও স্টের্ীয় ৪৯৮ জনমাস) োেে ৫২.৮৮ স্টকাটি টাকা এেং
পিামর্শক স্টসো র্ো- ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) ফি এমআইরপ (আন্তজশারিক ৪৪ জনমাস
ও স্টের্ীয় ১৩৭৪ জনমাস) োেে ৪৮.২৬ স্টকাটি টাকা সংস্থান িাখা য়। প্রকল্পল্পি ২য় সংল্পর্ািনী প্রস্তাল্পে প্রল্পজক্ট
ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন কন্সাল্পেন্ট (রপএমরিরস) (আন্তজশারিক ৪৯ জনমাস ও স্টের্ীয় ১৫২০ জনমাস) োেে
৫৪.১৮৩৩ স্টকাটি টাকা এেং পিামর্শক স্টসো র্ো- ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) ফি
এমআইরপ (আন্তজশারিক ৪৪ জনমাস ও স্টের্ীয় ১৩৭৪ জনমাস) োেে ৫৫.৪৪৭৪ স্টকাটি টাকা প্রাক্কলন কিা য়।
পিামর্শক খাল্পি ব্যয় বৃরিি কািণ সম্পল্পকশ জানল্পি চাওয়া ল্পল পারন উন্নয়ন স্টোল্পি শি প্ররিরনরি জানান স্টর্ প্রকল্পল্পি
১ম সংল্পর্ারিি অনুল্পমারেি রিরপরপ অনুর্ায়ী সংল্পর্ারিি চুরিমূল্য রপএমরিরস পিামর্শক োোে ৫৮.৮৭ স্টকাটি,
এি মল্পে ৪.৬৯ স্টকাটি টাকা ট্যাক্স, িযাট খাল্পি স্টেখাল্পনা আল্পে, অেরর্ষ্ট ৫৪.১৮৩৩ স্টকাটি টাকা রপএমরিরস স্টসো
খাল্পি প্রের্শন কিা ল্পয়ল্পে। এোো, আইএমও পিামর্শক োেে মূল চুরিমূল্য ৫০.৭৪ স্টকাটি টাকা। এি মল্পে
১.১৩ স্টকাটি টাকা ট্যাক্স, িযাট খাল্পি স্টেখাল্পনা ল্পয়ল্পে, অেরর্ষ্ট ৪৯.৬১ স্টকাটি টাকাি সাল্পে ২ েেি সময় বৃরিি
জন্য আিও অরিরিি ৫.৮৪ স্টকাটি টাকাস স্টমাট ৫৫.৪৫ টাকা স্টেখাল্পনা ল্পয়ল্পে।
 প্রকবেি ১ে সংবশানিি অনুবোনদি নিনপনপবি ভূনে অনিগ্রহবণি সকাবিা সংস্থাি নছল িা। প্রকবেি ২য়
সংবশািিীবি ৪০ শিাংশ ভূনে অনিগ্রহণ িািদ ৫০.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা হবয়বছ। এই ব্যয় বৃনিি ব্যাপাবি
জািা ায়, প্রকবেি আওিায় নিিিনেি নিদ্যযৎ নিন িকিবণি লবক্ষয ১টি সািবস্টশি নিেবাণ দিকাি। ইবিােবধ্য
খাসজনে সংগ্রবহি জন্য সজলা প্রশাসবকি োধ্যবে প্রবিষ্টা গ্রহণ কিা হবলও সুনিনদ বষ্ট জায়োয় খাস জনে িা
পাওয়ায় সািবস্টশি নিেবাণ কাজ ব্যহি হবে নিিায় প্রকবেি ২য় সংবশািিী প্রস্তাবি ৪০ শিাংশ ভূনে অনিগ্রহণ
িািদ ৫০.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা হয়।
 প্রকবেি অনুবোনদি আিনিনপনপ’ি ক্রয় পনিকেিা অনু ায়ী সভৌি কাবজি সোট ১৩টি প্যাবকবজি সংস্থাি আবছ।
িন্মবধ্য ৯টি প্যাবকবজি সটন্ডাি আহিাি কিা হবয়বছ; াি ৬টি কা বাবদশ প্রদাি কিা হবয়বছ এিং ৩টি
প্যাবকবজি কা বাবদশ প্রনক্রয়ািীি আবছ। প্রকবেি ২য় সংবশািিী অনু ায়ী খাল পুিঃখিবি নপ্র-ওয়াকব জনিপ ও
িকশা অনু ায়ী ৩০% কে আথ বওয়াকব ভনলউে সদখা সদওয়ায় ক্রয়-পনিকেিায় ৪টি প্যাবকজ (CW-09, CW11, CW-12, CW-13) িাদ সদওয়াি প্রস্তাি কিা হয়। ফবল ২য় সংবশানিি নিনপনপবি ৯টি পূিব কাবজি
প্যাবকজ (CW-01, CW-02, CW-03, CW-04, CW-05, CW-06, CW-07, CW-8A, CW-8B) ও
২টি পিােশবক সসিাি প্যাবকজ (CS-1, CS-2) অন্তর্ভবি হয়।
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সটনিল-১.৩: সংবক্ষবপ নিনপনপ সংবশািি
ক্র
রম
ক
নং

প্রিাি প্রিাি অঙ্গসমূহ

মূল নিনপনপ
আইবটে

আনথ বক (লক্ষ
টাকা)

১

২

৩

৪

১

উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি

৫৯৯.৬৩

২

স্লুইি পুিি বাসি

২২.৬০
নকনে
৪টি

৩

৬

স্লুইি নিেবাণ (২×৩
সভন্টস)
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো
পুিি বাসি
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো
নিেবাণ
খাল পুিঃখিি

৭

ফােবাি কযািাল নসবস্টে

৮

নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ
পিনি উিিকিণ

৯

নিে পনিিালি ও
িক্ষণাবিক্ষণ
সোট

৪
৫

১ে সংবশানিি নিনপনপ

২য় সংবশানিি নিনপনপ

আনথ বক (লক্ষ
টাকা)

আনথ বক (লক্ষ
টাকা)

আইবটে

আইবটে

৫

৬

৭

৮

২৮৪.০০
১৪৩.০০

১৭.৭৫
নকনে
৪টি

৫৪৪.০০

১৩০.০৯

২২.৬০
নকনে
৪টি

১৮৩.১৫

২টি

৪০৪.৮৭

২টি

৪৪৫.০০

২টি

৪৬১.৬৪

৩টি

১১৬.০১

৩টি

১২৮.০০

৩টি

২২৪.২৩

৫টি

১৭৮০.০২

৫টি

১৯৫৮.০০

৪টি

৮৯৫.৯৭

৪৬০.০০
নকনে
১৭০০০
সহক্টি
১৮০.০০
নকনে

৬১৬৮.৮০

৭১৬০.০০

২৮০৮.০০

২০০০.০০

৪০৫.০০
নকনে
১৮০০০
সহক্টি
১টি সািসস্টশিসহ
২১০.০০
নকনে
১টি

৪১১২.৮৪

১টি

৪৬০.০০
নকনে
১৭০০০
সহক্টি
১টি সািসস্টশিসহ
১৮০.০০
নকনে
১টি

৪৫৭৩৫.৭২

-

৪৬৭১০.১৬

-

-

১০১৮৫.৫৮
২৪০০.০০

১১২২২.০০
৪৪৪০.০০

২১৭০০.০০
৫৬০০.০০

২০০০.০০

১ে হবি
২য়
সংবশািিীি
আনথ বক ব্যয়
হ্রাস/বৃনি
(%)
৯
১০৭.০৪%
বৃরি
২৮.০৮%
বৃনি
২৬.২১%
বৃরি
৭৫.১৮%
বৃরি
৫৪.২৪%
হ্রাস
৪২.৫৬%
হ্রাস
৯৩.৩৭%
বৃনি
২৬.১৩%
বৃনি
হ্রাস/বৃনি
সিই

৫৮০১৪.০০

িথ্যসূত্রঃ নিনপনপ (২০১৪), আিনিনপনপ (২য় সংবশানিি) (জুি, ২০১৯)

১.৫ অথ বায়বিি অিস্থা (মূল/সংবশািি-এি হ্রাস/বৃনিি হাি)
সটনিল-১.৪: অথ বায়বিি মূল/সংবশািবিি হ্রাস/বৃনি

সোট

প্রাক্কনলি ব্যয়
নজওনি
প্রকে সাহায্য

সোট

মূল
৪৫৭৩৫.৭২ ৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০
১ে
৪৬৭১০.১৬ ৮৯৩৫.৭২ ৩৭৭৭৪.৪৪
৯৭৪.৪৪
সংবশানিি
২য়
৫৮০১৪.০০ ১০৪১৪.০০ ৪৭৬০০.০০ ১১৩০৩.
সংবশানিি
৮৪
িথ্যসূত্রঃ নিনপনপ (২০১৪), আিনিনপনপ (২য় সংবশানিি) (জুি, ২০১৯)

ব্যয় হ্রাস/বৃনি
নজওনি
১৪৭৮.২৮

প্রকে
সাহায্য
৯৭৪.৪৪
৯৮২৫.৫
৬

বৃনিি হাি
(%)
২.১৩%
২৪.৭২%
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১.৬ প্রকবেি প্রিাি প্রিাি কাজসমূহ
সটনিল-১.৫: প্রকবেি প্রিাি অবঙ্গি পনিোণ ও প্রাক্কনলি ব্যয়
ক্রনেক
িং

মূল অঙ্গসমূহ

সংখ্যা/পনিোণ

১
২
৩
৪
৫

১৭.৭৫ নকনে
৪টি
২টি
৩টি
৪টি

৬

উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি
স্লুইি পুিি বাসি
স্লুইি নিেবাণ (২×৩ সভন্টস)
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ (২×২
সভন্টস, ১×১ সভন্টস, ১×৫ সভন্টস)
খাল পুিঃখিি

সি ববশষ অনুবোনদি নিনপনপ
অনু ায়ী প্রাক্কনলি ব্যয় (বকাটি
টাকায়)
৫.৪৪০০
১.৮৩১৫
৪.৬১৬৪
২.২৪২৩
৮.৯৫৯৭

৪০৫.০০ রকরম

৪১.১২৮৪

৭
৮

ফােবাি কযাবিল নসবস্টে
নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ পিনি উিিকিণ

১৮০০০ সহক্টি
১টি সাি-বস্টশিসহ
২১০.০০ নকনে
৯
নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ
১টি
িথ্যসূত্রঃ নিনপনপ (২০১৪), আিনিনপনপ (২য় সংবশানিি) (জুি, ২০১৯)

২১৭.০০০০
৫৬.০০০০
২০.০০০০

১.৭ অঙ্গনভনিক লক্ষযোত্রা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক িলোি প্রকেটি
জুি, ২০২২ সাবল সোপ্ত হবি। এি েবধ্য সিশ নকছু প্রকে উপাদাি/অবঙ্গি কাজ সশষ প বাবয় িবয়বছ। নিবি প্রকবেি
অঙ্গনভনিক কাবজি সি ববশষ অগ্রেনিি অিস্থা সািনণ আকাবি সদওয়া হলঃ
সটনিল-১.৬: প্রকবেি অঙ্গনভনিক প্রিাি কাবজি এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত িাস্তি ও আনথ বক অগ্রেনি
ক্রনে
ক
িং

মূল অঙ্গসমূহ

একক

১

২

৩

১ উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি
২ স্লুইবসি পুিি বাসি ও খাল

১৭.৭৫ নকনে
৪টি

উবেখপূি বক (৮০)

৩ স্লুইস নিেবাণ (২*৩ সভন্ট) খাল
উবেখপূি বক (৯৪)

২টি

এরপ্রল ২০২০ প বন্ত িলনি অথ ব িছবিি
িলনি অথ বিছবিি
ক্রেপুনেভূি কাবজি
লক্ষযোত্রা
এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত
অগ্রেনি
অগ্রেনি
িাস্তি
আনথ বক আইবটবেি আনথ বক আইবটবেি আনথ বক
(%) (লক্ষ টাকা) সভৌি (লক্ষ টাকা) সভৌি (লক্ষ টাকা)
(%)
(%)
৪
৫
৬
৭
৮
৯
৮৭.০০ ২১১.৮৪ ৪৭.৭৯% ২৬০.০০ ১৭.০০%
%
৬৩.৭৯
%
৬৪.৫০
%

৭৯.৭৩

২০০.৯৬

৬৫.৬৭% ৪২৩.৪৪
-

২.৮৭% ৭১.৮৯
২.৮৭%
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ক্রনে
ক
িং

মূল অঙ্গসমূহ

একক

৪ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি

৩টি

৫

পুিি বাসি খাল উবেখপূি বক (৫৮)
পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি নিেবাণ
(২*২ সভন্টস, ১*১ সভন্টস, ১*৫
সভন্টস) খাল উবেখপূি বক (১৬৮)

৪টি

এরপ্রল ২০২০ প বন্ত িলনি অথ ব িছবিি
িলনি অথ বিছবিি
ক্রেপুনেভূি কাবজি
লক্ষযোত্রা
এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত
অগ্রেনি
অগ্রেনি
িাস্তি
আনথ বক আইবটবেি আনথ বক আইবটবেি আনথ বক
(%) (লক্ষ টাকা) সভৌি (লক্ষ টাকা) সভৌি (লক্ষ টাকা)
(%)
(%)
৬৩.৭৯ ১২৮.৯৯ ৪১.০৪% ৪৫৯.৭৬ ২.৮৭%
%
৬৩.৭৯
%

৫১৫.৩৯

-

৬ খাল পুিঃখিি

৪০৫ নকনে

৮৯.০০
%

৩৩৫৪.৮৭ ২৩.৮৮% ৯৮১.৯৭

৭ ফােবাি কযািাল নসবস্টে

১৮০০০ সহঃ

১২.৬৩
%

১২৯৩.৮৪ ২২.৩০%

(১৮০০০ সহক্টি সসি)
[নিে-৮৫০টি; পার্ম্-৮৯০টি;
পার্ম্ হাউস-৮৫০টি; সহিাি
ট্যাংক-৮৫০টি; নপনভনস পাইপ৮৫০নকনে; নপ্রবপইি নেটাি৮৬০টি;

৮ নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ পিনি
উিিকিণ
৯ নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ

৫২.০০
১টি সাি%
সস্টশিসহ
২১০.০০ নকনে
০.০০%
১টি

৪৮৩৮.
৮১

২০৫০.৭৭ ২৫.০০% ১৪০০.০

১.৪৩%

৮.০০% ২২১.৯
৯
৪.৪৩% ২০৯২.
৩৬

০.০০%

-

-

-

০
০.০০

০.০০%

০.০০

(ভূ-েভবস্থ পাইপলাইবিি
আংনশক নিেবাণ; ফাবেবি সসি
ব্যিস্থাপিা) (িতুি প্যাবকজ)

িথ্যসূত্রঃ আিনিনপনপ (২য় সংবশানিি) (জুি, ২০১৯), প্রকল্প অরফস ও আইএমইরি-০৫

১.৮ প্রকবেি কেবপনিকেিা
নিনপনপ ও আিনিনপনপ অনু ায়ী প্রকবেি িছিনভনিক িিাে, ছাড় ও ব্যয় কেবপনিকেিাি সটনিল নিবি উবেখ কিা
হলসটনিল-১.৭: প্রকবেি িছিনভনিক কেবপনিকেিা (লক্ষ টাকায়)
অথ বিছি

প্রকে সংবশািি
নজওনি (এফই)

১

২

৩

িছি-১-অথ বিছিঃ
২০১৪-১৫

২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল

২০৭.৯৯ (-)
২০৭.৯৯ (-)
১২৯০.১৪ (-)

ব্যয়
প্রকে সাহায্য (নপএ)
আিনপএ
নিনপএ
নজওনি নিবশষ নহসাি
৪
৫
৬
-

-

২৮৮.৮৩
২৮৮.৮৩
২৪০৭.৭০

৩৬০.৪৫
৩৬০.৪৫
৯৬৩.১৩

সোট

৯
৮৫৭.২৭
৮৫৭.২৭
৪৬৬০.৯৭
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অথ বিছি

প্রকে সংবশািি
নজওনি (এফই)

িছি-২-অথ বিছিঃ
২০১৫-১৬
িছি-৩-অথ বিছিঃ
২০১৬-১৭
িছি-৪-অথ বিছিঃ
২০১৭-১৮
িছি-৫-অথ বিছিঃ
২০১৮-১৯
িছি-৬-অথ বিছিঃ
২০১৯-২০
িছি-৭-অথ বিছিঃ
২০২০-২১
িছি-৮-অথ বিছিঃ
২০২১-২২

সোট

২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল
২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল
২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল
২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল
২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল
২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল
২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল
২য় সংবশািি
১ে সংবশািি
মূল

৫৩৯.৩১ (-)
১২৩১.৬০ (-)
১৭৭৪.৪২
৫৭৯.৩৯ (-)
১৬৬১.৮৬
১৮৮৭.০২ (-)
৫২৯.৬১ (-)
১৯৮৬.৯৩ (-)
১৯২৯.০২ (-)
৭৪৭.০০ (-)
২১৭৯.৫৭ (-)
২০৫৫.১২(-)
১৫৫৫.৮১(-)
১৬৬৭.২৭(-)
৩২০৫.১৪(-)
৩০৪৯.৭৭(-)
১০৪১৪.০০ (-)
৮৯৩৫.৭২(-)
৮৯৩৫.৭২(-)

ব্যয়
প্রকে সাহায্য (নপএ)
আিনপএ
নিনপএ
নজওনি নিবশষ নহসাি
-

১৪১৭.০২
২৮০২.১৫
৪৪৮৮.১৫
২৩২২.১৯
৬৮৮০.০০
৭০২৪.১৬
২০৩৭.৭৬
৯২৮৬.২৬
৮২৮১.২১
৪৫৯০.০০
৭২৫৪.৮৩
৫৭৯৮.৭৮
৮৬৪৯.৫৯
৫১০৪.৭৬
১৬৮০৫.৬৬
৫১৪৫.৩৭
৪১২৫৬.৪০
৩১৬১৬.৮৪
২৮০০০.০০

৮৩৬.০৯
১০৭৮.২৫
১৩৪৪.৮০
৩৪৪.৬১
১৭৫২.৩৩
১৯৭৩.২৭
৪৪৪.০০
১০৫৫.৩৬
২৩৯১.৬৪
৩৬১.০০
৯৮০.৯৭
২১২৭.১৬
৯৪৭.৮৩
৯৩০.২৫
১৬৯৯.১৭
১৩৫০.৪৫
৬৩৪৩.৬০
৬১৫৭.৬০
৮৮০০.০০

সোট

২৭৯২.৪২
৫১১২.০০
৭৬০৭.৩৭
৩২৪৬.১৯
১০২৯৪.১৯
১০৮৮৪.৪৫
৩০১১.৩৫
১২৩২৮.৫৫
১২৬০১.৮৭
৫৬৯৮.০০
১০৪১৫.৩৭
৯৯৮১.০৬
১১১৫৩.২২
৭৭০২.৭৮
২১৭০৯.৯৭
৯৫৪৫.৫৯
৫৮০১৪.০০
৪৬৭১০.১৬
৪৫৭৩৫.৭২

িথ্যসূত্রঃ নিনপনপ (২০১৪), আিনিনপনপ (২য় সংবশানিি) (জুি, ২০১৯)

১.৯ আিনিনপনপ অনু ায়ী ক্রয় পনিকেিা
প্রকবেি অনুবোনদি আিনিনপনপ’ি ক্রয় পনিকেিা অনু ায়ী সভৌি কাবজি সোট ৯টি পূিব কাবজি প্যাবকজ (CW-01,
CW-02, CW-03, CW-04, CW-05, CW-06, CW-07, CW-8A, CW-8B) ও ২টি পিােশবক সসিাি
প্যাবকজ (CS-1, CS-2) অন্তর্ভবি আবছ। এি েবধ্য CW-01, CW-02, CW-03, CW-04 প্যাবকবজি কাজ প্রায়
সশবষি পবথ। অন্য প্যাবকবজি কাবজি ক্রয় প্রনক্রয়া িলোি।

১.১০ লে সেে
আিনিনপনপবি (জুি, ২০১৯) ৪*৪ ম্যানট্রি-এি একটি লে-বেে সদয়া আবছ। উি লে-বেবে Narrative Summary
(NA), Objective Verifiable Indicators (OVI), Means of Verification (MOV), Important
Assumptions (IA) কলাে িাখা হবয়বছ। Narrative Summary কলাে-এ ইিপুট, আউটপুট, প্রকবেি উবেশ্য ও
লক্ষয িণ বিা কিা হবয়বছ। লে-বেে প্রস্তুি কিবি If এিং Then যুনি অনুসিণ কিা হবয়বছ।
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সটনিল-১.৮: প্রকবেি লে-বেে
িণ বিাি
সািসংবক্ষপ
(Narrative

উবেবশ্যি ািাইব াগ্য সূিকসমূহ
(Objectively Verification
Indicators)

summary)

১
প্রকবেি লক্ষয
সসি কা ব
সটকসইকিণ ও
উৎপাদিশীলিা
বৃনি;

২
 নিনদ বষ্ট বৃহৎ আকাবিি সসি প্রকবে শুষ্ক
সেৌসুবে সসবিি এলাকা ২০% বৃনি সপবয়
৯৫,০০০ সহক্টি সথবক ১১৪, ০০০ সহক্টবি
উিীিকিণ;
 পুনে শাসন ও ব্যেস্থাপনাি ফল্পল ২০১৩
সাল্পলি স্টেসলাইন েক্ষিা ৩৫% স্টেল্পক
পারন ব্যে াল্পিি েক্ষিা ১৫% বৃরিকিণ;
 পনিিালি ও ব্যিস্থাপিা ব্যয় িিবোবিি
প্রবয়াজিনভনিক িিাবেি ২০% সথবক
বৃনি সপবয় ৯০% উিীিকিণ;

প্রকবেি উবেশ্য 
মুহুিী সসি

প্রকবেি উিয়বিি
োধ্যবে প্রকবেি
সটকসইকিণ;

িন্যা নিয়ন্ত্রণ
এিং পানি
সর্ম্বদি কা বকি

ব্যিহাি
নিন িকিণ;

আউটপুটসমূহ
সাফল্য নভনিক
সসি ব্যিস্থাপিা
এিং কৃনষ
সহায়িা
পনিবষিা
প্রনিষ্ঠাকিণ;

ািাইকৃি আনথ বক
সংস্থাি

গুরুত্বপূণ ব
অনুোি/পূি বিািণাসমূহ

(Means of
Verifications)

(Important
Assumptions)

৩
প্রকবেি পনিিীক্ষণ
ও মূল্যায়ি
প্রনিবিদি
নপনপনপ অপাবিটবিি
িানষ বক প্রনিবিদি
নপনপনপ অপাবিটবিি
ব্যয় পুিরুিবিি
িানষ বক নিবৃনি এিং
সিকািী সিকি ব

পূি বানুোিসমূহ

জুি, ২০২২

প্রকবেি পনিিীক্ষণ
মুহুিী স্টসচ প্রকল্পল্পি শুকল্পনা স্টমৌসুল্পম স্টসচ ও মূল্যায়ি
এলাকা ১১,৩০০ স্ট ক্টি স্টেল্পক ২৮% বৃরি প্রনিবিদি;
স্টপল্পয় ১৪,৪৫০ স্ট ক্টল্পি উন্নীিকিণ;
নপনপনপ অপাবিটবিি
পাশাপানশ সিাবিা সেৌসুবে ২৫০০ সহক্টি িানষ বক প্রনিবিদি;

ভূনে সসবিি োধ্যবে িাি ব্যিীি অন্যান্য
শবস্যি িাষকিণ;
পুনে শাসন ও ব্যেস্থাপনাি ফল্পল ২০১৩
সাল্পলি স্টেসলাইন েক্ষিা ৩৫% স্টেল্পক
জল ব্যে াল্পিি েক্ষিা ১৫% বৃরিকিণ;
 প্রনি িছি ২০০ এেএে৩ পানি সিিিাহ
কিা এিং নপ্রবপইি নেটাবিি োধ্যবে
সংগৃহীি ২.১ নেনলয়ি িলাি পানিি
িাজস্ব স াোি সদওয়া;
 এফআইআিআিঃ ১৩.৭৫৫%
 ইআইআিআিঃ ১৮.৪২%
জুি, ২০২২
 মুহুিী সসি প্রকবেি েি িড় আকাবিি সসি
প্রকবেি জন্য দীর্ ববেয়াদী ইজািা চুনি;
 সলবভল ২ এিং সলবভল ৩ কেপবক্ষ ৮০%
MOM ব্যয় পুিরুিাি সহ কা বকি সসি
ব্যিস্থাপিা;
 কেপবক্ষ ২০% েনহলা প্রনশক্ষণাথী সহ
ফােবািস
নফড নিয নালয় এিং
সিবোন্সবট্রশি প্লট প্রনিষ্ঠাকিণ;

৪

ব্যয় পুিরুিাি সহ
নপনপনপ অপাবিটি
প্রনিষ্ঠায় সিকাি,
িাজনিনিক ও স্থািীয়
সস্টকবহাডািবদি
সেথ বি;

নপনপনপ অপাবিটবিি
ব্যয় পুিরুিবিি
ঝনুঁ ক
িানষ বক নিবৃনি এিং
সিকািী সিকি ব;
জলিা ু পনিিিববিি
কািবণ পানিি
সহজলভযিা হ্রাস;

সইকৃি ইজািা
চুনি

পূি বানুোিসমূহ

গুণেি সিসিকািী খাি
নপনপনপ অপাবিটবিি সসি ব্যিস্থাপিা
সিকি ব
অপাবিটি নিযুি কিা
স বি পাবি;
ঝনুঁ ক
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িণ বিাি
সািসংবক্ষপ
(Narrative
summary)

উবেবশ্যি ািাইব াগ্য সূিকসমূহ
(Objectively Verification
Indicators)

ািাইকৃি আনথ বক
সংস্থাি

গুরুত্বপূণ ব
অনুোি/পূি বিািণাসমূহ

(Means of
Verifications)

(Important
Assumptions)

িাপাউবিা কেীিা
MOM’সক
সিসিকািী খাবি
স্থািান্তি কিবি িািা
সৃনষ্ট কিবি পাবি;
সসি ব্যিস্থাি
 মুহুিী সসি প্রকে নিেবাবণি সেয় েনহলা, িাপাউবিা, আইএেও পূি বানুোিসমূহ
অিকাঠাবো
২০% েিীি ও সাোনজকভাবি িনঞ্চি সিকি ব এিং
সসিা-সংগ্রহ
পুিি বানসিকিণ ও
এেআইএস সিটা
েনেকিা পুিি বানসি হবয়বছ;
(প্রনকউিবেন্ট)
আধুনিকীকিণ;
নশনিউল;
ঝনুঁ ক
আইি িািা নিি বানিি
অবথ বি সিবয় ব্যয় বৃনি;
পূি বানুোিসমূহ

প্রকেটি কা বকি  প্রকল্প ২’ি জন্য পর্ শায়ক্ররমক অে শায়ন এনিনি সিকি ব
প্রানিষ্ঠানিক
অনুল্পিাি রনরে শষ্ট সমল্পয় জমা োন;
নিকাবশি োধ্যবে  প্রকে িানষ বক চুনি সর্ম্াদি এিং আনথ বক সিকি ব
িাপাউবিা’ি
দক্ষিাি সাবথ
নপএেইউ’সি প বাপ্ত
নিিিবণি সেয়সূিী পূিণ কবি;
পনিিানলি;
প্রকবেি
অগ্রেনি
কেী সিিিাহ;
 প্রকে এেআইএস েঠি;
প্রনিবিদি
ইিপুটসমূহ
১.০
সাফল্য নভনিক সসি ব্যিস্থাপিা এিং কৃনষবক্ষত্র সহায়িা পনিবষিা প্রনিষ্ঠা কিা হয়;
১.১

নপনপনপ ব্যিস্থাপিা একটি বৃহৎ আকাবিি সসি প্রকবেি জন্য চুনিিি হবয়বছ;

১.২

মুহুিী সাি প্রকবে নিে ব্যিস্থাপিা সাবপাবট বি জন্য িাস্তিায়ি সেিয় কনেটি (আইনসনস) প্রনিনষ্ঠি
হবয়বছ;

১.৩

ব্যিস্থাপিা চুনিি সর্ম্াদবিি িাি িছবি েবধ্য কা বকিী পনিিালি ও ব্যিস্থাপিা;

১.৪

প্রকবেি ৭ িছবিি েবধ্য দীর্ ববেয়াদী ইজািা চুনি;

২.০

সসি ব্যিস্থাি অিকাঠাবো পুিি বানসিকিণ ও আধুনিকীকিণ;

২.১

মুহুিী প্রকবেি জন্য অনগ্রে কাবজি চুনি া অন্তর্ভবিঃ (ক) খাল খিি ও িাঁি পুিি বাসি এিং (খ)
২০০০ সহক্টি জনেবি সসবিি জন্য পার্ম্ ও পাইপ স্থাপি;

২.২

মুহুিী প্রকবেি জন্য িানক কাবজি চুনি া অন্তুর্ভবিঃ (ক) কাঠাবো, িদী শাসি এিং নিনডং; (খ)
নিদ্যযিায়ি এিং (ে) িানক সসিকাবজি জন্য পার্ম্ ও পাইপ স্থাপি;
নপএেনিনস চুনিকৃি িকশা;

৩.০
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লে-বেে অনু ায়ী প্রকবেি অন্যিে লক্ষয হবে সটকসই সসি ব্যিস্থা ও উৎপাদিশীলিা বৃনি িথা প্রকে সটকসইকিণ,
িন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কা বকিভাবি পানি সর্ম্বদি ব্যিহাি। লে-বেবেি আবলাবক প্রকেটি সঠিকভাবি পনিিানলি হবে নকিা
িা নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি োধ্যবে প বাবলািিা ও নিবেষণ কিা হবয়বছ া িতুথ ব অধ্যাবয় সনিবিনশি কিা হবয়বছ।

১.১১ পনিকেিা সটকসইকিণ
প্রকেটি সটকসইকিবণি লবক্ষয িািানিি কা বক্রে গ্রহণ কিা দিকাি। এি েবধ্য পানি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাি প্রনশক্ষণ ও
কাবজি জিািনদনহিা। এি ফবল পার্ম্ হাউসগুবলাি সুষ্ঠু িক্ষণাবিক্ষণ ও কৃষবকি থা থ পানি সিিিাহ নিন ি কিা
সম্ভি হবি। এছাড়া নদও অনুবোনদি িকশা সোিাবিক সসি খাবলি সেিােি ও িক্ষণাবিক্ষণ নিয়নেি েনিটনিং এি
জন্য ৪০০টি খাল সিফাবিন্স সসকশি নিেবাবণি কিা হবয়বছ, িথানপও েনিটনিং ব্যিস্থা স ি থা থ কতৃপব বক্ষি নিকবট
দায়িি থাবক সস প্রবিষ্টা থাকবি হবি। কৃষকবক উদ্ধুিকিণ ও ফসবলি নিনিড়িা বৃনি কিবি শিাংশ প্রনি পানি ব্যিহাবি
খিি নুযিিে িাখবি হবি াবি অনিক হাবি অিািাদী জনে িাবষি আওিার্ভি হবি পাবি।
প্রকেটি িাস্তিায়বিি ফবল স্মাট ব কাি ব, নপ্রবপইি নেটাি ইিযানদ সংব াজবিি োধ্যবে কেবসংস্থাি সৃনষ্ট হবি া দানিরতা
নিবোিবি সহায়ক হবি (SDG-1) । িািীবদি সনক্রয় অংশগ্রহবণি ফবল কেবসংস্থাি সৃনষ্ট হবি এিং সজন্ডাি ইকুযইটি
িজায় থাকবি (SDG-5)। এছাড়া প্রকেটি িাস্তিায়বিি ফবল প্রিযক্ষভাবি সসি ব্যিস্থাপিাি উিয়ি, কে পানি ব্যিহাি
কবি অনিক খায ন ফলি ও সসি সুনিিাি উিয়ি সানিি হবি (SDG-6)। এভাবি প্রকেটি িাস্তিায়বিি োধ্যবে
সটকসইকিণ কিা স বি পাবি।
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নিিীয় অধ্যায়
নিনিড় পনিিীক্ষণ কাজ পনিিালি পিনি ও সেয়নভনিক পনিকেিা
িানষ বক উিয়ি কেবসূনি (এনিনপ) র্ভি উিয়ি প্রকেসমূহ পনিকেিা েন্ত্রণালবয়ি অিীি িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি
নিভাে কতৃক
ব পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কিা হয়। এি োধ্যবে সিকাবিি সকল েন্ত্রণালয়/নিভাে ও সংস্থা কতৃক
ব
িাস্তিায়িািীি/িাস্তিানয়ি প্রকবেি সানি বক অিস্থাি িথ্য পাওয়া ায়। িলোি প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি
প্রনিবিদবিি োধ্যবে উিয়ি প্রকে িাস্তিায়বিি ফবল অনজবি অনভজ্ঞিা আইএেইনি সংনেষ্ট কিবপক্ষবক অিনহি কবি।

২.১ নিনিড় পনিিীক্ষণ কাবজি উবেশ্য
খি প্রকেটি িাস্তিায়িকাবলি অনিকাংশ সেয় অনিিানহি হবয়বছ, িখি প্রকেটি িাস্তিায়িকাবল স সকল সেস্যাি
সম্মুখীি হবয়বছ িা নিনিি কিা এিং ঐ সকল সেস্যাসমূহ সোিাবিি জন্য সুপানিশ প্রদাি কিা। াি ফবল প্রকেটি
পনিকেিা অনু ায়ী সশষ কিা সম্ভি হয়। সুিিাং এই নিনিড় পনিিীক্ষবণি গুরুত্ব িবয়বছ। নিষয়টি নিবশষ নিবিিিায়
সিবখ পিােশববকি সুষ্ঠু দানয়ত্ব পালি, কেবপিনি প্রণয়ি ও পিােশব প্রদাবিি গুরুত্ব অপনিসীে।
নিনিড় পনিিীক্ষবণি প্রিাি উবেশ্যসমূহঃ প্রকেটিি িাস্তিায়ি কা বক্রবেি িিবোি অিস্থা ও অগ্রেনিি প বাবলািিা কিা অথ বাৎ পনিকেিাি সাবথ নেল
সিবখ অগ্রেনি হবয়বছ নক িা িা প ববিক্ষণ ও প বাবলািিা;
 প্রকে িাস্তিায়ি কাবল সকাি প্রনিকূল অিস্থা/সেস্যা বিনি হবয়বছ নকিা? হবল িা কীভাবি সোিাি কিা
হবয়বছ?
 প্রকবেি নিনপনপ ও পনিকেিায় সকাবিা দ্যি বলিা আবছ নকিা িা নিনিি কিা এিং সোিাবিি জন্য সুপানিশ
কিা;
 িাস্তিায়িকালীি দ্যি বলিাসমূহ সিাি কিা; এিং
 প্রকেটি থাসেবয় সঠিকভাবি সশষ কিাি ব্যাপাবি পিােশব ও নিবদ বশিা সদয়া াবি কতৃপ
ব ক্ষ সঠিক সেবয়
সঠিক নসিান্ত নিবি পাবি;

২.২ নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি কা বপনিনি (ToR)
(১) প্রকল্পল্পি রেেিণ )পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমােন/সংল্পর্ািসিি অিস্থা, অে শায়ল্পনি রের্য় ইিযারে সকল
প্রল্পর্াজয িথ্য( প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(২) প্রকবেি অথ বিছিনভনিক কেব পনিকেিা, অথ বিছিনভনিক িিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রেস্তারিি অঙ্গরিরিক
োস্তোয়ন (োস্তে ও আরে শক) অগ্রগরিি িথ্য সংগ্র , সরন্নল্পের্ন, রেল্পির্ণ, সািণী/ স্টলখরচল্পত্রি মােল্পম
উপস্থাপন ও পর্ শাল্পলাচনা;
(৩) প্রকল্পল্পি উল্পেশ্য অজশল্পনি অেস্থা পর্ শাল্পলাচনা ও প্রকবেি উবেশ্য ও লে সেবেি আবলাবক output প বাবয়ি
অজবি প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(৪) প্রকল্পল্পি আওিায় সম্পারেি/চলমান রেরিন্ন পণ্য, কার্ শ ও স্টসো সংগ্রল্প ি (Procurement) স্টক্ষল্পত্র প্রচরলি
সংগ্র আইন ও রেরিমালা (রপরপএ, রপরপআি, উন্নয়ন স ল্পর্াগীি গাইিলাইন ইিযারে) এিং প্রকে দনলল
উনেনখি ক্রয় পনিকেিা প্ররিপালন কিা ল্পয়ল্পে/ ল্পে রক না স্টস রের্ল্পয় তুলিামূলক পল্পর্ শাল্পলাচনা ও
পর্ শল্পেক্ষণ;
(৫) প্রকল্পল্পি আওিায় সংগৃ ীি/সংগৃ ীিব্য পণ্য, কার্ শ ও স্টসো পরিচালনা এেং িক্ষণাল্পেক্ষল্পণি জন্য
প্রল্পয়াজনীয় জনেলস (বটকসই পনিকেিা) আনুর্রঙ্গক রের্য় পর্ শাল্পলাচনা ও পর্ শল্পেক্ষণ;
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(৬) প্রকল্পল্পি আওিায় সংগৃ ীি/সংগ্রল্প ি প্ররক্রয়ািীন রেরিন্ন পণ্য, কার্ শ ও স্টসো সংরিষ্ট ক্রয়চুরিল্পি রনি শারিি
স্টেরসরফল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুণগি মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পরিেীক্ষণ/র্াচাইল্পয়ি মােল্পম
সংগ্র কিা ল্পয়ল্পে/ ল্পে রক না স্টস রের্ল্পয় পর্ শাল্পলাচনা ও পর্ শল্পেক্ষণ;
(৭) প্রকল্পল্পি ঝরুঁ ক অে শাৎ োস্তোয়ন সম্পরকশি রেরিন্ন সমস্যা স্টর্মন অে শায়ল্পন রেলম্ব, োস্তোয়ল্পন পণ্য, কার্ শ ও
স্টসো ক্রয়/সংগ্রল্প ি স্টক্ষল্পত্র রেলম্ব, ব্যেস্থাপনায় অেক্ষিা ও প্রকল্পল্পি স্টময়াে ও ব্যয় বৃরি ইিযারেি কািণস
অন্যান্য রেক রেল্পির্ণ, পল্পর্ শাল্পলাচনা ও পর্ শল্পেক্ষণ;
(৮) প্রকে অনুবোদি সংবশািি (প্রব াজয সক্ষবত্র) অথ ব িিাে, অথ ব ছাড়. নিল পনিবশাি ইিযানদ নিষবয় িথ্যউপাবিি প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(৯) উিয়ি সহব ােী সংস্থা ( নদ থাবক) কতৃক
ব চুনি স্বাক্ষি, চুনিি শিব, ক্রয় প্রস্তাি প্রনক্রয়াকিণ ও অনুবোদি,
অথ ব ছাড়, নিল পনিবশাবি সম্মনি ও নিনভি নেশি এি সুপানিশ ইিযানদি িথ্য-উপািনভনিক প বাবলািিা
ও প ববিক্ষণ;
(১০) প্রকল্প সমারিি পি সৃষ্ট সুরেিারে স্টটকসই (sustainable) কিাি লল্পক্ষয মিামি প্রোন;
(১১) প্রকবেি উবেশ্য, লক্ষয, প্রকবেি কা বক্রে, িাস্তিায়ি পনিকেিা, প্রকে ব্যিস্থাপিা, ঝনুঁ ক, সেয়াদ, ব্যয়,
অজবি ইিযানদ নিষয় নিবিিিা কবি একটি SWOT ANALYSIS;
(১২) প্রকল্প সংরিষ্ট নরেপত্র পর্ শাল্পলাচনা ও মাঠ পর্ শায় ল্পি প্রাি িল্পথ্যি রেল্পির্ল্পণি আল্পলাল্পক সানি বক
প বাবলািিা, প ববিক্ষণ, ও প্রল্পয়াজনীয় সুপারির্স একটি প্ররিল্পেেন প্রণয়ন কিল্পে ও জািীয় কমশর্ালায়
প্ররিল্পেেনটি উপস্থাপন কিল্পে। জািীয় কমশর্ালায় প্রাি মিামি সরন্নল্পের্ কল্পি চূোন্ত প্ররিল্পেেন প্রণয়ন
কিল্পে;
(১৩) প্রকল্প ব্যেস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক রনল্পয়াগ, জনেল রনল্পয়াগ, প্রকল্প ব্যেস্থাপনা করমটিি সিা, প্রকল্প
রেয়ারিং করমটিি সিা আল্পয়াজন, কমশপরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন, সিাি ও প্ররিল্পেেল্পনি রসিান্ত
োস্তোয়ন, অগ্রগরিি িথ্য স্টপ্রেিণ ইিযারে প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(১৪) কর্তপশ ক্ষ কর্তক
শ রনি শারিি অন্যান্য রের্য়ােলী।

২.৩ নিনিড় পনিিীক্ষণ কাজ পনিিালি পিনি
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষায় প্রকে এলাকায় িলোি অংেনভনিক কেবকাবন্ডি িাস্তিায়ি অগ্রেনি প ববিক্ষণ ও প বাবলািিা
এিং প্রকে এলাকাি উপকািবভােী উিিদািাসহ অন্যান্য স্টযাকবহাডািবদি অংশগ্রহণমূলক পিনি অনুসিণ কিা
হবয়বছ। এ পিনিটি “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক
প্রকে িাস্তিায়বিি িিবোি অিস্থা পনিিীক্ষণ; প্রকবেি ক্রয় প্রনক্রয়া নিবেষণ; ক্রয়কৃি োলাোল ও সসিাি পনিোণ ও
গুণেি োি প বাবলািিা; প্রকবেি উবেশ্য অজবি নিবেষণ স েি সসি প্রকবেি ফবল ফসল উৎপাদি ও নিনিড়িা বৃনি,
িাঁি নিেবাণ ও খাল খিবিি ফবল লাভ/ক্ষনি, সংনেষ্ট স্টযাকবহাডািবদি সটকসই ও উদ্ভািিী উিয়বিি ফবল আনথ বক
সক্ষেিা বৃনি, নিনপনপ অনু ায়ী কৃষকবদি োবে নিদ্যযৎ নিিিণ ও উিয়ি সহব ানেিা পিীক্ষাকিণ; প্রকবেি শনিশালী
ও দ্যি বল নদক নিনিিকিণ; প্রকেটিি কা বক্রে সটকসই কিাি লবক্ষয সুপানিশকিণ ইিযানদ নিষবয় োঠ প বায় সথবক িথ্য
সংগ্রহ এিং নিনভি সসবকন্ডানি প্রোণপত্র প বাবলািিাি কাবজ সংনেষ্ট সকলেহলবক সর্ম্ৃি কিা হবয়বছ। নিনিড়
পনিিীক্ষণ সেীক্ষাটি আনুষ্ঠানিক ও অিানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকাি থা প্রশ্নািনলি োধ্যবে োঠ সেীক্ষা, সফাকাস গ্রুপ
নিসকাশি, প্রাথনেক ও সসবকন্ডানি িথ্য সংগ্রহ, নিবপবাট প বাবলািিা এিং প্রকে এলাকা পনিদশবি ও িাস্তি অিস্থা
প ববিক্ষণ ইিযানদ কা বক্রে পনিিালিা কিা হবয়বছ। এছাড়া প্রকবেি আওিায় ক্রয় প্যাবকজসমূহ (োলাোল, নিেবাণ
কাজ ও সসিাসমূহ) থা থ ক্রয় প্রনক্রয়াসমূহ (দিপত্র আহ্বাি, দিপত্র মূল্যায়ি, ক্রয় পিনি অনুবোদি, চুনিিাো সর্ম্াদি
প্রভৃনি) নিয নোি ক্রয় িীনিোলাি আবলাবক সর্ম্ি কিা হবয়বছ নকিা িা পিীক্ষা কিা হবয়বছ। িিবোি নিনিড় পনিিীক্ষণ
সেীক্ষায় িথ্য সংগ্রবহি জন্য দ্যই িিবিি িমুিা সংগ্রহ পিনি থা সংখ্যােি (Quantitative) ও গুণেি
(Qualitative) নিবেষণ পিনি ব্যিহৃি হবয়বছ, া নিবম্ন নিস্তানিি উবেখ কিা হবলাঃ
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২.৩.১ সংখ্যােি নিবেষণ
িট্টগ্রাে নিভাবেি সফিী সজলাি পিশুিাে, ফুলোজী, ছােলিাইয়া, সফিী সদি ও সসািাোজী এিং িট্রগ্রাে সজলাি
েীিসিাই (নিিটি ইউনিয়ি) উপবজলাসহ সোট ৬টি উপবজলাি সি ববোট ৬০,২৫৮ সহক্টি ভূনেি পানি সংনেষ্ট
অিকাঠাবোি পুিি বাসি কিা হবে এই প্রকবেি োধ্যবে। অত্র ৬টি উপবজলাি জিবোষ্ঠী প্রকেটি িাস্তিায়বিি ফবল নিনভি
আথ ব-সাোনজক কেবকাবন্ড প্রিযক্ষ িা পবিাক্ষভাবি সর্ম্ৃি হবয়বছি এিং িাবদিবক সুনিিাবভােী নিবিিিা কবি
প্রনিনিনিত্বশীল িমুিা (representative sample) নিি বািি কিা হবয়বছ।

২.৩.১.১ িমুিা পিনি ও আকাি নিি বািণ (Sample Methodology & Size Determination)
সেীক্ষা অধ্যয়ি পনিেণ্ডবলি সোট জিসংখ্যা ২ টি সজলাি ৬টি উপবজলাি ১২টি ইউনিয়বিি জিবোষ্ঠীি সেিবয় েঠিি।
সুিিাং প্রথবে প্রকে সংনেষ্ট সম্প্রদাবয়ি সলাবকি একটি প্রনিনিনি িমুিাি আকাি নিি বািণ কিা হবয়বছ। স বহতু
পিােশববকি কাবছ স েি, জিসংখ্যাি আকাি এিং আদশব নিচুযনি সর্ম্নকবি প্রবয়াজিীয় িমুিা োত্রা নিষবয় িথ্য িবয়বছ।
িাই পিােশবক প্রনিষ্ঠাি Finite Population Correction (FPC) সহ িযানিবয়ল (১৯৯৯) িািা প্রস্তানিি িহুল িনি বি
ফমু বলা িমুিা আকাি েণিা কিাি জন্য ব্যিহাি কবিবছ া নিবি নিস্তানিি সদওয়া হল।1
পনিোণেি জনিবপি জন্য িমুিা আকাি েণিায় নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাটিবি পনিসংখ্যািেি সূত্র থা থভাবি
ব্যিহাি কিা হবয়বছ। িমুিাি আকাি (n) নিম্ননলনখি ব্যাপকভাবি ব্যিহৃি পনিসংখ্যািেি সেীকিণ ব্যিহাি কবি
নিি বািণ কিা হবয়বছ, স খাবি র্ভবলি সীোবিখা িা নির্ভবলিাি োত্রা ৪% এিং কিনফবিন্স সলবভল ৯৫%।
িমুিা সংখ্যা, n = {N*X/(X+N-1)} × Design Effect
স খাবি, X =

𝑍 2 × 𝑃 × (1−𝑃)
𝑀𝑂𝐸 2

এিং
n = িমুিা আকাি (একটি নিনদ বষ্ট জিসংখ্যাি আবলাবক িমুিা সংখ্যা);
N = িমুিা পনিেন্ডবলি সোট জিসংখ্যা; অথ বাৎ এখাবি দ্যটি সজলাি ৬টি উপবজলাি এলাকাি জিসংখ্যাি সেনষ্ট া
১৭, ৪৫,৪৫৬ (নিনিএস ২০১৫);
Z= প্রনেি িিোল ভযানিবয়ট, াি োি ৫% নসেনিনফবকন্ট সলবভল ও ৯৫% কিনফবিন্স ইন্টািবভবল ১.৯৬;
P = নমুনা অনুপাি সম্ভােনা, স বহতু এ প বন্ত সোটামুটিভাবি ৫০% প্রকবেি কাজ সোপ্ত হবয়বছ, িাই প্রকেটি

িাস্তিায়বিি ফবল অনুোি কিা স বি পাবি স , প্রকে এলাকাি ৫০% জিেণ উপকৃি হবয়বছ, াি োি ৫০% িা ০.৫০।
অথ বাৎ এবক্ষবত্র, P = ০.৫০ এিং ১ – P = ১- ০.৫ = ০.৫;
MOE = র্ভবলি সীোবিখা (Margin of Error), াি োি এই নিনিড় পনিিীক্ষণ জনিবপ ৪% িিা হবয়বছ. অথ বাৎ
MOE = ০.০৪;
Design Effect = ভযানিবয়ট অনুপাি, াি োি এই সেীক্ষায় ১.৫; প্রকবেি সোট জিসংখ্যাি আবলাবক নসর্ম্ল বদি

িমুিায়বিি ফবল প্রাপ্ত িমুিাি জন্য এই প্রকবে ১.৫ নিজাইি ইবফক্ট নিি বািণ কিা হবয়বছ া প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষবণি
উবেশ্য পূরুণ কবি;
উপনিনেনখি িথ্য ব্যিহাি কবি নিম্ননলনখি িমুিাি আকাি নিি বানিি হবয়বছX=

1

(১.৯৬)২ × ০.৫ × ০.৫
(০.০৪)২

Daniel WW (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 7 edition.
New York: John Wiley & Sons.
th
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=> X =

০.৯৬০৪
০.০০১৬

= ৬০০.২৫

সুিিাং, িমুিা সংখ্যা, n = {১৭৪৫৪৫৬*৬০০.২৫ / (৬০০.২৫+১৭৪৫৪৫৬-১)} * ১.৫

= ৬০০.০৪ * ১.৫
= ৯০০.০৬
৯৫% কিনফবিন্স সলবভল ও ৪% র্ভবলি সীোবিখা িবি পূণ বাঙ্গ িমুিা সংখ্যায়, n = ৯০০.০৬। প্রদি নির্ভবলিাি োত্রা
নিবিিিায় সিবখ উপনিউি পনিসংখ্যানিক সেীকিবণি সোিাবিি োধ্যবে সুনিিাবভােী উিিদািাি িমুিা আকাি
নিি বানিি কিা হবয়বছ ৯০০ জি।

২.৩.১.২ এলাকা ও উিিদািা নিি বািি
নিি বানিি ২টি সজলাি (বফিী ও িট্টগ্রাে) ৬টি উপবজলাি প্রকে এলাকায় উপকািবভােী ৯০০ জি প্রনিনিনিক িমুিা
জনিবপি িানহদা পূিণ কবি। নদও ঐসকল উপকািবভােীবদি কাবছ সপৌুঁছাবি, োনটবস্টজ বদি নিি বািি পিনিি দিকাি
পড়বি। প্রথে িাবপ, প্রকে এলাকাি ২টি সজলায় সপৌুঁছাবিা। নিিীয় িাবপ, ২টি সজলাি ৬টি উপবজলাি ১২টি ইউনিয়ি
নিি বািি। তৃিীয় িাবপ, প্রনি ইউনিয়বি ৪টি গ্রাে নিি বানিি কিা হবয়বছ। এভাবি সোট ১২*৪ = ৪৮টি গ্রাে নিি বানিি কিা
হবয়বছ। অথ বাৎ ২টি সজলাি ৬টি উপবজলা ৪৮টি গ্রাে বদিিয়ি পিনিবি নিি বািণ কিা হবয়বছ স খাবি ১০০-এি অনিক
পনিিাি িড় গ্রাে ও ১০০-এি নিবি পনিিাি সংখ্যা থাকবল িাবক সছাট গ্রাে নহবসবি নিবিিিা কিা হবয়বছ। এিপি িতুথ ব
িাবপ, প্রনি উপবজলাি দ্যটি ইউনিয়বিি ৮টি গ্রাে সথবক স্তিনভনিক (Stratified) িমুিায়বিি নভনিবি ১৫০ জি কবি
উপকািবভােী নিি বািি কিা হবয়বছ। নিনিএস (২০১৫) িথ্য অনু ায়ী প্রনিটি গ্রাবেি খািা সংখ্যাি আনুপানিক হাবি গ্রাে
প্রনি িমুিা সংখ্যা নিি বািণ কিা হবয়বছ। এভাবি ২টি সজলাি ৬টি উপবজলাি ৪৮টি গ্রাে সথবক সোট ১৫০*৬ = ৯০০
জি উপকািবভােী নিি বািি কিা হবয়বছ।
পঞ্চে িাবপ, গ্রাে প্রনি উিিদািাবদিবক পিনিেি বদিিয়ি িমুিায়বিি নভনিবি নিি বািি কিা হবয়বছ এিং প্রনিটি
প্রকে ইউনিয়ি ও উপবজলাি জন্য সেনিি িমুিা সংখ্যা নিি বািণ কিা হবয়বছ। প্রকে উপকািবভােী উিিদািাবদি িমুিা
নিি বািি ও নিিিবণি সাি-সংবক্ষপ সটনিল-৪.১ এ প্রদি হল।
সটনিল-২.১: প্রকে উপবজলায় ইউনিয়ি ও গ্রাে অনু ায়ী িমুিা উপকািবভােী উিিদািাি সংখ্যা নিি বািি ও নিিিণ
সজলাি িাে

উপবজলা

ইউনিয়ি

গ্রাে

গ্রােনভনিক উিিদািাি সংখ্যা
(পনিিাবিি সংখ্যাি অনুপাবি)

সোট

সফিী

সফিী সদি

১. ঢানলয়া
২. িানুয়া
১. নিিনলয়া
২. নেজবািেি
১. েহোয়া
২. পাঠািিেি
১. নজএে হাট
২. মুন্সীিহাট
১. আনেিািাদ
২. িিািপুি
১. েনিেে
২. ইিাখানল
১২

৮

১৫/৩০

১৫০

৮

১৫/৩০

১৫০

৮

১৫/৩০

১৫০

৮

১৫/৩০

১৫০

৮

১৫/৩০

১৫০

৮

১৫/৩০

১৫০

৪৮

-

৯০০

পিশুিাে
ছােলিাইয়া
ফুলোজী
সসািাোজী
িট্টগ্রাে

েীিসিাই

সোট=২

৬
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২.৩.২ গুণেি িথ্য নিবেষণ
গুণগি পিরিগুরল িথ্য সংগ্রল্প ি স্টক্ষল্পত্র রেশ্বাসল্পর্াগ্য এেং রনিশিল্পর্াগ্য পিরি র সাল্পে সামারজক মূল্যায়ল্পন
ক্রমেি শমনিাল্পে ব্যেহৃি ল্পে। এগুরল স্থানীয় আল্পলাল্পক গিীিিাল্পে স্টোঝাপো, জটিল স্টমাকারেলাি স্টকৌর্লগুরল, প্রিান
অগ্রারিকািগুরল এেং স্টলাল্পকল্পেি দ্বািা ব্যেহৃি সমািানগুরলি গিীি উপলরি এেং েষ্ট িািণাি স্টর্াগান স্টেয়। গুণগি
স্টকৌর্লগুরল প্রােরমকিাল্পে অেয়ল্পনি সাল্পে সম্পরকশি রনে শারচি সূচকগুরলি গিীিিা / িািণাগি িথ্য সংগ্রল্প ি জন্য
ব্যে াি কিা ল্পয়ল্পে।
সুিিাং, েিশমান অেয়ল্পনি জন্য অংর্গ্র ণমূলক মূল্যায়ন গ্র ণ কিাি রসিান্ত স্টনওয়া ল্পয়ল্পে। রেরিন্ন অংর্গ্র ণমূলক
পিরিি মল্পে েিশমান অেয়ল্পনি জন্য সে শারিক প্রাসরঙ্গক একটি ল "ল্পেকল্প াল্ডাি (অংর্ীজন) রেল্পির্ণ" র্া সেল্পচল্পয়
উপযুি স্টকৌর্ল। এই নিনিড় সেীক্ষা কা বক্রবে গুণেি িথ্য সংগ্রহ ও নিবেষবণি জন্য নিম্ননলনখি নিষয়গুবলা নিবিিিা
কিা হবয়বছ:

গুণেি নিবেষণ

উপাি প বাবলািিা
সফাকাস গ্রুপ আবলািিা (FGD)
মুখ্য ব্যনিিবেিব সাক্ষাৎকাি (KII)
সকস স্টানি

২.৩.২.১ সসবকন্ডানি উপািগুনলি নিবেষণ ও মূল্যায়ি
 সসবকন্ডানি উপাি সথবক প্রবয়াজিীয় িথ্য সংগ্রহ কিা হবয়বছ। পিােশবদািা প্রকে িাস্তিায়িকািী সংস্থা স েি
পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়, পনিকেিা কনেশি, আইএেইনি, িাপাউবিা’ি নিনভি কেবকিবাি সহায়িায় এই কা বক্রে
পনিিালিা কিা হবয়বছ;
 পিােবশদািািা প্রকবেি ব্যয়, িাস্তিায়ি সেয়কাল, আিনিনপনপ অনু ায়ী িছিনভনিক িহনিল িিাে, িিাে
অনু ায়ী ব্যয় এিং পিীক্ষা-নিিীক্ষাি নিষবয় প বাবলািিা কিা হবয়বছ;

২.৩.২.২ সফাকাস গ্রুপ আবলািিা (FGD)
গুণেি নিবেষবণি জন্য ৬টি প্রকে উপবজলাি প্রনিটি নিি বানিি ইউনিয়বি ২টি কবি ৬ উপবজলাি ১২টি ইউনিয়বি সোট
১২টি এফনজনি কিা হবয়বছ। প্রবিযক এফনজনিবি ন্যযিিে ১২ জি অংশগ্রহণকািী নছল। প্রনিটি এফনজনিবি প্রকে
গ্রাবেি নিনভি স্তবিি সলাকজি িথা কৃষক, স্থািীয় সিতৃবৃন্দ, সোবজি েণ্যোন্য সলাকজি, নশক্ষক, ছাত্র, সংনেষ্ট এলাকাি
জিপ্রনিনিনি অংশগ্রহণ নিন ি কিা হবয়বছ এিং িাঁবদি কাছ সথবক এফনজনি োইিলাইিস-এি োধ্যবে প্রকবেি
কেবকান্ড ও এি প্রভাি সংনেষ্ট নিনভি গুণেি িথ্য সংগ্রহ কিা হবয়বছ। প্রনিটি এফনজনি প্রকে গ্রাবেি এেি একটি
জায়োয় কিা হবয়বছ ফবল সকল িিবণি অংশগ্রহণকািী উি স্থাবি সহবজ আসবি সপবিবছ এিং অিাবি েিােি প্রদাি
কিবি সপবিবছ। সি ববোট ১২টি এফনজনি কিাি ফবল প্রায় ১২০ জি অংশগ্রহণকািী েিােি নদবি সপবিবছি ।
এফনজনিগুবলা এফনজনি োইিলাইি (পনিনশষ্ট-২) অনুসাবি পনিিানলি হবয়বছ।

২.৩.২.৩ মুখ্য ব্যনিিবেিব সাক্ষাৎকাি (KII)
প্রকবেি সাবথ সর্ম্ৃি মুখ্য ব্যনিিে ব িথা প্রকে পনিিালক, প্রবকৌশলী, পিােশবদািা এিং িাপাউবিা’ি প্রিাি কা বালয়,
সজলা অনফস, আঞ্চনলক অনফস প বাবয়ি অন্যান্য সংনেষ্ট কেবকিবাি সাবথ সকআইআই পনিিালিা কিা হবয়বছ। এবক্ষবত্র
সোট ৮টি সকআইআই সর্ম্ি কিা হবয়বছ। েৎস্য অনিদপ্তি ও নিএই-এি সংনেষ্ট ব্যনিিবেিব সবঙ্গ আবিা ১২টি
সকআইআই সর্ম্ি কিা হবয়বছ। এছাড়া পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়, পনিকেিা কনেশি, আইএেইনি, ইআিনি ও এনিনি’ি
কেবকিবােবণি ৬টি সকআইআই সর্ম্ি হবয়বছ। এভাবি সি ববোট ২৬টি সকআইআই সর্ম্ি কিা হবয়বছ।
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প্রকবেি মুখ্য ব্যনিিবেিব সাবথ সকআইআই পনিিালিা কিাি জন্য একটি KII checklist (পনিনশষ্ট-৩, ৪ ও ৫) ব্যিহাি
কিা হবয়বছ। প্রস্তানিি সকআইআইগুবলাবি স সকল নিষয়/সূিকগুবলা নিবয় অংশগ্রহণকািীবদি সাক্ষাৎকাি গ্রহণকাবল
প্রকবেি পনিকেিা, উবেশ্য অনুসাবি িাস্তিায়ি, অজবি ও প্রিাি প্রিাি কেবকান্ডগুবলাি িিবোি কা বকি অিস্থা, প্রকে
ুঁ
ব্যিস্থাপিা ও িাস্তিায়ি সংক্রান্ত খটিিাটি
নিষয়, প্রকবেি োলাোল, নিেবাণ সােগ্রী ও সসিাসমূবহি ক্রয় প্রনক্রয়া ও আনথ বক
ুঁ
ব্যয়, প্রকে িাস্তিায়ি, ব্যিস্থাপিা এিং প্রকে উিয়বি সুপানিশসহ খটিিাটি,
পুনে শাসল্পনি কাজগুরল (প্রযুরিগি ও আরে শক)
োস্তোয়ন, উপকূলীয় োঁি সংস্কাি ও পুনরনমশাণ, পরিচালন ও িক্ষণাল্পেক্ষণ, স্লুইস রনমশাণ, জল রনর়্ন্ত্রল্পণি অেকাঠাল্পমা
স্টমিামি/পুনে শাসন, জল রনর়্ন্ত্রল্পণি অেকাঠাল্পমা রনমশাণ এেং গিীি স্টসচ পাইপ লাইন স্থাপন সম্পরকশি রের্য়গুরল, পাম্প
ইিযারে রের্ল্পয় গুরুত্বপূণ শ কমীল্পেি সাল্পে সাক্ষাৎকাল্পিি সময় অগ্রারিকাি স্টেওয়া ল্পয়ল্পে।

২.৩.২.৪ সকস স্টানি
উপকািবভােীবদি জীিি াত্রাি ওপি প্রকে সর্ম্বনকি িথ্য সংগ্রবহি জন্য প্রকে এলাকায় ৪টি উপবজলাি প্রনিটিবি
একটি সোট ৪টি সকস স্টানিজ (পনিনশষ্ট-৬) কিা হবয়বছ।

২.৩.২.৫ সভৌি প ববিক্ষণ
পিােশবকেণ শিভাে প্রকে সবিজনেবি পনিদশবি ও প ববিক্ষণ কবি প্রকবেি অঙ্গনভনিক কাবজি িিবোি িাস্তিানয়ি
অিস্থা তুবল িবিবছি।
সটনিল-২.২: িথ্য ও উপাি সংগ্রবহি সংনক্ষপ্তরূপ
কা বক্রে

অংশগ্রহণকািী/
উিিদািাি উিিদািাি িিি
উিিদািা
সংখ্যা
ক. সংখ্যােি সেীক্ষা (প্রশ্নািনল ব্যিহাি কবি সিাসনি সাক্ষাৎকাি)
ক-১. সপ্রাগ্রাে গ্রুপ

প্রকে
উপকািবভােী
উিিদািা

৯০০

সোট
খ. গুণেি সেীক্ষা
খ-১. সফাকাস গ্রুপ ১. শস্য উৎপাদবিি সাবথ
আবলািিা (FGD) জনড়ি কৃষক, েনেক, ক্ষুরতা
ব্যিসায়ী;
২. েৎস্য িাবষি সাবথ
জনড়ি উপকািবভােী;

৯০০

সোট
খ-২. মুখ্য ব্যনিিবেিব ১. পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়
সাক্ষাৎকাি (KII)
২. পনিকেিা কনেশি
৩. আইএেইনি
৪. ইআিনি ও এনিনি

প্রকে এলাকায় িসিাসকািী সকল িিবিি
উপকািবভােী জিেণ ািা প্রকবেি সসি পানি ব্যিহাি
কবি ফসল উৎপাদি কিবছ; িন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি
সর্ম্বদি সুষ্ঠু ব্যিস্থাপিাি োধ্যবে সংনেষ্ট জলািাবি
েৎস্য িাষ কিবছ; নিদ্যযবিি ফবল ব্যিসা-িানণজয ও
নশক্ষা-দীক্ষাবি উপকাি সপবয়বছ; িাঁি সংিাবিি ফবল
উপকূলীয় ভাঙ্গি ও জলিায়ু পনিিিববিি সেস্যা সথবক
উপকৃি হবে;

০৯

সি িিবিি উপকািবভােী কৃষক; েনেক; ক্ষুরতা ব্যিসায়ী
ও অন্যান্য;

০৩

েৎস্যিাষী ও েৎস্য উৎপাদবিি সাবথ জনড়ি
উপকািবভােী;

(১২×১০)
=১২০
০১
০১
০২
০২

প্রনিনিনি, পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয় (১)
প্রনিনিনি, পনিকেিা কনেশি (১)
েহাপনিিালক, সসক্টি-০৪ (১)
পনিিীক্ষণ সংনেষ্ট কেবকিবা, সসক্টি-০৪ (১)
প্রনিনিনি, ইআিনি ও এনিনি (২)
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কা বক্রে

অংশগ্রহণকািী/
উিিদািা
৫. প্রকে িাস্তিায়ি ও
িাংলাবদশ পানি উিয়ি
সিাি ব কেবকিবা

৬. কৃনষ সম্প্রসািণ
অনিদপ্তি
৭. েৎস্য অনিদপ্তি
সোট সকআইআই
খ-৩: সকস স্টানি উপকািবভােী সংনেষ্টিা
(সাফল্য ও ব্যথ বিা)

উিিদািাি
সংখ্যা
০৮

০৬
০৬
২৬
০৪

সেীক্ষাি সোট িমুিা
১০৫০
খ-৪
সেীক্ষাি সভৌি
প ববিক্ষবণি কাবজি
িাস্তনিক অিস্থা
অঙ্গসমূহ
পনিোণ
মুহুিী সসি প্রকবেি প্রিাি ৪০৫ নক:
খাবলি পুিঃখিি
নে:
উপকূলীয় িাঁি নিেবাণ
১৭.৭৫
নক.নে
ফােবাি কযািাল নসবস্টে
নিেবাণ
স্লুইস নিেবাণ

উিিদািাি িিি
প্রকে পনিিালক (১)
উপ-প্রকে পনিিালক (১)
সংনেষ্ট প্রবকৌশলী (২)
প্রকে সংনেষ্ট িাপাউবিা আঞ্চনলক কেবকিবা (৪)
উপবজলা কৃনষ সম্প্রসািণ কেবকিবা (৬)
উপবজলাি েৎস্য কেবকিবা (৬)
৪টি উপবজলাি ৪টি ইউনিয়বিি পুরুষ ও েনহলা
উপকািবভােীবদি সাবথ সাক্ষাৎকাবিি োধ্যবে
প্রকবেি সানি বক নদকসমূবহি নিত্র তুবল আিা হবি।
োঠ প বাবয়ি পনিদশবি ও প ববিক্ষণ
সংনেষ্ট খিি কাজ পনিদশবি ও প ববিক্ষণ
সংনেষ্ট এলাকাি িাঁি পনিদশবি ও প ববিক্ষণ

১৮০০০
সহক্টি
২টি

সংনেষ্ট এলাকায় কযািাল নসবস্টে নিেবাণ পনিদশবি ও
প ববিক্ষণ
সংনেষ্ট এলাকায় স্লুইস নিেবাণ পনিদশবি ও প ববিক্ষণ

স্লুইস পুিি বাসি

৪টি

পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো
নিেবাণ
পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো
পুিি বাসি
নিদ্যযিায়ি
নিনলকিণ
পিনি উিিকিণ
িাপাউবিা’ি
অনফস
নিনডং সেিােি
পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ
িীে

৪টি

সংনেষ্ট এলাকায় স্লুইস পুিিাস বি এলাকা পনিদশবি ও
প ববিক্ষণ
সংনেষ্ট এলাকায় পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো নিেবাণ
পনিদশবি ও প ববিক্ষণ
সংনেষ্ট এলাকায় পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো পুিিাস বি
পনিদশবি ও প ববিক্ষণ
সংনেষ্ট লাইি পনিদশবি ও প ববিক্ষণ

৩টি
২১০ নকনে
১টি

সংনেষ্ট অনফস পনিদশবি ও প ববিক্ষণ

১টি

প ববিক্ষণ ও িথ্যানদ প বাবলািিা

২.৩.২.৬ SWOT নিবেষণ
উপকািবভােীি কাছ সথবক সেীক্ষাি প্রশ্নািনলি োধ্যবে প্রকবেি সিল (strength), দ্যি বল (weakness), সুব াে
(opportunity) ও ঝনুঁ ক (threat) নিবেষবণি জন্য িথ্য সংগ্রহ কিা হবয়বছ, িাছাড়া এফনজনি ও সকআইআই এি
োধ্যবেও SWOT নিবেষণ কিা হবয়বছ। নিনভি প্রশ্নািনল সথবক প্রাপ্ত িথ্যগুবলা সেিয় কবি খসড়া প্রনিবিদবি
সংব াজি কিা হবয়বছ।
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২.৩.২.৭ িথ্য সংগ্রহ ও নিবেষণ পিনি
গুণেি ফলাফল ও সঠিক নিবেষবণি জন্য পূিণকৃি প্রশ্নািনল খসড়া উপাি নহবসবি নিবিিিা কিা হবয়বছ। িথ্য সংগ্রবহি
জন্য নিবম্নি কা বক্রেগুবলা গ্রহণ কিা হবয়বছ:
প্রশ্নািনল সর্ম্াদিা ও সকানিং: প্রনিটি প্রশ্নািনল কনর্ম্উটাবি এনি কিাি পূবি বই সর্ম্াদিা ও সকানিংবয়ি কাজ কিা
হবয়বছ। সকানিং কাজ সিাসনি পিােশববকি িত্ত্বািিাবি সর্ম্ি কিা হবয়বছ।
কনর্ম্উটাবি িাটা এনি: সর্ম্ানদি ও সকানিং িথ্য প্রশ্নািনল অনু ায়ী িাটা অপাবিটবিি োধ্যবে কনর্ম্উটাবিি নিনদ বষ্ট
সফটওয়যাবি এনি কিা হবয়বছ। SPSS িােক কনর্ম্উটাি প্যাবকজ িাটা এনিি জন্য ব্যিহাি কিা হবয়বছ।
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি উবেবশ্যি সাবথ সােেস্য িজায় সিবখ ও সেীক্ষাি জন্য নিি বানিি সেস্ত সূিক/বভনিবয়িল
অনু ায়ী নেবকাবয়নন্স সটনিল এিং ক্রস সটনিল বিনি কিা হবয়বছ।
িথ্য নিবেষণ (Data Analysis): উপাি া োঠপ বায় সেীক্ষাি োধ্যবে সংগ্রহ কিা হবয়বছ িা সােনষ্টক নিবেষণ
কিা হবয়বছ। পিােশবক এ কাবজি জন্য Excel এিং SPSS কনর্ম্উটাি সপ্রাগ্রাে ব্যিহাি কবিবছি। প্রাথনেক উপাি
সটনিল সেস্ত প্রিাি সূিবকি জন্য বিনি কিা হবয়বছ। নকন্তু সসবকন্ডানি নিবেষবণি িথ্য ও প্রাথনেক নিবেষবণি উপাবিি
সাবথ তুলিাপূি বক নিস্তানিি সটনিল, িণ বিা ও নিবেষণ কিা হবয়বছ।
প্রকে উপবজলা ও ইউনিয়িনভনিক উপাি নিবেষণ: পিােশবক ৬টি উপবজলা ও ১২ িমুিা ইউনিয়িবক প্রািান্য নদবয়
প্রকে এলাকাি উপািগুবলা আলাদাভাবি নিবেষণ কবিবছি।

২.৪ সেয়নভনিক কেব-পনিকেিা িাস্তিায়ি
০৫/০১/২০২০ িানিবখ িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাবেি সাবথ স্বাক্ষনিি চুনি অনু ায়ী ২০/০৫/২০২০ িানিবখি
েবধ্য নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা কা বক্রে সোবপ্তি লবক্ষয একটি সেয়নভনিক কেব-পনিকেিা নিবম্ন সদওয়া হলনিনিড় পনিিীক্ষণ কা বক্রবেি সেয়নভনিক কেবপনিকেিা ছক
ch©vq

Kvh©µg

জানু ২০২০

স্টফব্রু ২০২০

মাচ শ ২০২০

এরপ্রল ২০২০

স্টম ২০২০

৫-৩১

১-২৯

১-৩১

১-৩০

১-২০

cÖv_wgK Z_¨vbymÜvb
Uxg MVb
ch©vq-1:
cÖ¯‘wZg~jK

Rwic cwiKíbv cÖYqb
Z_¨vbymÜvb Ges ch©v‡jvPbv
cÖkœgvjv cÖYqb
cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖ¯‘wZ
cÖkœgvjv চূোন্তকিণ

ch©vq-2:
Rwic
cwiPvjbv
ch©vq

Z_¨msMÖnKvix wb‡qvM
mycvifvBRvi I Z_¨ msMÖnKvwi‡`i
প্ররর্ক্ষণ
োস্তে রনিীক্ষা
Rwi‡ci c~‡e© wcÖ‡Uwós Kiv
DcvË msMÖ‡ni Rb¨ Lvbv Rwic
Rwic Kvh©µg Z`viwK Kiv
GdwRwW cwiPvjbv
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ch©vq

Kvh©µg

জানু ২০২০

স্টফব্রু ২০২০

মাচ শ ২০২০

এরপ্রল ২০২০

স্টম ২০২০

৫-৩১

১-২৯

১-৩১

১-৩০

১-২০

†KAvBAvB
†Km ÷¨vwW
¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv cwiPvjbv Kiv
WvUv Gw›Uª ‡cÖvMÖvg cÖ¯‘ZKiY
WvUv †PwKs, GwWwUs Ges †KvwWs
WvUv Gw›Uª, †PwKs, রেল্পির্ণ Ges
AvDUcyU †Uwej cÖ¯‘ZKiY
1g Lmov cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z Ges `vwLj
†UKwbK¨vj KwgwUi ch©v‡jvPbv mfvq 1g
Lmov cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb
†UKwbK¨vj KwgwUi mycvwikgvjv
ms‡kvabc~e©K 2q Lmov cÖwZ‡e`b
`vwLj
w÷qvwis KwgwUi mfvq 2q Lmov
cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb
ch©vq-3:
w÷qvwis KwgwUi mfvi mycvwi‡ki
mgvß ch©vq
Av‡jv‡K 2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab
Ges `vwLj
RvZxq Kg©kvjvq Lmov cÖwZ‡e`b
Dc¯’vcb
চূোন্ত Lmov cÖwZ‡e`‡bi Ici gZvgZ
MÖnY Ges ms‡hvRb
Lmov cÖwZ‡e`b চূোন্তকিণ
চূোন্ত cÖwZ‡e`b `vwLj
40 Kwc evsjv Ges 20 Kwc Bs‡iwR
cÖwZ‡e`b `vwLj

23 | প া ি া

তৃিীয় অধ্যায়
ফলাফল প বাবলািিা
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষায় “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইম্প্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট” শীষ বক প্রকেটিি
প্রিাি দ্যটি কবর্ম্াবিন্ট িা অবঙ্গি (িাজস্ব ও কযানপটাল) কা বক্রে পনিিীক্ষণ কিা হবয়বছ। এই অোল্পয় অঙ্গসমূবহি
সােনগ্রক িাস্তিায়ি মূল্যায়ল্পনি পাশাপানশ িাস্তিায়ি প্রনক্রয়াি ওপি োঠ প বায় সথবক সংগৃহীি উপকািবভােীবদি নিকট
সথবক সংগৃহীি িথ্য-উপাি নিবেষণ কিা হবয়বছ।

৩.১ প্রকবেি অগ্রেনি
প্রকবেি উবেশ্য এি কা বক্রবেি ফলাফবলি ওপি নিভবি কবি। স বহতু প্রকবেি কা বক্রে কানিি অগ্রেনি হয় নি
সুিিাং এি উবেশ্য অজবিও আশানুরূপ নয়। স সকল কািবণ কানিি অগ্রেনি লাভ কবি নি িা হবলাঃ মূল নিনপনপবি
অসঙ্গনি ও সংবশািি, অঙ্গসমূবহি সভৌি কাঠাবোি হ্রাস-বৃনি, প্রকে অনুবোদবি কালবক্ষপবণি ফবল এনিনি কতৃক
ব অথ ব
ছাবড় নিলম্ব, প্রকবেি অঙ্গসমূবহি িকশাবি পনিিিবি, িতুি কবি নিদ্যযৎ সঞ্চালি লাইবিি জন্য অথ ব সংস্থাি এিং
নিনপনপ পনিিিবি কবি অবথ বি সংস্থান নিন ি কিা। এই সকল কািবণ প্রকবেি কা বক্রে কারিি অগ্রেনি হয় নি।

৩.১.১ প্রকবেি অথ ব-িছিনভনিক কেবপনিকেিা িাস্তিায়ি
সটনিল-৩.১: প্রকবেি িছিনভনিক কেবপনিকেিা ও অগ্রেনি
ক্ররমক
নং

অে শ-েেি

অনুল্পমারেি আিরিরপরপ অনুর্ায়ী
েিাে (টাকা)
স্টিৌি অগ্রগরিি
লক্ষমাত্রা

প্রকৃি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)

অরজশি অগ্রগরি
(%)

১

২

৩

৪

৫

৬

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২০২১
২০২১-২০২২

৮৫৭.২৭
২৭৯২.৪২
৩২৪৬.১৯
৩০১১.৩৫
৫৬৯৮.০০
১১১৫৩.২২
২১৭০৯.৯৭
৯৫৪৫.৫৯
৫৮০১৪.০০

২.৬৭%
৩.৮৩%
৫.৪৬%
৫.১৪%
৯.০৮%
১৮.৮৬%
৩৬.৯৯%
১৬.১১%
১০০%

৬৫৭.০০

২.০%

৩০০৭.৫৬
৩২৮৯.৮০
২৯৪৯.০৯
৫০০২.৮৭
-

৬.২%
৮.১%
৮.০%
১১.০%
-

সে শল্পমাট =
িথ্যসূত্রঃ প্রকে অনফস ও আইএেইনি-০৫

সটনিল-৩.১ সথবক সদখা ায় আিনিনপনপ অনু ায়ী সভৌি অগ্রেনিি লক্ষোত্রা ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ বিছবি নিি বািণ
কিা হবয়নছল থাক্রবে ৯.০৮% ও ১৮.৮৬%। রকন্তু অরজশি লক্ষমাত্রা রেল্পির্ণ কল্পি স্টেখা র্ায়, ২০১৮-১৯ অে শেেল্পি
লক্ষমাত্রাি স্টচল্পয় ১.০৮ র্িাংর্ কম। আোি ২০১৯-২০ অে শেেল্পি লক্ষমাত্রাি স্টচল্পয় ৭.৮৬ র্িাংর্ কম।
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৩.১.২ অথ বিছিনভনিক িিাে, ছাড় ও ব্যয়
সটনিল-৩.২: প্রকবেি িছিনভনিক িিাে, ছাড় ও ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)
অথ বিছি

আিনিনপনপ অনু ায়ী ব্যয়
প্রকে সাহায্য (নপএ)
সোট িিাে
আিনপএ
নিনপএ
নজওনি
নিবশষ
নহসাি
৪
৫
৬
৯

নজওনি
(এফই)

১

৩

িছি-১-অথ বিছিঃ
২০১৪-১৫
িছি-২-অথ বিছিঃ
২০১৫-১৬
িছি-৩-অথ বিছিঃ
২০১৬-১৭
িছি-৪-অথ বিছিঃ
২০১৭-১৮
িছি-৫-অথ বিছিঃ
২০১৮-১৯
িছি-৬-অথ বিছিঃ
২০১৯-২০
িছি-৭-অথ বিছিঃ
২০২০-২১
িছি-৮-অথ বিছিঃ
২০২১-২২
সোট

২০৭.৯৯ (-)

-

২৮৮.৮৩

৩৬০.৪৫

৮৫৭.২৭

৫৩৯.৩১ (-)

-

১৪১৭.০২

৮৩৬.০৯

২৭৯২.৪২

৫৭৯.৩৯ (-)

-

২৩২২.১৯

৩৪৪.৬১

৫২৯.৬১ (-)

-

২০৩৭.৭৬

৭৪৭.০০ (-)

-

১৫৫৫.৮১(-)

অথ ব-িছিনভনিক ব্যয়
িাস্তি
শিাংবশ
১০
৬৫৭.০০

১১
২.০%

৩২৪৬.১৯

৩০০৭.৫৬

৬.২%

৪৪৪.০০

৩০১১.৩৫

৩২৮৯.৮০

৮.১%

৪৫৯০.০০

৩৬১.০০

৫৬৯৮.০০

২৯৪৯.০৯

৮.০%

-

৮৬৪৯.৫৯

৯৪৭.৮৩

১১১৫৩.২২

৫০০২.৮৭

১১.০%

৩২০৫.১৪(-)

-

১৬৮০৫.৬৬

১৬৯৯.১৭

২১৭০৯.৯৭

-

-

৩০৪৯.৭৭(-)

-

৫১৪৫.৩৭

১৩৫০.৪৫

৯৫৪৫.৫৯

-

-

১০৪১৪.০০
(-)

-

৪১২৫৬.৪০

৬৩৪৩.৬০

৫৮০১৪.০০

-

-

িথ্যসূত্রঃ নিনপনপ (২০১৪), আিনিনপনপ (২য় সংবশানিি) (জুি, ২০১৯)

৩.১.৩ প্রিাি প্রিাি কা বক্রবেি অগ্রেনি
সটনিল-৩.৩: প্রকবেি প্রিাি অঙ্গসমূবহি অগ্রেনি
ক্ররমক
নং
১

১
২

অবঙ্গি িাে

একক

০২

০৩

উপকূলীয়
িাঁবিি
পুিি বাসি
স্লুইবসি পুিি বাসি খাল
উবেখপূি বক (৮০)

আিনিনপনপ/টিনপনপ
অনু ায়ী লক্ষযোত্রা

০৪
িাস্তি আনথ বক
(পরিমাণ/ (লক্ষ
সংখ্যা) টাকায়)
নকনে ১৭.৭৫ ৫৪৪.০০
সংখ্যা

৪

১৮৩.১৫

সি ববশষ
িলনি অথ ব িছবিি
এরপ্রল,২০২০ প বন্ত লক্ষযোত্রা
ক্রেপুনেি অগ্রেনি
০৫
০৬
িাস্তি (%) আনথ বক িাস্তি (%) আনথ বক
(%)
(%)

িলনি অথ বিছবিি
এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত
অগ্রেনি
০৭
িাস্তি আনথ বক
(%)
(%)

৮৭.০০% ২১১.৮৪ ৪৭.৭৯% ২৬০.০০ ১৭.০০%
৬৩.৭৯%

--

৭৯.৭৩ ৬৫.৬৭% ৪২৩.৪৪ ২.৮৭% ৭১.৮৯
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ক্ররমক
নং
১

৩
৪
৫

৬
৭
৮
৯

অবঙ্গি িাে

একক

০২

০৩

আিনিনপনপ/টিনপনপ
অনু ায়ী লক্ষযোত্রা

০৪
িাস্তি আনথ বক
(পরিমাণ/ (লক্ষ
সংখ্যা) টাকায়)
সংখ্যা
২
৪৬১.৬৪

স্লুইস নিেবাণ (২*৩ সভন্ট)
খাল উবেখপূি বক (৯৪)
পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি সংখ্যা ৩
২২৪.২৩
পুিি বাসি
খাল
উবেখপূি বক (৫৮)
পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি সংখ্যা
৪
৮৯৫.৯৭
নিেবাণ (২*২ সভন্টস,
১*১ সভন্টস, ১*৫
সভন্টস) খাল উবেখপূি বক
(১৬৮)
খাল পুিঃখিি
নকনে ৪০৫ ৪১১২.৮৪
ফােবাি কযািাল নসবস্টে সহক্টি ১৮০০০ ২১৭০০.
(১৮০০০ সহক্টি সসি)
০০
নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি নকনে ২১০
৫৬০০.
আধুনিকায়ি
০০
নিে পনিিালি ও
২০০০.০০
িক্ষণাবিক্ষণ
সি ববোট
৫৮০১৪.
০০

সি ববশষ
িলনি অথ ব িছবিি
এরপ্রল,২০২০ প বন্ত লক্ষযোত্রা
ক্রেপুনেি অগ্রেনি
০৫
০৬
িাস্তি (%) আনথ বক িাস্তি (%) আনথ বক
(%)
(%)

িলনি অথ বিছবিি
এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত
অগ্রেনি
০৭
িাস্তি আনথ বক
(%)
(%)

৬৪.৫০% ২০০.৯৬

২.৮৭%

৬৩.৭৯% ১২৮.৯৯ ৪১.০৪% ৪৫৯.৭৬ ২.৮৭%

-

৬৩.৭৯% ৫১৫.৩৯

-

১.৪৩%

৮৯.০০% ৩৩৫৪.৮৭ ২৩.৮৮% ৯৮১.৯৭ ৮.০০% ২২১.৯৯
১২.৬৩% ১২৯৩.৮৪ ২২.৩০% ৪৮৩৮.৮১ ৪.৪৩% ২০৯২.৩৬
৫২.০০% ২০৫০.৭৭ ২৫.০০% ১৪০০.০০ ০.০০%

-

০.০০%

০.০০

০.০০%

০.০০

-

৪০.৩০
%

৩০.৬৯
%

১৭.২৮
%

-

৫.২১%

-

৩.১.৪ প্রকবেি প্যাবকজনভনিক অগ্রেনি
নিবি প্রকবেি প্যাবকজনভনিক কাবজি সি ববশষ অগ্রেনিি অিস্থা সািনণ আকাবি সদওয়া হলসটনিল-৩.৪: প্রকবেি প্যাবকজনভনিক কাবজি এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত সভৌি ও আনথ বক অগ্রেনি
প্যাবকজ আিনিনপনপ অনু ায়ী চুনিমূল্য
কাজ শুরুি কাজ
এরপ্রল, এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত েন্তব্য
িং কা ব ও সসিা সংগ্রবহি (লক্ষ টাকা)
িানিখ
সোনপ্তি
২০২০
পুেীভূি আনথ বক
িণ বিা
িানিখ
প বন্ত
অগ্রেনি (লক্ষ
অগ্রেনি
টাকায়)
(শিাংবশ)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
২৫০১.২৯
১৪
১১
১০০.০ ২৩৫৫.৬৭
সোপ্ত
CW উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি
-01 + খাল পুিঃখিি গ্রুপ-১ /২৩৫৫.৬৭
সফব্রুয়ানি, সফব্রুয়ানি,
০%
+ খাল পুিঃখিি গ্রুপ-২ (সংবশানিি) ২০১৬
২০২০
(সংবশানিি)
২৭৮৪.৮৬
৩০
৩০ জুি,
৮৯.১৯ ২০৪৮.৮০
প্রায় সোপ্ত
CW খাল পুিঃখিি গ্রুপ-৩
-02 + খাল পুিঃখিি গ্রুপ-৪ /২৩০১.১৭
নিবসম্বি
২০১৯
%
(সংবশানিি) ২০১৫
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প্যাবকজ আিনিনপনপ অনু ায়ী
িং কা ব ও সসিা সংগ্রবহি
িণ বিা

চুনিমূল্য
(লক্ষ টাকা)

কাজ শুরুি কাজ
িানিখ
সোনপ্তি
িানিখ

এরপ্রল, এরপ্রল, ২০২০ প বন্ত েন্তব্য
২০২০
পুেীভূি আনথ বক
প বন্ত
অগ্রেনি (লক্ষ
অগ্রেনি
টাকায়)
(শিাংবশ)
৮৬.৬৮ ১৩১০.১৯
প্রায় সোপ্ত
%

CW ফােবাি নিনিনিউশি
-03 নসবস্টে সস্টজ-১; সোট
১৮৩০ সহঃ, পাইপলাইি
CW নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি
-04 আধুনিকায়ি;
১৭০০০ সহক্টি

১৬৪৭.৫৩
/১৭৩৬.৬৬
(সংবশানিি)
৪৪৪০.০০

১৮
আেস্ট,
২০১৬
১৫
িবভম্বি,
২০১৮

০৩ এনপ্রল,
২০১৯

CW ফােবািস’ নিনিনিউশি
-05 পার্ম্স এিং নপ্রবপইি
নেটািঃ সস্টজ-২;
৫১৭০ সহক্টি
CW ফােবািস’ নিনিনিউশি
-06 পার্ম্স এিং নপ্রবপইি
নেটািসঃ সস্টজ-৩;
এলাকা ৫,০০০ সহক্টি
CW- ফােবািস’ নিনিনিউশি
07
পার্ম্স এিং নপ্রবপইি
নেটাি
CW- িতুি পানি নিয়ন্ত্রণ
08A কাঠাবো ও স্লুইবসি
নিেবাণ; স্লুইস ও পানি
নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি
পুিি বাসি
CW- সফিীি িাপাউবিা
08B নিনডং সেিােি (১টি)

৫৭৪১.৪০

১৪
অবক্টািি,
২০১৯

২৬
অবক্টািি,
২০২১

লক্ষোত্রাি
সিবয়
অগ্রেনি
কে
িীি েনিবি
কাজ
িলমান।

৬৫৭৭.২৫

২৮
নিবসম্বি,
২০১৯

৩১
নিবসম্বি,
২০২১

িীি েনিবি
কাজ
িলমান।

৭৪৯১.৪২

২৮
নিবসম্বি,
২০১৯
১৪ জুি,
২০১৭

৩১
নিবসম্বি,
২০২১
১৪ জুি,
২০১৯

িীি েনিবি
কাজ
িলমান।

১৫
নিবসম্বি,
২০১৬
১৮
সফব্রুয়ানি,
২০১৫
১৮
জানুয়ািী,
২০১৬

CS-1 প্রবজক্ট ম্যাবিজবেন্ট ও
নিজাইি কিসালবটন্টস
(নপএেনিনস)
CS-2 ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট
অপাবিটি (আইএেও)

১১১৬.৪৬

১২৭.৬৪
৫৮৮৭.৩৬
৫০৭৪.৬৫

০৪
িবভম্বি,
২০২০

৪৬%

২০০৮.৯৪

৬০%

৫৫৬.৬৭

২৮ জুি,
২০১৮

১০০%

১৪০.২১

১৭
সফব্রুয়ানি,
২০২০
৩১
নিবসম্বি,
২০২০

৭৬.০০
%

৩৬১৫.০৫

৫৯%

২৬৪৬.২০

সোপ্ত

িথ্যসূত্রঃ প্রকে অনফস ও আইএেইনি-০৫
উপবিি সটনিল-৩.৪ সথবক সদখা ায় স , প্রকবেি ৯টি প্যাবকবজি েবধ্য দ্যটি (CW-01, CW-08B) প্যাবকজ সোপ্ত
এিং দ্যটি প্যাবকজ CW-02 ও CW-03’ি থাক্রবে প্রায় ৯০ শিাংশ ও ৮৭ শিাংশ অগ্রেনি হবয়বছ। এছাড় নিদ্যযৎ
নিিিণ লাইবিি আধুনিকায়বিি কাবজি প্যাবকজ CW-04 প্রায় ৪৬ শিাংশ াি এরপ্রল ২০২০ প বন্ত ক্রেপুনেভূি
আনথ বক প্রায় ২০০৮.৯৪ লক্ষ টাকা। প্যাবকজ CW-05, CW-06, CW-07 কাজ েিিছি অবক্টািি-নিবসম্বি সথবক
শুরু হবয়বছ, নদও িাস্তি অগ্রেনি িেণ্য। িতুি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো ও স্লুইবসি নিেবাণ, স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি
পুিি বাসি কাবজি প্যাবকজ CW-08A সভৌি অগ্রেনি ৬০% ও আনথ বক অগ্রেনি ৫৫৬.৬ লক্ষ টাকা। প্যাবকজটিি সোনপ্ত
১৪ জুি, ২০১৯ িিা হবল নকছু সংব াজি-নিবয়াজবিি ফবল িতুি সেয়সীো নিি বািণ কিা হবয়বছ।
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প্যাল্পকজ CW-01-এি স্টকস োরিঃ CW-01 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Rehabilitation of Coastal Embankment,
Re-excavation of Khal Group-1 and Re-excavation of Khal Group-2 কাবজি অনুবোনদি ১ে
সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ২৮৭৬.৮৫ লক্ষ টাকা; কা বাবদশ মূল্য ২৫০১.২৯ লক্ষ টাকা এিং সংবশানিি মূল্য
২৩৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা। এই প্যাবকবজি কাজ ১১ সফব্রুয়ানি ২০২০ শিভাে সোপ্ত হবয়বছ। খাল পুনঃখনন পুল্পিাপুরি সমাি
ওয়ায় খালগুল্পলাল্পি পারনি প্রাপ্যিা স্টেল্পেল্পে। ফামশািস কযানাল রসল্পেল্পমি মাল্পেল্পম এখন পর্ শন্ত পারন স্টসল্পচি ব্যেস্থা
চালু না ল্পলও স্থানীয় জনগণ ব্যরিগি পাল্পম্পি সা াল্পে পারন স্টসল্পচি মােল্পম নানািকম ফসল উৎপােন কিল্পেন।
প্যাল্পকজ CW-03-এি স্টকস োরিঃ CW-03 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Farmers’ Distribution System, Stage-1:
Area 2000 hac pipeline (81 nos scheme) কাবজি অনুবোনদি ১ে সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয়
১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা, কা বাবদশ মূল্য ১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা। এ প্যাবকবজি কাজ
এ প বন্ত ৮৬.৬৮% সোপ্ত হবয়বছ াি আনথ বক অগ্রেনি ১৩১০.১৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পল্পি েে একটি অংর্ এই ফামশািস
কযানাল রসল্পেম র্া অল্পনকগুল্পলা প্যাল্পকল্পজ োস্তোরয়ি ল্পে।

৩.১.৫ সানি বক এিং নিস্তানিি অঙ্গনভনিক িাস্তিায়ি (িাস্তি ও আনথ বক) অগ্রেনি ও নিবেষণ
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক িলোি প্রকেটি
জুি, ২০২২ সাবল সোপ্ত হবি। এি েবধ্য সিশ নকছু প্রকে উপাদাি/অবঙ্গি কাজ সশষ প বাবয় িবয়বছ। প্রকবেি শুরু সথবক
এরপ্রল ২০২০ প বন্ত অঙ্গনভনিক িাস্তিায়ি লক্ষোত্রা ও অগ্রেনি নিবম্নি সটনিল-৩.৫-এ উপস্থাপি কিা হবয়বছ। সটনিল৩.৫ প বাবলািিা কিবল সদখা ায় প্রকবেি অঙ্গবক প্রিািি দ্যটি ভাে কিা হবয়বছ স েি- িাজস্ব খাি ও কযানপটাল
খাি। আবলািিাি সুনিিাবথ ব এই দ্যই খাি নিবয় নিস্তানিি আবলািিা কিা হল—
৩.১.৫.১ িাজস্ব খাবিি অগ্রেনিঃ সটনিল-৩.৫-এি িথ্য নিবেষণ কবি সদখা ায় স , িাজস্ব খাবিি সংবশানিি মূল
িাবজট ১৮২.৭ সকাটি টাকা। এবক্ষবত্র আনথ বক অগ্রেনি ৭৪.১৮ সকাটি টাকা এিং সভৌি অগ্রেনি এরপ্রল ২০২০ প বন্ত
প্রকবেি সোট ২৬.৬৩ শিাংবশি েবধ্য ১৭.০৫ শিাংশ অথ বাৎ িাজস্ব খাবিি প্রায় ৬৪.০৪ শিাংশ। এি েবধ্য সিবিবয়
পিােশব সসিা নপএেনিনস’ি অগ্রেনি ৭৯.০% ও আইএেও’ি অগ্রেনি ৫৯.০%। অপিনদবক, প্রনশক্ষণ (বলাকাল)
৩৩.৫৪% ও নিবদশ ১৯.৯৯%অগ্রেনি সানিি হবয়বছ। (বলখনিত্র-১.১)

স্টলখরচত্র-১.১ িাজস্ব খাল্পিি প্রিান অল্পঙ্গি োস্তে ও আরে শক অগ্রগরি
৬০০০.
৫০০০.

৭৬.০০%
৫৯.০০%

৪০০০.
৩০০০.

৩৩.৫৪%

২০০০.
১০০০.
০.

১৯.৯৯%
৫৪১৮.৩৩

৫৫৪৪.৭৪

২৯৩.

৮৭৮.

প্রকল্প ব্যেস্থাপনা ও
রিজাইন পিামর্শক
(রপএমরিরস)

স্টসচ ব্যেস্থাপনা
অপাল্পিটি (আইএমও)
ফি এমআইরপ

প্ররর্ক্ষণ, ওয়াকশর্প,
েরি শি (স্টলাকাল)

রেল্পেল্পর্ প্ররর্ক্ষণ

ব্যয় লক্ষমাত্রা(লক্ষ টাকায়)

৮০.০০%
৭০.০০%
৬০.০০%
৫০.০০%
৪০.০০%
৩০.০০%
২০.০০%
১০.০০%
০.০০%

আইটটটমর ভ ৌত অগ্রগতত (%)

এ প্রকল্পল্পি আওিায় ২টি পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান কাজ কল্পি আসল্পে। িন্মল্পে পিামর্শক স্টসো ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট
অপাল্পিটি (আইএমও) পিােশবক প্রনিষ্ঠাবিি িত্ত্বািিাবি মূলি সকল কাবজি নিস্তািনি িকশা প্রণয়ি ও
28 | প া ি া

িাস্তিায়নি/িাস্তিায়িকালীি কাজবি িদািকী িলোি আবছ। এছাড়া টািনশয়ািী সলবভবলি অিকাঠাবো নিেবাবণি জন্
িকশা প্রণয়ি (ভূ-েভবস্থ পাইপ লাইি এি জন্য এলএলনপ এি সাবথ স্মবাট কাি ব),নপ্র-সপ্রইি নেটাবিি োধ্যবে কা বকি
িাজস্ব সংগ্রহ পিনি স্থাপি এিং ব্যিস্থাপিা, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যিস্থাপিাি জন্য পানি ব্যিস্থাপিা সংেঠি বিনি
কিা এিং প্রনশক্ষবণি োধ্যবে সংেঠবিি প্রনিনিনিবদি দক্ষিা বৃনি কিাি কাজ িলোি আবছ। এসকল কাজ সুষ্ঠু ও
সুন্দিভাবি পনিিালিাি জন্য পিামর্শক স্টসো ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) ফি এমআইরপ প্যাল্পকল্পজি
আওিায় আন্তজশারিক ৪৯ জনমাস ও স্টের্ীয় ১৫২০ জনমাস রনল্পয়াল্পগি সংস্থান আল্পে ।
এছাড়া প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন কনসালল্পটন্ট (রপএমরিরস) প্যাল্পকল্পজি আওিায় মুহুিী সসি প্রকবেি নিজাইি
প্রণয়বিি কাজ ও মুহুিী সসি প্রকবেি আবলাবক েঙ্গা কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা সসি প্রকবে Field Visit কবি
Data ও অন্যান্য িথ্যানদ সংগ্রহ সশবষ PMDC এি পিােশবক দল কতৃক
ব খসড়া সম্ভাব্যিা সেীক্ষা প্রণয়বিি কাজ
িলোি। এসকল কাজ সুষ্ঠ ও সঠিকভাবি পনিিালিাি জন্য প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন কনসালল্পটন্ট (রপএমরিরস)
প্যাল্পকল্পজি আওিায় আন্তজশারিক ৮২ জনমাস ও স্টের্ীয় ৪৯৮ জনমাস রনল্পয়াল্পগি সংস্থান আল্পে ।
পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) স্টসোখাল্পি এ পর্ শন্ত আন্তজশারিক ২০ জনমাস ও
স্টের্ীয় ১০৮৯.৩০ জনমাস ব্যে াি কিা ল্পয়ল্পে। অপিরেল্পক প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন (রপএমরিরস) স্টসোখাল্পি
এ পর্ শন্ত আন্তজশারিক ৫৫.১৮ জনমাস ও স্টের্ীয় ৫০৮.৭৫ জনমাস ব্যেহৃি ল্পয়ল্পে ।
পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) স্টসোখাল্পি িিবোবি আন্তজশারিক ০ ও স্টের্ীয়
২৮ জন কেবিি আবছি। অপিরেল্পক প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন (রপএমরিরস) স্টসোখাল্পি িিবোবি আন্তজশারিক
১ ও স্টের্ীয় ১২ জন কেবিি আবছি। পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) স্টসোখাল্পি
এ পর্ শন্ত আন্তজশারিক ২০ জনমাস ও স্টের্ীয় ১০৮৯.৩০ জনমাস ব্যে াি কিা ল্পয়ল্পে।
অপিরেল্পক প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন (রপএমরিরস) স্টসোখাল্পি এ পর্ শন্ত আন্তজশারিক ৫৫.১৮ জনমাস ও স্টের্ীয়
৫০৮.৭৫ জনমাস ব্যেহৃি ল্পয়ল্পে ।
নিনপনপ অনু ায়ী পিােশবক িািদ িিাে অবথ বি ৫২% পিােশবক িািদ এ প বন্ত ব্যয় হবয়বছ। ২য় সংবশানিি নিনপনপ
অনু ায়ী, প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন (রপএমরিরস) স্টসোখাল্পি ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকাি সংস্থান আল্পে। িন্মল্পে ২৯
স্টফব্রুয়ািী, ২০২০ পর্ শন্ত ৪০৮৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পে।
অপিরেল্পক,২য় সংবশানিি নিনপনপ অনু ায়ী, পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও)
স্টসোখাল্পি ৫৬৫৮.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থান আল্পে। িন্মল্পে ২৯ স্টফব্রুয়ািী,২০২০ পর্ শন্ত ২৭৫৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পে।

৩.১.৫.২ কযানপটাল খাবিি অগ্রেনিঃ সলখনিত্র-১.২ ও সটনিল-৩.৫ হবি সদখা ায়, এরপ্রল ২০২০ প বন্ত ক্রেপুনেভূি
অগ্রেনি খাল পুিঃখিবিি সক্ষবত্র ৮৯ শিাংশ, উপকূলীয় িাঁি নিেবাবণি সক্ষবত্র ৮৭ শিাংশ, স্লুইস পুিি বাসি ৬৩.৫০%,
স্লুইস নিেবাণ ৬৪.৭৯ শিাংশ। অপিনদবক, সিবিবয় কে অগ্রেনি হবয়বছ ফােবাি কযািাল নসবস্টে ১২.৬৩ শিাংশ ও
নিদ্যযৎ নিনলকিণ পিনি উিিকিণ ৫২ শিাংশ।
সকল স্টলজাি রপ্রন্টাি ও স্টটরলকরমউরনল্পকর্ন ইকুইপল্পমন্ট কার্ শকি িল্পয়ল্পে। ADCP-১টি, GPS-৩টি সিেিাল্প ি জন্য
েিপত্র আ োন কল্পি ১৮-০৩-২০২০ িারিল্পখ NoA প্রোন কিা য় এেং Performance Security গৃ ীি ল্পয়ল্পে।
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১

২

২য় অনুবোনদি আিনিনপনপ Weight
অনু ায়ী লক্ষোত্রা
সভৌি
ব্যয় (লক্ষ
পনিোণ
টাকায়)

৩

৪

৫

ক্রেপুনেভূি িাস্তিায়ি
(এনপ্রল ২০২০)
প্রকবেি
আনথ বক
আইবটবেি
িাস্তি
অগ্রেনি
সভৌি
অগ্রেনি
(লক্ষ টাকা)
অগ্রেনি
(%)
(%)

এনপ্রল ২০২০ প বন্ত িলনি
অথ বিছবিি
সভৌি
আনথ বক
অগ্রেনি
অগ্রেনি
(%)
(%)

৬

৭

৮

৯

১০

০.৬১%
০.০৬%
০.০৬%
১.২৮%
০.০৭%
০.০৪%
০.০৬%
০.০২%
০.০৭%
০.০৭%
০.৫১%
১.৭৮%

০.৩১৭%
০.০৩২%
০.০২০%
১.২১০%
০.০৩৩%
০.০২০%
০.০৪৫%
০.০০০%
০.০৪১%
০.০৪২%
০.১৭০%
০.৩৫৬%

১৫৫.৯৫
১৫.৭৭
৯.৮৩
৫৯৫.৭৯
১৬.২৭
৯.৭৩
২২.০৯
২০.১৭
২০.৬১
৮৩.৮৫
১৭৫.৫০

৫১.৯৮%
৫৬.৩২%
৩২.৭৭%
৯৪.৫৭%
৪৬.৪৯%
৪৮.৬৫%
৭৩.৬৩%
০০.০০%
৬১.১২%
৫৮.৮৯%
৩৩.৫৪%
১৯.৯৯%

০.০৫৮%
০.০০১%
০.০০০%
০.০০০%
০.০০৩%
০.০০২%
০.০০০%
০.০০১%
০.০০%
০.০০১%
০.০৫%
০.০০০%

২৮.৩৯
০.৪৩
০.০০
০.০০
১.৩১
০.৮৩০

১০.৬০%

৮.০৪%

৩৬১৫.০৫

৭৬.০০%

(ক) িাজস্ব উপাদািঃ
৩২১১১৩১
৩২৪১১০১
৩১১১৩৩৮
১১১২১০২
৩২৪৩১০২
৩২৪৩১০১
৩২৫৫১০২
৩২১১১২৫
৩২৫৫১০৫
৩২৫৬১০১
৩২৩১২০১
৩২৩১১০১
৩২৫৭১০১

আউটবসাস ব কেীবদি সিিি
১৬ জি
ভ্রেণ ভািা
৯৬ োস
অন্যান্য ভািা (নেটিং)
৯৬ োস
িািা িিবিি কি
এলএস
গ্যাস ও ফুবয়ল
৯৬ োস
সপট্রল ও লুনিকযান্ট
৯৬ োস
নপ্রনন্টং ও প্রকাশিা
৯৬ োস
প্রিািণা ও নিজ্ঞাপি
৪৮ োস
অনফস সস্টশিািী, নসল ও স্টযার্ম্
৯৬ োস
অন্যান্য অনফস পনিিালিা ও স াোব াে
৯৬ োস
প্রনশক্ষণ, ওয়াকবশপ, িনি বি (বলাকাল)
এলএস
নিবদবশ প্রনশক্ষণ
এলএস
পিােশব সসিাসমূহ (আন্তজবানিক ও সদশী) সাবথ
পনিিালি ব্যয়
ক) প্রকে ব্যিস্থাপিা ও নিজাইি পিােশবক
আন্তজবানিক
(নপএেনিনস)
=৮২
জিোস;
জািীয়=৪৯
৮জিোস

৩০০.০০
২৮.০০
৩০.০০
৭০১.২৫
৩৫.০০
২০.০০
৩০.০০
১২.০০
৩৩.০০
৩৫.০০
২৯৩.০০
৮৭৮.০০

০.২৫৪
০.৭১০
২২.৫৮০

০.৩২%
৯৭.৮১০

৫৪১৮.৩৩

30 | প া ি া

সকাি িং

উপাদাি/অঙ্গসমূহ

১

২
খ) সসি ব্যিস্থাপিা অপাবিটি (আইএেও)
ফি এেআইনপ

৩২৫৮১০৩
৩২৫৮১০১

কনর্ম্উটাি ও অনফস ইকুযইপবেন্ট
ািিাহি পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ
(ক)িাজস্ব উপাদাবিি সািবটাটাল

২য় অনুবোনদি আিনিনপনপ Weight
অনু ায়ী লক্ষোত্রা
সভৌি
ব্যয় (লক্ষ
পনিোণ
টাকায়)

৩
আন্তজবানিক
=৪৯
জিোস;
জািীয়=১৫
২০ জিোস
৯৬ োস
৯৬ োস

৪

ক্রেপুনেভূি িাস্তিায়ি
(এনপ্রল ২০২০)
প্রকবেি
আনথ বক
আইবটবেি
িাস্তি
অগ্রেনি
সভৌি
অগ্রেনি
(লক্ষ টাকা)
অগ্রেনি
(%)
(%)

এনপ্রল ২০২০ প বন্ত িলনি
অথ বিছবিি
সভৌি
আনথ বক
অগ্রেনি
অগ্রেনি
(%)
(%)

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১.২৬%

৬.৬৪৪%

২৬৪৬.২০

৫৯.০০%

০.৪৫%

২৯৬.৪৫০

০.০৬%
০.০৮%
২৬.৬৩%

০.০২৭%
০.০৩৮%
১৭.০৫%

১৩.২৬
১৮.৭৫
৭৪১৮.৮২

৪৪.২০%
৪৬.৮৮%

০.০০০%
০.০০০%
০.৮৮%

০.৫২০
০.৫৭০
৪৪৯.৮৫

০.০০

০.০০%

০.০০০%

১৩২.০০

১০০.০০%

০.০০০%

৬২.৯৫

১০০.০০%

০.০০০%

২.৭৪
৭.৪৪
১.৫০
২.২০

১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%

০.০০০%
০.০০০%
০.০০০%
০.০০০%

৫৫৪৪.৭৪
৩০.০০
৫২.০০
১৪২৭৩.৭৭

(খ) কযানপটাল উপাদাি
৪১৪১১০১
৪১১২১০১

৪১১২১০১
৪১১২৩০৪
৪১১২১০১
৪১১২৩০২
৪১১২৩১০

একটি সাি-বস্টশবিি জন্য ভূনে অনিগ্রহণ
(৪০.০০ শিাংশ)
নজপ (৫দিজা), ২৩৫০(নেি)২৭০০(ম্যাি)নসনস
োইবক্রািাস (১১নসট)
(৪দিজা)
োনটনেনিয়া প্রবজক্টি
সোটিসাইবকল (৮০নসনস)
নিনজটাল কযাবেিা-২টি; নভনিও কযাবেিা-১টি
ফবটাকনপয়াি

সর্ম্দ অনিগ্রহণ
নপএেইউ এিং এেআইনপ’ি োঠপ বায় অনফস
৪০.০০
৫০.০০
০.১০%
০.০০০%
শিাংশ
২৩৫০
১৩২.০০
০.২৭%
০.২৬৮%
(নেি)-২৭০০
(ম্যাি)
নসনস-২টি
২টি
৬২.৯৫
০.১৩%
০.১২৮%
১টি
৬টি
৩টি
২টি

২.৭৪
৭.৪৪
১.৫০
২.২০

০.০১%
০.০২%
০.০০%
০.০০%

০.০০৬%
০.০১৫%
০.০০৩%
০.০০৪%
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১

২

৪১১২২০২
৪১১২৩০১
৪১১২৩১২
৪১১২২০৪
৪১১২৩০৩
৪১১২৩০৩
৪১১২৩০৪

২য় অনুবোনদি আিনিনপনপ Weight
অনু ায়ী লক্ষোত্রা
সভৌি
ব্যয় (লক্ষ
পনিোণ
টাকায়)

৩

িান্ড কনর্ম্উটাি ও সলজাি নপ্রন্টাি; এবিসনিস
২২টি
কনর্ম্উটাি সফটওয়যাি
২টি
অনফস ফানি বিাি
১ আইবটে
সটনলকনেউনিবকশি ইকুযইপবেন্ট
৩সসট
পাওয়াি ইিভাট বাি
১টি
এয়াি কনন্ডশিাি
৬টি
প্রবকৌশল জনিপ উপাদাি
৪টি

ক্রেপুনেভূি িাস্তিায়ি
(এনপ্রল ২০২০)
প্রকবেি
আনথ বক
আইবটবেি
িাস্তি
অগ্রেনি
সভৌি
অগ্রেনি
(লক্ষ টাকা)
অগ্রেনি
(%)
(%)

এনপ্রল ২০২০ প বন্ত িলনি
অথ বিছবিি
সভৌি
আনথ বক
অগ্রেনি
অগ্রেনি
(%)
(%)

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১১.৭৫
৩০.০০
২০.০০
৫.০০
০.৭৫
৪.১০
৩৫.০০

০.০২%
০.০৬%
০.০৪%
০.০১%
০.০০%
০.০১%
০.০৭%

০.০২৪%
০.০০০%
০.০২০%
০.০১০%
০.০০২%
০.০০৮%
০.০০০%

১১.৭৫
০.০০
১০.০০
৫.০০
০.৭৫
৪.১০
০.০০

১০০.০০%
০.০০%
৫০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
০.০০%

০.০০০%
০.০০০%
০.০০০%
০.০০০%
০.০০০%
০.০০০%
০.০০০%

১০

অঙ্গসমূবহি নিেবাণ
৪১১১৩২১

উপকূলীয় িাঁবিি পুিি বাসি

৪১১১৩০৭

স্লুইবসি পুিি বাসি ও খাল উবেখপূি বক (৮০)

৪১১১৩০৭

স্লুইস নিেবাণ (২*৩ সভন্ট) খাল উবেখপূি বক
(৯৪)
পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি পুিি বাসি খাল
উবেখপূি বক (৫৮)
পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি নিেবাণ (২*২ সভন্টস,
১*১ সভন্টস, ১*৫ সভন্টস) খাল উবেখপূি বক
(১৬৮)
খাল পুিঃখিি

৪১১১৩০৬
৪১১১৩০৬
৪১১১৩১০
৪১১১৩০৬

ফােবাি কযািাল নসবস্টে (১৮০০০ সহক্টি
সসি)[নিে-৮৫০টি; পার্ম্-৮৯০টি; পার্ম্

১৭.৭৫
নকনে
৪টি

৫৪৪.০০

১.০২%

০.৮৯০%

২১১.৮৪

৮৭.০০%

০.১৭%

১৮৩.১৫

০.৩৭%

০.২৩৭%

৭৯.৭৩

৬৩.৭৯%

০.০১%

২টি

৪৬১.৬৪

০.৯৪%

০.৬০৫%

২০০.৯৬

৬৪.৫০%

০.০৩%

৩টি

২২৪.২৩

০.৪৬%

০.২৯০%

১২৮.৯৯

৬৩.৭৯%

০.০১%

৪টি

৮৯৫.৯৭

১.৭২%

১.০৯৬%

৫১৫.৩৯

৬৩.৭৯%

০.০২%

৪০৫.০০
নকনে
১৮০০০
সহক্টি

৪১১২.৮৪

৭.৯২%

৭.০৪৯%

৩৩৫৪.৮৭

৮৯.০০%

০.৬৩%

২১৭০০.০০

৪৩.৮৬%

৫.৫৩৯%

১২৯৩.৮৪

১২.৬৩%

১.৯৪%

২২১.৯৯
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১

২

৪১১২৩০৩

হাউস-৮৫০টি; সহিাি ট্যাংক-৮৫০টি;
নপনভনস পাইপ-৮৫০নকনে; নপ্রবপইি নেটাি৮৬০টি;
নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি আধুনিকায়ি

৪১১১২০১ িাপাউবিা অনফস সেিােি
৪১১১৩০৬ নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ (ভূ-েভবস্থ
পাইপলাইবিি আংনশক নিেবাণ; ফাবেবি সসি
ব্যিস্থাপিা) (িতুি প্যাবকজ)
৩৮২১১০৪
ভযাট
(খ)কযানপটাল উপাদাবিি সাি-বটাটাল
(ে)বভৌি আনুষানঙ্গক খিি
(র্) আনুষানঙ্গক মূল্য
সি ববোট

২য় অনুবোনদি আিনিনপনপ Weight
অনু ায়ী লক্ষোত্রা
সভৌি
ব্যয় (লক্ষ
পনিোণ
টাকায়)

ক্রেপুনেভূি িাস্তিায়ি
(এনপ্রল ২০২০)
প্রকবেি
আনথ বক
আইবটবেি
িাস্তি
অগ্রেনি
সভৌি
অগ্রেনি
(লক্ষ টাকা)
অগ্রেনি
(%)
(%)

এনপ্রল ২০২০ প বন্ত িলনি
অথ বিছবিি
সভৌি
আনথ বক
অগ্রেনি
অগ্রেনি
(%)
(%)

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১টি সািসস্টশিসহ
২১০.০০
নকনে
১টি
১টি

৫৬০০.০০

১০.৯৭%

৫.৭০২%

২০৫০.৭৭

৫২.০০%

০.৪৪%

১৪৫.০০
২০০০.০০

০.২৯%
৪.০৬%

০.২৯১%
-

১৪০.২০
০.০০

১০০.০০%
০.০০%

০.০০০%
০.০০০%

২২.১৯%

৮২১৭.০২

১টি

৫৪.০০
০.০০%
৩৭ ৭২৬.২৭ ৭২.৩৫%
১৬২৭.৪৮
০.০০%
৪৩৮৬.৪৮
১.০২%
৫৮০১৪.০০ ১০০.০০%

৪০.৩০%

১৭৮০৫.৫২

১০

৩.২৭%
০০০%
০.০০%
৩০.৬৯%

৫.২১%

২৮৪১.৫১
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সলখনিত্র-২ হবি আবিা সদখা ায় স , সিবিবয় কে অগ্রেনি ফােবাি কযািাল নসবস্টে া আইবটবেি সভৌি অগ্রেনিি
১২.৬৩ শিাংশ।

স্টল খরচত্র -১.২ মূ ল অঙ্গসমূ ল্প ি োস্তে অগ্রগরি (% )

অন্যনদবক, নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষবণি সকাি প্রকাি অগ্রেনি হয় িাই। এছাড়া নিদ্যযৎ নিনলকিণ লাইবিি সোট ৫২
শিাংশ অগ্রেনি হবয়বছ। এখাবি উবেখ কিা স বি পাবি স , কযানপটাল অবঙ্গি নকছু কাজ মূল নিনপনপবি নছল িা নকন্তু
সংবশানিি নিনপনপবি িা সংব ানজি-নিবয়ানজি হবয়বছ। ফবল সসই সকল কাবজি অগ্রেনি খিই িীি। নিদ্যযৎ নিিিবণি
জন্য সাি-বস্টশবিি জনে এখিও ক্রয় কিা সম্ভি হয় িাই।

স্টলখরচত্র-১.৩ প্রিান অঙ্গ ও স্টসোি লক্ষমাত্রা ও এরপ্রল ২০২০ পর্ শন্ত আরে শক অগ্রগরি
(লক্ষ টাকায়)
ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও)
প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট ও রিজাইন কনসালল্পটন্টস (রপএমরিরস)
০

রস্কম পরিচলন ও িক্ষণাল্পেক্ষণ
রেদ্যযিায়ন রেরলকিণ পিরি উন্নিকিণ
ফামশাি কযানাল রসল্পেম (১৮০০০ স্ট ক্টি স্টসচ)

২৬৪৬.২
৫০৭৪.৬৫
৩৬১৫.০৫
৫৮৮৭.৩৬
২০০০.
২০৫০.৭৭
৫৬০০
১২৯৩.৮৪

২১৭০০

৩৩৫৪.৮৭
৪১১২.৮৪
পারন রনয়ন্ত্রণ কাঠাল্পমাি রনমশাণ (২*২ স্টিন্টস, ১*১ স্টিন্টস,… ৫১৫.৩৯
৮৯৫.৯৭
১২৮.৯৯
পারন রনয়ন্ত্রণ কাঠাল্পমাি পুনে শাসন খাল উল্পেখপূে শক (৫৮)
২২৪.২৩
২০০.৯৬
স্লুইস রনমশাণ (২*৩ স্টিন্ট) খাল উল্পেখপূে শক (৯৪)
৪৬১.৬৪
স্লুইল্পসি পুনে শাসন ও খাল উল্পেখপূে শক (৮০) ৭৯.৭৩
১৮৩.১৫
২১১.৮৪
উপকূলীয় োঁি পুনে শাসন
৫৪৪.

খাল পুনঃখনন

০.
অগ্রগতত

৫০০০.

১০০০০.

১৫০০০.

২০০০০.

২৫০০০.

লক্ষযমাত্রা
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সলখনিত্র-১.৩ সথবক সদখা াবে স , ফােবাি কযািাল নসবস্টে (১৮০০০ সহক্টি সসি) [নিে-৮৫০টি; পার্ম্-৮৯০টি; পার্ম্
হাউস-৮৫০টি; সহিাি ট্যাংক-৮৫০টি; নপনভনস পাইপ-৮৫০নকনে; নপ্রবপইি নেটাি-৮৬০টি] ২১৭০০ লক্ষ টাকাি েবধ্য
িাস্তবি এ প বন্ত অগ্রেনি ১২৯৩.৮৪ লক্ষ টাকা। নদও প্রকবেি প্রায় ৪৪ শিাংশ ব্যয় ফােবাি কযািাল নসবস্টে ও
আনুষনঙ্গক কাবজ। এ সক্ষবত্র অগ্রেনি এনপ্রল ২০২০ প বন্ত সদখা ায় ১২.৬৩ শিাংশ।

প্রকল্পল্পি আওিায় ক্রয়কৃি সলজাি নপ্রন্টাি ও একবসসনিজসহ িান্ড কনর্ম্উটাি (৩ ল্যাপটপ, ১০ সিিটপ, ২ িযািাি,
১ োনটনেনিয়া প্রবজক্টি, ৭ সলজাি নপ্রন্টাি এিং ২টি কনর্ম্উটাি সফটওয়যাি), কযাবেিা/নভনিও কযাবেিা ৩টি
এিং ফবটাকনপয়াি ২টি, প্রবকৌশল সেীক্ষা ইকুযইপবেন্ট ADCP-১টি, GPS-৩টি, সটনলকনেউনিবকশিস
ইকুযইপবেন্ট প্রভৃনি উপকিবণি কা বকানিিা ও িিবোবি ব্যিহাবিি নিষয়টি প বাবলািিা কিা হবয়বছ এিং সকাবিা
ক্রুটি পাওয়া ায় নি।
সলখনিত্র-১.৩ হবি সদখা ায়, নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষবণ এ প বন্ত সকাবিা প্রকাি অগ্রেনি সানিি হয় িাই। অথ বাৎ
খাল পুিঃখিি, ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি মােল্পম পানি সিিিাহ এিং নকছু পার্ম্ ও নপ্র-নেটাি িসাবিা হবলও নিদ্যযৎ
সংব াবেি অভাবি নিে িালু কিা সম্ভি হয় নি।
প্রকবেি অঙ্গনভনিক কাবজি অগ্রেনি নিবেষণ—
িাস্তি
ও আিনিনপনপ
লক্ষোত্রাি
অনু ায়ী ব্যয়
তুলিা
(লক্ষ টাকায়)

১
লক্ষোত্রা

২
৫৮০১৪.০০

আিনিনপনপ অনু ায়ী ক্রেপুনেভূি
অগ্রেনিি
আনথ বক
অগ্রেনি আনথ বক লক্ষোত্রা ও িাস্তি
২০১৪-২০২০ প বন্ত) (%)
(২০১৪-২০২০
(লক্ষ টাকায়)
অথ বিছি প বন্ত)

৩

ক্রেপুনেভূি
সভৌি
অগ্রেনিি লক্ষোত্রা ও
িাস্তি (২০১৪-২০২০
অথ বিছি প বন্ত)

৪

২৬৭৫৮.৪৫
(জুি ২০২০ প বন্ত)
প্রকৃি অিস্থা ১৭৮০৫.৫২
১৭৮০৫.৫২
(এনপ্রল ২০২০ প বন্ত)
িথ্যসূত্রঃ প্রকে অনফস ও আইএেইনি-০৫ (সি ববশষ িথ্য)

৪৬.১৩%
(জুি ২০২০ প বন্ত)
৩০.৬৯%
(এরপ্রল ২০২০)

৫
৪৫.৫৮%
(জুি ২০২০ প বন্ত)
৪০.৩০%
(এনপ্রল ২০২০)

স্টলখরচত্র ১.৪ ক্রমপুরিভূি স্টিৌি অগ্রগরি (২০১৪-২০২০ অে শেেি পর্ শন্ত)
৬০
৫০

লক্ষমাত্রা,
৪৫.৫৮%

৪০

প্রকৃত অবস্থা,
৪০.৩০%
লক্ষমাত্রা

৩০

প্রকৃত অব্স্থা
তব্চ্যযতত

২০

ববচ্য ুবত, ৫.২৮%

১০
০

লক্ষমাত্রা

প্রকৃি অেস্থা

রেচুযরি
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স্টলখরচত্র-১.৫ চলরি অে শেেল্পিি (২০১৯-২০) লক্ষমাত্রা ও োস্তে অগ্রগরি

ববচ্যুবত

১২.০৭%

প্রকৃত অবস্থা

৫.২১%

লক্ষমাত্রা

১৭.২৮%
০

২

৪

৬

৮

১০

১২

১৪

১৬

১৮

২০

প্রকবেি ২০১৪-২০২০ অথ ব-িছি প বন্ত ৬ িছবিি (বটনিল-৩.২) ক্রেপুনেভূি আনথ বক লক্ষোত্রা নিি বািণ কিা হবয়নছল
৪৫.৫৮ শিাংশ; নকন্তু এনপ্রল ২০২০ প বন্ত িাস্তি অগ্রেনি ৪০.৩০% া লক্ষোত্রাি সথবক ৫.২৮ শিাংশ কে (বলখনিত্র১.৪) । িলনি অথ বিছবিি (২০১৯-২০) অগ্রেনি (বটনিল-৩.৫ ও সলখনিত্র-১.৫) প বাবলািিা কিবল সদখা ায় স , িলনি
িছবিি লক্ষোত্রা ১৭.২৮ শিাংশ; া এনপ্রল ২০২০ প বন্ত িাস্তি অগ্রেনি োত্র ৫.২১ শিাংশ।
িিবোি আিনিনপনপ অনু ায়ী প্রকবেি িাস্তিায়বিি সেয়াদ িানক দ্যই িছি দ্যই োস। এই সেবয়ি েবধ্য ১০০-৪০.৩০ =
৫৯.৭০ শিাংশ কাজ সোপ্ত কিা সহজ হবি িা; র্রে না কিশপক্ষ কাল্পজি গরিল্পক আিও না োরেল্পয় স্টেয় । সটনিল-৩.৫
সথবক সদখা ায়, প্রকবেি নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি জন্য একটি সাি-বস্টশি নিেবাণ কিা হবে ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কনলি
ব্যবয়। প্রকবেি ১ে সংবশানিি অনুবোনদি নিনপনপবি ভূনে অনিগ্রহবণি সকাি সংস্থাি নছল িা। প্রকবেি ২য় সংবশািিীি
ফবল ৪০ শিাংশ ভূনে অনিগ্রহণ িািদ ৫০ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। নকন্তু এখি প বন্ত জনে অনিগ্রহণ কিা সম্ভি হয়
িাই। প্রকে অনফস হবি জািা ায়, সজলা প্রশাসবকি োধ্যবে জনে অনিগ্রহবণি প্রনক্রয়া িলোি। আোেী নিি োবসি
েবধ্য িা সোপ্ত হবি িবল প্রকে পনিিালক িা নিন ি কবিি।
প্রকেটিি অগ্রেনিি সক্ষবত্র অবিকখানি নিভবি কিবি হয় প্রকৃনি ও জলিায়ুি উপি স েি িষ বা সেৌসুে—ফােবাি কযািাল
নসবস্টে িষ বাবি বিনি কিা প্রায় অসম্ভি—িদীবি সসনিবেন্ট পড়া ইিযানদ। এ নিষয়গুবলা নিবশষ নিবিিিায় সিবখ
আোেীবি অঙ্গনভনিক কাবজি িতুি নিন্যাস দিকাি। িতুিা অথ ব ও সেয় অপিয় হওয়যাি সমূহ সম্ভািিা িবয়বছ; া
প্রকবেি অথ বনিনিকভাবি লাভিাি হওয়াবক িহুলাংবশ সংকুনিি কিবি।
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৩.২ ক্রয় কা বক্রে
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক প্রকে িাস্তিায়বিি িিবোি অিস্থা পনিিীক্ষণ ও প্রকবেি আওিায় ক্রয় প্যাবকজসমূহ
(পণ্য, কা ব ও সসিাসমূহ) থা থ ক্রয় প্রনক্রয়াসমূহ (দিপত্র আহ্বাি, দিপত্র মূল্যায়ি, ক্রয় পিনি অনুবোদি, চুনিিাো সর্ম্াদি প্রভৃনি) নিয নোি ক্রয় িীনিোলাি আবলাবক কিা হবয়বছ
নকিা িা পিীক্ষা কিা হবয়বছ। প্রকেটি িয়টি প্যাবকবজ (CW-1, CW-2, CW-3, CW-4, CW-5, CW-6, CW-7, CW-8A, CW-8B) ও দ্যটি পিােশবক নিবয়াবেি CS (CS-1,
CS-2)-এ িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি অিীবি িাস্তিায়ি কিা হবে। এই ৯টি প্যাবকবজি ৩টি সোপ্ত (CW-8B) ও প্রায় সোপ্ত (CW-1, CW-2) ও িানকগুবলা িলোি প্যাবকজ।

৩.২.১ ক্রয় পনিকেিা
সটনিল-৩.৬: প্রকবেি ক্রয় পনিকেিাি এনপ্রল, ২০২০ প বন্ত

১

২

৩

নজ-০১

নজপ (৫-দিজা) ২৩৫০ (নেি)২৭০০(ম্যাি) নসনস
োইবক্রািাস (১১ নসট)

সংখ্যা ২

OTM

সংখ্যা ২

OTM

সোটিসাইবকল (৮০নসনস)
সলজাি নপ্রন্টাি ও একবসসনিজসহ
িান্ড কনর্ম্উটাি (৩ ল্যাপটপ, ১০
সিিটপ, ২ িযািাি, ১ োনটনেনিয়া
প্রবজক্টি, ৭ সলজাি নপ্রন্টাি এিং
২টি কনর্ম্উটাি সফটওয়যাি),
কযাবেিা/নভনিও কযাবেিা ৩টি এিং
সফাবটাকনপয়াি ২টি
প্রবকৌশল সেীক্ষা ইকুযইপবেন্ট
ADCP-১টি, GPS-৩টি

সংখ্যা ৬
সসট
৩০

OTM
OTM

চুনি
অবথ বি
অনুবোদিকািী
উৎস
কতৃবপক্ষ
৬
৭
পণ্যসমূহ
অথ ব-িছি: ২০১৫-২০২২
DoFP
GOB &
ADB
DoFP
GOB &
ADB
DoFP
GOB
DoFP
GOB

সংখ্যা ৪

OTM

DoFP

প্যাবকজ িং

নজ-০২
নজ-০৩
নজ-০৪

নজ-০৫

নিনপনপ/টিনপনপ অনু ায়ী সসিাসংগ্রহ প্যাবকবজি িণ বিা

একক

পনিোণ ক্রয় পিনি
ও (প্রকাি)
৪

৫

GOB

প্রাক্কনলি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)

ক্রয় প্রনক্রয়া িাস্তিায়ি

৮

দিপত্র আহ্বাি
৯

চুনি সাক্ষি
১০

চুনি সোনপ্ত
১১

১৩২.০০

০১.০৫.২০১৬

০১.১০.২০১৬

০১.১২.২০১৬

৬২.৯৫

২৮.০৬.২০১৫

৩০.০৫.২০১৬

২৮.১১.২০১৬

৭.৪৪
৪৮.১৯

৩০.০৪.১৫
৩০.০৪.১৫

১১.০৬.১৫
১৯.০৬.১৫

৩০.০৬.১৫
৩০.০৬.১৭

৩৫.০০

০১.১১.২০১৯

১৫.১২.২০১৯

৩০.০১.২০২০
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প্যাবকজ িং

নিনপনপ/টিনপনপ অনু ায়ী সসিাসংগ্রহ প্যাবকবজি িণ বিা

একক

নজ-০৬

আসিািপত্র

আই
১
সটে
সসট
৩
সংখ্যা ৭

নজ-০৭
নজ-০৮

সটনলকনেউনিবকশিস ইকুযইপবেন্ট
পাওয়াি ইিভাট বাি(১টি) ও শীিািপ
নিয়ন্ত্রণ ন্ত্র (৬টি)
পবণ্যি সোট মূল্যঃ

উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি + গ্রুপ ১ ও
২ খাবলি পুিঃখিি

নকনে

CW-02

গ্রুপ ৩ ও ৪ খাবলি পুিঃখিি

নকনে

CW-03

ফােবািস নিনিনিউশি নসবস্টে,
সস্টজ ১: ২,০০০ সহক্টি পাইপলাইি
নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি
আধুনিকায়িঃ ১টি সাি-বস্টশি ও
২১০ নকনে নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি
ফােবািস নিনিনিউশি, পার্ম্স, ও
নপ্রবপইি নেটািঃ সস্টজ ২: ৫০৭০
সহক্টি
ফােবািস নিনিনিউশি, পার্ম্স, ও
নপ্রবপইি নেটািঃ সস্টজ ৩: ৫,৪০০
সহক্টি
ফােবািস নিনিনিউশি, পার্ম্স, ও
নপ্রবপইি নেটািঃ সস্টজ ২: ৫,৭০০
সহক্টি
িতুি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো ও স্লুইস
নিেবাণ এিং খাবলি সিফাবিন্স

সহক্টি

CW-05

CW-06

CW-07

CW-08A

অবথ বি
উৎস

প্রাক্কনলি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)

RFQ

DoFP

GOB

২০.০০

দিপত্র আহ্বাি
৩০.০৪.২০১৫

চুনি সাক্ষি
০১.০৮.২০১৫

চুনি সোনপ্ত
৩০.১২.২০২০

RFQ
LTM

DoFP
DoFP

GOB
GOB

৫.০০
৪.৮৫

৩০.০৪.১৫
৩০.০৪.১৫

১১.০৬.১৫
১১.০৬.১৫

৩০.০৬.১৫
৩০.০৬.১৫

OTM(IC
B)

কা বসমূহ
অথ ব-িছি: ২০১৫-২০২২
DoFP
GOB &
ADB

২৩৫৫.৬৭

০৯.০৯.২০১৫

১৮.০১.২০১৬

১১.০২.২০২০

ক্রয় প্রনক্রয়া িাস্তিায়ি

৩১৫.৪৩

CW-01

CW-04

চুনি
অনুবোদিকািী
কতৃবপক্ষ

পনিোণ ক্রয় পিনি
ও (প্রকাি)

িাঁি=১
৭.৭৫;
খাল=
২০২.০
০
২০৩.০
০
১৮৩০

সংখ্যা ১/২১০
/নকনে

OTM(IC DoFP
B)
OTM(IC DoFP
B)
OTM(NC DoFP
B)

GOB &
ADB
GOB &
ADB
GOB &
ADB

২৩০১.১৭

২৯.০৫.২০১৫

১৫.১২.২০১৫

৩০.০৬.২০১৯

১৮০০.০০

১১.১১.২০১৫

২৮.০৭.২০১৬

৫৬০০.০০

১২.০৪.২০১৮

০১.১১.২০১৮

১৭.০৮.২০১৮কাজ
িলোি িবয়বছ
০৪.১১.২০২০কাজ
িলোি িবয়বছ

সহক্টি

৫০৭০

OTM(IC
B)

DoFP

GOB &
ADB

৫৮০০.০০

০৭.০৫.২০১৮

২৬.০৯.২০১৯

২৬.১০.২১
কাজ িলোি িবয়বছ

সহক্টি

৫৪০০

OTM(IC
B)

DoFP

GOB &
ADB

৬৬০০.০০

২৭.০৯.২০১৮

০৮.১২.২০১৯

৩১.১২.২০২১
কাজ িলোি িবয়বছ

সহক্টি

৫৭০০

OTM(IC
B)

DoFP

GOB &
ADB

৭৫০০.০০

১৪.১১.২০১৮

০৮.১২.২০১৯

৩১.১২.২০২১কাজ
িলোি িবয়বছ

OTM(IC
B)

DoFP

GOB &
ADB

১৭৬৫.০০

০১.০২.২০১৭

২৩.০৫.২০১৭

১৪.০৬.২০১৯কাজ
িলোি িবয়বছ

সংখ্যা ১৩
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প্যাবকজ িং

CW-08B

নিনপনপ/টিনপনপ অনু ায়ী সসিাসংগ্রহ প্যাবকবজি িণ বিা
সসকশিসহ স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ
কাঠাবোি পুিি বাসি
সফিীি BWDB-এি নিনডং
সেিােি
নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ

একক

পনিোণ ক্রয় পিনি
ও (প্রকাি)

সংখ্যা ১
িছি
সহক্টি

চুনি
অনুবোদিকািী
কতৃবপক্ষ

OTM
DoFP
(ICB)
৩-িছি OTM/RFQ/ DoFP
১৮০০০ DPM
সহক্টি

অবথ বি
উৎস

GOB &
ADB
GOB

ক্রয় পনিকেিাি সোট মূল্য

CS-01
CS-02

প্রবজক্ট ম্যাবিজবেন্ট ও নিজাইি
আইবটে এল.এস QCBS
কিসালবটনন্স ফি IMIP (PMDC)
ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট অপাবিটি আইবটে এল.এস QCBS
(IMO) ফি মুহুিী সসি প্রকে
(MIP)

প্রাক্কনলি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)

ক্রয় প্রনক্রয়া িাস্তিায়ি
দিপত্র আহ্বাি

চুনি সাক্ষি

চুনি সোনপ্ত

০৩.০৮.২০১৬

২২.১১.২০১৬

২৮.০৬.২০১৮

৫৮৮৭.৩৬

Q4 2014

Q1 2015

Q1 2020

৫৬৫৮.০০

Q1 2015

Q1 2016

Q4 2021

১৪৫.০০
২০০০.০০
৩৫৮৬৬.৮৪

সসিাসমূহ
অথ ব-িছি: ২০১৪-২০২২
DoFP
GOB &
ADB
DoFP
GOB &
ADB
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৩.২.১.১ প্রকল্পল্পি ক্রয় প্ররক্রয়া পর্ শাল্পলাচনা
প্রকবেি ক্রয় প্রনক্রয়া প বাবলািিা কিা হল—
সটনিল-৩.৭: প্রকবেি ক্রয় পনিকেিাি নিস্তানিি
প্যাবকজ
/দিপত্র
িং

দিপত্র অনু ায়ী প্যাবকবজি িাে

ক্রয় পিনি

দিপত্র/নিজ্ঞনপ্ত
প্রকাবশি োধ্যে ও
আহ্বাবিি িানিখ

বদনিক সেকাল ও
Daily
Independent
িানিখ :
০৯/০৯/২০১৫
বদনিক সেকাল ও
CWDaily
02
Independent
(ICB)
িানিখ :
২৯/০৫/২০১৫
CWFarmers’ Distribution
OTM (ICB, বদনিক সেকাল ও
03(I
System, Stage-1: Area 2000 Single Stage Daily Financial
express, িানিখ :
CB)
hac pipeline
one
Enveloppe) ১১/১১/২০১৫
CWTurn Key Contract (A)
OTM (NCB, বদনিক সেকাল ও
04(I Construction of 1 X10/14 MVA, Single Stage Daily Financial
express
CB)
33/11 KVA Indoor type Subone
িানিখ :
Station and (B) Upgrading of Enveloppe)
১২/০৪/২০১৮
Electrical Distribution (HT, LT
Over Head Line) System
CWFarmers’ Distribution
OTM (ICB, বদনিক সেকাল ও
05
Systems, Stage-2: Area 5400 Single Stage Daily Financial
express ,
(ICB)
hac of Buried Pipe Systems,
one
with Pumps and Tele Prepaid Enveloppe) িানিখ :
০৭/০৫/২০১৮
Meters
CW01
(ICB)

Rehabilitation of Coastal
Embankment, Re-excavation
of Khal Group-1 and Reexcavation of Khal Group-2
(Re-Bid)
Re-excavation of Khal Group3 and Re-excavation of Khal
Group-4

OTM (ICB,
Single Stage
one Enve
loppe)
OTM (ICB,
Single Stage
one Enve
loppe)

দিপত্র
দানখবলি
িানিখ

সোট
দিপত্র
নিক্রয়

সোট উপযুি Delegation Notificati
দিপত্র (সিসপিনস of Financial
on of
জো
ভ)
Power
Award
(পুিঃ দিদািাি অনু ায়ী দিপত্র
জানিি
দিপত্র) সংখ্যা
চুড়ান্তভাবি
িানিখ
অনুবোদবিি
িানিখ

প্রাক্কনলি
মূল্য (টাকা)

সি বনিম্ন
দিদািাি
উদ্ধৃি দি
(টাকা)

চুনি মূল্য
(টাকা)

০৮/১০/২০১৫

০৩

০২
(হযাঁ)

০১

১৭/০১/২০১৬

১৮/০১/২০১৬

২১,২৭,৮৭,৯
৪০.৯৩

২৫,০১,২৯,৪
০৪.০৮

১৩/০৭/২০১৫

০৩

০২
(হযাঁ)

০১

১৪/১২/২০১৫

১৫/১২/২০১৫

২৩,০১,১৬,৫
৬৭.৮৮

২৭,৮৪,৮৬,০
৫৩.৫১

২৫,০১,২৯,৪০৪.
০৮ (মূল)
২৩৫৫.৬৭ লক্ষ
টাকা
(সংবশানিি)
২৭,৮৪,৮৬,০৫৩
.৫১

১৩/০১/২০১৬

০৫

০১(িা)

০১

২৬/০৭/২০১৬

২৮/০৭/২০১৬

১৪,৯৮,৪৬,০
৭২.২১

১৬,৪৭,৫৩,০
৪৮.৮৭

১৬,৪৭,৫৩,০৪৮.
৮৭

২৩/০৫/২০১৮

০২

০১(হযাঁ)

০১

০১/১১/২০১৮

০১/১১/২০১৮

৪৪,৩৬,৭১,১
২৬.৩৫

৪৬,৯৩,৯৩,
৭৩৮.১৬

৪৪,৪০,০০,০০০.
০০

২৩/০৭/২০১৮

০৪

০৩(িা)

০১

২৫/০৯/২০১৯

২৬/০৯/২০১৯

৫৩,৭১,৪৭,৫
১১.০০

৫৭,৪১,৪০,৪
৯৬.২৮

৫৭,৪১,৪০,৪৯৬.
২৮
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প্যাবকজ
/দিপত্র
িং

CW06
(ICB)

CW07
(ICB)

CW08A
(ICB)
CW08B
(ICB)

দিপত্র অনু ায়ী প্যাবকবজি িাে

ক্রয় পিনি

Farmers’ Distribution Systems, OTM (ICB,
Stage-3: Area 5025 hac of Single Stage
Buried Pipe Systems, with
one
Pumps and Tele Prepaid
Enveloppe)
Meters
Farmers’ Distribution
OTM (ICB,
Systems, Stage-4: Area 5700 Single Stage
hac of Buried Pipe Systems,
one
with Pumps and Tele Prepaid Enveloppe)
Meters
Construction of new water
OTM (ICB,
control structures, Sluices;
Single
re-habilitation of structures
Stage one
Sluices
Enveloppe
Repair of BWDB buildings of OTM (ICB,
Feni BWDB
Single Stage
one
Enveloppe)

সোট উপযুি Delegation Notificati
দিপত্র (সিসপিনস of Financial
on of
জো
ভ)
Power
Award
(পুিঃ দিদািাি অনু ায়ী দিপত্র
জানিি
দিপত্র) সংখ্যা
চুড়ান্তভাবি
িানিখ
অনুবোদবিি
িানিখ

প্রাক্কনলি
মূল্য (টাকা)

সি বনিম্ন
দিদািাি
উদ্ধৃি দি
(টাকা)

চুনি মূল্য
(টাকা)

০২

০১(িা)

০১

০৫/১২/২০১৯

০৮/১২/২০১৯

৫৭,৯১,৯৭,৮
৪৩.৮৬

৬৫,৭৭,২৫,৫
৮৭.৮৭

৬৫,৭৭,২৫,৫৮৭.
৮৭

২৭/১২/২০১৮

০৩

০১(িা)

০১

০৫/১২/২০১৯

০৮/১২/২০১৯

৬০,৩১,৫০,
৫৭৮.০০

৭৪,৯১,৪২,২
৯৩.০০

৭৪,৯১,৪২,২৯৩.
০০

১৬/০৩/২০১৭

০১

০১(হযাঁ)

০১

২৩/০৫/২০১৭

২৩/০৫/২০১৭

১০,২৯,০৫,৫
৫২.০০

১১,১৬,৪৬,৯
৯৯.৪৬

১১,১৬,৪৬,৯৯৯.
৪৬

২২/১১/২০১৬

১,২৭,৬৫,০৯
৮.০০

১,২৭,৬৩,৭৭
০.৯৩

১,২৭,৬৫,০৯৮.৬
১

দিপত্র/নিজ্ঞনপ্ত
প্রকাবশি োধ্যে ও
আহ্বাবিি িানিখ

দিপত্র
দানখবলি
িানিখ

বদনিক সেকাল ও
Daily Financial
express, িানিখ :
২৭/০৯/২০১৮

২৬/১১/২০১৮

বদনিক সেকাল ও
Daily Financial
express
িানিখ :
১৪/১১/২০১৮
বদনিক সেকাল ও
Daily Financial
express, িানিখ :
০১/০২/২০১৭
বদনিক সেকাল ও
Daily
Independent
িানিখ :
০৩/০৮/২০১৬

২০/০৯/২০১৬

সোট
দিপত্র
নিক্রয়

০৩

০৩

০১

২২/১১/২০১৬

পিােশবক সসিা
CS01

প্রবজক্ট ম্যাবিজবেন্ট ও নিজাইি
কিসালবটনন্স ফি IMIP (PMDC

QCBS

৫৮৮৭.৩৬
লক্ষ টাকা

CS02

ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট অপাবিটি
(IMO) ফি মুহুিী সসি প্রকে
(MIP)

QCBS

৫০৭৪.৬৫
লক্ষ টাকা

৫৩৪৭.৩৫ লক্ষ
টাকা
৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ
টাকা (সংবশানিি)
৫০৭৪.৬৫ লক্ষ
টাকা
৫৬৫৮.০০ লক্ষ
টাকা (সংবশানিি)
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৩.২.২ ক্রয় কা বক্রে প বাবলািিা
CW-01 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Rehabilitation of Coastal Embankment, Re-excavation of Khal Group1 and Re-excavation of Khal Group-2 কাবজি অনুবোনদি ১ে সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ২৮৭৬.৮৫

লক্ষ টাকা, কা বাবদশ মূল্য ২৫০১.২৯ লক্ষ টাকা এিং সংবশানিি মূল্য ২৩৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা। এই প্যাবকবজি কাজ ১১
সফব্রুয়ানি ২০২০ শিভাে সোপ্ত হবয়বছ।
CW-02 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Re-excavation of Khal Group-3 and Re-excavation of Khal Group-4

কাবজি অনুবোনদি ১ে সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ৩২০২.৮৯ লক্ষ টাকা, কা বাবদশ মূল্য ২৭৮৪.৮৬ লক্ষ
টাকা এিং সংবশানিি মূল্য ২৩০১.১৭ লক্ষ টাকা। cw-0 cw-02 প্যাবকবজি কাজ এ প বন্ত ৮৯.১৯ শিাংশ সোপ্ত
হবয়বছ াি আনথ বক অগ্রেনি ২০৪৮.৮০ লক্ষ টাকা।
CW-03 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Farmers’ Distribution System, Stage-1: Area 2000 hac pipeline (81
nos scheme) কাবজি অনুবোনদি ১ে সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা, কা বাবদশ মূল্য

১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা। এ প্যাবকবজি কাজ এ প বন্ত ৮৬.৬৮% সোপ্ত হবয়বছ াি
আনথ বক অগ্রেনি ১৩১০.১৯ লক্ষ টাকা।
CW-04 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Turn Key Contract (A) Construction of 1 X10/14 MVA, 33/11 KVA
Indoor Type Sub-Station and (B) Upgrading of Electrical Distribution (HT, LT Over Head
Line) System কাবজি অন্তর্ভবি অনুবোনদি ১ে সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ৪৪৪০.০০ লক্ষ টাকা, কা বাবদশ

মূল্য ৪৪৩৬.২৫ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ৪৪৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্যাবকবজি কাজ এ প বন্ত ৪৬.০০% সোপ্ত হবয়বছ
াি আনথ বক অগ্রেনি ২০০৮.৯৪ লক্ষ টাকা।
CW-05 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Farmers’ Distribution Systems, Stage-2: Area 5400 hac of Buried Pipe
Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters কাবজি অনুবোনদি সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয়

৫৩৭১.৪৭ লক্ষ টাকা, সি বনিম্ন দিদািাি দি মূল্য ৫৭৪১.৪০ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ৫৭৪১.৪০ লক্ষ টাকা। এ
প্যাবকবজি কাজ এ প বন্ত ৮৬.৬৮% সোপ্ত হবয়বছ াি আনথ বক অগ্রেনি ১৩১০.১৯ লক্ষ টাকা।
CW-06 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Farmers’ Distribution Systems, Stage-2: Area 5025 hac of Buried Pipe
Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters কাবজি অনুবোনদি সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয়
৫৭৯১.৯৭ লক্ষ টাকা, সি বনিম্ন দিদািাি দি মূল্য ৬৫৭৭.২৫ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ৬৫৭৭.২৫ লক্ষ টাকা;
CW-07 প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Farmers’ Distribution Systems, Stage-2: Area 5700 hac of Buried Pipe
Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters কাবজি অনুবোনদি সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয়

৬০৩১.৫০ লক্ষ টাকা, সি বনিম্ন দিদািাি দি মূল্য ৭৪৯১.৪২ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ৭৪৯১.৪২ লক্ষ টাকা। প্যাবকজ
cw-05, cw-06, cw-07 কাজ এরপ্রল ২০২০ প বন্ত প্রায় ১২ শিাংবশি েবিা অগ্রেনি হবয়বছ।
এনিনি সহায়িাপৃষ্ঠ প্রকেটিি (মুহুিী সসি প্রকে) কাজ িাস্তিায়ি িদািনক ও নিস্তানিি িকশা প্রণয়ি পিােশবক প্রনিষ্ঠাি
(C-IMO) কতৃক
ব সর্ম্ি কিাি নিষয়টি ঋণচুনিবি উবেখ নছল। ঋণচুনি সোিাবিক পিােশবক নিবয়াে প্রনক্রয়া এনিনি
কতৃক
ব শুরু কিা হয় ও প্রস্তাি মূল্যায়ি সর্ম্ি কিা হয় া পিিিীবি িাপাউবিা, েন্ত্রণালবয়ি োধ্যবে সিকািী ক্রয়সংক্রান্ত
েনন্ত্রসভা (CCGP) কতৃক
ব অনুবোনদি হয়। ফবল পিােশবক নিবয়াবেি পি চুনি সোিাবিক নিস্তানিি িকশা প্রণয়বি
৩০ োস সেয় সলবে ায়। উবেখ্য ৮৫০ টি িীবেি পার্ম্ হাউজ ও পাইপলাইি নিনিনিউশি নসবস্টে োঠ প বাবয়ি
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সংনেষ্ট কৃষক, পানি ব্যিস্থাপিা সংেঠবিি সাবথ আবলািিাি নভনিবি সর্ম্ি কিায় উি সেবয়ি প্রবয়াজি হয়।
ইবিােবধ্য প্রকবেি সেয়াদ প্রায় ৪ িছি অনিক্রে হবয় ায়। নিস্তানিি িকশা প্রনিফলি চুড়ান্তকিবণি পি ব্যয় বৃনিি
ফবল DPP সংবশািবিি প্রবয়াজিীয়িা সদখা সদয় এিং DPP (২য় সংবশািি)সংবশািবি প্রায় ১ (এক) িৎসি সেয়
সলবে ায় ফবল CW-৫, CW-৬, CW-৭ নিিটি প্যাবকবজি কা বাবদশ প্রদাবি ৫.৫ (সাবড় পাঁি) িছি সেয় সলবে
ায়। িিবোবি ৫ টি (পাঁি) প্যাবকবজি কাজ িলোি িবয়বছ এিং ৪টি (িাি) প্যাবকবজি কাজ ইবিােবধ্য সর্ম্ি হবয়বছ।
CW-08A প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Construction of new water control structures, Sluices; re-habilitation
of structures Sluices কাবজি অনুবোনদি সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ১০২৯.০৫ লক্ষ টাকা, সি বনিম্ন

দিদািাি দি মূল্য ১১১৬.৪৬ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ১১১৬.৪৬ লক্ষ টাকা। এ প্যাবকবজি কাজ এরপ্রল ২০২০ প বন্ত
৬০.০০% সোপ্ত হবয়বছ াি আনথ বক অগ্রেনি ৫৫৬.৬৭ লক্ষ টাকা।
CW-08B প্যাবকবজি অন্তর্ভবি Repair of BWDB buildings of Feni BWDB কাবজি অনুবোনদি সংবশানিি

নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ১২৭.৬৫ লক্ষ টাকা, সি বনিম্ন দিদািাি দি মূল্য ১২৭.৬৫ লক্ষ টাকা এিং চুনি মূল্য ১২৭.৬৫
লক্ষ টাকা। এ প্যাবকবজি কাজ ২৮ জুি ২০১৮ সি শিভাে সোপ্ত হবয়বছ াি আনথ বক অগ্রেনি ১৪০.২১ লক্ষ টাকা।
এছাড়া CS-১ প্যাবকবজি অন্তর্ভবি প্রবজক্ট ম্যাবিজবেন্ট ও নিজাইি কিসালবটনন্স ফি IMIP (PMDC) পিােশবক
সসিাি অনুবোনদি ১ে সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা, চুনিমূল্য ৫৩৪৭.৩৫ লক্ষ টাকা এিং
সংবশানিি মূল্য ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা। cs-১ প্যাবকবজি কাজ এরপ্রল ২০২০ প বন্ত ৭৬ শিাংশ সোপ্ত হবয়বছ াি
আনথ বক অগ্রেনি ৩৬১৫.০৫ লক্ষ টাকা।
এিং cs-২ প্যাবকবজি অন্তর্ভবি ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট অপাবিটি (IMO) ফি মুহুিী সসি প্রকে (MIP) পিােশবক
সসিাি অনুবোনদি ১ে সংবশানিি নিনপনপ’ি প্রাক্কনলি ব্যয় ৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা, চুনিমূল্য ৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা এিং
সংবশানিি মূল্য ৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা। cs-২ প্যাবকবজি কাজ এরপ্রল ২০২০ প বন্ত ৫৯ শিাংশ সোপ্ত হবয়বছ াি
আনথ বক মূল্য ২৬৪৬.২০ লক্ষ টাকা।
ক্রয়কা বক্রবেি প বাবলািিাি জন্য প্রকবেি িনথপত্র নিবেষবণি পি নিনভি প্যািানেটাবিি নিপিীবি প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ
নিবিি ছক-এ সদখাবিা হবলা—
ক্রনেক ইনন্ডবকটি
িং
কযাটােনি

ইনন্ডবকটি প্রবসস

সর্ম্ানদি িাটা

ফলাফল

েন্তব্য

৪

৫

৬

শিকিা কি শিাংশ
দিপত্র পনত্রকায়
প্রকাশ কিা হবয়বছ
২
দিপত্র পনত্রকায়
প্রকাশ এিং দিপত্র
দানখবলি েবধ্য েড়
নদবিি সংখ্যা
৩ শিকিা কি শিাংশ
দিপত্র দানখবলি জন্য
প বাপ্ত সেয় নছল
৪ নিক্রয়কৃি দিপবত্রি
সংখ্যা এিং দানখলকৃি

১০০%

নপনপআি অনুসিণ কিা
হবয়বছ েবেব প্রিীয়োি
হয়
নপনপআি অনুসিণ কিা
হবয়বছ েবেব প্রিীয়োি
হয়

১

২

৩

১

দিপত্র
আহ্বাি

দিপত্র পনত্রকায়
প্রকাশ

২

দিপত্র
দানখল

সখালা দিপত্র
পনত্রকায় দিপত্র
প্রস্তুবিি জন্য সদয়া
সেয়সীো
দিপত্র সেয়সীো
পনিপালি
দিদািা অংশগ্রহণ
সূিক
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১

২৫-৬০

১০০%

১০০%

নপনপআি অনুসিণ কিা
হবয়বছ েবেব প্রিীয়োি
হয়
নিক্রয়কৃি দিপবত্রি
েবধ্য ৬৫% জো হয়।

৩

দিপত্র
উন্মুিকিণ

৪

দিপত্র
মূল্যায়ি

দিপত্র উন্মুিকিণ
কনেটিবি দিপত্র
মূল্যায়ি কনেটিি
সদস্য উপনস্থি
নছবলি
দিপত্র মূল্যায়বিি
সেয়
দিপত্র গ্রহণ

দিপবত্রি সংখ্যাি
অনুপাি
৫ শিকিা কি শিাংশ ১০০%
দিপবত্রি উন্মুিকিণ
কনেটিবি দিপত্র
মূল্যায়ি কনেটিি সদস্য
নছবলি
৬
দিপত্র সখালা এিং
২৪ নদি
মূল্যায়বিি েবধ্য েড়
নদবিি সংখ্যা
৭
েড় সিসপিনসভ
১ টি
দিদািাি সংখ্যা

নপনপআি অনুসিণ কিা
হবয়বছ েবেব প্রিীয়োি
হয়
নপনপআি অনুসিণ কিা
হবয়বছ েবেব প্রিীয়োি
হয়
৯টি প্যাবকবজি েবধ্য
প্রনিটিবিই ১টি কবি
সিসপিনসভ দিদািা
পাওয়া নেবয়বছ; া অিযন্ত
কে িবল প্রিীয়োি হয়।

প্রকল্প সংরিষ্ট কমশকিশাল্পেি প্রেি িথ্যমল্পি, প্রকল্পল্পি ক্রয়-প্ররক্রয়া এর্ীয় উন্নয়ন ব্যাংল্পকি গাইিলাইন অনুসিণ কল্পি কিা
য় এেং স্টের্ী োংলা ও ইংল্পিজী পরত্রকা ও রসরপটিইউ-এি ওল্পয়েসাইল্পট েিপত্র রেজ্ঞরি প্রকার্ কিা য়। ক্রয়-প্ররক্রয়াি
প্ররিটি স্টক্ষল্পত্র এক জন কল্পি স্টিসপনরসি েিোিা ও একই রেিাি স্টিসপনরসি ল্পয়ল্পে রকনা স্টস ব্যাপাল্পি জানা র্ায়,
নয়টি প্যাল্পকল্পজি জন্য সািজন রিন্ন রিন্ন ঠিকাোি কার্ শাল্পের্ প্রাি য়। েিপত্র েরলল সমূ পর্ শাল্পলাচনায় স্টেখা র্ায়,
মূলি CW-03, CW-05, CW-07 প্যাল্পকজসমূল্প ি কাজ ভূগিশস্থ পাইপলাইন স্থাপন, পাম্প সিেিা , রপ্রল্পপইি
রমটাি সিেিা সংক্রান্ত আধুরনক প্রযুরিি কাজ সংক্রান্ত রেিায় েিপত্র েরলল্পল কার্ শাল্পের্-এি স্টর্াগ্যিা সুরনরে শষ্ট োকায়
সীরমি সংখ্যাক েিপত্র পাওয়া র্ায় এেং একক স্টিেরন্সি েিোিা য়।
CW-03 এেং CW-05 প্যাল্পকল্পজ একই ঠিকাোি SA-KBL, CW-06 এেং CW-07 এ Ludwig Pfeiffer
স্টিেরন্সি ল্পয়ল্পে। এোো অন্যান্য প্যাল্পকল্পজ রিন্ন রিন্ন ঠিকাোি স্টিসপনরসি ল্পয়ল্পে। আল্পলাচয প্রকল্পটি ব্যরিক্রমিমী

নতুন িািনাি প্রকল্প এেং ব্যরিি সকল েিপত্র পিরিল্পি গৃ ীি ল্পয়ল্পে। ফল্পল উপযুি কারিগিী েক্ষিা ও অরিজ্ঞিা না
োকায় স্টিসপনরসি ঠিকাোল্পিি সংখ্যা কম য় েল্পল প্রকল্প সংরিষ্ট কমশকিশািা মি প্রকার্ কল্পিন।
প্রকবেি কাজ িাস্তিায়বিি জন্য ৯টি (িয়) প্যাবকজ ও ২টি (দ্যই) পিােশবক প্রনিষ্ঠাি নিবয়াে কিা হবয়বছ। প্রকল্প সংরিষ্ট
কমশকিশাল্পেি প্রেি িথ্যমল্পি, ঋণচুনিি আবলাবক সকল ক্রয় প্রনক্রয়ায় এনিনিি োইিলাইি অনুসিণ কিা হবয়বছ এিং
অনুবোদি প্রনক্রয়া নপনপআি ২০১৬ অনুসিণ কিা হবয়বছ। কাবজি ৯টি (িয়) প্যাবকবজি েবধ্য ৬টি (ছয়) প্যাবকজ
(CW- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭) েন্ত্রণালয় কতৃক
ব অনুবোনদি হয়, ৩টি (নিি) প্যাবকজ (CW-৩, ৪A, ৪B) িাপাউবিা
প বাবয় অনুবোনদি হয় এিং পিােশবক প্রনিষ্ঠাি ২টি (দ্যই) নিবয়াে সিকািী ক্রয় সংক্রান্ত েনন্ত্রসভা কনেটি কতৃক
ব
অনুবোনদি হয়। কাবজি ৯টি (িয়) প্যাবকবজি েবধ্য ৮টি (আট) প্যাবকবজই International Competitive Bidding
(ICB) প্রকৃনিি ও দ্যই খাে নিনশষ্ট (Two Envelopment System)। ৯টি (িয়) প্যাবকবজি েবধ্য ৪টি (িাি)
প্যাবকবজি কাজ (CW-৩, ৫, ৬, ৭) উিি কানিেিী ও আধুনিক প্রকৃনিি নিিায় উন্মুি প্রনিব ােীিায় (OTM) দিপত্র
আহ্বাি কিা হবলও সীনেি দিপত্র গৃহীি হয় িবল জািা ায়।
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৩.৩ উবেশ্য অজবি
৩.৩.১ প্রকবেি িিবোি অিস্থা
নিেি কবয়ক দশক িবি মুহুিী, সফিী ও নসবলানিয়া িদীি পানি প্রিাহ উবেখব াগ্যভাবি হ্রাস সপবয়বছ। ক্রেিি বোি
জিসংখ্যা এিং আথ ব-সাোনজক কা বক্রে বৃনিি সাবথ ভাটিবি ব্যাপকভাবি নশোঞ্চল বিনিি কাজ িলোি। দীর্ বনদবিি
ভিাট হবয় াওয়া খাল পুিঃখিি কাজ প্রায় সোবপ্তি পবথ। স্লুইস নিেবাণ ও পানি উিয়ি অিকাঠাবো নিেবাবণি ফবল
খাবল পানিি সিিিাহ নিন ি কিা সেবছ। িবি ফােবাি কযািাল নসবস্টে ও নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি সঞ্চািণ লাইবিি কাজ
এখিও সিেিভাবি অগ্রেনি হয় নি। পানি ব্যিস্থাপিা দবলি কা বক্রেও পনিলনক্ষি কিা ায় নি।

৩.৩.২ আিনিনপনপ অনু ায়ী উবেশ্য
 শস্য উৎপাদি বৃনিি িািা খায ন নিিাপিা নিন ি কবি দনিরতািা হ্রাস;
 আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়িপূি বক ব্যিস্থাপিা, পনিিালিা ও
িক্ষণাবিক্ষণ;
 িন্যা ও লিণািিা প্রনিবিাি, সােি সথবক সুিক্ষা এিং সসি সুনিিা প্রদািপূি বক নিয নোি পানি সর্ম্বদি
কা বকি ব্যিহাি;
 ভূেভবস্থ পাইপলাইি স্থাপবিি িক্শা প্রণয়ি ও সসি িাজব আদাবয়ি জন্য Irrigation Management
Operator (IMO) নিবয়াে;
 সানি বকভাবি কৃষবকি আয় বৃনি ও উিি জীিিোি নিন িকিণ;

৩.৩.৩ প্রকবেি উবেশ্য অজববিি সম্ভাব্যিা ও সফলিা
 স্লুইস নিেবাণ ও পুিি বাসি এিং খাবলি পুিঃখিবিি ফবল িদী ও খাবল পানিি প্রিাহ বৃনিি োধ্যবে পানিি
গুণেি োি বৃনি ও পানিি সহজলভযিায় ফসবলি নিনিড়িা বৃনি পাবি। ফবল প্রকে সংনেষ্ট এলাকাি িয়া
কেবসংসস্থাবিি োবধ্যে আথ ব-সাোনজক অিস্থাি ব্যাপক পনিিিবি হবি।
 েৎস্য িাবষি জন্য স্বাদ্য পানিি প্রানপ্ত সহজ কিা সম্ভি হবে াি ফবল স্বাদ্য পানিি োবছি িাষ বৃনি পাওয়াি
সম্ভািিা িবয়বছ।
 ফােবাি কযািাল নসবস্টে ও পার্ম্গুবলা নিদ্যযিায়বিি ফবল শুষ্ক সেৌসুবে অিািাদী জনেবি িাষিাবসি োধ্যবে
ফসল উৎপাদি বৃনি পাবি এিং সসি ব্যিস্থা আধুনিকায়বিি োধ্যবে ফসল উৎপাদি খিিও হ্রাস পাবি।

৩.৩.৪ প্রকবেি িাস্তিায়ি সর্ম্বনকি সেস্যা
 নিদ্যযবিি সািবস্টশবিি জন্য জনেগ্রহণ দীর্ বসেয় ও নিিিণ লাইবিি কাজ িীি েনিবি িলোি ভূনে অনিগ্রহণ
সংক্রান্ত জটিলিায়।
 পণ্য, কা ব ও সসিা সংগ্রবহি সক্ষবত্র সকাি নিলম্ব িা থাকায় পুি বিাসি প্রকেটিি িাস্তিায়িকাবল সকাি জটিলিা
সৃনষ্ট হয় নি। িাছাড়া এলাকাি জিেবণি প্রবয়াজবিি নিষয়টি নিন্তা কবি প্রকেটি দক্ষিাি সাবথ ব্যিস্থাপিা
কিায় প্রকবেি সেয়াদ ও ব্যয় খি সিনশ বৃনি পায় নি। িবি এলাকাি উপকািবভােী জিেবণি সাবথ কথা িবল
জািা ায় স , এ পুি বিাসি প্রকেটিি সাবথ নদ কযাবিবলি সংখ্যা ও েভীিিা বৃনি কিা হি িবি কযাবিল হবি
ূরিিিী জনেি কৃষক এ প্রকে সথবক সুনিিা উপকাি সপি।
 িীি েনিি িলোি কাবজি জন্য প্রকেটি সেয়েি সোপ্ত হওয়ায় িা হওয়া ও প্রকেটিি ব্যয়ও বৃনি পাওয়াি
সম্ভািিা িবয়বছ।
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৩.৩.৫ প্রকবেি উবেশ্য ও লেবেবেি আবলাবক আউটপুট প বাবয়ি অজবি অিস্থা প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ
লক্ষয ও
প বাবলািিা
উবেশ্য/আউপুট
১
২
সসি
কা ব থা থ
িাস্তিায়বি ও
সটকসইকিণ
ও িক্ষণাবিক্ষবণি োধ্যবে প্রকে
উৎপাদিশীলিা
সটকসই কিা সম্ভি ও
বৃনি;
উপকািবভােীবদি
েবি
প্রকবেি
ফবল
উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি

িন্যা নিয়ন্ত্রণ এিং
পানি
সর্ম্বদি
কা বকি ব্যিহাি
নিন িকিণ;

পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো ও
িাধঁ পুিি বাসবিি ফবল িন্য
নিয়ন্ত্রণ সম্ভি; িবি িষ বাকাবল
অনিক বৃনষ্টজনিি কািবণ
জলািিিাি সম্ভািিা িবয়বছ।
খাল খিি ও স্লুইস নিেবাবণি
ফবল পানি সর্ম্বদি কা বকি
ব্যিহাি নিন ি হবয়বছ।

সাফল্য নভনিক সসি
ব্যিস্থাপিা এিং
কৃনষ
সহায়িা
পনিবষিা
প্রনিষ্ঠাকিণ;

সসি ব্যিস্থাি আধুনিকায়বিি
োধ্যবে কৃনষ ব্যিস্থাি আমূল
পনিিিববি কৃনষ সহায়িা
পনিবষিা প্রনিষ্ঠা একটি
যুবোপব ােী নসিান্ত;

প্রকেটি কা বকি নপএেনিনস ও নস-আইএেও
প্রানিষ্ঠানিক
প্রকবেি পিােশবক নহবসবি
নিকাবশি োধ্যবে নিবয়ানজি। পিােশবক ও
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িাস্তি অগ্রেনি

েন্তব্য

৩

৪

প্রকবে শুধুোত্র উপকূলীয় িাঁি
ও স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ
কাঠাবোি নিেবাণ ও পুিি বাসি
ও খাল পুিঃখিি প্রায় সোপ্ত।
ফবল িদী ও খাবল পানিি
সিিিাহ বৃনি সপবয়বছ।
পানিবি লিণািিা হ্রাস
সপবয়বছ। নকন্তু অন্যান্য অবঙ্গি
কাজ িলোি থাকায় উবেশ্য
পুিবণ প্রকে সোপ্ত হবি হবি।
অিকাঠাবোগুবলা নিেবাণ ও
পুিি বাসবিি ফবল িন্যা নিয়ন্ত্রণ
ও পানি সর্ম্বদি কা বকি
ব্যিহাি এখি পুবিাপুনিই
সম্ভি। খাবলি সিফাবিন্স
সসকশিগুবলাও
সোবপ্তি
পবথ। এছাড়া পানি সর্ম্বদি
সুষ্ঠু ব্যিহাবি পানিি গুণেি
োি স ি ঠিক থাবক সস
ব্যাপাবি িদািনক দিকাি
কািণ খাল পাবড় িািািকে
উবয নাে খাবলি পানিবক ূরনষি
কিবছ।
পানি ব্যিস্থাপিা দল েঠি
হবলও কৃনষ উৎপাদি ও সসি
ব্যিস্থাি জন্য পানি ব্যিস্থাপিা
সংেঠবিি েঠি ও িাবদি
কা বক্রে পনিলনক্ষি হয় িাই।
এছাড়া ২০১৮ সাবলই ৮১টি
পার্ম্ স্থাপি হবলও নিদ্যযৎ
সংব াে লাইবিি অভাবি োত্র
২৫টি পাবর্ম্ নিদ্যযৎ সংব াে
সদওয়া সম্ভি হয়। ফবল
প্রকবেি
অথ বনিনিক
উপব ানেিা কবে াবে নকিা
িা কতৃপব বক্ষি প বাবলািিা
কবি সদখা দিকাি িবল
প্রিীয়োি হয়।
প্রকবেি কাজ িলোি থাকায়
এিং
সসি
ব্যিস্থাপিা
সংেঠবিি েঠবি এখিও

পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষবণি
কাজ িালু িাখবি হবি।

অনিক বৃনষ্টপাি জনিি
সেস্যায় সৃষ্ট জলািিিায়
স ি প্রকবেি উবেশ্য ব্যহি
িা হয় সসনদক নিবিিিা কিা
দিকাি।
িাঁবিি
িক্ষণাবিক্ষবণও গুরুত্ব সদওয়া
দিকাি।

দ্রুি ফােবাি কযািাল নসবস্টে
নিেবাণ কাজ সোপ্ত কিা
দিকাি। এিং পার্ম্ স্থাপবিি
স্বে সেবয়ি েবধ্যই নিদ্যযৎ
সংব াবেি িািা নপ্র-বপইি
নেটাি স্থাপবিি োধ্যবে কৃনষ
পনিবষিাি এই আধুনিক
পিনি িাস্তিায়ি কিা
দিকাি
াবি প্রকবেি
অথ বনিনিক
উপব ানেিা
নিিষ্ট হওয়াি সুব াে সৃনষ্ট িা
হয়।

িাংলাবদশ পানি উিয়ি
সিাবি বি িত্ত্বািিাবি প্রকবেি
প্রানিষ্ঠানিক নিকাবশ স্বেিা

লক্ষয ও
প বাবলািিা
উবেশ্য/আউপুট
দক্ষিাি
সাবথ িাস্তিায়িকািী
সংস্থাি
পনিিানলি;
উবয নাবে
প্রকেবক
কা বকিভাবি পনিিালিাি
জন্য সসি সুনিিাগুবলািি
সটকসই উিয়বিি জন্য
সিসিকািী সংস্থাি নিবয়াে ও
িক্ষণাবিক্ষণ জরুিী।

িাস্তি অগ্রেনি

েন্তব্য

কা বকিী উবয নাে পনিলনক্ষি
হয় িাই। এছাড়া পানিি সসি
সিট নিি বানিি হবলও িা
সিকািী ও সিসিকািীভাবি
(ব বহতু নপনপনপ’ি নভনিবি
সসি কা ব পনিিানলি হবি)
কীভাবি সেিয় কিা হবি সস
ব্যাপাবি দৃশ্যেি সকাবিা
পদবক্ষপ সদখা ায় নি।

ও জিািনদনহিাি প্রবয়াজি।
এিং সিসিকািী পানি
ব্যিস্থাপিা দলগুবলা স ি
সস্বোিািী হবি িা পাবি
সসবক্ষবত্র েনিটিনিং ব্যিস্থা ও
সুস্পষ্ট িীনিোলা দিকাি।

৩.৪ প্রকে ব্যিস্থাপিা
৩.৪.১ প্রকে পনিিালক নিবয়াে
এই প্রকবে এ প বন্ত িািজি প্রকে পনিিালক নিবয়াে সদওয়া হবয়বছ। প্রকে পনিিালকবদি নিস্তানিি ছবক সদওয়া হলঃ
ক্রনেক
িং
১
২
৩
৪

প্রকে পনিিালবকি িাে
সো. শাহাবুনেি
আই. এে. নিয়াজুল হাসাি
সো. িনফকুল আলে
সো. িানফউস সাজ্জাদ

স ােদাবিি িানিখ

সশষ কেবনদিস

সেয়কাল

২৮-০৮-২০১৪
২২-০২-২০১৭
০২-১০-২০১৭
৩১-০৭-২০১৮

২২-০২-২০১৭
০২-১০-২০১৭
৩১-০৭-২০১৮
-

২ িছি ৬ োস
৮ োস
৯ োস
-

৩.৪.২ জিিল নিবয়াে
সািনণ- আিনিনপনপ এি সংস্থাি অনু ায়ী িাজস্ব খাবি প্রকে জিিল
ক্রনেক
িং

কেবকিবা ও কেবিািী (আিনিনপনপ
অনু ায়ী)

(ক)
১
(খ)
১
২

প্রকে ব্যিস্থাপিা অনফস
আঞ্চনলক অনফস
সফিী
TBIP & GKIP

সোট

কেবকিবা ও কেবিািী সংখ্যা
(আিনিনপনপ অনু ায়ী)

কেবকিবা ও কেবিািী
সংখ্যা (িিবোবি
নিয নোি)

২৩

২১

২২
৩২
৭৭

১৭
২৮
৬৬

আল্পলাচয প্রকল্পল্পি জন্য স্টকান পূণ শকালীন জনেল রনল্পয়াগ কিা য়রন। প্রকল্প োস্তোয়ল্পন োংলাল্পের্ পারন উন্নয়ন স্টোি শ
(োপাউল্পো) কতৃক
ব স্টফনী পওি সাল্পকশল এি রেরিন্ন পল্পেি কমশকিশাগণ অরিরিি োরয়ত্ব নহবসবি প্রকবে কাজ কবিবছি।
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৩.৪.৩ পিােশবক
ক্রনেক িং

আিনিনপনপ অনু ায়ী অনুবোনদি পিােশববকি পদিী

অনুবোনদি
সংখ্যা

কেবিি সংখ্যা

১
১
১

০
১
১

১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১

১
০
১
১
১
০
১
১
১
১
১
১
১
১
১

১
১
১
১

১
১
১
১

১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১

১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১

৩৭

৩৪

আন্তজবানিক
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭

General Manager/ Chief Engineer
Agriculture Management Specialist
Mechanical/ Electrical Engineer
Key Expert (জািীয়)
Deputy General Manager/ Executive Engineer
Accountant/ Procurement Specialist
Safeguard & Public Relations Specialist
Field Office Manager-১
Field Office Manager-২
Field Office Manager-৩
Field Office Manager-৪
Field Office Manager-৫
Field Office Manager-৬
Extension & Training Specialist
Sr. Irrigation & Planning Design Engineer
Irrigation & Design Engineer-১
Irrigation & Design Engineer-২
Mechanical/ Electrical Engineer
Mechanical/ Electrical Engineer Supervision and
O&M
Chief Resident Engineer
Senior Topographic Surveyor
Senior O&M Engineer
O&M Engineer
Non-Key Expert (জািীয়)
Office Manager
Assistant Office Manager/Secretary
Computer/MIS Database Manager
Field Office Staff-১
Field Office Staff-২
Field Office Staff-৩
Field Office Staff-৪
Asstt. Design Engineer/ AutoCAD Operator-১
Asstt. Design Engineer/ AutoCAD Operator-২
Asstt. Site Engineer-১
Asstt. Site Engineer-২
Asstt. Site Engineer-৩
Asstt. Site Engineer-৪
Asstt. Surveyor Chain Person-১
Asstt. Surveyor Chain Person-২

সোট
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৩.৪.৪ সস্টকবহাডািবদি প্রনশক্ষণ
প্রকে অনফবসি িথ্য েবি, প্রকে িাস্তিায়িকালীি প্রকবেি নিষবয় সর্ম্ৃি হওয়াি লবক্ষয পানি ব্যিস্থাপিা সংেঠি,
কৃষক, সজলাপ বাবয়ি কেবকিবা/কেবিািীবদি ব্যপকভাবি প্রনশক্ষবণি কা বক্রে িলোি আবছ। এ প বন্ত পিােশবক প্রনিষ্ঠাি
ও িাপাউবিাি সম্প্রসািণ দপ্তবিি োধ্যবে ১১১৯ জি পানি ব্যিস্থাপিা সংেঠক, ৩৯৫৬ জি কৃষক ও ৫০১ জি
কেবকিবা/কেবিািীবদি প্রনশক্ষণ সদওয়া হবয়বছ। আবলািয প্রকবে ‘েঙ্গা ব্যাবিজ’ ও ‘নিস্তা ব্যাবিজ’ প্রকে গ্রহণ কিা
াবি নকিা িাি Detail Study কিাি জন্য আন্তজবানিক পিােশবক নিযুি আবছি। প্রকবে Water Management
Group (WMG) পানি ব্যিস্থাপিাি কাবজ নিবয়ানজি আবছি। WMG এ অন্তর্ভবি কৃষকবদি প্রনশক্ষণ সদওয়া হবে
া প্রকে অনফস সুবত্র জািা ায়।
প্রকল্প সংরিষ্ট কমশকিশাি িথ্যমল্পি, প্রকল্পল্পি আওিায় ৪৪ টি Water Management Group-এি সদস্যবদি CIMO এিং DCEO, BWDB, Feni কতৃক নিবম্নাি নিষবয় প্রনশক্ষণ সদয়া হবয়বছ।
ক্ররমক
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

WMG এিং কৃষকবদি প্রনশক্ষণ প্রদাি

পনিিানলি
DCEO, BWDB, ফেনী
DCEO, BWDB, ফেনী
DCEO, BWDB, ফেনী
DCEO, BWDB, ফেনী
DCEO, BWDB, ফেনী

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যিস্থাপিা
ফসবলি নিনিড়িা িাড়াবি হস্তবক্ষবপি একটি পনিসি
নলঙ্গ Sensitization
IMIP-MIP প্রকবেি িথ্য এিং প্রিাি
প্রিাি কৃষকবদি িািা সিাবিা িাি উৎপাদবিি প্রদশবি এিং োঠ নদিস (২ টি
সিবো)

এলনসএবসি জন্য আথ ব-ওয়াকব পিনি
WMG সদস্যবদি জন্য সবিিিিা বৃনি
আধুনিক সসিসমৃি কৃনষব্যিস্থা
IMIP-এি সবিিিিা বৃনি
WMG-এি জিািনদনহিা এিং স্বেিা
ফসবলি নিনিড়িা বৃনি
পার্ম্ অপাবিটবিি প্রনশক্ষণ
সফাকাস গ্রুপ আবলািিা

C-IMO
C-IMO
C-IMO
C-IMO
C-IMO
C-IMO
C-IMO
C-IMO

রনল্পচি েল্পক স্থানীয় প্ররর্ক্ষণ সংক্রান্ত রেস্তারিি িথ্য স্টেওয়া ল—
েেি

প্রনশক্ষণ েনিউবলি সংখ্যা

প্রনশক্ষণ প্রদাি (ব্যনি-নদি)
WMG

সদস্য

২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮

২০১৮-১৯
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কৃষক

কেবকিবা/কেবিািী

সোট

০২ নদি অংশগ্রহণমূলক পানি
ব্যিস্থাপিা (৪ ব্যাি)
০২ নদি ফসবলি নিনিড়িা িািাবিাি
জন্য নিনভি পদবক্ষপ (১২ ব্যাি)
০১ নদবিি অনফস ব্যিস্থাপিা সকাস ব (১
ব্যাি)
০১ নদবিি নলঙ্গ Sensitization (১
ব্যাি)

ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)

০
০
২৪০

০

০

২৪০

০
৩.৭৯৭

০

৭২০

০

৭২০

১১.৪২২

০

০

৩০

৩০

০.৯৯০

০৬

০

২৪

৩০

০.৫৩৯

েেি

প্রনশক্ষণ েনিউবলি সংখ্যা

প্রনশক্ষণ প্রদাি (ব্যনি-নদি)
WMG

কৃষক

কেবকিবা/কেবিািী

সোট

০

০

১৫০

১৫০

২.৫০৬

৩৬০

০

০

৩৬০

৫.৯৩৩

০

৪৮০

০

৪৮০

৯.৫০৯

১৩

২

১৫

৩০

০.৮৯৩

১০

৪০

০

৫০

০.৬৭৫৭

৬২৯

১২৪২

২১৯

২০৯০

৩৬.২৬৪৭

সদস্য

২০১৯-২০

একানিক সপ্তাহ (৬ নদি) সিনসক
কনর্ম্উটাি প্রনশক্ষণ (১ ব্যাি)
০২ নদি অংশগ্রহণমূলক পানি
ব্যিস্থাপিা (৬ ব্যাি)
০২ নদি ফসবলি নিনিড়িা িািাবিাি
জন্য নিনভি পদবক্ষপ (৮ ব্যাি)
"আইএেআইনপ িথ্য ও প্রসািণ",
এেআইনপ প্রকে (১ ব্যাি) সর্ম্নকবি
কেবশালা
প্রিাি কৃষকবদি িািা সিাবিা িাি
উৎপাদবিি প্রদশবি এিং োঠ নদিস (২
টি সিবো)

সোট

ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)

Public Private Partnership (PPP) এি োধ্যবে Irrigation Management Operator (IMO) স ভাবি কাজ

কিবিিঃ
প্রকে অনফবসি িথ্য েবি, আবলািয প্রকবে সভৌি কাজ িদািনক ও সসি ব্যিস্থাপিা পনিিালিাি জন্য C-IMO
পিােশবক নিবয়ানজি িবয়বছ। C-IMO Escrow Account এি োধ্যবে প্রাথনেকভাবি প্রকবেি সেয়াদ প বন্ত সসি িাজব
ও অন্যান্য কি আদায় কিবিি। পিিিীবি PPP পিনি অনুসিবণ Management Operation and Maintenance
এি জন্য M-IMO নিবয়াে কিা হবি এিং M-IMO প্রনিষ্ঠাি নিি বানিি সেয়াবদ চুনিিি হবয় সসি ব্যিস্থাপিা
পনিিালিা কিবিি।

৩.৪.৫ প্রকে িাস্তিায়ি কনেটি ও নস্টয়ানিং কনেটিি সভা িাস্তিায়ি প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ
প্রকবেি এ প বন্ত ৬টি নপআইনস ও নপএসনস সভা অনুনষ্ঠি হবয়বছ। নদও একটি প্রকবে কিগুবলা এ িিবণি সভা অনুনষ্ঠি
হবি এিং কি সেয় পি পি অনুনষ্ঠি হবি িা নিি বানিি থাবক; নকন্তু পানি উিয়ি সিাবি বি প্রনিনিনি হবি জািা ায় স ,
কিগুল্পলা সিা অনুরষ্ঠি ল্পে স্টস ব্যাপাল্পি স্টকাল্পনা লক্ষমাত্রা রনি শারিি রেল না এই স্টসচ প্রকল্পল্প।
৩.৪.৬ প্রকবেি এনিট প্লাি
প্রকে অনফবসি িথ্য েবি, প্রকবেি সকাবিা এনিট প্লাি সিই। কািণ প্রকবেি িাস্তিায়ি কা বক্রে িদািনকি জন্য এিং
প্রকবেি সুফল নিন ি কিাি জন্য Construction Irrigation Management Operator নিবয়ানজি আবছ। িািা
প্রকবেি িাস্তিায়ি কা বক্রে িদািনকি পাশাপানশ প্রকবেি সুফল নিন ি কিাি জন্য নিনভি পদবক্ষপ গ্রহণ কবি াবে।
৩.৪.৭ সিইজ লাইি সাবভব
স সকাবিা প্রকে সটকসইকিণ এিং সঠিক সেয় ও উপাবয় সর্ম্াদবিি জন্য সিইজ লাইি সাবভব অনি আিশ্যক। আি
এই জনিবপি জন্য স্থািীয় সস্টকবহাডািবদি থা থ সর্ম্ৃিিা থাকবল প্রকবেি অথ বনিনিক উপব ানেিা বৃনি পাওয়াি
সম্ভািিা িাবড়। িাই ভনিবষ্যবি এ িিবিি প্রকে গ্রহবণি সক্ষবত্র সংনেষ্ট উপকািবভােীবদি েিােি গ্রহণ কবি সিইজ
লাইি সাবভব প্রণয়ি কিা প্রবয়াজি। উল্পেখ্য স্টর্, স্টেস লাইন সাল্পি শ না োকল্পলও োংলাল্পের্ পারন উন্নয়ন স্টোি-শ এি একটি
কারিগরি করমটিি রিল্পপাল্পট শি রিরিল্পি সািািণি প্রকল্পগুল্পলা গ্র ণ কিা য়।
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৩.৫ প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ ও নিবেষণ
৩.৫.১ খািা জনিবপি উিিদািাবদি েিােি নিবেষণ
প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষবণি নিি বানিি িমুিা জনিবপি উিিদািাবদি আথ ব-সাোনজক অিস্থাসহ প্রকে কা বক্রে
মূল্যায়বিি জন্য পিােশবক সংস্থা কতৃক
ব সি ববোট ৯০০ জি উিিদািাবদি কাছ সথবক িথ্য সংগ্রহ ও নিবেষণ কিা হয়।
এই সকল উিিদািা িট্টগ্রাে নিভাবেি িট্টগ্রাে ও সফিী সজলাি ছয়টি উপবজলাি প্রনিটি সথবক ১০০ জি নিি বানিি কিা
হয়। উিিদািাবদি আথ ব-সাোনজক অিস্থা এিং িাবদি েিােি সমূহবক নিবম্ন উপস্থাপি কিা হবলা।
৩.৫.১.১ উপকািবভােীবদি িয়সসীো
সলখনিত্র-১.৬ সথবক সদখা ায় স , সোট ৯০০ জি উিিদািাি েবধ্য সোট ৪৮০ জবিি িয়সসীো ৪১-৬০ িয়সসীোি
েবধ্য া সোট উিিদািাি প্রায় ৫৩ শিাংশ। আিাি ২০-৪০ িয়সসীোি েবধ্য প্রায় ৩৭ শিাংশ এিং ষাবটাি ব িয়সসীোি
সিনশ প্রায় ১০ শিাংশ উপকািবভােী।

স্টল খ রচ ত্র - ১ . ৬ উ প কা ি ল্পিা গী উ ি ি ো িা ল্পে ি ে য় স সী মা
ভমাট উত্তরদাতা

৬০০

৪৮০

৫০০
৪০০

শতাাংশ

৩৩০

৩০০
২০০
১০০

৫৩.৩

৩৬.৭

৯০
১০

০
২০-৪০

৪১-৬০

>৬০

৩.৫.১.২ উিিদািাি নলঙ্গনভনিক নিভাজি (%)
িলোি প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষবণি িমুিা
জনিবপ স সকল উিিদািাবদি কাছ সথবক
িথ্য সংগ্রহ কিা হবয়বছ িাবদি েবধ্য
িািীবদি সংখ্যা পুরুবষি প্রায় এক-িতুথ বাংশ
(বলখনিত্র-১.৭) অথ বাৎ সোট ৯০০ জি
অংশগ্রহণকািী উিিদািাি েবধ্য িািী প্রায়
২৩৬ জি অথ বাৎ সোট উিিদািাি ২৬.৩
শিাংশ এিং সোট অংশগ্রহণকািী পুরুষ
৬৬৪ জি। া সোট উিিদািাি ৭৩.৭
শিাংশ।
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স্টল খরচত্র-১.৭ উিিোিাল্পে ি রলঙ্গ
মতিলা
২৬.৩%

মতিলা
পুরুষ

পুরুষ
৭৩.৭%

৩.৫.১.৩ উিিদািাবদি সপশা
সলখনিত্র ১.৮ সথবক জািা ায় স ,
সোট ৯০০ জি উিিদািাি েবধ্য
প্রায় ৪৩ শিাংশ কৃনষ কাবজি
সাবথ জনড়ি সপশাজীিীবদি োবে
সবি বাচ্চ। এি পবিই কৃনষ েজুি
(১৩.৭৮ শিাংশ) ও েৎস্যজীিী
(১২.৮৮ শিাংশ) । এছাড়াও
সপশাজীিী নহবসবি ব্যিসা (৬.৮৮
শিাংশ), িাকিী (৬.৫৬ শিাংশ),
নিিা/ভযাি, সঠলাোনড়ি ড্রাইভাি
(৪.৮৯ শিাংশ) নশক্ষক প্রায় ৩
শিাংশ.

স্টলখরচত্র ১.৮ উপকািল্পিাগীল্পেি স্টপর্া (%)
অন্যান্য
২.৮৯
রর্ক্ষক
৩.২২
ক্ষুদ্র উল্পযাগিা (স্টপারি, িাইসরমল/স’রমল… ১.৮৯
কুটিি রর্ল্প/কামাি/কুমাি/িাঁিী ০.২২
লঞ্চ/স্টনৌকা/অল্পটারিক্সা/চাজশাি… ৩.৫৬
রিক্সা/িযান/স্টঠলাগারে
৪.৮৯
মৎস্যচার্ী
১২.৮৮
কৃরর্ মজুি
১৩.৭৮
ব্যেসা
৬.৮৮
চাকিী
৬.৫৬
কৃরর্
০.

১০.

২০.

৪৩.২২
৩০.

৪০.

৫০.

৩.৫.২ প্রকবেি অঙ্গনভনিক কাবজি িথ্য নিবেষণ
৩.৫.২.১ উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ

স্টলখরচত্র-১.৯ োঁিটিি পুনে শাসল্পন উপকৃি

--উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসবিি ফবল উপকাি
সপবয়বছি নকিা
সলখনিত্র-১.৯ সথবক সদখা ায় স , প্রায় ৭২
শিাংশ উিিদািা উপকূলীয় িাঁি পুিিাস ববিি
ফবল উপকৃি হবয়বছি া সোট উিিদািাি প্রায়
নিি-িতুথ বাংশ। নদও ১৪.৩৬ শিাংশ উিিদািা
িাঁি পুিি বাসবিি ফবল লাভিাি হবয়বছি নকিা এ
প্রবশ্ন সিনিিািক উিি নদবয়বছি এিং প্রায় ১৩
শিাংশ উিিদািা ইনিিািক নকংিা সিনিিািক
সকাবিা িিবিি প্রনিউিি কবিি নি।

৩.৫.২.২ স্লুইস পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
--স্লুইস পুিি বাসি প্রনক্রয়াবি অনিক সেয় সলবেবছ নকিা
সলখনিত্র-১.১০ সথবক সদখা ায় স , সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী ৯০০ জি উিিদািাি েবধ্য ৭৭.৬ শিাংশ স্লুইস পুিি বাসি
প্রনক্রয়াবি অনিক সেয় সলবেবছ িবল েন্তব্য কবিবছি। অথ বাৎ স্লুইস পুিি বাসি প্রনক্রয়াবি িিাে সেবয়ি সিবয় অনিক
সেয় নিবয়বছি িাস্তিায়িকািী সংস্থা ও ঠিকাদাবিিা। অপিনদবক অংশগ্রহণকািী উিিদািাবদি ১৭.৩ শিাংশ স্লুইস
পুিি বাসবিি ব্যাপাবি নকছু জাবিি িা িবল েি নদবয়বছি। নকন্তু োত্র ৫.১ শিাংশ অংশগ্রহণকািী উিিদািা
ইনিিািকভাবি জানিবয়বছি স স্লুইস পুিি বাসি প্রনক্রয়াবি অনিক সেয় লাবে নি।
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স্টলখরচত্র-১.১০ স্লুইস পুনে শাসন প্ররক্রয়াল্পি অরিক সময় স্টলল্পগল্পে রকনা

জাবন না

১৭.৩%

না

৫.১%

হুাাঁ

৭৭.৬%
০.

২০.

৪০.

৬০.

৮০.

১০০.

-- ২০১৫ সাবলি আবে স্লুইবসি অিস্থা
সািনণ-৩.১ সথবক সদখা ায় স , প্রায় ৫৯ শিাংশ উিিদািা স্লুইবসি অিস্থা প্রায় অবকবজা িবল েি নদবয়বছি।
অপিনদবক, ১৪.১১ শিাংশ উিিদািা স্লুইবসি অিস্থা ভাল িবলবছি এিং ২৬.৫৬ শিাংশ উিিদািা স্লুইস অিস্থা
এবকিাবিই অিল িবলবছি।
সািনণ ৩.১ প্রকবেি আবে স্লুইবসি অিস্থা
স্লুইস পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
ভাল
প্রায় অবকবজা
এবকিাবিই অিল

উিিদািাি সংখ্যা (বোট ৯০০)
১২৭
৫৩৪
২৩৯

শিকিা উিিদািা (%)
১৪.১১
৫৯.৩৩
২৬.৫৬

৩.৫.২.৩ স্লুইস নিেবাণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
-- স্লুইস নিেবাবণ ব্যিহাি কিা উপাদাবিি গুণেি োি

স্টলখরচত্র-১.১১ স্লুইল্পসি উপাোল্পনি মান
১৩.৭৮

িাল্পলা নয়

১২৪

২৯.৬৭

স্টমাটামুটি

২৬৭

৫০.৩৩

িাল্পলা

৪৫৩

৬.২২
৫৬

খুেই িাল্পলা
০

২০০
র্িাংর্
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৪০০
স্টমাট উিিোিা

৬০০

সলখনিত্র-১.১১ হবি সদখা াবে স , নিনিড়
পনিিীক্ষণ
সেীক্ষায়
অংশগ্রহণকািী
উপকািবভােী সোট ৯০০ জি উিিদািাবদিবক
স্লুইস নিেবাবণ ব্যিহাি কিা উপাদাবিি গুণেি
সকেি িবল েবি কবিি িা নজবজ্ঞস কিা
হবয়নছল। িন্মবধ্য সোট ২৬৭ জি অংশগ্রহণকািী
উিিদািা উপাদাবিি োি সোটামুটি িবল
েিােি তুবল িবিি া সোট উিিদািাি প্রায়
৩০ শিাংশ। অপিনদবক, অংশগ্রহণকািী
উিিদািাবদি প্রায় ৫০ শিাংশ অথ বাৎ ৪৫৩ জি
েিােি সদি স , গূণেি োি ভাবলা। আিাি
সোট ৫৬ জি (৬.২২) অংশগ্রহণকািী জািাি স ,
োি খিই ভাবলা। অপিনদবক, প্রায় ১৪ শিাংশ
উিিদািা িবলি স , োি ভাবলা িয়।

৩.৫.২.৪ পানি নিয়ন্ত্রণ অিকঠাবো পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
--প্রকে সংনেষ্ট কেবকিবােবণি িদািনক
সািনণ-৩.২ সথবক সদখা ায় স , ৫৭ শিাংশ উিিদািা (৫১৩ জি) প্রকে িাস্তিায়কািী কতৃপ
ব বক্ষি িদািনকবি অবিক
কে আসাি পবক্ষ েি নদবয়বছি। অপিনদবক, োত্র ২.৫৬ শিাংশ উিিদািা (২৩ জি) িবলবছি স , নিয়নেি আবসি।
এছাড়া ২৭.৩৩ শিাংশ উিিদািা িবলবছি কে আবসি িদািনকবি। অপিনদবক, ১১৮ জি (১৩.১১%) িবলবছি স ,
প্রকে িাস্তিায়কািী কতৃপব বক্ষি িদািনকবি এবকিাবিই আবসি িা।
সািনণ ৩.২ কেবকিবােবণি িদািনক
প্রকে সংনেষ্ট কেবকিবােবণি িদািনক

উিিদািাি সংখ্যা (বোট ৯০০)

শিকিা উিিদািা (%)

নিয়নেি আবসি

২৩

২.৫৬

কে আবসি

২৪৬

২৭.৩৩

অবিক কে আবসি

৫১৩

৫৭.০০

এবকিাবিই আবসি িা

১১৮

১৩.১১

৩.৫.২.৫ পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
--পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাবণ ব্যিহাি কিা নিেবাণ উপাদাবিি োি সকেি িবল আপনি েবি কবিি?
সািনণ-৩.৩ সথবক সদখা ায় স , প্রায় ৫৫ শিাংশ উিিদািা (৪৯৬ জি) পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাবণ ব্যিহাি
কিা নিেবাণ উপাদাবিি োি ভাবলা পবক্ষ েি নদবয়বছি। অপিনদবক, োত্র ১০.০০ শিাংশ উিিদািা (৯০ জি) িবলবছি
স , এবকিাবিনি ভাবলা িা। এছাড়া ৩০.৩৩ শিাংশ উিিদািা (২৭৩ জি) িবলবছি স , োি ভাবলা িয় এিং ৪১ জি
(৪.৫৬%) িবলবছি স , খিই ভাবলা।
সািনণ ৩.৩ নিেবাণ উপাদাবিি োি
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ সংক্রান্ত িথ্যানদ

উিিদািাি সংখ্যা (বোট ৯০০)

শিকিা উিিদািা
(%)
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খিই ভাবলা

৪১

৪.৫৬

ভাবলা

৪৯৬

৫৫.১১

ভাবলা িয়

২৭৩

৩০.৩৩

এবকিাবিই ভাবলা িা

৯০

১০.০০

৩.৫.২.৬ খাল পুিঃখিি সংক্রান্ত িথ্যানদ
--খাল পুিঃখিবিি পূবি ব খাবলি সানি বক অিস্থা
সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী ৯০০ জি
উিিদািাবদি েবধ্য খাল পুিঃখিবিি
পূবি ব খাবলি অিস্থা সকেি নছল জািবি
িাইবল সোট ৫৭০ জি অংশগ্রহণকািী
উিিদািা জািাি (বলখনিত্র-১.১২) স
খালটি ভিাট হবয় নেবয়নছল া সোট
৫৭০ অংশগ্রহণকািীি প্রায় ৬৩ শিাংশ।
অপিনদবক অংশগ্রহণকািীি েবধ্য সোট
৩০০ জি েিােি সদি স , খালগুনল
অনিক ভিাট নছল িা া সোট
উিিদািাি প্রায় ৩৩ শিাংশ। আিাি
৬০০
৩০ জি অংশগ্রহণকািী জািাি স ,
খাবল পানিি প্রিাহ সিল নছল।

স্টলখরচত্র-১.১২ খাল পুনঃখনল্পনি পূল্পে শি অেস্থা
৩.১%
৩০

পাতনর প্রব্াি সচ্ল তিল

৬৩.৩%

রাট িটয় তগটয়তিল

অতিক

৩৩.৩%

রাট তিল না

০

শতাাংশ

৩০০
২০০

ভমাট উত্তরদাতা

৪০০

--খাল পুিঃখিবিি িিবোি অিস্থা
সলখনিত্র-১.১৩ হবি সদখা াবে স , নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী উপকািবভােী সোট ৯০০ জি
উিিদািাবদিবক খাল পুিঃখিবিি ফবল খিিকাবজি ফবল খাবলি িিবোি অিস্থা সকেি আবছ িা নজবজ্ঞস কিা
হবয়নছল। িন্মবধ্য সোট ৫৪৮ জি অংশগ্রহণকািী উিিদািা খাবলি খিিকাজ সঠিক উপাবয় হবয়বছ েিােি তুবল িবিি
া সোট উিিদািাি প্রায় ৬১ শিাংশ। অপিনদবক, অংশগ্রহণকািী উিিদািাবদি প্রায় ২৩ শিাংশ অথ বাৎ ২০৫ জি
েিােি সদি স , খাবলি েভীিিা ঠিক সিই। অথ বাৎ স পনিোণ েভীি হবল খাবল শুষ্ক সেৌসুবে প বাপ্ত পানিি সংস্থাি
হবি িা নিয নোি সিই। আিাি সোট ১৩৩ জি অংশগ্রহণকািী জািাি স , খিিকৃি োটি সঠিক উপাবয় পাবড় িা সফলাবি
িা পুিিায় খাবল পবড় ভিাট হবয় াবে। োত্র ২ শিাংশ উিিদািা িবলি স , খাল আবেি েিই িবয়বছ।

স্টলখরচত্র-১.১৩ খাল খনল্পনি েিশমান অেস্থা
২২.৭৮

খাল্পলি গিীিিা ঠিক স্টনই

২০৫
১৪.৭৮

খননকৃি মাটি পুনিায় খাল্পল রগল্পয় পল্পে িিাট ল্পয় র্াল্পে

১৩৩
১.৫৬
১৪

আল্পগি মিই আল্পে

৬০.৮৯

খনন সঠিক উপাল্পয় ল্পে

৫৪৮
০

র্িাংর্

55 | প া ি া

১০০

২০০

স্টমাট উিিোিা

৩০০

৪০০

৫০০

৬০০

৩.৫.২.৭ ফােবাি কযািাল নসবস্টে সংক্রান্ত িথ্যানদ
--ফােবাি কযািাল নসবস্টে নিনদ বষ্ট সেবয় সোপ্ত হবি নকিা
সলখনিত্র-১.১৪ সথবক সদখা
ায় স , প্রায় ৬৮ শিাংশ
উিিদািা েিােি সদি স ,
িািা েবি কিবছি ফােবাি
কযািাল নসবস্টবেি নিেবাণ
কাজ নিনদ বষ্ট সেবয় সোপ্ত হবি
িা। নদও প্রায় ২০ শিাংশ
উিিদািা এ প্রবশ্ন ‘জানি িা’
উিি নদবয়বছি এিং প্রায় ১২
শিাংশ উিিদািা ইনিিািক
কবিি।

স্টলখরচত্র-১.১৪ ফামশাি কযানাল রসল্পেম রনরে শষ্ট সমল্পয় সমাি
১২.১৩%
২০.০৭%
যাঁ
না
জারন না

না
৬৭.৮০%

--ফােবাি কযািাল নসবস্টবে উপকৃি নকিা
সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী সোট উিিদািাি েবধ্য ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি ফবল উপকাি সপবয়বছি নকিা নজবজ্ঞস কিা
হবল প্রায় ৫০৮ জি অংশগ্রহণকািী উিিদািা েিােি সদি িািা উপকৃি নকিা িা িলবি পািবছি িা। অপিনদবক,
৩০২ জি উিিদািা িবলি িািা উপকৃি এিং প্রায় ১০ শিাংশ সিনিিািক উিি সদি ।

স্টলখরচত্র-১.১৫ ফামশাি কযানাল রসল্পেল্পমি ফল্পল উপকৃি রকনা
৬০০

৫০৮

৫০০
৪০০

৩০২

৩০০

স্টমাট উিি োিা

২০০
১০০

৫৬.৪

র্িাংর্

৯০
১০.

৩৩.৬

০

জাবন না

না

হুাাঁ

৩.৫.২.৮ নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি সংক্রান্ত িথ্যানদ
--নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি িিবোি অিস্থা
(সলখনিত্র-১.১৬) ল্পি স্টেখা র্ায়, নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী উপকািবভােীবদি প্রকবেি অন্যিে প্রিাি
অঙ্গ নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি সংব াবেি িিবোি অিস্থা সর্ম্বকব জািবি িাইবল সোট ৯০০ জি উিিদািাি েবধ্য ৫১০
জি অংশগ্রহণকািী (৫৬.৭%) জািাি স , সংব াবেি কাজ খিই িীি েনিবি িলবছ। অপিনদবক, ৩৩০ জি উিিদািা
েিােি সদি স , নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি কাজ এখিও শুরুই হয় নি এিং সোট অংশগ্রহণকািীবদি েবধ্য ৬০ জি
(৬.৭%) েিােি সদি স , পােগুবলাবি নিদ্যযৎ সংব াে নিন ি হুবয়বছ।
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স্টলখরচত্র-১.১৬ রেদ্যযৎ রেিিণ লাইল্পনি েিশমান অেস্থা
৬০০

৫১০

৫০০
৪০০

৩৩০

৩০০

স্টমাট উিিোিা

২০০
১০০

৬০

৬.৭

৫৬.৭

র্িাংর্

৩৬.৭

০

পাম্পগুল্পলাল্পি রেদ্যযৎ
সংল্পর্াগ রনরিয় ল্পয়ল্পে

সংল্পর্াল্পগি কাজ খুেই িীি
গরিল্পি চলল্পে

এখনও শুরুই য় রন

-নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি কাজ নিনদ বষ্ট সেবয় সোনপ্তকিণ
সলখনিত্র-১.১৭ হবি সদখা ায় স , িলোি নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি পাবর্ম্ সংব াবেি ব্যাপাবি প্রশ্ন নজবজ্ঞস কিা হবল
সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী সোট উিিদািাি েবধ্য ৭৩৫ জি (৮১.৬৭%) সিনিিািক উিি সদি। অথ বাৎ নিিিণ লাইবিি
কাজ খিই িীি েনিবি
স্টলখরচত্র-১.১৭ রেদ্যযৎ রেিিণ লাইল্পনি রনরে শষ্ট সমল্পয় সমাি
িলোি িবয়বছ। অপিনদবক,
োত্র ৫৬ জি (৬.২২%)
অংশগ্রহণকািী ইনিিািক
উিি প্রদাি কবিি। আিাি
সিনিিািক ৭৩৫ জিবক এি
১২.১১
কািণ নজবজ্ঞস কিবল জারন না
১০৯
(বলখনিত্র-১.১৮) প্রায় ৯৫
শিাংশ
অংশগ্রহণকািী
৮১.৬৭
না
ঠিকাবদি েনড়েনসবক নিনিি
৭৩৫
কবিি। আিাি প্রায় ৬৫
৬.২২
শিাংশ
উিিদািা
যাঁ
৫৬
িাস্তিায়িকািী
সংস্থাি
িদািকীি অভািবক দায়ী
০
১০০
২০০
৩০০
৪০০
৫০০
৬০০
৭০০
৮০০
কবিি। আিাি প্রায় ২৩৪ জি
শতাাংশ
মমাট উত্তরদাতা
িা ২৬% উিিদািা পনিিহি
সেস্যাবক নিনিি কবিবছি
অন্যিে কািণ নহবসবি। এছাড়াও েজুিী কে হওয়ায় েনেক িা পাওয়াবক প্রায় ১৬ শিাংশ কািণ নহবসবি উবেখ
কবিবছি।

57 | প া ি া

--নিনদ বষ্ট সেবয় সোপ্ত িা হওয়াি কািণ

স্টলখরচত্র ১.১৮ রেদ্যযৎ রেিিণ লাইন রনরে শষ্ট সমল্পয় সমাি না ওয়াি কািণ
(একজল্পনি একারিক উিি িল্পয়ল্পে)
১৩.২২

অন্যান্য সমস্যা
পরিে ন জরনি সমস্যা

২৬.

র্ন্ত্রপারি অল্পকল্পজা ওয়া

৭.৬৭

১১৯
২৩৪

৬৯
১৫.৮৯

মজুরি কম ওয়ায় শ্ররমক সংকট

৫.

এলাকাোসীি অস ল্পর্ারগিা

১৪৩

৪৫
৭.৪৪
৬৭
৬৪.৭৮

আে াওয়া ো ঋতু জরনি সমস্যা
সংরিষ্ট কর্তশপল্পক্ষি িোিকীি অিাে

৪৮৮

৯৪.৬৭

ঠিকাোল্পিি কাল্পজ গরেমরস
০

১০০

৬৩১
২০০

শতাাংশ

৩০০

৪০০

৫০০

৬০০

৭০০

ভমাট উত্তরদাতা

৩.৫.২.৯ নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
--নিে ব্যিস্থাপিা, পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষবণি জন্য দক্ষ জিিল বিনিবি সকাবিা প্রকাি প্রনশক্ষণ সদওয়া হবয়নছল
নকিা

স্টল খরচত্র ১.১৯ রস্কম ব্যেস্থাপনা, পরিচলন ও িক্ষণাল্পে ক্ষল্পণ ি
প্ররর্ক্ষণ
যাঁ
১৪%

যাঁ
না
জারন না

না
২৩%
জারন না
৬৩%

সলখনিত্র-১.১৯ সথবক সদখা
ায় স , প্রায় ৬৩ শিাংশ
উিিদািা েিােি সদি স ,
প্রনশক্ষণ প্রদাি কিা হবয়বছ
নক িা িা জাবি িা া সোট
উিিদািাি প্রায় নিিিতুথ বাংশ।
নদও ২৩
শিাংশ উিিদািা এ প্রবশ্ন
সিনিিািক উিি নদবয়বছি
এিং প্রায় ১৪ শিাংশ
উিিদািা ইনিিািক কবিি।

-- প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাি (IMO) কাবজ আপনি সন্তুষ্ট নকিা
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী উপকািবভােীবদি প্রকবেি অন্যিে প্রিাি অঙ্গ নিে ব্যিস্থাপিা, পনিিালি
ও িক্ষণাবিক্ষবণ প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাি (IMO) কাবজ সন্তুষ্ট নকিা সস সর্ম্বকব জািবি িাইবল সোট ৯০০
জি উিিদািাি েবধ্য ২৮৩ জি অংশগ্রহণকািী (৩১.৪৪%) জািাি স , িািা সন্তুষ্ট। অপিনদবক, ১৪৯ জি উিিদািা
(১৬.৫৬%) েিােি সদি স , এবকিাবিই সন্তুষ্ট িয়। িবি সোট অংশগ্রহণকািীবদি েবধ্য ৩৯০ জি (৪৩.৩৩%) েিােি
সদি স , িািা সোটামুটি সন্তুষ্ট। (বলখনিত্র-১.২০)
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স্টলখরচত্র-১.২০ স্টসচ ব্যেস্থাপনা েলগুল্পলাি (IMO) কাল্পজ সন্তুরষ্ট

এল্পকোল্পিই সন্তুষ্ট
নয়

১৬.৫৬

১৪৯

৪৩.৩৩

স্টমাটামুটি সন্তুষ্ট

৩৯০

৩১.৪৪

সন্তুষ্ট
৮.৬৭

খুে সন্তুষ্ট
০

২৮৩
৭৮

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

৩৫০

৪০০

৪৫০

শতাাংশ

৩.৫.২.১০ সংনেষ্ট এলাকায় পনিবিশেি অিস্থাি িথ্যানদ
---প্রকবেি ফবল পনিবিশ ও প্রনিবিবশি ক্ষনি হবে নকিা

স্টলখরচত্র-১.২১ পরিল্পের্ ও প্ররিল্পেল্পর্ি ক্ষরি
৬০০

৫২৪

৫০০
৪০০

২৮৩

৩০০
২০০
১০০

৯৩

৫৮.২

১০

৩১.৪

০

যাঁ

না
মমাট উত্তর দাতা

জারন না
শতাাংশ

সলখনিত্র-১.২১ সথবক সদখা াবে
স , প্রকবেি ফবল পনিবিশ ও
প্রনিবিবশি ক্ষনি হবে নকিা সস
সর্ম্বকব জািবি িাইবল সোট
অংশগ্রহণকািীি েবধ্য ৫২৪ জি
(৫৮.২%) েিােি সদি স ,
পনিবিবশ-প্রনিবিবশি সকাবিা
ক্ষনি হবে িা। অপিপবক্ষ, ৯৩
জি িা প্রায় ১০ শিাংশ
উিিদািা
পনিবিশ
ও
প্রনিবিবশি ক্ষনি হবে িবল
েিােি সদি। এছাড়া প্রায় ৩২
শিাংশ উিিদািা জািাি িািা
এ ব্যাপাবি নকছু জাবিি িা।

-প্রকবেি আবে জলািাবিি পানিবি লিণািিা
(সলখনিত্র-১.২২) ল্পি স্টেখা র্ায়, নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী উপকািবভােীবদি প্রকে গ্রহণ কিাি আবে
জলািাবিি পানিবি লিিািিা প্রবিশ কবিনছল নকিা সস অিস্থা সর্ম্বকব জািবি িাইবল সোট ৯০০ জি উিিদািাি
েবধ্য ৬০২ জি অংশগ্রহণকািী (প্রায় ৬৭%) হযাঁ-সুিক েিােি প্রদাি কবিি অথ বাৎ জলািাবিি পানিবি লিিািিা
প্রবিশ কবিনছল। অপিনদবক, ২০৭ জি (২৩%) উিিদািা িা-সুিক েিােি সদি। নদও ১০ শিাংশ উিিদািা েিােি
সদি স , িাি এ ব্যাপাবি নকছু জাবিি িা।
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স্টলখরচত্র-১.২২ প্রকল্প স্টনওয়াি আল্পগ জলািাল্পিি পারনল্পি জলােিিা

১০.১১
জাতন না

৯১

২৩.

না

২০৭

৬৬.৮৯

িযাাঁ
০

৬০২

১০০

২০০

শতাাংশ

৩০০

৪০০

মমাট উত্তরদাতা

৫০০

৬০০

৭০০

--প্রকবেি পবি লিণািিা ূরি হওয়া

স্টলখরচত্র-১.২৩ জলািাল্পি লেণািিা হ্রাস

৭.৮

জাতন না

৪৭

২০.৪৩

না

১২৩
৭১.৭৬

িযাাঁ
০

১০০

৪৩২
২০০
শতাাংশ

৩০০
ভমাট উত্তরদাতা

৩.৫.৩.১২ সসি পানিি প্রানপ্ত সংক্রান্ত িথ্যানদ
-- িিবোবি প্রকবেি ফবল পানি সিিিাবহ পনিিিবি নকিা
সলখনিত্র-১.২৪ সথবক সদখা ায়
স , সেীক্ষায় অংশগ্রহণকািী
৯০০ জি উিিদািাি েবধ্য
৭০.১ শিাংশ িা ৬৩১ জি
উিিদািা ইনিিািক উিি
নদবয়বছি। অথ বাৎ এই প্রকবেি
ফবল জলািাবি পানি সিিিাহ
পনিিিবি সানিি হবয়বছ িবল
েবি কবিি। অপিনদবক,
অংশগ্রহণকািী উিিদািাবদি
২৯.৯ শিাংশ ‘িা’ িবল েি
নদবয়বছি।
অথ বাৎ
পানি
সিিিাবহ পনিিিবি র্বট নি।
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৪০০

৫০০

আিাি সলখনিত্র-১.২৩-এি
হযাঁ-সূিক
উিিদািাবদি
(৬০২ জি) েবধ্য পুিিায়
খি নজবজ্ঞস কিা হয় স ,
এই প্রকবেি ফবল পানিবি
লিণািিা হ্রাস পাবি নকিা,
িখি প্রায় ৭২% উিিদািা
েিােি সদি স (বলখনিত্র১২.৩) লিণািিা হ্রাস
পাবি। অপিনদবক, ১২৩ জি
(২০.৪৩%)
উিিদািা
জািাি স , প্রকবেি ফবলও
লিণািিা হ্রাস পাবি িা।

-- নদ পনিিিবি হবয় থাবক, িাহবল পানি সিিিাবহ কী িিবিি পনিিিবি হবয়বছ?
সলখনিত্র-১.২৫-এ হযাঁ-সূিক ৬৩১ জি উিি প্রদািকািীবদি পুিিায় নক িিবণি পনিিিবি হবয়বছ জািবি িাইবল সোট
৩৯৬ জি (৬২.৭৬%) অংশগ্রহণকািী িবলি স , পানি সিনশ পনিোণ সিবড়বছ। এছাড়া ১৫৬ জি উিিদািা (২৪.৭২%)
িবলি, সোটামুটি সিবড়বছ; ৫১ জি (৮.০৮%)-খিই সিনশ সিবড়বছ; ১৭ জি (২.৬৯%)-অে পনিোি পানি সিবড়বছ; ৮
জি (১.২৭%)-পানি সিিিাবহ পনিিিবি হয় নি। অপিনদবক, ৩ জি (০.৪৮%) েিােি সদি স , পানি সিিিাহ কবেবছ।

স্টল খ রচ ত্র - ১ . ২ ৫ প্র ক ল্প জ লা িা ল্পি পা রন স ি ে িা ল্প ি প রি ে িশ ন
৪৫০
৪০০
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০

৩৯৬

১৫৬
৫১

৬২.৭৬
৮.০৮

পারন
স্টের্ী
সিেিল্প ি পরিমাণ
পরিমাণ খুে স্টেল্পেল্পে
স্টের্ী স্টেল্পেল্পে

২৪.৭২

১৭ ২.৬৯

মমাট উত্তরদাতা

৮ ১.২৭

৩ ০.৪৮

স্টমাটাল্পমাটি অল্প পরিমাণ পারন সিো
স্টেল্পেল্পে
স্টেল্পেল্পে
কল্পমল্পে

শতাাংশ

পারন
সিেিা
পূল্পে শি ন্যায়
অপরিেরিশি
িল্পয়ল্পে

৩.৩.২.১২ ফসল উৎপাদি, েৎস্য িাষ ও উৎপাদিশীলিা সংক্রান্ত িথ্যানদ
-- সসি ব্যিস্থাি আধুনিকায়বিি ফবল প্রকে এলাকায় ফসবলি উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি িবল েবি কবিি কী?
সলখনিত্র-১.২৬ সথবক সদখা াবে
স , সসি ব্যিস্থাি আধুনিকায়বিি
ফবল প্রকে এলাকায় ফসবলি
উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি নকিা
সস সর্ম্বকব জািবি িাইবল সোট
অংশগ্রহণকািীি েবধ্য ৫৬৬ জি
(৬২.৮৯%) ‘হযা’-িািক েিােি
সদি। অথ বাৎ উৎপাদিশীলিা
িাড়বি। অপিপবক্ষ, ২০৭ জি িা
প্রায় ২৩ শিাংশ উিিদািা
সিনিিািক েিােি সদি। এছাড়া
প্রায় ১৪ শিাংশ উিিদািা
জািাি িািা এ ব্যাপাবি নকছু
জাবিি িা।
-
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স্টলখরচত্র-১.২৬ ফসল্পলি উৎপােনর্ীলিা বৃরি
৬০০

৫৬৬

৫০০
৪০০
৩০০
২০০
১০০

ভমাট উত্তরদাতা

২০৭

শতাাংশ
১২৭

৬২.৮৯

২৩

১৪.১১

০
িযাাঁ

না

জাতন না

- িদী ও খাবলি সংিাবিি ফবল প্রকে এলাকায় োবছি উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি িবল েবি কবিি কী?
সলখনিত্র-১.২৭ সথবক সদখা াবে স , িদী ও
খাবলি সংিাবিি ফবল প্রকে এলাকায় োবছি
উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি নকিা সস সর্ম্বকব
জািবি িাইবল সোট অংশগ্রহণকািীি েবধ্য
৭১৩ জি (৭৯.২২%) ‘হযা’-িািক েিােি
সদি। অথ বাৎ উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি।
অপিপবক্ষ, ১৬৭ জি িা প্রায় ১৮ শিাংশ
উিিদািা সিনিিািক েিােি সদি। এছাড়া
প্রায় ২ শিাংশ উিিদািা জািাি িািা এ
ব্যাপাবি নকছু জাবিি িা।

স্টলখরচত্র-১.২৭ মাল্পেি উৎপােনর্ীলিা বৃরি
৮০০

৭১৩

৬০০
৪০০
২০০

৭৯.২২

১৬৭
১৮.

০
িযাাঁ

না
ভমাট উত্তরদাতা

২০ ২.২২
জাতন না
শতাাংশ

৩.৬ প্রকে সংনেষ্ট ব্যনিিবেিব নিকট হবি সংগৃহীি িথ্যানদ/েিােি নিবেষণ সকআইআই
প্রকবেি সাবথ সর্ম্ৃি মুখ্য ব্যনিিে ব িথা প্রকে পনিিালক, নিনপনি, প্রবকৌশলী, পিােশবদািা এিং িাপাউবিা’ি প্রিাি
কা বালয়, সজলা অনফস, আঞ্চনলক অনফস প বাবয়ি অন্যান্য সংনেষ্ট কেবকিবাি সাবথ সকআইআই পনিিালিা কিা হবয়বছ।
এবক্ষবত্র সোট ৮টি সকআইআই সর্ম্ি কিা হবয়বছ। েৎস্য অনিদপ্তি ও নিএই-এি সংনেষ্ট ব্যনিিবেিব সবঙ্গ আবিা ১২টি
সকআইআই সর্ম্ি কিা হবয়বছ। এছাড়া পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়, পনিকেিা কনেশি, আইএেইনি, ইআিনি ও এনিনি’ি
কেবকিবােবণি ৬টি সকআইআই সর্ম্ি হবয়বছ। এভাবি সি ববোট ২৬টি সকআইআই সর্ম্ি কিা হবয়বছ। াি সম্বনলি
িথ্য নিবম্ন একনত্রকিণ কবি প্রদাি কিা হলঃ
 উপবজলা কৃনষ কেবকিবা-ফুলোজী
কৃনষ েন্ত্রণালবয়ি অন্তুর্ভবি সফিী সজলাি ফুলোজী উপবজলা কৃনষ কেবকিবা েনেনুল ইসলাে প্রকবেি কৃনষ সংক্রান্ত
উপব ানেিা, িাস্তিায়ি, সেস্যা ও িাস্তিায়ি পিিিী সুনিিাবভােীবদি জীিিোবিি িিবোি ও ভনিষ্যৎ অিস্থা সর্ম্বকব
িণ বিা কবিি। িাঁি েবি, প্রকে পুবিাদবে িালু হবল কৃনষকাজ ও কৃনষ সংক্রান্ত ব্যিসা-িানণবজযি আমূল পনিিিবি সানিি
হবি প্রকে এলাকায়। নিনি জািাি









প্রকে সংনেষ্ট এলাকায় আেি ও সিাবিা দ্যই সেৌসুবেি িািই িাষ হয়।
পূবি ব সিাবিা আিাদ কে হি, িিবোবি িলনি িনি সেৌসুবে সিাবিা আিাদ সিবড়বছ।
পানি প্রাপ্যিাি ফবল সিাবিাি আিাদ সিবড়বছ ফবল িীজ উৎপাদি িাড়বি।
অত্র এলাকায় সসবিি পানিি উৎস মুহুিী িদীি পানি।
পুবিাদবে িালু হবল পানি সিিিাহ উবেখব াগ্য হাবি
িাড়বি।
পানি ব্যিস্থাপিা দল/পানি ব্যিস্থাপিা সনেনি সনক্রয় হবল িলোি প্রকে সফল হবি পাবি।
এফনজবজি২২ ওবয়স্ট িাউিবপাি-২- ৩৫ নির্া জনে সিাবিা ও এফনজবজি২৬…-২৫ নির্া জনে সিাবিা িাবষি
আওিায় এবসবছ। প্রকে পুবিা িালু হবল জনেি পনিোণ উবেখব াগ্য হাবি িাড়বি।
প্রকবেি সিল নদকঃ পনিি জনে িাবষি আওিায় আসবি; িািিাষ বৃনি পাবি; ফলি বৃনি পাবি।
দ্যি বল নদকঃ িিবোবি প্রনি শিাংশ জনেি সসবিি খিি তুলিামূলক সিনশ; ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি িানিি
পানিি পাইপগুবলাবি পানি নলক কিবছ।
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 সুপানিশঃ িলনি সেৌসুবে এখিও নপ্রবপইি কাি ব িালু হয় নি; এটা িালু কিা সেবল পানি সােয় হবি। িানিি
পাইবপি োবধ্যবে ূরি বিিী স্থাবিও পানিি সিিিাহ ব্যিস্থা থাকবল শুষ্ক সেৌসুবে আিও অবিক জনে িাবষি
আওিায় আসবি।
 উপবজলা কৃনষ কেবকিবা -পিশুিাে
কৃনষ েন্ত্রণালবয়ি অন্তুর্ভবি সফিী সজলাি
পিশুিাে উপবজলাি উপবজলা কৃনষ কেবকিবা
সোঃ িনিউল ইসলাে প্রকবেি কৃনষ সংক্রান্ত
উপব ানেিা, িাস্তিায়ি, সেস্যা ও িাস্তিায়ি
পিিিী সুনিিাবভােীবদি জীিিোবিি িিবোি
ও ভনিষ্যৎ অিস্থা সর্ম্বকব িণ বিা কবিি। িাঁি
েবি, প্রকে পুবিাদবে িালু হবল কৃনষকাজ ও ছনিঃ উপবজলা কৃনষ কেবকিবা সোঃ িনিউল ইসলাে
কৃনষ সংক্রান্ত ব্যিসা-িানণবজযি আমূল পনিিিবি সানিি হবি প্রকে এলাকায়। নিনি জািাি অত্র এলাকায় িাি, েে, সিনজসহ নিনভি িিবিি ফসবলি িাষািাদ হবলও এগুবলা এই প্রকবেি
অন্তুর্ভবি িয়।
 পিশুিাে উপবজলাবি এই প্রকে এখিও িালু হয় নি।
 িগুবলা প্রবজক্ট আবছ সিগুবলা কা বক্রে িাস্তিানয়ি হবল ফসবলি উৎপাদি িহুগুবণ বৃনি পাবি।

৩.৭ সফাকাস গ্রুপ আবলািিা ও প্রাপ্ত েিােি
সফিী ও িট্টগ্রাে সজলাি ৬টি উপবজলায় সোট ১২টি সফাকাস গ্রুপ আবলািিা কিা হয়। উি আবলািিায় প্রকের্ভি নিনভি
পানি ব্যিস্থাপিা গ্রুপ ও উপকািবভােী জিেণ
অংশগ্রহণ কবি। সফাকাস গ্রুপ আবলািিায় নিনভি
সেনণি োনুবষি অংশগ্রহণ ও িাবদি সুনিিা-অসুনিিা
ও সুপানিশ সমূহ আবলানিি হয়, া নিবম্ন আবলািিা
কিা হলঃ
সফাকাস গ্রুপ আবলািিায় স সি ইনিিািক নদক
পাওয়া ায় সসগুবলা হবলা প্রকবেি ফবল এলাকায় অথ বনিনিক
ছনিঃ সফাকাস গ্রুপ আবলািিা। নেিসিাই, িট্টগ্রাে।
কেবকান্ড সিেিাি হবি এ ব্যাপাবি োনুষ
আশািাদী।
 পানিি সংস্থাি সহজ হওয়ায় শুষ্ক সেৌসুবেও ব্যাপকভাবি নিনভি িকবেি ফসবলি িাষািাবদি সম্ভািিা সদখা
নদবয়বছ।
 োবছি উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি।
 লিিািিা ূরি হওয়ায় সুবপয় পানিি সহজলভযিা।
সফাকাস গ্রুবপি সাবথ আবলািিায় স সে েিােি পাওয়া সেবছ সসগুবলা হবলা প্রকবেি নকছু নকছু কাবজি গূণেি োবি সোটামুটি সন্তুষ্ট।
 প্রকবেি ফবল িদী ও খালগুবলাবি পূবি বি তুলিায় পানিি সিিিাহ সিবড়বছ।
 িাঁি পুিি বাসবিি ফবল এলাকাি খাবলি পানিবি লিিািিা হ্রাস সপবয়বছ।
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লিণািিা হ্রাস ও স্বাদ্য পানিি সহজলভযিায় পানিবি িািা প্রজানিি সদশী োবছি উৎপাদি বৃনি সপবয়বছ।
পাশাপানশ প্রকবেি ফবল জীিনিনিবত্রি ইনিিািক প্রবৃনি লক্ষ কিা াবে।
পানিি সহজলভযিায় োবছি উৎপাদি বৃনিি আশা কিবছি।
সসি কাজ পুবিাদবে শুরু হবল িাষািাবদি খিি কবে াবি িবল েবি কবিি।
স্মাট ব কাবি বি ব্যিহাি িালু হবল পানি সােয় হবি।

৩.৮ সকস স্টানি প বাবলািিা
 সকস স্টানি-১ সোঃ সােসুল হুদা সিৌধুিী (৭৭)
িট্টগ্রাে সজলাি নেিসিাই উপবজলাি সজািালেে ইউনিয়বিি সোনিন্দপুি গ্রাবেি িানসন্দা সোঃ সােসুল হুদা সিৌধুিী। ৭৭
িছি িয়সী সামুসুল হুদা সাবহি সপশায় একজি কৃনষজীিী। কবয়কটি জলািাবি নিনি েৎস্য িাষও কবিি। পাঁি সন্তাবিি
সােসুল হুদা মুহুিী সসি প্রবজবক্টি শুরু সথবকই একজি উপকািবভােী।
নিনি জািাি স , প্রকবে ব্যিহৃি উপাদাবিি গুণেি োি সোটামুটি ভাবলাই নছল। নিনি নিশ্বাস কবিি এই প্রকে পুবিাদবে
িালু হবল এখাি সথবক োনুষ িাষািাবদি জন্য সহবজই পানি ব্যিহাি কিবি পািবি। ফবল ফসল উৎপাদি খিি কবে
াবি। শুষ্ক সেৌসুবে িাষািাদ ও োছ িাবষ আি সেস্যা থাকবি িা। নিনি িবলি উপকূলীয় িাঁিটি পুিি বাসবিি ফবল সিািা
পানি সথবক িীিিিী গ্রােগুবলা মুি হবয়বছ এিং িন্যাি ঝনুঁ ক সথবক মুি। নিনি জািাি িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব
স্লুইস নিেবাবণি িদািনকি কাজটি সোটামুটি ভাবলাভাবিই কবিবছ এিং সঠিক সেবয় সর্ম্ি হবয়বছ। এলাকাি খালগুবলা
খিবিি পূবি ব পনল োটি জো, েয়লা আিজবিা সফলা ও দীর্ বনদি িবি খাবলি পাবশি োটি সভবঙ পবড় ভিাট হবয় নেবয়নছল।
িাঁবদি এলাকায় এখিও সসি প্রকে শুরু িা হওয়াবি স্মাট ব নপ্রবপইি কাি ব সিিিাহ কিা হয় নি এিং কাজ িীি েনিবি
িলোি থাকবলও পার্ম্ িালু হয়নি।
প্রকে শুরুি আবে পানিবি লিিািিা নছল এিং িাষিাস
সািািিি অেভীি িলকূবপি োধ্যবে সর্ম্ি কিা হি।
িাি েবি িিবোবি প্রকবেি ফবল জনেবি ফসবলি
নিনিড়িা বৃনি পাবি।
প্রকবেি সিল নদক সর্ম্বকব উনি জািাি প্রকে িলোি
থাকায় সঠিক িলবি পািবছি িা। দ্যি বল নদক সর্ম্বকব
ছনিঃ সোঃ সােসুল হুদা সিৌধুিী
জািাি স , প্রকবে কাবজি েনি কে এিং কতৃপব বক্ষি
িদািনক তুলিামূলক কে। প্রকে িলাকালীি নিনি সকাবিা সেস্যাি সম্মুখীি হি িাই। নিনি প্রকবেি িলোি কাজ
সর্ম্বকব সুপানিশ কবিি স প্রকে সংনেষ্ট কেবকিবাবদি আিও সিনশ কবি িদািনক কিা দিকাি াবি কাবজ েনি পায়
এিং প্রকে পুবিা সর্ম্ি হবল স ি কৃষবকিা িাবদি ফসবলি ন্যায্য মূল্য পায়।
 সকস স্টানি-২ সশখ জনহি (২৭)
সশখ জনহি। িয়স ২৭। সপশা সপানি ফােব। িট্রোে সজলাি নেিসিাই উপবজলাি সজািালেে ইউনিয়বিি িাজপুি গ্রাবেি
িানসন্দা। নিনি ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইম্প্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট সর্ম্বকব জাবিি।
নিনি জািাি স , প্রকবেি কাবজি োি নিবয় নিনি সন্তুষ্ট, নিবশষ কবি উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসবিি ফবল লিণাি পানি
আি প্রবিশ কিবি পাবি িা। নিনি িবলি, স্লুইস সেট হওয়াবি পানিি প্রিাহ নিয়ন্ত্রণ কিা ায়। িবি ফােবাি কযািাল
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নসবস্টবেি োবধ্যে সসিকা ব পনিিালিা এখবিা সস নিে িালু হয় নি। িাঁি েবি এই প্রকে পনিপূণ বভাবি িালু হবল কৃষবকিা
িাবিা োস নেনষ্ট/স্বাদ্য পানি পাবিি ফবল সিাবিা সহ অন্যান্য ফসল িাষ কিবি পািবিি এিং নপ্রবপইি কাি ব স্মাট ব নসবস্টে
িালু হবল অে খিবি িাষািাদ কিবি পািবি। নিনি িবলি িাঁি এলাকায় এখিও পাইপ লাইি, পার্ম্ হাউস িসাবিা হয়
নি, নিদ্যযবিি লাইিও টািা হয় নি।
নিনি আবিা িবলি, খাল পূণ ব খিবিি ফবল িদীি প্রিাহ সিবড়বছ। িবি েয়লা আিজবিা সফলাবি নকছু নকছু খাবল পানি
প্রিাহ সেস্যা হয়। আিাি সকাবিা সকাবিা এলাকায় িষ বাি পানি জবে থাকায় আেি িাবষি সেস্যা হবে।
নিনি জািাি, িিবোবি কৃষবকিা নিজস্ব পার্ম্ িসাবয় ভূ-েভবস্থ পানি তুবল িাষািাদ কিবছ। িবি িাি উৎপাদি মূল্য
সিনশ হওয়াবি োনুষ িাি িাবষ আগ্রহ হানিবয় সফলবছ। িাঁবদি এলাকায় োনুষ িাষািাদ নিমুখ হবয় পড়বছি।
নিনি জািাি, ঠিকাদািী প্রনিষ্ঠাি কাজ সর্ম্ি কিবি সিনশ সেয় নিবে। িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি িদািনকও
কে। নিনি প্রকবেি সিল নদক সর্ম্বকব িবলি, স্লুইস সেট হবয়বছ, উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি হবয়বছ, খাল পুিঃখিি
হবয়বছ। িবি সসি শুরুি জন্য ফােবাি কযািাল নসবস্টে, পার্ম্ হাউস িসাবিা, নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি, স্মাট ব কাি ব সদওয়া হয়
নি। নিনভি পানি ব্যিস্থাপিা দল কিা হবলও সকবলি েিােি নিবয় িা কিা হয় নি। িাবদি সট্রনিং সদওয়া হয় নি।
নিনি আবিা িবলি, খালগুবলাি পাবশ অবিক মুিেীি খাোি আবছ াি নিষ্ঠা সফলাবিা হয়। আিাি অন্য আিজবিাও সফলা
হয়। এবি কবি খাবলি প্রিাহ নিনিি হয়, পানি ূরনষি হয়।
নিনি সুপানিশ কবিি ঠিকাদািী প্রনিষ্ঠাি খি দ্রুি কাজটি স ি সর্ম্ি কবি। িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি িৎপিিা
বৃনি কিা। কৃষকবদি সিাবিা িাবষ উদ্ধুি কিা। কৃনষ িাষিাবস ভতুনব ক সদওয়া। ঋবণি ব্যিস্থা কিা এিং িাবদি সট্রনিং
কিা।
 সকস স্টানি-৩ সোঃ শাহজাহাি (৪৭)
সফিী সজলাি পিশুিাে উপবজলাি নেজবািেি ইউনিয়বিি
সিযিেি গ্রাবেি কৃষক সোঃ শাহজাহাি (৪৭) ।
নিনি েিােি সদি স , প্রকবেি সকাি কাবজি োি ভাবলা
হয় িাই। প্রকবেি কাবজও িীি েনি। নিনি নসবলানিয়া িদীি
পানি সসি কাবজ ব্যিহাি কবিি। প্রকে এখবিা িালু িা
হওয়ায় নিনি প্রকবেি সিল নকংিা দ্যি বল নদক নিবয় নকছু
িলবি পাবিি নি। িবি আশািাদ ব্যি কবিবছি স , প্রকে
পুবিাপুনি সশষ হবল িাষিাবসি সুনিিা হবি।
 সকস স্টানি-৪ এ আি আহম্মদ (৬৭)
সফিী সজলাি সসািাোজী উপবজলাি আনেিািাদ ইউনিয়বিি িিকৃষ্ণজি গ্রাবেি িানসন্দা ব্যিসায়ী এ আি আহম্মদ। িয়স
৬৭।
নিনি শুরুবিই প্রকে সর্ম্বকব িবলি এই প্রকে িাস্তিায়ি হবল এলাকায় জিেবণি উপকাি হবি, নিবশষ কবি িাি িাষ
সথবক শুরু কবি েৎস্যিাষসহ অন্যান্য ফসলানদ উৎপাদি বৃনি পাবি। নিনি িবলি উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসবিি ফবল
লিণাি পানি সথবক মুি হবয়বছি। আবে লিণ পানি সকাবিা ফসল হি িা, িিবোবি ফসল হয়। নিনি জািাি স্লুইসবেবটি
কাজগুবলা সঠিকভাবিই হবয়বছ এিং িাপাউবিা’ি কেবকিবািা সোটামুটিভাবি িদািনক কবিবছি। নিনি জািাি পানি
নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবোি কাজ সঠিক সেবয়ই হবয় াবি কািণ আিও দ্যই িছি সেয় আবছ প্রকে সোপ্ত হবি। নিনি জািাি
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নিনি সকাবিা স্মাট ব কাি ব পাি িাই এিং নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি সশষ হয় নি ও পার্ম্ হাউবস সকাবিা নেটাি লাোবিা হয়
নি। নিনি নিজস্ব পার্ম্ ব্যিহাি কবি খাবলি পানি সসি কাবজ লানেবয় থাবকি। নিনি প্রকবেি সিল নদক সর্ম্বকব নকছু
িলবি পাবিি িাই কািণ প্রকবেি কাজ এখিও িলোি। দ্যি বল নদক সর্ম্বকব িবলবছি, কাজ খি িীি েনিবি িলবছ।
নিনি িবলি শুধু প্রকে িাস্তিায়ি কিবলই কৃষক উপকাি পাবি িা, সসই সাবথ সাি, কীটিাশবকি দাে কোবি হবি এিং
িাবিি দাে িাড়াবি হবি িবিই কৃষক উপকৃি হবি। খাল খিবিি ফবল োছ িাষ বৃনি পাবি। িবি নিনি িবলি পাবশ
সপানি ফাবেবি িবজবয পানি িষ্ট হবয় সেবছ। এবি েৎস্য িাষ ব্যহি হবে।
৩.৯ প্রকবেি অঙ্গসমূবহি অিস্থাি ও নিনিড় পনিিীক্ষণ
প্রকল্প এলাকায় সল্পিজরমন পরিের্শল্পন
স্টেখা র্ায় উপকূলীয় োঁল্পিি পুনে শাসন
সমাি ল্পলও স্টকাোও স্টকাোও োঁল্পিি
পাল্পেি মাটি স্টেল্পে রগল্পয়ল্পে। ১৭.৭৫
রকরম োঁি পুনে শাসল্পনি কাজ কাজ প্রায়
সমাি ল্পয়ল্পে। রনয়রমি িোিরকি
মােল্পম োঁিটিি কার্ শকারিিা রনরিি
কিা না ল্পল স্টটকসইকিণ সম্ভে নয়
েল্পল প্রিীয়মান য়।
েরেঃ স্টফনী স্টজলাি োগলনাইয়া উপল্পজলাি উপকূলীয় োঁি

এোো েয়টি উপল্পজলাি স্লুইস
রনমশাণ, পুনে শাসন এেং পারন
রনয়ন্ত্রণ অেকাঠাল্পমা রনমশাণ ও
পুনে শাসন কাজও সমাল্পিি পল্পে।

েরেঃ স্টফনী স্টজলাি োগলনাইয়া উপল্পজলাি
একটি কার্ শকি স্লুইস স্টগট।
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প্রকল্পল্পি ৪০৫ রকরম’ি কাজ সমাি ল্পয়ল্পে। স্টকাোও
স্টকাোও খাল পাল্পে মাটিি ধ্বল্পস র্াওয়াি লক্ষণ স্টেখা
রগল্পয়ল্পে। খাল্পলি পাল্পে েসরি ও অন্যান্য স্থাপনা
োকায় অল্পনক জায়গায় ময়লা-আেজশনা স্তুপ লক্ষ
কিা রগল্পয়ল্পে। সঠিকিাল্পে িক্ষণাল্পেক্ষণ কিা া ল্পল
খাল্পলি কার্ শকারিি িরেষ্যল্পি দ্রুিই হ্রাস স্টপল্পি
পাল্পি।

েরেঃ স্টফনী সেি উপল্পজলাি একটি খাল্পলি দৃশ্য

সটনিল-৩.৬ স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোি (WCS) িানলকা ও প্রকবে অিস্থাি
ক্রনেক কাঠাবোি িাে
িং
১
স্লুইস িং ০৭
২

স্লুইস িং ০৯

৩

৬ ও ৭ এি
োবেি স্লুইস
(বপাডাি-৬০)
স্লুইস িং ০৮

৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

বদর্ বয
(নেটাি)
২৭.৮৩

সভন্ট সাইজ, ব্যাবিল
বদর্ বয×প্রস্থ×উচ্চিা (নেটাি)
(৩-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
৯.৯৮×৬.০০×২.৭০০
২৪.০৩০
(৩-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
৯.৯৮×৬.০০×২.৭০০
সভনিবয়িল (১-বভন্ট), ১.৫০০×০.৯০০,
৯.৮০০×৩.৯০০×৩.৮০০

(২-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
১৪.০০০×৩.৮০০×২.৪০০
স্লুইস িং ১০
ঐ
(২-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
১৩.৫০০×৩.৮০০×২.৪০০
স্লুইস িং ১১
ঐ
(১-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
৫.৮০০×৩.৫০০×২.৭০০
উিি সদৌলিপুি
২৮.৮৫০
(২-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
সিগুবলটি
১০.৪০০×৩.৯০০×২.৮০০
দনক্ষণ সদৌলিপুি ২৮.৮৫০
(২-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
সিগুবলটি
১৩.৮৫×৩.৯০০×২.৮০০
ভালুনকয়া পানি
২৭.০০০
(১-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো
২৭.২০০×৩.৫০০×২.৭০০
েধুয়া খাল WCS ২৩.৬০০ (৫-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
৬.৬০০×৯.৩০০×৫.২০০
স্লুইস িং ০৫
সভনিবয়িল (২-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
১৪×৫.৫০০×২.৭০০
স্লুইস িং ০৬
ঐ
(১-বভন্ট), ১.৫০০×১.৮০০,
২২.০০×৩.৫০০×২.৭০০
সফিী সিগুবলটি
ঐ
(৪০-বভন্ট)
(বেইি সিগুবলটি)
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নিেবাণ
প্রকৃনি
স্লুইবসি
নিেবাণ

অগ্রেনি
ও েন্তব্য
সসািাোজী, সফিী সোপ্ত
(বপাডাি-৬০)

স্লুইবসি
পুিি বাসি

সসািাোজী, সফিী
(বপাডাি-৬০)

ঐ

অিস্থাি

সসািাোজী, সফিী
সসািাোজী, সফিী
সসািাোজী, সফিী
পানি
নিয়ন্ত্রণ
কাঠাবো
নিেবাণ

ফুলোজী, সফিী
ফুলোজী, সফিী
সফিী সদি, সফিী
সফিী সদি, সফিী

পানি
নিয়ন্ত্রণ
কাঠাবো
পুিি বাসি

সসািাোজী, সফিী
(বপাডাি-৬০)
সসািাোজী, সফিী
সসািাোজী, সফিী
(বপাডাি-৬০)

প্রকল্পল্পি ফামশাি কযানাল রসল্পেল্পমি কাজ এ পর্ শন্ত প্রায় ১২ র্িাংল্পর্ি মল্পিা সমাি ল্পয়ল্পে। নেরনরমশি পাম্প াউস ও
পাল্পম্পি স্টিৌি অেস্থা িাল্পলা অেস্থায় পাওয়া রগল্পয়ল্পে। িল্পে খালগুল্পলাি কাজ সমাি ল্পলও রেদ্যযৎ রেিিণ লাইল্পনি কাজ
িীি গরি চলমান োকায় রেদ্যযৎ সংল্পর্াল্পগ রেলল্পম্বি কািল্পণ জরমল্পি পারন স্টসল্পচি পারনি প্রাপ্যিা রনরিি কিা সম্ভে য়
রন অল্পনকাংল্পর্ই।
প্রকল্পল্পি রকছু রচত্র

েরেঃ ফােবাি কযাবিল নসবস্টে, পাম্প াউস, পাম্প ও রপ্র-ল্পপইি রমটাি
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৩.১০ স্থািীয় কেবশালা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট(২য় সংবশানিি)” শীষ বক িলোি প্রকবেি
মূল্যায়ি সেীক্ষাি জন্য ৭ জুি, ২০২০ ইং িানিবখ নভনিও কিফাবিবন্সি োধ্যবে সসনেিাি কক্ষ, সফিী পানি উিয়ি সিাি ব
কা বালবয় স্থািীয় কেবশালাি আবয়াজি কিা হয়। কেবশালায় প্রিাি অনিনথ নহবসবি িিব্য ও কেবশালাি উবিািি সর্াষিা
কবিি জিাি সোঃ আফজল সহাবসি, েহাপনিিালক, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪, িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি
নিভাে (আইএেইনি), পনিকেিা েন্ত্রণালয়; উপনস্থি নছবলি জিাি সোহাম্মদ আলী, পনিিালক, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি
সসক্টি-৪, িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে (আইএেইনি), পনিকেিা েন্ত্রণালয়; জিাি ি. সোঃ োহমুদ্যল হাসাি,
উপ-পনিিালক, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪, িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে (আইএেইনি), পনিকেিা
েন্ত্রণালয়; জিাি উপো আকিাি, উপ-পনিিালক, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪, িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি
নিভাে (আইএেইনি), পনিকেিা েন্ত্রণালয়; জিাি প্রবকৌশলী সোঃ িানফউস সাজ্জাদ, প্রকে পনিিালক; জিাি প্রবকৌশলী
সোঃ জনহি উনেি, নিি বাহী প্রবকৌশলী, পাউবিা, সফিী; জিাি ি. আহসাি হনিি, সিয়ািম্যাি, ইিাফব কিসালটিং
সানভববসস; জিাি প্রবকৌশলী সোঃ নুরুল আনেি িালুকদাি, টিে নলিাি, ইিাফব কিসালটিং সানভববসস; জিাি সোঃ
িানজবুল ইসলাে, আথ ব-সাোনজক নিবশষজ্ঞ, ইিাফব কিসালটিং সানভববসস; কেবকিবাবৃন্দ সফিী পওি নিভাে, িাপাউবিা,
সফিী; িানব্লউএেএ ও িানব্লউএেনজ এি সভাপনিবৃন্দ, কৃনষ ফসল িাষী প্রমূখ উি আবলািিায় অংশ সিি।

নিত্র: নভনিও কিফাবিবন্সি োধ্যবে স্থািীয় কেবশালা।

নিত্র: সসনেিাি কক্ষ, সফিী পানি উিয়ি সিাি ব কা বালবয়
স্থািীয় কেবশালা।

কেবশালায় ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক িলোি
প্রকবেি অগ্রেনি ও নিনভি সেস্যাি সোিাি নিষবয় েিােি/সুপানিশ সংগ্রহ কিা হয়। স্থািীয় কেবশালায়
েিােি/সুপানিশসমূহ নিবন্ম আবলাকপাি কিা হবলাঃ
জনাে সোঃ ইনলয়াস সিৌধুিী; সািািণ সর্ম্াদক, সফিী সদি পানি ব্যিস্থাপিা সনেনি; সভাপনি, সফিী WMG;
সট্রজািাি, সফিী পানি সফিাবিশি; িবলি ৬টি উপবজলায় সসি সুনিিা আধুনিকায়ি কিাি লবক্ষয প্রকেটিবক অবিকগুবলা
িাবপ ভাে কিা হবয়বছ। এগুবলাি েবধ্য ৮১টি পার্ম্ িালু কিাি কথা থাকবলও প্রকে শুরুি ৫ িছি পবিও পার্ম্গুবলাি
েবধ্য ১টি পার্ম্ও ব্যিহাি কিবি পাবি িাই। িাস্তবি প্রকবেি অগ্রেনি সিেিভাবি পনিলনক্ষি হয় িাই। নিনি আিও
জািাি নিনপনপ প্রণয়বিি সেয় এলাকািানসি েিােি গ্রহণ কিা হবয়বছ িবি সস অনু ায়ী কাজ কিা হয় িাই। ১৮০
নকঃনেঃ সিনিবকবটট লাইি হওয়াি কািবণ একজবিি জনেবি পানি নিবি সেবল পানি Overflow হবয় অন্যজবিি
জনেবি পানি প্রবিশ কবি াি ফবল নিবিাবিি সৃনষ্ট হয়। সািবষ্টশি কিাি কথা থাকবলও সািবষ্টশি কিা হয় িাই।
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সিগুবলটি হওয়াি পবি লিণািিা িাই। স সি কাজ হবয়বছ সসগুবলাি গুণেি োি োিসম্মি হয় িাই। ঠিকাদাি কািও
কথা শুবিিা ঠিকাদািবদি কবিাল কিা উনিি।
প্রকে পনিিালক িবলি, প্রকেটিবক ২টি ভাবে ভাে কিা হবয়বছ। (১) খাল পুিঃখিি, অিকাঠাবো নিেবাণ ও অিকাঠাবো
পুিি বাসি; এিং (২) নপ্র-সপইি কাবি বি োধ্যবে পার্ম্ ইন্সটল ও আন্ডাি গ্রাউন্ড পাইবপি োধ্যবে সসি ব্যিস্থাি উিয়ি
কিা;
প্রকবেি আওিায় ৮৫০টি নিে িাস্তিায়ি কিা হবি এিং াি ফবল ১৮০০০ সহক্টি জনেবি সসি সুনিিা প্রদাবি সক্ষে
হবি। িিবোবি প্রকবেি আওিায় ৮৫০টি নিবেি েবধ্য ৮১টি নিবেি নসনভল ওয়াকব সর্ম্ি হবয়বছ। স বহতু REB
(Rural Electrification Board) এি সাবথ প্রকবেি সর্ম্ৃিিা আবছ িাই REB (Rural Electrification
Board) এি কাবছ নিদ্যযৎ সংব াে সপবয় পার্ম্গুবলা িালু কিবি হয়। িাংলাবদশ পেী নিদ্যযিায়ি সিাবি বি কাবছ ২৭টি
নিবেি নিদ্যযৎ সংব াে সিবয় আবিদি কিা হয় এগুবলাি েবধ্য ২৫টি নিবে নিদ্যযৎ সংব াে প্রদাি কিা হয়। এই ২৫টি
নিে ব্যিহাি কবি অবিক কৃষক সসি সুনিিা সপবয়বছ। পানিি সিটটি প্রকবেি সাবথ সর্ম্ৃি সজলাি সকল কেবকিবা,
WMG এি সদস্য, ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট অপাবিটি সিাই নেবল আবলািিাি পবি এেি একটি দি নিি বািণ কিা হবয়
া সকবলি কাবছ গ্রহণব াগ্য হবয়বছ। প্রকে এলাকায় প্রকে গ্রহবণি পূবি ব সসি প্রদাবিি জন্য প্রনি একবি ৫০০০ টাকা
খিি পড়ি নকন্তু িিবোবি প্রকবেি আওিায় সসি প্রদাবিি জন্য প্রনি একবি ২১০০ টাকা খিি পবড়। ফবল কৃষবকি
আনথ বক সােয় হবয়বছ। প্রকে এলাকায় কৃষবকিা আনথ বকভাবি ক্ষনিি কািবণ কৃনষ কাবজ অিাগ্রহ প্রকাশ কিবছ।
পার্ম্গুবলাি পানি Overflow হবয়বছ এই প্রবশ্নি উিবি প্রকে পনিিালক িবলি, প্রকবেি আওিায় ৮৫০টি নিবেি
েবধ্য ৮১টি নিেবক Lesson Learning এি জন্য পাইলটিং ভাবি সিওয়া হবয়বছ এই নিেগুবলা সথবক Lesson
Learn কবি পিিিী পার্ম্গুবলা নিজাইি কিা হবয়বছ। সি পার্ম্গুবলা সথবক পানি Overflow হবে িা িবি নকছু
নকছু পাবর্ম্ি পানি Overflow হবে সসগুবলাি প্রনিকাি কিা হবি। প্রকে পনিিালক জািাি, নিনি WMG এি সাবথ
জনড়ি এিং প্রনি োবস নফড নভনজবট সেবল WMG এি সদস্যবদি সাবথ নেটিং কবিি।
প্রকবেি সর্ম্বকব প্রকে পনিিালক জািাি, প্রকেটি ২০১৪-২০১৫ সাবল শুরু হবলও ADB এি োইি লাইি সেবি
Consultant নিবয়াে সদওয়া হয় ২০১৬ সাবল। নিেগুবলাি িকশা প্রণয়বণ আবিাও ২.৫ িছি সেয় সলবে ায় এি
ফবল প্রকল্পল্পি কাজ শুরু হবি সদিী হবয়বছ।
জনাে নেয়াস উনেি, যু্ন -সর্ম্াদক ফুলোজী পানি ব্যিস্থাপিা সনেনি ও সভাপনি দিিািপুি WMG; জািাি প্রকে
এলাকায় িাবিি উৎপাদি আবেি তুলিায় বৃনি সপবয়বছ এিং অিকাঠাবো নিেবাবণি ফবল জলািিিা হ্রাস সপবয়বছ।
জনাে দীদাি, সভাপনি ছােলিাইয়া WMG; িবলি প্রকবেি আংনশক ত্রুটি আবছ। িাি ইউনিয়বি পাইপ লাইবিি কাজ
সশষ িা হওয়াি কািবণ এই িছি সসি নিবি পাবিি িাই। পাইপ লাইবিি আংনশক কাজ ছাড়া িারক সকল কাজ সর্ম্ি
হবয়বছ। িাবিি দাে কে পাওয়ায় কৃষবকিা িাি িাবষ আগ্রহ হািাবে িবি জনে উি বি ও পানিি সেস্যা িা থাকায় িাল,
িনি শস্য, েে ভাবলা হবি িবল আশা প্রকাশ কবিি।
জনাে সোঃ জনহি উনেি,নিি বাহী প্রবকৌশলী, োপাউবিা, সফিী; জািাি প্রকবেি স সকল সেস্যাগুবলা নছল সসসকল
সেস্যাগুবলা সোিাি কিা হবে। খাল পুিঃখিি, অিকাঠাবো নিেবাণ ও অিকাঠাবো পুিি বাসি কিা হবয়বছ। ৬টি
উপবজলায় ৯৮টি কাি ব নিিিণ কিা হবয়বছ ও সসগুবলা ব্যিহাি কবি সসি সুনিিা প্রদাি কিা হবয়বছ। নিদ্যযৎ সংব াবেি
নকছু সেস্যা আবছ ইবিােবধ্য ৮১টি নিবেি েবধ্য ৪৪টিবি নিদ্যযৎ সংব াে প্রদাি কিা হবয়বছ। িাংলাবদশ পেী নিদ্যযিায়ি
সিাবি বি সাবথ স াোব াবেি োধ্যবে নিদ্যযৎ সংব াে সেস্যাি সোিাি কিা হবে। জুি, ২০২২ সাবলি েবধ্য প্রকবেি
কাজ সশষ হবি িবল আশা প্রকাশ কবিি।
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িতুথ ব অধ্যায়
প্রকবেি সিল ও দ্যি বল নদক প বাবলািিা (SWOT Analysis)
SWOT Analysis হবে Strengths, Weaknesses, Opportunities এিং Threats এি সংনক্ষপ্তরূপ। এটি একটি

কাঠাবোেি পিনি া প্রকবেি উি িািটি নদক মূল্যায়ি িা নিবেষণ কবি। িন্মবধ্য সিল নদকসমূহ ও দ্যি বল নদকসমূহ
প্রকবেি অভযন্তিীণ নিষয় এিং প্রকে িাস্তিায়িকািী কতৃপব বক্ষি নিয়ন্ত্রিািীি এিং সুব ােসমূহ এিং ঝনুঁ কসমূহ িাইবিি
নিষয় া প্রকে িাস্তিায়িকািীবক অনুোি কিবি হয় এিং িদনু ায়ী সনক্রয় হবি হয়। সকআইআই, এফনজনি এিং
স্থািীয় কেবশালাি োধ্যবে প্রকে সংনেষ্ট অঞ্চবলি অিকাঠাবো ও জীিিোি উিয়ি এিং প্রকে সংনেষ্ট ব্যনিেণ ও
স্থািীয় সুফলবভােী, িাস্তিায়িকািী কেবকিবােবণি সদওয়া িথ্য ও আবলািিাি নভনিবি নিম্নরূপ SWOT Analysis
কিা হবয়বছক. অভযন্তিীণ নদকসমূহ
৪.১ সিল নদক
 সিল নদবকি অন্যিে একটি হবে অিািাদী জনেি িড় একটি অংবশ (প্রায় ৩০০০ সহক্টি) পানিি সহজলভযিায়
শুষ্ক সেৌসুবে ফসবলি আিাদ সিবড় াওয়া;
 প্রকে িাস্তিায়ি ও িত্ত্বািিায়বি িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব এি কেবকিবা ও ব্যিস্থাপিা দল দানয়ত্ব থাকা;
 পানিি প্রাপ্যিায় সািািছি ফসবলি িাষিাস হওয়াি ফবল ফসবলি নিনিড়িা বৃনি;
 উপকূলীয় িাঁি ও খাল পুিঃখিবিি কাজ প্রায় সশষ হওয়ায় পানিি প্রিাহ বৃনি ও লিণািিা হ্রাস;
 নেঠা পানি সহজলভযিায় অনিক উৎপাদিশীল জাবিি োবছি িাষ ব্যাপক হাবি বৃনি পাওয়াি সম্ভািিা;
 কে খিবি কৃষবকি পানি লাবভি সুনিিা;
 স্মাট ব নপ্রবপইি কাি ব িালু কিায় পানিি অপিয় সিাি;
 স্থািীয়ভাবি কৃনষনভনিক ক্ষুরতা-উবয নাে ও কেবসংস্থাবিি বৃনি এিং এি ফবল জীিি াত্রাি োবিি উিয়ি;
 গ্রােীণ অিকাঠাবো উিি হবয়বছ;
 উপকূলীয় িাঁি নিেবাবণি ফবল িন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভি হবয়বছ;
 পানি ব্যিস্থাপিা দল প্রকবেি সানি বক কাবজি পনিিালি ও িত্ত্বািিাবি নিবয়ানজি এিং পিিিীবি পানি
ব্যিস্থাপিা সংেঠবিি কাবছ সসি ব্যিস্থাপিাি দানয়ত্ব অপবণ;
৪.২ দ্যি বল নদক
 থা থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নিবেষবণি োধ্যবে নফনজনিনলটি স্টানি ছাড়াই মূল নিনপনপ প্রণয়ি কিায় প্রকবেি
পনিকেিা ও নিজাইি পনিিিববিি কািবণ সংবশানিি নিনপনপবি সভৌি কাবজি পনিোণ, সেয়সীো, অগ্রেনি
ও ক্রয়মূবল্যি উপি িািানিি প্রভাি পবড়বছ। াি ফবল দ্যি বল পনিকেিাি উপি নভনি কবি এি কা বক্রে
পনিিালিা কিায় প্রকবেি অথ বনিনিক সুফল অবিকাংবশ হ্রাস সপবয়বছ;
 খাল খিি এিং স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো প্রায় সর্ম্ি হবয় িদী ও খাবল পানি সংস্থাি বৃনি সপবলও
ফােবাি কযানাল নসবস্টে ও নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি, পার্ম্হাউবস নপ্রবপইি নেটাি সিিিাবহ নিলম্বজনিি কািল্পণ
প্রকবেি সুফল িা পাওয়া;
 প্রকে পিিিী সেবয় িদীবি পনল জো, সসি খাল ভিাট, ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি নপনভনস িানিি পাইপ
নিিষ্ট হওয়া, পার্ম্ ও নপ্রবপইি নেটাি অকা বকানিিাি ফবল সকৌশল কী হবি সস সর্ম্বকব স্পষ্ট নদক নিবদ বশিা
িা থাকা;
 অিািাদী জনেগুবলাবক সসি প্রকবেি আওিায় আিাি জন্য সিকাবিি সংনেষ্ট নিনভি নিভাে ও অনিদপ্তবিি
েবধ্য সেিয়হীিিা;
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 পার্ম্গুবলাি ব্যিস্থাপিায় স্থািীয় প্রভািশালীিা জনড়ি থাকাি ফবল সািািণ কৃষকবদি পানি সিিিাবহ অনিক
মূল্য পনিবশাবিি সম্ভািিা এেং িষ বাকাবল অনিক বৃনষ্টপাবি জলািিিাি সৃনষ্ট হওয়াি সম্ভািিা এিং এি সথবক
উিিবণ সকাবিা নদক নিবদ বশিা িা থাকা;
খ. িানহযক নদকসমূহ
৪.৩ সুব ােসমূহ
 এই প্রকে অথ বনিনিকভাবি লাভজিক নিবিনিি হবল সদবশি অন্য স্থাবিও একই িিবিি প্রকে গ্রহবণ
িাংলাবদবশি সিকাবিি উবয নাে সিওয়াি সম্ভািিা;
 প্রকে সংনেষ্ট এলাকাি জিেবণি ইনিিািক দৃনষ্টভনঙ্গ ও সহব ানেিা া পনিি জনেবি কৃনষকাবজি এক িয়া
নদেবন্তি সূিিাি সুব াে;
 কৃনষ অনিদপ্তি, েৎস্য অনিদপ্তি, িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব কতৃপব বক্ষি প্রকে কাবজি সাবথ সর্ম্ৃিিা;
 শুধুোত্র খনিপ সেৌসুবেি কৃনষজীিীই িয়, েৎস্যজীিী, ক্ষুরতা ব্যিসায়ীসহ সকল সেনণি োনুবষি কেবসংস্থাি
হওয়াি সম্ভািিা এিং ব্যাপকভাবি কৃনষনভনিক ক্ষুরতা-উবয নােিা সৃনষ্ট হওয়যাি সম্ভািিা;
 শুষ্ক সেৌসুবে সুবপয় পানিি সিিিাহ বৃনি ও ভূেভবস্থ পানিি উপি িাপ কে পড়া;
 প্রকবেি ফবল ফসল উৎপাদবি বিনিত্রিা, উপকূলীয় িবিি উিয়ি, প বটিসহ িািািকে উপ-প্রকে গ্রহবণি
সুব াে িবয়বছ;
 ভনিষ্যবি ভাটিবি ‘িঙ্গিন্ধু নশে পাকব’-এি জন্য সুবপয় পানিি প্রিাি সিিিাহবক্ষত্র হবি পাবি এই প্রকে া
নশে কািখািা সিল িাখাি জন্য অপনিহা ব;
৪.৪ ঝনুঁ কসমূহ
অভযন্তিীণ ঝনুঁ কঃ
 পানি ব্যিস্থাপিা সংেঠবিি সসোিানিিা নকংিা অকা বকানিিায় প্রকবেি প্রকৃি সুফল িা পাওয়া;
 পনল জোি হাি বৃনি সপবল এিং িা অপসািবণি পথ রুি হবল প্রকবেি কা বকানিিা ঝনুঁ কি েবধ্য পড়বি;
 জলিায়ু পনিিিববিি কািবণ িদীবি পানিি প্রিাহ হ্রাস ও পানিবি লিণািিা বৃনি;
িানহযক ঝনুঁ কঃ
 ভাটিবি বৃহৎ নশোঞ্চল ‘িঙ্গিন্ধু নশেপাকব’ হওয়ায় িদীি পানিি অনিক িিাবে সসিকাব ব ব্যার্াি;
প্রকবেি অথ বনিনিক কা বকানিিা িহুলাংবশ নিভবি কবি প্রকবেি সিলিা, দ্যি বলিা, সুব াে ও ঝনুঁ ক নিনিিকিবণি উপি।
ফবল প্রকে সটকসইকিবণি জন্য SWOT Analysis অপনিহা ।ব
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পঞ্চে অধ্যায়
প বাবলািিা হবি প্রাপ্ত সানি বক প ববিক্ষণ
অবিক সীোিিিা থাকা সবত্ত্বও িাংলাবদবশি দনক্ষণ-পূি বাঞ্চবলি নদবক অিনস্থি িলোি এই প্রকবেি োধ্যবে দ্যই সজলাি
ছয় উপবজলাি দানিরতায কনেবয় আিা, সংনেষ্ট জিপবদি জীিিোি উিয়ি ও দানিবরতাযি অনভশাপ সথবক মুি কিা,
উৎপাদি বৃনিি সুব াে এিং সাোনজক সসিা বৃনি, গ্রােীণ অথ বনিনিক কেবকান্ড বৃনি, ফসল উৎপাদবি খিি ও ঝনুঁ ক হ্রাস
কিা সম্ভি হবি িবল েবি কিা হবে। এছাড়া প্রাকৃনিক দ্যব বাবেি প্রবকাপ সথবক িক্ষাকিণ, েৎস্য সর্ম্বদ িনি বি
প্রবিশানিকাি, জীিনিনিত্র সংিক্ষণ এিং কনেউনিটি নভনিক সর্ম্দ ব্যিস্থাপিায় সুফল প্রানপ্ত, িনি বি উৎপাদি, উৎপাদবি
বিনিত্র আিা, ফসবলি নিনিড়িা বৃনি, পানি সর্ম্বদি দক্ষ, কা বকি এিং থা থ ব্যিহাবিি েধ্য নদবয় প্রকে এলাকাি
জিেবণি জীিিোি উিয়ি ত্বিানিি হবি। িাস্তিানয়ি কা বক্রবে সিেি একটি প্রভাি সদখা িা সেবলও প্রকে সশবষ এই
প্রভাি নিবয় সকবলই আশািাদী। সেীক্ষাি টিওআি অনু ায়ী প্রকবেি উপকািবভােী, অন্যান্য ব্যনিিে ব ও নিনভি
সস্টকবহাডািবদি নিকট সথবক সংগৃহীি িথ্য নিবেষণ, প্রকবেি নিনপনপ ও অন্যান্য সংনেষ্ট িনথপত্র প বাবলািিা কবি
পূি বিিী অধ্যায়সমূবহ উনেনখি প ববিক্ষণসমূহ সংনক্ষপ্ত আকাবি এ অধ্যাবয় উপস্থাপি কিা হবলা—
৫.১ সানি বক প ববিক্ষণ
৫.১.১ নিনপনপ প্রণয়ি সংক্রান্ত
পূণ বাঙ্গ নফনজনিনলটি স্টানি িা হবলও িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবিিব একটি কানিেনি কনেটিি নিবপাবট বি নভনিবি
প্রকেটি গ্রহণ কিা হবয়বছ। ফসল প্রকে সংবশািবিি প্রবয়াজি সদখা সদয়। অনুবোনদি নিনপনপবি ৪৬০ নকনে খাবলি
পুিঃখিি নিি বানিি নছল া পিিনিববি ২য় সংবশািিীি োধ্যবে ৪০৫ নকনে কিা হয়। এি কািণ নহবসবি জািা ায়,
কাজ িাস্তিায়িকালীি সেবয় িকশা ও প্রাক-জনিপ অনুসাবি সোট োটিি পনিোি প্রায় ৩০% কে পাওয়া, খিি কিাি
নিি বানিি স্থাবি িানড়র্ি, িাস্তা নিয নোি থাকা এিং নকছু খাবলি পুিিায় খিবিি দিকাি িা থাকা। এসেই সম্ভযব্যিা
সেীক্ষা ও নিনপনপ প্রণয়বি ক্রুটি সর্ম্বকব আবলাকপাি কবি।
এছাড়া উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসবিি সক্ষবত্রও সদখা ায় এি বদর্ বয ২২.৬০ নকনে হবি কবে ১৭.৭৫ নকনে কিা হবয়বছ কািণ
িানক ৪.৮৫ নকনে অংশ তুলিামূলকভাবি ভাবলা নছল। পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো ৫টিি পনিিবিব ৪টি কিা হয় কািণ
একটি ৭ সভন্ট এি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাবণি প্রবয়াজিীয়িা নছল িা। প্রাক Assessment এ Overhead
নিদ্যযৎ সঞ্চালি লাইি ১৮০ নকনে নিবিিিা কিা হবলও পিিনিববি নিস্তানিি মূল্যায়বি িা ৩০ নকনে সিবড় ২১০ নকনেবি
দাঁড়ায়। প্রকবেি নিনপনপ/আিনিনপনপ প্রণয়বি ত্রুটিি কািবণ প্রকবেি সানি বক কাবজি অগ্রেনি িহুলাংবশ হ্রাস সপবয়বছ।
এনিনি কতৃক
ব সিইজলাইি জনিবপি আবলাবক অঙ্গগুবলাি িথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবি নিবেষবণি োধ্যবে নিনপনপ প্রণয়ি হবল
িা আি সংবশািবিি দিকাি হয় িা। ২য় সংবশানিি নিনপনপ অনু ায়ী উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি কাবজি িাঁবিি বদর্ বয
হ্রাস, অথ ব-সংস্থাবিি আবেই অনুবোদি ইিযানদ কাবজি েনিবক েথ কবিবছ। নিদ্যযৎ নিিিণ অনিনিি লাইবিি অংশ,
সািবস্টশি, নপ্রবপইি নেটাি, পার্ম্ হাউস, সসালািপার্ম্ ইিযানদ কাবজি নফনজনিনলটি ও নিজাইি পূবি বই থা থ
নিবেষবণি োধ্যবে সংবশািি কিা দিকাি রেল।
৫.১.২ ভূনে অনিগ্রহণ সংক্রান্ত
প্রকবেি ১ে সংবশানিি অনুবোনদি নিনপনপবি একটি সাি-বস্টশি নিেবাবণি জন্য ভূনে অনিগ্রহবণি সকাবিা সংস্থাি নছল
িা। সুনিনদ বষ্ট জায়োয় খাস জনেি সংস্থাি িা হওয়ায় প্রকবেি ২য় সংবশািিীবি ৪০ শিাংশ ভূনে অনিগ্রহণ িািদ ৫০.০০
লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা হবয়বছ। প্রকে সংনেষ্ট সকআইআই’ি িথ্য হবি জািা ায়, সুরনরে শষ্ট স্থাল্পন সংরিষ্ট স্টজলা
প্রর্াসল্পকি মােল্পম ব্যরি মারলকানািীন প্রকৃরিি জরম অরিগ্র ণ প্ররক্রয়ািীন িল্পয়ল্পে। িোরপও জরম অরিগ্র ণ প্ররক্রয়াি
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েীর্ শসূরত্রিাি কািল্পণ সাে-ল্পের্ন রনমশাল্পণি মােল্পম প্রকল্পল্পি আওিায় রনিেরেন্ন রেদ্যযৎ রনরিিকিণ রনরে শষ্ট সমল্পয় সম্পন্ন
ওয়া রনল্পয় সংর্য় িল্পয়ল্পে।
৫.১.৩ ফােবাস কযািাল নসবস্টে সংক্রান্ত
ফােবাি কযািাল নসবস্টে (১৮০০০ সহক্টি সসি) [নিে-৮৫০টি; পার্ম্-৮৯০টি; পার্ম্ হাউস-৮৫০টি; সহিাি ট্যাংক৮৫০টি; নপনভনস পাইপ-৮৫০নকনে; নপ্রবপইি নেটাি-৮৬০টি] এি সভৌি অগ্রেনি এনপ্রল ২০২০ প বন্ত ১২.৬৩ শিাংশ া
পুবিা প্রকবেি প্রায় ৪৪ শিাংবশি েবধ্য ৫ শিাংশ। ফবল িানক ৩৯ শিাংশ কাজ আোেী দ্যই িছবি সর্ম্ি কিবি হবি
া কাবজি িীি েনিি (৮৭ শিাংশ উপকািবভােী উিিদািাি সংশয় প্রকাশ) কািবণ িাস্তিসম্মি িয়। প্রকবে এ প বন্ত
৮৫০ টি’ি েবধ্য ২৭টি নপ্র-বপইি নেটাি িসাবিা হবয়বছ। এছাড়া সকআইআই-এি িথ্য ও প ববিক্ষবণ সদখা ায়, িানিি
পানিি পাইবপি নিম্নোবিি কািবণ পাইবপ নলক কিা ও পানিি Overflow হওয়াি ফবল প্রকবেি মূল উবেশ্য ব্যহি
হওয়াি সম্ভািিা িবয়বছ িবল প্রিীয়োি হয় (অনু.-৩.৬ ও ৩.১০)। সস্টকবহাডািবদি েবি ফােবািস কযািাল নসবস্টবেি
বদর্ বয আবিা িাড়াবল শুষ্ক সেৌসুবে অনিক পনিোণ জনে সসবিি আওিায় আিা সম্ভি হবি।
৫.১.৪ প্রকে পনিিালক সংক্রান্ত
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইম্প্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক প্রকবে এ প বন্ত িািিাি প্রকে
পনিিালক পনিিনিবি হবয়বছ। একই প্রবজবক্ট স্বে সেবয়ি জন্য ও র্ির্ি প্রকে পনিিালক (৪িাি) পনিিিববি প্রকবেি
কাবজ দীর্ বসূনত্রিা ও নশনথলিা সদখা ায়। ফবল কাবজি েনি হ্রাস পায় ও প্রকবেি সেয়াদ বৃনি পায়।
৫.১.৫ ক্রয় প্রনক্রয়া সংক্রান্ত
প্রকে অনফবসি িথ্য অনু ায়ী ও সানি বক প ববিক্ষবণ প্রিীয়োি হয় স , ক্রয় প্রনক্রয়া এনিনি’ি োইিলাইি অনুসাবি সর্ম্ি
হবয়বছ। প্রকেটি িয়টি প্যাবকবজ (CW-1, CW-2, CW-3, CW-4, CW-5, CW-6, CW-7, CW-8A, CW8B) ও দ্যটি পিােশবক নিবয়াবেি (CS-1, CS-2) মােল্পম িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি অিীবি িাস্তিায়ি কিা হবে।
এই ৯টি প্যাবকবজি ৩টি সোপ্ত (CW-8B) ও প্রায় সোপ্ত (CW-1, CW-2) ও িানকগুবলা িলোি প্যাবকজ। সিবিবয়
িড় অঙ্গ ফােবািস কযািাল নসবস্টবেি (প্যাবকজ CW-5, CW-6, CW-7) রিজাইন ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রেনি আশানুরূপ
ও সময়মি িা হওয়ায় এই প্যাবকজগুবলা সনম্মনলিভাবি অগ্রেনি সোবটই ১২ শিাংশ া সানি বক প্রকবেি োত্র ৫
শিাংবশি সোি। পিিনিব দ্যই িছবি (সোপ্ত ২০২২ সাল) কাবজি েনি ও িদািনক িা িাড়াবল অঙ্গটিি নিনদ বষ্ট সেবয়
সোনপ্ত নিবয় িাই সংশয় সথবক ায়।
প্রকবেি ক্রবয় দিদািা প্রনিষ্ঠাি কে হওয়ায় অবিকগুবলা প্যাবকবজ পুিঃদিপত্র আহ্বাি কিা হবয়বছ া প্রকে নিনদ বষ্ট
সেবয় সোপ্তকিবণি একটি অন্যিে অন্তিায়। এছাড়া সিসপিনসভ দিদািা কে (প্রনি সক্ষবত্র একজি) হওয়ায় প্রকবেি
ক্রয় সংক্রান্ত সকাবিা প্রকাি জটিলিা সদখা নদবয়বছ নকিা সস ব্যাপাবি প্রকে অনফস সথবক েলা ল্পয়ল্পে প্রকল্পল্পি ক্রয়প্ররক্রয়া এর্ীয় উন্নয়ন ব্যাংল্পকি গাইিলাইন অনুসিণ কিা ল্পয়ল্পে এেং স্টের্ী োংলা ও ইংল্পিজী পরত্রকা ও রসরপটিইউএি ওল্পয়েসাইল্পট েিপত্র রেজ্ঞরি প্রকার্ কিা য়। ক্রয়-প্ররক্রয়াি প্ররিটি স্টক্ষল্পত্র একজন কল্পি স্টিসপনরসি েিোিা ও
একই রেিাি স্টিসপনরসি ল্পয়ল্পে রকনা স্টস ব্যাপাল্পি জানা র্ায়, নয়টি প্যাল্পকল্পজি জন্য সািজন রিন্ন রিন্ন ঠিকাোি
কার্ শাল্পের্ প্রাি য়। েিপত্র েরলল সমূ পর্ শাল্পলাচনায় স্টেখা র্ায়, মূলি CW -03, CW -05, CW -07 প্যাল্পকজসমূল্প ি
কাজ ভূগিশস্থ পাইপলাইন স্থাপন, পাম্প সিেিা , রপ্রল্পপইি রমটাি সিেিা সংক্রান্ত আধুরনক প্রযুরিি কাজ সংক্রান্ত
রেিায় েিপত্র েরলল্পল কার্ শাল্পের্-এি স্টর্াগ্যিা সুরনরে শষ্ট োকায় সীরমি সংখ্যাক েিপত্র পাওয়া র্ায় এেং একক স্টিেরন্সি
েিোিা য়।
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প্রকে সংনেষ্ট কেবকিবাবদি িথ্যেবি, CW-03 এেং CW -05 প্যাল্পকল্পজ একই ঠিকাোি SA-KBL, CW-06
এেং CW-07 এ Ludwig Pfeiffer স্টিেরন্সি ল্পয়ল্পে। এোো অন্যান্য প্যাল্পকল্পজ রিন্ন রিন্ন ঠিকাোি স্টিসপনরসি
ল্পয়ল্পে। আল্পলাচয প্রকল্পটি ব্যরিক্রমিমী নতুন িািনাি প্রকল্প এেং পূিশ কাবজি ৯টি প্যাবকবজি েবধ্য ৮টি প্যাবকবজই
International Competitive Bidding (ICB) প্রকৃনিি ও দ্যই খাে নিনশষ্ট (Two Envelopment System)

এিং ৯টি প্যাবকবজি েবধ্য ৪টি প্যাবকবজি কাজ (CW-3, 5, 6, 7) উিি কানিেিী ও আধুনিক প্রকৃনিি নিিায়
উন্মুি প্রনিব ানেিায় (OTM) দিপত্র আহ্বাি কিা হবলও সীনেি দিপত্র গৃহীি হয়।
অে শাৎ উপযুি কারিগিী েক্ষিা ও অরিজ্ঞিা না োকায় স্টিসপনরসি ঠিকাোল্পিি সংখ্যা কম য় েল্পল প্রকল্প সংরিষ্ট
কমশকিশািা মি প্রকার্ কল্পিন। র্রেও ক্রয়-প্ররক্রয়াি িথ্য রেল্পির্ণ কল্পি স্টেখা র্ায় েিপত্র আহ্বাল্পনি িারিখ স্টেল্পক
Delegation of Financial Power অনু ায়ী দিপত্র চুড়ান্তভাবি অনুবোদবিি িানিস্টখি মাল্পঝ েীর্ শসমল্পয়ি ব্যেিান
র্া প্রকল্পল্পি কাল্পজি গরিল্পক িে কল্পিল্পে। প্রকল্পল্পি কাল্পজ গরি আনয়ল্পনি জন্য েিপত্র রেল্পির্ল্পণি এই েীর্ শসূরত্রিা অেশ্যই
কমাল্পনা জরুিী। র্রে েিপত্র োোইকিণ ও ক্রয়প্ররক্রয়া সমাি কিল্পি অরিক সময় স্টলল্পগ র্ায়, িা ল্পল রনরে শষ্ট সমল্পয় প্রকল্প
সমাি কিা সম্ভেপি ল্পয় উল্পঠ না। ফল্পল প্রকল্পল্পি অে শননরিক উপল্পর্ারগিা অল্পনকাংল্পর্ স্টলাপ পায়।
দিপত্র প্রনক্রয়াবি একোত্র অংশগ্রহণ এড়াবিাি জন্য দিপবত্রি িনথবি সুনিনদ বষ্ট স াগ্যিা, আনথ বক োিদণ্ড, নিনদ বষ্ট
দিপবত্রি ক্ষেিা নিবিিিা কিা স বি পাবি। িি-বিসপিনসভ দিপত্র এড়াবি দিপত্র প্রস্তুি কিাি সকৌশলটিবক সফাকাস
কবি প্রাক-দিপত্র সভাি ব্যিস্থ কিা স বি পাবি। নিিনব্লউনিনি এিং নসনপটিউ নিয়নেি নিিনিবি সস্টকবহাডাি নহবসবি
ঠিকাদািবদি সাবথ সভাি ব্যিস্থা কিবি পাবি াবি িািা ক্রয় প্রনক্রয়াবি অংশ নিবি উৎসানহি হয়। প্রকে
পনিিালকবদি দানয়ত্ব চুনিি শিবটি নিন ি কিা। সেয়, ব্যয় এিং গুণেি োি নিয়ন্ত্রবণি লবক্ষয, প্রকে পনিিালক উভয়
পবক্ষি িািা সম্মি ওয়াকব সপ্রাগ্রাে অনুসিণ কিবিি এিং চুনিবি নিি বানিি সেবয়ি েবধ্য ওয়াকব সপ্রাগ্রাবেি িাস্তিায়ি
নিন ি কিবিি।
৫.১.৬ পিােশবক সসিা সংক্রান্ত
এ প্রকল্পল্পি আওিায় ২টি পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান কাজ কল্পি আসল্পে। িন্মল্পে পিামর্শক স্টসো ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট
অপাল্পিটি (আইএমও) পিােশবক প্রনিষ্ঠাবিি িত্ত্বািিাবি মূলি সকল কাবজি নিস্তািনি িকশা প্রণয়ি ও িাস্তিায়িকালীি
কাবজি িদািনক িলোি আবছ। এছাড়া টািনশয়ািী সলবভবলি অিকাঠাবো নিেবাবণি জন্য িকশা প্রণয়ি (ভূ-েভবস্থ পাইপ
লাইি এি জন্য এলএলনপ এি সাবথ স্মবাট কাি ব),নপ্র-সপ্রইি নেটাবিি োধ্যবে কা বকি িাজস্ব সংগ্রহ পিনি স্থাপি এিং
ব্যিস্থাপিা, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যিস্থাপিাি জন্য পানি ব্যিস্থাপিা সংেঠি বিনি কিা এিং প্রনশক্ষবণি োধ্যবে
সংেঠবিি প্রনিনিনিবদি দক্ষিা বৃনি কিাি কাজ িলোি আবছ। এসকল কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দিভাবি পনিিালিাি জন্য
পিামর্শক স্টসো ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) ফি এমআইরপ প্যাল্পকল্পজি আওিায় আন্তজশারিক ৪৯
জনমাস ও স্টের্ীয় ১৫২০ জনমাস রনল্পয়াল্পগি সংস্থান আল্পে । পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি
(আইএমও) স্টসোখাল্পি এ পর্ শন্ত আন্তজশারিক ২০ জনমাস ও স্টের্ীয় ১০৮৯.৩০ জনমাস ব্যে াি কিা ল্পয়ল্পে।
এছাড়া প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন কনসালল্পটন্ট (রপএমরিরস) প্যাল্পকল্পজি আওিায় মুহুিী সসি প্রকবেি নিজাইি
প্রণয়বিি কাজ ও মুহুিী সসি প্রকবেি আবলাবক েঙ্গা কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা সসি প্রকবে Field Visit কবি
Data ও অন্যান্য িথ্যানদ সংগ্রহ সশবষ PMDC এি পিােশবক দল কতৃক
ব খসড়া সম্ভাব্যিা সেীক্ষা প্রণয়বিি কাজ
িলোি িবয়বছ। এসকল কাজ সুষ্ঠ ও সঠিকভাবি পনিিালিাি জন্য প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন কনসালল্পটন্ট
(রপএমরিরস) প্যাল্পকল্পজি আওিায় আন্তজশারিক ৮২ জনমাস ও স্টের্ীয় ৪৯৮ জনমাস রনল্পয়াল্পগি সংস্থান িল্পয়ল্পে । প্রল্পজক্ট
ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন (রপএমরিরস) স্টসোখাল্পি এ পর্ শন্ত আন্তজশারিক ৫৫.১৮ জনমাস ও স্টের্ীয় ৫০৮.৭৫ জনমাস
ব্যেহৃি ল্পয়ল্পে ।
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পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি (আইএমও) স্টসোখাল্পি িিবোবি আন্তজশারিক ০ ও স্টের্ীয়
২৮ জন কেবিি আবছি। অপিরেল্পক প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন (রপএমরিরস) স্টসোখাল্পি িিবোবি আন্তজশারিক
১ ও স্টের্ীয় ১২ জন কেবিি আবছি। নিনপনপ অনু ায়ী পিােশবক িািদ িিাে অবথ বি ৫২% পিােশবক িািদ এ প বন্ত
ব্যয় হবয়বছ। ২য় সংবশানিি নিনপনপ অনু ায়ী, প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট এন্ড রিজাইন (রপএমরিরস) স্টসোখাল্পি ৫৮৮৭.৩৬
লক্ষ টাকাি সংস্থান আল্পে। িন্মল্পে এরপ্রল, ২০২০ পর্ শন্ত ৩৬১৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পে র্া প্যাল্পকল্পজি ৭৬ র্িাংর্
প্রায়। অপিরেল্পক,২য় সংবশানিি নিনপনপ অনু ায়ী, পিামর্শক স্টসো প্ররিষ্ঠান ইরিল্পগর্ন ম্যাল্পনজল্পমন্ট অপাল্পিটি
(আইএমও) স্টসোখাল্পি ৫৬৫৮.০০ লক্ষ টাকাি সংস্থান আল্পে। িন্মল্পে এরপ্রল, ২০২০ পর্ শন্ত ২৬৪৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়
ল্পয়ল্পে। র্া প্যাল্পকল্পজি ৫৯ র্িাংর্ প্রায়।
পানি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাি কাবজ িদািনকি জন্য সুনিনদ বষ্ট িীনিোলা কিা দিকাি ও নিনদ বষ্ট সেবয়ই পানি ব্যিস্থাপিা
সংেঠিগুবলা প্রনিষ্ঠাি োধ্যবে প্রকবেি অথ বনিনিক কা বকানিিা বৃনি কিা আিশ্যক। এ প্রকবেি সক্ষবত্র সদখা ায়,
পিােশবক সসিা প্রনিষ্ঠাবিি ফােবািস কযািাল নসবস্টে ও নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি নিজাইি ও সস্পনসনফবকশবিি সক্ষবত্র
দীর্ বসূনত্রিাি কািবণ প্রকবেি কাজ নপনছবয় সেবছ নকংিা সংবশািিী আিবি হবয়বছ।
৫.১.৭ নপ্র-বপইি নেটাি সংক্রান্ত
প্রকবেি ৮৫০ টি নিবেি অনিবি ৮৬০ টি নপ্র-বপইি নেটাবিি সংস্থাি িবয়বছ। এি েবধ্য এনপ্রল ২০২০ প বন্ত ৮০ টি পার্ম্
িসাবিা হবল োত্র ২৫টি নেটাি স্থাপি কবি নিদ্যযৎ সংব াে সদওয়া সম্ভি হবয়বছ। সাি-বস্টশি ও নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি
কাবজ িীি েনিি কািবণ খাল পুিঃখিবিি ফবল সসবিি পানিি সহজলভযিা থাকবলও িাি কা বকিী ব্যিহাি নিন ি
কিা াবে িা। ফবল প্রকেটি নিনদ বষ্ট সেবয় সর্ম্ি হওয়া নিবয় সংশয় বিনি হবয়বছ। এবি প্রকবেি অথ বনিনিক
উপব ানেিা িহুলাংবশ হ্রাস পাওয়াি সম্ভািিা িবয়বছ।
৫.১.৮ ঋণ চুনি সংক্রান্ত
বিবদনশক অথ বায়িকািী সংস্থা এনিনি-এি ঋণচুনি স্বাক্ষবিি পূবি ব মূল প্রকে অনুবোনদি হয়। মূল নিনপনপ অনুবোনদি
ঋণচুনি অনু ায়ী সভৌি নিেবাণ কাবজ নজওনি খাবি ১০% সংস্থাি িা থাকায় মূলি নিনপনপ ১ে সংবশািবিি
প্রবয়াজিীয়িা সদখা সদয়। ফবল এনিনিি আবিদবিি সপ্রনক্ষবি জুলাই, ২০১৬ সাবল প্রথেিাি সংবশানিি নিনপনপ
অনুবোনদি হয়। পিিিীবি নিস্তানিি ও সংবশানিি িকশা, নিনভি সােগ্রীি দি বৃনি, প্রায় পাঁি িছবিি মুরতাাস্ফীনি,
সি বনিম্ন দিদািাি উদ্ধৃি মূল্য, িতুি িকশা অনু ায়ী নিনভি িতুি আইবটবেি অন্তর্ভবনিি কািবণ ২য় সংবশািিীি
প্রবয়াজিীয়িা সদখা সদয়। ফবল প্যাবকজ CW-04 এি ক্রয় পিনি পনিিিববিি প্রবয়াজিীয়িা, সভৌি কাবজি দিবৃনি
এিং িলাবিি মূল্য হ্রাস-বৃনিি কািবণ ব্যয় বৃনি, প্যাবকজ িং CW-06 এিং CW-07-এি িকশা প্রস্তুবিি কাজ নিলনম্বি
হওয়া, এনিনি কতৃক
ব নিি বানিি িিাে অবপক্ষা ১৩.৫ নেনলয়ি িলাি অনিনিি অথ বায়বিি সম্মনি ও প্রকেটি জুি/২০২২
সাবল সোনপ্তি জন্য PAM এ িনণ বি ব্যয় িিাবেি তুলিায় অপ্রতুল িিাে, প্রনশক্ষণখাবি ঋণচুনি এি সিবয় সিনশ িিাে
ইিযানদ কািবণ প্রকবেি ২য় সংবশািি কিা হবয়বছ। ঋণ চুনি জনিি এ জটিলিাি কািবণ প্রকবেি সেয় বৃনি সপবয়বছ।
৫.১.৯ সসিকা ব সংক্রান্ত
প্রকল্প সংরিষ্ট কমশকিশাি িথ্য মল্পি, নিদ্যযৎ নিল, পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ ব্যয় ইিযানদ নিবেষণপূি বক প্রনি একি ২১০০
টাকা নিি বািণ কিা হবয়বছ া সজািাল প্রবকৌশলীি সিতৃবত্ব সজলাপ বাবয়ি ও েন্ত্রণালবয়ি সদবস্যি ও কৃষক প্রনিনিনিি
সেিবয় েঠিি Implementation Co-Ordination Committee-ি োধ্যবে অনুবোনদি হয়। প্রকে এলাকায় প্রকে
গ্রহবণি পূবি ব সসি প্রদাবিি জন্য প্রনি একবি ৫০০০ টাকা খিি পড়ি নকন্তু িিবোবি প্রকবেি আওিায় সসি প্রদাবিি
জন্য প্রনি একবি ২১০০ টাকা খিি রনি শািণ কিা ল্পয়ল্পে।
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নদও িাংলাবদবশি অন্যান্য িলোি সসি প্রকবেি িথ্য নিবেষণ কবি সদখা ায়, সসি পানিি নিি বানিি োশুল নিএনিনস
কতৃক
ব নিি বানিি ২ নকউবসক পাবর্ম্ি জন্য ২৩,০০০.০০/িছি। অথ বাৎ প্রনি একবি ৪৬০.০০ টাকা িায্যব কবিবছ।
অন্যনদবক িবিন্দ্র িহুমুখী সসি প্রকবে ১০০-১৪০ টাকা/র্ন্টা স্থািবভবদ নিি বািণ কিা ল্পয়ল্পে। এবি েবড় ৫৭৬ টাকা প্রনি
একবি সসবিি জন্য কৃষবকি খিি হয়; া সংবশানিি মুহুিী সসি প্রকবেি (প্ররি একি ২১০০ টাকা) নিি বানিি িাবজবি
সিবয় অবিক কে প্রিীয়োি হয়। এছাড়া প্রকেটি স বহতু নপনপনপ’ি নভনিবি সিসিকািী সসি ব্যিস্থাপিা নিনভি গ্রুপ
পনিিানলি কিবি, সসবহতু িাপাউবিা কতৃক
ব নিি বানিি সসিকাব ব ব্যেহৃি পানিি মূল্যটি চুড়ান্ত িানক িা সিসিকািীভাবি
পুিনি বন্যাস হবি সস ব্যাপাবি েষ্ট নীরিমালা োকা েিকাি। স্টসল্পচি পানিি মূল্য নিি বািণ সিসিকািী খাবি সছবড় সদওয়া
হবল িা প্রকবেি প্রকৃি উবেশ্য ব্যহি হওয়াি সম্ভািিা থাবক। কািণ সসবক্ষবত্র স্থািীয় প্রভািশালীস্টেি সসবিি পানিি
িাজব নিি বািবণ প্রভাি নিস্তাি কিাি সম্ভােনা তিরি য়।
৫.১.১০ প্রকে নিলম্ব হওয়া সংক্রান্ত
প্রকল্প সংরিষ্ট সকআইআই’ি িথ্য েবি, প্রকবেি সেয়বক্ষপবণি নিষবয় জািা ায়, Detailed Design প্রণয়ি সংক্রান্ত
পিােশবক নিবয়াবে ২ িছি এিং িকশা প্রণয়বি আিও ২.৫ িছি সলবেবছ। এি কািবণ প্যাবকজ ৪, ৫, ৬, এি Estimate
প্রস্তুি কিবি ৪.৫ িছি সলবেবছ। স্টসল্পক্ষল্পত্র প্রশ্ন উল্পঠ স্টর্, রিরপরপ প্রণয়ল্পনি সময় স্টকন এ ব্যাপাল্পি অরিক গুরুত্ব স্টেওয়া
ল না। আোি প্রকল্প অরফস ল্পি জানা র্ায়, ২০১৮ সাল্পলই প্রায় ৮০ টি পাম্প স্থাপন সম্পন্ন ল্পলও রেদ্যযৎ সংল্পর্াল্পগি
অিাল্পে িা চালু কিা সম্ভেপি ল্পয় উল্পঠ রন। কািণ র ল্পসল্পে জানা র্ায়, ভূরম অরিগ্র ণ ও সাে-ল্পের্ন রনমশাল্পণ েীর্ শসূরত্রিাি
ফল্পল এই রেলম্ব। রেদ্যযৎ সংল্পর্াল্পগি সুিা া না কল্পি স্টকন পাম্প স্থাপল্পনি মােল্পম এিাল্পে েীর্ শসময় স্টফল্পল িাখা ল্পয়ল্পে।
এল্পি পাল্পম্পি কার্ শকারিিা িো প্রকল্পল্পি অে শননরিক উপল্পর্ারগিা কল্পম র্াওয়াি ঝরুঁ ক তিরি য় রকনা িা সংরিষ্ট
কর্তপশ ল্পক্ষি স্টিল্পে স্টেখা েিকাি।
৫.১.১১ প্রকে সশবষ খাল, স্লুইস, ফােবািস কযািাল, পার্ম্ হাউবসি িক্ষণাবিক্ষণ ও কা বকানিিা সটকসই কিবি
িাস্তিনভনিক উবয নাে দিকাি। প্রকে সোবপ্তি পবি অঙ্গগুনল স ি িদািনকি অভাবি ক্ষনিগ্রস্ত নকংিা কা বকানিিা িা
হািায় সসজন্য থা থ পনিকেিা প্রস্তুি কিা।
৫.১.১২ কনেউনিটি সর্ম্দ ব্যিস্থাপিায় িিায়ি একটি গুরুত্বপূণ ব অংশ। িাই নিস্তৃি এলাকায় আবিা সিনশ কবি িিায়ি
কিাি প্রবয়াজি;
৫.১.১৩ স্থািীয় উপকািবভােীবদি প্রনশক্ষবণি োধ্যবে শুষ্ক সেৌসুবে িািািকে ফসবলি আিাবদি োধ্যবে ফসবলি
নিনিড়িা ও উৎপাদিশীলিা বৃনি কিা াবি পানি সর্ম্বদি থা থ ব্যিহাি নিন ি কিা ায়;
৫.১.১৪ প্রকবেি খালগুবলাবি স্থািীয় োনুষজি েয়লা আিজবিা সফলাি ফবল খাবলি কা বকানিিা হ্রাস;
৫.১.১৫ এ প্রকবে উপকূলীয় োঁি পুনে শাসল্পন েিশমান ব্যিহৃি পিনি োটি ভিাবটি োধ্যবে কিা হয় া উপকূলীয় িাবধঁি
ঢাল সংিক্ষবণ’ কংনক্রট ব্যিহাবিি সিবয় অবিকাংবশ কে ব্যয়িহুল। এখাবি প্রনি নকনে িাঁি পুিি বাসবি ব্যয় হবয়বছ প্রায়
৩০.৬৪ লক্ষ টাকা এিং ঢাল সংিক্ষবণ প্রিনলি পিনি অনুসিণ কিা হবয়বছ োছ সিাপবিি োধ্যবে। নকন্তু ‘উপকূলীয়
িাবধঁি ঢাল সংিক্ষবণ’ কংনক্রট ব্যিহাবিি ফবল এই ব্যয় প্ররি রকরমল্পি ঢাল স্টিল্পে কল্পয়কগুণ বৃরি স্টপল্পি পাল্পি। র্রেও
স্টটকসই োঁি উন্নয়ল্পনি স্টক্ষল্পত্র েীর্ শল্পময়াল্পে এই ব্যয় অে শননরিকিাল্পে লািোন ল্পে েল্পল প্রিীয়মান য়।
৫.১.১৬ পানি ব্যিস্থাপিা সংেঠিগুবলাবি দানয়ত্বশীল উপকািবভােী কৃষকবদিবক অন্তর্ভবি কিাি প্রবয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ
কিা দিকাি এিং পানি ব্যিস্থাপিা দল/সংেঠি েঠবি সোবজি সকবলি অংশগ্রহবণই িা কিা উনিি;
৫.১.১৭ নিনেবি অিকাঠাোগুবলাি দীর্ ববেয়ানদ সেিােি ও িক্ষণাবিক্ষণ কাবজ স্থািীয় জিেণ ও জিপ্রনিনিনিবদি সর্ম্ৃি
কিা উনিি;
৫.১.১৮ কাবজি গুণগুি োবিি সক্ষবত্র সংনেষ্ট উপকািবভােীিা নেে প্রনিনক্রয়া ব্যি কবিি। সবিজনেি ও সকআইআই
সথবকও কাবজি োি নিবয় জািা সেবছ। িানিি পাইপ নলক কিা, খালপাবড় স্থাপিা নিেবাস্টণি ফল্পল মাটি ধ্বস ও খাল
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িিাট ওয়া, খাবলি পানিবি আিজবিা সফবল দ্যনষি কিা ইিযানদ অিবলাকি কিা নেবয়বছ। কাল্পজি গুণগি মান পিীক্ষাি
জন্য ল্যােল্পিটরি স্টটে রিল্পপাট শ োকা জরুিী। এ স্টক্ষল্পত্র সীমােিিা োকায় িা সম্ভেপি ল্পয় উল্পঠ রন।
৫.১.১৯ পানি উিয়ি সিাবিিব প্রনিনিনি হবি জািা ায় স , প্রকবে ৪ িছবিি অনিট সর্ম্ি হবয়বছ। অনিবট সকাি আপনি
সিই।
৫.১.২০ েিশমান প্রকল্পল্পি ফল্পল জীেনেরচল্পত্রি উপি প্রিাে ব্যাপকিাল্পেই পল্পেল্পে। রেল্পর্র্ স্বাদ্য পারনি প্রাকৃরিক মাে
চাল্পর্ি স্টক্ষল্পত্র একটি তেপ্লরেক পরিেিশন সূরচি ল্পে েল্পল প্রিীয়মান য়। কািণ পারনি স জলিযিা প্রাকৃরিকিাল্পে স্টেল্পে
উঠা মাল্পেি রেচিল্পণি জন্য মুহুিী প্রকল্প সংরিষ্ট জলার্য় নতুন সম্ভােনাি দ্বাি উল্পন্মাচন কল্পিল্পে।
৫.১.২১ িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব এি স্থািীয় প বাবয় প্রবকৌশলীবদি কাবজি েনিশীলিা আিয়ি ও প্রকেটি নিনদ বষ্ট
সেবয় ও দক্ষিাি সাবথ সেয়েি সর্ম্ি কিাি জন্য শূন্য পবদ নিবয়াে নদবয় দক্ষ জিিল বৃনি কিা;
৫.১.২২ প্রকবেি এ প বন্ত ৬টি নপআইনস ও নপএসনস সভা অনুনষ্ঠি হবয়বছ। নদও একটি প্রকবে কিগুবলা এ িিবণি

সভা অনুনষ্ঠি হবি এিং কি সেয় পি পি অনুনষ্ঠি হবি িা নিি বানিি থাবক; নকন্তু োংলাল্পের্ পানি উিয়ি সিাবি বি
প্রনিনিনি হবি জািা ায় স , কিগুল্পলা সিা অনুরষ্ঠি ল্পে স্টস ব্যাপাল্পি স্টকাল্পনা লক্ষমাত্রা রনি শারিি রেল না এই স্টসচ
প্রকল্পল্প।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
সেীক্ষাি প বাবলািিা ও প ববিক্ষবণি নভনিবি প্রবয়াজিীয় সুপানিশোলা
প্রকবেি প্রিাি প্রিাি অঙ্গসমূবহি অগ্রেনি ও কা বকানিিা রেল্পেচনায় স্টিল্পখ এিং প্রকবেি সােনগ্রক ‘সিল-দ্যি বল-সুব ােঝনুঁ ক’ নিবেষণ ও প বাবলািিাি োধ্যবে কানিি লক্ষয অজববিি নিনেি স্বেবেয়ানদ ও দীর্ ববেয়ানদ সুপানিশোলা নিবম্ন
উপস্থাপি কিা হবলা:

৬.১ সুপানিশোলা
৬.১.১ স্বেবেয়ানদ সুপানিশোলা
ক) পানি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাবি দানয়ত্বশীল উপকািবভােী কৃষকবদিবক অন্তর্ভবি কিাি প্রবয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ
কিা স বি পাবি; (৫.১.১৮ অনু.)
খ) ঠিকাদািবদি নিনদ বষ্ট সেবয় কাজ সোপ্ত কিাি িানেদ নদবয় সেয়েি কাজ সর্ম্ি কিাি জন্য োঠপ বাবয়
সংরিষ্ট কর্তপশ ল্পক্ষি জিিল বৃরি ও WMO-ি সর্ম্ৃিিা বৃনি কিা দিকাি; (৩.৫.২.৮ অনু.)
ে) িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব কতৃক
ব সসবিি পানিি নিি বানিি মূল্য িিবোবি প্রনি একবি ২১০০ টাকা হবলও
সিসিকািী পানি ব্যিস্থাপিা দল াবি পানিি িাজব বৃনি িা কিবি পাবি সস ব্যাপাবি সুনিনদ বষ্ট িীনিোলা
দিকাি। সিসিকািী পানি ব্যিস্থাপিা দল কতৃক
ব পানিি অনিক মূল্য নিি বািণ কৃষকবক ফসল িাবষ নিরুৎসানহি
কিবি পাবি; (৫.১.৯ অনু.)
র্) কনেউনিটি সর্ম্দ ব্যিস্থাপিাি অংশ নহবসবি সংনেষ্ট এলাকাি উপকূলীয় িাঁি ও খালগুবলাি দ্যই পাবশি
িাইবক শি সশকড় ও েভীি মূল নিনশষ্ট বৃক্ষ সিাপি ও িিায়ি কিা স বি পাবি; (৩.৫ অনু.)
ঙ) দিপত্র প্রনক্রয়াবি একোত্র অংশগ্রহণ এড়াবিাি জন্য দিপবত্রি িনথবি সুনিনদ বষ্ট স াগ্যিা, আনথ বক োিদণ্ড,
নিনদ বষ্ট দিপবত্রি ক্ষেিা নিবিিিা কিা স বি পাবি। িি-বিসপিনসভ দিপত্র এড়াবি দিপত্র প্রস্তুি কিাি
সকৌশলটিবক সফাকাস কবি প্রাক-দিপত্র সভাি ব্যিস্থা কিা স বি পাবি। (অনু. ৫.১.৫)
ি) নিজাইি সোিাবিক খালগুবলাি েভীিিা িক্ষাবথ ব জোটিি পনল িা স্থািীয় োনুবষি সফলা েয়লা আিজবিা
অপসািণ কবি পানিি প্রিাহ সঠিক িাখা প্রবয়াজি; (৩.৮ অনু.)
ছ) িাপাউবিা-এি সংনেষ্ট কেবকিবািবদি নিনেবি অিকাঠাবোগুবলাি (নিবশষকবি খননকৃি খাল পাল্পেি মাটি
ধ্বস, পার্ম্ হাউসগুল্পলাি সংিক্ষণ কাজ, িানিি পাইবপি রলক/নিিষ্ট হওয়া) নিয়নেি পনিদশববিি োধ্যবে
সকাথাও সকাি িিবিি ক্ষনি হবল সাবথ সাবথই িা সেিােবিি ব্যিস্থা কিা প্রবয়াজি; (৩.৭ ও ৫.১.৩ অনু.)
জ) প্রকবেি অঙ্গনভনিক িক্ষণাবিক্ষণ ও সেিােি কা বানদ সর্ম্ি কিা ও সটকসই উিয়বিি জন্য পানি ব্যিস্থাপিা
সোষ্ঠীবক দানয়ত্ব নদবয় ক্ষেিানয়ি কিা স্টর্ল্পি হবি; (৩.৮ ও ৩.১০ অনু.)

৬.১.২ দীর্ ববেয়ানদ সুপানিশোলা
৬.১.২.১ প্রকবেি সাবথ সর্ম্ৃি
ক) সসি সুনিিাি আওিায় শুষ্ক সেৌসুবে আিও অনিক ভূনেবক অন্তর্ভবি কিাি লবক্ষয িতুি প্রকবেি োধ্যবে
ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি বদর্ বয ও সংখ্যা বৃনি কিা স বি পাবি; (৩.৭ অনু.)
খ) জলিায়ু পনিিিববিি কািবণ িািামুখী প্রাকৃনিক ূরব বাবে াবি নিনেবি িাধঁ ও অন্যান্য স্থাপনাগুবলা
সঠিকভাবি িদািনকি অভাবি ক্ষনিগ্রস্ত কে হয় এিং সটকসই কিা ায়, সসজন্য স্থািীয় জিেণবক এি পুিি বাসি
ব্যিস্থাপিায় নিবয়ানজি কিা স বি পাবি; (৩.৭ অনু.)
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গ) শুষ্ক সেৌসুবে প্রবয়াজবিি তুলিায় িদীগুবলাি পানিপ্রিাহ অবিক কে থাবক। প্রবয়াজবি জলািাি সৃনষ্ট কবি
বৃনষ্টি পানি সংিক্ষবণি প্রবয়াজিীয় পদবক্ষপ সিওয়া স বি পাবি; (৩.৬ অনু.)
র্) িষ বাকাবল অনিক বৃনষ্টপাবিি সেয় জলািিিা নিিসিকবে পানি নিষ্কাশবিি নিনেি ভনিষ্যৎ প্রকবেি জন্য
সেীক্ষাি োধ্যবে প্রবয়াজিীয় সংখ্যক নিয়ন্ত্রণব াগ্য আউটবলট নিেবাণ কিা স বি পাবি; (৩.৫ অনু.)
৬.১.২.২ সানি বক সুপানিশোলা
ক) উপকূলীয় িাঁি দীর্ বস্থায়ী ও সটকসইকিবণি লবক্ষয কংনক্রট ব্লক নদবয় ঢাল সংিক্ষণ কিা স বি পাবি;
(৫.১.১৬ অনু.)
র্) ভনিষ্যবি প্রকে গ্রহবণি সক্ষবত্র সিসলাইি সেীক্ষাপূি বক থা থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবি নিবেষবণি োধ্যবে
নিনপনপ প্রণয়ি কিা উনিি াবি ক্রটিপূণ ব নিনপনপ’ি কািবণ প্রকে সংবশািবিি প্রবয়াজি িা পবড়; (৫.১.১
অনু.)
গ) ‘েঙ্গেন্ধু রর্ল্প পাকশ’ি জন্য সুল্পপয় পারনি স্টর্াগান মুহুিী স্টসচ প্রকল্প স্টেল্পক পূিণ কিল্পি চাইল্পল এখনই
কার্ শকিী পরিকল্পনা রনল্পি ল্পে র্াল্পি স্টসচ প্রকল্পল্পি পারনি প্রাপ্যিায় সমস্যাি সৃরষ্ট না য়; ( ৪.৪ অনু.)

৬.২ উপসংহাি
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশািি)”-শীষ বক প্রকে িাস্তিায়বিি
ফবল িতুি কবি প্রায় ৩,০০০ সহক্টি জনেবি কা বকিভাবি িাষািাদ সম্ভি হবি। এছাড়াও িন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় ভাঙ্গন
সিাি ও গ্রােীণ জিপবদ সসি অিকাঠাবো উিয়বিি ফবল সুনিিাবভােী জিেবণি জীিিোবি পনিিিবি আসবি। শুষ্ক
সেৌসুবে সলািা পানি প্রবিবশি হাি এবকিাবিই হ্রাস পাবি। ফবল পানিবি লিণািিা থাকবি িা া স্বাদ্য পানিি োছ
িাবষি জন্য উপব ােী হবি এিং ফসবলি পাশাপানশ োবছি উৎপাদিশীলিাই উবেখব াগ্য ভূনেকা িাখবি। সািািছি
পানিি সংস্থাি হওয়ায় ফসবলি নিনিড়িা সিবড় াবি। ফবল প্রকে সংনেষ্ট এলাকায় অথ বনিনিক কেবকাণ্ড সিেিাি হবি।
এভাবি দনিরতািা হ্রাবসি োধ্যবে অূরি ভনিষ্যবি সাোনজক ও অথ বনিনিকভাবি এই প্রকে অপনিসীে ভূনেকা িাখবি িবল
আশা কিা াবে।

***
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পরিরর্ষ্ট-১
েণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা ১২০৭

নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
উপকািবভােীবদি জন্য সেীক্ষাি প্রশ্নোলা

আোি িাে .....................................................।
আনে পনিকেিা েন্ত্রণালবয়ি অন্তুর্ভবি িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে কতৃক
ব নিবয়ােকৃি ইিাফব কিসালটিং
সানভববসস িােক সংস্থা সথবক এবসনছ। আপিাবদি এলাকায় িাস্তিায়িািীি “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট
ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশািি)”-শীষ বক একটি প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি উবেবশ্য আোবদি
নিবয়াে কিা হবয়বছ। প্রকেটি ২০১৪-২০২২ সেয়াবদ িাংলাবদশ সিকাি ও এনিনি’ি অথ বায়বি ৫৮০ সকাটি টাকা ব্যবয়
িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব িাস্তিায়ি কিবছ এিং পনিকেিা েন্ত্রণালবয়ি িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে এ
সেীক্ষা পনিিালিা কিবছ।
প্রকেটিি উবেশ্য থা থভাবি িাস্তিানয়ি হবে নকিা নকংিা সকাবিারূপ ক্রুটি িা সেস্যা আবছ নকিা সেীক্ষায় িা গুরুত্ব
সহকাবি সদখা হবি াবি ভনিষ্যবি এইরূপ প্রকে আবিা সুষ্ঠুভাবি িাস্তিায়ি কিা ায়। আপিাি সদওয়া িথ্য সকিলোত্র
এ সেীক্ষাি প্রনিবিদি বিনিবি ব্যিহাি কিা হবি এিং আপিাি পনিিয় সোপি িাখা হবি। এই সেীক্ষা সথবক সকউ
ব্যনিেিভাবি উপকৃি িা ক্ষনিগ্রস্ত হবি িা। িবি সানি বকভাবি সকবলি কল্যাণ হবি।
সেীক্ষা কাবজ িথ্য নদবয় সহব ানেিা কিাি জন্য আপিাবক নিিীিভাবি অনুবিাি কিনছ।
িথ্য সংগ্রহকািীবদি নিবদ বশিা
১. উিিদািাবদি অনুেনি সিওয়া;
২. উিিদািাবদি পনিিয় সোপি িাখা হবি এটা নিন ি কিা;
৩. নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি উবেশ্য িণ বিা কিা;
ক. উিিদািাি সািািণ পনিনিনি
১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
১.৬
১.৭
১.৮
১.৯

িাে:
নপিাি/স্বােীি িাে:
গ্রাবেি িাে:
ইউনিয়ি:
উপবজলা:
সজলা:
আপিাি িয়স কি?
নলঙ্গ:
পনিিাবিি সদস্য সংখ্যা
কি?

…………িছি
[বকাি: ১ = েনহলা; ২ = পুরুষ;]
………… জি
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পরিরর্ষ্ট-১
১.১০

আপিাি নশক্ষােি স াগ্যিা
(টিক নিি নদি)

১.১১

সোিাইল িম্বি:

২.১

২.২

অঙ্গ-১
৩.১
৩.২
৩.৩
৩.৪
অঙ্গ-২
৪.১
৪.২
৪.২.১

৪.৩
অঙ্গ-৩
৫.১
৫.২
৫.৩
৫.৪

১=নিিক্ষি; ২=সকিলোত্র িাে সই কিবি পাবিি; ৩=নলখবি
ও পড়বি পাবিি; ৪=নিয নালবয়ি সবি বাচ্চ পাশ; ৫=োধ্যনেক
পাশ; ৬=উচ্চোধ্যনেক পাশ; ৭=স্নািক/িূরর্ধ্ব

খ. উিিদািাি আথ ব-সাোনজক িথ্যানদ
আপিাি প্রিাি সপশা নক? সপশা: ১=কৃনষ; ২=িাকিী; ৩=ব্যিসা; ৪=কৃনষ েজুি;
(টিক নিি নদি)
৫=েৎস্যিাষী, ৬=নিিা/ভযাি/বঠলাোনড়;
৭=লঞ্চ/বিৌকা/অবটানিিা/িাজবাি োনড়/ট্রাক/িাস/অন্যান্য িড়
োনড়ি ড্রাইভাি; ৮=কুটিি নশে/কাোি/কুোি/িাঁিী; ৯=ক্ষুরতা
উবয নােিা (বপানি, িাইসনেল/স’নেল োনলক/ইটভাটা; ১০=
নশক্ষক; ১১=অন্যান্য ( নদ থাবক) উবেখ করুি;
িানড়ি অিস্থাি (টিক নিি ১=নিজস্ব িানড়; ২=িাঁবিি উপবি; ৩= আেয়াবি; ৪=অন্যান্য
নদি)
(নলখি) ………………………
ে. প্রকবেি অঙ্গনভনিক নিষয় সর্ম্নকবি িথ্যানদ
উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
আপনি নক েবি কবিি উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি কা বক্রে নিনদ বষ্ট সেবয়ই সর্ম্ি হবয়বছ/হবি?
[বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
উপকূলীয় িাঁিটিি পুিি বাসি কাবজি ফবল আপনি নক উপকৃি হবয়বছি?
[বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসবিি কাজ শুরুি পি ঠিকাদানি প্রনিষ্ঠাি নক নিয়নেি কাজ িানলবয় াবে?
[বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
উপকূলীয় িাঁিটিি পুিি বাসি কাবজি োি নিবয় নক আপনি সন্তুষ্ট? [বকািঃ ১=খি সন্তুষ্ট, ২=সন্তুষ্ট,
৩=সোটামুটি সন্তুষ্ট, ৪=এবকিাবিই সন্তুষ্ট িয়]
স্লুইস পুিিাস বি সংক্রান্ত িথ্যানদ
২০১৫ সাবলি আবে স্লুইবসি অিস্থা সকেি সদবখবছি? [বকািঃ ১=ভাবলা; ২=প্রায় অবকবজা,
৩=এবকিাবিই অিল]
আপনি নক েবি কবিি স্লুইস পুিি বাসি প্রনক্রয়াবি অনিক সেয় সলবেবছ?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
হযাঁ হবল, সকি অনিক সেয় সলবেবছ িবল েবি কবিি? [বকাি: ১= ঠিকাদাবিি কাবজ েনড়েনস,
২=সংনেষ্ট কতৃপব বক্ষি িদািকীি অভাি, ৩=আিহাওয়া িা ঋতু জনিি সেস্যা, ৪=এলাকািাসীি
অসহব ানেিা, ৫=েজুনি কে হওয়ায় েনেক সংকট, ৬= ন্ত্রপানি অবকবজা হওয়া, ৭=পনিিহি
জনিি সেস্যা, ৮=অন্য নকছু হবল উবেখ করুি;] (একানিক উিি হবি পাবি)
আপনি নক েবি কবিি স্লুইসটিি পুিি বাসবিি ফবল আপিাি সকাবিা উপকাি হবি?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
স্লুইস নিেবাণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
স্লুইস নিেবাবণ ব্যিহাি কিা উপাদাবিি গুণেি োি সকেি? [বকািঃ ১= খিই ভাবলা, ২= ভাবলা,
৩=সোটামুটি, ৪=ভাবলা িয়;]
স্লুইসগুবলা নিেবাবণি ফবল পানিি ব্যিস্থাপিা সঠিকভাবি কিা সম্ভি হবি িবল নক আপনি েবি
কবিি? [সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
আপনি নক েবি কবিি স্লুইসটিি নিেবাণ নিনদ বষ্ট সেবয় ও সঠিক উপাবয় সর্ম্ি হবয়বছ/হবি?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
প্রকবেি এই কাজটি িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব ও সংনেষ্ট কেবকিবােণ িদািনক কীভাবি
কিবছি?
[বকাি: ১=নিয়নেি আবসি, ২= কে আবসি, ৩=অবিক কে আবসি, ৪=এবকিাবিই আবসি
পািা-2

পরিরর্ষ্ট-১

অঙ্গ-৪
৬.১
৬.১.১

৬.২

অঙ্গ-৫
৭.১
৭.২
৭.৩
৭.৪
অঙ্গ-৬
৮.১
৮.২
৮.৩
৮.৪
অঙ্গ-৭
৯.১
৯.২
৯.২.১

অঙ্গ-৮
১০.১
১০.২
১০.৩

িা]
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি সংক্রান্ত িথ্যানদ
আপনি নক েবি কবিি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি প্রনক্রয়াবি অনিক সেয় লােবছ?
[বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
হযাঁ হবল, সকি লােবছ িবল আপনি েবি কবিি? [বকাি: ১= ঠিকাদাবিি কাবজ েনড়েনস,
২=সংনেষ্ট কতৃপব বক্ষি িদািকীি অভাি, ৩=আিহাওয়া িা ঋতু জনিি সেস্যা, ৪=এলাকািাসীি
অসহব ানেিা, ৫=েজুনি কে হওয়ায় েনেক সংকট, ৬= ন্ত্রপানি অবকবজা হওয়া, ৭=পনিিহি
জনিি সেস্যা, ৮=অন্য নকছু হবল উবেখ করুি;] (একানিক উিি হবি পাবি)
প্রকবেি এই কাজটি িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি কেবকিবােণ িদািনক কীভাবি কিবছি?
[বকাি: ১=নিয়নেি আবসি, ২= কে আবসি, ৩=অবিক কে আবসি, ৪=এবকিাবিই আবসি
িা]
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ সংক্রান্ত িথ্যানদ
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাবণ ব্যিহাি কিা নিেবাণ উপাদাবিি োি সকেি িবল আপনি েবি
কবিি? [বকাি: ১=খিই ভাবলা, ২=ভাবলা, ৩=সোটামুটি, ৪=ভাবলা িয়, ৫=িলবি পািনছ িা]
প্রকবেি এই কাজটি িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি কেবকিবােণ িদািনক কীভাবি কিবছি?
[বকাি: ১=নিয়নেি আবসি, ২= কে আবসি, ৩=অবিক কে আবসি, ৪=এবকিাবিই আবসি
িা]
আপনি নক েবি কবিি এটি নিনেবি হবল উপকৃি হবিি? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
পানি নিেন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ কাজ শুরুি পি ঠিকাদানি প্রনিষ্ঠাি নক নিয়নেি কাজ িানলবয়
াবে? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
খাল পুিঃখিি সংক্রান্ত িথ্যানদ
খাল পুিঃখিবিি পূবি ব অিস্থা সকেি নছল?
[বকািঃ ১=ভিাট হবয় নেবয়নছল, ২=অনিক ভিাট নছল িা, ৩=পানিি প্রিাহ সিল নছল;]
খাল পুিঃখিবিি ফবল উদ্ভূি োটি নক সঠিক উপাবয় পাবড় সফলা হবে?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
খাল পুিঃখিবিি ফবল খাবল পানিি প্রিাহ ২০১৫ সাবলি পূবি বি তুলিায় সিবড়বছ নকিা?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
খাল পুিঃখিবিি িিবোি অিস্থা কী? [বকািঃ ১=খিি সঠিক উপাবয় হবে, ২=আবেি েিই
আবছ, ৩=খিিকৃি োটি পুিিায় খাবল নেবয় পবড় ভিাট হবয় াবে, ৪= খাবলি েভীিিা ঠিক
সিই। ৫=অন্যান্য নিনদ বষ্ট করুি…।
ফােবাি কযািাল নসবস্টে সংক্রান্ত িথ্যানদ
ফােবাি কযািাল নসবস্টবেি ফবল আপনি নক উপকৃি?
[বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]------িা, হবল সকি িয়?
আপনি নক েবি কবিি ফােবাি কযািাল নসবস্টে বিনি নিনদ বষ্ট সেবয়ই সর্ম্ি হবয়বছ/হবি?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
িা হবল, সকি হবি িা িবল েবি কবিি? [বকাি: ১= ঠিকাদাবিি কাবজ েনড়েনস, ২=সংনেষ্ট
কতৃপব বক্ষি িদািকীি অভাি, ৩=আিহাওয়া িা ঋতু জনিি সেস্যা, ৪=এলাকািাসীি
অসহব ানেিা, ৫=েজুনি কে হওয়ায় েনেক সংকট, ৬= ন্ত্রপানি অবকবজা হওয়া, ৭=পনিিহি
জনিি সেস্যা, ৮=অন্য নকছু হবল উবেখ করুি;] (একানিক উিি হবি পাবি)
নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ লাইি সংক্রান্ত িথ্যানদঃ
নিদ্যযৎ নিিিণ লাইবিি এখি নক অিস্থা? [বকািঃ ১=পার্ম্গুবলাবি নিদ্যযৎ সংব াে নিন য়
হবয়বছ, ২=সংব াবেি কাজ খিই িীি েনিবি িলবছ, ৩=এখিও শুরুই হয় নি।]
পার্ম্ হাউসগুবলাবি নক নিয়নেি নিদ্যযৎ থাবক? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
আপনি নক েবি কবিি নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি বিনি নিনদ বষ্ট সেবয়ই সর্ম্ি হবি?
[বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
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১০.৩.১ িা হবল, সকি হবি িা িবল েবি কবিি? [বকাি: ১= ঠিকাদাবিি কাবজ েনড়েনস, ২=সংনেষ্ট
কতৃপব বক্ষি িদািকীি অভাি, ৩=আিহাওয়া িা ঋতু জনিি সেস্যা, ৪=এলাকািাসীি
অসহব ানেিা, ৫=েজুনি কে হওয়ায় েনেক সংকট, ৬= ন্ত্রপানি অবকবজা হওয়া, ৭=পনিিহি
জনিি সেস্যা, ৮=অন্য নকছু হবল উবেখ করুি;] (একানিক উিি হবি পাবি)
অঙ্গ-৯ নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যানদঃ
১১.১
নিে ব্যিস্থাপিা, পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষবণি জন্য দক্ষ জিিল বিনিবি সকাবিা প্রকাি প্রনশক্ষণ
সদওয়া হবয়নছল নক? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১১.২
প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাি (IMO) কাবজ আপনি নক সন্তুষ্ট? [বকািঃ ১=খি সন্তুষ্ট,
২=সন্তুষ্ট, ৩=সোটামুটি সন্তুষ্ট, ৪=এবকিাবিই সন্তুষ্ট িয়]
১১.৩
আপনি নক েবি কবিি প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দল নিবয়াবেি োধ্যবে নিে পনিিালি ও
িক্ষণাবিক্ষণ সঠিকভাবি সর্ম্ি হবি?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১১.৩.১ িা হবল, সকি হবে িা িবল েবি কবিি?
১১.৪
পানি সিিিাবহি সক্ষবত্র আপনি স্মাট ব কাি ব ব্যিহাি কবিি নকিা? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা]
১১.৫
স্মাট ব কাবি বি োধ্যবে পানিি সংস্থাবি সকাি প্রকাি সেস্যাি সম্মুখীি হবয়বছি নকিা?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা] হযাঁ হবল, িা কী িিবণি সেস্যা উবেখ করুি।
১১.৬ নপ্রবপইি কাি বগুবলা নিিাজব কিাি সক্ষবত্র আপনি নক সকাবিা সেস্যাি সম্মুখীি হবেি? [বকাি:
১=হযাঁ, ২=িা] হযাঁ হবল, িা কী িিবণি সেস্যা উবেখ করুি।
১১.৭ পানি ব্যিস্থাপিা সংস্থা (WMO) স েি, পানি ব্যিস্থাপিা গ্রুপ (WMG), পানি ব্যিস্থাপিা
সফিাবিশি (WMF), পানি ব্যিস্থাপিা এবসানসবয়শি (WMA) সেিবয় প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা
দলগুবলা (IMO) েঠিি হবয়বছ নক? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১১.৮ কৃষকবদি নিবজবদি েবধ্য অথিা কৃষক ও সিসিকািী সসি ব্যিস্থাপিা দবলি েবধ্য সসি সংক্রান্ত
সেস্যাি সৃনষ্ট হবল সসবক্ষবত্র পানি ব্যিস্থাপিা সংস্থাগুবলা সেস্যাি সোিাবি সকাবিা িিবিি
ভূনেকা পালি কিবছ নক? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
র্. প্রকবেি িাস্তিানয়ি কা বক্রবেি ভূনেকা সংক্রান্ত িথ্যানদ
শাখা-১ সংনেষ্ট এলাকায় পনিবিশেি অিস্থাি িথ্যানদ
১২.১
িলোি এই প্রকবেি ফবল আপনি নক েবি কবিি পনিবিশ ও প্রনিবিবশি সকাবিাভাবি ক্ষনি
হবে? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১২.১.১ হবল িা কীভাবি? [বকাি: ১= প্রাকৃনিক িি র্ধ্ংস, ২ = প্রাকৃনিক জলাশয় ক্ষনিগ্রস্ত, ৩ =
অপনিকনেি োটি খিি, ৪ = োছপালা নিিষ্ট, ৫ = নিেবাবণি পি অনিনিি ও অপ্রবয়াজিীয়
উপাদাি সফবল সিবখ পনিবিশ ূরষণ, ৬ = অন্যান্য]
১২.২
এই প্রকে সিওয়াি আবে জলািাবিি পানিবি নক লিিাি প্রবিশ কবিনছল? [বকাি: ১=হযাঁ,
২=িা, ৩=জানি িা]
১২.২.১ উিি হযাঁ হবল, এই প্রকবেি ফবল আপনি নক েবি কবিি পানিি লিিািিা হ্রাস পাবি? [বকাি:
১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১২.২.২ উিি িা হবল সকি পাবি িা? [বকািঃ ১ = প বাপ্ত িাধঁ নিেবাণ কিা হয় নি, ২ = িাঁি নিেবাবণ
ক্রটি িবয়বছ, ৩ = স্লুইস িা পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবোবি সেস্যা, ৪ = অন্যান্য]
শাখা-২ সসি পানিি প্রানপ্ত সংক্রান্ত িথ্যানদ
১৩.১
আপনি নক আপিাি কৃনষ জনেবি সসি প্রদাি কবিি? [বকািঃ ১=হযাঁ; ২=িা;]
১৩.২
আপিাি জনেবি সসবিি পানিি উৎস নক?
[বকাি: ১= মুহুিী সসি প্রকে, ২=প্রকে িনহভূবি অন্য সকাি উৎস হবি, ৩=িদী/খাল, ৪=েভীি
িলকুপ, ৫=অেভীি িলকুপ, ৬=অন্য উৎস (উৎবসি িাে িলুি)-----------------------------]
১৩.৩ ২০১৪ সাবলি তুলিায় িিবোবি মুহুিী সসি প্রকবেি পানি সিিিাবহ সকাি পনিিিবি অথ বাৎ
সিবড়বছ নক? [সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা]
১৩.৪
নদ পনিিিবি হবয় থাবক, িাহবল পানি সিিিাবহ কী িিবিি পনিিিবি হবয়বছ?
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[সকাি: ১=পানি সিিিবহি পনিোণ খি সিশী সিবড়বছ, ২=সিশী পনিোণ সিবড়বছ,
৩=সোটাবোটি সিবড়বছ, ৪=অে পনিোণ সিবড়বছ, ৫=পানি সিিাহ কবেবছ, ৬=পানি সিিিাহ
পূবি বি ন্যায় অপনিিনিবি িবয়বছ]
১৩.৫
প্রকে পুিি বাসবিি ফবল প্রবয়াজিীয় পনিোণ পানি প্রানপ্ত সকবলি জন্যই নিন ি হবয়বছ নক?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১৩.৬
নদ উিি হযাঁ হয়, িাহবল নি য়িাি পনিোণ সকেি?
[সকাি: ১=সািা িছি বথষ্ট পনিোণ পানি সিিিাহ থাবক, ২=োবে েবধ্য থাবক োবে েবধ্য
থাবক িা, ৩=অনিকাংশ সেয়ই পানি সিিিাহ থাবক িা]
১৩.৭
পানি ব্যিস্থাপিা দল/পানি ব্যিস্থাপিা সনেনি আপিাবদি সথবক িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব
কতৃক
ব নিিানিি অবথ বি অনিক টাকা িাজব কবি নক-িা? [সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা]
শাখা-৩ ফসল উৎপাদি, েৎস্য িাষ ও উৎপাদিশীলিা সংক্রান্ত িথ্যানদ
১৪.১
সসি ব্যিস্থাি আধুনিকায়বিি ফবল প্রকে এলাকায় ফসবলি উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি িবল েবি
কবিি কী? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১৪.১.১ িা সপবল িাি কািণ নক?
[সকাি: ১=জনে নিচু হওয়াি কািবণ জলািিিা সৃনষ্ট হয়, ২=সািা িছি সোি হাবি পানি পাওয়া
ায় িা, ৩=সিিিাহ সড্রবিি পানিি সিিিাহ ক্ষেিা কে থাবক, ৪=পাবর্ম্ি দক্ষিাি অভাবি
পানি সিিিাহ কে থাবক, ৫=অন্য সকাি কািণ------------------ (উবেখ করুি)]
১৪.২
সসি সুনিিা বৃনিি কািবণ ফসল উৎপাদবি নভিিা এবসবছ নক? [সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি
িা]
১৪.২.১
নদ নভিিা এবস থাবক িাহবল নক িিবিি নভিিা এবসবছ?
[সকাি: ১=িনি শবস্যি উৎপাদি বৃনি সপবয়বছ, ২=উচ্চফলিশীল জাবিি ব্যিহাি বৃনি সপবয়বছ,
৩=শাক সিনজি উৎপাদি বৃনি সপবয়বছ, ৪=েবেি উৎপাদি বৃনি সপবছবছ, ৫=িাবিি উৎপাদি
বৃনি সপবয়বছ, ৬= অন্য সকাি ফসবলি উৎপাদি বৃনি সপবয়বছ--][এবকি অনিক উিি হবি পাবি]
১৪.৩ িলোি প্রকবেি িদী িা খালগুবলাবি োছ পাওয়া ায় নকিা?[বকাি:১=হযাঁ,২=িা,৩=জানি িা]
১৪.৪
িিবোবি পূবি বি সিবয় োছিাবষি ভূনে বৃনি সপবয়বছ নকিা? [বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
১৪.৫
িদী ও খাবলি ফবল প্রকে এলাকায় োবছি উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি িবল েবি কবিি কী?
[সকাি: ১=হযাঁ, ২=িা, ৩=জানি িা]
শাখা-৪ সিল ও দ্যি বল নদক সংক্রান্ত িথ্যানদ
১৫.১
প্রকবেি নিেবাণ ও পুিি বাসি কাবজি নিিটি সিল/ভাবলা নদক উবেখ করুিঃ
১৫.২
প্রকবেি নিেবাণ ও পুিি বাসি কাবজি নিিটি দ্যি বল/ত্রুটি উবেখ করুিঃ
১৫.৩
প্রকবেি সকাি িিবিি ঝনুঁ ক থাকবল িা উবেখ করুিঃ
১৫.৪
প্রকবেি ফবল কী কী িিবিি সুব াে পাওয়া স বি পাবি?
১৫.৫
প্রকেটিবক সটকসই ও অনিক কা বকিী কিবি আপিাি সকাি েিােি আবছ নকিা?
[বকাি: ১=হযাঁ, ২=িা]
উিি হযাঁ হবল িা তুবল িরুি।
১. িথ্য সংগ্রহকািীি িােঃ

স্বাক্ষিঃ

সোিাইল িম্বিঃ
২. সুপািভাইজাবিি িােঃ

িানিখঃ
স্বাক্ষিঃ

সোিাইল িম্বিঃ

িানিখঃ
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উিিদািাি আইনি িংেণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা-১২০৭

নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
উপকািবভােীবদি সাবথ সফাকাস গ্রুপ আবলািিা (এফনজনি) োইিলাইি
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষাি উবেশ্য
(িথ্য সংগ্রবহি পূবি ব নিম্ননলনখি ভূনেকাটি ব্যাখ্যা করুি)
মুহুিী সসি প্রকবেি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়ি ও দনিরতািা ূরিীকিণ
এিং েঙ্গা-কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা প্রকবেি অনুরূপ উিয়বিি নিনেি “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট
ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”-শীষ বক প্রকে এলাকায় ৪০৫ নকনে খাল পুিঃখিি, ১৭.৮৫ নকনে
উপকূলীয় িাঁি নিেবাণ, ২টি স্লুইস নিেবাণ, ৪টি স্লুইস পুিি বাসি, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো নিেবাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ
কাঠাবো পুিি বাসি, ১টি বিদ্যযনিক সািবস্টশি নিেবাণ, ২১০ নকনে নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি, ১৮০০০ সহক্টি ফােবাি কযাবিল
নসবস্টে নিেবাণ, ৮৫০টি নিে সংখ্যা, ৮৫০টি পার্ম্ হাউস, ৮৫০টি সহিাি ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পার্ম্ নিেবাণ, ৮৬০টি নপ্রবপইি
নেটাি সিিিাহ ও ৮৫০ নকনে ইউনপনভনস পাইপ লাইি নিেবাবণি উবয নাে গ্রহণ কিা হবয়বছ। প্রকেটি াবি সুষ্ঠুভাবি
থা থ সেবয় সোপ্ত হয়, কাবজি গুণেি োি িজায় থাবক এিং প্রকে সংল্ন  এলাকাি জীিিোি উিয়বি ভূনেকা িাবখ
সস জন্য পনিকেিা েন্ত্রণালবয়ি অন্তুর্ভবি িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে কতৃক
ব পিােশবক নিবয়াবেি োধ্যবে
এই প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ কা বক্রে পনিিানলি হবে।
সফাকাস গ্রুপ আবলািিাি নভনিবি িথ্য সংগ্রবহি নিবদ বনশকা
িানিখ:
আবলািিাি স্থাি:
গ্রাে:
ইউনিয়ি:
উপবজলা:
সজলা:
সংেঠবকি িাে:
সহায়িাকািীি িাে:
িথ্য সংগ্রহকািীি িাে:
অংশগ্রহণকািীি সংখ্যা:
১.
১.১

“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
িিবোি কা বক্রে নিষয়ক িথ্যানদঃ
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক
প্রকেটি গ্রহণ কিাি পূবি বি অিস্থা সর্ম্বকব িলুি।
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১.২

“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” সর্ম্বকব
আপিািা কী জাবিি?

১.৩

প্রকে সংনেষ্ট এলাকাি জিেণ কীভাবি িলোি এ প্রকবেি সাবথ যুি হবয়বছ? এ প্রকবেি ব্যিস্থাপিা ও
িক্ষণাবিক্ষণ কীভাবি িলবছ?

১.৪

িলোি এ প্রকবেি িিবোি অিস্থা ও কাবজি অগ্রেনি সর্ম্বকব আপিািা কী জাবিি িলুি?

১.৫

প্রকেটিি সেয়াদ বৃনিি ব্যাপাবি আপনি কী জাবিি? সেয়াদ বৃনিি কািণ কী িবল আপিাি েবি হয়?

১.৬

প্রকেটিি িিবোি অিস্থা ও অগ্রেনি আশানুরূপ িা হবয় থাকবল িাি কািণ কী িবল আপনি েবি কবিি?

১.৭

সেয়সীোি েবধ্য প্রকে সোপ্ত কিবি িাইবল কী কী পদবক্ষপ গ্রহণ কিা প্রবয়াজি িবল আপিাি েবি
হয়?

১.৮

আপিাি দৃনষ্টবি িলোি এই প্রকবেি স্থাি/সাইট নিি বািি সঠিক নছল নকিা? হযাঁ হবল নিিটি ও িা হবল
নিিটি কািণ উবেখ করুি।

১.৯
২.

প্রকবেি নিেবাণ কাবজ েনহলা, েিীী্ি ও সাোনজকভাবি িনঞ্চি েনেকবদি অংশগ্রহণ নিন ি কিা হবয়নছল
কী?
পানি সর্ম্দ, সসি, কৃনষ ও েৎস্য সংক্রান্ত িথ্যানদ

২.১

প্রকবেি ফবল সংনেষ্ট এলাকাি সসি সুনিিা সকেি উিনি হবি িবল আশা কবিি?

২.২

আপিাবদি নক েবি হয় এ প্রকেটি সংনেষ্ট এলাকায় পানি সর্ম্দ ব্যিস্থাপিায় ব্যাপকনভনিক ইনিিািক
পনিিিবি আিবি? হযাঁ, হবল িাি নিিটি কািণ; িা হবল িাি নিিটি কািণ উবেখ করুি।

২.৩

খালগুবলাবি শুষ্ক সেৌসুবে পানি থাকবি িা িবল েবি কবিি কী? েবি কিাি কািণেবলা কী?

২.৪

প্রকবেি এ প বন্ত িটুকু অগ্রেনি হবয়বছ িাবি সসি কাবজ ইনিিািক ভূনেকা সিবখবছ কী? প্রকে
সোবপ্তি পবি এ সথবক কিটুকু সাফল্য আশা কবিি?

২.৫

প্রকে এলাকায় োটিি অপসািবণি কাবজ আপিািা সকািভাবি কী ক্ষনিগ্রস্ত হবয়নছবলি/হবেি/হবিি?
হবল নিস্তানিি উবেখ করুি?

২.৬

প্রকে সংনেষ্ট এলাকাি পনিবিশ ও প্রনিবিশেি অিস্থা তুবল িরুি।

২.৭

পুিঃসংিািকৃি প্রিাি খাল ও সংনেষ্ট অিকাঠাবোগুবলা সংিািকাবজি গুণেি োি সকেি িবল েবি
কবিি?

২.৮

সসি প্রকে ব্যিস্থাপিায় নিবয়ানজি সংনেষ্ট কেবকিবা/কেবিািীবদি নিকট সথবক সেয়েি প্রবয়াজিীয়
সহব ানেিা পাওয়া ায় নক?

২.৯

এই প্রকবেি সোনপ্তি ফবল সংল্ন  এলাকায় নক িিবিি আথ ব-সাোনজক উিয়ি র্টবি িবল আপিাি েবি
হয়?
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২.১০

িলোি প্রকবেি ফবল প্রবয়াজিীয় পনিোণ সসি পানি পাওয়া াবি িবল েবি কবিি কী?

২.১১

পানি ব্যিস্থাপিা সংস্থা (WMO) স েি, পানি ব্যিস্থাপিা গ্রুপ (WMG), পানি ব্যিস্থাপিা সফিাবিশি
(WMF), পানি ব্যিস্থাপিা এবসানসবয়শি (WMA) েঠিি হবয়বছ নক?

২.১২
২.১৩

কিগুবলা Water Management Group (WMG) িিেবাবি িলোি িবয়বছ?
প্রকবেি পানিি সুষ্ঠু ব্যিস্থাপিাি জন্য প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দল (IMO) নিবয়াে সদওয়া হবয়বছ নক?

২.১৪

পানি ব্যিস্থাপিা সংস্থাগুবলা কীভাবি প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দলবক সাহায্য কিবছ?

২.১৫

প্রকবে কিগুবলা সসি ব্যিস্থাপিা দল িবয়বছ?

২.১৬

প্রকবে সসি ব্যিস্থাপিা দল নিবয়াবেি সক্ষবত্র সকাবিা িিবিি সেস্যাি সম্মুখীি হবয়বছ কী?

২.১৭

স্থািীয় িা সাোনজক সকাবিা প্রকাি টািাবপাবড়ি/সেস্যা সসবিি পানি প্রানপ্তবি সকাি প্রকাি সেস্যাি সৃনষ্ট
কিবছ নক িা?

২.১৮

প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দল আপিাবদি সথবক িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব কতৃক
ব নিিানিি অবথ বি অনিক
টাকা িাজব কবি নক-িা এ সর্ম্বকব নিস্তানিি িলুি?

২.১৯

িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব নিে ব্যিস্থাপিা, পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষবণি জন্য সিসিকািী খাবি স্থািান্তবি
সকাবিা প্রকাি িািাি সৃনষ্ট কবিবছ নক?

২.২০

কৃষকবদি নিবজবদি েবধ্য অথিা কৃষক ও সিসিকািী সসি ব্যিস্থাপিা দবলি েবধ্য সেস্যাি সৃনষ্ট হবল
সসবক্ষবত্র পানি ব্যিস্থাপিা সংস্থাগুবলা সেস্যাি সোিাবি সকাবিা িিবিি ভূনেকা পালি কিবছ কী?

২.২১

আপনি সসি প্রকে সথবক সকাি প্রকাি সহায়িা পাবেি কী?

২.২২

প্রকবেি ফবল জনেবি ফসল িাবষি নিনিড়িা সকেি বৃনি সপবয়বছ িবল েবি কবিি?

২.২৩

সসি সুনিিা বৃনিি কািবণ ফসল উৎপাদবি নভিিা এবসবছ নক?

২.২৪
২.২৫

িলোি প্রকবেি িদী িা খালগুবলাবি নকংিা পানিি সহজলভযিায় খাোবি োবছি িাষ বৃনি সপবয়বছ নক
িা?
িিবোবি পূবি বি সিবয় োছ িাবষি নিনিড়িা ও নভিিা এবসবছ নক িা?

২.২৬

সংিাবিি ফবল প্রকে এলাকায় োবছি উৎপাদিশীলিা বৃনি পাবি িবল েবি কবিি কী?

২.২৭

এই প্রকবেি ফবল েনহলািা কীভাবি উপকৃি হবয়বছ িবল েবি কবিি?

২.২৮

সসি ব্যিস্থাপিা দবল েনহলাবদি অংশগ্রহণ আবছ নকিা? থাকবল কি শিাংশ?

৩.

প্রকবেি সিল, দ্যি বল, ঝনুঁ ক ও পিােশব সংক্রান্ত িথ্যানদ

পািা-3
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৩.১

নিেবাণ ও পুিি বাসি কাবজি দ্যটি ভাবলা/সিল নদকগুবলা সর্ম্বকব িলুি।

৩.২

নিেবাণ ও পুিি বাসি কাবজি দ্যটি দ্যি বল নদকগুবলা সর্ম্বকব িলুি।

৩.৩

নিেবাণ ও পুিি বাসি কাবজি দ্যটি ঝনুঁ কি নদক থাকবল সসগুবলা সর্ম্বকব িলুি।

৩.৪

মুহুিী সসি প্রকবেি কা বক্রেবক সমুিি িাখাি উপায়গুবলা সর্ম্বকব পিােশব নদি।

এফনজনি -বি অংশগ্রহণকািীবদি িানলকাঃ
স্থাি-------------ক্রনেক
িং

অংশগ্রহণকািী
িাে

িানিখ----------------সপশা

সোিাইল িম্বি

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
(নি.রতা. এফনজনিি একটি ছনি নিি)
১। আবলািিা পনিিালিাকািী:

স্বাক্ষি:

সোিাইল িম্বি:
২। সঞ্চালিকািী:

স্বাক্ষি:

সোিাইল িম্বি:

পািা-4

নশক্ষােি
স াগ্যিা

স্বাক্ষি

পরিরর্ষ্ট-৩

উিিদািাি আইনি িংেণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা ১২০৭
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
সিকনলস্ট-১: সকআইআই (পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়, পনিকেিা কনেশি, আইএেইনি)
মুহুিী সসি প্রকবেি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়ি ও দনিরতািা ূরিীকিণ
এিং েঙ্গা-কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা প্রকবেি অনুরূপ উিয়বিি নিনেি “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট
ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” প্রকে এলাকায় ৪০৫ নকনে খাল পুিঃখিি, ১৭.৮৫ নকনে উপকূলীয় িাঁি
নিেবাণ, ২টি স্লুইস নিেবাণ, ৪টি স্লুইস পুিি বাসি, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো নিেবাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো পুিি বাসি,
১টি বিদ্যযনিক সািবস্টশি নিেবাণ, ২১০ নকনে নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি, ১৮০০০ সহক্টি ফােবাি কযাবিল নসবস্টে নিেবাণ,
৮৫০টি নিে সংখ্যা, ৮৫০টি পার্ম্ হাউস, ৮৫০টি সহিাি ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পার্ম্ নিেবাণ, ৮৬০টি নপ্রবপইি নেটাি সিিিাহ
ও ৮৫০ নকনে ইউনপনভনস পাইপ লাইি নিেবাবণি উবয নাে গ্রহণ কিা হবয়বছ। প্রকেটি াবি সুষ্ঠুভাবি থা থ সেবয় সোপ্ত
হয়, কাবজি গুণেি োি িজায় থাবক এিং প্রকে সংল্ন  এলাকাি জীিিোি উিয়বি ভূনেকা িাবখ সস জন্য আইএেইনি
কতৃক
ব পিােশবক নিবয়াবেি োধ্যবে এই প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ কা বক্রে পনিিানলি হবে।
ক. উিিদািাি পনিিয়
১

উিিদািাি িাে:

২

েন্ত্রণালয়/সংস্থাি িাে:

৩

পদিী:

৪

সফাি িম্বি:

৫

ই-বেইল:

৬

অিস্থাি:
১. প্রনিনিনি, পানি সর্ম্দ েন্ত্রণালয়

১.১

দনিরতািা ূরিীকিবণ এই প্রকবেি গুরুত্ব কিটুকু?

১.২

এই প্রকবেি ফবল পানি সর্ম্দ ব্যিস্থাপিাি কী িিবিি উিনি হবি িবল আপনি েবি কিবছি?

১.৩

প্রকেটিি উবেশ্যসমূহ এ প বন্ত কিটুকু অনজবি হবয়বছ?
পািা-1
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১.৪

প্রকে এলাকায় িসিাসিি জিেণ এই প্রকবেি ফবল কীভাবি উপকৃট হবে?

১.৫

এই প্রকেবক আবিা কা বকি ও সুষ্ঠুভাবি িাস্তিায়বিি জন্য নক কিা স ি?

১.৬

প্রকবেি উবেশ্যগুবলা থা থভাবি পূিবণি জন্য আি সকাি সকাি উপাবয় অনিক সনক্রয় কিা স বি পাবি?

১.৭

আপনি প্রকেটি সোপ্ত ও সটকসই কিবি কীভাবি পনিকেিা কিবছি? (এনিট প্লাি)

১.৮

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি সিল নদক সর্ম্বকব িলুি।

১.৯

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি দ্যি বল নদক সর্ম্বকব িলুি।

১.১০

প্রকবেি ঝনুঁ ক সর্ম্বকব িলুি।

১.১১

প্রকবেি ফবল সুব ােগুবলা উবেখ করুি।

১.১২

প্রকে প্রণয়ি ও িাস্তিায়বি কী কী সকৌশলেি র্ভল নছল এিং এগুবলা এনড়বয় াওয়াি উপায় কী?

১.১৩

প্রকবেি স কাজগুবলা এখিও অসোপ্ত িা িলোি সস সর্ম্বকব আপিাি সুপানিশ কী?
২. প্রনিনিনি, পনিকেিা কনেশি

২.১

দনিরতািা ূরিীকিবণ এই প্রকবেি গুরুত্ব কিটুকু?

২.২

এই প্রকবেি ফবল পানি সর্ম্দ ব্যিস্থাপিাি কী িিবিি উিনি হবি িবল আপনি েবি কিবছি?

২.৩

প্রকেটিি উবেশ্যসমূহ এ প বন্ত কিটুকু অনজবি হবয়বছ?

২.৪

প্রকে এলাকায় িসিাসিি জিেণ এই প্রকবেি ফবল কীভাবি উপকৃট হবে?

২.৫

এই প্রকেবক আবিা কা বকি ও সুষ্ঠুভাবি িাস্তিায়বিি জন্য নক কিা স ি?

২.৬

প্রকবেি উবেশ্যগুবলা থা থভাবি পূিবণি জন্য আি সকাি সকাি উপাবয় অনিক সনক্রয় কিা স বি পাবি?

২.৭

আপনি প্রকেটি সোপ্ত ও সটকসই কিবি কীভাবি পনিকেিা কিবছি? (এনিট প্লাি)

২.৮
২.৯

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি সিল নদক সর্ম্বকব িলুি।
প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি দ্যি বল নদক সর্ম্বকব িলুি।

২.১০

প্রকবেি ঝনুঁ ক সর্ম্বকব িলুি।

২.১১

প্রকবেি ফবল সুব ােগুবলা উবেখ করুি।

২.১২

প্রকে প্রণয়ি ও িাস্তিায়বি কী কী সকৌশলেি র্ভল নছল এিং এগুবলা এনড়বয় াওয়াি উপায় কী?
পািা-2
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২.১৩

প্রকবেি স কাজগুবলা এখিও অসোপ্ত িা িলোি সস সর্ম্বকব আপিাি সুপানিশ কী?

৩. েহাপনিিালক ও প্রনিনিনি, আইএেইনি, সসক্টি-০৪
৩.১

প্রকবেি জন্য পনিিানলি নফনজনিনলটি নিবপাট ব প্রণয়ি/প বাবলািিায় সর্ম্বকব িলুি।

৩.২

প্রকবেি িকশা, নিনপনপ ও িাস্তিায়ি সংক্রান্ত নিষবয় িলুি।

৩.৩

প্রকে সংবশািি সর্ম্বকব িলুি।

৩.৪

প্রকে সংবশািবিি কািণ উবেখ করুি।

৩.৫

প্রকে সংবশািবিি কািবণ প্রকে কাবজি আনথ বক ও সভৌি অিকাঠাবো কাবজি সকাি ক্ষনি হবয়বছ কী?
হবল কী কী ক্ষনি হবয়বছ িবল আপনি েবি কবিি?

৩.৬

প্রকে সংবশািবিি কািবণ প্রকবেি প্রাক্কনলি ব্যয় বৃনিি কািণ কী?

৩.৭

প্রকবেি নফনজনিনলটি নিবপাবট ব নক িিবিি অসঙ্গনি নছল াি ফবল প্রকে িাস্তিায়বি নিলম্ব/নিনিি
হবয়বছ?

৩.৮

প্রকেটিি উবেশ্যসমূহ এ প বন্ত কিটুকু অনজবি হবয়বছ?

৩.৯

প্রকে এলাকায় িসিাসিি জিেণ এই প্রকবেি ফবল কীভাবি উপকৃট হবে?

৩.১০

এই প্রকেবক আবিা কা বকি ও সুষ্ঠুভাবি িাস্তিায়বিি জন্য নক কিা স ি?

৩.১১

প্রকবেি উবেশ্যগুবলা থা থভাবি পূিবণি জন্য আি সকাি সকাি উপাবয় অনিক সনক্রয় কিা স বি পাবি?

৩.১২

আপনি প্রকেটি সোপ্ত ও সটকসই কিবি কীভাবি পনিকেিা কিবছি? (এনিট প্লাি)

৩.১৩

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি সিল নদক সর্ম্বকব িলুি।

৩.১৪

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি দ্যি বল নদক সর্ম্বকব িলুি।

৩.১৫

প্রকবেি ঝনুঁ ক সর্ম্বকব িলুি।

৩.১৬

প্রকবেি ফবল সুব ােগুবলা উবেখ করুি।

৩.১৬

প্রকে প্রণয়ি ও িাস্তিায়বি কী কী সকৌশলেি র্ভল নছল এিং এগুবলা এনড়বয় াওয়াি উপায় কী?

৩.১৭

প্রকবেি স কাজগুবলা এখিও অসোপ্ত িা িলোি সস সর্ম্বকব আপিাি সুপানিশ কী?

পািা-3
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৩. প্রনিনিনি, ইআিনি
৪.১
৪.২

প্রকে সংবশািবিি কািবণ প্রকে কাবজি আনথ বক ও সভৌি অিকাঠাবো কাবজি সকাি ক্ষনি হবয়বছ কী?
হবল কী কী ক্ষনি হবয়বছ িবল আপনি েবি কবিি?
প্রকে সংবশািবিি কািবণ প্রকবেি প্রাক্কনলি ব্যয় বৃনিি কািণ কী?

৪.৩

প্রকবেি নফনজনিনলটি নিবপাবট ব নক িিবিি অসঙ্গনি নছল াি ফবল প্রকে িাস্তিায়বি নিলম্ব/নিনিি
হবয়বছ?

৪.৪

প্রকেটিি উবেশ্যসমূহ এ প বন্ত কিটুকু অনজবি হবয়বছ?

৪.৫

প্রকবে ক্রয় সংক্রান্ত সকাবিা পিােশব িবয়বছ নকিা।

৪.৬

এই প্রকেবক আবিা কা বকি ও সুষ্ঠুভাবি িাস্তিায়বিি জন্য নক কিা স ি?

৪.৭

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি সিল নদক সর্ম্বকব িলুি।

৪.৮

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি দ্যি বল নদক সর্ম্বকব িলুি।

৪.৯

প্রকবেি ঝনুঁ ক সর্ম্বকব িলুি।

৪.১০

প্রকবেি ফবল সুব ােগুবলা উবেখ করুি।

৪.১১

প্রকে প্রণয়ি ও িাস্তিায়বি কী কী সকৌশলেি র্ভল নছল এিং এগুবলা এনড়বয় াওয়াি উপায় কী?

৪.১২

প্রকবেি স কাজগুবলা এখিও অসোপ্ত িা িলোি সস সর্ম্বকব আপিাি সুপানিশ কী?

৪.১৩

প্রকেটি সটকসই (Sustainable) কিাি সক্ষবত্র আপিাি সকাবিা পিােশব িবয়বছ কী?
৪. প্রনিনিনি, এনিনি

৫.১
৫.২

প্রকে সংবশািবিি কািবণ প্রকে কাবজি আনথ বক ও সভৌি অিকাঠাবো কাবজি সকাি ক্ষনি হবয়বছ কী?
হবল কী কী ক্ষনি হবয়বছ িবল আপনি েবি কবিি?
প্রকে সংবশািবিি কািবণ প্রকবেি প্রাক্কনলি ব্যয় বৃনিি কািণ কী?

৫.৩

প্রকবেি নফনজনিনলটি নিবপাবট ব নক িিবিি অসঙ্গনি নছল াি ফবল প্রকে িাস্তিায়বি নিলম্ব/নিনিি
হবয়বছ?

৫.৪

প্রকেটিি উবেশ্যসমূহ এ প বন্ত কিটুকু অনজবি হবয়বছ?

৫.৫

প্রকবে ক্রয় সংক্রান্ত সকাবিা পিােশব িবয়বছ নকিা।

৫.৬

এই প্রকেবক আবিা কা বকি ও সুষ্ঠুভাবি িাস্তিায়বিি জন্য নক কিা স ি?
পািা-4

পরিরর্ষ্ট-৩
৫.৭

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি সিল নদক সর্ম্বকব িলুি।

৫.৮

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি দ্যি বল নদক সর্ম্বকব িলুি।

৫.৯

প্রকবেি ঝনুঁ ক সর্ম্বকব িলুি।

৫.১০

প্রকবেি ফবল সুব ােগুবলা উবেখ করুি।

৫.১১

প্রকে প্রণয়ি ও িাস্তিায়বি কী কী সকৌশলেি র্ভল নছল এিং এগুবলা এনড়বয় াওয়াি উপায় কী?

৫.১২

প্রকবেি স কাজগুবলা এখিও অসোপ্ত িা িলোি সস সর্ম্বকব আপিাি সুপানিশ কী?

৫.১৩

প্রকেটি সটকসই (Sustainable) কিাি সক্ষবত্র আপিাি সকাবিা পিােশব িবয়বছ কী?

িথ্য সংগ্রহকািী
িথ্য সংগ্রহকািীি িাে:
সোিাইল িম্বি:
স্বাক্ষি:

পািা-5

পরিরর্ষ্ট-৪

উিিদািাি আইনি িংেণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা ১২০৭
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
সিকনলস্ট-২: সকআইআই (প্রকে পনিিালক, সংনেষ্ট কেবকিবা ও প্রকে সাইবট কেবিি িাপাউবিা কেবকিবা)
মুহুিী সসি প্রকবেি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়ি ও দনিরতািা ূরিীকিণ
এিং েঙ্গা-কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা প্রকবেি অনুরূপ উিয়বিি নিনেি “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট
ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” প্রকে এলাকায় ৪০৫ নকনে খাল পুিঃখিি, ১৭.৮৫ নকনে উপকূলীয় িাঁি
নিেবাণ, ২টি স্লুইস নিেবাণ, ৪টি স্লুইস পুিি বাসি, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো নিেবাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো পুিি বাসি,
১টি বিদ্যযনিক সািবস্টশি নিেবাণ, ২১০ নকনে নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি, ১৮০০০ সহক্টি ফােবাি কযাবিল নসবস্টে নিেবাণ,
৮৫০টি নিে সংখ্যা, ৮৫০টি পার্ম্ হাউস, ৮৫০টি সহিাি ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পার্ম্ নিেবাণ, ৮৬০টি নপ্রবপইি নেটাি সিিিাহ
ও ৮৫০ নকনে ইউনপনভনস পাইপ লাইি নিেবাবণি উবয নাে গ্রহণ কিা হবয়বছ। প্রকেটি াবি সুষ্ঠুভাবি থা থ সেবয় সোপ্ত
হয়, কাবজি গুণেি োি িজায় থাবক এিং প্রকে সংল্ন  এলাকাি জীিিোি উিয়বি ভূনেকা িাবখ সস জন্য আইএেইনি
কতৃক
ব পিােশবক নিবয়াবেি োধ্যবে এই প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ কা বক্রে পনিিানলি হবে।
ক. উিিদািাি পনিিয়
১

উিিদািাি িাে:

২

েন্ত্রণালয়/সংস্থাি িাে:

৩

পদিী:

৪

সোিাইল িম্বি:

৫

ই-বেইল:

৬

অিস্থাি:
১. প্রকে পনিিালক ও সংনেষ্ট কেবকিবা

১.১

প্রকবে পদিী:

১.২

১. প্রকবে স ােদাবিি িানিখ:

১.৩

নশক্ষােি স াগ্যাি (সি ববশষ):

পািা-1

পরিরর্ষ্ট-৪
১. প্রকে পনিিালক ও সংনেষ্ট কেবকিবা
১.৪

ইনিপূবি ব প্রকবে কাজ কিবল িাি নিিিণ:

ক.প্রকবেি িাে:

খ.পদ/সংস্থা:

ে.সেবয়ি
ব্যানপ্ত:

১.৫

এ প্রকে প্রণয়বি জনড়ি নছবলি নক? (টিক

[বকািঃ ১.পুবিাপুনি, ২. আংনশক, ৩. জনড়ি নছলাে িা]

নিি নদি)
১.৬

অন্য প্রকে পনিিালবকি নিিিণ:

ক. িাে

খ. সংস্থা

খ. সেবয়ি
ব্যানপ্ত

১
২
৩
১.৭

প্রকবে সোট কেবকিবা ও কেবিািী সংখ্যা
কি?

১.৮
১.৯
১.১০

িিবোবি সি পবদ জিিল আবছ নক িা?
নদ িা থাবক িবি সকি সিই?
িিবোবি কেবিি কেবকিবা ও কেবিািী
অনভজ্ঞিা সর্ম্ি নক িা?

১.১১

নদ অনভজ্ঞিা িা থাবক িবি নক িিবিি
পদবক্ষপ গ্রহণ কিা হবয়বছ?

১.১২

সকাবিা িিবিি প্রনশক্ষবণি ব্যিস্থা সিওয়া
হবয়নছল নকিা? হবল সস সর্ম্বকব নিস্তানিি
নলখি।

১.১৩

প্রকেটিি আধুনিকায়ি ইনিপূবি ব িাস্তিানয়ি
সসি প্রকবেি সকাি সকাি সেস্যাি কািবণ
সিওয়া হবয়বছ িবল েবি কবিি?

১.১৩.১ সসই সেস্যাগুবলা কিটুকু স ৌনিক?
১.১৪

প্রকবেি েনিটনিং কা বক্রে নকভাবি িলবছ
িা উবেখ করুি?
পািা-2

পরিরর্ষ্ট-৪
১. প্রকে পনিিালক ও সংনেষ্ট কেবকিবা
১.১৫

প্রকেটিি সিইজলাইি জনিপ আবছ নক িা?

[বকািঃ ১= হযাঁ; ২=িা;]

হযাঁ হবল নিস্তানিি নিিিি নদি।
১.১৬

প্রকবেি নিজাইি ও সস্পনসনফবকশি [বকািঃ ১= হযাঁ; ২=িা;]
অনু ায়ী কাজ সর্ম্ি হবে নক িা?
নদ িা থাবক িবি সকি সিই?

১.১৭

প্রকেটিি এনিট প্লাি আবছ নক িা?

[বকািঃ ১= হযাঁ; ২=িা;]

থাকবল উবেখ করুি।
১.১৮

নদ এনিট প্লাি িা থাবক িবি সকি সিই?

১.১৯

প্রকেটি নিি বানিি সেবয় সর্ম্ি হবি নক িা?
নদ সর্ম্ি িা হয় িবি সকি হবি িা এিং
কি নদি িাড়াবিাি পনিকেিা আবছ?

১.২০

প্রকবেি িিাে সঠিকভাবি পাওয়া াবে নক
িা? নদ িা পাওয়া ায় িবি িাি কািণ
নক?

১.২১

আপিাি প্রকেটি নিনভি নিভাে ও েন্ত্রণালয় কতৃক
ব নিয়নেি েনিটনিং হয় নক িা? হযাঁ/ িা
েনিটনিং হবয় থাকবল প্রনিষ্ঠািগুবলাি িাে ও পনিদশববিি িানিখ িলুি।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১.২২

প্রকবেি িিাে থা থ আবছ নক িা?

১.২৩

প্রকে অঙ্গনভনিক িাস্তিায়বি সেস্যা ( নদ
থাবক) উবেখ করুি

১.২৪

সেস্যা সোিাবি নক নক পদবক্ষপ নিবয়বছি
িা কিণীয় নক িবল েবি কবিি?

পািা-3

পরিরর্ষ্ট-৪
১. প্রকে পনিিালক ও সংনেষ্ট কেবকিবা
১.২৫

ঠিকাদাি প্রনিষ্ঠাি প্রবয়াজিীয় জিিল
নিবয়াে কবিবছ নক িা? হযাঁ/ িা
উিি িা হবল এবক্ষবত্র আপিাি প ববিক্ষণ
জািাি

১.২৬

এই প্রকবে ব্যিহৃি ন্ত্রাংশ ও োলাোল
এি গুণেি োি সকেি নছল? (নকছু
ন্ত্রাংবশি সটস্ট নিবপাট ব
প ববিক্ষণ কবি সদখা হবি)

১.২৭

আবলািয প্রকবেি জন্য িাৎসনিক

হযাঁ/ িা

কেবপনিকেিা প্রস্তুি আবছ নক িা?
থাকবল নিস্তানিি নলখি।
(পিােশবক কতৃক
ব প্রকবেি শুরু সথবক
সিগুবলা কেব-পনিকেিা প ববিবক্ষণ কিা
হবি)
১.২৮

িাৎসনিক কেবপনিকেিা অনু ায়ী অগ্রেনি হবে নক িা? হযাঁ/ িা
িা হবয় থাকবল কািিসহ নিস্তানিি িলুি
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১.২৯

প্রকবে ভূনে অনিগ্রহণ কিা হবয় থাকবল িা পনিকেিা থাকবল িা কিটুকু?

১.৩০

জনে অনিগ্রহণ নক সর্ম্ি হবয়বছ? হযুঁ হবল সকাি এলাকাবি এিং কিটুকু অনিগ্রহণ হবয়বছ?
নদ িা হবয় থাবক িবি িাি কািণ কী? নিস্তানিি িলুি।

১.৩১

ভূনে অনিগ্রহণ জনিি জটিলিাি কািবণ কিটুকু প্রকে ব্যয় ও সেয়বক্ষপণ হবয়বছ/হবে?

১.৩২

অনিগ্রহবণি জন্য কী কী পদবক্ষপ সিওয়া হবয়বছ?

১.৩৩

জনে অনিগ্রহবণ নিলবম্বি ফবল প্রকে কাবজি নক ক্ষনি হবয়বছ? হযাঁ হবল কী কী ক্ষনি হবয়বছ িবল
আপনি েবি কবিি?

১.৩৪

কিনদবিি েবধ্য জনেি অনিগ্রহণ সর্ম্ি হবি িবল আপনি েবি কবিি?

১.৩৫

প্রকবেি সানি বক ব্যিস্থাপিাি জন্য একজি প্রকে পনিিালক(নপনি) নিবয়াে কিা হবয় থাবক, এই প্রকে
পনিিালক পূণ বকালীি িা খন্ডকালীি িা সেয়াদ সশষ হওয়াি আবেই িদনল জনিি কািবণ প্রকবেি সকাি
িিবিি ক্ষনি হবি পাবি িবল েবি কবিি? এ সর্ম্বকব আপিাি সুপানিশ তুবল িরুি।
পািা-4

পরিরর্ষ্ট-৪
১. প্রকে পনিিালক ও সংনেষ্ট কেবকিবা
১.৩৬

আপিাি দৃনষ্টবি প্রকবেি সিল নদকগুবলা
নক নক?

১.৩৭

আপিাি দৃনষ্টবি প্রকবেি দ্যি বল নদকগুবলা
নক?

১.৩৮

আপিাি দৃনষ্টবি প্রকবেি ঝনুঁ ক আবছ নক?
থাকবল উবেখ করুি

১.৩৯

আপিাি দৃনষ্টবি প্রকবেি সুব াে আবছ নক?
থাকবল উবেখ করুি।

১.৪০

প্রকবেি সোনপ্তি পি সৃষ্ট সুনিিানদ সটকসই কিাি লবক্ষয সকাবিা পদবক্ষপ আবছ নক িা? হযাঁ/ িা
নদ থাবক িবি সংযুনি নহসাবি প্রদাি করুণ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১.৪১

সকাবিা সুপানিশ িা েিােি থাকবল নলখি

১.৪২

ক্রেিি বোি িানহদা পূিবণি লবক্ষয এ

টিক নদিঃ হযাঁ/িা

িিবণি আবিা প্রকে হাবি সিওয়াি
পনিকেিা আবছ নক?

নলখি…………………………

উিি হযাঁ হবল নিস্তানিি িলুি
১.৪৩

প্রকবে কিজি পিােশবক নিবয়াবেি
সংস্থাি নছল ?

১.৪৪

িাি েবধ্য কিজি পিােশবক নিবয়াে কিা
হবয়বছ।

১.৪৫

িিবোবি কিজি কেবিি আবছি।

১.৪৬

পিােশববকি নিবয়াে প্রনক্রয়া সর্ম্বকব
নিস্তানিি িলুি।

১.৪৭

সদনশ ও নিবদনশ পিােশববকি সংখ্যা উবেখ
করুি।

১.৪৮

পিােশবক কা বপনিনি (TOR) অনু ায়ী
কাজ কবিনছল নকিা?

পািা-5

পরিরর্ষ্ট-৪
১. প্রকে পনিিালক ও সংনেষ্ট কেবকিবা
১.৪৯

পিােশবক কতৃক
ব সকাি প্রকাি প্রনিবিদি
জো সদওয়া হবয়বছ নকিা ? এ সর্ম্বকব
নিস্তানিি িলুি।

১.৫০

নিনপনপ অনু ায়ী পিােশবক িািদ িিাে
অবথ বি নক পনিোণ পিােশবক িািদ এ
প বন্ত ব্যয় হবয়বছ?

২. প্রকে সাইবট কেবিি িাপাউবিা কেবকিবা
ক. প্রকে প্রণয়ি, িাস্তিায়ি ও পনিিীক্ষণ
২.১
২.২
২.৩
২.৪
২.৫

প্রকবেি জন্য পনিিানলি নফনজনিনলটি নিবপাট ব প্রণয়ি/প বাবলািিায় ভূনেকা নলখি।
………
প্রকবেি িকশা প্রণয়ি সংক্রান্ত…
নিনপনপ প্রণয়ি সংক্রান্ত…
প্রকে িাস্তিায়বি…
প্রকে কাবজি আনথ বক ও সভৌি অগ্রেনি সর্ম্বকব িলুি।
১। আনথ বকঃ…………………।
২। সভৌি অিকাঠাবোঃ …………………
আপনি নক েবি কবিি িানক সেয়াবদ প্রকেটি থা থভাবি সোপ্ত হবি? নদ হযাঁ হয় িবি সকি েবি হয়ঃ
১।
২।
৩।

২.৬
২.৭
২.৮

নদ িা হয় িবি িাি কািণ কী?
১।
২।
৩।
প্রকে সংবশািবিি কািবণ প্রকবেি প্রাক্কনলি ব্যয় বৃনিি কািণ কী?
কী কী কািবণ প্রকবেি িাস্তিায়ি নপনছবয়বছ?
প্রকে িাস্তিায়বিকাবল নিনপনপ/আিনিনপনপি সকাি সেস্যা/র্াটনি আবছ িবল আপিাি েবি হবয়বছ নক?
হযাঁ হবল কী কী র্াটনি আবছ িবল আপিাি েবি হয়?
ক। িকশাঃ
খ। পনিকেিাঃ
ে। সম্ভািিাঃ
পািা-6
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২. প্রকে সাইবট কেবিি িাপাউবিা কেবকিবা
র্। রুট নিি বািিঃ
ঙ। খাল পুিঃখিি ও ফােবাি কযািাল নসবস্টেঃ
ি। খাবলি েভীিিাঃ
জ। ভূনে অনিগ্রহণ

২.৯
২.১০

ে। পার্ম্ হাউস, পার্ম্, নপ্রবপইি নেটাি সংক্রান্তঃ
প্রকবেি ভূনে অনিগ্রহণ সর্ম্বকব নিস্তানিি িলুি।
প্রকে িাস্তিায়বিি সেয় সিনশ সিওয়াি কী? থাসেবয় প্রকে সোপ্ত কিবি হবল কী কী কিবি হবি?
১।
২।
৩।

২.১১

প্রকবেি গুণেি োি ঠিক িাখবি কী কী িিবিি ব্যিস্থা নিবয়নছবলি? ………

২.১২

ঠিকাদানি প্রনিষ্ঠাি কতৃক
ব গুণেি োবিি ব্যিযয় র্টবল কী কী িিবিি ব্যিস্থা গ্রহণ কবিনছবলি?
………
নপনপনপ’ি নভনিবি সসি ব্যিস্থাপিা দল (IMO) নিবয়াে সদওয়া হবয়বছ কী?

২.১৩

কিগুবলা সসি ব্যিস্থাপিা দল কাজ কিবছ?

২.১৪

প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দলগুবলা কীভাবি েঠিি হবয়বছ?

২.১৫

সসি ব্যিস্থাপিা দলগুবলা স্বািীিভাবি কাজ কিবি িা পািাি অন্তিায়গুবলা কী হবি পাবি িবল েবি
কবিি?

২১.৬

িাস্তিায়ি সেিয় কনেটি (ICC) েঠি কিা হবয়বছ নক? হবল কীভাবি?

২.১৭

িাস্তিায়ি সেিয় কনেটি ও প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দবলি েবধ্য সকাবিা প্রকাি সেস্যা পনিলনক্ষি হবে
কী?
পানি ব্যিস্থাপিা সংস্থাগুবলা (WMG, WMF, WMA) কীভাবি প্রাইবভট সসি ব্যিস্থাপিা দবলি সাবথ
সহব ানেিা কিবছ?

২.১৮
২.১৯

এলএলনপগুবলা কৃনষ েন্ত্রণালয় সথবক সঠিক সেবয় সিিিাহ হবয়বছ নক িা?

২.২০

প্রকে প্রণয়ি ও িাস্তিায়বি সকৌশলেি র্ভল নছল নকিা? থাকবল সসগুবলা এনড়বয় াওয়াি উপায় কী?

২.২১

প্রকে িাস্তিায়বি প্রিাি িাঁিাগুবলা কী কী? আপিািা সসগুবলা কীভাবি সোিাি কিবছি?

২.২২

প্রকবেি িলোি ও সোপ্ত অঙ্গসমূবহি িক্ষণাবিক্ষণ কীভাবি কিা হবে?

২.২৩

িক্ষণাবিক্ষবণ জিিবলি সংকট িবয়বছ নকিা? থাকবল সসটি কীভাবি সোিাি কিবছি?
পািা-7
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২. প্রকে সাইবট কেবিি িাপাউবিা কেবকিবা
২.২৪
২.২৫

সসি ব্যিস্থাপিা দবল েনহলাবদি প্রনিনিনিত্ব আবছ নকিা? থাকবল কি শিাংশ?
প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি সিল নদক সর্ম্বকব নলখি।

২.২৬

প্রকে িাস্তিায়বি নিিটি দ্যি বল নদক সর্ম্বকব নলখি।

২.২৭

প্রকবেি সকািরূপ ঝনুঁ ক িবয়বছ নকিা সস সর্ম্বকব নলখি।

২.২৮

প্রকে সথবক কী কী িিবিি সুব াে সৃনষ্ট হবি িবল আপনি েবি কবিি?

নিবম্নি ছক অনুসাবি প্রকবেি প্রিািিে অঙ্গসমূবহি উপি আপিাি েন্তব্য প্রদাি করুি
ক্রনেক প্রকবেি অঙ্গসমূহ
িিবোি অিস্থা ও
আশানুরূপ অগ্রেনি কিণীয়
অগ্রেনি
িা হবল িাি কািণ
৪.১
উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি
৪.২
স্লুইি পুিি বাসি
৪.৩
স্লুইি নিেবাণ (২×৩ সভন্টস)
৪.৪
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি
৪.৫
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ
(২×২ সভন্টস, ১×১ সভন্টস, ১×৫
সভন্টস)
৪.৬
খাল পুিঃখিি
৪.৭
ফােবাি কযাবিল নসবস্টে
৪.৮
নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ পিনি
উিিকিণ
৪.৯
নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ (ভূেভবস্থ পাইপলাইবিি আংনশক নিেবাণ;
ফাবেবি সসি ব্যিস্থাপিা) (িতুি
প্যাবকজ)(নিিটি প্যাবকজ একীভূি)

িথ্য সংগ্রহকািীি িাে:---------------------------স্বাক্ষি:-------------------------------------------সোিাইল িম্বি:------------------------------------
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উিিদািাি আইনি িংেণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা ১২০৭
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
সিকনলস্ট-৩: সকআইআই (প্রকে সংনেষ্ট উপবজলায় কেবিি কৃনষ সম্প্রসািণ ও েৎস্য কেবকিবা)
মুহুিী সসি প্রকবেি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়ি ও দনিরতািা ূরিীকিণ
এিং েঙ্গা-কবপািাক্ষ সসি প্রকে ও নিস্তা প্রকবেি অনুরূপ উিয়বিি নিনেি “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট
ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” প্রকে এলাকায় ৪০৫ নকনে খাল পুিঃখিি, ১৭.৮৫ নকনে উপকূলীয় িাঁি
নিেবাণ, ২টি স্লুইস নিেবাণ, ৪টি স্লুইস পুিি বাসি, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো নিেবাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠাবো পুিি বাসি,
১টি বিদ্যযনিক সািবস্টশি নিেবাণ, ২১০ নকনে নিদ্যযৎ নিিিণ লাইি, ১৮০০০ সহক্টি ফােবাি কযাবিল নসবস্টে নিেবাণ,
৮৫০টি নিে সংখ্যা, ৮৫০টি পার্ম্ হাউস, ৮৫০টি সহিাি ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পার্ম্ নিেবাণ, ৮৬০টি নপ্রবপইি নেটাি সিিিাহ
ও ৮৫০ নকনে ইউনপনভনস পাইপ লাইি নিেবাবণি উবয নাে গ্রহণ কিা হবয়বছ। প্রকেটি াবি সুষ্ঠুভাবি থা থ সেবয় সোপ্ত
হয়, কাবজি গুণেি োি িজায় থাবক এিং প্রকে সংল্ন  এলাকাি জীিিোি উিয়বি ভূনেকা িাবখ সস জন্য আইএেইনি
কতৃক
ব পিােশবক নিবয়াবেি োধ্যবে এই প্রকবেি নিনিড় পনিিীক্ষণ কা বক্রে পনিিানলি হবে।
ক. উিিদািাি পনিিয়
১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
১.৬

উিিদািাি িাে:
েন্ত্রণালয়/সংস্থাি িাে:
পদিী:
সোিাইল িম্বি:
ই-বেইল:
অিস্থাি:

১. কৃনষ সম্প্রসািণ কেবকিবা
১.১

এই প্রকে এলাকায় সািািণ কী িিবিি ফসবলি িাষিাস হয়?

১.২

প্রকেটি সংিাবিি ফবল ফসবলি িাবষি সকাবিা নভিিা এবসবছ কী?

১.৩

মুহুিী সসি প্রকবেি সংিাবিি ফবল ফসবলি উৎপাদিশীলিায় সকাি পনিিিবি লক্ষয কিা াবে নক
িা?

১.৪

প্রকে সংনেষ্ট এলাকায় সসবিি পানিি উৎস কী?
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১. কৃনষ সম্প্রসািণ কেবকিবা
১.৫

২০১৪ সাবলি তুলিায় িিবোবি মুহুিী সসি প্রকবেি পানি সিিিাবহ সকেি পনিিিবি হবয়বছ িবল
েবি কবিি?

১.৬

িলোি প্রকবেি ফবল শুষ্ক সেৌসুবে ফসল উৎপাদবিি জন্য প্রবয়াজিীয় পনিোণ সসবিি পানিি
সংস্থাি সর্ম্বকব নলখি।

১.৭

ফসল উৎপাদবি সসি ব্যিস্থাপিা দলগুবলাি ভূনেকা সকেি িবল েবি কবিি?

১.৮

এই প্রকবেি ফবল শুষ্ক সেৌসুবে ফসলী জনে কী পনিোণ বৃনি সপবয়বছ?

১.৯

কৃষক প বাবয় সসি সুনিিা বৃনিি কািবণ ফসল উৎপাদবি কী িিবিি নভিিা এবসবছ?

১.১০

এই প্রকবেি ফবল ফসল উৎপাদি সংক্রান্ত ২টি সিল নদক তুবল িরুি।

১.১১

এই প্রকবেি ফবল ফসল উৎপাদি সংক্রান্ত ২টি দ্যি বল নদক তুবল িরুি।

১.১২

প্রকে এলাকায় ফসল উৎপাদি সংক্রান্ত সকাবিা সুপানিশ থাকবল িা তুবল িরুি।

২. েৎস্য কেবকিবা
২.১

িলোি প্রকবেি িদী িা খালগুবলাবি োছ িাষ হবে নকিা? হবল কী পনিোণ জলাশবয় িা হবে?

২.২

প্রকে এলাকায় কী কী িিবিি োছ িাষ কিা হয়?

২.৩

িিবোবি পূবি বি সিবয় োছ সিনশ পাওয়া ায় নকিা?

২.৪

মুহুিী সসি প্রকবেি ফবল ২০১৪ সাবলি তুলিায় োছ িাবষি কী িিবিি পনিিিবি হবয়বছ িবল েবি
কবিি?

২.৫

সংিাবিি ফবল প্রকে এলাকায় োবছি উৎপাদিশীলিা সকেি বৃনি পাবি িবল েবি কবিি?

২.৬

এই প্রকবেি ফবল োছ িাষ সংক্রান্ত ২টি সিল নদক তুবল িরুি।

২.৭

এই প্রকবেি ফবল ফসল উৎপাদি সংক্রান্ত ২টি দ্যি বল নদক তুবল িরুি।

২.৮

প্রকে এলাকায় োছ িাষ সংক্রান্ত সকাবিা সুপানিশ থাকবল িা তুবল িরুি।

িথ্য সংগ্রহকািীি িাে:---------------------------স্বাক্ষি:-------------------------------------------সোিাইল িম্বি:------------------------------------
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েণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা ১২০৭

নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
উপকািবভােীবদি জন্য সকস স্টানিি প্রশ্নোলা
ক.উিিদািাি ব্যনিেি ও সপশােি িথ্যানদ
১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
১.৬
১.৭
১.৮
১.৯
১.১০
১.১১
১.১২

১.১৩

২.১
২.২

উিিদািাি িাে:
নপিাি িাে:
োিাি িাে:
স্বােী/স্ত্রীি িাে:
গ্রাবেি িাে:
ইউনিয়বিি িাে:
উপবজলা:
সজলা:
িয়স:
উিিদািাি সোিাইল
িং:
উিিদািাি নলঙ্গ:
উিিদািাি সপশা:

আপনি অত্র এলাকায়
কি িছি ািৎ িসিাস
কিবছি?

……………িছি

[ সকাি: ১= েনহলা, ২=পুরুষ]

সপশাঃ ১=কৃনষ; ২=িাকুিী; ৩=ব্যিসা; ৪=কৃনষ েজুি;
৫=নিিা/ভযাি/বঠলাোনড়/; ৬=লঞ্চ/বিৌকা/অবটানিিা/িাজবাি োনড়/ট্রাক িা
িাস িা অন্যান্য িড় োনড়ি ড্রাইভাি; কুটিি নশে/কাোি/কুোি/িাঁিী;৭=ক্ষুরতা
উবয নােিা(বপানি, িাইসনেল/স’নেল োনলক/ইটভাটা; ৮=অন্যান্য ( নদ
থাবক) উবেখ করুি
ক)স্থায়ী িানসন্দা খ) স্থািান্তনিি ……………িছি(পূণ ব িছি উবেখ
করুি)

খ.প্রকে িাস্তিায়ি সংক্রান্ত
আপনি “ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
সর্ম্বকব কী জাবিি?
প্রকবেি ব্যিহাি কিা উপাদাবিি গুণেি োি ও সানি বক কাবজি োি নিবয় নক আপনি সন্তুষ্ট?
হযাঁ হবল, সকি? …………।
িা হবল, সকি? …………।

২.৩

এই প্রকবেি ফবল আপনি নক িিবিি উপকাি পাবিি িবল আশা কবিি?

২.৪

উপকূলীয় িাঁিটিি পুিি বাসি কাবজি ফবল আপনি নক উপকৃি হবয়বছি?

২.৫

স্লুইবসি পুিি বাসি কাজটি নক সঠিক উপাবয় ও নিনদ বষ্ট সেবয় র্বটবছ?
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২.৬

প্রকবেি এই কাজটি িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাবি বি কেবকিবােণ িদািনক কীভাবি কিবছি?

২.৭

আপনি নক েবি কবিি পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি প্রনক্রয়াবি অনিক সেয় লােবছ?

২.৮

খাল পুিঃখিবিি পূবি ব অিস্থা সকেি নছল?

২.৯

খাবলি িলবদশ ভিাট হওয়াি কািণগুবলা কী িবল আপনি েবি কবিি?

২.১০

নপ্রবপইি কািগুব বলা নিিাজব কিাি সক্ষবত্র আপনি নক সকাবিা সেস্যাি সম্মুখীি হবেি?

২.১১

পার্ম্ হাউসগুবলাবি নক নিয়নেি নিদ্যযৎ থাবক?

২.১২

পানি সিিিাবহি সক্ষবত্র আপনি স্মাট ব কাি ব ব্যিহাি কবিি নকিা?

২.১৩

এই প্রকে সিওয়াি আবে জলািাবিি পানিবি নক লিিাি প্রবিশ কবিনছল?

২,১৪

আপিাি জনেবি সসবিি পানিি উৎস নক?

২.১৫

প্রকবেি ফবল জনেবি ফসল িাবষি নিনিড়িা বৃনি সপবয়বছ নক?

৩.১

ে.প্রকবেি সিল/দ্যি বল িযাবলেগুবলা
আপিাি েবি এই প্রকবেি সিল নদকগুবলা কী কী?

৩.২

আপিাি েবি এই প্রকবেি দ্যি বল নদকগুবলা কী কী?

৩.৩

এই প্রকবেি ঝনুঁ ক িা িযাবলে িবয়বছ কী, থাকবল িা কী িিবিি?

৩.৪

প্রকে িলাকালীি সেবয় আপিািা নক সকাি সেস্যাি মুবখ পবড়বছি কখিও? কী কী সেস্যাি সম্মুখীি
হবয়বছি? নকভাবি এই সেস্যাগুবলাি সোিাি কবিবছি?

৩.৫

এই প্রকে সর্ম্বকব আপিাি েিােি ও সুপানিশসমূহ কী কী? নিস্তানিি িলুি দয়া কবি।
অংশগ্রহবণি জন্য আপিাবক অসংখ্য িন্যিাদ

িথ্য সংগ্রহকািীি িাে:

স্বাক্ষি:

সোিাইল িাম্বাি:

িানিখ:
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েণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা ১২০৭
নিনিড় পনিিীক্ষণ সেীক্ষা
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)”
সবিজনেি পনিদশবি সিকনলস্ট
সাইবটি িাে:
উপবজলাি িাে:
সজলাি িাে:
অঙ্গনভনিক কাবজি িাে:

ক্রনেক

সবিজনেি পনিদশবি

১.১

কাবজি িিবোি অিস্থাঃ সোপ্ত/িলোি

১.২

কাবজি গুণেি োিঃ

িিবোি অিস্থা

ভাবলা/গ্রহণব াগ্য/ভাবলা িয়
১.৩

কাবজি BOQ সমূহঃ (প্রনিটি সাইট)

১.৪

নিেবাণ কাজ সংক্রান্ত ড্রইং সমূহ
ক) আনকববটকিািাল
খ)িাকিািাল
ে)অন্যান্য( নদ থাবক)

১.৫

সাইট অি বাি িই

১.৬

নিেবাণ কাজ সর্ম্াদবিি সেয় অনুবোনদি
ড্রইং এি সকাি ব্যিযয় র্বটবছ নকিা।

১.৭

নিেবাণ সােগ্রী সটস্ট কিা হবয়বছ নকিা
ক) এেএস িি
খ) কংনক্রট
ে)অন্যান্য ( নদ থাবক)

পািা-1

পরিরর্ষ্ট-৭
ক্রনেক
১.৮

সবিজনেি পনিদশবি

িিবোি অিস্থা

সাবভব কিা হবয়বছ নকিা
ক) নপ্র-ওয়াকব সলবভনলং
খ) সপাস্ট-ওয়াকব সলবভনলং

১.৯

পিােশবক সংস্থাি িাে ও ঠিকািা
ক)প্রবকৌশলীি িাে
খ)বোিাইল িাম্বাি
নিবম্নি ছক অনুসাবি প্রকবেি প্রিািিে অঙ্গসমূবহি উপি আপিাি েন্তব্য প্রদাি করুি

প্রকবেি অঙ্গসমূহ

িিবোি অিস্থা ও

আশানুরূপ অগ্রেনি িা

অগ্রেনি

হবল িাি কািণ

উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি
স্লুইি পুিি বাসি
স্লুইি নিেবাণ (২×৩ সভন্টস)
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো
পুিি বাসি
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ
(২×২ সভন্টস, ১×১ সভন্টস,
১×৫ সভন্টস)
খাল পুিঃখিি
ফােবাি কযাবিল নসবস্টে
নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ পিনি
উিিকিণ
নিে পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ
(ভূ-েভবস্থ পাইপলাইবিি আংনশক
নিেবাণ; ফাবেবি সসি ব্যিস্থাপিা)
(িতুি প্যাবকজ)(নিিটি প্যাবকজ
একীভূি)
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কিণীয়

পরিরর্ষ্ট-৮
েণপ্রজািন্ত্রী িাংলাবদশ সিকাি
পনিকেিা েন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাে
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
সশি-ই-িাংলা িেি, ঢাকা ১২০৭
িাংলাবদশ পানি উিয়ি সিাি ব িাস্তিানয়ি
“ইনিবেশি ম্যাবিজবেন্ট ইেপ্রুভবেন্ট প্রবজক্ট ফি মুহুিী ইনিবেশি প্রবজক্ট (২য় সংবশানিি)” শীষ বক নিনিড় পনিিীক্ষণ
সেীক্ষা
ক্রয় সংক্রান্ত সিকনলস্ট
(প্রনিটি ক্রয় প্যাবকবজি জন্য আলাদা সিকনলস্ট ব্যিহাি কিবি হবি)
নপনপএ-২০০৬ ও নপনপআি-২০০৮ অনু ায়ী ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যািনল
উিিদািাি পনিিয়
১

উিিদািাি িাে:

২

েন্ত্রণালয়/সংস্থাি িাে:

৩

পদিী:

৪

সফাি িম্বি:

৫

ই-বেইল:

৬

অিস্থাি:

প্যাবকবজি িাে :
ক্রনেক

নিি বানিি
সেয়

নিিিণ

১- দিপত্র আহিাি সংক্রান্ত
১.১
েন্ত্রণালয়/নিভােঃ
১.২
িাস্তিায়িকািী সংস্থাঃ
১.৩
প্রকবেি িােঃ
১.৪
প্যাবকজ/দিপত্র িংঃ
১.৫
কাবজি িিিঃ োলাোল/কা ব/বসিাঃ
১.৬
দিপত্র অনু ায়ী প্যাবকবজি িােঃ
১.৭
প্রনিটি প্যাবকবজ কিটি কবি লট আবছ ?
১.৮
ক্রয়-পিনিঃ
১.৯
দিপত্র পনত্রকায় প্রকাশ কিা হবয়বছ নকিা।
প্রকাবশি িানিখ ও পনত্রকাি িাে।
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প্রকৃি

নিলম্ব

কািণ

পরিরর্ষ্ট-৮
প্যাবকবজি িাে :
ক্রনেক

নিি বানিি
সেয়

নিিিণ

১.১০

দিপত্র (১ সকাটি টাকাি সিনশ নসনপটিউ এি
ওবয়িসাইবট প্রকাশ কিা হবয়বছ নকিা
২-দিপত্র দানখল সংক্রান্ত
২.১
দিপত্র দানখবলি িানিখ কি নছল ?
২.২
কিগুবলা দিপত্র নিক্রয় কিা হবয়বছ ?
২.৩
কিগুবলা দিপত্র জো পবড়বছ ?
২.৪
পুিঃদিপত্র আহিাি কিা হবয়নছল নকিা ?
৩-দিপত্র উন্মুি কিণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত
৩.১
দিপত্র উন্মুি কনেটি’ি কি জি সদস্য সেিবয়
েঠিি হবয়নছল ?
৩.২
৩.৩
৩.৪

৩.৫
৩.৬
৩.৭
৩.৮
৩.৯
৪-কা
৪.১

৪.২
৪.৩
৪.৪
৪.৫
৪.৬
৪.৭

দিপত্র উন্মুি কনেটি’ি কিজি সদস্য দিপত্র
উন্মুি কিবণি সেয় উপনস্থি নছবলি ?
দিপত্র মূল্যায়বি কনেটি হবি ০১ (এক) জি
সদস্য ‘দিপত্র উন্মুি কনেটি’-বি অন্তর্ভবি কিা
হবয়নছল নকিা ?
দিপত্র মূল্যায়ি কনেটিবি অত্র দপ্তবিি িাইবিি
দপ্তি হবি ০২(দ্যই) জি সদস্য অন্তর্ভবি নছবলি
নকিা ?
কি িানিবখ দিপত্র মূল্যায়ি সশষ কিা হবয়বছ ?
উপযুি (বিসপনন্সভ)দিদািাি সংখ্যা কি নছল ?
দিপত্র মূল্যায়ি নিবপাট ব কি িানিবখ থা থ
কতৃপব বক্ষি নিকট জো সদয়া হবয়নছল ?
কি িানিবখ দিপত্র চূড়ান্তভাবি অনুবোনদি
হবয়বছ ?
দিপত্র Delegation of Financial Power
অনু ায়ী থা থ কতৃপব ক্ষ কতৃক
ব অনুবোনদি
হবয়বছ নকিা ?
বাবদশ প্রদাি সংক্রান্ত
কি িািবখ Notification of Award জানি
কিা হবয়নছল ?
Initial Tender Validity Period এি েবধ্য
Contract Award কিা হবয়বছ নকিা ?
Contract Award CPTU- এি Website-এ
প্রকাশ কিা হবয়নছল নকিা ?
প্রাক্কনলি মূল্য (টাকা)
উদ্ধৃি দি(টাকা)
চুনি মূল্য(টাকা)
চুনি অনু ায়ী কাজ সশষ কিাি িানিখ কি
নছল ?
িাস্তবি কাজ সোনপ্তি িানিখ উবেখ করুি।
পািা-2

প্রকৃি

নিলম্ব

কািণ

পরিরর্ষ্ট-৮
প্যাবকবজি িাে :
ক্রনেক

নিি বানিি
সেয়

নিিিণ

৪.৮

কাজ সোনপ্তবি নিলম্ব হবয় থাকবল Liquidated
Damage আবিাপ কিা হবয়বছ নকিা ?
৪.৯
কাজটি মূল ঠিকাদাি (প্রথে কা বাবদশ প্রাপ্ত
ঠিকাদাি) কতৃক
ব সোপ্ত হবয়নছল নকিা ?
৪.১০
ক্রয় কা বক্রে পনিিালিাকািী ঠিকাদানি প্রনিষ্ঠাি
কতৃক
ব একইসাবথ একই প্রনিষ্ঠাবিি/নভি
প্রনিষ্ঠাবিি হবয় কাজ কিবছ নকিা?
৫- নিল প্রদাি সংক্রান্ত
৫.১
প্রকবেি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কেবকিবা কতৃক
ব কাজটি
সম্পূণ বভাবি সোপ্ত েবেব প্রিযায়বিি িানিখ কি ?
৫.২
ঠিকাদাবিি চূড়ান্ত নিবলি পনিোণ ও দানখবলি
িানিখ কি ?
৫.৩
৫.৪
কিবিকৃি আয়কি+ভযাট-এি পনিোণ (টাকা)
৫.৫
নিলবম্ব সকাি নিল পনিবশাি কিা হবয়বছ নকিা ?
৫.৬
নিলবম্ব নিল পনিবশাবিি জন্য সুদ পনিবশাি কিা
হবয়বছ নক িা?
৬-দিপত্র গ্রহণ স াগ্যিা ও স্বেিা সংক্রান্ত
৬.১
দিপত্র প্রনক্রয়াকিবণি সকাি প বাবয় সকাি িিবিি
অনিয়ে হবয়বছ এ নিষবয় আপনি নকছু জাবিি
নকিা ?
৬.২
সকাি অনিয়ে হবয় থাকবল িা সকাি প বাবয় এিং
নক িিবিি অনিয়ে হবয়বছ সস নিষবয় নকছু
জাবিি নক িা?
৬.৩
ক্রবয়ি সক্ষবত্র সিকানি ক্রয়িীনিোলা অনুসিণ
কিা হবয়নছল নকিা
৬.৪
ক্রয়কৃি পণ্য িা োবলি সকাি ওয়াবিনন্ট নছল
নকিা ? থাকবল কি নদবিি ?
৬.৫
দিপত্র প্রনক্রয়াকিণ/কা বাবদশ প্রদাি নিষবয় সকাি
িিবিি অনভব াে নছল নক িা।
৬.৬
অনভব াবেি কািবণ সকাি দিপবত্রি Award
Modification কিবি হবয়বছ নকিা ?
৬.৭
দিপবত্র উনেনখি মূল্য অবপক্ষা অনিক ব্যয়
হবয়নছল নকিা?
৬.৮
পণ্য/োলাোল গুবলাি গুণেি োবিি সক্ষবত্র সকাি
নিচুযনি র্বটনছল নকিা ? হবয় থাকবল সকি ?
৬.৯
সকাি অনভব াে থাকবল উহা নিস্পনি হবয়বছ
নকিা ?
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নিলম্ব

কািণ

পরিরর্ষ্ট-৮

প্রকে িাস্তিায়ি কা বালবয় ক্রয়-পনিকেিা িাস্তি নিত্র

প্যাবকজ প্যাবকজনভনিক ক্রয় পনিকেিাি নিস্তানিি
িং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮ক
৮খ

িথ্য সংগ্রহকািীি িাে ও স্বাক্ষিঃ---------------------------------------------িানিখঃ ----------------------------------------------------------------------
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Description of the Services
গণপ্রজািন্ত্রী োংলাল্পের্ সিকাি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
োস্তোয়ন পরিেীক্ষণ ও মূল্যায়ন রেিাগ
পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-৪
স্টর্ল্পি োংলা নগি, ঢাকা
www.imed.gov.bd
রনরেে পরিেীক্ষণ সেীক্ষাি জন্য রনে শারচি প্রকল্পল্পি রেেিণী ও পিােশবক প্ররিষ্ঠাল্পনি কা বপনিনি (ToR):
ক. প্রকল্পল্পি রেেিণীঃ
1.
প্রকল্পল্পি নাম

:

Irrigation Management Improvement Project
(IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP)

২.

উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/রেিাগ

:

পারন সম্পে মন্ত্রণালয়

৩.

োস্তোয়নকািী সংস্থা

:

োংলাল্পের্ পারন উন্নয়ন স্টোি শ

৪.

প্রকল্পল্পি অেস্থাি

:

নিভাে
িট্টগ্রাে

সজলা
স্টফনী

িট্টগ্রাে

উপল্পজলা
পিশুিাে, ছােলিাইয়া, ফুলোজী,
সফিী সদি ও সসািাোজী
নেিসিাই

৫. অনুল্পমারেি োস্তোয়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :
নিষয়
মূল
ms‡kvwaZ
(1g)

সোট
45735.72

অনুবোনদি প্রাক্কনলি ব্যয়
নজওনি
প্র:সা:
8935.72 36800.00

46710.16

8935.72

37774.44

িাস্তিায়ি কাল
অন্যান্য
-

অনুবোদবিি
িানিখ

জুলাই, ২০১৪ হবি জুি,
২০২০
জুলাই, ২০১৪ হবি জুি,
২০২২

৬. cÖK‡íi D‡Ïk¨ t


সানি বকভাবি ফসল উৎপাদি বৃনিি োধ্যবে মুহুিী সসি এলাকা র্ভি ১৭,০০০ সহ: জনেবি সসি সুনিিা প্রদািপূি বক খায ন
নিিাপিা নিন ি কবি জিেবিি জীিিোি উিয়ি ও দানিরতািা ূরিীকিবণি ব্যিস্থা কিা;



েহুিী সসি প্রকে (MIP) এি আধুনিকায়ি ও প্রকে সুনিিাবভােীবদি অংশগ্রহবণি োধ্যবে সটকসই উিয়ি, পনিিালিা
ও িক্ষণাবিক্ষণ;



িন্যা ও লিণািিা প্রনিবিাি, সােি সথবক সুিক্ষা এিং সসি সুনিিা প্রদাি পুি বক নিয নোি পানি সর্ম্বদি কা বকি
ব্যিহাি;



মুহুিী সসি প্রকবেি সভৌি নিেবাণ কাবজ িদািকী, ভূেভবস্থ পাইপলাইি স্থাপবিি িক্সা প্রণয়ি ও সসি িাজব আদাবয়ি
জন্য Irrigation Management Operator (IMO) নিবয়াে;



মুহুিী সসি প্রকবেি িাস্তি কাবজি অিনশষ্ট নিজাইি সর্ম্িকিণ, প্রাক্কলিসহ নজ-সক এিং নিস্তা সসি প্রকবে অনুরূপ
উিয়বিি নিনেবি পূণ বাঙ্গ সেীক্ষা কাজ পনিিালিা জন্য Project Management and Design Consultant
(PMDC) নিবয়াে কিা; এিং
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সানি বকভাবি কৃষবকি আয় বৃনি ও উিি জীিিোি নিন িকিণ।

৭. cÖK‡íi cÖavb cÖavb A½ t প্রকল্পল্পি আওিায় মূল কার্ শক্রল্পমি মল্পে িল্পয়ল্পেঃ












উপকূলীয় িাঁি পুিি বাসি
স্লুইি পুিি বাসি
স্লুইি নিেবাণ
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো পুিি বাসি
পানি নিয়ন্ত্রণ অিকাঠাবো নিেবাণ (২×২ সভন্টস, ২×৪ সভন্টস,
১×৭ সভন্টস)
খাল পুিঃখিি
িাপাউিা অনফস সেিােি
ফােবাি কযাবিল নসবস্টে
নিদ্যযিায়ি নিনলকিণ পিনি উিিকিণ
পনিিালি ও িক্ষণাবিক্ষণ িীে
নসনি/ভাট
নফন্যান্স িাজব নিউনিং ইেনপ্লবেবন্টশি

২২.৬ নক:নে:
৪টি
২টি
৩টি
৫টি
৪৬০ নক:নে:
১টি
১৭০০০ সহঃ
১৮০ নক:নে:
সথাক
সথাক
সথাক

খ. পিামর্শল্পকি কার্ শপরিরি (TOR) :
৮.০

পিামর্শল্পকি োরয়ত্বঃ
(১) প্রকল্পল্পি রেেিণ )পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমােন/সংল্পর্ািসিি অিস্থা, অে শায়ল্পনি রের্য় ইিযারে সকল প্রল্পর্াজয
িথ্য( প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(২) প্রকবেি অথ বিছিনভনিক কেব পনিকেিা, অথ বিছিনভনিক িিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রেস্তারিি অঙ্গরিরিক
োস্তোয়ন )োস্তে ও আরে শক( অগ্রগরিি িথ্য সংগ্র , সরন্নল্পের্ন, রেল্পির্ণ, সািণী/ স্টলখরচল্পত্রি মােল্পম
উপস্থাপন ও পর্ শাল্পলাচনা;
(৩) প্রকল্পল্পি উল্পেশ্য অজশল্পনি অেস্থা পর্ শাল্পলাচনা ও প্রকবেি উবেশ্য ও লে সেবেি আবলাবক output প বাবয়ি
অজবি প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(৪) প্রকল্পল্পি আওিায় সম্পারেি/চলমান রেরিন্ন পণ্য, কার্ শ ও স্টসো সংগ্রল্প ি )Procurement( স্টক্ষল্পত্র প্রচরলি
সংগ্র আইন ও রেরিমালা )রপরপএ, রপরপআি, উন্নয়ন স ল্পর্াগীি গাইিলাইন ইিযারে( এিং প্রকে দনলল
উনেনখি ক্রয় পনিকেিা প্ররিপালন কিা ল্পয়ল্পে/ ল্পে রক না স্টস রের্ল্পয় তুলিামূলক পর্ শাল্পলাচনা ও পর্ শল্পেক্ষণ;
)৫( প্রকল্পল্পি আওিায় সংগৃ ীি/সংগৃ ীিব্য পণ্য, কার্ শ ও স্টসো পরিচালনা এেং িক্ষণাল্পেক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয়
জনেলস (বটকসই পনিকো) আনুর্রঙ্গক রের্য় পর্ শাল্পলাচনা ও পর্ শল্পেক্ষণ;
(৬) প্রকল্পল্পি আওিায় সংগৃ ীি/সংগ্রল্প ি প্ররক্রয়ািীন রেরিন্ন পণ্য, কার্ শ ও স্টসো সংরিষ্ট ক্রয়চুরিল্পি রনি শারিি
স্টেরসরফল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুণগি মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পরিেীক্ষণ/র্াচাইল্পয়ি মােল্পম
সংগ্র কিা ল্পয়ল্পে/ ল্পে রক না স্টস রের্ল্পয় পর্ শাল্পলাচনা ও পর্ শল্পেক্ষণ;
(৭) প্রকল্পল্পি ঝরুঁ ক অে শাৎ োস্তোয়ন সম্পরকশি রেরিন্ন সমস্যা স্টর্মন অে শায়ল্পন রেলম্ব, োস্তোয়ল্পন পণ্য, কার্ শ ও
স্টসো ক্রয়/সংগ্রল্প ি স্টক্ষল্পত্র রেলম্ব, ব্যেস্থাপনায় অেক্ষিা ও প্রকল্পল্পি স্টময়াে ও ব্যয় বৃরি ইিযারেি কািণস
অন্যান্য রেক রেল্পির্ণ, পল্পর্ শাল্পলাচনা ও পর্ শল্পেক্ষণ;
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(৮) প্রকে অনুবোদি সংবশািি (প্রব াজয সক্ষবত্র) অথ ব িিাে, অথ ব ছাড়. নিল পনিবশাি ইিযানদ নিষবয় িথ্যউপাবিি প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(৯) উিয়ি সহব ােী সংস্থা ( নদ থাবক) কতৃক
ব চুনি স্বাক্ষি, চুনিি শিব, ক্রয় প্রস্তাি প্রনক্রয়াকিণ ও অনুবোদি,
অথ ব ছাড়, নিল পনিবশাবি সম্মনি ও নিনভি নেশি এি সুপানিশ ইিযানদি িথ্য-উপািনভনিক প বাবলািিা ও
প ববিক্ষণ;
)১০( প্রকল্প সমারিি পি সৃষ্ট সুরেিারে স্টটকসই (sustainable) কিাি লল্পক্ষয মিামি প্রোন;
(১১) প্রকবেি উবেশ্য, লক্ষয, প্রকবেি কা বক্রে, িাস্তিায়ি পনিকেিা, প্রকে ব্যিস্থাপিা, ঝনুঁ ক, সেয়াদ, ব্যয়, অজবি
ইিযানদ নিষয় নিবিিিা কবি একটি SWOT ANALYSIS;
(১২) প্রকল্প সংরিষ্ট নরেপত্র পর্ শাল্পলাচনা ও মাঠ পর্ শায় ল্পি প্রাি িল্পথ্যি রেল্পির্ল্পণি আল্পলাল্পক সানি বক প বাবলািিা,
প ববিক্ষণ, ও প্রল্পয়াজনীয় সুপারির্স একটি প্ররিল্পেেন প্রণয়ন কিল্পে ও জািীয় কমশর্ালায় প্ররিল্পেেনটি
উপস্থাপন কিল্পে। জািীয় কমশর্ালায় প্রাি মিামি সরন্নল্পের্ কল্পি চূোন্ত প্ররিল্পেেন প্রণয়ন কিল্পে;
)১৩( প্রকল্প ব্যেস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক রনল্পয়াগ, জনেল রনল্পয়াগ, প্রকল্প ব্যেস্থাপনা করমটিি সিা, প্রকল্প রেয়ারিং
করমটিি সিা আল্পয়াজন, কমশপরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন, সিাি ও প্ররিল্পেেল্পনি রসিান্ত োস্তোয়ন, অগ্রগরিি
িথ্য স্টপ্রেিণ ইিযারে প বাবলািিা ও প ববিক্ষণ;
(১৪) কর্তপশ ক্ষ কর্তক
শ রনি শারিি অন্যান্য রের্য়ােলী।
৯. পিােশবক প্রনিষ্ঠাি ও পিােশববকি প্রকৃনি ও স াগ্যিাঃ
ক্রনেক পিােশবক প্রনিষ্ঠাি ও
পিােশবক প্রনিষ্ঠাবিি
পিােশবক
১)
পিােশবক প্রনিষ্ঠাি

২)

ক) টিে নলিাি-

নশক্ষােি স াগ্যিা

অনভজ্ঞিা
 েবিষণা এিং প্রকে পনিিীক্ষণ ও
মূল্যায়ি সংক্রান্ত স্টানি পনিিালিায়
ন্যযিিে ০১(এক) িছবিি অনভজ্ঞিা।

স্বীকৃি নিশ্বনিয নালয় সথবক
নসনভল/পানি সর্ম্দ
ইনেনিয়ানিং-এ স্নািক
নিগ্রীসহ সংনেষ্ট নিষবয়
োস্টাস ব/উচ্চিি নিগ্রী
থাকবল অগ্রানিকাি প্রদাি
কিা হবি।

 পানি সর্ম্দ সংনেষ্ট কাবজ কেপবক্ষ ১০
(দশ) িছবিি অনভজ্ঞিা;
 টিে নলিাি নহবসবি কাজ অনভজ্ঞিা;
 পানি সর্ম্দ ষ্ট্রাকিািাল নিজাইি সংনেষ্ট
কাবজ অরিজ্ঞিা;
 প্ররকউিল্পমন্ট (রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআি২০০৮) সংক্রান্ত কাল্পজি অরিজ্ঞিা;
 কনর্ম্উটাি রের্ল্পয় ব্যে ারিক জ্ঞান এিং
 প্ররিল্পেেন উপস্থাপনায় রেল্পর্র্ েক্ষিা।

খ) নেি-সলবভল
ইরিরনয়াি

স্বীকৃি নিশ্বনিয নালয় সথবক
ন্যন্যিে নসনভল/পানি সর্ম্দ
ইনেনিয়ানিং-এ স্নািক নিনগ্র
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 পানি সর্ম্দ সংনেষ্ট কাবজ ০৫ (পাঁচ)
িছবিি অনভজ্ঞিাস
অফল্পটক রসে
ম্যাল্পনজল্পমন্ট সম্পল্পকশ কারিগরি জ্ঞান ।
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ে) আথ ব-সাোনজক
নিবশষজ্ঞ

(র্) পরিসংখ্যানরেে

স্বীকৃি নিশ্বনিয নালয় সথবক  আথ ব-সাোনজক েবিষণা/ প্রিাে মূল্যায়ন/
সোজনিজ্ঞাি/
রনরেে পরিেীক্ষণ সংনেষ্ট কাবজ ০৫ (পাঁি)
অথবিীনি/স্টিিলপল্পমন্ট
িছবিি অনভজ্ঞিা।
োরিজ/পরিসংখ্যান/
সমাজকল্যাণ/সমাজকমশ
রের্ল্পয় স্নািক ও স্নািল্পকািি
রিগ্রীিািী
স্বীকৃি নিশ্বনিয নালয় সথবক  িথ্য সংগ্র , ব্যেস্থাপনা ও রেল্পির্ল্পণ ০৩
পনিসংখ্যাি/
ফনলি
(রিন) েেল্পিি োস্তে অরিজ্ঞিা;
পনিসংখ্যাি নিষবয় স্নািক ও
 প্ররিল্পেেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় েক্ষিা;
স্নািবকািি নিগ্রী
এেং
 কনর্ম্উটাি রের্ল্পয় ব্যে ারিক জ্ঞান।

১০. রনম্নরলরখি প্ররিল্পেেনসমূ োরখল কিল্পি ল্পেঃ
ক্র িং
1. ইিবসপশি নিবপাট ব

প্রনিবিদবিি িাে

দানখবলি সেয়
চুনি সর্ম্াদবিি ১৫ নদবিি েবধ্য

2. ১ে খসড়া প্রনিবিদি

চুনি সর্ম্াদবিি ৭৫ নদবিি েবধ্য

3. ২য় খসড়া প্রনিবিদি

চুনি সর্ম্াদবিি ৯০ নদবিি েবধ্য

4. চূড়ান্ত প্রনিবিদি (িাংলায় ৪০ করপ ও ইংবিনজবি ২০ করপ) চুনি সর্ম্াদবিি ১০০ নদবিি
েবধ্য
১১. লাবয়ন্ট কতৃক
ব প্রবদয়:
 প্রকে দনলল ও প্রকে সংনেষ্ট নিনভি প্রনিবিদি (স েি: আইএেইনি-০৫ প্রনিবিদি);
 নিনভি সস্টকবহাডাবিি সাবথ স াোব াবেি জন্য প্রবয়াজিীয় সহব ানেিা প্রদাি।
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