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Acronyms and Abbreviations
ACV

:

Aggregate Crushing Value

ADP

:

Annual Development Programme

BBS

:

Bangladesh Bureau of Statistics

DCIs

:

Data Collection Instruments

DCC

:

Dhaka City Corporation

DCP

:

Dynamic Cone Penetrometer

DPP

:

Development Project Proposal

DWASA

:

Dhaka Water Supply and Sewerage Authority

FGD

:

Focus Group Discussion

GOB

:

Government of Bangladesh

HBRI

:

Housing and Building Research Institute

IMED

:

Implementation Monitoring and Evaluation Division

KII

:

Key Informant Interview

LTM

:

Limited Tendering Method

M&E

:

Monitoring & Evaluation

MOF

:

Ministry of Finance

MRC

:

MR Consultants

PCR

:

Project Completion Report

PD

:

Project Director

PIC

:

Project Implementation Committee

PIU

:

Project Implementation Unit

PPA

:

Public Procurement Act

PPR

:

Public Procurement Rules

PMC

:

Project Management Committee

PRA

:

Participatory Rural Appraisal

PSC

:

Project Steering Committee

PWD

:

Public Works Department

QA/QC

:

Quality Assurance and Quality Control

RFQ

:

Request for Quotation

RDPP

:

Revised Development Project Proposal

SC

:

Steering Committee

SRS

:

Simple Random Sampling

TC

:

Technical Committee

TFV

:

Ten Percent Fine Value

TOR

:

Terms of Reference

TQM

:

Total Quality Management
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UDD

:

Urban Development Directorate
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ননফ বাী ায-ংক্ষে

গৃাণ  গণপূতব ভন্ত্রণারক্ষয ধীন যাজধানী উন্নন কর্তব ে কর্তক
ব ফাস্তফানাধীন “পূফ বাচর নতুন য” প্রকল্পটি
অদৄননক নাগনযক সুনফধা ম্বনরত দদক্ষয ফক্ষচক্ষ ফড় নযকনল্পত অফানক প্রকল্প। ঢাকা ক্ষযয ার্শ্বফতী এরাকা
ফ ধযক্ষনয অদৄননক সুক্ষমাগ-সুনফধা স্বংম্পূন ব নতুন টাউনন গক্ষড় তুক্ষর ঢাকায নফদ্যভান নফার জনক্ষগানিয
অফান চা কভাক্ষনাআ প্রকক্ষল্পয মূর উক্ষেশ্য। প্রকক্ষল্পয অতা ৬২৭৭.৩৬ একয জনভ নধগ্রণ কযা ক্ষক্ষছ এয
ভক্ষে নাযাণগঞ্জ ংক্ষ ৪৫৭৭.৩৬ একয এফং গাজীপুয ংক্ষ ১৫০০ একয মা ৩০টি দক্টক্ষয বাগ কযা ক্ষক্ষছ ফাকী
১৫০ একক্ষয ঢাকা দজরায নিরক্ষেত থানা কুনড়র ফ্লাআবায এফং নরংক দযাড ননভমানন ব্যফহৃত নেনে । প্রকল্পটিক্ষত
নফনবন্ন অকাক্ষযয ফ বক্ষভাট ২৭,১৭১টি (অফানক-২৫,০১৬টি, প্রানতিাননক-৪২৩টি, নডক্ষলাক্ষভটিক-৬৩টি, ফানণনজিক১০৩০টি, প্রাননক-৪৭৩টি, নো প্রনতিান-১৬৬টি) লট এফং ৬২,০০০টি িাাট বক্ষভক্ষেয সুক্ষমাগ যক্ষক্ষছ।
প্রকল্পটিয ফ বক্ষল ংক্ষানধত প্রাক্কনরত ব্য ৭৭৮২১৪.৫৭ রে টাকা মায ম্পূণ বটাআ যাজউক্ষকয ননজস্ব থ ব। প্রকল্পটিয
ফাস্তফানকার জুরাআ ১৯৯৫ আং দথক্ষক জুন ২০১৩ আং ম বন্ত নছর মা যফতীক্ষত দকফর ভাত্র ভ ংক্ষানধত ক্ষ জুন
২০১৮ আং ম বন্ত ফনধ বত কযা ক্ষক্ষছ । প্রকক্ষল্পয প্রধান প্রধান ংগমূ ক্ষরা ভূনভ নধগ্রণ, ভূনভ উন্নন, নরংক দযাড
ননভবাণ, কুনড়র ফ্লাআবায ননভবাণ , দরক  জরাধায উন্নন , যাস্তা ননভবাণ, দেন ননভবাণ, ব্রীজ ননভবাণ, স্কুর  ধভী
প্রনতিান ননভবাণ , নফদ্যিৎ , ানন  গ্যা যফযা, আতিানদ। প্রকল্পটিয এনপ্রর-২০১৭ আং ম বন্ত- অনথ বক ক্রভপূনঞ্জত
গ্রগনত ৩৫% (টাকা-২৭৩৮.৪৮দকাটি) এফং দবৌত ক্রভপূনঞ্জত গ্রগনত প্রা ৫৭%। উক্ষেখ্য দম, ংক্ষানধত নডনন
নুমাী উক্ত ভক্ষ দবৌত  অনথ বক ক্রভপূনঞ্জত গ্রগনত ৯৫% ায কথা নছর।
এিাক্ষন উক্ষেিি কযা প্রক্ষাজন দম, প্রকক্ষল্পয অযনডননক্ষত াায লিাে  নফদ্যিৎ, ানন  ঃননষ্কান, দেক্ষনজ,
কভন আউটিনরটি ডাক্ট, গ্যা, দটনরক্ষপান আতিানদ িাক্ষত ংস্থানকৃত থ ব (মায নযভান প্রা টাঃ ২৩৫০ দকাটি ভাত্র)
ফাদ দযক্ষি (দমক্ষতু ংনিষ্ট ংস্থাগুক্ষরায নযকল্পনা নযফতবন জননত কাযক্ষন কাজ/িযচ কযক্ষত াযক্ষছন না) নাফ
কযা ক্ষর প্রকক্ষল্পয াভনগ্রকবাক্ষফ ক্রভপূনঞ্জত অনথ বক গ্রগনত দাড়া ৫০.৪১% (প্রা) এফং মায তুরনা প্রকক্ষল্পয
ারনাগাদ ফাস্তফ ক্রভনঞ্জত গ্রগনত দাড়া ৭০.০০% (প্রা)।
প্রকক্ষল্পয ক্র ংক্রান্ত নফলক্ষ নযফীেণকৃত ২৮টি প্যাক্ষকক্ষজয ৫৬টি উাদান নফক্ষিলণ  নযদবন কক্ষয দদিা মা দম,
কাম বাক্ষদক্ষ দম ভক্ষয ভক্ষে কাম বক্রভ ম্পন্ন কযায কথা নছর তা মথাভক্ষ ভাপ্ত না কক্ষয নতনযক্ত ভক্ষ ম্পন্ন
কক্ষযক্ষছ। ক্ষনক দেক্ষত্র কাম বাক্ষদ প্রদান কযক্ষত নফরম্ব রেি কযা নগক্ষক্ষছ । নযফীেক্ষণ দদিা মা দম, নমুনা
প্যাক্ষকক্ষজয ক্র কাম বক্রভ ননঅয-২০০৩, ননএ-২০০৬  ননঅয-২০০৮ এয ননক্ষদ বনা নুযণ কক্ষয দযত্র
অফান, মূল্যান  কাম বাক্ষদ প্রদান কযা ক্ষক্ষছ মায নফস্তানযত ম বাক্ষরাচনা প্রনতক্ষফদক্ষনয চতুথ ব ো এ উক্ষেি কযা
ক্ষক্ষছ।
ভূনভ নধগ্রণ  পূনফ বান প্রনক্রা প্রকক্ষল্পয ফাস্তফ গ্রগনত ১০০% দদিাক্ষনা ক্ষর প্রস্তানফত ভূনভ নধগ্রণ এফং
এতদংক্রান্ত ব্য ঢাকা দজরা প্রাক এয কাম বারক্ষয চানদা দভাতাক্ষফক নযক্ষাধ কযা ক্ষক্ষছ ফক্ষর যাজউক উক্ষেি
কক্ষযক্ষছ। ফাস্তক্ষফ রুগক্ষঞ্জ ভূনভ নধগ্রণ  পুনফ বান ংক্রান্ত জটিরতা কভ নযরনেত ক্ষর কানরগক্ষঞ্জ ব্যাক
জটিরতা রেি কযা নগক্ষক্ষছ। তাযআ পরশ্রুনতক্ষত প্রকক্ষল্পয ফাস্তফানকাযী ংস্থায াক্ষথ স্থানী েনতগ্রস্থক্ষদয ংঘাত
দরক্ষগআ যক্ষক্ষছ। যাজউক কানরগঞ্জ ংক্ষয দবৌত ফকাঠাক্ষভা ফাস্তফাক্ষন ঠিক ভক্ষ ম্পন্ন কযক্ষত াক্ষযনন। ভূনভ
উন্নক্ষন ফাস্তফ গ্রগনত ৮০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ ফাকী ২০% কাজ জুন-২০১৭ আং াক্ষরয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত
ভ ননধ বানযত ক্ষর ভূনভ নধগ্রণ  পূনফ বান ংক্রান্ত জটিরতা তা কক্ষফ নাগাদ ম্পন্ন ক্ষফ নননিত ন। দরক 
িাক্ষরয উন্নন কাক্ষজয ফাস্তফ গ্রগনত ৩০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ। ফাস্তক্ষফ দরকাংক্ষয ভূনভ উন্নন কাজ নডজাআন 
চুনক্তক্ষভাতাক্ষফক দল না া ফতবভাক্ষন ফাস্তফতায ননযীক্ষি দিানকায দরক উন্নন  যোকক্ষল্প যাভবক প্রনতিান
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কর্তক
ব প্রণীত ংক্ষানধত েনং-নডজাআন  এনিক্ষভট নুমাী কাজ চরক্ষছ। ফাকী ৭০% কাজ জুন-২০১৭ আং ভক্ষয
ভক্ষে ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত ভীভা থাকক্ষর তা জুন-২০১৮ আং ভক্ষয ভক্ষে ম্পন্ন ক্ষফ ফক্ষর নননিত ন।
কুনড়র ফ্লাআবায ননভবাণ চুনক্ত নুমাী ২ ফছক্ষয ম্পাদক্ষনয নযকল্পনা থাকক্ষর প্রা ৩ ফৎয দদযীক্ষত ৩১-০৩২০১৫ আং তানযক্ষি ৯৭% কাজ ম্পন্ন ক্ষ ফ্লাআবাযটি চালু ক্ষক্ষছ। দৌন্দর্য্ব ফধ বণ  পৄটবাযব্রীজ ননভবাণ কাজ
থ বাৎ ৩% কাজ ফাকী যক্ষক্ষছ মা এিন প্রনক্রাধীন । এভতাফস্থা, ফ্লাআবাক্ষযয কাজ কক্ষফ নাগাদ চূড়ান্তবাক্ষফ ম্পন্ন
ক্ষফ তা যাজউক নননিত কযক্ষত াক্ষযনন। পূফ বাচর নরংক দযাক্ষডয কাজ ননভবাণ চুনক্ত নুমাী ২ ফছক্ষয ম্পাদক্ষনয
নযকল্পনা থাকক্ষর তা ১ ফছয ফনধ বত কযা ক্ষর ননভবাণ কাজ ৮০% ম্পন্ন ক্ষক্ষছ। ফাকী ২০% কাজ কক্ষফ নাগাদ
দল ক্ষফ যাজউক তা নননিত কযক্ষত াক্ষযনন।
বিন্তযীন যাস্তা ননভবাণ কাক্ষজয ফাস্তফ গ্রগনত ৫০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ। ফাকী ৫০% ননভবাণ কাজ জুন-২০১৮ আং
াক্ষরয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত তানযি থাকক্ষর তা ম্পন্ন ক্ষফ ফক্ষর নননিত ন। দেন  ক্র দেন ননভবাণ
কাক্ষজয ফাস্তফ গ্রগনত ৫০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ। ফনষ্ট ৫০% ননভবাণ কাজ জুন-২০১৮আং ভক্ষয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয
নযকনল্পত ভীভা থাকক্ষর তা ম্পন্ন ক্ষফ নননিত ন। ব্রীজ ননভবাক্ষণয ফাস্তফ গ্রগনত ৫০% দদিাক্ষনা ক্ষর
দভাট ৬১টি ব্রীক্ষজয ভক্ষে ৩২টি ভাপ্ত ক্ষক্ষছ, ৮টি চরভান যক্ষক্ষছ এফং ২১টিয এিন কম বাক্ষদ দদা নন। গাজীপুয
ংক্ষয ১৫টি ব্রীজ, ৫১ নকঃনভঃ যাস্তা  লট নরায ননভবাক্ষণয কাজ দনৌফাননীক্ষক দদা ক্ষক্ষছ মা ফাস্তফান ীঘ্রআ শুরু
ক্ষফ ফক্ষর জানা নগক্ষক্ষছ।
ভূনভ উন্নক্ষনয যীেক্ষনয জন্য ৮টি প্যাক্ষকক্ষজয নফনবন্ন স্পক্ষটয অযএর দটি কযা । এয ভে ৬টি প্যাক্ষকক্ষজয
পরাপর ঠিক াা মা ফনষ্ট ২টি প্যাক্ষকক্ষজয ভক্ষে নকছু নফচুিনত নযরনেত  । প্রকনেয নননভবত/ননভবানাধীন
দভাট ৪৬টি প্রধান ন্যান্য tertiary এফং access যাস্তায ভনে ৫টি যাস্তায নডনন ( Dynamic Cone
Penetrometer) দটষ্ট কক্ষয যাস্তায দফজ টাআক্ষয কক্ষম্পকন মাচাআ কযা  মাক্ষদয ৫ টিয ভনে ৩টিয গুণগতভান
অানুরূ াা মা এফং ২ টিয পরাপক্ষর নকছু নফচুিনত নযরনেত  । নরংক দযাড  বিন্তযীন ১ টি যাস্তায
নফটুনভনা লরোনযয এক্সট্রাকন লেি এরনজআনড ল্যাফক্ষযটযীক্ষত কযা  এফং পরাপর কানিত াা মা । যাস্তায
কাক্ষজ ব্যফহৃত দিাা, দষ্টান নচস্, ফানর, আতিানদয
ACV (Aggregate Crushing Value) ও TFV (Ten
Percent Fine Value) যীো এরনজআনড ল্যাফক্ষযটযীক্ষত কযা  এফং ব্যফহৃত ভারাভানরয গুনগত ভাক্ষন নকছু
নফচুিনত নযরনেত  । Gradation এফং Proportion লেনেয পরাপনরও নকছুটা নফচুিনত নযরনেত ।
নননভবত ২ টি দতু এফং কুনড়র ফ্লাআবাক্ষযয দেক্ষত্র িাভায দটষ্ট এয ভােক্ষভ কংনক্রক্ষটয দেনথ্ যীো কযা  এফং
গুণগতভান কানিত পরাপর নুমাী াা মা ।
প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন স্থানী জনগণ  জনপ্রনতনননধক্ষদয স্বতঃস্ফুতব ংগ্রন  ক্ষমানগতা নছরনা। স্থানী নধফাীক্ষদয
েনতপূযন  পুনফ বান ব্যফস্থা ম্পন্ন না কক্ষযআ প্রকক্ষল্পয লট নফতযন  দবৌত ফকাঠাক্ষভা ননভবাক্ষণয কাজ শুরু া
স্থানী নধফাী  প্রকল্প কর্তব ক্ষেয াক্ষথ ংঘাত ঘক্ষটক্ষছ। ফতবভান যকায এ প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন দৃঢ় প্রনতশ্রুনতফদ্ধ
া প্রকল্প ফাস্তফান প্রনক্রা  নকছুটা প্রান নপক্ষয দক্ষক্ষছ এফং নফনবন্ন ক্ষেয উন্নন কভবকান্ড দ্রুত গনতক্ষত এনগক্ষ
চক্ষরক্ষছ। পক্ষর প্রকল্পক্ষক দকন্দ্র কক্ষয প্রকল্প এরাকা নফার অথ ব-াভানজক কভবকান্ড শুরু ক্ষক্ষছ।
মনদ এ প্রকল্পটি ১৯৯ ৫ আং াক্ষর শুরু কযায কথা নছর নকন্তু তা নুক্ষভাদক্ষন ২০০৫ আং ার
ম বন্ত দরক্ষগ মা ।
প্রকল্পটিয ফাস্তফানকার জুরাআ ১৯৯৫ আং দথক্ষক জুন ২০১৩ আং ম বন্ত নছর মা যফতীক্ষত দকফর ভাত্র ভ ংক্ষানধত
ক্ষ জুন ২০১৮ আং ম বন্ত ফনধ বত কযা ক্ষক্ষছ । প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন দীঘ ব ২৩ ফৎক্ষয ভাপ্ত না ায নফরক্ষম্বয প্রধান
কাযণগুক্ষরা তুক্ষর ধযা ক্ষরা- ননধ বানযত ভক্ষ ভূনভয নধগ্রণ, দির  লট ফযাক্ষেয কাম বক্রভ ম্পূণ ব না া; ভূনভ
ংক্রান্ত মাফতী নফলমূ মথা- গাজীপুয ংক্ষয (প্রা ২৫%) জনভ নধগ্রণ  দির মথাভক্ষ বুক্ষঝ না াা
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(২০১২ আং ক্ষন াা মা) প্রকক্ষল্পয উন্নন কাম বক্রভ নযচারনা নফরনম্বত া; ভূনভ নধগ্রণ, পূনফ বান, দির,
লট ফযাে আতিানদ কাম বক্রক্ষভ যাজউক্ষকয এক্ষিট  ভূনভ ািায অতাধীন থাকা প্রকল্প নযচারক স্বংম্পূণ বরুক্ষ 
স্বাধীনবাক্ষফ প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ নযচারনা কযক্ষত না াযা; েনতগ্রস্থক্ষদয ভাভরায কাযক্ষণ প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ অদরক্ষতয
অক্ষদক্ষ স্থনগত থাকা এফং নযক্ষফ ছাড়ত্র ংক্রান্ত জটিরতা প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ স্থনগত থাকা; প্রকল্প নযচারক্ষকয
দানত্ব  কতবব্য ারক্ষন যাজউক্ষকয দচাযম্যান  দফাক্ষড বয উয ফহুরাংক্ষ ননববযীরতা; অনথ বক Disbursement
েভতা না থাকা প্রকল্প নযচারক্ষকয দানত্ব  কতবব্য মথামথবাক্ষফ ারন কযক্ষত না াযা; ১/১১ ভকারীন ভক্ষ
ভারাভার নযফন  ন্যান্য ভস্যায কাযক্ষন প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ ফন্ধ থাকা; েনতগ্রস্থ নযফাক্ষযয েনতপূযন প্রানপ্ত 
পূনফ বাক্ষনয ব্যফস্থা নননিত না কক্ষয ফায ফায উক্ষেদ নবমান নযচারনায পক্ষর স্থানী েনতগ্রস্থ এফং ভূনভ
ভানরকক্ষদয াক্ষথ প্রকল্প কর্তব ে  পুনরক্ষয ংঘল ব এফং ভাভরা দভাকেভায জট থাকা; প্রকক্ষল্পয শুরুক্ষত ানন,
নফদ্যিৎ, গ্যা যফযাক্ষ ংনিষ্ট কর্তব েমূক্ষয ম্মনত থাকা ক্ষে যফতীক্ষত ম্মনত প্রদান কযা এ ক্ষেয
ফাস্তফান দফনযবাগ ম্পন্ন; প্রকল্প কাম বক্রক্ষভ ংনিষ্ট কানযগযী জনফক্ষরয প্রতুরতা।
প্রধানভন্ত্রীয দঘালণা নুমাী পূফ বাচক্ষরয নধফাী কর েনতগ্রস্থ জনভয ভানরক দমন পূফ বাচক্ষর ফফা কযক্ষত াক্ষয
তায প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা। অক্ষন্দারন, াভরা  ভাভরায কাযক্ষণ প্রকল্প এরাকা জনযকাযীযা ঠিক তথ্য
ননববয জনয কাম বক্রভ নযচারনা কযক্ষত াক্ষযনন। েনতগ্রস্থযা এিন দমক্ষতু উন্নক্ষনয ক্ষে ফস্থান ননক্ষক্ষছন তাআ
যাজউক ঠিক  তথ্য ননববয জনয কাম বক্রভ পূনযা নযচারনা কযা  এ ব্যাাক্ষয েনতগ্রস্থ নযফাক্ষযয প্রকৃত তথ্য
উস্থাক্ষনয ভােক্ষভ তাক্ষদয প্রাপ্য প্রদাক্ষন প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা একান্ত দযকায। েনতগ্রস্থ লট প্রাপ্তক্ষদয প্লনেয
কাঠা প্রনত জনভয মূল্য অয কভ া উনচত ফক্ষর েনতগ্রস্থযা দাফী কক্ষযক্ষছন, এক্ষেক্ষত্র প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা।
নুিনতভ ৩১ তক ভূনভ নধগ্রক্ষণ জনভয েনতগ্রস্থ ভানরকক্ষক ৩ কাঠায লট দদা ক্ষর েনতগ্রস্থ মাক্ষদয ১০০ নফঘা
জনভ নছর এভন ১০ ন্তান ফাফা-ভাক্ষক ১টি ৩ কাঠায লট ফযাে দদা ক্ষক্ষছ মা লট ফযাক্ষেয দেক্ষত্র যাজউক্ষকয
পূননফ বক্ষফচনায দজাড় দাফী যাক্ষি।
াধাযণ কিাক্ষটগযীক্ষত লট ফযােপ্রাপ্ত ভানরকক্ষক লট নফনক্র কযক্ষত দকান জনযভানা নদক্ষত  না থচ েনতগ্রস্থ জনভয
ভানরক্ষকযা তাক্ষদয ফযােকৃত লট নফনক্র কযক্ষত দগক্ষর কাঠা প্রনত ২ রে টাকা জনযভানা নদক্ষত । এ বফলম্য ননযন
কযা দযকায। েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগক্ষণয মাক্ষদয নধগ্রণকৃত জনভয নযভাণ ৩১ তাংক্ষয কভ ভানরকক্ষদয লট
ফযাে দদা নন। তাযা যাজউক্ষকয ননভ নুমাী লট ফযাে রাক্ষবয নুযুক্ত া তাক্ষদয ফহুতর ফ্লাট কক্ষয
াশ্রী মূক্ষল্য ফ্লাট এয ভানরকানা প্রদান কযা দমক্ষত াক্ষয। স্থানী েনতগ্রস্থযা প্রথক্ষভ অক্ষন্দারন, ভাভরা  াভরা
নরপ্ত থাকায কাযক্ষণ তাক্ষদয ক্ষনক্ষকআ যাজউক্ষকয ননধ বানযত ভক্ষ লক্ষটয জন্য অক্ষফদন কযক্ষত াক্ষযননন নফধা
তাক্ষদযক্ষক পুনযা অক্ষফদক্ষনয সুক্ষমাগ কক্ষয দদা। েনতগ্রস্থক্ষদয দেক্ষত্র স্বাভী  স্ত্রী উবক্ষয অরাদা অরাদা জনভয
ভানরকানায দেক্ষত্র মনদ পৃথকবাক্ষফ ৩১ তাং ম বন্ত জনভ নধগ্রণ ক্ষ থাকক্ষর স্বাভী  স্ত্রী দ্য’জক্ষনয নাক্ষভআ অরাদা
অরাদা লট ফযাক্ষেয প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা । নকছু নকছু েনতগ্রস্থক্ষদয ফযাে প্রাপ্ত সুনফধাজনক লক্ষটয অআনড
নযফতবন কক্ষয নকছু সুনফধাক্ষবাগীক্ষদয নাক্ষভ ফযাে দদা ক্ষক্ষছ ফক্ষর ভুক্তক্ষবাগীক্ষদয দকউ দকউ নবক্ষমাগ কক্ষযক্ষছন। এ
নফলক্ষ প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা ।
ফত নবটা  ন্যান্য অফাদী/ নাফাদী জনভয মূল্য নধগ্রণকারীন ভ একআ ফাজায দয নুমাী নযক্ষাধ কযা
 মা েনতগ্রস্থযা লমৌনক্তক  ন্যার্য্ ক্ষক্ষছ ফক্ষর ভক্ষন কক্ষযন না। ফত নবটা জনভয মূল্য বৃনদ্ধ কক্ষয তা নযক্ষাধ
কযায জন্য েনতগ্রস্থযা দাফী কক্ষযক্ষছন। যাজউক্ষকয এক্ষিট  ভূনভ ািা জনভয অআনড, নকনস্ত প্রদান, দযনজক্ষেন,
লট স্তান্তয আতিানদ কভবকাক্ষন্ড যাজউক্ষকয এক দশ্রনীয কভবচাযী  দারার চক্ষক্রয কাক্ষছ প্রা কর ধযক্ষণয লট
ভানরকগণ যাননয স্বীকায ক্ষক্ষছন ফা প্রনতননত ক্ষেন। এ ব্যাাক্ষয যাজউক্ষকয প্রক্ষাজনী দক্ষে গ্রণ কক্ষয
যানন ফন্ধ কযা দযকায। প্রকল্প এরাকা ফনস্থত কফযস্থান, ভনজদ, প্রাআভাযী স্কুর, াআ স্কুর আতিানদয ব্যাাক্ষয
যাজউক্ষকয দ্রুত এফং কাম বকযী নদ্ধান্ত গ্রণ কযা।
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প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন প্রকল্প নযচারক, এক্ষিট  ভূনভ ািা, যাজউক্ষকয দচাযম্যাক্ষনয ভক্ষে স্বাথ বক ভন্ব ঘটিক্ষ
প্রকল্পটিয পর ফাস্তফান কযা। প্রক্ষাজনী প্রাননক  অনথ বক েভতা প্রকল্প নযচারকক্ষক প্রদাক্ষনয ভােক্ষভ প্রকল্প
ফাস্তফাক্ষন মথামথ কর্তত্ব
ব  জফাফনদীতা নননিত কযক্ষত ক্ষফ।
প্রকল্প এরাকা দ্রুত নাগনযক সুক্ষমাগ সুনফধামূ ( Utility Services) প্রদানপূফ বক ভানুক্ষলয ফফাক্ষয উক্ষমাগী
নযক্ষফ গক্ষড় দতারায ব্যফস্থা কযা দযকায মাক্ষত দ্রুত নগযাণ প্রনক্রা ( Township) শুরু । প্রকক্ষল্প ানন 
ঃব্যফস্থায জন্য ঢাকা াা কর্তক
ব প্রথক্ষভ ম্মনত এফং যফতীক্ষত াযগতা প্রকা কযা প্রাথনভকবাক্ষফ গবীয
নরকূক্ষয ভােক্ষভ ানন যফযাক্ষয উক্ষেিগ গ্রণ কযা দমক্ষত াক্ষয। প্রস্তানফত কভন আউটিনরটি ডাক্ট ননভবাণ তিন্ত
ব্যফহুর  দীঘ ব দভাদী া জরুযী নবনিনত নফদ্যিৎ যফযাক্ষ প্রচনরত নফদ্যিৎ িাভ/পুক্ষরয ভােক্ষভ ব্যফস্থা কযা ক্ষর
ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফ সৃনষ্ট ক্ষফ। ন্যান্য আউটিনরটি ানবব মথা-দটনরক্ষপান, দভাফাআর দপান  আোযক্ষনট
ংক্ষমাক্ষগয জন্য প্রক্ষাজনী উক্ষেিগ গ্রণ কযা। লট ভানরক্ষকযা পূফ বাচক্ষর ফফা শুরু কযক্ষর নচক্ষযআ গবীয নরকূক্ষয
ভােক্ষভ যফযকৃত াননয ঘাটনত দদিা নদক্ষফ। তাআ নত দ্রুত ভূ-উনযবাগ াননয দাধন ব্যফস্থা কক্ষয তা যফযাক্ষয
প্রক্ষাজনী উক্ষোগ গ্রণ কযা।
যাজউক প্রধানত: অফান প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নবজ্ঞ । পূফ বাচর নতুন য প্রকল্পটি প্রচনরত অফান প্রকল্প দথক্ষক
নবন্নতয । তাআ পূফ বাচক্ষরয ভত নতুন য প্রকল্প চন  ফাস্তফাক্ষন ফহু চিাক্ষরঞ্জ যক্ষক্ষছ । ফতবভান যকায প্রকল্পটিক্ষত
নতুন কানযগযী প্রযুনক্ত ম্বনরত অদৄননক নগযান সৃনষ্টয প্রা ব্যাত দযক্ষিক্ষছ । প্রস্তানফত কভন আউটিনরটি ডাক্ট
ননভবাণ প্রফতবক্ষনয ভােক্ষভ পূফ বাচর নতুন য প্রকল্পটিক্ষত উন্নক্ষনয নতুন ভাত্রা যুক্ত ক্ষত মাক্ষে । প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ
যাজউক নযকনল্পত দভাদ জুন ২০১৮ আং াক্ষরয ভক্ষে ভাপ্ত কযক্ষত েভ ক্ষফ ফক্ষর প্রনতভান ক্ষে না । তক্ষফ
প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ ভাপ্ত কযায দেক্ষত্র ংনিষ্ট কর ংস্থায াক্ষথ যাজউক্ষকয ভন্ব  ক্ষফ বাচ্চ প্রক্ষচষ্টা ব্যাত যািা
দযকায । এভতাফস্থা, যাজউক পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয ফনষ্ট কাম বক্রভ নযচারনা কযায দেক্ষত্র Exit Plan
নননফ Master Plan বতযী কক্ষয ফাস্তফানাধীন প্রকক্ষল্পয ফাস্তফনবনিক প্রধান প্রধান ভস্যাগুক্ষরা নচনিত কক্ষয
ফাস্তফান কভবসূচী প্রনক্ষনয ভােক্ষভ যাজউক্ষকয দস্য (উন্নন) এয দনর্তক্ষত্ব প্রধান প্রক্ষকৌরীয যানয তত্বাফধাক্ষন
Master Plan নুমােী তা ধান ধান ফাস্তফােননয ব্যফস্থা গ্রন কনয ফনষ্ট কাম বক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযা  ভাপ্তকৃত
কাম বক্রক্ষভয যেণাক্ষফেক্ষনয দেক্ষত্র নীনতগত নদ্ধান্ত গ্রণ কযক্ষত াক্ষয মাক্ষত প্রকল্প এরাকা মথাীঘ্র ফফাক্ষয উযুক্ত
নযক্ষফ সৃনষ্ট  ।
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প্রথভ অধ্যা
প্রকদল্পয টভূরভ, রফফযণ ও উদেশ্য
১.1

প্রকদল্পয টভুরভ

ঢাকা একটি সভদরাররটন রটি মা ব্যস্ততভ ও অতযারধক জনফহুর সভগা  সয রযণত দদছ । রফরফএ ২০১১ এয
তথ্য অনুাদয প্রা ১.৫ সকাটি (১,৪৫,৪৩,১২৪ জন) ভানুল ফাাংরাদদদয যাজধানী ঢাকা দয চাকুযী, ব্যফা, রক্ষা ও
অন্যান্য উদেদশ্য স্থাীবাদফ ফফা কযদছ । এই রফার জনাংখ্যায জন্য প্রদাজদনয তুরনা ঢাকা দয আফান
সুরফধা ম্পন্ন ভূরভয রযভাণ অপ্রতুর । পরস্বরু, ঢাকা দযয রফদ্যভান আফারক স্থান রদদন রদদন অততভাত্রায়
জনাকীণ ব এরাকা রযণত দদছ এফাং সইাদথ অস্বাস্থযকয রযদফ রফযাজ কযদছ
। ঢাকা দযয াশ্বফতী
এরাকা রযকরল্পত এফাং স্থাী আফান সুরফধা প্ররতষ্ঠা কদয ঢাকায রফদ্যভান অপ্রতুর ফাভূরভ উয এই রফার
জনদগারিয চা কভাদনা ম্ভফ । এই উদেদশ্যই যাজউক কর্তক
ব পূফ বাচর নতুন য প্রকল্পটি াদত সনা বয়বছ।

১.2

প্রকদল্পয উদেশ্য

ক) ঢাকা দযয াদয এরাকা নতুন আফারক এরাকা সৃরি কযা।
খ) রযকরল্পত নগযাদনয ভাধ্যদভ রযদফদয বাযাম্য যক্ষা কযা।
গ) রযদফ ফান্ধফ ও সটকই রযদফ সৃরি কযা।
ঘ) রফদ্যভান আফান ভস্যায ভাধান কযা এফাং
ঙ) নতুন য উন্নদনয ভাধ্যদভ অথ বননরতক কভবকান্ড বৃরি কযা।

১.3

প্রকদল্পয তফফযণ

পূফ বাচর নতুন য আদৄরনক নাগরযক সুরফধা ম্বররত সদদয ফদচদ ফড় রযকরল্পত আফান এরাকা রযণত দত
চদরদছ। মূর প্রকল্প এরাকা ঢাকায উত্তয-পূফ ব রদদক ৬০৭৭.36 একয জাগা জুদড় ীতরক্ষযা এফাং ফালু নদীয ভধ্যফতী
নাযাণগঞ্জ সজরায রুগঞ্জ থানা এফাং গাজীপুয সজরায কাররগঞ্জ থানা অফরস্থত। প্রকদল্পয অাং ঢাকা সজরায
রখরদক্ষত থানা কুরড়র ফ্লাইওবায এফাং ররাংক সযাড রনভবান পূফ বক টাউনর টিদক এাযদাট ব সযাড প্রগরত স্বযণী
ক্ররাং সথদক ৮ (আট) সরন প্রস্থ এক্সদপ্র যাস্তায ভাধ্যদভ াংযুক্ত কদযদছ মায দূযত্ব ভাত্র ৬.৮০ রক.রভ. এফাং এয
আতন ১৫০ একয। সখাদন রফরবন্ন আকাদযয ২৬,০০০ টি আফারক প্লট, ফ প্রদাজনী অফকাঠাদভা এফাং নাগরযক
সুদমাগ-সুরফধা ৬২,০০০টি অযাাট বদভদন্টয সুদমাগ থাকদছ। যাজউ সকয প্রদচিা এরাকাটিদক রযকরল্পত এফাং
ফধযদনয আদৄরনক সুদমাগ-সুরফধা স্বাংম্পূন ব নতুন টাউনর এরাকা রযণত কযা। এদত প্রকল্প এরাকায
৩৮.৭৪% জরভ আফারদকয জন্য (যকাযী কভমকতমাবদয জন্য ০.৫৩%), ২৫.৯০% যাস্তায জন্য , ৬.৪১%
প্রারনক ও ফারণরজযদকয জন্য, ৩.২০% প্ররতষ্ঠান এফাং রল্প াদকবয জন্য, ৬.৬০% বুজ এফাং উন্ুক্ত স্থাদনয জন্য,
৭.১০% খার এফাং জরাধাদযয জন্য, ২.৫০% সখরাদৄরায জন্য এফাং রক্ষা, স্বাস্থয ও াভারজক অফকাঠাদভা (ভতজদ১৩.৯৮ একয, ভতিয-১.৪৫ একয, বুদ্ধভতিয-০.৩৬ একয, ভাজায-০.০৮ একয, কফযস্থ্ান-১৭.০৫ একয, শ্মান-০.৭৪
একয ইতযারদ ) জন্য ৬.০০% ভূরভ ফযাদেয াংস্থান যদদছ। ভূতভয ব্যফায তনবে াই ছবক শদখাবনা বয়বছ।
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১.4

প্রকল্প এরাকা

“পূফ বাচর রনউ টাউন প্রকল্প" ঢাকায রজদযা দন্ট সথদক ১৬ রকরভ দূযদত্ব ফালু ও ীতরক্ষযা নদী য ভধ্যফতী স্থাদন
নাযাণগঞ্জ সজরায রূগঞ্জ থানা এফাং গাজীপুয সজরায কাররগঞ্জ থানা অফরস্থত ।াংদারধত প্রকল্প ফাস্তফাদনয
াংদারধত ভীভা জুরাই, ১৯৯৫ সথদক রডদম্বয , ২০১৫ । প্রকদল্পয সভাট জরভয রযভাণ ৬2৭৭.৩৬ একয। এয
ভবে ৬০৭৭.৩৬ একয ৩০টি সক্টদয বাগ কযা দদছ । নাযাণগঞ্জ অাংদ ভূরভ উন্নন কাজ
৪৫৭৭.36 একয
২০০২-২০০৩ অথ বফছদয এফাং গাজীপুয অাংদ অফরি ১৫০০ একয জানুারয , ২০১৩ সথদক শুরু দদছ । ফাকী ১৫০
একক্ষয ঢাকা দজরায রখরদক্ষত থানা কুরড়র ফ্লাইওবায এফাং ররাংক সযাড তনভমাবন ব্যফহৃত বয়বছ ।
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রচত্র-১ : ফাাংরাবদবয আতিবক প্রকল্প এরাকা পূফ বাচর নতুন বযয অফস্থ্ান।
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রচত্র-২: প্রকল্প এরাকা পূফ বাচর নতুন য

১.5

প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন, সভাদ বৃরি ও অথ বাশনয অফস্থা

রডদটইর রডজাইন, ব্য রনরূন, সযট রযররডউররাং ও অন্যান্য রযতবদনয কাযদণ প্রকদল্প (আযরডরর’সত) ফরণ বত প্রা
কর অাংবয রযভাণ ও ব্য রযফরতবত দদছ। প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন, সভাদ বৃরি ও অথ বাশনয অফস্থা
তনবচয াযণীবত শদখাবনা বরা।
প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন, সভাদ বৃরি ও অথ বাশনয অফস্থা :
অনুদভাদন ম বা ও
(অনুদভাদন তারযখ)

সভাদ

মূর অনুদভাদন (তারযখঃ
২২/০২/২০০৫)
১ভ াংদাধন (তাতযখঃ
১৪/০৯/২০১০)
১ভ ব্য বৃরি ব্যরতদযদক
সভাদ বৃরি

জুরাই, ১৯৯৫
দত জুন, ২০১০
জুরাই, ১৯৯৫
দত জুন, ২০১৩
জুরাই, ১৯৯৫
দত জুন, ২০১৮

অনুদভারদত
ব্য
(রক্ষ টাকা)
৩৩১১৭৪.৫০

অথ মায়ন (রক্ষ টাকা)
হ্রা/বৃরি (%)
মূর
ফ বদল তজওতফ প্র:া: যাজউবকয
রডররয অনুদভাদসন
তনজস্ব অথ ব
তুরনা
য তুরনা
৩৩১১৭৪.৫০

৭৭৮২১৪. ৫৭ ১৩৪.৯৮%
৭৭৮২১৪. ৫৭

০%

-

-

-

-

৭৭৮২১৪. ৫৭

উৎ: TOR, 2016

১.6

প্রকদল্পয অন্তভুবক্ত প্রধান প্রধান কাম বক্রভ
অাংগ

ভূরভ অতধগ্রণ
ভূরভ উন্নন
সরক ও জরাধায উন্নন
যাস্তা রনভবাণ, সেন রনভবাণ, ব্রীজ রনভবাণ, স্কুর
রনভবাণ ও ধভী প্ররতষ্ঠান
ররাংক সযাড স্থান
কুরড়র ফ্লাইওবায রনভবাণ
রফদ্যযৎ, ারন ও গ্যা যফযা

প্রাক্কররত ব্য
(রক্ষ টাকা)
৫১,২৬৪. ৩৬
৭০,৫৪৬.৬৯
১৮,৩৯০.৮৫

প্রকল্প ব্যদয %
৩.৬২%
৯.০০%
২.৪০%

১,৩১,২৫২.২৬

১৬.৮৬%

৪৮,৫৬৬.৭০
১৯,৪০১.০৭
৮৪,১৬২.০২

৬.২০%
২.৫%
১০.৮১%
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উৎস্য: আযতডতত

১.7

প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক রক্ষযভাত্রা (রডরর এফাং আযরডরর অনুমাী)

প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক রক্ষযভাত্রা তনবে শদয়া বরা:
ফাদজট
সড/অথনব নরতক
সকাড

সকাড ফণ বনা

1
(ক) যাজস্ব উাদান
৪৮৭৪
৪৫০০
৪৮৪০
৪৮০০
৪৮৪৮

2
জরয, রযকল্পনা ও
যাভবক
ভানফরক্ত
প্ররক্ষন (সরাকার ও ফারয)
করন্টদঞ্জরন্প
ওবাযদড

একক

3
LS

অরযরজনার রডরর
ব্য (রক্ষ
টাকা)
রপরজকার
রযভাণ/একক
যাজউদকয
রনজস্ব পান্ড
4
5
LS

700.00
264.42
0.00
1,000.00
4,395.58
6,360.00

রযবাইজড রডরর
রপরজকার
রযভাণ/একক
6
LS

LS

ব্য (রক্ষ টাকা)
যাজউদকয রনজস্ব
পান্ড
7
3,088.59
1,692.10
500
16,154.45
32,308.90
53,744.04

LS

LS

একয

৬১৮৬.২৭

45,964.98

৬২১৩.৫৩

51,264.36

৫১৬.৮৬

80,505.83

৪৫৩.৩০

70,546.69

৪৮১.০৬
৩৯২.১০

2,572.27
49,997.46

৪৭৭.২০
৩১৯.২৮

18,390.85
170,588.96

রকঃরভঃ

৬.৪৮

2,612.77

১৩.৩৩

48,566.70

রকঃরভঃ

৩.১০

30,000.00

৩.১০

19,401.07

রকঃরভঃ

৩০৫.৭৫

30,971.15

৩১৯.২৮

29,985.82

রকঃরভঃ
রকঃরভঃ
৫ টি
৫ টি

৮৮.৪০
৫৯৬.৩১
৬৫০.০০
২১২৬৭.০০

2,433.90
4,399.49
29.08
50.77

১৫২.৬১
৩০৫.২২
২৫০০.০০
৭৫০০০.০০

5,346.85
24,707.45
94.68
1,509.75

৫ টি
৫ টি
৫ টি
৫ টি
রকঃরভঃ

৩৫.০০
০.০০
১৬.০০
৯.০০
৪.৫০

16,976.14
0.00
4,653.02
1,350.00
3,540.54

৬২.০০
৩.০০
৯.০০
৭.০০
৫.২০

44,755.35
5,218.02
1,004.58
1,984.34
3,406.46

৫ টি

১২২০৩৪.০০

218.39

২০০০০০.০০

824.4

ফঃরকঃরভঃ

৪০০.২১

178.29

২৪০৯.৬৮

549.84

ফঃরকঃরভঃ

০.০০

0.00

২৬৭৬.৬০

468.1

ফঃরকঃরভঃ
ফঃরকঃরভঃ
ফঃরকঃরভঃ
রকঃরভঃ

৩৯০৩.৩৪
৯২১.৯৩
০.০০
৪২০.৭১

894.53
292.20
0.00
4,287.36

৩৯০৩.৩৪
১১৫২.৪২
৬৬৯১.৫০
৩২৬.১৯

7,375.98
366.52
1,300.27
13,709.77

LS

রফস্তারযত অনুভান

6,802.16

রফস্তারযত

16,554.53

(খ) মূরধন উাদান
৬৯০১

জরভ অরধগ্রণ ও স্ট্রাকচায
ক্ষরতপূযণ

৭০০১

ভূরভ উন্নমন

৭০৪১
৭০২১

হ্রদ ও খার উন্নমন
অবযন্তযীণ যাস্তা রনভবাণ
পূফ বাচর াংদমাগ ডক
রনভবাদণয
কুরডর ফ্লাইওবাদযয রনভবাণ
পৃষ্ঠ সেন এফাং ক্র সেন
রনভবাণ
সকন্দ্রীম দ্বীদয রনভবাণ
পৄটাত রনভবাণ
ীভাস্তম্ভ রনভবাণ
চক্রান্ত স্তম্ভটিয রনভবাণ

৭০২১
৭০২৬
৭০৪১
৭০২১
৭০২১
৭০৮১
৭০৮১
৭০২৬
৭০২৬
৭০২৬
৭০৪১
৭০৮১

৭০১১
৭০১৬
৭০১৬
৭০৫৬

সতু রনভবাণ
সগ্রড আন রনভবাণ
আন্ডাযা রনভবাদণয
স্লুই সগট রনভবাণ
নদী তীয াংযক্ষণ কাজ
বফজ্ঞারনক প্রথাম
বৃক্ষগুল্মারদয চাল
অরপ রনভবাণ
পুরর ও আনায ফাযাক
রনভবাণ
স্টাপ সকামাট বায রনভবাণ
ভরজদ রনভবাণ
স্কুর রনভবাণ
যাস্তায আদরা ইনস্টদরন

৭০৫৬

বফদ্যযতীকযণ

৬৮৪৫
৭০০৬
৭০১৬

ঘন রভ.
(রক্ষ)
একয
রকঃরভঃ
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ফাদজট
সড/অথনব নরতক
সকাড

৭০৫৬
৭০৪৬
৭০৪৬
৭০৪১
৭০৮১

সকাড ফণ বনা

রফদ্যযৎদকন্দ্র ইনস্টদরন
ারন যফযা রদস্টভ
ইনস্টদরন
নদ বভা রদস্টভ ইনস্টদরন
সেদনজ সনটওমাকব
রদস্টদভয ইনস্টদরন
গ্যা যফযা রদস্টভ
ইনস্টদরন

একক

অরযরজনার রডরর
ব্য (রক্ষ
টাকা)
রপরজকার
রযভাণ/একক
যাজউদকয
রনজস্ব পান্ড
ফণ বনা

LS
LS
LS

রপরজকার
রযভাণ/একক

ব্য (রক্ষ টাকা)
যাজউদকয রনজস্ব
পান্ড

অনুভান ফণ বনা

0.00

MW
LS

রযবাইজড রডরর

রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা

13,098.27
0.00
0.00
4,917.89

13,098.27
0
24,790.00
29,719.22

৭০৫১

সটররদমাগাদমাগ

৭০৪১

উদমাগ সফা নারী রনভবাণ

৬৮১৯

মানফান ও যঞ্জাভ

LS

রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা

৬৮২১

অরপদয আফাফত্র
ডক ও কাঠাদভা
যক্ষণাদফক্ষণ এফাং াংস্কায
আইরডর

LS

LS

75.00

LS

200

LS

LS

0.00

LS

7,500.00

৭০৮১
াফ-সটাটার (মূরধন
উাদান)
(গ) রপরজকার
করন্টদঞ্জরন্প
(ঘ) মূল্য করন্টদঞ্জরন্প

LS

রকঃরভঃ

0.00

0
রফস্তারযত
অনুভান ফণ বনা
রফস্তারযত
অনুভান ফণ বনা
রফস্তারযত
অনুভান ফণ বনা
রফস্তারযত
অনুভান ফণ বনা
রফস্তারযত
অনুভান ফণ বনা

0.00
483.40

0
69,785.00

রফস্তারযত
অনুভান ফণ বনা

9,147.80

9,748.25

0

317,053.14

692,161.63

0.00

12,923.56

7,761.36
331,174.50

19,385.34
778,214.57

উৎ: পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্পয

RDPP,

2010
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রদ্বতী অধ্যা
রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয উদেশ্য, কভবরযরধ ও কাম বদ্ধতত
২.১ ভূরভকা (

Introduction)

ফারল বক উন্নন কভবসূরচ (এরডর) ভুক্ত উন্নন প্রকল্পমূ রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয আওতাধীন ফাস্তফান রযফীক্ষণ ও
মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড) কর্তক
ব রযফীক্ষণ ও মূল্যান কযা  । এয ভাধ্যদভ যকাদযয কর ভন্ত্রণার/রফবাগ
ও াংস্থা কর্তক
ব ফাস্তফানাধীন/ফাস্তফারত প্রকদল্পয ফাস্তফান অফস্থায তথ্য াওা মা। সকান চরভান প্রকদল্পয
ফাস্তফানজরনত ত্রুটি-রফচ্যযরত রযররক্ষত দর আইএভইরড তাদদয প্ররতদফদদনয ভাধ্যদভ াংরিি কর্তব ক্ষদক তা
অফরত কদয এফাং ভাধাদনয জন্য সুারয প্রদান কদয । প্রকল্প ফাস্তফাদনয অফস্থা রযফীক্ষদণয ভাধ্যদভ আইএভইরড
প্রকদল্পয প্রকৃত ফাস্তফান অগ্রগরত , কাদজয গুনগতভান এফাং বরফষ্যদত উন্নন প্রকল্প গ্রদণ কযণী ম্পদকব াংরিি
কর্তব ক্ষদক অফরত কদয।
এরডরভুক্ত উন্নন প্রকদল্পয ফাস্তফান অগ্রগরত রযফীক্ষদণয াাার প্ররত অথ বফছয আইএভইরড যাভবক পাভব
রনদাদগয ভাধ্যদভ ীরভত াংখ্যক চরভান প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ রযচারনা কদয থাদক । এযই ধাযাফারকতা
আইএভইরড চররত ২০১৬-১৭ অথ বফছদযয যাজস্ব ফাদজদটয আওতা গণপূতব ভন্ত্রণারদয অধীদন যাজউক কর্তক
ব
ফাস্তফানাধীন “পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প (১ভ াংদাধন) '' ীল বক প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষদণয উদদ্যাগ রনদদছ ।
আইএভইরড'য এ াংক্রান্ত রযত্র অনুমাী মথামথ প্ররক্রায ভাধ্যদভ এভ আয কনারট্যান্টস্ (
MRC) সক ফরণ বত
প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য যাভবক পাভব রদদফ রনফ বাচন কযা দদছ । উরিরখত প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষণ
রযচারনা কযায রদক্ষয ৬ সপব্রুারয ২০১৭ রযরচরত বা এফাং একই তারযদখ প্রধান
(তল্প ও তক্ত শক্টয) এফাং
রযচারক (পূতব) ফাস্তফান রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ , রযকল্পনা ভন্ত্রণার, সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭-এয
াদথ যাভবক পাভব এভ আয কনারট্যান্টস্ এয ০৪ (চায) ভা সভারদ একটি চ্যরক্ত স্বাক্ষরযত  ।
চ্যরক্ত ম্পাদদনয য যাভবক পাদভবয ভীক্ষা টিভ চুতক্ত শভাতাবফক কাদজয রযরধ , উদেশ্য ও ফরণ বত প্রকদল্পয
প্রদাজনী তথ্যারদ ম্পবদক অফরত ও তা াংগ্রদয উদেদশ্য রল্প ও রক্ত সক্টদযয প্রধান, রযচারক (পূতব), কাযী
রযচারক প্রকদল্পয প্রকল্প রযচারক এফাং প্রকল্প কাম বারদয অন্যান্য কভবকতবাদদয দঙ্গ আনুষ্ঠারনক ও
অনানুষ্ঠারনক বা রভররত ন । উক্ত বায য প্রকল্প রযচারদকয কাম বার দত ভীক্ষা টিভদক রডরর ও অন্যান্য
কাগজত্র যফযা কযা  । আইএভইরড এফাং প্রকল্প কাম বার দত প্রাপ্ত ডকুদভন্ট ম বাদরাচনা কদয ভীক্ষা টিভ
উরিরখত প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য অনুযনী কভবিরতয রফস্তারযত রফফযণ, কভব রযকল্পনা ও অন্যান্য
রফলমূ অন্তভুবক্ত কদযদছ । প্রদাজনী প্রশ্নাফরী ও সচকররস্ট ( াংযুতক্ত -২) স্তয অনুমাী ম্পন্ন কদয প্ররতদফদনটিয
সলাাংদ রযরি আকাদয াংযুক্ত কযা দদছ।

২.2

রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয উদেশ্য (Objective)

ক) অনুদভারদত RDPP অনুমাী প্রকল্প কাম বক্রভ রযচাররত দদছ রকনা তা ম বাদরাচনায ভাধ্যদভ মাচাই কযা ;
খ) প্রকদল্পয উদেশ্য অজবন কযদত াযদফ রকনা তা প্রকদল্পয কাম বাফরী রফদিলণ ও ম বাদরাচনা কদয সদখা ; এফাং
গ) প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয রবক্ষয ভন্ত্রণার ও ফাস্তফানকাযী াংস্থায জন্য সুারয প্রদান কযা ।

২.3

রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয কভবরযরধ (TOR)
 প্রকদল্পয টভূরভ , উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধন, প্রকল্প ব্য , ফাস্তফানকার, রডরর অনুমাী ফছযরবরত্তক
ফযাে, ফযাে অনুমাী ব্য প্রাাংরগক কর তথ্য ম বদফক্ষণ ও ম বাদরাচনা;
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 প্রকদল্পয অাংগরবরত্তক ফাস্তফান অগ্রগরতয ফাস্তফ ও আরথ বক তথ্য াংগ্র
, াযরণ/ সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ
উস্থান ও রফদিলণ;
 প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয দথ অগ্রগরত ম বদফক্ষণ ও ম বাদরাচনা এফাং পরপ্রসূ কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী
প্রকদল্পয উদেদশ্যয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ব রকনা তা ম বাদরাচনা ও ভতাভত প্রদান ;
 প্রকদল্পয আওতা ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য , কাম ব ও সফা াংগ্রদয ( Procurement) সক্ষদত্র
প্রচররত াংগ্র আইন ও রফরধভারা (ররআয , উন্নন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) প্ররতারন কযা
দদছ/দে রক না স রফলদ দম বাদরাচনা ও ম বদফক্ষণ;
 প্রকদল্পয আওতা াংগৃীত/ াংগৃীতব্য ণ্য , কাম ব ও সফা রযচারনায জন্য প্রদাজনী জনফর
আনুলরঙ্গক রফলারদ ম বাদরাচনা ও ম বদফক্ষণ;
 প্রকদল্পয ফাস্তফান ম্পরকবত রফরবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ বাদন রফরম্ব , ণ্য, কাম ব ও সফা ক্র/াংগ্রদয
সক্ষদত্র রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভাদ ও ব্য বৃরি রফরবন্ন রদক রফদিলণ , ম বদফক্ষণ
ও দম বাদরাচনা ;
 প্রকদল্পয আওতা ম্পারদত মূর কাম বক্রভমূদয কাম বকারযতা ও উদমারগতা রফদিলণ এফাং রফদল পরতা
(Success Stories, মরদ থাদক) রফলদ আদরাকাত;
 প্রাপ্ত রফরবন্ন ম বদফক্ষদণয রবরত্তদত ারফ বক ম বাদরাচনা;
 প্রকদল্পয ফররদক , দ্যফ বররদক, সুদমাগ ও ঝরুঁ ক ( SWOT) রফদিলণ এফাং দ্যফ বরতা ও চযাদরঞ্জ সভাকাদফরা
মদথাযুক্ত সুারয প্রদান;
 আইরটি সফা াযাদদদ ম্প্রারযত কদয গ্রাভাঞ্চর ম বন্ত রনববযদমাগ্য ও াশ্রী মূদল্য আইরটি সুরফধা
স ুঁদছ সদায জন্য প্রকদল্পয আওতা গৃীত কাম বক্রভমূ রচরিতকযণ ও তা ম বাপ্ত রকনা তা রফদিলন ও
প্রদাজনী সুারয প্রদান;
 প্রকদল্পয ম্ভাব্য Exit Plan ম্পদকব ম বাদরাচনা ও ভতাভত প্রদান;
 ম বদফক্ষদণয আদরাদক সুারয প্রণন; এফাং
 ক্রকাযী াংস্থা (আইএভইরড) কর্তক
ব রনধ বারযত প্রকল্প াংরিি অন্যান্য রফলারদ।

2.4

রনরফড় রযফীক্ষদণয িরত

2.4.১ কারযগযী িরত (Technical Approach)
প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষণ রযচারনায জন্য কর কাম বক্রভ প্রকদল্পয উদেশ্য ও টাভব অপ সযপাদযন্প-এ
উরিরখত
কভবরযরধয আদরাদক গ্রণ কযা দদছ। প্রকদল্পয উদেশ্যদক রক্ষয সযদখ ফতবভান ভীক্ষায কারযগযী িরত রনধ বাযণ
কযা দদছ। প্রকদল্পয তনতফড় ভীক্ষায উদেশ্য অজবদন রতন ধযদনয সক র অফরম্বন কযা  মথাঃ
(১) রফদ্যভান দরররারদ ম বাদরাচনায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র ;
(২) জরযদয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকায াংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য াংগ্র ;
(৩) দযজরভন রযদবদনয ভাধ্যদভ তথ্যারদ াংগ্র ও রফদিলণ;
2.4.২ তফবেলণগত শেভওয়াকব (Analytical Framework)
রনরফড় রযফীক্ষদণ রনরদ বিকৃত রনদদবকমূদয দঙ্গ ঙ্গরত সযদখ প্রাপ্ত তদথ্যয
Input-Output Framework
এভনবাদফ স্তয রফন্যা কযা দদছ সমন তদথ্যয রযাংখ্যাণগত রফদিলণ ঠিকবাদফ ম্পন্ন  । প্রাপ্ত তথ্যমূ
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ও MS Excel ডাটাদফ এয াাদে এরি কযা দদছ এফাং SPSS ও MS Excel পটওযায ব্যফায
মথামথ রযাংখ্যান িরতয ভাধ্যদভ তথ্য রফদিলণ কাজ ম্পন্ন কযা দদছ ।
SPSS

2.4.৩ ভীক্ষায ধাযণা (Conceptualization)
ভীক্ষা কাজটি ম্পাদদনয জন্য টাভব অফ সযপাদযন্প-এ প্রদত্ত গাইডরাইন অনুযণ কযা
দদছ। গৃীত কর
কাম বক্রভ ম বাক্রদভ ও ক্রভানুমাী ম্পন্ন কযা দদছ। তদফ প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষদণয কাজটি রনধ বারযত ভদ
ম্পন্ন কযায উদেদশ্য সকান সকান কাম বক্রভ যুদগাৎবাদফ ম্পারদত দদছ। কাম বক্রভ গ্রদণয রফরবন্ন ধা ও ম বা
রনদে ফরণ বত দদছ এফাং রচত্র-৩-এ সদখাদনা দদছ।
প্রথভ ধাঃ
এ ম বাদ প্রকল্প াংরিি রফরবন্ন প্ররতদফদন ও তথ্যারদ াংগ্র এফাং ম বাদরাচনা কযা
দদছ। এ ছাড়া ভীক্ষা
ম্পাদদনয রযকল্পনা গ্রণ, রনদদ বক রনফ বাচন, তদথ্যয উৎ রচরিতকযণ , ভীক্ষা এরাকা নমুনা রনধ বাযণ ও রফরবন্ন
প্রশ্নভারা ও ছক প্রস্তুত কযা দদছ।
রদ্বতী ধাঃ
এই ধাদ ভাঠ ম বাদয তথ্য/উাত্ত াংগ্রদয জন্য প্রদাজনী সরাকফর রনদাগ ও তাদদয প্রদাজনী প্ররক্ষণ প্রদান
কযা । এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাফরর ও ছদকয উয ফাস্তফান রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ প্রদত্ত ভতাভত/যাভব
অনুযদণ প্রশ্নাফরর ও ছক চূড়ান্তকযণপূফ বক ভাঠ ম বাদ তথ্য/উাত্ত াংগ্রদয রযকল্পনা প্রণন কযা ।
র্ততী ধাঃ
এই ধাদ তথ্য াংগ্রকাযীগণ ভাঠ ম বা দত রনরদ বি রযকল্পনা ও ভানুমাী তথ্য/উাত্ত াংগ্র
কদযদছন।
যাভবক ভীক্ষা টিভ কর্তক
ব তথ্য াংগ্রকাযীদদয কাদজয তদাযরক কযা দদছ। তথ্য াংগ্রকাযীগণ কর্তক
ব ভাঠ
ম বাদ বদফচদনয ( Random) রবরত্তদত রনফ বারচত সস্টকদাল্ডাযদদয রনকট দত প্রদাজনী তথ্য াংগ্র কযা দদছ
এফাং যাজউক দত সুরনরদ বি তথ্য/উাত্ত াংগ্র কযা দদছ।
চতুথ ব ধাঃ
ভাঠ ম বাদ াংগৃীত তদথ্য ভুরত্রুটি থাকদর তা াংদাধন কযা দদছ। াংগৃীত তথ্য/উাত্ত াংদাধদনয য সগুদরা
াাংদকরতক নাম্বায প্রদান কযা দদছ এফাং স অনুমাী করম্পউটাদয ধাযণ কযা দদছ । যফতীদত াংগৃীত
তথ্য/উাত্তমুদয রযাংখ্যারনক রফদিলণ এফাং প্রাপ্ত পরাপর সটরফর আকাদয উস্থান কযা দদছ।
ঞ্চভ ধাঃ
এই ধাদ প্রাপ্ত পরাপদরয উয রবরত্ত কদয খড়া প্ররতদফদন প্রণন এফাং ম বাদরাচনায জন্য আইএভইরডয রনকট
দারখর কযা । খড়া প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার করভটি , রস্টারযাং করভটি-এয সুারযদয রবরত্তদত চূড়ান্ত
খড়া প্ররতদফদন প্রণন পূফ বক কভবারা উস্থান কযা দফ । কভবারা দত প্রাপ্ত ভতাভত/ যাভব/ সুারযদয
আদরাদক চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণন ও দারখর কযা দফ।
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তথ্যারদ ম বাদরাচনা




প্রকল্প দররর (আযরডরর) ও অন্যান্য তথ্যারদ ম বাদরাচনা
মূল্যাণ ও অন্যান্য ফাস্তফানাধীন াংরিি রযদাট ব ম বাদরাচনা
ফাস্তফারত/কাম বক্রভ ম বাদরাচনা
প্রস্তুরতমূরক কাজ






তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রদাজনী প্রশ্নভারা ও ছক প্রস্তুতকযণ
তথ্য াংগ্রকাযী রনদাগ ও তাদদয প্ররক্ষণ প্রদান
নমুনা ভীক্ষা এরাকা ও তথ্য প্রদানকাযী রনফ বাচন
আইএভইরডয ভতাভত/যাভব অনুযদণ প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারা ও ছক চূড়ান্তকযণ ও ভাঠ ম বাদ মাচাইকযণ
কভবিরত চূড়ান্তকযণ
তথ্য াংগ্র ও অফকাঠাদভা মাচাইকযণ





ভাঠ ম বা দত প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারা ও ছদকয াাদে তথ্য াংগ্র
ভাঠ ম বাদ প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক অফকাঠাদভা মাচাইকযণ
ভীক্ষা রযফীক্ষদণয/ তথ্য াংগ্র কাদজয গুণগতভান রনরিত কযদণ ঠিক ব্যফস্থানা গ্রণ
স্থানী ম বাদ কভবারা আদাজনকযণ এফাং াংগৃীত তথ্য ম্পাদনাকযণ/ মাচাইকযণ
াংগৃীত তথ্য ব্যফস্থানা ও রফদিলণ





াংগৃীত তথ্য ব্যফস্থানায রযকল্পনা প্রণন
করম্পউটাদয তথ্য এরি ও াংকরন
তদথ্যয ভুরত্রুটি াংদাধনকযণ
তদথ্যয রফদিলণ ও ডাটা-সটরফদর উস্থান
প্ররতদফদন প্রণন






খড়া প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ
খড়া প্ররতদফদদনয উয আইএভইরড-য সটকরনকযার করভটি-এয ভতাভত গ্রণ
সটকরনকযার করভটিয সুারযদয আদরাদক ২ খড়া প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ
২ খড়া প্ররতদফদদনয উয জাতী ম বাদ কভবারা আদাজনকযণ
কভবারা প্রাপ্ত ভতাভত/যাভব অনুযদণ চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ ও
দারখরকযণ।
রচত্র-৩: রনরফড় রযফীক্ষদণয কাদজয ধাযণা
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2.5

কভবিরত (Methodology)

এ অধ্যাদ ভীক্ষায নমুনা এরাকা রনরদ বিকযণ , রনদদবক রনফ বাচন , ভীক্ষা অাংগ্রণকাযী উত্তযদাতা রনফ বাচন,
ভীক্ষায জন্য প্রশ্নভারা ও ছক বতযী ও প্রশ্নভারা ও ছক ব্যফাদযয সক রগত িরত, ভীক্ষা রযকল্পনা, াংগৃীত
তদথ্যয ব্যফস্থানা ও রযাংখ্যানগত রফদিলণ ইতযারদ রফলদ আদরাচনা কযা ।
2.5.1 প্রকদল্প দতররাতদ ম বাদরাচনা
প্রকদল্পয কাম বক্রভ ম্পদকব অফরত এফাং প্রদাজনী সদকন্ডাযী তদথ্যয জন্য প্রকদল্পয দরররারদ ও
কাম বক্রদভয
ম বাদরাচনা কযা । পাদভবয ভীক্ষা টিভ কর্তক
ম প্রকদল্পয রডরর ও অন্যান্য দরররারদ ম বাদরাচনা কযা । এছাড়া
যাজউক দত অন্যান্য প্রদাজনী তথ্যারদ াংগ্রদয কাজ প্ররক্রাধীন আবছ মা রনরফড় রযফীক্ষণ কাম বক্রদভয সল
ভ ম বন্ত চরভান থাকদফ।
2.5.2 ভীক্ষায রূবযখা প্রণন
রনরফড় রযফীক্ষণ কাজটি ম্পাদদনয জন্য াংখ্যাগত ও গুণগত িরতয অফরম্বন কযা দদছ। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারা
(Questionnaire), ছক , াক্ষাৎকায প্রশ্নভারা/সচকররি Key Informants Inerview (KII) ও এপতজতড এয
ভােবভ প্রশয়াজনীয় াংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য াংগ্র কযা দদছ।। প্রকল্প এরাকা দযজরভন রযদবন (Physical
Observation) কদয যাভবক টিভ প্রকদল্পয অগ্রগরতয রফরবন্ন তথ্যারদ াংগ্র কদযদছন। ভীক্ষা কাজ ভাঠ ম মাবয়
ঠিকবাদফ ম্প ন্ন কযায রদক্ষয একটি ভাফি কভবরযকল্পনা প্রণন কদযন মাদত রফরবন্ন কাদজয ফণ বনা ও
ম্পাদদনয ম্ভাব্য ভসূরচয উদিখ কযা ।
রনরফড় রযফীক্ষণ কাম মক্রভ সভাট রতনটি দফ ব ম্পন্ন কযা দদছ। প্ররতটি দফ বয অরধনস্থ ধাগুদরা রচত্র-৪ এয ভাধ্যদভ
বযয পৃষ্ঠায় সদখাদনা দরা।
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ভীো কাঠাক্ষভা
(Study Design)

প্রস্তুনত ফ ব

নযফীেণ নযচারন ফ ব

নযফীেণ প্রনক্রাকযণ ফ ব

দর ংগঠিতকযণ
(Team Mobilization)

ভাঠ ম বাক্ষ প্রশ্নক্ষত্রয
প্রাক-াক্ষব ব মাচাআ

তথ্য/উাি এনি দচনকং, প্রনক্রাকযণ

প্রশ্নত্র চূড়ান্তকযণ

নফক্ষিলণ

প্রশ্নদত্রয ভাধ্যদভ ভাঠ ম বাদ তথ্য
াংগ্র

িড়া প্রনতক্ষফদন

দা-দানত্ব ফেন

প্রাথনভক/ক্ষযাে তথ্য/উাি ংগ্র 
েন

নমুনায অকায ননণ ব

চূড়ান্ত িড়া
দযজরভদন ভীক্ষাস্থর রযদবন ও
মাচাইকযণ

প্রশ্নত্র  ছক প্রণন

জাতী কভবারা
রনরফড় আদরাচনা (In-depth
discussion)

ভাঠ ম বাক্ষ তথ্য ংগ্রকাযীগক্ষণয
প্রনেণ প্রদান

এপরজরড (FGD)

চূড়ান্ত প্রনতক্ষফদন

স্থানী ম বাদ কভবারা
তথ্য/উাি যীো  দকানডং

তচত্র-৪: ভীক্ষা কাঠাদভা
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2.5.3 রনরফড় রযফীক্ষশণয রনদদ বক রনফ বাচন

প্রকদল্পয ফতবভান অফস্থা ও ভূরভকায দঙ্গ তায কাঠাদভা/রযকল্পনা তথা রডররদত ফরণ বত রফলমূদয চরক
(Variable) ও রনদদ বদকয ( Indicator) ভান তুরনায ভাধ্যদভ প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কযা দদছ। প্রকদল্পয
পরতা ও তায উদেশ্য অজবদনয ভাত্রা রনববয কদয ফাস্তফান পরতায উয। ভীক্ষায তবাফরী (TOR) ম বাদরাচনা
কদয রনদোক্ত দ্যইটি ম বাদ মূল্যাদনয ভাধ্যদভ প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষণ কযা ঃ
রযফীক্ষশণয
প্রকৃরত
প্রকল্প
ফাস্তফান
াংক্রান্ত
কভবকাদন্ডয
রনরফড়
রযফীক্ষণ

প্রকদল্পয
ফতবভান
অফস্থা
ম বদফক্ষণ

যীক্ষণী রফল/চরক/রনদদ বক

উৎ

দ্ধতত

ক) প্রকদল্পয প্রধান অঙ্গ মূ ফাস্তফাদনয ভ ও অফস্থা

যাজউক
ও
আইএভইতড
খ) পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্পয উকযণ মাফতী
যাজউক
ও
ভারাভার, জনফর, সফা অন্যান্য রযকল্পনা অনুমাী
অন্যান্য াংতেষ্ট
ভভত াংগৃীত দদছ রকনা
প্রততষ্ঠানমূ
গ) প্রকদল্পয আওতা ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য/কাম ব ও সফা
যাজউক
ও
াংগ্রদয সক্ষদত্র প্রচররত PPR ও প্রদমাজয গাইড রাইন
অন্যান্য াংতেষ্ট
প্ররতারন কযা দদছ রকনা
প্রততষ্ঠানমূ
ঘ) প্রকদল্পয আওতা াংগৃীত ণ্য , কাম ব, জনফর ও সফা যাজউক,
ভাঠ
াংরিি ক্রচ্যরক্তদত রনধ বারযত সেররপদকন , গুণগতভান ও ম মাবয় ম মবফক্ষণ
রযভাণ অনুমাী প্রদাজনী রযফীক্ষণ/মাচাইদয ভাধ্যদভ
ও অন্যান্য াংতেষ্ট
াংগ্র কযা দদছ রকনা
প্রততষ্ঠানমূ
বান
ঙ) প্রকদল্পয অথ ও ব্যফস্থানা, এফাং কাদজয গুণগত
যাজউক ও ভাঠ
ভান ও অনুযণদমাগ্য উাদান
ম মাবয় ম মবফক্ষণ
ুঁ
চ) প্রকদল্পয ফররদক, দ্যফ বররদক, সুদমাগ ও ঝরক (SWOT) শেক শাল্ডাযগণ
রফদিলণ
1. জরভ অরধগ্রণ
যাজউক ও শজরা
প্রান
2. ক্ষরতপূযণ
যাজউক
3. প্লদটয াংখ্যা

যাজউক

4. প্লট স্তান্তয

যাজউক

5. প্লট রফতযন প্ররক্রা

যাজউক

6. প্লট াংক্রান্ত আতথ মক অফস্থ্া

যাজউক

7. ভূরভ উন্নন

যাজউক,
ভাঠ
ম মাবয় ম মবফক্ষণ

8. সরক ও খার উন্নন

যাজউক,
ভাঠ
ম মাবয় ম মবফক্ষণ

9. যাস্তা রনভবাণ , সেন রনভবাণ , ব্রীজ রনভবাণ , স্কুর রনভবাণ ও
ধরভব প্ররতষ্ঠান রনভবাণ

যাজউক,
ভাঠ
ম মাবয় ম মবফক্ষণ

10. ররাংক সযাড স্থান

যাজউক,

ভাঠ

প্রততবফদন ম মাবরাচনা
শকআইআই
শকআইআই
শকআইআই ও ম মবফক্ষণ

শকআইআই ও ম মবফক্ষণ
কভমারা, শকআইআই,
এপতজতড ও খানা জতয
শকআইআই, াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন
কভমারা, শকআইআই,
এপতজতড ও খানাজতয
শকআইআই, াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন
শকআইআই, এপতজতড,
কভমারা ও জতয, াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন
শকআইআই, এপতজতড,
কভমারা ও জতয, াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন
শকআইআই, াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন
শকআইআই , াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন ও
ম মবফক্ষণ
শকআইআই, াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন ও
ম মবফক্ষণ
শকআইআই, াংতেষ্ট
দতরর/প্রততবফদন ও
ম মবফক্ষণ
শকআইআই ও ম মবফক্ষণ
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রযফীক্ষশণয
প্রকৃরত

যীক্ষণী রফল/চরক/রনদদ বক
11. কুরড়র ফ্লাইওবায রনভবাণ এফাং
12. রফদ্যযৎ, ারন, গ্যা যফযা ও
১৩. অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম উাদান মূ

উৎ

দ্ধতত

ম মাবয় ম মবফক্ষণ
যাজউক,
ভাঠ শকআইআই ও ম মবফক্ষণ
ম মাবয় ম মবফক্ষণ
যাজউক,
ভাঠ শকআইআই ও ম মবফক্ষণ
ম মাবয় ম মবফক্ষণ
যাজউক,
ভাঠ শকআইআই ও ম মবফক্ষণ
ম মাবয় ম মবফক্ষণ

উদয ফরণ বত রযফীক্ষণী রফল/চরক/রনদদ বক াংক্রান্ত তথ্য ঠিকবাদফ াংগ্র ও মথামথ রফদিলণ কদয প্রকল্প
ফাস্তফান অফস্থা তডতত/আযতডততবত ফরণ বত রক্ষযভাত্রায াবথ তুরনায ভাধ্যদভ এই প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কযা
।
2.5.4 রনরফড় রযফীক্ষশণয জন্য প্রশ্নভারা ও ছক
প্রকদল্পয কাম বক্রভ, রনরফড় রযফীক্ষদণয উদেশ্য, চারদা ও মূল্যান রনদদ বদকয ওয রবরত্ত কদয রনরফড় রযফীক্ষদণয
জন্য যাভবক দর কর্তক
ব রনদে রররখত প্রশ্নভারা ও ছক প্রস্তুত কযা  (াংযুরক্ত-২)।







সপাকা গ্রু রডকান (FGD) গাইড রাইন
রনফীড় আদরাচনা (KII) প্রশ্নভারা
খানা জরয প্রশ্নভারা
অঙ্গরবরত্তক রযফীক্ষণ ছক
ক্র াংক্রান্ত তথ্য রযফীক্ষণ ছক
সব ত ও অন্যান্য কাদজয অগ্রগরত রযফীক্ষণ ছক

প্রকল্প এরাকা ভীক্ষায কাজ তথ্য াংগ্রকাযী দ্বাযা প্রশ্নভারা ও ছক পুযদণয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযা
দদছ। প্ররতটি
প্রশ্নভারা ও ছদক প্রকদল্পয চারদা , উদেশ্য ও রনদদবক অনুমাী রফরবন্ন সকন যদদছ । যাজউক বত াংগৃীত প্লট
ভাররকদদয তাররকা দত বদফচদণয ভাধ্যদভ রনরদ বি নমুনা াংখ্যক প্রশ্নভারায ভাধ্যদভ প্রকদল্পয চারদা, উদেশ্য ও
রনদদবক অনুাদয রফরবন্ন তথ্য াংগ্র কযা ।
প্রকল্প এরাকা দযজরভন রযদবদনয (Physical Observation/ Verification) ভাধ্যদভ যাভবক টিভ কর্তক
ব
প্রকদল্পয অিতবতিক ফাস্তফায়ন অগ্রগতত তফলয়ক তথ্যারদ াংগ্র ও মাচাই কযা ।
2.5.5 নমুনা রনফ বাচন িরত এফাং নমুনা াংখ্যা

2.5.5.1 রযভাণগত িরত
নমুনায আকায রনধ বাযন :
খানা জরযদয জন্য ন্যযনতভ খানায াংখ্যা রনধ বাযশণয জন্য ফহুর ব্যফহৃত রযাংখ্যারনক সূএ ব্যফায কযা দদছ ।

n= রনরন বত নমুনায আকায
p= প্রকল্প এরাকায সুরফধা সবাগীয অনুাত (proportion)

z= ৯৫% দৃঢ়তায ভাএা (level of confidence) রযরভত স্বাবারফক চরদকয ( standard normal variable)
ভান।
e= গ্রনদমাগ্য ভুদরয রযভান ।
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াধাযনবাদফ রফরবন্ন রভক্ষায সক্ষদত্র e=৫% =০.০৫ ধযা z= ১.৯৬ ধযা  । এ প্রকল্প াংরিি রফরবন্ন কভবকতবায
াদথ আরা কদয p এয ব্যাাদয ধাযণা াওা সগদছ সম সভাটামুটি সফরযবাগ সরাকই প্লট বুদঝ সদদছন । সুতযাাং
নমুনায আকায রনধ বাযদনয সক্ষদত্র p= ০.৭৫ ধযা দদছ ।
সুতযাাং p, z এফাং e এয ভান ফরদ আভযা াই
n= ০ .৭৫

(

২

= ২৮৮
এদক্ষদত্র রযভাণগত ভীক্ষায জন্য ৩০০ টি খানা নমুনা াংখ্যা তনধ মাযণ কবয জরযদয রিান্ত সনা ।
স্তরযভূত বদফ নমুনাদনয ( stratified sampling) ভাধ্যদভ খানা রযফায ফাছাই কযা দদছ। স্তরযকযদণয
)stratification) তবতিবত প্রকল্প এরাকা প্লট প্রাপ্তদদয ও ভূরভ অরধগ্রদণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয
নমুনা
াংখ্যা রনধ বাযন কযা ।
ছক: নমুনা াংখ্যায তফতবন্ন স্তবয তফন্যা
স্তয

শভাট াংখ্যা

নমুনা াংখ্যা

অফাতক প্লট ভাতরক
স্থানী ক্ষরতগ্রস্ত প্লট
ভাতরক
াধাযন ক্ষরতগ্রস্থ প্লট
ভাতরক
স্থানী ও াধাযন
ক্ষরতগ্রস্থ জরভয
ভাররক, মাযা প্লট
সননরন ফা ানরন
ফ মবভাট

18342
5694

১৫০
৯০

নমুনা াংখ্যা/সভাট
াংখ্যা ( %)
৫০.00%
৩০.০০%

980

২০

৭.00%

২৩৪৬

৪০

১৩.০০%

২৭৩৬২

৩০০

১০০.00%

তথ্য াংগ্র উকযণ
কাঠাদভাগত খানা
জযী প্রশ্নভারা

2.5.5.2 গুণগত িরত
রনরফড় রযফীক্ষদণ গুণগত ভীক্ষায জন্য ভাঠ ম বাদ নমুনা রনফ বাচন কযা 
। খানারবরত্তক নমুনা ছাড়াও নীদচয
উত্তযদাতাবৃদেয রনকট সথদক রফরবন্ন িরতয ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযা  মা নীদচয সটরফদর প্রদরবত র :
ক্র:নাং
১
২

৩
৪
৫
৬

িরত
প্ররতদফদন
ম বাদরাচনা

রযভাণ
প্রাপ্ত
প্রারঙ্গক
ডকুদভন্ট
রনরফড় আদরাচনা
৮
(সকআইআই)
৩
6
১২
11
এপরজরড
৫

উত্তযদাতা
রডরর, ফাস্তফান ম্যানুার, রফরবন্ন রযদাট ব, অগ্রগরত ও রযফীক্ষদণয প্ররতদফদন
ইতযারদ

ম বদফক্ষণ
স্থানী ম বাদ
কভবারা
জাতী ম বাদ

ররড, এররড, রএভ, এদস্টট, যাজউক
পূফ বাচর াইট অরপ
রডওাা, ররডরফ, রততা, রফটিরএর ইতযারদ
প্রকল্প যাভবক ও ঠিকাদায
স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ ব
প্লট ভাররক, াধাযণ ক্ষততগ্রস্ত প্লট ভাররক, স্থানী ক্ষরতগ্রস্ত প্লট ভাররক, ক্ষততগ্রস্ত
(মাযা প্লট ারন/সনরন) এফাং অন্যান্য সস্টকদাল্ডায
ভাঠ ম বাদ অঙ্গরবরত্তক কাদজয ম বদফক্ষণ
প্লট ভাররক, ক্ষততগ্রস্ত প্লট ভাররক, স্থানী ক্ষরতগ্রস্ত প্লট ভাররক, ক্ষততগ্রস্ত (মাযা
প্লট ারন/সনরন) এফাং অন্যান্য সস্টক সাল্ডায
আইএভইরড ও প্রকল্প কভবকতবাগণ এফাং জাতী ম বাদয সস্টকদাল্ডাযগণ

56
১
১
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কভবারা

২.5.6 তথ্য াংগ্রকাযী রনদাগ ও প্ররক্ষণঃ
তথ্য াংগ্রকাযী রনদাগঃ যাভবক াংস্থাদক াতা ও প্রকল্প সথদক তথ্য াংগ্রদয জন্য তথ্য াংগ্রকাযী আফশ্যক
ওা যাভবক াংস্থা কর্তক
ব রনফ বারচত ৮(আট) জন অরবজ্ঞ তথ্য াংগ্রকাযী রনদাগ কযা । মাযা তথ্য
াংগ্রকাযী (Enumerator) রদদফ রনদারজত দদছন তাযা ফাই তথ্য াংগ্রকাদজ দক্ষ।
তথ্য াংগ্রকাযী প্ররক্ষণঃ তথ্য াংগ্রদয কাজ সমন রনভুবর/ত্রুটিমুক্ত  স রদক্ষয রনফ বারচত তথ্য াংগ্রকাযীগণদক
যাভবক াংস্থা কর্তক
ব ২ (দুই) তদবনয প্ররক্ষণ সদা  (১রদন ভাদঠ অনুীরন)। প্ররক্ষদণয উদেশ্য- নমুনা
রনফ বাচন, তথ্য াংগ্রদয রফল এফাং প্রশ্নত্র ও গাইডরাইদন ব্যফহৃত ব্দাফরী ম্পদকব অাংগ্রণকাযীদদযদক একই
ধাযণা প্রদান কযা।
তথ্য াংগ্রকাযীদদয প্ররক্ষণ কভবসূরচদত রনদোক্ত রফলাফরী অন্তভুবক্ত কযা ঃ
 রযফীক্ষণ কাদজয টভূরভ এফাং উদেশ্য
 রযফীক্ষণ কাদজয কভবরযরধ ( TOR)
 রযফীক্ষণ কাদজয ন্থা ও িরত ( Approach & Methodology)
 রযফীক্ষণ কাদজয প্রশ্নত্র, ছক ও গাইডরাইন ( Questionnaire & Guideline)
 উত্তযদাতায সশ্রণীরফন্যা
 নমুনান
 উত্তযদাতাদক প্রশ্ন কযায ধযন
 তথ্য/ উাত্ত াংগ্রদয িরত এফাং ধযন
 উত্তয রররফিকযণ
2.5.7 প্রাথরভক তথ্য াংগ্র
প্রশ্নত্র, ছকপূযণ ও াক্ষাৎকায ম্পন্ন কযায ভাধ্যদভ প্রাথরভক তথ্য াংগ্র কযা ।
ক) প্রশ্নত্র ভীক্ষা/াংখ্যাগত তথ্য ( Sample Household Survey / Quantitative Data)
প্রকল্প এরাকায ক্ষরতগ্রস্ত ও সুনফধাক্ষবাগীয ক্ষে াোৎকাক্ষযয ভােক্ষভ প্রশ্নত্র পূযক্ষণয দ্বাযা নমুনা ভীোয কাজ
ম্পন্ন কযা । ফ বক্ষভাট১৫৭ জন স্থানী ও াধাযণ ক্ষরতগ্রস্ত জরভয ভাররক এফাং ১৫১ জন রোযীনত প্লট প্রাপ্তনদয
ক্ষে াোৎকাক্ষযয ভােক্ষভ প্রশ্নত্র পূযণ কক্ষয নমুনা জনয কাজ ম্পন্ন কযা ।
খ) াক্ষাৎকায (KII)
নননফড় নযফীেণ ভীোটিয জন্য একটি কাঠাক্ষভাফদ্ধ প্রশ্নক্ষত্রয ভােক্ষভ ননড, নডননড, নএভ, এক্ষিট ািা, পূফ মাচর
াআট নপ, নডাা, ননডনফ, নততা, নফটিনএর আতিানদ প্রনতিান, প্রকল্প যাভবক, ঠিকাদায, স্থানী গণ্যভান্য
ব্যনক্তফগ ব এয াক্ষথ দভাট ৪০ টি াোৎকায গ্রণ  নননফড় অক্ষরাচনা কযা ।
গ) এপরজরড (FGD)
প্রকক্ষল্পয নননফড় নযফীেক্ষণ স্থানী ও াধাযণ ক্ষরতগ্রস্ত জরভয ভাররক,
রোযীনত প্লট প্রাপ্তনদয এফং ন্যান্য
দিকক্ষাল্ডাযক্ষদয ক্ষে দভাট ৫টি এপনজনড কযা ক্ষক্ষছ। প্রনত এপনজনডক্ষত ১০ দথক্ষক ১২ জন ংগ্রণকাযী উনস্থত
নছক্ষরন। প্রনত টিক্ষভ ১ জন ঞ্চারক এফং ১ জন দযক্ষাটিায নছক্ষরন।
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ঘ) অঙ্গরবরত্তক অগ্রগরত রযফীক্ষণ
রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য তথ্য/উাত্ত াংগ্রদয জন্য রফরবন্ন ছক ব্যফায কযা  । যাভবক প্ররতষ্ঠান কর্তক
ব
জরযদয প্রকৃরত ও ধযণ রচরিত কদয রফরবন্ন সচকররি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ প্রকল্প রযচারক ও ভাঠ ম বাদয াংরিি
কভবকতবায অরপ ও দমাগী াংস্থায অরপ সথদক তথ্য াংগ্র কযা  ।
ঙ) অঙ্গরবরত্তক ম বদফক্ষণ ও যীক্ষণ (Physical Varification/Monitoring)
প্রকদল্পয ৩০টি সক্টদযয ১৫টি সক্টদয তথা ৫০% এরাকায অঙ্গমূদয কাম বারদ ভাঠ
ম বাদ ম বদফক্ষণ এয কথা
থাকদরও যাভবক টিভ কর্তক
ব ফ বদভাট ২২টি সক্টদয তথা প্রকদপ্লয ৭৩ .3% এরাকায অঙ্গমূদয কাম বারদ ভাঠ
ম বাদ ম বদফক্ষণ কযা । উবেতখত প্রধান অিমূ এফাং অন্যান্য অাংগ শথবক ফ মশভাট ৫৬ টি অফস্থ্াবন ভাঠ ম মাবয়
শবৌত অফকাঠাবভা ও অন্যান্য কাবজয তযফীক্ষণ তফতবন্ন অাংবগয ১৮টি ল্যাফ শটে এফাং ভূরভ উন্নদনয ৮টি
প্যাদকদজয RL শচক কযা  । ভাঠ ম মাবয় ম্পাতদত কাজ তযদমনকাবর তনবোক্ত তফলবয়য উয যাভমকদর
কর্তক
ম যীক্ষা তনযীক্ষা কযা  (ঞ্চভ অধ্যাশয় তফস্তাতযত ফণ মনা শদয়া বয়বছ) ।
 যাভায সটদিয ভাধ্যদভ কাংরক্রদটয (ায়ায ও গাড মায) Strength যীক্ষা;
 রডরর সটসস্টয ভাধ্যদভ রফটুরভনা যাস্তায কম্পযাকন যীক্ষা;
 এছাড়াও এক্সরাকন সটি ও Gradation সটসস্টয ভাধ্যদভ ব্যফহৃত ভারাভাদরয সশ্রণী ও ভান মাচাই;
 ACV সটি ও TFV সটসস্টয ভাধ্যদভ যাস্তা ব্যফহৃত ভারাভাদরয গুনাগুণ মাচাই;
 Proportion সটসস্টয ভাধ্যদভ যাস্তা ব্যফহৃত ভারাভাদরয অনুাত মাচাই;
 RL যীক্ষায ভােবভ ভূরভ উন্নন কাজ এয রযভা ও মাচাই;
বদফচদনয রবরত্তদত অঙ্গমূ সথদক রনেরররখত ৫৬ টি অফস্থাদন কাদজয ম বদফক্ষণ ও রযফীক্ষণ ম্পন্ন কযা
।
ক্ররভক
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

অাংদগয নাভ

রযফীক্ষণ/ যীক্ষণ াংখ্যা

ভূরভ উন্নন
সরক ও খার
যাস্তা, সেন এফাং সযাড আইল্যান্ড
ব্রীজ
স্কুর
ররাংক সযাড, আন্ডাযা ও স্লুই সগট
কুরড়র ফ্লাইওবায
রফদ্যযৎ যফযা
প্লট ররায ও সযাড রডভাদকবন ররায
াইট অরপ
নদী তীয উন্নন
সভাট

৮
২
১৫
১১
১
৫
৬
৪
২
১
১
৫৬

2.5.8 শবকন্ডাযী তথ্য াংগ্র
রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষাটিয জন্য চ্যরক্ত স্বাক্ষদযয য যাভবক দর কর্তক
ব তথ্য াংগ্রদয জন্য রফরবন্ন প্রশ্নত্র
প্রণদনয রদক্ষয প্রকল্প ফাস্তফান ম্যানুার , প্রকদল্পয াংকররত প্ররতদফদন , অগ্রগরত প্ররতদফদন ও রযফীক্ষদণয
প্ররতদফদন প্রকল্প অরপ সথদক াংগ্র ও ম বাদরাচনা কযা ।
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২.5.8.১ ক্র কাম বক্রভ রযফীক্ষণঃ
প্রকদল্পয পূতবকাজ, ভারাভার এফাং সফা ক্র রফলদ রযকল্পনা ও তদানুমাী প্রকৃত অগ্রগরত রযফীক্ষণ কযা । ক্র
াংক্রান্ত যকারয নীরতভারা অনুযণ কযা দদছ রকনা তা যীক্ষা কদয সদখায জন্য প্রকল্প রযচারদকয দপ্তদয যরক্ষত
রফরবন্ন সযকড ব সথদক প্রাপ্ত তথ্য াংগ্র পূফ বক ম বাদরাচনা কদয ভতাভত প্রণন কযা  (রফস্তারযত ৪থ ব অধ্যাদ ফণ বনা
কযা দদছ)।
2.5.9 াংগৃীত তবেয গুণগত ভান রনন্ত্রণ িরত
জরযদয তথ্যাফরী সমদতু অতযন্ত গুযত্বপূণ ব, সকাযদণ তথ্য াংগ্রদয প্ররতটি ম বাদ সমভন- প্রশ্নত্র প্রণন , তথ্য
াংগ্রকাযীদদয রনদাগ ও প্ররক্ষণ , ভাঠ ব্যফস্থানা, রযদবন ও রযফীক্ষদণয এফাং তথ্য প্ররক্রাকযণ ইতযারদ সক্ষদত্র
মদথি তকবতা অফরম্বন কযা  । ভীক্ষা দর কর্তক
ব প্রশ্নত্র প্রণদনয দয আইএভইরড 'য াদথ আদরাচনা ও ভাঠ
ম বাদ প্রাক-মাচাই কযদণয ভাদধ্যদভ চূড়ান্ত কযা । তথ্য াংগ্রদয পূদফ বই তাদদযদক রনরফড় প্ররক্ষণ প্রদান কযা  ।
তাছাড়া, দক্ষ ভাঠ ব্যফস্থানা, রযদবন ও রনরফড় রযফীক্ষণ রনরিত কযায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্রদয ভান রনন্ত্রণ কযা
।
2.5.১0 াংগৃীত তবেয ব্যফস্থানা এফাং রযাংখ্যাতনক রফদিলণ
ভাঠ ম বাদ তথ্য াংগ্রদয য তথ্য াংগ্রকাযীগণ কর্তক
ব প্রাথরভকবাদফ ভাঠ ম বাদই াংগৃীত তথ্যমূদয
প্রদাজনী ভুর-ত্রুটি (মরদ থাদক) াংদাধন কযা
। যফতীদত পুযণকৃত প্রশ্নত্রমূ ও অন্যান্য তথ্যারদ
যাভবদকয রনকট প্রদান কযা  । যাভবক ভীক্ষা টিভ কর্তক
ব পূযণকৃত প্রশ্নদত্রয ভদধ্য দত বদফচদনয
(Random) তবতিবত রকছু াংখ্যক প্রশ্নত্র যীক্ষা কযা । প্রশ্নদত্র সকান ধযদণয ভুর-ভ্রারন্ত রযররক্ষত দর তা
তথ্য াংগ্রকাযীদদয াংদাধদনয জন্য সদা  এফাং প্রদাজদন ভাঠ
ম বা দত পুনযা তথ্য াংগ্র কযা  ।
এবাদফ প্রাথরভকবাদফ প্রদাজনী যীক্ষা-রনযীক্ষা সদল াংগৃীত তথ্যারদ
SPSS ও MS Excel ডাটাদফ এয
াাদে এরি কযা  এফাং SPSS ও MS Excel পটওযায এয ভাধ্যদভ তথ্য রফদিলণ কাজ ম্পন্ন কযা  ।
াংগৃীত তথ্যারদয রযাংখ্যারনক রফদিলণ সদল প্রাপ্ত পরাপর সটরফর প্ররতদফদদন অন্তভুবক্ত কযা ।
2.5.১1 স্থানী ও জাতী ম বাদ কভবারা
স্থানী ম বাদ কভবারা
আইএভইরড'য াদথ যাভবক্রদভ স্থানী ম বাদ কভবারা প্রকবল্পয াইট অতপ (সক্টয-৪)আদাজন কযা  মাদত
আইএভইরড, যাজউক ও প্রকদল্পয প্ররতরনরধ এফাং প্লট ভাররক, ক্ষরতগ্রস্ত প্লট ভাররক, স্থানী ক্ষরতগ্রস্ত প্লট ভাররক,
ক্ষরতগ্রস্ত (মাযা প্লট ারন/সনরন), স্থ্ানীয় জনপ্রতততনতধ এফাং অন্যান্য সস্টক সাল্ডাযগণ অাংগ্রণ কদযন। কভবারা
কর সস্টকদাল্ডাদযয প্ররতরনরধদক আভন্ত্রণ এফাং উরস্থরত রনরিত কযা ।
জাতী ম বাদ কভবারা
খড়া চূড়ান্ত প্ররতদফদদন রপডব্যাক অন্তভুবক্ত কযায দয
, আইএভইরড, প্রকল্প কভবকতবা ও জাতী ম বাদয
সস্টকদাল্ডাযদদয রনদ আইএভইরডদত একটি জাতী কভবারায আদাজন কযা দফ মাদত তাদদয চূড়ান্ত রপডব্যাক
গ্রণ কযা মা। আইএভইরড জাতী ম বাদ কভবারাটিয আদাজন ও অাংগ্রণকাযীদদয আভন্ত্রণ ও অাংগ্রণ
রনরিত কযদফ। কভবারায দয প্ররতদফদন চূড়ান্ত কযা দফ এফাং মুদ্রদণয জন্য সপ্রযণ কযা দফ। মুদ্রণ সদল তা
মথামথবাদফ কর্তব দক্ষয কাদছ জভা সদা দফ।
২.6 প্ররতদফদন প্রণনঃ
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রনরফড় রযফীক্ষণ কাম বক্রভ রনধ বারযত ভদয ভদধ্য ম্পদন্নয উদেদশ্য কাম বরযরধ সভাতাদফক যাভবক প্ররতষ্ঠাদনয
কাম বাফরর, ভকার এফাং প্রকদল্পয কাম বাফরীয দঙ্গ ভন্ব কদয ফাস্তফমুখী একটি কভব রযকল্পনা বতরয কযা  ।
কাম ব-রযকল্পনা প্রকদল্পয মূর কাম বাফরী মূদয ভন্বদ গঠিত । সমভন- প্রস্তুরতমূরক কাম বক্রভ, প্রকল্প াংরিি
প্ররতদফদন মূ/ম্যা াংগ্র, প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক সব ত কাজমূদয (ফাস্তফ এফাং আরথ বক) অগ্রগরত এফাং গুণাগুন,
প্রকদল্পয আওতাধীন ক্র াংক্রান্ত তথ্যাফরীয ম বাদরাচনা, প্রকল্প ফাস্তফান াংক্রান্ত ভস্যাফরীয ম বাদরাচনা, ভীক্ষা
দত প্রাপ্ত রফলারদ রনরুণ, রব্ধ তথ্য, উাত্ত ও ভতাভদতয রবরত্তদত সুারযভারা এফাং ভন্তব্য প্রণন প্ররতদফদদন
মাফতী রফলারদ আাদরাকাত কযা দদছ । ফতবভান ভীক্ষায জন্য প্রধান কাম বাফরীমূ রনদে প্রদত্ত দরাঃ



















আইএভইরড'য াদথ রযকল্পনা বা/বফঠক
প্রকদল্পয রফরবন্ন প্ররতদফদন, নীরতভারা, রফজ্ঞরপ্ত, আইন, অধ্যাদদ াংগ্র ও ম বাদরাচনা
প্রশ্নভারা ও ছক প্রণন এফাং চূড়ান্তকযণ
প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন প্রণন ও দারখর
প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয উয আইএভইরড-য সটকরনকযার ও রস্টারযাং করভটি-এয ভতাভত গ্রণ ও খড়া
প্ররতদফদন চূড়ান্তকযণ
ভাঠ ম বাদ তথ্য াংগ্রকাযী দরদক প্ররক্ষণ প্রদান ও প্রশ্নদত্রয প্রাক-মাচাইকযণ
ভাঠ ম বাদ তথ্য াংগ্র ও তদথ্যয গুনাগুণ যীক্ষা
প্রকল্প ফাস্তফাদনয ম বা (ফাস্তফ এফাং আরথ বক অগ্রগরত) ম বাদরাচনা
প্রকদল্পয আওতাধীন ক্র াংক্রান্ত তথ্যাফরীয ম বাদরাচনা
প্রকল্প রডজাইন, ফাস্তফান রযকল্পনা ও কাদজয গুণগতভান ম বাদরাচনা
প্রকল্প ফাস্তফান াংক্রান্ত ভস্যাফরী ম বাদরাচনা
স্থানী ম বাদ প্রকল্প এরাকায উকাযদবাগী ও সস্টকদাল্ডাযদদয াদথ কভবারা আদাজন
তথ্য ব্যফস্থানা, প্ররক্রাকযণ ও রফদিলণ
১ভ খড়া প্ররতদফদন প্রণন ও উস্থান
২ চূড়ান্ত খড়া প্ররতদফদন উস্থান ও াংদাধন (রস্টারযাং করভটি)
জাতী ম বাদয কভবারা খড়া চূড়ান্ত প্ররতদফদন উস্থান (০১ রদন)
কভবারায ভতাভদতয রবরত্তদত খড়া প্ররতদফদন চূড়ান্তকযণ ও মুদ্রণ
চূড়ান্ত প্ররতদফদন দারখর
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র্ততী অধ্যা
প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক আরথ বক ও ফাস্তফ অগ্রগরত
3.১ আযরডরর অনুাদয খাত রবরত্তক প্ররকউযদভন্ট এয রযকল্পনা (ই্নরডদকটিব তারযখ)

াযণী- 3.১

প্রকদল্পয ক্র রযকল্পনা (ভারাভার ক্র)

ক্ররভক
নাং

ক্রদয ফণ বনা (ভারাভার
ক্র)

এক
ক

১

২

৩

১
২

মানফান ও যঞ্জাভ
অরপদয আফাফত্র

রযভাণ
৪
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা

LS
LS

LS

রযচাক তারযখ (Indicative Dates)

ক্র
িরত

চ্যরক্ত অনুদভাদন
কর্তবক্ষ

তরফদরয
উৎ

ক্রকাযী
াংস্থা

আনুভারনক খযচ
(রক্ষ টাকা)

দযত্র আফান

চ্যরক্ত স্বাক্ষয

চ্যরক্ত ম্পন্ন

৫

৬

৭

৮

৯

১০

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

9147.80

১-নদবম্বয-০১

এরটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

200.00

১-নদবম্বয-০২

১১
১৪-নদবম্বয১০
১৪-নদবম্বয১১

১২
১৩-জানুাযী১১
১৩-জানুাযী১২

সভাট

9347.80

উৎঃ পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয
াযণী- 3.২
ক্ররভক
নাং

RDPP, 2010

প্রকদল্পয ক্র রযকল্পনা (কাজ ক্র)
ক্রদয ফণ বনা (কাজ ক্র)

একক

রযভাণ
৪

ক্র িরত
৫

চ্যরক্ত অনুদভাদন
কর্তবক্ষ
৬

তরফদরয
উৎ
৭

ক্রকাযী
াংস্থা

৮

রযচাক তারযখ (Indicative Dates)

আনুভারনক খযচ
(রক্ষ টাকা)

দযত্র আফান

৯

১০

১১

১২

চ্যরক্ত স্বাক্ষয

চ্যরক্ত ম্পন্ন

১

২

৩

১

ভূরভ উন্নমন

ঘন রভ. (রক্ষ)

453.30

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

৭০৫৪৬.৬৯

1-জানুাযী-02

1-এরপ্রর-02

3১-অদক্টা-1১

২

হ্রদ ও খার উন্নমন

একয

477.20

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

১৮৩৯০.৮৫

1-জানুাযী-10

1-এরপ্রর-10

1৪-আগস্ট-1১

৩

অবযন্তযীণ যাস্তা রনভবাণ

রকঃরভঃ

319.28

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

১৭০৫৮৮.৯৬

1-জানুাযী-02

1-এরপ্রর-02

রকঃরভঃ

13.33

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

৪৮৫৬৬.৭০

1-রডদম্বয-08

1-ভাচ ব-09

রকঃরভঃ

3.10

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

১৯৪০১.০৭

14-সভ-09

15-ভাচ ব-10

৬

পৃষ্ঠ সেন এফাং ক্র সেন রনভবাণ

রকঃরভঃ

319.28

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

২৯৯৮৫.৮২

1-জানুাযী-08

11-ভাচ ব-10

1৪-ভাচ ব-1৩
২1-রডদম্বয১০
৯-রডদম্বয১২
15-ভাচ ব-1৩

৭

সকন্দ্রীম দ্বীদয রনভবাণ

রকঃরভঃ

152.61

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

৫৩৪৬.৮৫

1-জানুাযী-08

11-ভাচ ব-10

15-ভাচ ব-1৩

৮

পৄটাত রনভবাণ

রকঃরভঃ

305.22

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

২৪৭০৭.৪৫

1-জুন-10

29-

২৫-জুন-1৩

৪
৫

পূফ বাচর াংদমাগ ডক রনভবাদণয
কুরডর ফ্লাইওবাদযয রনভবাণ
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ক্ররভক
নাং

ক্রদয ফণ বনা (কাজ ক্র)

রযচাক তারযখ (Indicative Dates)

একক

রযভাণ

ক্র িরত

চ্যরক্ত অনুদভাদন
কর্তবক্ষ

তরফদরয
উৎ

ক্রকাযী
াংস্থা

আনুভারনক খযচ
(রক্ষ টাকা)

দযত্র আফান

চ্যরক্ত স্বাক্ষয
সদন্ফম্বয-10

চ্যরক্ত ম্পন্ন

৯

ীভাস্তম্ভ রনভবাণ

৫ টি

2500.00

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

৯৪.৬৮

1-জানুাযী-09

1-এরপ্রর-09

1৪-আগস্ট-10

১০

চক্রান্ত স্তম্ভটিয রনভবাণ

৫ টি

75000.00

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

১৫০৯.৭৫

1-জানুাযী-09

1০-সভ-১৩

৫ টি

62.00

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

৪৪৭৫৫.৩৫

1-জুন-09

৫ টি

3.00

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

৫২১৮.০২

1-আগস্ট-10

৫ টি

9.00

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

১০০৪.৫৮

1-আগস্ট-10

৫ টি

7.00

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

১৯৮৪.৩৪

1-জুন-12

রকঃরভঃ

5.20

ওটিএভ

ভন্ত্রনার

যাজউক

যাজউক

৩৪০৬.৪৬

1-আগস্ট-09

৫ টি

2,00.000.00

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

৮২৪.০০

1-জুন-12

ফঃরকঃরভঃ

2409.68

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

৫৪৯.৮৪

1-জানুাযী-02

ফঃরকঃরভঃ

2676.60

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

৪৬৮.১০

1-জুন-10

ফঃরকঃরভঃ

3903.34

ওটিএভ

ভন্ত্রনার

যাজউক

যাজউক

৭৩৭৫.৯৮

1-জুন-10

ফঃরকঃরভঃ

1152.42

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

৩৬৬.৫২

1-জুন-10

ফঃরকঃরভঃ

6691.50

ওটিএভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

১৩০০.২৭

1-জুন-11

রকঃরভঃ

326.19
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

১৩৭০৯.৭৭

1-জানুাযী-12

1-এরপ্রর-09
30-আগস্ট09
30অদক্টাফয-10
30অদক্টাফয-10
31-জুরাই12
28-সভ-10
16-জুরাই12
1-এরপ্রর-02
30-আগস্ট10
30-আগস্ট10
30-আগস্ট10
30-আগস্ট11
31-ভাচ ব-12

যাজউক

সডদকা

১৬৫৫৪.৫৩

১৩০৯৮.২৭

1-জানুাযী-11

1-এরপ্রর-11

১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

সতু রনভবাণ
সগ্রড আন রনভবাণ
আন্ডাযা রনভবাদণয
স্লুই সগট রনভবাণ
নদী তীয াংযক্ষণ কাজ
বফজ্ঞারনক প্রথাম বৃক্ষগুল্মারদয চাল
অরপ রনভবাণ
পুরর ও আনায ফাযাক রনভবাণ
স্টাপ সকামাট বায রনভবাণ
ভরজদ রনভবাণ
স্কুর রনভবাণ
যাস্তায আদরা ইনস্টদরন
বফদ্যযতীকযণ
রফদ্যযৎদকন্দ্র ইনস্টদরন
ারন যফযা রদস্টভ ইনস্টদরন
নদ বভা রদস্টভ ইনস্টদরন
সেদনজ সনটওমাকব রদস্টদভয
ইনস্টদরন

LS
MW
LS
LS
LS

50.00
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা

ওটিএভ/
অন্যান্য
ওটিএভ/
অন্যান্য
ওটিএভ/
অন্যান্য
ওটিএভ/
অন্যান্য

২২-ভাচ ব-1৩
1৬-জুন-1৩
1৬-জুন-1৩
2৭-সভ-1৩
2৩-সভ-1১
1১-জুন-1৩
1৪-এরপ্রর-১১
২1-সপব্রুাযী১2
২1-সপব্রুাযী১২
২1-সপব্রুাযী১২
২০-জুন-1৩
২৪-জুন-1৩

যকায রনযধারযত
রররজর

যাজউক

রডওাা

রররজর

যাজউক

রডওাা

রররজর

যাজউক

যাজউক

২৪৭৯০.০০
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ক্ররভক
নাং
২৮
২৯
৩০
৩১

ক্রদয ফণ বনা (কাজ ক্র)

একক
LS

গ্যা যফযা রদস্টভ ইনস্টদরন

LS

সটররদমাগাদমাগ
উদমাগ সফা নারী রনভবাণ
ডক ও কাঠাদভা যক্ষণাদফক্ষণ
এফাং াংস্কায

রযভাণ

ক্র িরত

চ্যরক্ত অনুদভাদন
কর্তবক্ষ

রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা
রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা

তরফদরয
উৎ

ক্রকাযী
াংস্থা

আনুভারনক খযচ
(রক্ষ টাকা)

যাজউক

রততা

২৯৭১৯.২২

যাজউক

রফটিরএর

রযচাক তারযখ (Indicative Dates)
দযত্র আফান

চ্যরক্ত স্বাক্ষয

চ্যরক্ত ম্পন্ন

রকঃরভঃ

41.05

ওটিএভ

রররজর

যাজউক

যাজউক

৬৯৭৮৫.০০

1-জানুাযী-11

1-এরপ্রর-11

2২-সদন্ফম্বয1২

LS

রফস্তারযত অনুভান
ফণ বনা

ওটিএভ/এরটি
এভ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

৭৫০০.০০

1-জুন-10

1-জুরাই-10

২৭-ভাচ ব-1৩

সভাট

631,549.07

উৎঃ পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয
াযণী- 3.৩
ক্ররভক
নাং

প্রকদল্পয ক্র রযকল্পনা (সফা ক্র)
ক্রদয ফণ বনা (সফা ক্র)

একক

রয
ভাণ

৩

৪

১

২

১

রজআইএ এফাং রজরএ রবরত্তক স্থান রফফযণ জরয ও
রযকল্পনা, ভানরচত্র প্রস্তুরত, আনুভারনক রাফ ইতযারদ

LS

LS

২

রযকল্পনা এফাং রফরবন্ন অফকাঠাদভাগত ও ইউটিররটি রযকল্পনা
ও উাদান আনুলরঙ্গক কাজ (সমভন যাস্তা , সতু, স্লুই সগট ,
ারন যফযা ব্যফস্থা , ফজবয দাথ ব রনষ্কান িরত সাধনাগায
ইতযারদ) রডজাইরনাং জন্য যাভবকাযী সফা

LS

LS

৩

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা, কুরডর সভাদড ফ্লাইওবাদযয রফস্তারযত নকা
এফাং রনভবাণ তদাযরক যাভব সফা

LS

৪

রজআইএ এফাং রজরএ রবরত্তক কারযগরয ামতা সফা

৫
৬
সভাট

RDPP, 2010

এনরজও াভারজক ও রযদফগত প্রবাফ প্রভন
প্রাকৃরতক দৃশ্য রনভবাণ , নকা ম বাদরাচনা , রযভাজবন , রফদল
কাজ, কাজ এফাং অন্যদদয তত্ত্বাফধাদনয জন্য যাভব সফা.

চ্যরক্ত
অনুদভাদন
কর্তবক্ষ

ক্র িরত
৫

৬

তরফদরয
উৎ
৭

আনুভারনক
খযচ (রক্ষ
টাকা)

ক্রকাযী াংস্থা
৮

৯

রযচাক তারযখ (Indicative Dates)
দযত্র আফান

চ্যরক্ত স্বাক্ষয

১০

১১

১২

চ্যরক্ত ম্পন্ন

যাজউক

যাজউক

যাজউক

200.00

15-জুন-02

27-আগস্ট02

13-নদবম্বয-১০

এপরফএ

ভন্ত্রনার

যাজউক

যাজউক

480.00

12-রডদম্বয04

18-জুরাই06

৩০-জুন-0৮

LS

রকউররফএ

ভন্ত্রনার

যাজউক

যাজউক

430.50

29-সদন্ফম্বয05

২0সপব্রুাযী-07

৩০-জুন-1২

LS

LS

রকউররফএ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

160.50

29-ভাচ ব-05

1-জুরাই-07

৪-জুন-1২

LS

LS

রকউররফএ

ভন্ত্রনার

যাজউক

যাজউক

27.59

22-রডদম্বয04

9-জুরাই-06

১৮-সদন্ফম্বয০৮

LS

LS

রকউররফএ/এর
রএ/এএএ

যাজউক

যাজউক

যাজউক

1790.00

1-জুন-08

২6-সপব্রু-১1

৩০-জুন-1৩

3088.59

উৎঃ পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয
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াযণী- 3.৪
ক্রনভক
নং

প্রকদল্পয আযতডতত (RDPP) অনুমায়ী এরপ্রর ২০১৭ ম বন্ত অঙ্গরবরত্তক ক্রভপূরঞ্জত সব ত ও আরথ বক অগ্রগরত

আযতডতত (RDPP) এয কবম্পাবনন্ট
অনুাবয কাবজয ফণ মনা

আযতডতত তযভা (RDPP Quantity )

1
01

2
জরয, রযকল্পনা ও যাভবক

L.S

3

আযতডতত টাকা
(রক্ষ টাকায়)
4
3,088.59

(রক্ষ টাকায়)
ব্যয় এরপ্রর’১৭ ম মন্ত

ব্যয় জুন’১৬
ম মন্ত
5
1243.38

ব অগ্রগরত
আরথক
(%) এরপ্রর’১৭
ম মন্ত
7

6

ফাস্তরফক অগ্রগরত (%)
এরপ্রর’১৭ ম মন্ত

1,243.38

40.26

৮
60

02

জরভ অরধগ্রণ

6213.55 একয

51,264.36

54275.44

54,275.44

105.87

100

03

ভূরভ উন্নন

453.30 রক্ষ Cum

70,546.69

64708.30

সরক ও খার উন্নন

43 তক.তভ. (477.20 একয)

18,390.85

1470.28

65,017.57
1,470.28

92.16

04

7.99

80
30

05

অবযন্তযীণ যাস্তা রনভবাণ

319.28 তক.তভ

1,70,588.96

32300.38

36,011.22

21.11

60

06

পূফ বাচর াংদমাগ ডক রনভবাণ

13.33 তক.তভ

48,566.70

36198.05

80.12

07

কুরডর ফ্লাইওবায রনভবাণ

3.10 তক.তভ

19,401.00

16606.98

(30787.4+8125.5)
=38,912.90
17,314.66

89.25

90
95

08

াদপব সেন এফাং ক্র সেন রনভবাণ.

319.28 তক.তভ

29,985.82

11149.07

13,358.11

09

সিার আইল্যান্ড রনভবাণ

152.61 তক.তভ

5,346.85

--

10

পৄটাত রনভবাণ

305.22 তক.তভ

24,707.45

11

ীভান্ত স্তম্ভ রনভবাণ (BoundaryPillar)

2500 Nos

94.68

12

প্লট স্তম্ভ রনভবাণ ( Plot Pillar)

75000 Nos

13

সতু (Bridges) রনভবাণ

61 Nos (53584 sqm)

14

সগ্রড সাদযটয রনভবাণ

15

55

--

44.55
--

60

--

--

--

10

152.30

222.37

234.86

80

1,509.75

140.75

155.09

10.27

60

44,755.35

26454.52

28,718.09

70

3 Nos

5,218.02

--

--

64.17
--

আন্ডাযা রনভবাণ

9 Nos

1,004.58

--

--

--

60

16

স্লুইচ সগট রনভবাণ

7 Nos

1984.34

--

--

--

15

-

17

নদী তীয াংযক্ষণ কাজ

5.2 তক.তভ

3406.40

1652.78

1,652.78

48.52

90

18

বৃক্ষদযাণ (Arboriculture)

200000 Nos

824.40

46.61

46.61

5.65

20

19

অরপ রনভবাণ

4 Nos (2007.45 sqm)

449.84

270.14

270.14

60.05

60

20

পুরর ও আনায সফযাক রনভবাণ

4 Nos (2676.60 sqm)

468.10

2.06

2.06

0.44

40

21

স্টাপ সকাাট বায রনভবাণ

9804.83 sqm

737.98

--

--

--

22
23
24

ভরজদ রনভবাণ
স্কুর রনভবাণ
যাস্তায আদরা (Street Light) ইনস্টদরন

5 Nos (1152.42 sqm)
5 Nos (6691.50sqm)
326.19 তক.তভ

366.52
1,300.21
13,709.77

-414.85
--

-414.85
--

--31.91
--

-30
10
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25

বফদ্যযরতকযণ (Electrification)

Electric.line-33KV- 29Km,
11KV-149km, Grid sub Stn 132/33/11 KV1Nos, Sub-Stn 33/11 KV-2 Nos. GIS SubStn- 33/11 KV-1 Nos.

16,554.53

6132.51

6,172.86

26

রফদ্যযৎদকন্দ্র (Power Plant) ইনস্টদরন

50 Mega watt

35,000.00

--

--

27

ারন যফযা রদস্টভ ইনস্টদরন

Water Treatment
works.

13,098.20

5.91

5.91

28

নদ বভা রদস্টভ (Sewerage
System)ইনস্টদরন

372.5 তক.তভ sewerage line, 7 Nos Lift station
& 1 Nos sewerage Treatment Plant

61,220.00

--

--

29

সেদনজ সনটওমাকব রদস্টভ (Drainage
Network System) ইনস্টদরন

167 তক.তভ 8 Nos Sluice Gate,8Nos Pump Hou se, 2km Box Culvert, 5km Brick Sewer

24,790.00

389.38

389.38

30

গ্যা যফযা রদস্টভ ( Gas Supply
System) ইনস্টদরন

23 তক.তভ

29,719.22

144.00

144.00

31

সটররদমাগাদমাগ (Telecommunication)

4 lane Duct Route, 30 Nos manhole, 1 Nos
Main and 3 Nos Remote Switch Unit
41.05 তক.তভ

1,970.00

---

---

&

Distribution

উদমাগ সফা নারী (Utility Service Duct)
রনভবাণ

33

মানফান ও যঞ্জাভ ( Vehicles &

--

0.05

---

-2
1.57
0

অরপদয আফাফত্র (Office

---

69,785.00

---

---

9,147.80

3536.38

3,543.10

200.00

9.45

9.45

-40
38.73

Furniture-L.S)

10
4.73

প্ররক্ষন (সরাকার ও ফারয) (Training

L.S

500.00

241.80

250.95

Local & Abroad L.S **)

36

--

-Road Roller, Plant , pay loader, Excavator,
Chain dozer, Soil Compactor, Truck, Jeep,
Micro-bus, Pickup, Motorcycle
L.S

Equipments)

35

35

0.48

32

34

Plant

37.29

50
50.19

ডক ও কাঠাদভা যক্ষণাদফক্ষণ এফাং াংস্কায
(Maintenance and Renova.. of

L.S

7,500.00

154.69

158.20

1,692.10

2872.82

3,199.89

Road and Structures-L.S)

2
2.11

37

ভানফরক্ত (Manpower * *)

L.S

38

করন্টদঞ্জরন্প (Contingency @ 2.5% *)

2.5%

16,154.45

812.89

889.34

39

ওবাযদড (Overhead @ 5% **)

5%

32,308.90

--

--

--

40

রপরজকার করন্টদঞ্জরন্প
(Phy.Contingency@2%)

2%

12,923.56

---

---

--

41

মূল্য করন্টদঞ্জরন্প (Price Contingency

3%

19,385.88

---

---

--

7,78,214.57

261385.72

273,848.63

189.11

40

5.51

5

@3%)

লভাে

35.19

57
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াংযুতক্ত ২ -ক
3.২ প্রকদল্পয অঙ্গরবরত্তক

ারনাগাদ অগ্রগরত ও গৃরত দদক্ষ/ কভবসূচী মূ

প্রকদল্পয ফতবভান অফস্থা (যাজউক দত প্রদত্ত তথ্য অনুমাী):
প্রকদল্পয ারফ বক অগ্রগরতঃ রডদম্বয ২০১৬ ম বন্ত- আরথ বক ৩৫% (টাকা-২৬৬৩.৪৪ সকাটি) এফাং সব ত ৫৬% (প্রা)
এফাং এনপ্রর ২০১৭ ম বন্ত েনবনিক ফাস্তনফক গ্রগনত ৫৭% অনথ বক গ্রগনত আরথ বক ৩৫.19%।
ভূতভ অতধগ্রন: ৬২২৭.৩৬ একয (ঢাকা- ১৫০ একয, গাজীপুয- ১৫০০ একয ও নাযায়ণগঞ্জ শজরায- ৪৫৭৭.36
একয)
প্রকবল্পয প্লট তফন্যা: ক) আয়তন তবতিক আফাতক প্লটঃ- শভাট ২৫,০১৬ টি (৩ কাঠা-১০০১২ টি, ৫ কাঠা-১০৩৬১ টি,
৭.৫ কাঠা-২৬১৮ টি এফাং ১০ কাঠা-২০২৫ টি) ।
খ) ব্যফায তবতিক শভাট প্লটঃ- ফ মবভাট ২৭,০০৮ টি (আফাতক-২৫,০১৬ টি, প্রাততষ্ঠাতনক-৪২৩ টি, তডবপ্লাবভটিক-৬৩
টি, ফাতণতজযক-১০৩০ টি, প্রাতনক-৪৭৩ টি, তক্ষা প্রততষ্ঠান-১৬৬ টি ইতযাতদ) ।
প্রকবল্পয প্লট স্তান্তযঃ প্রকবল্প প্রায় ২৭,০০০ প্লবটয ভবে প্রায় ১৩,০০০ প্লট ইততভবে স্তান্তয উবমাগী/স্তান্তয কযা
শয়বছ এ কর প্লবট তনতভমতব্য ইভাযবতয নকা অনুবভাদন ও বফন তনভমান কাজ শুরু বয়বছ। অফতষ্ট প্লট মূ
ম মায়ক্রবভ উন্নয়নমূরক কাজ শবল জুন-২০১৮ এয ভবে স্তান্তবযয কভমসূচী যবয়বছ।
প্রকদল্পয ভূরভ উন্নন: প্রকদল্পয ভূরভ উন্নন কাজ প্রা ৮০% ভাপ্ত দদছ । অম্পূন ব অফরষ্ঠ প্রা ২০% ভূরভ উন্নন
কাদজয এরাকা রফদ্যভান স্থানী ভস্যা/ফাধা ও ঘযফাড়ী/ফাজায/স্কুর-কদরজ/ধভী প্ররতষ্ঠান/ফাঁধ/গাছারা ইতযারদ
অাযন/রনযন পূফ বক ২০১৭ দনয ভদধ্য প্রকদল্পয ভূরভ উন্নন কাজ ম বাক্রদভ ভাপ্ত কযায কভবসূচী যদদছ ।
ররাংক সযাড ও অবযন্তযীন যাস্তা রনভবাণ : প্রকদল্পয ১৩.১৩ রক:রভ: দীঘ ব ররাংক সযাদডয এক্সদওদ ও ারবব সযাড
রনভবাণ সল দদছ। প্রকদল্পয প্রা ৩১৯.২৮ রক:রভ: অবযন্তযীণ যাস্তায ভদধ্য প্রা ১৬০ রক:রভ: এয কাজ সল দদছ ,
প্রা ১১০ রক:রভ: এয কাজ অদক্টাফয/২০১৬ দত শুরু দদছ অফরি প্রা ৫০ রক:রভ: এয কাজ রফদ্যভান ভস্যা
,
ঘযফাড়ী/ফাঁধ ম বাক্রদভ অাযণ/রনযন কদয জুন-২০১৮ এয ভদধ্য সল কযায কভবসূচী যদদছ ।
ফ্লাইওবায ও ব্রীজ রনভবাণ : প্রকদল্পয আওতা ৩.১০ রক:রভ: দীঘ ব কুরড়র ফ্লাইওবায রনভবাণ কাজ প্রা সল দদছ ।
৬১টি ব্রীদজয ভদধ্য ১৮টিয কাজ সল, ১৬টিয কাজ সল ম বাদ এফাং প্রকদল্পয গাজীপুয অাংদয এফাং প্রকদল্পয ীভানা
াংরগ্ন অফরি ব্রীজমূ জুন-২০১৮ এয ভদধ্য রনভবাদণয কভবসূরচ যদদছ ।
প্রকদল্পয গাজীপুয অাংদয ১৫টি ব্রীজ অফরি যাস্তা ও সরক উন্নন কাজ ফাাংরাদদ সন ফারনীয ভাধ্যদভ
ফাস্তফাদনয উদদ্যাগ গ্রন কযা দদছ । ফতবভাদন প্ররক্রাধীন ও কাম বক্রভ সদল াই কাজ ফাস্তফাদনয আা কযা
মা ।
সরক/খার/নদী তীয উন্নন: প্রকদল্পয (৪৩ রক:রভ: + ৫.২ রক:রভ:) সরক/খার ও নদীয তীদযয ভদধ্য প্রা (২.৫+৫.২)
রক:রভ: এফাং প্যাযীদপরযার এয কাজ সল , ০৫ রক:রভ: এয কাজ চরভান আদছ অফরি ৩০ রক:রভ: এয কাজ জুন২০১৮ দনয ভদধ্য সল কযায রযকল্পনা যদদছ ।
গ্যা যফযা: ফাদক্সদক ৩ (রতন) একয জরভ স্তান্তয কযা দদছ এফাং প্রকল্প এরাকা আরফষ্কৃত গ্যা দত প্রকদল্প
গ্যা যফযাদয জন্য জ্বারানী ও খরনজ ভন্ত্রণারদক অনুদযাধ কদয গৃান ও গণপূতব ভন্ত্রণার ফযাফদয রফগত
২০/০৭/২০১৪ ইাং তারযদখ অনুদযাধ ত্র সপ্রযণ কযা দদছ ।
রফদ্যযৎ যফযা: প্রকদল্প রফরবন্ন সক্টদয সডদকা কর্তক
ব রফদ্যযতান কাজ চরভান আদছ । অরত ত্ত্বয ররাংক সযাদডয
াশ্ববফতী সক্টয মূদ রফদূযৎ যফযা শুরু কযায জন্য সডদকাদক এফাং জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারদক
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অনুদযাধ কদয গৃান ও গণপূতব ভন্ত্রণারদ ১০/০৮/২০১৬ ইাং তারযদখ অনুদযাধত্র সপ্রযণ কযা দদছ । জানাভদত, এ
প্রদঙ্গ উব ভন্ত্রণারদয ভন্ত্রী ভদাদদয দঙ্গ আরা দদছ ।
ারন ও :রনষ্কান: প্রকল্প এরাকা ারন ও : ব্যফস্া স্থাদনয সক্ষদত্র ঢাকা ওাা কর্তক
ব প্রথদভ ম্মরত এফাং
যফতীদত অাযগতা প্রকা কযা PPP িরতদত সফযকাযী রফরনদাদগ প্রকদল্প ারন ও : ব্যফস্থা স্থাদনয
উদদ্যাগ গ্রণ কযা দদছ ।
 প্রকদল্প PPP িরতদত : ব্যফস্থা ফাস্তফাদনয রফলদ CCEA এয ০৪/০৫/২০১৬ ইাং তারযদখ অনুরষ্ঠত
বা নীরতগত অনুদভাদদনয য ফতবভাদন রররএ কর্তক
ব রানদজকন এডবাইজায রনদাগ প্ররক্রায অাং
রদদফ PPPA যাজউক ও International Finance Corporation (IFC) এয াদথ রফগত
১৮/১২/২০১৬ ইাং তারযদখ একটি Engagement Letter স্বাক্ষরযত । একই রদদন যাজউদকয
উরস্থদত PPPA এফাং IFC এয াদথ Financial Advisory Services Agreement (FASA)
স্বাক্ষরযত ।
 প্রকদল্প ারনয প্রাথরভক চারদা রভটাদত প্ররতটি সক্টদয PPP িরতদত রড-টিউফওদর স্থাদনয উদদ্যাগ
গ্রণ কযা দদছ।
এাট বদভন্ট রনভবাণ: প্রকদল্প ম বাক্রদভ ৬2,০০০ ফ্লযাট রনভবাদণয রযকল্পনা ফাস্তফাদনয রদক্ষয ৮টি ব্লদকয ভদধ্য প্রথভ
ম বাদ ৩টি ব্লদক ২০,০০০ ফ্লযাট ররর িরতদত রনভবাদণয রফলদ CCEA এয নীরতগত অনুদভাদদনয গ্রদণয প্রস্তাফ
সপ্রযদণয সুারয কযা দদছ মা গৃান ও গণপূতব ভন্ত্রণার দত ১৮/০৯/২০১৬ ইাং তারযদখ জাযীকৃত ত্র ভাযপত
যাজউক সক জানাদনা  । এরদদক প্রকদল্প াইযাইজ এাট বদভন্ট বফন রনভবাণকদল্প েইাং-রডজাইন , সেররপদকন,
এরস্টদভট ইতযারদ যাভবক রনদারজত কযদণ ( EOI) আফান কযা দদছ । তাছাড়াও পূফ বাচর প্রকদল্পয রফরবন্ন ব্লদক
াইযাইজ এাট বদভন্ট বফন রনভবাণ রফলদ যাজউক কর্তক
ব প্রণীত প্ররতদফদন (ফাাংরা ও ইাংদযজীদত) ইদতাভদধ্য
গৃান ও গণপূতব ভন্ত্রণারদ সপ্রযণ কযা দদছ ।
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৪.৪ ক্র াংক্রান্ত তথ্য (নমুনা প্যাদকদজয চুতক্ত ম মাবরাচনা)

16৫,42,07,899.27
19-01-14

3,88,55,016.64

16,12,59,376

10,48,52,549.93

01-03-16

3,22,25,708.29

৩৪.98%(কভ)

৩
টি

৬টি

২৩,২০,৬৫,৯৩৫.৬৫

১৭,৩৪,৯৫,৯৩১.৯৩

28-০1-১6

৩,৭৮,৮৪,৮৪০.৬২

২৫.২৪% (কভ)

১জন LGED
তত্বাফধাক
প্রদক ঃ
জনাফ খিকায
ারাউতিন
প্রধান প্রদক ঃ
যাজউক
১৭-০৫-১২

২৮-০৬-১২

৩
টি

--

৫,৮৮,০৩,৬০৫.০০

৫,৯২,৪৯,৩৪৯.৭০

১৪-০৩-১৩

৫,৮৮,৮৮,১৫০.৮০

0.৭৬% (উদ্ধম)

20-০8-১৪
১ জন
সভাঃ সযজাউয
যভান প্রকল্প
রযচারক, LGED
সভাঃ এভদাদ্যর
ইরাভ প্রধান
প্রদক ঃ ফাস্তফান
যাজউক
০৭-০৪-১৪

১
০
টি

১টি

16,7951,040.26

১৫,০৪,৩৯,৬৪০.০৩
RA-150370644

১২-১০-১৫

১৫,০১,১৪,৭৯১.০৬

১0.43% (কভ)

জনাফ খেকায
ারাউরেন
প্রধান প্রদক ঃ
যাজউক
১৭-০৫-১২

2
টি

১টি

১৬,৬৮,৪৪,১০৯.১
৯

১৭,৫০,১৩,২৬০.
৬৪

4.৯0% (উদ্ধম)
১৬-৭৩-১০৩৫৩.০০
১৩-১১-১২

Responsive

NonResponsive

প্রাক্কররত ব্য

ভাবুবুর করফয
সভাঃ ারপজুয যভান
রযচারক BWDB
মুরন্প ( প্রধান প্রদক ঃ
যাজউক) ও আফাক
দযত্র মূল্যান করভটি
১৭-০৮-১৫

বদরনক ইবিপাক

২
০
টি

৩
টি

বদরনক ইবিপাক
বদরনক যুগান্তয

২
৬
টি

১
১
টি

১
৬
টি

৩
টি

১জন BWDB
তত্বাফধাক

সগারাভ রকফরযা দস্য(উন্নন)
যাজউক ও আফাক,
দযত্র মূল্যান করভটি

বরত এভদাদ্যর ইরাভ
(প্রধান প্রদক ঃ যাজউক) ও
আফাক দযত্র মূল্যান
করভটি
04-06-13

৯
টি

RAJUK,Cptu web
The New Age
The Independent

ইনতকরাফ, The New Age
RAJUk, Cptu web

বদরনক ভকার, কাদরয কন্ঠ
বদরনক কাদরয খফয, যুগান্তয

The New Age
RAJUK, Cptu web

বদরনক কাদরয কন্ঠ
মামা রদন

The New Age
The Daily Star

করযদজন্ডাভ
01-04-12
11-04-12
09-04-12
05-05-12
06-05-12

The Daily Star

3

LCD-01,
Lot-M
(Lake)

4

PE
lake-01,
Lot-02,
sector02
(Lake)

5

RC-03,
Lot-2
(Road)

6

RDC17, Lot02
(Road)

7

RC-13,
Lot-2
(Road)

করযদজন্ডাভ
11-04-12
09-04-12
05-05-12
06-05-12

2

HSC-01,
Sector01
(Schoo
l)

19-02-14
03-03-14
03-03-14
01-03-14

1

Fly-c01, lot-1
(Kuril
Flyove
r)

14-08-14
25-08-14
20-08-14
23-08-14
২

11-12-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14

2
2
টি

১

09-05-13
07-05-13
07-05-13
15-06-13

৩
টি
,প্রথভ আদরা
যুগান্তয01-09-08
২৭-০৮-০৮
২৮-০৮-08
৩০-08-08
০৯-০৯-০৮

7
টি

LGED)

07-০7-০9

১
৭
টি

বদরনক ইবিপাক

১
১
টি

বদরনক ইবিপাক

৩
টি

The New Age

৫
টি

The Daily Star
RAJUK, Cptu web

৮

দযদত্রয াংখ্যা

দযদত্রয াংখ্যা
দযত্র মূল্যাদনয
তারযখ
ফ বদলকরভটিদত
মূল্যান
াংস্থা ফর ব : ভূতব
কজন এফাং সকান
াংস্থায দস্য
মূল্যান করভটিদত
মূল্যান করভটিয
আফাক /
বারতয নাভ
দযত্র সখারায তারযখ
(দফী )
দযত্র জভায াংখ্যা
দযত্র রফরত্রয াংখ্যা
দযত্র প্রকারত
রত্রকায
নাভ

4.18% উদ্ধম

৩০-০৩-১০
CA 4,22,75,614.74
RA 3,88,56,928.00

৪টি

৭

ক্ররভক নাং

দযত্র আফাদনয
তারযখ

11.59% (কভ)

CA -১৫৩,৬৪,৬১,৪২৩.৬৪
RA- 169,01,07,423.64

৩,৭২,৯৯,১২২.১৬

১২-10-১৫
২ জন
সভাঃ সযজাউয যভান
প্রকল্প রযচারক,

৭
টি

১৩

ভন্তব্য
শফত/ কভ %
কােবাদদদয
রফযীদত রযদারধত
চ্যরক্ত ম্পাদদনয
/
রফর
কােবদদকৃত তারযখ
কােবদদকৃত দয
১৯১,১৭,০৬,০১৭.৪৪
১টি

28-06-12

15-12-09
৩জন

২৪-০৭-১৩
১জন
সভাঃ সযজাউয যভান
(প্রকল্প রযচারক,

২
টি

১৭

১২

১
৬

১
১
৬

LGED

-DCC
LGED
BWDB

৫
টি

1২-11-১4
১ জন
সভাঃ সযজাউয
যভান প্রকল্প
রযচারক, LGED
সভাঃ এভদাদ্যর
ইরাভ প্রধান
প্রদক ঃ ফাস্তফান
যাজউক
২৩-০৯-১৪

১ ১
৮ ৯
১৫

১
০
৯
৫
৪
৩

প্যাদকজ
/ চ্যরক্ত
নাং
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৭.৬১% (উদ্ধম)
28,25,51,397.04

১২.৯৩% (উদ্ধম)

১১-০৩-০৩

৫,৪৯,৩১,৮৯৬.১১

72.46%( উদ্ধম)

১৯-০৯-১২

৫৭,২৪,৩৬,২৬৪.৩৩

২.১1%(উদ্ধম)

৮,৩৩,১৩,৭৭৪.৭২

২৯-০৯-০৪

৮,৩৩,১৩,৭৭৪.৭২

5,48,90,677.24

28-09-04

5,48,45,664.70

৭.২৭% (কভ)

6,21,63,018.72

6,19,91,975.43
15-11-05
29-09-04

৫.৭৬% (উদ্ধম)

8,42,27,965.50

8,40,09,499.00
29-09-04
16-11-05

4.52%(উদ্ধম)

BUET
জহুরুর
এইচ,এভ
ক দস্য (প্রান
ও ভূরভ) যাজউক

RAJUK, Cptu web
The New Age

782 টি (রফরবন্ন
আদরা
প্রথভ
প্যাদকদজ)
বদরনক ইনরকরাফ

782 টি (রফরবন্ন
আদরা
প্রথভ
প্যাদকদজ
বদরনক ইনরকরাফ

782 টি (রফরবন্ন
আদরা
প্রথভ
প্যাদকদজ)
বদরনক ইনরকরাফ

782 টি (রফরবন্ন
আদরা
প্রথভ
প্যাদকদজ)
বদরনক ইনরকরাফ

Packa
ge-21,
Group09
(Land)

1
4

Packa
ge-14,
Group02
(Land)

1
5

Packa
ge-16,
Group04
(Land)

B.Observer
The

1
3

B. Observer
The Daily

1
2

Packa
ge-25,
Group13
(Land)

B.Observer
The Daily

ক্ররভক নাং

Packa
ge-50,
LotGa-01
(Land)

B.Observer
The Daily

17-05-04
Independent
27-06-04
02-06-04
02-06-04
26-05-04
30-05-04

Asst.prof.

২জন এ,সক,এভ
01-08-04
যভান
মুখদরছুয
XEN. (ফাাউদফা)
ড.এভ যরপকুর
ইরাভ

এইচ,এভ জহুরুর ক
দস্য (প্রান ও
ভূরভ) যাজউক

রটাযী

এইচ,এভ জহুরুর ক
দস্য (প্রান ও
ভূরভ) যাজউক

01-08-04
এ,সক,এভ
২জন
মুখদরছুয যভান
XEN. (ফাাউদফা)
ড.এভ যরপকুর ইরাভ

২
01-08-04
এ,সক,এভ
জন
মুখদরছুয যভান
XEN. ফাাউদফা
ড.এভ যরপকুর
ইরাভ Asst.prof.
জহুরুর ক
এইচ,এভ
BUET
দস্য (প্রান ও
ভূরভ) যাজউক

B. Observer

বদরনক ইনরকরাফ

17-05-04
Independent
27-06-04
02-06-04
02-06-04
26-05-04
30-05-04

4
টি

BUET

জনাফ ইকফার উরেন
সচ দৄযী সচাযম্যান,
যাজউক

28-06-04

২জন এ,সক,এভ
01-08-04
মুখদরছুয যভান
XEN. (ফাাউদফা)
ড.এভ যরপকুর
ইরাভ Asst.prof.

LGED

সভাঃ এভদাদ্যর
ইরাভ প্রধান প্রদক ঃ
ফাস্তফান যাজউক

28-06-04

The New Age

বদরনক ইনরকরাফ, কাদরয
কন্ঠ, কাদরয খফয

17-05-04
Independent
27-06-04
02-06-04
02-06-04
26-05-04
30-05-04

4
টি

Asst.prof. BUET

সভাঃ এভদাদ্যর
ইরাভ প্রধান প্রদক ঃ
ফাস্তফান যাজউক

28-06-04

বদরনক ইনরকরাফ
কাদরয খফয

17-05-04
Independent
27-06-04
02-06-04
02-06-04
26-05-04
30-05-14

3
টি
1
1

28-১০-০২
২৫-১০-০২

বদরনক ইবিপাক
Star
The Daily
23-11-11
24-01-12
29-01-12
02-02-12
30-01-12
29-01-12

২
টি
Group04
(Land)
Pitolga
nj

30-04-13
15-06-13
15-06-13
15-06-13

২
টি
1
0

03-06-13
11-06-13
11-06-13
11-06-13

The Independent

RAJUK, Cptu web RAJUK, Cptu web

২৮-০৬-০৪

3
টি

৩
২
টি

১২-১১-০২

--

20-06-13

3
টি

27-06-13

--

৩
২
টি

--

3
টি
9

RDC13, Lot01
(Road)

7
টি

দযদত্রয াংখ্যা
দযত্র মূল্যাদনয
তারযখ
ফ বদলকরভটিদত
মূল্যান
াংস্থা ফর ব : ভূতব
কজন এফাং সকান
াংস্থায দস্য
মূল্যান করভটিদত
মূল্যান করভটিয
আফাক /
বারতয নাভ
দযত্র সখারায তারযখ
(দফী )
দযত্র জভায াংখ্যা
দযত্র রফরত্রয াংখ্যা

৭.২১%(কভ)

15,99,75,903.70
25-02-14
৬৮,৬৪,৫৮,২১৪.২৯

26-02-14
CA- ৩,১৪,১৭,৮৮৫.৮৬
RA-

২
টি

দযত্র প্রকারত
রত্রকায
নাভ

2
টি

ভন্তব্য
শফত/ কভ %
কােবাদদদয
রফযীদত রযদারধত
চ্যরক্ত ম্পাদদনয
/
রফর
কােবদদকৃত তারযখ
কােবদদকৃত দয
28,32,34,611.15

১টি

2
3
টি

৫,৪৯,৯৭,০৪৫.৮৩

18,75,78,396.85

8,05,86,099.00

৩
১
টি

3,18,90,320.11

5,87,78,278.00

25,08,12,554.53

২৮-১২-০২

5,91,95,400.00

17,43,14,484.00
--

২৩-০২-১২
জনাফ পযাজী াাফ
উেীন আদভদ
তত্বাফধাক প্রদক ঃ
যাজউক
জনাফ খেকায
ারাউরেন
প্রধান প্রদক ঃ
যাজউক
২৩-০২-১২

৮,৯৭,৯০,৩৪৭.০০

প্রাক্কররত ব্য

24-07-13
১ জন
সভাঃ সযজাউয
যভান প্রকল্প
রযচারক, LGED

3
টি

4
টি
8

RDC01, Lot01
(Road)

দযত্র আফাদনয
তারযখ

1টি

3
টি

1টি

৬৭,২৩,০৫,০৬৫.০০

NonResponsive

--

দযদত্রয াংখ্যা

Responsive

24-07-13
১ জন
সভাঃ সযজাউয যভান
প্রকল্প রযচারক,

4
টি
১
2
টি

প্যাদকজ
/ চ্যরক্ত
নাং

পৃিা ২-4

াংযুতক্ত ২ -ক

5,06,42,082.00

26-06-07

4,04,15,089.00

৬১,৫২,৮০,২৩১.০০

৬৫,৩৬,২৮,৫১৮.২৬

২২-০৩-১৩

৪৯,৬৭,৩৫,৫৮৮.০৮

১৬,২৮,৬৬,৪৩৩.৫৪

১৮,২৩,৩০,৫৫৬.১০

০৩-০৩-১৪

১৬,৯৮,০৩,৮১১.৪১

11.95%(উদ্ধম)

২৮,২০,৫৯,৯০৭.০০

৩২,৫৭,৯১,৪০১.৮২

০১-০১-১৫

৩০,৪১,২১,৫১০.৮০

15.50% (উদ্ধম)

6.23%(উদ্ধম)

8,71,04,347.61

14.86%(কভ)

প্রাক্কররত ব্য

ভন্তব্য
শফত/ কভ %
কােবাদদদয
রফযীদত রযদারধত
চ্যরক্ত ম্পাদদনয
/
রফর
কােবদদকৃত তারযখ
কােবদদকৃত দয

NonResponsive

দযদত্রয াংখ্যা

Responsive

০১-০৭-১২

30,92,46,936.00

3.48%(উদ্ধম)

১৩৬,৪৯,৮২,২৪৯.৭২

১২৬,১০,৮৪,৮১১.০৩

২৫-০১-১৫

১১৯,৭৪,৪৯,৭২৮.২৩

7.61%(কভ)

2,98,84,4500.57

30,99,77,045.16

28-06-12

30,92,46,936.00

3.73%(উদ্ধম)

RA-309254391.32

28-06-12
30,99,77,045.16
29,88,49,500.57

জনাফ খেকায
ারাউরেন
প্রধান প্রদক ঃ যাজউক

বদরনক যুগান্তয

বদরনক যুগান্তয
মামা রদন

PD
SRIIP
LGED

২জন LGED
তত্বাফধাক প্রদক ঃ

সভাঃ এভদাদ্যর
ইরাভ প্রধান প্রদক ঃ
ফাস্তফান যাজউক

বদরনক যুগান্তয
মামারদন

The New age
The Independent

PD
SRIIP
LGED

(Director)
BWBD
Exn DCC

জনাফ খেকায
ারাউরেন
প্রধান প্রদক ঃ যাজউক

RAJUK, Cptu web

The New Age
RAJUK, Cptu web

১
8

BRC05, Lot02
(Bridg
e)

1
9

Packa
ge-07,
Lot-01
(Bridg
e)

2
0

Packa
ge,BR
C-4,
Lot-3
Bridge
No38,39,40

২
1

Packa
ge-01,
Lot-01
(Link
Road)

2
2

BRC-4,
Lot-3

Cptu web
RAJUK,
10-11-11
10-11-11
5-11-11
4-11-11
Packa
ge-53,
Lotga_-04
(Land)

04-05-14
08-05-14
07-05-14

1
7

Cptu web
RAJUK,
10-11-11
10-11-11
05-11-11
04-11-11

The New Age
The Independent

17-02-14
22-02-14
23-02-14
24-02-14
23-02-14
Packa
ge-40,
GroupD
(Land)

26-05-13
02-06-13
01-06-13
31-05-13

5
টি

(LGED)

জনাফ সভাঃ নারয
উরেন (দস্য উন্নন)
যাজউক

15-12-11

22-04-12
25-04-12
28-04-12
29-04-12

3
টি

৬
টি

1
6

নারদগন্ত
বদরনক ইবিপাক
04-01-07
04-01-07
05-01-07
07-01-07

১৭-০৬-১৪

15-01-12
1জন

15-01-12
1জন

1টি
15-12-11

19-03-07
২জন

জনাফ খেকায
ারাউরেন
প্রধান প্রদক ঃ যাজউক

2
টি

2
0
টি

3
টি

দযদত্রয াংখ্যা
দযত্র মূল্যাদনয

__

১৬-০৭-১৩

২৭-০৮-১৩
২জন তত্বাফধাক
প্রদক ঃ (BEDB)
রনফ বাী প্রদক ঃ

১৩-০৭-১৩
২জন
BEDB (তত্বাফধাক
প্রদক ঃ) LGED (
রনফ বাী প্রদক ঃ)
সভাঃ এভদাদ্যর
ইরাভ প্রধান প্রদক ঃ
ফাস্তফান যাজউক

৬
টি

15-05-12

০৬-০২-১৪
১ জন
সভাঃ সযজাউয
যভান প্রকল্প
রযচারক, LGED
সভাঃ এভদাদ্যর
ইরাভ প্রধান
প্রদক ঃ ফাস্তফান
যাজউক
১০-০৩-১৪

তারযখ
ফ বদলকরভটিদত
মূল্যান
াংস্থা ফর ব : ভূতব
কজন এফাং সকান
াংস্থায দস্য
মূল্যান করভটিদত
মূল্যান করভটিয
আফাক /
বারতয নাভ
দযত্র সখারায তারযখ
(দফী )
দযত্র জভায াংখ্যা
দযত্র রফরত্রয াংখ্যা
দযত্র প্রকারত
রত্রকায
নাভ

1টি
5
টি

২
টি
৮
টি

ক্ররভক নাং

দযত্র আফাদনয
তারযখ

2
টি

২৯-০১-০৭

__

B.Observer
The Independent

২
টি

৪
টি

মামারদন
ভকার

__
1
9
টি

The Daily Star

৪
টি

5
টি

বদরনক কাদরয কন্ঠ
বদরনক কাদরয খফয

__
7
টি

The Independent

৫
টি
বদরনক জনকন্ঠ
বদরনক যুগান্তয
বদরনক ইবিপাক

8টি
৮
টি

The Daily Star

8
টি
১
৫
টি

প্যাদকজ
/ চ্যরক্ত
নাং

পৃিা ২-5

াংযুতক্ত ২ -ক

134,77,58,607.00

18.94%(কভ)
120,88,53,857.7
5
17-12-13
9,79,51,010.17

20-02-11

9,20,43,063.28

35.13%(কভ)

24,92,024.97

23-07-13

23,43,033.92

4.63%(উদ্ধম)

28,35,393.00

15-05-11

27,78,778.91

2.63%(উদ্ধম)

Uvt 80,44,825/-

17.51% Kg

ভন্তব্য
শফত/ কভ %
কােবাদদদয
রফযীদত রযদারধত
চ্যরক্ত ম্পাদদনয
/
রফর
কােবদদকৃত তারযখ
কােবদদকৃত দয
15,09,95,344.00

01
টি

30-03-10
2 জন
শভাঃ াযাপত

26-02-13

1জন
কাজী সভাঃ সফাযান
উরেন XEN, DCC

23-03-11

2 (`yB) Rb BUET, RHD

19-03-2014

দযত্র আফাদনয
তারযখ

Today
Bangladesh
16-03-13
22-09-13
18-09-13
18-09-13

The New Nation

ক্ররভক নাং

18-12-12

RAJUK, Cptu
web

বদরনক যুগান্তয
The New age

15-02-11
23-02-11
21-02-11

----•`wbK BbwKjve 25-102013 Bs I •`wbK wbD †bkb
27-10-2013

টি
21-10-2013

2
7

c~e©vPj
wjsK
†iv‡Wi
mycviwf
kb
Kv‡Ri
civgk©K
wb‡qvM

দযদত্রয াংখ্যা
দযত্র মূল্যাদনয
0

সাদন PD,
PNTP, RAJUK

27-11-2013

LGED

সভাঃ এভদাদ্যর ইরাভ
প্রধান প্রদক ঃ ফাস্তফান
যাজউক

14-03-11

0
3
2
4

Packa
ge-01,
Lot-02
(River
Bank
Protec
tion)

সভাঃ আদনাায

LGED
DPD,
এভ
ভাবুফ
আরভ
দস্য ( উন্নয়ন)
যাজউক

16-01-13

শাবন খান XEN,
BWDB
ভঞ্জুয কাদদয সচ থুযী

.
সভাঃ এভদাদ্যর ইরাভ
প্রধান প্রদক ঃ
ফাস্তফান যাজউক
২৪-১১-০৯

3
টি

2
3

Packa
ge-01,
Lot-02
(Link
Road)

bvBg Avn‡g` Lvb
m`m¨ (Dbœqb), ivRDK

24-10-13

১
4
টি
2
6

তারযখ
ফ বদলকরভটিদত
মূল্যান
াংস্থা ফর ব : ভূতব
কজন এফাং সকান
াংস্থায দস্য
মূল্যান করভটিদত
মূল্যান করভটিয
আফাক /
বারতয নাভ
দযত্র সখারায তারযখ
(দফী )
দযত্র জভায াংখ্যা
দযত্র রফরত্রয াংখ্যা

7
টি
LTM

7
টি
2
5

RAJUK, Cptu web RAJUK, Cptu web
The New age
বদরনক ইবিপাক

১
২
টি
বদরনক ইবিপাক
বদরনক জনকন্ঠ
12-10-09
20-10-09
21-10-09
19-10-09

১
২
টি

Plot
Pillar
8, Road
Demar
kation
Pillar
sector09, 19
(Part)
Constr
uction
of site
office
in
sector
(Site
Office)

দযত্র প্রকারত
রত্রকায
নাভ

0
2
টি

78,83,750.00
g~j Uvt
22-10-2014
(f¨vU I AvBwUmn)
ms‡kvwaZ
Uvt 90,40,000
Uvt 95,56,812.50
(f¨vU I AvBwUmn)
(f¨vU I AvBwUmn)

166,26,37,835.0
0

__
3
টি

27,62,660.52

প্রাক্কররত ব্য
1টি
1
টি

23,81,659.27

NonResponsive

1টি
11
টি

5
টি

দযদত্রয াংখ্যা

Responsive

1টি
31-10-13
১ জন
সভাঃ সযজাউয যভান
প্রকল্প রযচারক,

4
টি
7
টি

প্যাদকজ
/ চ্যরক্ত
নাং
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.০.৪০% কভ
১৪,৮৪,৯৯০/১৮
১৬-১১-২০১৫ ইাং

প্রাক্কররত ব্য
১৬,১১,৭০৩/- ৭.৫% 

১৪,৯৩,২৬১/৯৬

NonResponsive

ভন্তব্য
শফত/ কভ %
কােবাদদদয
রফযীদত রযদারধত
চ্যরক্ত ম্পাদদনয
/
রফর
কােবদদকৃত তারযখ
কােবদদকৃত দয

Responsive
২৯-০৬-২০১৫

জনাফ নুরুর ইরাভ তত্বাফধাক প্রদক ঃ প্রকল্প, যাজউক
১০-০৬-২০১৫

দযত্র আফাদনয
তারযখ

১৭-০৫-২০১৫

LTM এ দযত্র অফান কযা নেনে ।
০৪-০৬-২০১৫ ইাং যাজউক ওদফ াইদড প্রকারত

ক্ররভক নাং

2
8

পূফ বাচর
নতুন য
প্রকক্ষল্পয
৪নং
দক্টক্ষযয
াআট
নপ
বফক্ষনয
চাযনদক্ষক
ননকউনযটি
ফানত
যফযা 
স্থান
কযণ এফং
কায
ানকবং
দক্ষড
বফদ্যিনতক
কযণ ।

দযত্র প্রকারত
রত্রকায
নাভ

তারযখ
ফ বদলকরভটিদত
মূল্যান
াংস্থা ফর ব : ভূতব
কজন এফাং সকান
াংস্থায দস্য
মূল্যান করভটিদত
মূল্যান করভটিয
আফাক /
বারতয নাভ
দযত্র সখারায তারযখ
(দফী )
দযত্র জভায াংখ্যা
দযত্র রফরত্রয াংখ্যা

দযদত্রয াংখ্যা

দযদত্রয াংখ্যা
দযত্র মূল্যাদনয

নাই
০১ জন রডরব্লউরড, ঢাকা

৪
টি
৪
টি
৪
টি

প্যাদকজ
/ চ্যরক্ত
নাং

পৃিা ২-7

াংযুতক্ত ২ -ক

ঞ্চভ অধ্যা
ভাঠ ম বাদ রযদবন এফাং সেররপদকন সভাতাদফক রনভবাণ কাদজয রযভাণ ও গুণগতণভান
যীক্ষণ এফাং ম বদফক্ষণ
5.১ সব ত কাজ রযদবন ও ম বদফক্ষণ
প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষদনয রদক্ষয যাভবক প্ররতষ্ঠান এভ আয কন্পারট্যান্টস্ এয ভীক্ষা টিভ কর্তবক পূফ বাচর নতুন য
প্রকদল্পয ৩০টি সক্টদযয ভদধ্য ২২টি সক্টদযয ২৮টি প্যাদকদজয রফরবন্ন উাদাদনয ফ বদভাট ৫৬ টি অফস্থাদন অফকাঠাদভায সব ত
অফস্থা রযদবন ও ম বদফক্ষণ, সব ত রযভা, রডজাইন ম বদফক্ষণ তফতবন্ন অাংবগয ১৮টিয ভাঠ ও ল্যাফ শটে এফাং ভূরভ
উন্নদনয ৮টি প্যাদকদজয রফরবন্ন েদটয রফদ্যভান RL রযফীক্ষণ কযা  । অফকাঠাদভায অাংগ তবতিক উাদান মূবয
রযদবন ও ম বদফক্ষণ, সব ত রযভা এফাং এয াংখ্যা রনদেয উদিখ কযা দরাঃ
ক্ররভক
সভাট নরথ
অাংগ
রযফীক্ষদণয আইদটভ
াংখ্যা
নাং
ম বাদরাচনা াংখ্যা
১
ভূরভ উন্নন
৮
ভুরভয RL যীক্ষা
৮
রফরবন্ন উাদানমূ
৬
মূর ফ্লাইওবায রযদবন ও রযক্ষণ
১
পৄটওবায ব্রীজ রযদবন ও রযক্ষণ
১
২
কুরড়র ফ্লাইওবায
১
পৄটাত রযদবন ও রযক্ষণ
১
রাইটিাং রযদবন
১
রায এন্ড গাড বায সটস্ট
২
রফরবন্ন উাদানমূ
১১
মূর সতু রযদবন ও রযক্ষণ
৩
৩
ব্রীজ
৩
গাড বায সটস্ট
২
শপ্রাবটকন ওয়াকম
৩
এদপ্রাচ সযাড রযদবন ও রযক্ষণ
৩
রফরবন্ন উাদানমূ
১৫
ইন্টাযনার সযাদডয সটস্ট
৫
যাস্তা, াযদপ ও ক্র সেন, এফাং
৪
৫
সযাড আইল্যান্ড
সযাদডয রযদবন ও রযক্ষণ
১০
সেদনয রযদবন ও রযক্ষণ
১০
রফরবন্ন উাদানমূ
৫
ররাংক সযাদডয রযদবন ও রযক্ষণ
২
ররাংক সযাড, আন্ডাযা ও স্লুই
৫
২
সগট
ররাংক সযাদডয সটস্ট
১
আন্ডাযা ও স্লুই সগট রযদবন ও রযক্ষণ
২
৬
স্কুর
১
স্কুর রযভা ও রযদবন
১
৭
সরক ও খার
২
সরক ও খার রযদবন ও রযক্ষণ
২
রফদূযৎ রাইন রযদবন
৪
৮
রফদূযৎ যফযা
১
রফদ্যযৎ রাইসনয খটিুঁ রযদবন
৩
রফদ্যযদৎয াফ সস্টন রযদবন
১
প্লট ররায ও সযাড রডভাদকবন
৯
১
ররায রযদবন ও রযক্ষণ
২
ররায
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১০
১১
১২

১৩

াইট অরপ
নদী তীয উন্নন
পূফ মাচর তরাংক শযাবডয সুাযতবন
কাবজয যাভমক তনবয়াগ
পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্পয ৪নাং
সক্টদযয াইট অরপ বফদনয
চাযরদদক ররকউরযটি ফারত
যফযা ও স্থান কযণ এফাং কায
ারকবাং সদড বফদ্যযরতক কযণ ।
শভাট

১
১

াইট অরপ রযদবন ও রযক্ষণ
নদী তীয রযদবন

১

-

১

-

২৮

১
১

৫৬

৫.২ রনভবাণ কাদজয গুণগত ভান মাচাই
ভাঠ ম বাদ রযদবদনয ভ রনভবাণ কাদজয গুণগতভান মাচাই এয জন্য রনরভবত অফকাঠাদভায সক্ষদত্র প্রতযক্ষ ম বদফক্ষদণয
াাার রকছু অাংদগয/ উাদান মূবয যীক্ষা কযা । সমভন যাস্তায সক্ষদত্র রডরর সটস্ট কদয সফজ টাইদয কম্পযাকন
মাচাই কযা । ফ্লাইওবায এফাং ব্রীদজয সক্ষদত্র যাভায সটস্ট এয ভাধ্যদভ কাংরক্রদটয সরাংথ ( strength) মাচাই কযা ।
এছাড়াও ACV সটি, TFV সটদস্টয ভাধ্যদভ যাস্তা ব্যফহৃত ভারাভাদরয গুনাগুণ মাচাই কযা ।
Proportion ও
Gradation সটসস্টয ভাধ্যদভ যাস্তা ব্যফহৃত ভারাভাদরয অনুাত
ও গুনাগুণ এররজইরডয ল্যাদফ সটস্ট/ মাচাইকযা ।
এছাড়াও রডজাইন সেররপদকন অনুমাী অফকাঠাদভা মূদয সব ত রযভাগুদরা ঠিক যদদছ রকনা তা ভাঠ ম বাদ
রযভা ও যীক্ষণ কদয সদখা । মাা রনদে আদরাকরচত্র সদখাদনা দরাঃ
অদঙ্গয নাভঃ ভূতভ

প্যাবকজ নাং:

উন্নয়ন

50, Lot –Ga-01, Sector-16

সব ত রযভাঃ 30,41,517.63 ঘন তভটায (শক্টয ১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮, ২৪, ২৫ & ২৬ এয অাং )
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ১৮/০৩/২০১৪ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ভূতভয RL যীক্ষণ
যীক্ষা প্রাপ্ত সরদবরঃ- RL ৭.466 m pwd
কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd
যীক্ষায স্থানঃ Lot –Ga-01, Sector-16 এয ৪টি
স্পট সরদবশরয গড় ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ

প্যাবকজ নাং:

21, Group-09, Sector-14

সব ত রযভাঃ 25,809.85 ঘন তভটায
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কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ২৭/১১/২০0৫ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ RL যীক্ষণ
যীক্ষা প্রাপ্ত সরদবরঃ- RL ৭.464 m pwd

কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd

যীক্ষায স্থানঃ প্যাবকজ নাং: 21 , Group-09,
Sector-14 এয ৪টি স্পট শরবববরয গড় ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ

প্যাবকজ নাং:

25, Group-13, Sector-13

সব ত রযভাঃ 441,936.00 ঘন তভটায
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ২8/09/২০0৫ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ভূতভয RL যীক্ষণ
যীক্ষা প্রাপ্ত সরদবরঃ- RL ৭.394 m pwd

কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd

যীক্ষায স্থানঃ প্যাবকজ নাং: 25, Group-13,
Sector-13 এয ৪টি স্পট শরবববরয গড় ।
ম বদফক্ষণঃ কাাংরখত পরাপর াওয়া মায়তন তকছু্টা তফচুযতত তযরতক্ষত দদছ।
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তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ

প্যাবকজ নাং:

53, Lot Ga-04, Sector-24

সব ত রযভাঃ ২২,২৩,৪৮১.৮৬ ঘন তভটায (both filling and cutting)
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ চরভান (অগ্রগরত ৭৮%)
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ভূতভয RL যীক্ষণ
যীক্ষা প্রাপ্ত সরদবরঃ- RL ৭.৭9৩ m pwd
কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd
যীক্ষায স্থানঃ প্যাবকজ নাং: 53 , Lot Ga-04,
Sector-24, এয ৪টি স্পট শরবববরয গড় ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ চরসছ।

তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ

প্যাবকজ নাং:

40, Group-D, Sector-18

সব ত রযভাঃ ৩৬০৫০২.৩৯ ঘন তভটায filling এফাং ২৯১৮৩৬.৮৬ ঘন তভটায cutting
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ চরভান (অগ্রগরত ৮6% ৩০.০৬.২০১২ ম বন্ত) ফতমভাবন কাজ ফন্ধ আবছ াভাতজক প্রততফন্ধকতায
কাযবন।
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ভূতভয RL যীক্ষণ
যীক্ষা প্রাপ্ত সরদবরঃ- RL ৭.৪৪ m pwd
কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd
যীক্ষায স্থানঃ প্যাবকজ নাং: 40 , Group-D,
Sector-18 এয ৪টি স্পট শরবববরয গড় ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

পৃিা ২-11

াংযুতক্ত ২ -ক

তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ

প্যাবকজ নাং:

PNTP Pitolganj , Group-04, Sector-05

সব ত রযভাঃ ৩26,683.8৯ ঘন তভটায
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ৩১/0৫/২০0৭ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ভূতভয RL যীক্ষণ
যীক্ষা প্রাপ্ত সরদবরঃ- RL ৭.৩৯৭ m pwd

কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd

যীক্ষায স্থানঃ প্যাবকজ নাং: PNTP Pitolganj ,
Group-04, Sector-05 এয ৪টি স্পট শরবববরয
গড় ।
ম বদফক্ষণঃ কাাংরখত পরাপর াওয়া মায়তন তকছু্টা তফচুযতত তযরতক্ষত দদছ।

তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ

প্যাবকজ নাং:

14 Group -02, Sector-01

সব ত রযভাঃ 331,507.8৯ ঘন তভটায
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ 29/12/২০05 ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ভূতভয RL যীক্ষণ
যীক্ষা প্রাপ্ত সরদবরঃ- RL ৭.44৭ m pwd

কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd

পৃিা ২-12

াংযুতক্ত ২ -ক
যীক্ষায স্থানঃ প্যাবকজ নাং: 14, Group -02
Sector-01 এয ৪টি স্পবটয শরববশরয গড় ।

,

ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ

প্যাবকজ নাং:

16, Group -04, Sector-01

সব ত রযভাঃ ৪৫৪,১০৫.৪০ ঘন তভটায
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ৩০/12/২০05 ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ভূতভয RL যীক্ষণ
যীক্ষায ফতমভান সরদবরঃ- RL ৭.4২৫ m pwd

কাাংরখত সরদবর/ পদভবন সরদবরঃ- RL ৭.5 m pwd

যীক্ষায স্থানঃ প্যাবকজ নাং: 16, Group -04 ,
Sector-01 এয ৪টি স্পট শরবববরয গড় ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

তচত্রঃ ভূতভ উন্নয়বনয RL যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ
অদঙ্গয নাভঃ যাস্তা

তনভমান

স্কীদভয নাভ: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain )

প্যাবকজ নাং: RDC-01,

Lot -01, Sector-01

সব ত রযভাঃ বদঘ বয 3.176 রকঃরভঃ এফাং প্রস্থ 30 পৄট ও 7৫ পৄট
পৃিা ২-13

াংযুতক্ত ২ -ক
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ 2৫/০5/২০১5 ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ DCP Test
যীক্ষায পরাপরঃ- CBR Value 69.9% াওা
সগদছ।

কাাংতখত পরাপরঃ- Base type এয CBR Value 50%80% থাকা দযকায ।

যীক্ষায স্থানঃ এররজইরডয কাতযগতয টিভ কর্তমক ভাবঠ/
ল্যাবফ তযক্ষা ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ। যাস্তায ও শেবনয অফস্থ্া বার।

তচত্রঃ যাস্তায DCP Test ও যাস্তা তযফীক্ষণ
স্কীদভয নাভ: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain )

প্যাবকজ নাং: RC-02,

Lot -02, Sector-03

সব ত রযভাঃ বদঘ বয 2.11 রকঃরভঃ এফাং প্রস্থ 30 পৄট ও 7৫ পৄট
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ০৫/০৭/২০১৪ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ DCP Test
যীক্ষায পরাপরঃ- CBR Value 4৭.9% াওা কাাংতখত পরাপরঃ- Base type এয CBR Value 50%সগদছ।
80% থাকা দযকায ।
যীক্ষায স্থানঃ এররজইরডয কাতযগতয টিভ কর্তমক
ভাবঠ/ল্যাবফ তযক্ষা ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ। যাস্তায অফস্থ্া শভাটামুটি বার।

পৃিা ২-14

াংযুতক্ত ২ -ক

তচত্রঃ যাস্তায DCP Test ও যাস্তা তযফীক্ষণ
স্কীদভয নাভ: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain

প্যাবকজ নাং:

RDC-17, Lot -02, Sector-17(Part)

সব ত রযভাঃ বদঘ বয ৯.৯৮৯ রকঃরভঃ এফাং প্রস্থ 30 পৄট ও ১৫০ পৄট
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ০৬/১২/২০১৬ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ DCP Test
যীক্ষায পরাপরঃ- CBR Value 48.0% াওা সগদছ।

কাাংতখত পরাপরঃ- Base type এয CBR
Value 50%-80% থাকা দযকায ।

যীক্ষায স্থানঃ এররজইরডয কাতযগতয টিভ কর্তমক ভাবঠ/ল্যাবফ তযক্ষা ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ। যাস্তায অফস্থ্া শভাটামুটি বার।

তচত্রঃ যাস্তায DCP Test ও যাস্তা তযফীক্ষণ
স্কীদভয নাভ: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain

পৃিা ২-15

াংযুতক্ত ২ -ক
প্যাবকজ নাং:

RC-13, Lot -02, Sector-29

সব ত রযভাঃ বদঘ বয 4.825 রকঃরভঃ এফাং প্রস্থ 30 পৄট ও ১৫০ পৄট
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ 31/03/২০১5 ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ DCP Test
যীক্ষায পরাপরঃ- CBR Value 64.9% াওা সগদছ।
যীক্ষায স্থানঃ এররজইরডয কাতযগতয টিভ কর্তমক ভাবঠ/ল্যাবফ তযক্ষা

কাাংতখত পরাপরঃ- Base type এয CBR
Value 50%-80% থাকা দযকায ।

ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ। যাস্তায অফস্থ্া বার।

তচত্রঃ যাস্তায DCP Test ও যাস্তা তযফীক্ষণ
স্কীদভয নাভ: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain

প্যাবকজ নাং:

RDC-13, Lot -01, Sector-13

সব ত রযভাঃ বদঘ বয ১০.৬৭২ রকঃরভঃ এফাং প্রস্থ 30 পৄট ও ১০০ পৄট
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ১৪/0২/২০১5 ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ DCP Test
যীক্ষায পরাপরঃ- CBR Value ৫৩.0% াওা সগদছ।
কাাংতখত Base type এয CBR Value 50%-80%
থাকা দযকায ।
যীক্ষায স্থানঃ এররজইরডয কাতযগতয টিভ কর্তমক ভাবঠ/ল্যাবফ
তযক্ষা
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

পৃিা ২-16

াংযুতক্ত ২ -ক

তচত্রঃ যাস্তায DCP Test ও যাস্তা তযফীক্ষণ
স্কীদভয নাভ: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain

প্যাবকজ নাং:

RDC-10, Lot -01, Sector-10

সব ত রযভাঃ বদঘ বয 5.0৭8 রকঃরভঃ এফাং প্রস্থ 30 পৄট ও ১০০ পৄট
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ চরভান (অগ্রগতত ৫০%)
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ১৪/0২/২০১5 ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 13/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ ACV and AFV Test
যীক্ষায পরাপরঃকাাংতখত পরাপরঃSub base-এ ACV-3৯% এফাং TFV-৫৩.৬ KN
Sub base-এ ACV-38% এফাং TFV->75 KN
Base type-1-এ ACV-<২৮% এফাং TFV-১১৫ KN
Base type-1-এ ACV-<30% এফাং TFV->১২৫ KN
যীক্ষায স্থানঃ এররজইরড ল্যাফ।
ম বদফক্ষণঃ গুনগত ভাদন রকছুটা রফচ্যযরত রযররক্ষত দদছ।

পৃিা ২-17

াংযুতক্ত ২ -ক

তচত্রঃ যাস্তায DCP Test এফাং যাস্তা ও শেন তযফীক্ষণ
অদঙ্গয নাভঃ ব্রীজ

তনভমাণ

স্কীদভয নাভ: Construction of RCC Bridge 34

প্যাবকজ নাং:

BRC-05, Lot -03, Sector-22 & 29

সব ত রযভাঃ বদঘ বয 51.625রভঃ এফাং প্রস্থ 36.50 তভঃ
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ চরভান (অগ্রগতত ৮৯.৫০%)
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ Rebound Hammer Test (Girder No- 32, Angle-0º)
যীক্ষায পরাপরঃ- Strength 44.7 – 58.3 mpa কাাংতখত পরাপরঃ কভবক্ষ ৩৫ mpa থাকা দযকায
াওা সগদছ। গড়-50.8 mpa
যীক্ষায স্থানঃ এররজইরড
ভাবঠ/ল্যাবফ তযক্ষা ।

য কাতযগতয টিভ কর্তমক

ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ। ব্রীজ ও াংবমাগ যাস্তায অফস্থ্া বার

পৃিা ২-18

াংযুতক্ত ২ -ক

তচত্রঃ যাভায Test ও ব্রীজ তযফীক্ষণ

স্কীদভয নাভ: Construction of RCC Prestressed Girder Bridge -41

প্যাবকজ নাং:

BRC-07, Lot -01, Sector-18 & 19

সব ত রযভাঃ বদঘ বয 25.08রভঃ ও 30.8রভঃ এফাং প্রস্থ 16.75তভঃ ও২৭.৮০তভঃ
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ১৫/0৭/২০১৬ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ Rebound Hammer Test (Girder No- ৩০ Walkway, Angle +90º)
যীক্ষায পরাপরঃ- Strength 24.3 – 36.7 কাাংতখত পরাপরঃ কভবক্ষ ৩৫ mpa থাকা দযকায ।
mpa াওা সগদছ। গড়- 41.6 mpa
যীক্ষায স্থানঃ এররজইরড য কাতযগতয টিভ কর্তমক
ভাবঠ/ল্যাবফ তযক্ষা ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ। ব্রীজ ও াংবমাগ যাস্তায অফস্থ্া বার

পৃিা ২-19
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তচত্রঃ যাভায Test ও ব্রীজ তযফীক্ষণ

স্কীদভয নাভ: Construction of RCC Girder Bridge

প্যাবকজ নাং:

BRC-04, Lot -03, Sector-18, 19 & 23

সব ত রযভাঃ Bridge-38( বদঘ বয 20.08রভঃ ও প্রস্থ 13.4 রভঃ), Bridge-39( বদঘ বয 30.08রভঃ ও প্রস্থ 13.4 রভঃ)
Bridge-40( বদঘ বয 25.08রভঃ ও প্রস্থ 16.75 রভঃ)
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ১9/03/২০১৬ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ 06/০5/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ এফাং ব্রীবজয সব ত অফস্থা বার রকন্তু এদপ্রাচ সযাদডয রকছু রকছু
জাগা সবাংদগ সগদছ ।

অদঙ্গয নাভঃ কুরড়র ফ্লাইওবায
স্কীদভয নাভ: Construction of Kuril Fly Over

প্যাবকজ নাং:

Package# FLY-C-01, Lot -01

সব ত রযভাঃ বদঘ বয ৩.১ রকঃরভঃ এফাং প্রস্থ ৯.২; 7.7; 6.7 রভটায
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ চরভান অগ্রগরত ৯৮%
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ মূর ফ্লাইওবায ৩১ ভাচ ব ২০১৫
অফরি কাজঃ সাবাফধ বন ও পৄটওবায ব্রীজ ১টি
অাংগ-০১: Pier এয Strength Test
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ Rebound Hammer Test (Pier No- 12, Loop-04, Angle-0º, Height 1.3 meter from
Ground Level)

যীক্ষায পরাপরঃ- Strength ৩৭.৯ – ৫১.1 mpa াওা কাাংতখত পরাপরঃ কভবক্ষ ৩০ mpa থাকা দযকায
সগদছ। গড়-46.5 mpa
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যীক্ষায স্থানঃ এররজইরডয কাতযগতয টিভ কর্তমক তযক্ষা ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

তচত্রঃ কুরড়র ফ্লাইওবাদযয Pier এয Hemar Test
স্কীদভয নাভ/

প্যাবকজ নাং:

Construction of Kuril Fly Over / Package# FLY-C – 01, Lot -01

অাংগ-০২: Girder এয Strength Test

রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং

যীক্ষায নাভঃ Rebound Hammer Test (Loop 4, Progati Sarani East Site Girder , Angle-+90º,
Chainage 9.3 meter from Pear)
যীক্ষায পরাপরঃ- Strength পরাপরঃ

43.7 – ৫7.3 কাাংতখত পরাপরঃ কভবক্ষ ৩৫ mpa থাকা দযকায

mpa াওা সগদছ। গড়-54.2 mpa

যীক্ষায স্থানঃ এররজইরডয কাতযগতয টিভ কর্তমক তযক্ষা ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

তচত্রঃ কুরড়র ফ্লাইওবাদযয Progati Sarani East Site Girder এয Loop 4 এয Hemar Test

স্কীদভয নাভ/

প্যাবকজ নাং:

Construction of Kuril Fly Over / Package# FLY-C – 01, Lot -01

অন্যান্য অাংগঃ মূর ফ্লাইওবায, পৄটওবায ব্রীজ, রাইটিাং রযদবন ও রযক্ষণ
সব ত অফস্থাঃ সব ত অফস্থা বার তদফ রকছু রকছু সরম্প সাদস্ট রাইট বাাংগা/ সনই
পৃিা ২-21
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তচত্রঃ কুরড়র ফ্লাইওবাদযয রফরবন্ন অাংগ রযদবন ও রযক্ষণ

অদঙ্গয নাভঃ ররাংক সযাড, স্লুই সগট ও আন্ডাযা
স্কীদভয নাভ/

প্যাবকজ নাং: Construction of Link Road Package -01, Lot-02 (Ch.6+380 to 11+476 Kilo

meter Balu Bridge to Kuril Fly Over)

সব ত রযভাঃ 5.096 রভটায x 3০০ রভটায সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ সব ত অগ্রগরত ৯2% এফাং আরথ বক অগ্রগরত ৮৯.৬৯%
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ৩০ সভ ভাচ ব ২০১৭
রযদবদনয তারযখঃ 04/০5/২০১৭ ইাং
যীক্ষায নাভঃ Extraction Test / Gradation Test Ch. 10.85 Kilo meter from the east site
যীক্ষায পরাপরঃকাাংতখত পরাপরঃWearing Course-এ Extraction 5.5%
Wearing Course-এ Extraction ৬.5% এফাং
Binder Course- এ Extraction 5.5%
Binder Course- এ Extraction ৬.৬%াওা সগদছ।
থাকা দযকায ।
যীক্ষায স্থানঃ এররজইরড ল্যাফ।
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ।

তচত্রঃ Link Road এয sample collection ও রফরবন্ন অাংগ রযদবন ও রযক্ষণ
স্কীদভয নাভ: Construction of Link Road

প্যাবকজ নাং: Package -01, Lot-01 (Ch. 0+000 to 6+380 meter Kanchan to Balu Bridge)
সব ত রযভাঃ 6.380 রভটায x 3০০ রভটায সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ সব ত অগ্রগরত ৯2% এফাং আরথ বক অগ্রগরত 83%
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ চরভান
রযদবদনয তারযখঃ 06/০5/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ এফাং সব ত অফস্থা বার।
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অদঙ্গয নাভ: ররাংক সযাদডয শ্লুইচদগই

সব ত রযভাঃ 75 তভটায x ৫.৭ রভটায সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ সব ত অগ্রগরত ৯2% এফাং আরথ বক অগ্রগরত ৮৭%
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ চরভান
রযদবদনয তারযখঃ ০৯/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ চরভান আদছ।

অদঙ্গয নাভঃ ররাংক সযাদডয আন্ডাযা

ব্রীজ নাং ৪৬

সব ত রযভাঃ ৩৫ রভটায x ১০ রভটায সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ২০১৫
রযদবদনয তারযখঃ ০৯/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ তদফ দ্যাদয যাস্তা আন্ডাযা সথদক রকছুটা ঊচ্য ওা ারন
জদভ আদছ।
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অদঙ্গয নাভ:

স্কুর তনভমান প্যাবকজ নাং: Pack. HSC -01 Sector -01

ম
সব ত রযভাঃ ২৫৩.০৮ পৄট x দদঘ ময ৪৩.৩৪ পৄট ফ বদভাট ১০৬৮.৪১ ফগতভটায
সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ১৪ এতপ্রর ২০১৫
রযদবদনয তারযখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ তদফ ররড়দকাঠা রকছুটা পাটর সদখা সগদছ ।

তচত্রঃ ১ নাং শক্টবযয স্কুর রযদবন ও ম বদফক্ষণ

অদঙ্গয নাভঃ River Bank Protection ( ীতরক্ষা

নদীয তিভ াড়)

প্যাবকজ নাং: PW-01 Lot -02
সব ত রযভাঃ ২৬,৭৯৬ ফগ ব রভটায সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ১৯ এতপ্রর ২০১২
রযদবদনয তারযখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ ব্লদকয অফস্থা বার

তচত্রঃ

River Bank Protection

কাজ রযদবন ও রযক্ষণ

অদঙ্গয নাভঃ প্লট ররায ও সযাড রডভাদকবন ররায
প্যাবকজ নাং: LDM Method Sector -9(Part) and Sector -19(Part)

সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
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কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ 22 জুরাই ২০১৪
রযদবদনয তারযখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ

তচত্রঃ প্লট ররায ও সযাড রডভাদকবন ররায রযদবন ও রযক্ষণ
অদঙ্গয নাভঃ াইট অরপ রনভবান

প্যাবকজ নাং: ১নাং শক্ট্রশয একটি াইট অরপ রনভবান
ব সব ত অফস্থাঃ বাদরা।
সব ত রযভাঃ ২৪০০ ফগপৄট
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ ভাপ্ত
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ৮ তডবম্বয ২০১২
রযদবদনয তারযখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ দদছ অফকঠাদভায অফস্থা বার, সদাদর দ্য একটি স্থাদন াভান্য পাটর
সদখা রগদদছ।
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তচত্রঃ ১ নাং শক্টবযয অতপ রযদবন ও ও ম বদফক্ষণ
অদঙ্গয নাভঃ সরক উন্নন

প্যাবকজ নাং: PE Lake-01, Lot-02, সেক্টর-05

সব ত রযভাঃ বদঘ বয ১৪৪৫ রভটায, প্রস্থ ২৪-২০৪ রভটায এফাং উচ্চতা ১.৬৮ রভটায
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ চরভান
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ২৩/০৬/২০১৭ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ চরদছ, প্রদটকন কাদজ ব্যফরহ্রত রকছু রকছু ব্লক রনে ভাদনয সদখা
রগদদছ।

তচত্রঃ সরক উন্নন কাবজ ব্যফহৃত ব্লক রযদবন ও রযক্ষণ
অদঙ্গয নাভঃ সরক উন্নন

প্যাবকজ নাং: LCD-01, Lot-M, লক্টয-12(Part), 16(Part), 17(Part)
সব ত রযভাঃ শভাট বদঘ বয ১০৮৭ রভটায
কাজটিয ফতবভান অফস্থাঃ চরভান
কাজটিয ভারপ্তয তারযখঃ ২৯/০৮/২০১৭ ইাং
রযদবদনয তারযখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইাং
ম বদফক্ষণঃ রডজাইন সেররপদকন সভাতাদফক কাজ চরদছ, প্রদটকন কাদজ ব্যফরহ্রত রকছু রকছু ব্লক রনে ভাদনয াওা
রগদদছ।
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তচত্রঃ সরক উন্নন কাজ ও ব্যফহৃত ব্লক রযদবন ও রযক্ষণ
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অন্যান্য অি তযফীক্ষণ:
নফদ্যিৎ যফযাঃ

†Wm‡Kv KZ…©K cÖK‡í we`y¨Zvqb e¨e¯’vi Ask wn‡m‡e cÖK‡í •e`y¨wZK †cvj ¯’vcb I
Iqvwis KvR `xN©w`b eÜ ivLvq AwZmZ¡i wjsK †iv‡Wi cvk^©eZx© †m±i mg~‡n we`y¨r mieivn
ïiæ Kivi Rb¨ ‡Wm‡Kv‡K Ges R¦vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq‡K Aby‡iva Ki‡b M„nvqb
I MYc~Z© gš¿bvjq eive‡i 10/08/2016 Zvwi‡L Aby‡ivacÎ ‡cÖiY Kiv nq। এফাং ‡m
Abymv‡i 24/09/2016 Zvwi‡L †Wm‡Kvi eive‡i cybivq Aby‡ivacÎ †cÖiY Kiv nq|
cieZ©x‡Z MZ 02/03/17 Zvwi‡L mswkøó ms¯’v mg~‡ni cÖwZwbwai Dcw¯’wZ‡Z M„nvqb I
MYc~Z© gš¿Yvj‡qi mwPe g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvq Kgb BDwUwjwU Wv± ¯’vcb bv
nIqv ch©šÍ BwZg‡a¨ ¯’vwcZ Ifvi‡nW jvBb c×wZ‡Z cÖK‡í we`y¨r mieiv‡ni wm×všÍ
M„nxZ n‡q‡Q|

নেট রাআট স্থান

প্রকক্ষল্পয এআ ক্ষেয অতা কুনড়র ফ্লাআবায/ আোযক্ষকন
প্রা ৫ নকঃনভঃ যাস্তায াক্ষর্শ্ব নেট রাআট স্থান কাজ আনতভক্ষে
ভাপ্ত ক্ষক্ষছ ।কুনড়র-কাঞ্চন নরংক দযাক্ষড নেট রাআট স্থান
কাজ আনতভক্ষে ভাপ্ত ক্ষক্ষছ ।
ফনষ্ট কাজ জুন-২০১৮
াক্ষরয ভক্ষে দল কযায নযকল্পনা যক্ষক্ষছ

আন্টাযনার লযাড :
যজনভনন ম মনফক্ষনন নকছু নকছু আন্টাযনার লযানডয লফার
ফস্থা লদখা মাে। নকছু যাস্তায ান ানন জনভ থাকনত লদখা
মাে।

গ্যা যফযাঃ

M¨vm mieivn welqK cÖwZôvb ev‡c·‡K 3(wZb) GKi Rwg n¯ÍvšÍi Kiv n‡q‡Q Ges cÖKí GjvKvq Avwe¯‹„Z M¨vm n‡Z
cÖK‡í M¨vm mieiv‡ni Rb¨ R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿bvjq‡K Aby‡iva কবয M„nvqb I MYc~Z© gš¿bvjq eive‡i weMZ
20/07/2014 Zvwi‡L Aby‡iva cÎ ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q|

ানন যফযা ও েঃননষ্কান ব্যফস্থা
প্রকল্প এরাকা ানন যফযা ও েঃননষ্কান ব্যফস্থা স্থান কযক্ষত আক্ষতাভক্ষে DWASA কর্তবক প্রথক্ষভ ম্মনত এফং ক্ষয
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াযগতা/ ননা প্রকা কযা নফকল্প ব্যফস্থা নক্ষক্ষফ PPP দ্ধনতক্ষত কাজ ফাস্তফাক্ষনয রক্ষেি CCEA ক্ষত নীনতগত নুক্ষভাদন
ক্ষক্ষছ এফং গত ০৮-০২-২০১৭ আং তানযক্ষি kick off নভটিং এয ভােনভ Mott Macdonald কাজ শুরু কনযনে।

উটিনরটি ানবম ডাক্ট
পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্প Utility Service Duct ননভবাণ ানন  ঃননস্কান এফং ন্যান্য Utility Service এয
ব্যফস্থাকযণ কাজ PPP দ্ধনতক্ষত ফাস্তফক্ষনয রক্ষেি ংনিষ্ট দপ্তক্ষয প্রস্তাফ দ কযা ক্ষক্ষছ এফং গত ২২-০৩-২০১৭ আং তানযনখ
যাভমক প্রনতষ্টান Mott MacDonald তানদয ভতাভত উস্থান কনয।
দটনরকনভউননক্ষকন

দটনরকনভউননক্ষকন স্থান কাজটি প্রকক্ষল্পয আউটিনরটি ানবব ডাক্ষক্টয নত ংনিষ্ট নফধা কভন আউটিনরটি নবব ডাক্ট এয
নফস্তানযত নডজাআন-েআং প্রণক্ষনয য ২০১৭ াক্ষরয ভক্ষে কাজ দল কযা ক্ষফ ।
দগ্রড দাক্ষযটয

প্রকক্ষল্পয এ ক্ষেয দগ্রড দাক্ষযটয/ বাযা ননভবাণকক্ষল্প েআং-নডজাআন এনিক্ষভট, নফনকউ, দটন্ডায ডকুক্ষভে প্রণক্ষনয কাজ
যাভবক প্রনতিান নফঅযটিন, বুক্ষট কর্তবক নডক্ষম্বয-২০১৬ শুরু ক্ষক্ষছ এফং জুন-২০১৮ াক্ষরয ভক্ষে দল কযা ক্ষফ ধাযণা কযা
ক্ষে।
Arboriculture

কুনড়র-পূফ বাচর নরংক দযাড  প্রকক্ষল্পয কক্ষকটি বিন্তযীন ড়ক্ষকয অআল্যান্ড এ গাছ রাগাক্ষনায কাজ শুরু ক্ষক্ষছ এফং এ মাফৎ
১২,০০০ টি (প্রা ৬%) গাছ রাগাক্ষনা দল ক্ষক্ষছ । ফনষ্ট ১,৮০,০০০ টি (প্রা ৯০%) গাছ ম বাক্রক্ষভ জুন-২০১৮ এয ভক্ষে
রাগাক্ষনায নযকল্পনা যক্ষক্ষছ ।

াবপমজ শেন

পৄটাত

ক) কুনড়র ফ্লাআবায (আোযক্ষচআঞ্জ) এয নীক্ষচ ১৫ নকঃনভঃ (প্রা ৫%) ংরগ্ন পৄটাত ননভবাণ কাজ ভাপ্ত ক্ষক্ষছ ি) ফনষ্ট ২৯০
নকঃনভঃ পৄটাত ননভবাণ কাজ প্রকক্ষল্পয আউটিনরটি ানবব ডাক্ষক্টয নত ংনিষ্ট নফধা STP, WTP এয নফস্তানযত নডজাআন-েআং
প্রণক্ষনয য PPP দ্ধনতক্ষত ২০২০ াক্ষরয ভক্ষে ননভবাণ কযা ক্ষফ ফক্ষর ধাযণা কযা ক্ষে।

শন্ট্রার আইল্যান্ড
প্রকক্ষল্পয ফড় (চড়া) দযাক্ষডয ভাক্ষঝ ৩৮ নকঃনভঃ (প্রা ২৫%)
অআল্যান্ড ননভবাণ কাজ আনতভক্ষে দল ক্ষক্ষছ
। বিন্তযীণ
ড়ক্ষকয ২৩ নকঃনভঃ (প্রা ১৫%) দযাক্ষডয অআল্যান্ড কাজ দল
ক্ষক্ষছ ।ফনষ্ট ৯২ নকঃনভঃ (প্রা ৬০%) অআল্যান্ড ননভবাণ কাজ
ম বাক্রক্ষভ নডক্ষম্বয-২০১৭ ভক্ষে দল কযায নযকল্পনা যক্ষক্ষছ।
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ফাউন্ডাযী নরায ননভবাণ

প্রকক্ষল্পয ীভানা ফযাফয এ মাফৎ ১৩৭৫ টি (প্রা ৫৫%) ফাউন্ডাযী
নরায আনতপূক্ষফ ব নননভবত ক্ষক্ষছ ।

িাপ দকাাট বায

যাভবক প্রনতিানঃ নদ্যোহ্ & িাক্ষানক্ষটস্ নরঃ কর্তবক নডজাআন ম্পন্ন ক্ষক্ষছ এফং নডজাআন নুক্ষভাদক্ষনয জন্য যাজউক এয
দচাযম্যান এয ননকট াঠাক্ষনা ক্ষক্ষছ ।
দিার ভনজদ

নডজাআক্ষনয জন্য যাভবক প্রনতিাক্ষনয (নদ্যোহ্ & িাক্ষানক্ষটস্ নরঃ) কাজ কযদছ, ভীভা ৩০/০৯/২০১৭ আং ম বন্ত ফনধ বত
কযা ক্ষক্ষছ ।

ভূতভ উন্নয়ন কাবজয যীক্ষণ ও তযফীক্ষণ
ক্রতভক
নাং

01

কাবজয নাভ/ প্যাবকজ নাং

প্যানকজ নং:

50, Lot –Ga-01,

প্যানকজ নং:

21, Group-09,

Sector-14

03

প্রাপ্ত পরাপর

কাাংতখত পরাপর

(m pwd)

(m pwd

ভন্তব্য

7.551
7.500
7.389
7.425
7.426
7.398
7.365
7.670
7.412
7.439
7.247
7.479
7.641
7.472
7.722
8.338
7.514
7.510
7.477
7.260

7.466

7.5

পরাপর ঠিক
াওয়া তগবয়বছ

7.464

7.5

পরাপর
ঠিক াওয়া
তগবয়বছ

7.394

7.5

পরাপর
ঠিক াওয়া
মায়তন

7.793

7.5

পরাপর
ঠিক াওয়া
তগবয়বছ

7.440

7.5

পরাপর
ঠিক াওয়া
তগবয়বছ

7.474
7.450
7.414
7.250
7.350

7.397

7.5

পরাপর
ঠিক াওয়া
মায়তন

7.447

7.5

পরাপর

(m pwd)
Sector-16

02

যীক্ষবণ প্রাপ্ত
Spot Level

প্যানকজ নং:

25, Group-13,

Sector-13

04

প্যানকজ নং:

05

প্যানকজ নং:

06

প্যানকজ নং:

07

প্যানকজ নং:

53, Lot Ga-04,
Sector-24(both filling and
cutting)
40, Group-D,
Sector-18(both filling and
cutting)
PNTP Pitolganj ,
Group-04, Sector-05

14 Group -02

,
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Sector-01

08

প্যানকজ নং:
Sector-01

16, Group -04 ,

7.537
7.447
7.454
7.443
7.409
7.346
7.505

ঠিক াওয়া
তগবয়বছ
7.425

7.5

পরাপর
ঠিক াওয়া
তগবয়বছ
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তফতবন্ন উাদাবনয/ অাংবগয ভাঠ ও ল্যাফ যীক্ষায পরাপরঃ
ক্রতভক
নাং

01
02
03
04
05

কাবজয নাভ/ প্যাবকজ নাং
Construction of Interior
Road প্যাবকজ নাং: RDC-01,
Lot -01, Sector-01
Construction of Interior
Road প্যাবকজ নাং:
RDC-17,
Lot -02, Sector-17(Part)
Construction of Interior
Road প্যাবকজ নাং: RC-13, Lot
-02, Sector-29
Construction of Interior
Road প্যাবকজ নাং:
RDC-13,
Lot -01, Sector-13
Construction of Interior
Road প্যাবকজ নাং: RC-02, Lot
-02, Sector-03

06

নমুনায তফফযণ/
নাভ
Base type

Base type

12

Interior
RDC-10,

Base type

14

Base type

17

50%-80%

CBR
Value

DCP Test

50%-80%

CBR
Value

DCP Test

50%-80%

CBR
Value

৫৩.0%
Base type

DCP Test

50%-80%

CBR
Value

4৭.9%

Sub base

Extraction
Test
Gradation
Test
ACV Test
TFV Test

Base type-1

ACV Test

4%-6%

38%
>75 KN
<30%
>125KN

৩৯%
৫৩.6 KN
28%
115KN

Wearing
Course

Not well graded
result sheet attached

Binder
Course

Gradation
Test
Extraction
Test

Pier No12, Loop04, Angle0º, Height
1.3 meter
G. Level
Girder test
( Loop 4,
Progati
Sarani
East Site
Girder,
Angle+90º,
Chainage

পরাপর
ঠিক

াভান্য
নফচুিনত
পরাপর
ঠিক
পরাপর
ঠিক

াভান্য
নফচুিনত

Not well graded
See the attached result sheet

Not Ok Sheet attached

Gradation
Test
Rebound
Hammer
Test

ভন্তব্য

4.5%

Proportion
Test
Extraction
Test

15
Construction of Kuril Fly
Over প্যাবকজ নাং: Package#
FLY-C-01, Lot -01

CBR
Value

64.9%

13

16

DCP Test

TFV Test

Construction of Link Road
Package -01, Lot-02

যীক্ষায
পরাপর

48.0%

Base
Course

Construction of
Road প্যাবকজ নাং:
Lot -01, Sector-10

DCP Test

কাাংতখত
পরাপর
50%-80%

69.9%

07
08
09
10
11

যীক্ষাু্য নাভ

5.5%

5.5%

6.5%

6.6%

াভান্য
নফচুিনত
ঠিক

াভান্য
নফচুিনত
পরাপর
ঠিক
পরাপর
ঠিক

Not well graded
(Result Sheet attached)

30 mpa

৩৭.৯ –
৫১.1 mpa
(গড় 46.5

পরাপর
ঠিক

mpa)

Rebound
Hammer
Test

3৫ mpa

43.7 –
৫7.3 mpa
(গড় 54.2

পরাপর
ঠিক

mpa)
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18

Construction of RCC Bridge34 প্যাবকজ নাং: BRC-05, Lot 03, Sector-22 & 29

9.3 meter
from Pear)
Girder No32, Angle0º

Rebound
Hammer
Test

30 mpa

44.7 –
58.3 mpa
(গড় 50.8

পরাপর
ঠিক

mpa)

19

Construction
of
RCC
Prestressed Girder Bridge

প্যাবকজ নাং:

BRC-07, Lot -01,
Sector-18 & 19

Girder No25, Angle
+90º

Rebound
Hammer
Test

3৫ mpa

24.3 –
36.7

পরাপর
ঠিক

Mpa

(গড় 41.6
mpa)

উংাযঃ
কাক্ষজয গুণগতভান মাচাআক্ষয জন্য প্রকল্প এরাকা দথক্ষক ফ বক্ষভাট ২৬টি ল্যাক্ষফ  ভাঠ ম বাক্ষ যীো কযা  । এয
ভে যক্ষক্ষছ নফটুনভনা দবক্ষভে যাস্তায নডনন দটষ্ট ( ৫টি), ব্রীজ এফং ফ্লাআবায নযফাউন্ড িাভায দটষ্ট (৪টি) ।
ফনষ্ট ১৭টি দটক্ষষ্টয ভক্ষে এক্সট্রাকন ৩টি, Gradation ৩টি, ACV ২ টি, TFV ২টি, এফং Proportion দটষ্ট
১টি এরনজআনড-এয ল্যাক্ষফ কযা  । এছাড়া ভূনভ উন্নক্ষনয যীেক্ষনয জন্য ৮টি প্যাক্ষকক্ষজ ৮টি অযএর দটি কযা
।
ভূনভ উন্নক্ষনয যীেক্ষনয জন্য ৮টি প্যাক্ষকক্ষজয নফনবন্ন স্পক্ষটয অযএর দটি কযা । এয ভে ৬টি প্যাক্ষকক্ষজয
পরাপর ঠিক াা মা ফনষ্ট ২টি প্যাক্ষকক্ষজয ভক্ষে নকছু নফচুিনত নযরনেত  । প্রকনেয নননভবত/ননভবানাধীন
দভাট ৪৬টি প্রধান ন্যান্য tertiary এফং access যাস্তায ভনে ৫টি যাস্তায নডনন ( Dynamic Cone
Penetrometer) দটষ্ট কক্ষয যাস্তায দফজ টাআক্ষয কক্ষম্পকন মাচাআ কযা  মাক্ষদয ৫ টিয ভনে ৩টিয গুণগতভান
অানুরূ াা মা এফং ২ টিয পরাপক্ষর নকছু নফচুিনত নযরনেত  । নরংক দযাড  বিন্তযীন ১ টি যাস্তায
নফটুনভনা লরোনযয এক্সট্রাকন লেি এরনজআনড ল্যাফক্ষযটযীক্ষত কযা  এফং পরাপর কানিত াা মা । যাস্তায
কাক্ষজ ব্যফহৃত দিাা, দষ্টান নচস্, ফানর, আতিানদয
ACV (Aggregate Crushing Value) ও TFV (Ten
Percent Fine Value) যীো এরনজআনড ল্যাফক্ষযটযীক্ষত কযা  এফং ব্যফহৃত ভারাভানরয গুনগত ভাক্ষন নকছু
নফচুিনত নযরনেত  এফং Gradation এফং Proportion লেনেয পরাপনরও নকছুটা নফচুিনত নযরনেত ।
নননভবত ২ টি দতু এফং কুনড়র ফ্লাআবাক্ষযয দেক্ষত্র িাভায দটষ্ট এয ভােক্ষভ কংনক্রক্ষটয দেনথ্ যীো কযা  এফং
গুণগতভান কানিত পরাপর নুমাী াা মা । দস্পননপক্ষকন নুমাী ফকাঠাক্ষভামূক্ষয (যাস্তা, অআল্যান্ড,
নিজ, ফ্লাআওবায আতযানদ) দবৌত নযভাগুক্ষরা ঠিক যক্ষক্ষছ নকনা তা ভাঠ ম বাক্ষ নযভা কক্ষয দদিা  এফং
তাক্ষদয অানুরূ পরাপর াওো মাে।
যাস্তায া নদক্ষ দেন নননভবত ক্ষর দেক্ষনজ দনটাকব নুমাী ংক্ষমাগ স্থানত না া জরাফদ্ধতা ভস্যায
ভাধান নন । নকছু নকছু দেক্ষন ানন জক্ষভ তা উক্ষচ ক্ষয
যাস্তাগুক্ষরাক্ষত জরাফদ্ধতায সৃনষ্ট  । মায পক্ষর
যাস্তাগুক্ষরায স্থানক্ষত্বয উয েনতকয প্রবাফ দপরক্ষছ । ফ বনয ভক্ষয তুরনা পূতব কাক্ষজয গ্রগনত অানুরু ন ।
প্রকক্ষল্পয অতানধন নকছু ক্ষেয ফাস্তফান কাজ এিন শুরু নন। এয ভক্ষে দগ্রড দাক্ষযটয, িাপ দকাাট বায,
ভনজদ, াায লাে, ানন যফযা ব্যফস্থা, গ্যা যফযা, দাাক্ষযজ নক্ষিভ, দটনরকনভউননক্ষকন এফং কভন
আউটিনরটি ানবব ডাক্ট ন্যতভ ।
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লষ্ঠ অধ্যা
রনরফড় রযফীক্ষণ এয আথ ব-াভারজক অফস্থা মূল্যাদনয পরাপর মূ
এ োক্ষ নননফড় নযফীেক্ষণয ভােক্ষভ নমুনা িানা নযফাক্ষযয অথ ব-াভানজক ফস্থা উস্থান  মূল্যাক্ষনয জন্য
যাভবক ংস্থা কর্তক
৩ (নতন) ধযক্ষণয ফ মনভাে ৩০৮ জন উিযদাতা মথা; রটাযীক্ষত প্রাপ্ত লট ভানরক,
ব
স্থানী/াধাযণ েনতগ্রস্থ মাযা লট দক্ষক্ষছ এফং েনতগ্রস্থ মাযা লট ানন/দননন তাক্ষদয কাছ দথক্ষক তথ্য ংগ্র 
নফক্ষিলন কযা ে । অথ ব-াভানজক ফস্থায তথ্য  পরাপর মূক্ষক ননক্ষে উস্থান কযা ক্ষক্ষছ ।
৬.১: উিয দাতায নরে নবনিক নফবাজন
পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয নননফড় নযফীেক্ষণয নমুনা িানা জযীক্ষ দম ৩ (নতন) ধযক্ষণয উিযদাতাক্ষদয কাছ দথক্ষক
তথ্য ংগ্র কযা  তাক্ষদয ভক্ষে রটাযীক্ষত প্রাপ্ত লট ভানরক্ষকয ংখ্যা দফন
১৫১ জন (৪৯ .০%), স্থানী/াধাযণ
েনতগ্রস্থ মাযা লট দক্ষক্ষছ তাক্ষদয ংখ্যা ১১৫ জন (৩৭
.৩%) এফং েনতগ্রস্থ মাযা লট ানন/দননন ৪২ জন
(১৩.৭%) । দভাট উযদাতাক্ষদয ভক্ষে নধকাংআ পুরুল। পুরুল এফং ভনরায নুাত মথাক্রক্ষভ ৯২.৫% এফং
৭.৫%। িানা জনযক্ষয নফনবন্ন কিাক্ষটগনযয উিযদাতাক্ষদয নফস্তানযত ফণ বনা ননক্ষেয াযনণ-৬.১ দদা ক্ষরাাযরণ-৬.1: নরে নবনিক উিয দাতায দশ্রণী নফন্যা
পুরুল
উিয দাতায ধযণ
ংখ্যা তকযা ায
১৩৮
৯১.৪
রটাযী প্রাপ্ত লট ভানরক
১০৮
৯৩.৯
স্থানী/ াধাযণ েনতগ্রস্থ (মাযা
লট দক্ষক্ষছ)
৩৯
৯২.৯
েনতগ্রস্থ মাযা লট ানন/ দননন
২৮৫
৯২.৫
লভাে

ভনরা
ংখ্যা তকযা ায

দভাট
ংখ্যা
তকযা ায
১৫১
৪৯.০
১১৫
৩৭.৩

১৩
৭

৮.৬
৬.১

৩

৭.১

৪২

২৩

৭.৫

৩০৮

১৩.৭
১০০.০

৬.2: উত্তয দাতাদদয ফ তবতিক তফন্যা
নমুনা িানা জনযক্ষয উিযদাতাক্ষদয ফ নফক্ষিলক্ষন দদিা মা নধকাং দরাক্ষকয ফ ৬০ ফছক্ষযয উক্ষদ্ধব (৩৩.৪%) ।
ফানক উযদাতাক্ষদয ফ মথাক্রক্ষভ ৩০ ফছক্ষযয ভক্ষে ৪.৫%, ৩১-৪০ ফছক্ষযয ভক্ষে ১২.৭%, ৪১-৫০ ফছক্ষযয ভক্ষে
২১.১% এফং ৫১-৬০ ফছক্ষযয ভক্ষে ২৮.২% । উযদাতাক্ষদয গড় ফ ৫৪.৩ ফছয এফং Standard deviation
১৩ ফছয । নধকাং েনতগ্রস্থ এফং লট ভানরকক্ষদয ফ দফন কাযণ প্রকল্পটি আনতভক্ষে ২২ ফছয অরতক্রভ কদয সছ।
রকছু রকছু সক্ষদত্র প্রকৃত প্লট ভাররক/ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয জীরফত াওা মারন।
াযরণ-৬.2: উত্তয দাতাদদয ফ রবরত্তক রফন্যা
ফ

ংখ্যা

তকযা ায

30 ফছয ম বন্ত

14

4.5

31-40 ফছয

39

12.7

41-50 ফছয

65

21.1

51-60 ফছয

87

28.2

60 ফছদযয উদয

103

33.4

দভাট

308

100.0
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গড় ফ

Standard deviation (ফছয)

৫৪.৩

1৩.০

৬.3: উত্তয দাতায সা রবরত্তক রফন্যা
নমুনা খানা জরযদ রফরবন্ন সশ্রণী সায ফ মনভাে ৩০৮ জন উওযদাতায কাছ সথদক তথ্য াংগ্র কযা  । এদদয ভদধ্য
চাকুরযজীফীয াংখ্যা ফদচদ সফর ১৩১ জন (৪২.৫%) এফাং মুরক্তদমািা ফদচদ কভ ৬ জন ( ০.৬%) াওা মা।
অন্যান্য কযাদটগরযয ভদধ্য ব্যফাী ১০৪ জন (৩৩.৮%), কৃরল ৩৮ জন (১২.৪%) এফাং অফযপ্রাপ্ত 16 জন (৫.২%)।
রফস্তারযত রনদেয রচত্র ৬.1 এয ভােবভ সদখাদনা দরা।

৬.৪: উত্তয দাতাদদয লট ফযাক্ষেয দশ্রনী
পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয প্লট ফযাে প্রাথরভকবাদফ রতনটি সশ্রণী সত প্রদান কযা  মথা রটাযী , াধাযণ ক্ষততগ্রস্থ,
স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ। এখাদন াধাযণক্ষততগ্রস্থ দরা মাদদয প্রকল্প এরাকা শুদৄ জরভ রছর । স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ দরা মাদদয
প্রকল্প এরাকা আদগ সথদকই জরভ ও ঘযফারড় রছর । রটাযীদত প্লট ফযাদেয সক্ষদত্র সদখা সগদছ সম, প্রা ফ সশ্রণী
সায সরাক প্লট সদদছ। রফরবন্ন সায সরাক থাকা এটি একটি রযপূন ব দয রূ সনদফ ফদর আা কযা মা। প্লট
ফযাদে প্রা ১৫ টি সশ্রণী থাকদরও নমুনা খানা জযীবয ৩০৮ জন উিযদাতাবদয ভবে ফসচদ সফর প্লট সদদছ ন
স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ/অতধফাী ৩ ২.১%, যকাযী চাকুরযজীফী ১৪.১% ও সফযকাযী চাকুরযজীফী ৮.১% । মরদও উত্তয
দাতাদদয ১৪.3% সা রদদফ ব্যফা উদিখ কদযদছন, তকন্তু ব্যফাী সশ্রনীদত ভাত্র ১০.৪% উত্তয দাতা প্লট ফযাে
সদদছন । রফস্তারযত াই ছবক রচত্র ৬.২ এয ভােবভ সদখাদনা দরা।
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৬.৫: প্রকল্প এরাকা েনতগ্রস্থক্ষদয জনভয ভানরকানায নযভান এফং ফাজায মূল্য
পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প এরাকা মাদদয শুদৄভাত্র জরভ এফাং মাদদয জরভ ও ঘয-ফারড় উবই রছর তাযা দরন
ক্ষততগ্রস্থ ফা অতধগ্রণকৃত জতভয ভাতরক। রফদিলদন াযরণ-৬. ৩-সত সদখা মা, প্রকদল্পয অরধগ্রণকৃত জরভয
ভাররকদদয ভদধ্য ফদচদ সফর জরভ রছর ৪০ তাাংদয উদয ৭০ জন ( ৪৪.৬%), ৩১-৪০ তাাং ২৫ জন
(১৫.৯%), 1-১0 তাাং ২৩ জন (1৪.৬%), 1০-২0 তাাং ১২ জন (১৪.০%) এফাং ২১-৩০ তাাং জরভয ভাররক
রছদরন ১৭ জন (১০.8%)। ক্ষরতগ্রস্থ ভাররকদদয গড় জরভয রযভান রছর-১০৭ তাাং ।
াযরণ-৬.৩: প্রকদল্প অরধগ্রণকৃত ভাররকানাধীন জরভয রফন্যা
জরভয রযভাণ (তাাং)
াংখ্যা

তকযা ায

1-10

23

14.6

10-20

১২

14.0

21-30

17

10.8

31-40

25

15.9

40 তাাংদয উদয

70

44.6

157

100.0

সভাট
গড় 107 তাাং

৬.৬: প্রকদল্প অরধগ্রণকৃত ভাররকানাধীন জরভয প্রাপ্ত মূল্য
পূফ বাচর নতুন য প্রকল্পটি গাজীপুয দজরায কানরগঞ্জ থানা এফং নাযানগঞ্জ দজরায রুগঞ্জ থানায নফস্তৃত এরাকা
জুক্ষড় ফনস্থত া নধগ্রণকৃত ভানরকানাধীন জনভয নযভাণ কভ দফন া তাক্ষদয প্রাপ্ত দভাট মূক্ষল্যয
নযভাণ  নবন্ন নবন্ন নছর। এয ভক্ষে নধগ্রণকৃত জনভয গ্রণকৃত মূল্য ফক্ষচক্ষ দফন নছর ১০০,০০০ টাকা য উক্ষদ্ধব
১১০ জক্ষনয (৭০.১%)। ৪০,০০১-৬০,০০০ োকা লনেনের ১১ জন (৭.০%), ৬০,০০১-৮০,০০০ োকা ৯ জন (৫.৭%),
৮০,০০১-১০০,০০০ োকা ১৪ জন (৮.৯%) এফং ফনচনে কভ ২০০০০ োকা ম মন্ত নধগ্রণকৃত জনভয মূল্য লনেনের
৫ জন (৩.২%)। গক্ষড় প্রনত েনতগ্রস্থ ভানরক জনভয মূল্য ফাফদ দক্ষক্ষছন ৪,৪১,৪২০ টাকা ।
াযরণ-৬.৪: প্রকদল্প অরধগ্রণকৃত ভাররকানাধীন জরভয প্রাপ্ত মূল্য
জরভয মূল্য(টাকা)

াংখ্যা

তকযা ায

20,000 টাকা ম মন্ত

5

3.2

20001-40000

8

5.1

40001-60000

11

7.0

60001-80000

9

5.7

80001-100000

14

8.9

100000 টাকায সফর

110

70.1

157

100.0

সভাট
গড় টাকা 446,420
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৬.৭: অরধগ্রণকৃত জরভয ক্ষরতপুযন রফলক তথ্য
প্রকল্প শুরুয ম বাদ জরভয ভাররকদদযদক যাজউক সথদক রফরবন্ন অরঙ্গকায কযা দরছর। জরভ অরধগ্রণ প্ররক্রা সল
দদছ রকন্তু ক্ষরতপূযদণয সম অরঙ্গকায রছর তা প্রারপ্তয ব্যাাদয ক্ষততগ্রস্থদদয কাছ সথদক রবন্ন রবন্ন ভতাভত এদদছ।
ক্ষরতগ্রস্ত ভাররকদদয ১ ২.১ তাাংই ভদন কদযন তাযা প্রকৃত ক্ষরতপূযণ ানরন। এ ব্যাাদয তাদদয ভতাভত রছদরা
এভন সম রফরবন্ন যকভ দারাদরয ভাধ্যদভ ক্ষরতপূযণ াংগ্র, ভাররকানা ভস্যা, জরভয জরযকাযীয মথামথ তথ্য াংগ্র
না কযা, স্থানী রকছু অাদৄ ব্যরক্তদদয প্রদরাবন ইতযারদয কাযদণ তাযা ক্ষরতপুযদণয টাকা ানরন। যাজউদকয প্রকল্প
রযচারদকয ক্ষ সথদক এ ব্যাাদয ফরা  সম , ভূরভ অরধগ্রদণয ক্ষরতপূযণ প্রদা ন যাজউক এয এদস্টট াখায
ভাধ্যদভ স্থানী উদজরা ভূরভ অরপ ও সজরা প্রাদকয অরপ দাফীকৃত ক্ষরতপূযণ প্রদাদন ব্যফস্থা কযা  । মথামথ
ক্ষরতপুযন প্রারপ্তয রফলদ ক্ষরতগ্রস্থদদয ভতাভদতয রবরত্তদত তাদদয রফন্যা রনদোক্ত রচদত্র সদখাদনা দরা ।

পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররদকযা যাজউক দত অরঙ্গকাযকৃত ক্ষরতপূযদণয টাকা
এককারীন এফাং রকরস্ত এ দ্য’ টি রবন্ন িরতদত গ্রণ কদযন। তদফ ফদচদ সফর জরভয ভাররকই ক্ষরতপূযণ এককাররন
গ্রণ কদযন ১২৩ জন (৭৮.৩%) এফাং রকরস্তদত গ্রণ কদযন ৩৪ জন (২১.৭%) ।

স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয জরভয রযভাণ রবন্ন রবন্ন ওা যাজউক দত এককারীন গ্রণকৃত ক্ষরতপুযদণয
টাকায রযভাণও রবন্ন রবন্ন রছর। এয ভক্ষে ফক্ষচক্ষ দফন -২৫০,০০০ টাকা য উক্ষদ্ধব এককারীন দক্ষক্ষছন ৪৮ জন
(৩৯.০%) এফং ফনচনে কভ এককারীন ৫০,০০০ োকা ম মন্ত লনেনেন ১৩ জন (১০.৬%) । নফস্তানযত নননেয
াযরণ-৬.৫ সত উদিযখ কযা দদছ ।
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াযরণ-৬.৫: এককারীন গ্রণকৃত টাকায নযভাণ নফন্যা
টাকায নযভাণ

ংখ্যা

তকযা ায

0 ক্ষত 50000

13

10.6

50001 ক্ষত 100000

23

18.7

100001 ক্ষত 150000

24

19.5

150001 ক্ষত 200000

5

4.1

200001 ক্ষত 250000

10

8.1

250000 টাকায দফন

48

39.0

সভাট

123

100.0

জরভয রযভাদণয উয ক্ষরতপুযদণয টাকায রযভাণ রনববয কদয। এখাদন যাজউক ক্ষরতপূযদণয সক্ষদত্র ক্ষরত গ্রস্থদদয
রফঘাপ্ররত এক রক্ষ টাকা প্রদান কদযরছর। ১ভ ও সল রকরস্তয ক্ষরতপূযদণয টাকা গ্রদণয সক্ষদত্র সদখা সগদছ ২৫০,০০০
টাকায উদিব শবয়বছন সফরযবাগ জরভয ভাররক মথাক্রদভ- ৬ জন ( ২০.৭%) এফাং ৭ জন (২৮.০%)। ফবচবয় কভ
টাকা ৫০,০০০ টাকা ম মন্ত ১ভ ও সল তকতস্তবত শবয়বছন মথাক্রদভ ৩ জন (১০.৩%) এফাং ২ জন (৮.০%) জতভয
ভাতরক । তফস্তাতযত াংযুতক্ত ১ এ াযরণ-৬.৬ সত উদিযখ কযা দদছ ।
পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয ভূরভ অরধগ্রদণয ক্ষরতপূযণ প্রদা ন যাজউক এয এদস্টট াখায ভাধ্যদভ কযা  এফাং
সদক্ষদত্র তাযা স্থানী উদজরা ভূরভ অরপ ও সজরা প্রাদকয অরপদয ভাধ্যদভ দাফীকৃত ক্ষরতপূযণ প্রদাদণ ব্যফস্থা
কযা  । জনভয ভানরকদদয েনতপুযণ  লট ভানরকক্ষদয লট স্তান্তয ম বন্ত কক্ষকটি ম বা নতক্রভ কযক্ষত ক্ষক্ষছ।
এ ম বাগুক্ষরা নতক্রভ কযক্ষত ক্ষনক ভ নতক্রান্ত ক্ষক্ষছ। ক্ষনক দেক্ষত্র
েনতগ্রস্থ জনভয ভানরক  লট
ভানরক্ষকযা কক্ষক ফছয ধক্ষয এ ম বাগুক্ষরা ায কক্ষযক্ষছন। এ ভ ায কযক্ষত নগক্ষ তাযা নফনবন্ন কর্তব ক্ষেয দ্বাযস্থ
ক্ষক্ষছন ক্ষমানগতা দক্ষক্ষছন/ক্ষমানগতায ম্মুিীন ক্ষক্ষছন। িানা জযীক্ষ ফ বক্ষভাট ৩০৮ জক্ষনয ভক্ষে ভাত্র ১৫৩
জন (৪৯.৭%) েনতপূযণ প্রানপ্তক্ষত ক্ষমানগতা দক্ষক্ষছন ফক্ষর ভত নদক্ষক্ষছন । এক্ষদয ভক্ষে ফক্ষচক্ষ দফন ংখ্যক
১৩৪ জন (৪৩.৫%) নডন নপ কর্তব ক্ষেয ননকট দথক্ষক ক্ষমানগতা দক্ষক্ষছন , উক্ষজরা ভূনভ নপ লথনক ৪ জন
(১.৩%) এফং ফাকী ১৫ জন (৪.৯%) প্রকে কর্তম নক্ষয ননকে লথনক ক্ষমানগতা দক্ষক্ষছন ফক্ষর ভতাভত নদক্ষক্ষছন।
ফানক ১৫৫ জন েনতপূযণ প্রানপ্তক্ষত ক্ষমানগতায কথা স্বীকায কক্ষযক্ষছন। নফস্তানযত রফন্যা রনদোক্ত রচদত্র সদখাদনা
দরা ।
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৬.৮: ক্ষরতগ্রস্থদদয প্লদটয জন্য অদফদন ও প্লট প্রারপ্তয রফলক তথ্য
পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয স্থানী  াধাযণ েনতগ্রস্থ মাযা লট ানন থফা ভাভরা নরপ্ত নছর তাযা দফনযবাগআ
লক্ষটয জন্য অক্ষফদন কক্ষযনছক্ষরন। রচত্র ৬.৬ রফদিলদন সদখা মা সম, াধাযণ  স্থানী েনতগ্রস্থ মাযা অক্ষফদন কক্ষয
লট াননন এভন ংখ্যাআ দফন ৩৮ জন (৯০.৫%) এফং অক্ষফদন কক্ষযননন এভন ভানরক্ষকয ংখ্যা ৪ জন (৯.৫%) ।
নকন্তু ক্ষনক স্থানী েনতগ্রস্থ অক্ষগআ েনতপূযণ ননক্ষ প্রকল্প এরাকা দছক্ষড় চক্ষর দগক্ষছন এফং ঠিকানা না থাকা তাক্ষদয
কাক্ষছ মাা ম্ভফ নন।

াধাযণ েনতগ্রস্থ  স্থানী েনতগ্রস্থগণ লক্ষটয জন্য অক্ষফদন কক্ষয লট না াায ক্ষনকগুক্ষরা কাযণ উক্ষেি কক্ষযন
। াযরণ-৬.৭ রফদিলদন সদখা মা সম, উযদাতাক্ষদয ভক্ষে দফন ংখ্যক দরাক ৮ জন ( ২১.১%) প্লে না াওোয
কাযন ম্পনকম দুিয নদনত ানযনন । ন্যান্যক্ষদয ভক্ষে ১ ৮.৪ তাং ভক্ষন কক্ষয লট প্রানপ্তয প্রনক্রাগত ব্যাাক্ষয
তাযা ক্ষচষ্ট নছর না / গুরুত্বনছর না, ১৫.৮ তাং ভনন কনয ভভত নকনস্তয টাকা নযক্ষাধ না কযায জন্য, ১৩ .২
তাং ভনন কনয যাজউক্ষকয তবানুমাী ফতনবটায নতনযক্ত জনভ নছরনা এফং ১০.৫ তাং ভাভরা ংক্রান্ত
জটিরতায কাযক্ষণ লট ানন ফক্ষর ভক্ষন কক্ষয ।৫.৩ তাং উিযদাতা ভনন কনযন প্রকক্ষল্পয জযীকারীন গানপরনত/
যাজউক এয ভুরত্রুটি, অক্ষফদনক্ষত্র ত্রুটিয কাযক্ষণ অক্ষফদন কক্ষয লট ানন ।
াযরণ-৬.৭: প্লনেয জন্য আদফদন কদযও প্লট না াওায কাযণ
কাযণ
ফতরবটায অরতরযক্ত জরভ রছরনা
আদফদনদত্র ত্রুটি রছর
জরভয রযভাণ কভ রছর
ভভত রকরস্তয টাকা রযদাধ না কযায জন্য
প্রকক্ষল্পয জযীকারীন গানপরনত/ যাজউক এয ভুর নছর
ভাভরা ংক্রান্ত জটিরতা
দ্যনীনত ক্ষক্ষছ
লট প্রানপ্তয প্রনক্রাগত ব্যাায জানা নছর না/ দকান গুরুত্ব দনআ
দারারযা দধাকা নদক্ষক্ষছ
জানননা
দভাট

ংখ্যা

তকযা ায

৫

13.2

২

5.3

২

5.3

৬

15.8

২

5.3

৪

10.5

১

2.6

৭

18.4

১

2.6

৮

21.1

৩৮

100.0

পৃিা ২-40

াংযুতক্ত ২ -ক

াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ ও স্থানী ক্ষরতগ্রস্থদদয ভদধ্য মাযা প্লদটয জন্য আদফদন কযরন/ কযদত াদযরন এভন সভাট ৪ জদনয
াদথ কথা ফদর জানা মা জরভয রযভাণ কক্ষভয কাযদণ, এিাাড ব কাগজ ানযক্ষ মাায কাযক্ষণ, স্থানী দারারযা
দধাকা নদক্ষক্ষছ , এফং কাগজত্র জভা দননন ফক্ষর লক্ষটয জন্য অক্ষফদন কযক্ষত াক্ষযননন । তফস্তাতযত াংযুতক্ত ১ এ
াযরণ-৬.৮-সত উদিযখ কযা দদছ।
প্রকল্প ফাস্তফাদনয ম বাদ এ প্রকদল্প ফ বপ্রথভ ভূরভ অরধগ্রদণয কাজ কযা  । এ প্রকল্পটিয এরযা প্রা ৬,১৫০ একয
এফাং এয চাযাদয াংদমাগ সনটওাকব উন্নন কযদত রগদ প্রা ৬,২২৭ একয ভূরভ অরধগ্রদণয প্রদাজন । এই
রফার রযভাণ ভূরভয াদথ অাংখ্য সরাদকয ভাররকানা যুক্ত থাকা ভূরভ অরধগ্রণ ও অন্যান্য ফাস্তফান ম বাদ
স্থানী/াধাযণ জনগদণয াদথ যাজউক কর্তব দক্ষয রফদযাধ/াংঘল ব । এ কর াংঘদল ব
পুরর অদনদকয
প্রাণানীও ঘদটদছ। এভনরক রফরবন্ন ঠিকাদায ও যাভবক প্ররতষ্ঠাদনয াদথও অদনক াংঘদল বয ঘদটদছ। স্থানী
ক্ষরতগ্রস্থ মাযা প্লট ায়তন তাবদয ভদধ্য 90.5 তাাংই ফবরন জরভ অরধগ্রণ ও প্রকল্প ফাস্তফান প্ররক্রা যাজউক
কর্তব দক্ষয াদথ তকছ তকছ শক্ষবত্র রফদযাধ/াংঘদল বয ঘটনা ঘদটদছ ।
াযরণ-৬.৯: জরভ অরধগ্রণকারীন যাজউক কর্তবদক্ষয াদথ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয রফদযাধ
ংখ্যা

তকযা ায

যাঁ

38

90.5

না

4

9.5

দভাট

42

100.0

ভতাভত

৬.৯: প্লট না াওা ফা না সনওা ক্ষরত ফা ঝনুঁ কয ম্মুরখন
প্রকল্প ফাস্তফাদনয ফতবভান ম বাদ াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ ও স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ মাযা প্লট ারন অথফা ভাভরা ররপ্ত যদদছ
তাদদয সফরযবাগ উত্তযদাতাযই অদনক জাগা ম্পরত্ত রছর। আজ তাযা ভূরভীন ও রনঃস্ব দদছ । যাজউক দত
অরঙ্গকাযকৃত ক্ষরতপূযণ না াওা সফরযবাগ উত্তযদাতা ৯২.৯ তাাং ভদন কদযন প্লট না াওা তাদদয অদনক
সফর ক্ষরত দদছ । ৪.৮ তাাং ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররক ফদরদছন তাদদয সভাটামুটি ক্ষরত দদছ এফাং ভাত্র ২.৪
তাাং ক্ষরতগ্রস্থ ভাররক ফদরদছন তাদদয াভান্য ক্ষরত দদছ। প্লট না াওা ফা না সনওা শকান ক্ষরত ফা ঝরুঁ কয
ম্মুরখন রন এভন উত্তযদাতা খদজ াওা মারন।
াযতণ ৬.১০: প্লট না াওা ফা না সনওা ক্ষরত ফা ঝনুঁ কয ম্মুরখন
েনত ফা ঝনুঁ ক ংক্রান্ত ভতাভত
ংখ্যা

তকযা ায

রন
াভান্য

১

2.4

সভাটামুটি

২

4.8

অদনক

3৮

92.৮

দভাট

4২

100.0
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৬.১০: ফযােকৃত প্লট/ জরভয রযভাণ (কাঠা) তফন্যা
প্রকক্ষল্প দভাট নবন্ন নবন্ন ৪ (চায) অকাক্ষযয লট বতযী কযা ক্ষক্ষছ। লটগুক্ষরা মথাক্রক্ষভ ৩ কাঠা, ৫ কাঠা, ৭.৫ কাঠা 
১০ কাঠা অতক্ষনয। াযরণ-৬.১৭ রফদিলদন সদখা মা সম, রটাযীক্ষত প্রাপ্ত লট ভানরক  েনতগ্রস্থ লট ভানরক দদয
দভাট ২৬৬ জক্ষনয ভক্ষে ৫ কাঠা অতক্ষনয লট ভানরক ফক্ষচক্ষ দফন ১১২ জন (৪২.১%) এফং ১০ কাঠা অতক্ষনয
লট ভানরক ফক্ষচক্ষ কভ ১৮ জন (৬.৮%) । তফস্তাতযত রচত্র-৬.৭ সত সদখাদনা দদছ।

৬.১১: পূফ বাচদরয প্লদটয জন্য আদফদদনয ার ও জভাকৃত অথ ম
পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্প লক্ষটয জন্য নফনবন্ন দশ্রণীয দরাকজন নফনবন্ন াক্ষর অক্ষফদন কক্ষযনছক্ষরন এফং নকছু ংখ্যক
ক্ষরতগ্রস্থ প্লদটয জন্য আদফদনই কযদত াদযরন। জযীক্ষ দদিা মা দম লদটয জন্য অক্ষফদনকাযী ফ বক্ষভাট ৩০৪ জক্ষনয
ভক্ষে ফক্ষচক্ষ দফন অক্ষফদন কক্ষযনছক্ষরন মথাক্রক্ষভ-২০০২ াক্ষর ৮৪ জন (২৭.৬%), ২০০১ াক্ষর ৬২ জন (২ ০.৪%),
২০০৮ াক্ষর ৫ ৫ জন (১ ৮.১%), ২০০ ৪ াক্ষর ৫২ জন (১ ৭.১%) এফং ২০০৩ াক্ষর ২৮ জন ( ৯.২%) ।
অক্ষফদনকাযীক্ষদয ভক্ষে ফক্ষচক্ষ কভ অক্ষফদক্ষনয ংখ্যা নছর ১৯৯৯ াক্ষর ১ জন (০.৪%) কক্ষয । নফস্তানযত নফন্যা
ংযুনক্তক্ষত (াযনণ-৬.১১  ৬.১২) দদা ক্ষরা ।
৬.১২: আদফদদনয াদথ জভাকৃত অদথ বয রযভাণ (টাকা)
প্রকদল্প প্লদটয জন্য আবফদনকৃত শফতযবাগ উিযদাতায (33.3%) জভাকৃত অবথ ময তযভাণ তছর ৩০,০০০ টাকা এফাং
৫০,০০০ টাকা কবয তছর ২১.০% উিযদাতায, ৭৫,০০০ টাকা তছর 14.8%উিযদাতায, ১,০০,০০০ টাকা তছর
১১.৯% এফাং ফবচবয় কভ উিযদাতা ১ জন (১.০%) জভাকৃত অবথ ময তযভাণ তছর ২০,০০০ টাকা ।
৬.১৩: যাজউক কর্তক
ব প্লদটয জন্য রনফ বারচত ার
পূফ বাচর প্রকক্ষল্প ফযাে প্রাপ্ত লট ভানরকগণ নফনবন্ন াক্ষর লক্ষটয জন্য ননফ বানচত ক্ষনছক্ষরন ।াযরণ-৬.২৩ রফদিলদন সদখা
মা সম, লট প্রাপ্ত ২৬৬ জক্ষনয ভক্ষে ফক্ষচক্ষ দফন যাজউক কর্তক
ব ননফ বানচত ক্ষনছক্ষরন মথাক্রক্ষভ-২০০৪ াক্ষর ৬৪
জন (২৪.৪%), ২০০২ াক্ষর ৫৭ জন (২১. ৪%), ২০০৩ াক্ষর ৪২ জন (১ ৫.৮%), ২০০৮ াক্ষর ৩ ৭ জন (১ ৩.৯%),
২০০৯ াক্ষর ১৫ জন (৫. ৬%) । নমুনা জযীক্ষয লট প্রাপ্তক্ষদয ভক্ষে ফক্ষচক্ষ কভ ংখ্যক ননফ বানচত ক্ষনছক্ষরন ১ জন
(০.৪%) ১৯৯৯ াক্ষর । নফস্তানযত নফন্যা ংযুনক্তক্ষত -১ (াযনণ-৬.১৩) দদা ক্ষরা ।
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৬.১৪: রনধ বারযত মূল্য রযদাদধয ার
পূফ বাচর প্রকক্ষল্পয নফনবন্ন দশ্রণীয লট ভানরকগণ নফনবন্ন াক্ষর লক্ষটয মূল্য নযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন । াযরণ-৬.১৪ (াংযুরক্ত ১
এ সদা দদছ) রফদিলদন সদখা মা সম, লট প্রাপ্ত ২৬৬ জক্ষনয ভক্ষে ২৪০ জন লক্ষটয মূল্য নযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন এফং
এক্ষদয ভক্ষে ফক্ষচক্ষ দফন ংখ্যক লট ভানরক ৩৪ জন (১৪.২%) লক্ষটয মূল্য নযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন ২০০৬ াক্ষর ।
২০০৫ াক্ষর মূল্য নযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন ৩২ জন (১৩.৩%), ২০১২ াক্ষর ৩১ জন (১২.৯%) এফং ২০১১ াক্ষর ২৫ জন
(১০.৪%) । ফক্ষচক্ষ কভ ংখ্যক লট ভানরক ১ জন (০.৪%) ২০০১ াক্ষর মূল্য নযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন।
লট প্রাপ্ত দদয
ভক্ষে ২৬ জন দ্যাফনধ তাক্ষদয লক্ষটয ম্পুন ব মূল্য নযক্ষাধ কযক্ষত াক্ষযনন।
৬.১৫: নকনস্ত নযক্ষাক্ষধয তানযি  টাকায নযভাণ
লট প্রাপ্ত ভানরকগণ াধাযণত নতন নকনস্তক্ষত লক্ষটয জন্য মূল্য নযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন । লক্ষটয দভাট মূল্য লক্ষটয অকাক্ষযয
উয ননববয কক্ষয । একজন লট ভানরক ১ভ, ২ এফং ৩ নকনস্তক্ষত গক্ষড় মথাক্রক্ষভ-১,৫২,১৭৫ টাকা, ১,৯৪,৪৯২ টাকা
এফং ১,৮৭,৭৩৪ টাকা নযক্ষাধ কক্ষযক্ষছন । নফস্তানযত নফন্যা ংযুনক্তক্ষত -১ াযনণ-৬.১৫ এ দদা ক্ষরা ।
৬.১৬: প্রকল্প এরাকা কাঠা প্রনত জনভয মূল্য নফন্যা
প্রকল্প ফাস্তফাদনয ম বাদ একটি ফড় এরাকা (প্রা ৬,১৫০ একয) জরভ অরধগ্রণ কযা  । এই রফার ভূরভয সকাথাও
খার-রফর, সকাথাও ফন-জঙ্গর এফাং সকাথাও সকাথাও টিরা ও অনাফারদ জাগা রছর তাই স্থান সবদদ জরভয মূদল্যয
তাযতম্য অদনক সফর রযররক্ষত  । সভাট ৩০৮ জন উত্তযদাতাদদয ভদধ্য ২৬৬ জদনয কাছ সথদক উক্ত প্রকদল্পয
জরভ অরধগ্রণ কযা  । অরধগ্রণকৃত জরভয দফ বাচ্চ ও ফ বরনে মূল্য রছর মথাক্রদভ ৩০০,০০০ ও ২ ,০০০ টাকা এফাং
গড় মূল্য রছর ১,২৫,৩৩৯ টাকা ।
াযরণ-৬.১৬: কাঠা প্রনত জনভয পূক্ষফ বয গড় মূল্য নফন্যা
টাকা
ংখ্যা
0-2500
2501-5000
5001-7500
7501-10000
10000 উদয
সভাট

25
60
6
0
175
266

তকযা ায
9.4
22.৫
2.3
0.0
65.8
১০০.০

গড় মূল্য-১,25,525

প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয পূক্ষফ ব এরাকাটি একটি ফক্ষনরত এরাকা নছর এফং এরাকাটিক্ষত বার দকান দমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা নছর
না । এরাকায দরাকজন তাক্ষদয উৎানদত ণ্য ক্ষনক কষ্ট কক্ষয ফাজাযজাত কযক্ষতা এফং ননতি প্রক্ষাজনী নজননত্র
ক্ষনক কষ্ট কক্ষয ংগ্র কযক্ষতা । তাআ প্রকল্প ফস্তফাক্ষনয পূক্ষফ ব এরাকাটিয জনভয মূল্য ক্ষনক কভ নছর নকন্তু প্রকল্প
ফাস্তফান শুরু ায য ৩০০ পৄট প্রস্থ নরংক দযাড ননভবাক্ষণয পক্ষর এরাকাটিয দমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা উন্ননতয
াাান এরাকাটি একটি নযকনল্পত নগযাক্ষন রু ননক্ষে এফং ার্শ্বফতী এরাকায ভানুক্ষলয অথ ব াভানজক ফস্থায
উন্নন ক্ষক্ষছ পক্ষর প্রকল্প এরাকায জনভয চানদা এফং মূল্য ক্ষনক ক্ষনক গুক্ষন দফক্ষড় নগক্ষক্ষছ । জনযক্ষ দদিা মা
দম, প্রকল্প এরাকা কাঠা প্রনত জনভয ফতবভান ফাজায গড় মূল্য দাড়া 38,54,327 টাকা ।
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াযরণ-৬.১৭: কাঠা প্রনত ফতবভান ফাজায মূল্য নফন্যা
টাকা
0-50000
50000-100000
100001-150000
150001-200000
200001-250000
250001-300000
300000 উদয
সভাট
গড় মূল্য-38,04,323

ংখ্যা

তকযা ায

22
0
2
6
10
79
147
266

8.3
0.0
0.8
2.3
3.8
29.7
55.3
100.0

৬.১৭: লক্ষটয ভানরকানা স্তান্তয নফলক তথ্য
সমীক্ষায় দেখা যায় দয, স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ ও লটারীতি প্লট প্রাপ্ততের ২৬৬ জতনর মতযে প্লতটর মাতলকানা বু তে পেতয়তেন ১৩৮
জন (৫১.৯%) এবং ১২৮ জন (৪৮.১%) তবতিন্ন কারতে এখতনা প্লট বু পে োয়তন ।
াযরণ-৬.১৮: লক্ষটয ভানরকানা নফলক তথ্য নফন্যা
ভতাভত
প্লতটর মাতলকানা বু তে পেতয়তেন

ংখ্যা

তকযা ায

13৮

51.৯

মাতলকানা বু তে োয়তন

128

48.১

সভাট

26৬

100.0

প্রকক্ষল্পয নফনবন্ন দশ্রণীয লট ভানরকগণ নফনবন্ন াক্ষর লক্ষটয ভানরকানা বুক্ষঝ দক্ষক্ষছন । জযীন লদখা মাে লম, লট প্রাপ্ত
২৬৬ জক্ষনয ভক্ষে দম ১৩৮ জন ভানরকানা বুক্ষঝ দক্ষক্ষছন তাক্ষদয ভক্ষে ফক্ষচক্ষ দফন ৩৫ জন (২৫.৪%) লক্ষটয
ভানরকানা বুক্ষঝ দক্ষক্ষছন ২০১৬ াক্ষর । ২০১৭ াক্ষর লক্ষটয ভানরকানা বুক্ষঝ দক্ষক্ষছন ১৮জন (১৩.০%), ২০১২
াক্ষর ১৫ জন (১০.৯%), ২০১৫ াক্ষর ১১ জন (৮.০%) এফং ফক্ষচক্ষ কভ ংখ্যক ১জন (০.৭%) লক্ষটয ভানরকানা
বুক্ষঝ দক্ষক্ষছন ২০০৫ াক্ষর । নফস্তানযত ংযুনক্ত ১ এ াযনণ-৬.১৯ দত দদা ক্ষরা।
নমুনা খানা জযীন লদখা মাে লম, প্লতটর মাতলকানা প্রাপ্ত ১৩৮ জবনয ভবে প্লবটয ভাতরকানা শযতজবেন কবযবছন 7২
জন (52.2%) এফাং 6৬ জন (47.8%) তফতবন্ন কাযবণ এখবনা শযতজবেন ম্পন্ন কযবত াবযনতন ফা প্রতক্রয়াধীন
যবয়বছ । তফস্তাতযত রচত্র-৬.৯ সত সদখাদনা দদছ।
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পুফ বাচর প্রকদল্প যাজউক কর্তক
ব প্লট স্তান্তদযয ভ রকছু রকছু সক্ষদত্র প্লট ভাররকদদয জরভয রযভাণ হ্রা/বৃরি য ঘটনা
ঘদটদছ। রনদেয াযরণ-৬.২০ সত সদখা মা সম, জরযকৃত সভাট ২৬৬ জন প্লট ভাররকদদয ভদধ্য 216 জন (95.2%)
প্লট ভাতরকবদয জতভয তযভাণ শকান হ্রা/বৃতদ্ধয ঘটনা ঘবটতন এফাং খুফ কভ াংখ্যক 11 জন (4.8%) প্লট ভাতরকবদয
জতভয তযভাণ হ্রা/ বৃতদ্ধয ঘটনা ঘবটবছ ।
াযরণ-৬.২০: লট স্তান্তয প্রনক্রা প্রকৃত জনভয নযভাণ হ্রা/ বৃনদ্ধয ঘটনা তফন্যা
ভতাভত

ংখ্যা

তকযা ায

প্লট স্তান্তদয জরভ হ্রা/ বৃতদ্ধ ঘবটবছ

11

4.8

প্লট স্তান্তদয জরভ হ্রা/ বৃতদ্ধ ঘবটতন

216

95.2

সভাট

227

100.0

যাজউক কর্তক
ম প্লট স্তান্তবযয ভয় হ্রা/বৃতদ্ধয ঘটনায় জরযকৃত সভাট ১১ জন প্লট ভাতরকবদয ভবে 7 জসনয
(63.6%) জতভয তযভাণ হ্রা শবয়বছ এফাং 4 জসনয (36.4%) জতভয তযভাণ বৃতদ্ধ শবয়বছ ।
াযরণ-৬.২১: যাঁ দর প্রকৃত জরভয রযভাণ সকানটি ঘদটদছ
জনভয নযভাণ হ্রা/বৃনদ্ধ

ংখ্যা

তকযা ায

হ্রা

7

63.6

বৃরি

4

36.4

সভাট

11

100.0

যাজউক কর্তক
ম পুফ বাচর প্রকদল্প প্লট স্তান্তবযয ভয় জরযকৃত সম ৭ জদনয জরভ হ্রা সদদছ তায ভদধ্য ভাত্র ১ জন
(১৪.৩%) জরভয মূল্য সপযত সদদছন এফাং ফারক ৬ জন (৮৫ .৭%) রফরবন্ন কাযদণ এখদনা হ্রাকৃত জরভয মূল্য
সপযত ারন ।
াযরণ-৬.২২: প্লট স্তান্তয প্ররক্রা প্রকৃত জরভয রযভাণ হ্রা দ থাকদর হ্রাকৃত জরভয মূল্য সপযত
ভতাভত

ংখ্যা

তকযা ায

যাঁ

১

১৪.৩

না

৬

৮৫.৭

সভাট

৭

১০০.০

যাজউক কর্তক
ম প্লট স্তান্তবযয ভয় জরযকৃত প্লট ভাতরকবদয ভদধ্য ভাত্র ৪ জদনয জরভ বৃরি সদদছ তায ভদধ্য ২
জন (৫০.০ %) জরভয মূল্য রযদাধ কদযদছন এফাং ফারক ২ জন (৫০.০ %) রফরবন্ন কাযদণ এখদনা ফরধ বত জরভয মূল্য
রযদাধ কযদত াদযনরন।
াযরণ-৬.২৩: প্লট স্তান্তয প্ররক্রা ফরধ বত জরভয জন্য মূল্য রযদাধ রফন্যা
ভতাভত
ংখ্যা

তকযা ায

যাঁ

২

৫০.০

না

২

৫০.০

সভাট

৪

১০০.০
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পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্পয নমুনা খানা জযীদয প্লট প্রাপ্ত ৩ ধযদণয ফ বদভাট ২৬৬ জন উওযদাতাদদয কাছ সথদক
তথ্য াংগ্র কযা  । রচত্র ৬.১০ রফদিলদন সদখা মা সম, প্রকদল্পয আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয প্লট স্তান্তয ম্পন্ন
ওা ম বন্ত ফদচদ সফর ২২১ জন (৮৩.০ %) উওযদাতাই ভদন কদয যাজউক কর্তক
ব রফরবন্ন ম বাদ দমারগতা
সদদছন এফাং ৪৫ জন (17.০ %) উওযদাতাই ভদন কদয যাজউক কর্তক
ব সকান প্রকায দমারগতা ারন। রফস্তারযত
াই ছবক রচত্র ৬.১০ এ সদখাদনা দরা।

পূফ বাচর প্রকদল্পয প্লদটয আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয প্লট স্তান্তয ম্পন্ন ওা ম বন্ত একই উত্তযদাতা যাজউক দত
রকছু রকছু সক্ষদত দমারগতা এফাং রকছু রকছু সক্ষদত্র অদমারগতা প্রারপ্তয কথা উদিখ কদযদছন ।
রচত্র ৬.১১
রফদিলদন সদখা মা, সম ২২১ জন দমাগীতা সদদছন ফদর ভত রদদদছন তাদদয ভদধ্য ফদচদ সফর ১১৩ জন
(৫১.২%) ভদন কদয রটাযীয পরাপর প্রারপ্তসত সফর দমারগতা সদদছন । রকরস্ত জভাদান াংক্রান্ত রফলদ 72 জন
(৩২.৬ %), সযরজদস্ট্রদন 13 জন (৫.৮ %) , দখর স্তান্তদয 12জন (৫.৪ %) এফাং প্লদটয সুরনরদ বি রফলদ 11 জন
(৫.০ %) উত্তযদাতা দমারগতা সদদছন ফদর ভত রদদদছন ।

পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্পয নমুনা খানা জযীদয প্লদটয আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয প্লট স্তান্তয ম্পন্ন ওা
ম বন্ত ৯৪ জন উওযদাতাদদয কাছ সথদক অদমারগতায রফলদ তথ্য াওা মা । তাদদয বাষ্য ভদত প্রকদল্পয
আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয প্লট স্তান্তয ম্পন্ন ওা ম বন্ত অদনকগুদরা ম বা অরতক্রভ কযদত  এফাং এ
ম বাগুদরা অরতক্রভ কযদত রগদ যাজউক কর্তক
ব রকছু রকছু সক্ষদত্র সকান প্রকায দমারগতা ানরন, অদমারগতায
স্বীকায দদছন । রচত্র ৬.১২ রফদিলদন সদখা মা, ফদচদ সফর 36 জন ( 39.1%) উত্তযদাতা ভদন কদয প্লদটয
সুরনরদ বি াংক্রান্ত রফলদ সফর অদমারগতায স্বীকায দদছন । রকরস্ত জভাদান াংক্রান্ত তথ্য 31 জন ( 32.9%),
সযরজদস্ট্রন 16জন (17.0%), রটাযীয পরাপর প্রারপ্ত 6 জন (6.4%) এফাং দখর স্তান্তয াংক্রান্ত রফলদ 5 জন
(5.3%) উত্তযদাতা ভদন কদয এই ম বাগুদরাদত অদমারগতায স্বীকায দদছন।
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৬.১৮: ঢাকা দযয রফদ্যভান আফারক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকদল্পয ভূরভকা
পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প ঢাকা দযয রফদ্যভান আফারক ভস্যায ভাধাদন কতখারন ভূরভকা যাখদফ এ প্রদশ্নয
জফাদফ ২৬৫ উত্তযদাতা তথ্য প্রদান কদযন । রফদিলদন সদখা মা সম, উত্তযদাতাসদয ভদধ্য ফদচদ সফর ১৪৬ জন
(55.1%) উওযদাতাই ভদন কদযন ঢাকা দযয রফদ্যভান আফারক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকল্প
অদনক সফর
ভূরভকা যাখদফ । 117 জন (43.8%) ভবন কবযন শভাটামুটি ভূতভকা যাখবফ এফাং খুফ অল্প াংখ্যক 2 জন (0.8%)
উত্তযদাতা ভবন কবে্ন রফদ্যভান আফারক ভস্যায ভাধাদন প্রকল্পটি াভান্য ভূতভকা যাখবফ ।
াযরণ-৬.২৪: ঢাকা দযয রফদ্যভান আফারক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকদল্পয ভূরভকায রফন্যা
ভতাভত
ংখ্যা
তকযা ায
াভান্য

2

0.8

সভাটামুটি

117

43.8

অদনক

146

55.1

সভাট

265

100.0

৬.১৯: প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর সুক্ষমাগ সুনফধামূ
নমুনা খানা জযীদয উত্তযদাতা সদয ভদধ্য ২৫৫ জদনয কাছ সথদক এ াংক্রান্ত তথ্য াওা মা । তাদদয বাষ্য ভদত
পূফ বাচর নতুন য প্রকল্পটি ফাস্তফারত দর ফদচদ সফর
138জন (54.1%) উত্তযদাতাই ভদন কদযন অদনক
সুদমাগ-সুরফধারদ ফাড়দফ। 111 জন (43.5%) ভবন কবযন শভাটামুটি সুদমাগ-সুরফধারদ ফাড়দফ এফাং খুফ কভ াংখ্যক 6
জন (2.4%) উত্তযদাতা ভবন কবে্ন প্রকল্পটি ফাস্তফারত দর ক্ষরতগ্রস্থসদয াভান্য সুদমাগ-সুরফধারদ ফাড়দফ ।
াযরণ-৬.২৫: প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর সুক্ষমাগ সুনফধামূক্ষয নফন্যা
ভতাভত

ংখ্যা

তকযা ায

াভান্য

6

2.4

সভাটামুটি

111

43.5

অদনক

138

54.1

সভাট

255

100.0
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৬.২০: প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর জনগক্ষনয েনত/ঝনুঁ কয ভতাভত
নমুনা খানা জযীদয সভাট ৩০৮ জন উওযদাতায ভদধ্য ২৬২ জন প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর জনগদনয ক্ষরত /ঝরকয
রফলদ তথ্য প্রদান কদযন। াযরণ-৬.২৬ রফদিলদন সদখা মা সম, উওযদাতায ভদধ্য 105 জন (40.1%) ভদন কদযন
প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয পদর স্থানী জনগণ সভাটামুটি ক্ষরতয ম্মুরখন দদছন ।
111 জন (43.5%) ভবন কবে্ন
শভাটামুটি এফাং খুফ কভ াংখ্যক উিযদাতা 6 জন (2.4%) ভবন কবযন স্থানী জনগণ াভান্য ক্ষরতয/ঝরকয ম্মুরখন
দদছন। ১6 জন (৬.১%) উিযদাতা ভবন কবযন স্থানী জনগণ শকান ক্ষরত/ঝরকয ম্মুরখন রন।
াযরণ-৬.২৬: প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর জনগক্ষনয েনত/ ঝনুঁ কয ভতাভত নফন্যা
েনতয নযভাণ

ংখ্যা

তকযা ায

রন

16

6.1

াভান্য

101

38.5

সভাটামুটি

105

40.1

অদনক

40

15.3

262

100.0

সভাট

৬.২১: প্রকল্প রফরদম্বয পদর াভারজক ক্ষরতয/ ঝরুঁ কয ভতাভত
পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্পয নমুনা খানা জযীদয প্লট প্রাপ্ত ২৬৬ জদনয কাছ সথদক এ ব্যাদয তথ্য াওা মা
।
প্রকল্পটি ফাস্তফাদন সমদতু ইরতভদধ্য দীঘ ব ভ অরতফারত দদছ এফাং প্লট প্রাপ্তদদয ভদধ্য সফরকছু াংখ্যক ভাযা
সগদছন, তাযা প্রকদল্পয সূপর সবাগ কযদত/ সদদখ সমদত াদযরন। Allottee-শদয ভবে অদনদকযই ফ দদছ তাই
তাযাও এ প্রকদল্পয পর ফাস্তফান ও সূপদরয ব্যাদয রনরিত দত াযদছন না। াযরণ-৬.২৭ রফদিলদন সদখা মা
সম, প্রকল্পটি ফাস্তফাদন রফরম্ব ওাদত ফদচদ সফর 160 জন (60.2%) উওযদাতাই ভদন কদয সভাটামুটি
ক্ষরত/ঝরুঁ কয ম্মুরখন দদছ ন । 46 জন (17.3%) অবনক ক্ষরত/ঝরুঁ কয ম্মুরখন দদছ ন, 39 জন (14.7%)
াভান্য ক্ষরত/ঝরুঁ কয ম্মুরখন দদছ এফাং খুফ াভান্য াংখ্যক 21 জন (7.9%) উিযদাতা ভবন কবযন তাযা শকান
ক্ষরত/ঝরুঁ কয ম্মুরখন রন ।
: প্রকল্প রফরদম্বয পদর াভারজক ক্ষরতয/ ঝরুঁ কয ভতাভত নফন্যা
াভানজক েনত/ঝনুঁ ক
ংখ্যা

াযরণ-৬.২৭

তকযা ায

রন

21

7.9

াভান্য

39

14.7

সভাটামুটি

160

60.2

অদনক

46

17.3

266

100.0

সভাট
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প্তভ-অধ্যা
প্রকদল্পয ফরতা (Strength), দ্যফ বরতা (Weakness), সুদমাগ (Opportunity) এফাং ঝরুঁ ক (Threat) মূ
ম বাদরাচনা

প্রকক্ষল্পয ফরতা (Strength) ফা আনতফাচক নদকমূঃ
১ । অদৄননক নাগনযক সুনফধা ম্বনরত নযকনল্পত নগযাক্ষনয নফক্ষফচনা দযক্ষি ফকাঠাক্ষভা কাম বক্রভ চন 
ফাস্তফাক্ষন নফরনম্বত ক্ষর কাংনিত ভাত্রা যুক্ত কক্ষযক্ষছ ।
২ । মানজক্ষট নতষ্ট ঢাকা নগযফাীয জন্য ৩০০ পৄট প্রস্থ (১৩.১৩ নকঃনভঃ) দীঘ ব নরংক দযাড ননভবাণ কক্ষয প্রকল্প
এরাকায অথ বাভানজক উন্নন দনেণ-পূফ বাঞ্চক্ষরয দজরামূক্ষয দমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায যূগান্তকাযী উন্নন ানধত
ক্ষক্ষছ ।
৩ । প্রকক্ষল্পয অতা ৩.১০ নকঃনভঃ দীঘ ব কুনড়র ফ্লাআবায ননভবাক্ষণয ভােক্ষভ ঢাকা-ভভননং এফং টাংগাআর
ড়ক নফভানফন্দয, ফসুন্ধাযা অফানক এরাকা প্রকল্প এরাকায ৩০০ পৄট প্রস্থ নরংক দযাক্ষডয াক্ষথ ংক্ষমাক্ষগয
ভােক্ষভ দযরক্রনং ংরগ্ন দীঘ বস্থাী মানজট ননযন  দমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায যুগান্তকাযী দক্ষে গৃীত ক্ষক্ষছ ।
৪ । প্রকল্প এরাকা ৪৩নকঃনভঃ দরক, ৫.২ নকঃনভঃ িার ননভবাণ প্রা ৮ নকঃনভঃ দরক/িার/নদীয তীয ফাধাআ কক্ষয
দৌন্দর্য্ব ফধ বন নযক্ষফ ফান্ধফ  দটকআ নযক্ষফ সৃনষ্ট ক্ষফ ফক্ষর অা কযা মা ।
৫ । নযকনল্পত নগযাক্ষনয প্রাক্ষ অফানক, যাস্তা প্রাননক  ফানণনজিক প্রনতিান  নল্প াকব, বুজ 
উন্ুক্তস্থান, দরক  িার, ক্রীড়া, নো, স্বাস্থি, ধভী  াভানজক ফকাঠাক্ষভা অনুানতক াক্ষয ফযাে দদা ক্ষক্ষছ
মায ভােক্ষভ ঢাকা ক্ষযয াক্ষয এরাকা নতুন য সৃনষ্ট য ভােক্ষভ নফদ্যভান অফান ভস্যায ভাধান কক্ষয
নযক্ষফক্ষয বাযাম্য যনেত ক্ষফ ফক্ষর অা কযা মা ।
৬ । প্রকক্ষল্পয অতা ৬১৫০ একয জনভক্ষত নফনবন্ন অকাক্ষযয ২৬,০০০ টি অফানক লট এফং নাগনযক সুনফধা
৬২,০০০টি এাট বক্ষভে নননভবত ক্ষফ মায ভােক্ষভ নফদ্যভান অফান ভস্যায ভাধান কক্ষয থ বনননতক কভবকান্ড বৃনদ্ধ
াক্ষফ ।
৭ । ভক্ষয চনদা নুমাী অদৄননক  দটকআ ফকাঠাক্ষভায নডজাআন 
স্বাবানফকবাক্ষফ দফী RDPPদত ন্তভূবক্ত কযা ক্ষক্ষছ ।

নুযক্ষণয ব্যফস্থা মায মূল্য

৮ । প্রকে ফাস্তফােনকার ২০ ফেয ায নরও প্রকে এরাকাে ফফানয উনমাগী নযনফ সৃনষ্ট েনন এনেও জনভয
দাভ লফনেনে ২০ লথনক ২৫ গুন ।

প্রকক্ষল্পয দ্যফ বর (Weakness) ফা দননতফাচক নদকমূঃ
১ । পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ ১৯৯৫ আং ক্ষন শুরু ক্ষ ভাচ ব ২০১৭ আং
গ্রগনত ৫৭%  অনথ বক গ্রগনত ভাত্র ৩৫% মা তিন্ত তাাজনক ।

ম বন্ত প্রকক্ষল্পয াভনগ্রক দবৌত

২ । নযকনল্পত নগযাক্ষনয ভােক্ষভ নযক্ষফক্ষয বাযাম্য যো কযা ঢাকা ক্ষযয নফদ্যভান অফান ভস্যায
ভাধানকক্ষল্প নযক্ষফ ফান্ধফ  দটকআ নযক্ষফ সৃনষ্ট কক্ষয ঢাকা ক্ষযয াক্ষ এরাকা নতুন অফানক এরাকা বতনয
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কযা এ প্রকক্ষল্পয প্ররদান উক্ষেশ্য ক্ষর দ্যববাগ্য ক্রক্ষভ নযক্ষফ নধদপ্তক্ষযয নযক্ষফগত চূড়ান্ত ছাড়ত্র দ্যাফনধ াা
মানন ।
৩ । ঢাকা াা কর্তক
ব শুরুক্ষত প্রকক্ষল্প ানন  ঃব্যফস্থানা কাম বক্রক্ষভয অর্শ্া নদক্ষ যফতীক্ষত নফনবন্ন কাযক্ষণ
াযগতা প্রকা কক্ষয মায পক্ষর প্রকল্প ফাস্তফান নফরনম্বত  মা প্রকক্ষল্পয জন্য েনতকয ।
৪ । দডক্ষকা  নফদ্যিৎ ভন্ত্রণার কর্তক
ব ফতবভান দ্ধনতক্ষত নফদ্যিৎ যফযাক্ষয কাম বক্রভ শুরু কক্ষয যফতীক্ষত তা ফন্ধ কক্ষয
দদ মায নফরু প্রনতনক্রা প্রকল্প ফাস্তফান কাম বক্রক্ষভ নফক্ষলবাক্ষফ রেিনী ।
৫ ।নফর প্রদাক্ষণ দীঘ বসূনত্রতা (প্রকক্ষল্পয একটি নফর চূড়ান্ত নুক্ষভাদন নদক্ষত যাজউক্ষকয ৫২ টি স্বােক্ষযয প্রক্ষাজন  ফক্ষর
জানা মা) মা প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নফরম্ব সৃনষ্ট কক্ষযদছ ।
প্রকক্ষল্পয সুক্ষমাগ (Opportunity)
১ । প্রকক্ষল্পয অতা কর প্রকায ফকাঠাক্ষভা নরংক দযাড  ফ্লাআবায ননভবাক্ষণয পক্ষর ঢাকা ক্ষযযয নফদ্যভান
অফান ভাধান ঢাকা ক্ষযয াক্ষয এরাকা নতুন য সৃনষ্ট য ভােক্ষভ নফদ্যভান অফান ভস্যায ভাধান
কক্ষয থ বনননতক কভবকান্ড বৃনদ্ধ াক্ষে।
২ । প্রকল্পটি াপল্যজনকবাক্ষফ ফাস্তফানত ক্ষর যকাক্ষযয উন্নন কভবকাক্ষন্ডয ভাআর পরক নক্ষক্ষফ এ প্রকল্পটি
নফক্ষফনচত ক্ষফ এফং দদন  নফক্ষদন নফননক্ষাগ নননিতবাক্ষফ ফাড়ক্ষফ।
৩ । প্রকক্ষল্প য শুরুক্ষত ৩০০ পৄট চড়া নরংক দযাড এফং কুনড়র ফ্লাআবায ননভবাক্ষনয প্রস্তাফনা নছরনা মা যফতীতয
ন্তভূবক্ত  ননভবাক্ষণয পক্ষর প্রকল্প এরাকা পূফ ব  দনেণাঞ্চক্ষরয দজরামূক্ষয দমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায অমূর নযফতবন
ক্ষক্ষছ দআ াক্ষথ প্রকল্প  অক্ষ াক্ষয জনভয দাভ ফহুগুন বৃনদ্ধ থ বনননতক কভবকাক্ষন্ডয গনত ত্বযানন্বত ক্ষক্ষছ ।
প্রকক্ষল্পয ঝনুঁ ক (Threat)
১ । জনভ নধগ্রণ  েনতগ্রস্থক্ষদয মথামথ েনতপূযন  পুনফ বান না কক্ষযআ জনভ দিক্ষর দনা এফং উন্নন কাম বক্রভ
শুরু কযায াাান রটাযীক্ষত লট ফযাে দদা েনতগ্রস্থক্ষদয াক্ষথ প্রকল্প কর্তব ক্ষেয নফরু ম্পকব নফযাজ কক্ষযক্ষছ
পক্ষর প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন জটিরতা  ঝনুঁ ক সৃনষ্ট কক্ষযক্ষছ ।
২ । যাজউক কর্তক
ব মিন প্রকল্পটি চক্ষনয কক্ষয তিন জরফায়ু নযফতবনজননত নবঘাতক নফলটি নফক্ষফচনায গুরুি
নছরনা নকন্তু ভক্ষয দপ্রোক্ষট উক্ষেনিত নফলটি নফক্ষফচনা দনা কাম্য নছর মা প্রকক্ষল্পয জন্য ঝনক ক্ষত াক্ষয ।
৩ । ানন, নফদ্যিৎ  গ্যা যফযাক্ষ জটিরতা প্রকল্প ফাস্তফান  ভাপ্তকযক্ষণ ঝনুঁ ক সৃনষ্ট ক্ষক্ষছ ।
৪ । প্রকল্প এরাকায নফদ্যভান জরাভূনভ বযাট কক্ষয লট বতযী কযায পক্ষর ভূ-গববস্থ াননয নযচাজব ব্যত ক্ষে দআ
াক্ষথ ফন্যায জন্য নযক্ষটনন ক্ষন্ডয নযভান কক্ষভ মাা প্রকল্প এরাকা ভূ-গববস্থ াননয বাফ  ফন্যা ননন্ত্রক্ষনয
সুনফধায কাযক্ষন প্রকক্ষল্পয জন্য ঝনুঁ ক ক্ষত াক্ষয।
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অিভ অধ্যা
প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষদণ প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পরাপর (Major Findings)

১ । প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পরকবত পরাপরঃ
এরপ্রর ২০১৭ ইাং ম বন্ত পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্পয সব ত অগ্রগরত-৫৭% এফাং আরথ বক অগ্রগরত-৩৫% াওা রগদদছ
। উদিখ্য সম, াংদারধত রডরর অনুমাী উক্ত ভদ সব ত ও আরথ বক অগ্রগরত প্রা ৯৫% ওা কথা রছর । প্রকল্প
রযচারদকয প্রদত্ত তথ্য ভদত, প্রকদল্পয আযরডরদত াওায প্লান্ট ও রফদ্যযৎ, ারন ও ঃরনষ্কান, সেদনজ, কভন
ইউটিররটি ডাক্ট, গ্যা, সটররদপান, ইতযারদ মাদত ধযা অথ ব (মায রযভাণ ২৩৫০ সকাটি টাকা) ফাদ সযদখ রদফ কযা
দর প্রকদল্পয াভরগ্রক আরথ বক অগ্রগরত দাড়া ৫০.৪১% (প্রা) এফাং মায তুরনা প্রকদল্পয ার নাগাদ ফাস্তফ অগ্রগরত
দাড়া ৭০% (প্রা)।
২ । প্রকদল্পয ক্র ম্পরকবত পরাপরঃ
প্রকদল্পয ক্র াংক্রান্ত রফলদ রযফীক্ষণকৃত ২8টি প্যাদকদজয রফদিলণ ও রযদবন কদয সদখা মা সম
, নমুনা
প্যাদকদজয ররআয-২০০৩ , ররএ-২০০৬ ও ররআয-২০০৮ এয রনদদ বনা অনুযণ কদয দযত্র আফান কযা
। এয ভদধ্য ১টি প্যাদকজ ৭২.৪৬% উিব দদয কাম বাদদ প্রদান কযা দদছ । দযত্র আফান তারযখ সথদক ২১ রদন
ভদয ভদধ্য দযত্র গ্রণ কযা দদছ । দযত্র সখারায ভ সভাট ৩ জন দস্যয ভদধ্য কভদক্ষ ১ জন দস্য
উরস্থত রছদরন । দযত্র মূল্যান করভটি ৬ দস্য দ্বাযা গঠিত দরছর মায ভদধ্য ১-২ জন দস্য অন্য প্ররতষ্ঠান সথদক
অন্তভূবক্ত রছদরন । রযফীক্ষণ কদয সদখা মা সম , কাম বাদদদ সম ভদয ভদধ্য কাম বক্রভ ম্পন্ন কযায কথা থাকদরও তা
মথাভদ ভাপ্ত না কদয অরতরযক্ত ভদ ম্পন্ন কদযদছন । অদনক সক্ষদত্র কাম বাদদ প্রদান কযদতও রফরম্ব রক্ষয কযা
রগদদছ । রনদে কদকটি প্যাদকদজয কাম বক্রদভয রচত্র তুদর ধযা দরাঃকুনড়র ফ্লাআবাক্ষযয কাজ ০৮-০৪-২০১০ আং তানযক্ষি অযম্ভ ক্ষ ০৭-০৪-২০১২ আং তানযক্ষি ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত
তানযি থাকক্ষর প্রা ৩ ফৎয দদযীক্ষত ৩১-০৩-২০১৫ আং তানযক্ষি ৯৭% কাজ ম্পন্ন ক্ষ ফ্লাআবাযটি চালু ক্ষক্ষছ ।
দৌন্দর্য্ব ফধ বণ  পৄটবাযব্রীজ ননভবাণ কাজ থ বাৎ ৩% কাজ ফাকী যক্ষক্ষছ মা এিন প্রনক্রাধীন যক্ষক্ষছ।
ংনিষ্ট
কর্তব ক্ষেয াক্ষথ অক্ষরাচনা াক্ষক্ষে জানা মা দম, দূয বনফষ্যক্ষত িার িনন, নফঅযটি, এভঅযটি, দযর এক্সক্ষটনন,
দজট পৄক্ষর াআ রাআন, কভন আউটিনরটি ডাক্ট, ঢাকা উিয নটি কক্ষাব ক্ষযক্ষনয স্থাী ট্রান্পপায দিন  নফনবন্ন
ধযক্ষনয প্রকল্প নযকল্পনাধীন যক্ষক্ষছ। এভতাফস্থা, ফ্লাআবাক্ষযয কাজ কক্ষফ নাগাদ চূড়ান্তবাক্ষফ ম্পন্ন ক্ষফ তা যাজউক
নননিত কযক্ষত াক্ষযনন। পূফ বাচর নরংক দযাক্ষডয কাজ ২৫-০১-২০১৪ আং তানযক্ষি শুরু  এফং ২৪-০৭-২০১৬ আং
তানযক্ষি ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত তানযি ননধ বানযত নছর যফতীক্ষত তা ফনধ বত কক্ষয ২৪-০৪-২০১৭ আং তানযক্ষি ম্পাদক্ষনয
নযকনল্পত তানযি ননধ বাযণ ক্ষর ননভবাণ কাজ ৮০% ম্পন্ন ক্ষক্ষছ। ফাকী ২০% কাজ কক্ষফ নাগাদ দল ক্ষফ যাজউক
তা নননিত কযক্ষত াক্ষযনন।
ভূনভ নধগ্রণ  পূনফ বান প্রনক্রা প্রকক্ষল্পয ফাস্তফ গ্রগনত ১০০% দদিাক্ষনা ক্ষর প্রস্তানফত ভূনভ নধগ্রণ এফং
এতদংক্রান্ত ব্য ঢাকা দজরা প্রাক এয কাম বারক্ষয চানদা দভাতাক্ষফক নযক্ষাধ কযা ক্ষক্ষছ ফক্ষর যাজউক উক্ষেি
কক্ষযক্ষছ। ফাস্তক্ষফ রুগক্ষঞ্জ ভূনভ নধগ্রণ  পুনফ বান ংক্রান্ত জটিরতা কভ নযরনেত ক্ষর কানরগক্ষঞ্জ ব্যাক
জটিরতা রেি কযা নগক্ষক্ষছ। তাযআ পরশ্রুনতক্ষত প্রকক্ষল্পয ফাস্তফানকাযী ংস্থায াক্ষথ স্থানী েনতগ্রস্থক্ষদয ংঘাত
দরক্ষগআ যক্ষক্ষছ। যাজউক কানরগঞ্জ ংক্ষয দবৌত ফকাঠাক্ষভা ফাস্তফাক্ষন ঠিক ভক্ষ ম্পন্ন কযক্ষত াক্ষযনন। ভূনভ
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উন্নক্ষন ফাস্তফ গ্রগনত ৮০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ ফাকী ২০% কাজ জুন-২০১৭ আং াক্ষরয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত
ভ ননধ বানযত ক্ষর ভূনভ নধগ্রণ  পূনফ বান ংক্রান্ত জটিরতা তা কক্ষফ নাগাদ ম্পন্ন ক্ষফ নননিত ন। দরক 
িাক্ষরয উন্নন কাক্ষজয ফাস্তফ গ্রগনত ৩০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ। ফাস্তক্ষফ দরকাংক্ষয ভূনভ উন্নন কাজ নডজাআন 
চুনক্তক্ষভাতাক্ষফক দল না া ফতবভাক্ষন ফাস্তফতায ননযীক্ষি দিানকায দরক উন্নন  যোকক্ষল্প যাভবক প্রনতিান
কর্তক
ব প্রণীত ংক্ষানধত েনং-নডজাআন  এনিক্ষভট নুমাী কাজ চরক্ষছ। ২৫ নকঃনভঃ দরক  তৎংরগ্ন
উন্ননমূরক কাজ দনাফাননীয নডক্ষজর লাে কর্তব ে কযক্ষত দযিাস্ত কক্ষযক্ষছ মা যাজউক এয নফক্ষফচনাধীন যক্ষক্ষছ।
ফাকী ৭০% কাজ জুন-২০১৭ আং ভক্ষয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত ভীভা থাকক্ষর তা জুন-২০১৮ আং ভক্ষয
ভক্ষে ম্পন্ন ক্ষফ ফক্ষর নননিত ন।
বিন্তযীন যাস্তা ননভবাণ কাক্ষজয ফাস্তফ গ্রগনত ৪০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ। ফাকী ৬০% ননভবাণ কাজ জুন-২০১৮ আং
াক্ষরয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয নযকনল্পত তানযি থাকক্ষর তা ম্পন্ন ক্ষফ ফক্ষর নননিত ন। দেন  ক্র দেন ননভবাণ
কাক্ষজয ফাস্তফ গ্রগনত ৫০% দদিাক্ষনা ক্ষক্ষছ। ফনষ্ট ৫০% ননভবাণ কাজ জুন-২০১৮আং ভক্ষয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয
নযকনল্পত ভীভা থাকক্ষর তা ম্পন্ন ক্ষফ নননিত ন। গাজীপুয ংক্ষয ১৫টি ব্রীজ, ৫১ নকঃনভঃ যাস্তা  লট
নরায ননভবাক্ষণয কাজ দনৌফাননীক্ষক দদা ক্ষক্ষছ মা নতীঘ্রআ কাম বক্রভ শুরু ক্ষফ ফক্ষর অা কযা মা ।
ব্রীজ
ননভবাক্ষণয ফাস্তফ গ্রগনত ৫০% দদিাক্ষনা ক্ষর দভাট ৬১টি ব্রীক্ষজয ভক্ষে ৩২টি ভাপ্ত ক্ষক্ষছ, ৮টি চরভান যক্ষক্ষছ
এফং ২১টিয এিন কম বাক্ষদ দদা নন। ফনষ্ট ৫০% ননভবাণ কাজ জুন-২০১৮ আং ভক্ষয ভক্ষে ম্পাদক্ষনয
নযকনল্পত ভীভা থাকক্ষর তা ম্পন্ন ক্ষফ ফক্ষর অা কযা মা না। ন্যান্য েমূক্ষয ক্র ংক্রান্ত ম বাক্ষরাচনা
প্রনতক্ষফদক্ষনয ৫ভ োক্ষ উক্ষেি যক্ষক্ষছ।
৩ । প্রকদল্পয খানা জরযদয ভাধ্যদভ আথ-ব াভারজক অফস্থা মূল্যাদনয পরাপরঃ
প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষদণয কাদজয জন্য প্রাইভারয ও সদকন্ডারয তথ্য াংগ্র কযা দ
সছ। রযফীক্ষণ কাদজয
শুরুদতই তথ্য াংগ্রদয জন্য সচকররস্ট বতযী কযা দ সছ। ভাঠ ম বা সথদক বদ্বফচদনয ( Random Sampling)
ভাধ্যদভ রফরবন্ন প্রাইভারয তথ্য সমভন সব ত অফকাঠাদভা মূদয রযভা , কাদজয রফফযণ , ক্র াংক্রান্ত তথ্য এফাং
ফাস্তফান াংক্রান্ত রফরবন্ন ভস্যাফরীয তথ্যারদ াংগ্র কযা দ সছ। প্রাইভারয তথ্য াংগ্রদয াাার সচকররস্ট এয
ভাধ্যদভ সদকন্ডারয তথ্য সমভন-আরথ বক অগ্রগরত, প্রকদল্পয অনুকূদর ফযাে ও ফযাদেয ব্যফায , ইতযারদ াংগ্র কযা
দসছ । প্রাইভারয তথ্য াংগ্রদয জন্য রফরবন্ন সস্টক সাল্ডাযদদয কাছ সথদক ৪০টি সকআইআই াক্ষাৎকায এফাং ৫টি
এপরজরডয ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযা দদছ । প্রকদল্পয সব ত অফকাঠাদভামূদয গুণগতভান মাচাইদয জন্য ফ বদভাট
২৬টি ল্যাদফ ও ভাঠ ম বাদ যীক্ষা কযা দদছ মায রফস্তারযত ফণ বনা প্রকদল্পয সব ত অফকাঠাদভা ম্পরকবত পরাপদর
সদা দদছ । ৩০৮টি খানা জযী কাম বক্রভ ম্পদন্নয ভাধ্যদভ রফরবন্ন সস্টক সাল্ডাযদদয কাছ সথদক ভূরভ অরধগ্রণ,
ক্ষরতপূযন, দখর ও প্লট ফযাে াংক্রান্ত মাফতী তথ্য াংগ্র কযা দদছ । ১টি আঞ্চররক কভবারায ভাধ্যদভ রফরবন্ন
ধযদনয সস্টক সাল্ডাযদদয উরস্থরতদত প্রকল্প ম্পদকব প্রাথরভক তথ্য াংগ্র কযা দদছ । এ াংক্রান্ত মাফতী ভতাভত
ও সুারযভারা ৯ভ অধ্যাদ সদা দদছ ।
৪। ভূরভ অরধগ্রণ, ক্ষরতপূযন, দখর ও প্লট ফযাে ম্পরকবত পরাপরঃ
ক। স্থানী ক্ষরতগ্রস্থযা প্রথদভ আদোরন, াভরা ও ভাভরা ররপ্ত থাকদরও এখন তাদদয অরধকাাংই ফ রকছু ভুদর
রগদ উন্নদনয দক্ষ ভত রদদদছন এফাং পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প পরবাদফ ফাস্তফাদনয দক্ষ তাযা অফস্থান
রনদদছন । প্রকল্প ফাস্তফাদন অঙ্গীকাযকৃত ক্ষরতপূযন প্রদান না কদয ফায ফায উদেদ অরবমান চারাদত রগদ
ক্ষরতগ্রস্থদদয াদথ পুররদয াংঘল ব দদছ মাদত তাদতয ঘটনাও ঘদটদছ এফাং ভাভরা সভাকেভা দদছ ।
আদোরন, াভরা ও ভাভরায কাযদণ ঠিক ও তথ্য রনববয জযী না ওা ক্ষরতগ্রস্থদদয ক্ষরতপূযন ও পূনফ বান
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প্ররক্রা ঠিকবাদফ ম্পন্ন রন । একই কাযদণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয অদনদক যাজউক ফযাফদয প্লদটয জন্য
দযখাস্ত কযদত াদযনরন পদর ফাড়ী-ঘয, ফতরবটা ও জরভ ারযদ ক্ষরতগ্রস্থদদয রকছু াংখ্যক রনঃস্ব ও ভানদফতয
জীফন মান কযদছন । তাদদয ক্রেন, আতবনাদ ও আাজাযী যাজউদকয নতুন য উন্নন কভবকান্ডদক প্রশ্নরফি
কদযদছ । তাছাড়া ক্ষরতগ্রস্থ ভাররকগণ জরভ অরধগ্রণ, ক্ষরতপূযন, উদেদ ও দখর প্ররক্রা যাজউদকয িরত ও
নীরতগত বফলম্য ও যারনয স্বীকায দদছন মা প্রকদল্পয সুারযভারা রফস্তারযতবাদফ রররফি কযা দদছ ।
খ। যাজউদকয এদস্টট ও ভূরভ াখা জরভয আইরড, রকরস্ত প্রদান, সযরজদরন, প্লট স্তান্তয ইতযারদ কভবকাদন্ড এক
সশ্রনীয কভবচাযী ও দারার চদক্রয কাদছ অদনক প্লট ভাররকগণ যারনয স্বীকায দদছন ফা প্ররতরনত দেন । প্লট
প্রারপ্তয ২০ ফৎদযও প্রকল্প এরাকা ফফাদয উদমাগী রযদফ সৃরি না ওা এফাং ফফা কযদত না াযা প্লট
ভাররকদদয ভদধ্য সক্ষাদবয সৃরি দদছ । প্রকল্প এরাকা ফফাদয উদমাগী রযদফ রনরিত কযদত জরুযী রবরত্তদত
ারন, রফদ্যযৎ ও গ্যা যফযাদয ব্যফস্থা কযা দযকায । এ াংক্রান্ত মাফতী কযণী রফলারদ প্রকদল্পয সুারযভারা
অন্তভূবক্ত কযা দদছ ।
৫ ।প্রকদল্পয সব ত অফকাঠাদভা ম্পরকবত পরাপরঃ
কাদজয গুণগতভান মাচাইদয জন্য প্রকল্প এরাকা সথদক ফ বদভাট ২৬টি ল্যাদফ ও ভাঠ ম বাদ যীক্ষা কযা দসছ ।
রনরভবত কদকটি যাস্তায সক্ষদত্র নডনন দটষ্ট কক্ষয যাস্তায দফজ টাআক্ষয কক্ষম্পকন মাচাআ কযা  মাক্ষদয ৫টিয ভনে
৩টিয গুণগতভান অানুরূ াা মা এফং ২টিয পরাপক্ষর াভাক্ষন নফচুিনত নযরনেত  ।
দতু এফং
ফ্লাআবাক্ষযয দেক্ষত্র িাভায দটষ্ট এয ভােক্ষভ কংনক্রক্ষটয দেনথ্ মাচাআ কযা 
এফং গুণগতভান কানিত পরাপর
নুমাী াা মা ।যাস্তায কাক্ষজ ব্যফহৃত দিাা, দষ্টান নচস্, ফানর, আতিানদয প্রক্ষাজনী যীোমূ ( ACV &
TFV) এরনজআনড ল্যাফক্ষযটযীক্ষত কযা  এফং ব্যফহৃত ভারাভানরয গুনগত ভাক্ষন াভান্য নফচুিনত নযরনেত ।
যাস্তায নফটুনভনা লরোনযয এক্সট্রাকন লেদিয পরাপর কানিত াা মা । Gradation এফং Proportion
লেনেয পরাপনর নকছুটা নফচুিনত নযরনেত  । ভূনভ উন্নক্ষনয যীেক্ষনয জন্য ৮টি প্যাক্ষকক্ষজ য নফনবন্ন স্পক্ষটয
অযএর দটি কযা । এয ভে ৬টি প্যাক্ষকক্ষজয পরাপর ঠিক াা মা ফনষ্ট ২টি প্যাক্ষকক্ষজয ভক্ষে াভান্য
নফচুিনত নযরনেত  । সেররপদকন অনুমাী অফকাঠাদভামূদয সব ত রযভাগুদরা ঠিক যদদছ রকনা তা
ভাঠ ম বাদ রযভা কদয সদখা দসছ এফাং তাদদয পরাপর ঠিক াওা রগদদছ ।
কুরড়র ফ্লাইওবাদযয এরজাং রাইরনাং, পৄটাথ ও সেদনয অফস্থা বাদরা রযররক্ষত দরও রাইটিাং এয অফস্থা বাদরা
ন। এছাড়া পৄটওবায ব্রীজ রনভবাণ ও স েেব ফধ বদণয কাজ অভাপ্ত আদছ। সতু, সযাড ও নদী যক্ষা ফাঁদধয আড়ঢার
রনভবাদনয সক্ষদত্র রর ব্লক ব্যফহৃত দদছ । সরক উন্নদনয কাদজ ব্যফহৃত রর ব্লক বাাংগা এফাং রনে ভাদনয রক্ষয
কযা সগদছ। ইন্টাযনার সযাদডয এরজাং রাইরনাং ঠিকভত কযা
দদছ। কদকটি রফটুরভনা সবদভন্ট যাস্তায
Camber ঠিকবাদফ নাই । রকছু রকছু যাস্তায সফার অফস্থা রক্ষয কযা রগদদছ। যাস্তায ট সার, সদদফ মাওা ও
খানা-খে রক্ষয কযা রগদদছ মা ৫ভ অধ্যাদ রচদত্রয ভাধ্যদভ প্রদরবত দদছ।
যাস্তায া রদদ সেন রনরভবত দরও সেদনজ সনটওাকব অনুমাী াংদমাগ স্থারত না ওা জরাফিতা ভস্যায
ভাধান রন । রকছু রকছু সেদন ারন জদভ তা উদচ দড় যাস্তাগুদরাদত জরাফিতায সৃরি  । মায পদর
যাস্তাগুদরায স্থারদত্বয উয ক্ষরতকয প্রবাফ সপরদছ এফাং রকছু রকছু যাস্তা ইরতভদধ্য সবদঙ্গ মাদে।
প্রকদল্পয
আওতারধন রকছু অদঙ্গয ফাস্তফান কাজ এখনও শুরু রন। এয ভদধ্য সগ্রড সাদযটয, স্টাপ সকাাট বায, ভরজদ,
াওায প্লান্ট, ারন যফযা ব্যফস্থা, গ্যা যফযা, সাাদযজ রদস্টভ, সটররকরভউরনদকন এফাং কভন ইউটিররটি
ারবব ডাক্ট অন্যতভফ বরয, ভদয তুরনা পূতব কাদজয অগ্রগরত আানুরু ন । ।
6 । যাজউদকয প্রকল্প ফাস্তফান ম্পরকবত পরাপরঃ
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ক। প্রকল্প ফাস্তফাদন রফরদম্বয কাযণমূ ইরতপূদফ ব তুদর ধযা দদছ । এগুদরায প্ররতকাদয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ
কযা দর কারিত পরাপর আা কযা মা ।
খ। প্রকল্প ফাস্তফাদন প্রকল্প রযচারক, এদস্টট ও ভূরভ াখা, যাজউদকয সচাযম্যাদনয ভদধ্য স্বাথ বক ভন্ব ঘটিদ
প্রকল্পটিয পর ফাস্তফান কযা ম্ভফ দফ ।
গ। মরদ স্বাথ বক ভন্ব াধন কযা ম্ভফ না  তাদর প্রকল্প রযচারকদক স্বাংম্পূন ব ও স্বাধীনবাদফ কাম বক্রভ
রযচারনা সুদমাগ কদয রদদর প্রকল্প ফাস্তফান ত্বযারন্বত দফ ফদর আা কযা মা ।
ঘ। নীরতগত ভস্যাগুদরায ভাধান না কদয প্রকল্প ফাস্তফাদনয ভীভা ফারড়দ প্রকদল্পয পর ফাস্তফান মথাভদ
রনরিত কযা ম্ভফ ন । তাই নীরতগত ভস্যাগুদরায অগ্রারধকায রবরত্তদত ভাধান কযা প্রদাজন ।
ঙ। প্রকদল্পয সভাট কাম বক্রভ ৩টি অাংদ রফবক্ত (মথা - (১) ভূরভ অরধগ্রণ, ক্ষরতপূযন, পূনফ বান ও দখর, প্লট ফযাে;
(২) প্রকদল্পয Utility Services; (৩) প্রকদল্পয সব ত অফকাঠাদভা উন্নন) কদয ধাদ ধাদ ( Phase-wise) তা
ফাস্তফাদনয উদোগ রনদর প্রকল্প পরবাদফ ফাস্তফান কযা ম্ভফ দত াদয ।
দ্রুত ফাস্তফাক্ষনয ব্যফস্থা গ্রণঃ
 যাজউক ননতীগতবাক্ষফ নদ্ধান্ত ননক্ষক্ষছ দম গাজীপুয ংক্ষয ১৫টি ব্রীজ, ৫১ নকঃনভঃ যাস্তা  লট নরাক্ষযয
ননভবাক্ষণয কাজ ফাংরাক্ষদ দনৌফাননীক্ষক দানত্ব দদা ক্ষক্ষছ মায ফাস্তফান কাম বক্রভ ীঘ্রআ শুরু ক্ষফ ।
 দরক উন্নন  যোকক্ষল্প প্রনীত ংক্ষানধত েনং নডজাআন  এনিক্ষভট নুমাী ংক্ষানধত কাম বক্রভ
ফাস্তফাক্ষন দনাফাননীয নডক্ষজর লাট অগ্র প্রকা  দযিাস্ত কক্ষযক্ষছ মা যাজউক্ষকয নক্র নফক্ষফচনাধীন
যক্ষক্ষছ ।
7 । পূফ বাচর নতুন দয ফফাদয উদমাগী রযদফ সৃরি ম্পরকবত পরাপরঃ
ক। প্রকল্প এরাকা দ্রুত নাগরযক সুদমাগ সুরফধামূ ( Utility Services) প্রদানপূফ বক ভানুদলয ফফাদয উদমাগী
রযদফ গদড় সতারায ব্যফস্থা কযা দযকায মাদত দ্রুত নগযাণ প্ররক্রা ( Township) শুরু ।
খ। পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্প প্লট ভাররকদদয ফফাদয উদমাগী রযদফ সৃরি কযায রক্ষয ন্যযনতভ সুদমাগ-সুরফধা
সমভন: ারন, রফদ্যযৎ ও গ্যা যফযা রনরিত কযা ।
গ। প্রকদল্প ারন ও ঃব্যফস্থায জন্য ঢাকা ওাা কর্তক
ব প্রথদভ ম্মরত এফাং যফতীদত অাযগতা প্রকা কযা
PPP িরতদত তা ফাস্তফাদনয উদোগ গ্রণ কযা  । প্লদট ফাড়ী রনভবাণ কাজ শুরু কযা সগদর ম বাপ্ত াংখ্যক
সুরফধাদবাগীদদয (Sufficient Consumer) ভদধ্য PPP িরতদত ারন ও ঃব্যফস্থা ফাস্তফান কযা ম্ভফ ন ।
তাই প্রাথরভকবাদফ গবীয নরকূদয ভাধ্যদভ ারন যফযাদয উদেযগ গ্রণ কযা দর, সই াদথ রফদ্যযৎ ও গ্যা
যফযা রনরিত দর প্লট ভাররদকযা রনদজদদয উদেযদগ ঃব্যফস্থা রনদজযাই অন্যান্য প্রকল্প সমভন-উত্তযা, গুরান,
ফনানী, রনকুঞ্জ ইতযারদয ভত গ্রণ কযদত ক্ষভ দফন ।
ঘ। প্রস্তারফত কভন ইউটিররটি ডাক্ট একটি আরাদা প্রকদল্পয আওতা এদন তা ফাস্তফাদনয ব্যফস্থা কযা । কভন
ইউটিররটি ডাক্ট প্রকল্প ফাস্তফান না ওা ম বন্ত অস্থাীবাদফ ওবাযদড িরতদত রফদ্যযৎ যফযা রনরিত কযা মাদত
ফফাদয উদমাগী রযদফ সৃরি  ।
ঙ। অন্যান্য ইউটিররটি ারবব মথা-সটররদপান, সভাফাইর সপান ও ইন্টাযদনট াংদমাদগয জন্য প্রদাজনী উদেযগ গ্রণ
কযা । মায পদর প্রকদল্প ফফাদয রযদফ সৃরি  ।
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চ। প্লট ভাররদকযা পূফ বাচদর ফফা শুরু কযদর অরচদযই গবীয নরকূদয ভাধ্যদভ যফযকৃত ারনয ঘাটরত সদখা
রদদফ । তাই অরত দ্রুত ভূ-উরযবাগ ারনয সাধন ব্যফস্থা কদয তা যফযাদয প্রদাজনী উদোগ গ্রণ কযা মাদত
প্রকদল্প ফফাদয অসুরফধা না  ।
ছ। পূফ বাচর নতুন দয মদথি াংখ্যক সরাক ফফা কযা শুরু কযদর
PPP িরতদত ঃব্যফস্থায ফাস্তফাদনয
উদোগ গ্রণ কযা এযই ভদধ্য প্রকদল্পয মাফতী Formalities সমভন, Feasibility Study, রডজাইন প্ররক্রা,
ক্র প্ররক্রা কাম বাদদ ম বন্ত মাফতী কাম বক্রভ ভাপ্ত কযা মাদত প্রকদল্প ফফাদয উদমাগী রযদফ ফজা থাদক ।
8 । প্রকল্প ফাস্তফাদন রফরদম্বয কাযণমূঃ
প্রকল্প ফাস্তফাদন রফরদম্বয কাযণমূ রনদে তুদর ধযা র । এগুদরায প্ররতকাদয প্রদাজনী ব্যফস্থা কযা দর প্রকদল্পয
দ্রুত ও পর ফাস্তফান আা কযা মা ।
 ননধ বানযত ভক্ষ ভূনভয নধগ্রণ, দির  লট ফযাক্ষেয কাম বক্রভ ম্পূণ ব না া;
 ভূনভ ংক্রান্ত মাফতী নফলমূ মথা- গাজীপুয ংক্ষয (প্রা ২৫%) জনভ নধগ্রণ  দির
মথাভক্ষ
বুক্ষঝ না াা (২০১২ আং ক্ষন াা মা) প্রকক্ষল্পয উন্নন কাম বক্রভ নযচারনা নফরনম্বত া;
 ভূনভ নধগ্রণ, পূনফ বান, দির, লট ফযাে আতিানদ কাম বক্রক্ষভ যাজউক্ষকয এক্ষিট  ভূনভ ািায অতাধীন
থাকা প্রকল্প নযচারক স্বংম্পূণ বরুক্ষ  স্বাধীনবাক্ষফ প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ নযচারনা কযক্ষত না াযা;
 েনতগ্রস্থক্ষদয ভাভরায কাযক্ষণ প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ অদরক্ষতয অক্ষদক্ষ স্থনগত থাকা এফং নযক্ষফ ছাড়ত্র
ংক্রান্ত জটিরতা প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ স্থনগত থাকা;
 প্রকল্প নযচারক্ষকয দানত্ব  কতবব্য ারক্ষন যাজউক্ষকয দচাযম্যান  দফাক্ষড বয উয ফহুরাংক্ষ ননববযীরতা ;
 অনথ বক Disbursement েভতা না থাকা প্রকল্প নযচারক্ষকয দানত্ব  কতবব্য মথামথবাক্ষফ ারন কযক্ষত
না াযা;
 ১/১১ ভকারীন ভক্ষ ভারাভার নযফন  ন্যান্য ভস্যায কাযক্ষন প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ ফন্ধ থাকা;
 েনতগ্রস্থ নযফাক্ষযয েনতপূযন প্রানপ্ত  পূনফ বাক্ষনয ব্যফস্থা নননিত না কক্ষয ফায ফায উক্ষেদ নবমান
নযচারনায পক্ষর স্থানী েনতগ্রস্থ এফং ভূনভ ভানরকক্ষদয াক্ষথ প্রকল্প কর্তব ে  পুনরক্ষয ংঘল ব এফং
ভাভরা দভাকেভায জট থাকা;
 প্রকক্ষল্পয শুরুক্ষত ানন, নফদ্যিৎ, গ্যা যফযাক্ষ ংনিষ্ট কর্তব েমূক্ষয ম্মনত থাকা ক্ষে যফতীক্ষত
ম্মনত প্রদান কযা এ ক্ষেয ফাস্তফান দফনযবাগ ম্পন্ন ; প্রকল্প কাম বক্রক্ষভ ংনিষ্ট কানযগযী জনফক্ষরয
প্রতুরতা।
প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন দীঘ বসূনত্রতায কাযক্ষণ ফযাদ্ধ প্রাপ্ত কর ধযক্ষনয লট ভানরকক্ষদয দ্যদ বা ফানড়ক্ষক্ষছ । তায ভক্ষে
উক্ষেিক্ষমাগ্য ক্ষে :
 ফযাদ্ধকৃত লট ভানরকক্ষদয ক্ষনক্ষকআ আনতভক্ষে ভাযা দগক্ষছন এফং প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয অক্ষগআ অয ক্ষনক্ষক
ভাযা মাক্ষফন ফক্ষর অংকা কযা ক্ষে ।
 স্বক্ষেয য ফাস্তফাক্ষনয দীঘ বসূনত্রতা তাাগ্রস্থ ক্ষ ক্ষনক্ষক লট নফনক্র কক্ষয ন্যত্র অফান গক্ষড়ক্ষছন ।
 নফক্ষদী ক্ষনক লট ভানরক লট নফনক্র কক্ষয নদক্ষ তাক্ষদয নফননক্ষাগ ন্যত্র নযক্ষ ননক্ষক্ষছন ।
 ফযােকৃত লট ভানরক্ষকযা অফান, ফনণজি ফা নল্প গক্ষড় তুরক্ষত না দক্ষ নফননক্ষাগকৃত থ ব রবাক্ষফ ক্ষড়
অক্ষছ । পক্ষর ননক্ষজযা থ বনননতকবাক্ষফ রাবফান ায নযফক্ষত ব দরাকান  তাা দবাগক্ষছন দআ াক্ষথ
দদক্ষয থ বনননতক কভবকাক্ষন্ডয সুচারু ক্ষে না ।
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নফভ-অধ্যা
সুারযভারা
ভূনভ নধগ্রণ, েনতপূযন  দির  লট ফযাে ম্পনকবত সুানযভারাঃ
 প্রধানভন্ত্রীয দঘালণা নুমাী পূফ বাচক্ষরয নধফাী কর েনতগ্রস্থ জনভয ভানরক দমন পূফ বাচক্ষর ফফা কযক্ষত
াক্ষয তায প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা।
 অক্ষন্দারন, াভরা  ভাভরায কাযক্ষণ প্রকল্প এরাকা জনযকাযীযা ঠিক তথ্য ননববয জনয কাম বক্রভ
নযচারনা কযক্ষত াক্ষযনন। েনতগ্রস্থযা এিন দমক্ষতু উন্নক্ষনয ক্ষে ফস্থান ননক্ষক্ষছন তাআ যাজউক ঠিক 
তথ্য ননববয জনয কাম বক্রভ পূনযা নযচারনা কযা  এ ব্যাাক্ষয েনতগ্রস্থ নযফাক্ষযয প্রকৃত তথ্য উস্থাক্ষনয
ভােক্ষভ তাক্ষদয প্রাপ্য প্রদাক্ষন প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা একান্ত দযকায।
 পূফ বাচক্ষরয নধফাী েনতগ্রস্থ মাক্ষদয ঘয-ফাড়ী, ফতা-নবটা  জনভ নধগ্রণ কযা ক্ষক্ষছ তাক্ষদয পূনফ বাক্ষনয
ব্যফস্থা স্বরু লট ফযাে দদা মাক্ষত তাযা পূফ বাচক্ষর ফফা কযক্ষত াক্ষয। লট ফযাে দদা ম্ভফ না ক্ষর স্বল্প
মূক্ষল্য ফ্লিাট ফযাক্ষেয ব্যফস্থা কযা।
 নুিনতভ ৩১ তক ভূনভ নধগ্রক্ষণ জনভয েনতগ্রস্থ ভানরকক্ষক ৩ কাঠায লট দদা ক্ষর েনতগ্রস্থ মাক্ষদয ১০০
নফঘা জনভ নছর এভন ১০ ন্তান ফাফা-ভাক্ষক ১টি ৩ কাঠায লট ফযাে দদা ক্ষক্ষছ মা লট ফযাক্ষেয দেক্ষত্র
যাজউক্ষকয পূননফ বক্ষফচনায দজাড় দাফী যাক্ষি।
 াধাযণ কিাক্ষটগযীক্ষত লট ফযােপ্রাপ্ত ভানরকক্ষক লট নফনক্র কযক্ষত দকান জনযভানা নদক্ষত  না থচ েনতগ্রস্থ
জনভয ভানরক্ষকযা তাক্ষদয ফযােকৃত লট নফনক্র কযক্ষত দগক্ষর কাঠা প্রনত ২ রে টাকা জনযভানা নদক্ষত । এ
বফলম্য ননযন কযা দযকায।
 েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগক্ষণয মাক্ষদয নধগ্রণকৃত জনভয নযভাণ ৩১ তাংক্ষয কভ ভানরকক্ষদয লট ফযাে
দদা নন। তাযা যাজউক্ষকয ননভ নুমাী লট ফযাে রাক্ষবয নুযুক্ত া তাক্ষদয ফহুতর ফ্লাট কক্ষয
াশ্রী মূক্ষল্য ফ্লাট এয ভানরকানা প্রদান কযা দমক্ষত াক্ষয।
 স্থানী েনতগ্রস্থযা প্রথক্ষভ অক্ষন্দারন, ভাভরা  াভরা নরপ্ত থাকা য কাযক্ষণ তাক্ষদয ক্ষনক্ষকআ যাজউক্ষকয
ননধ বানযত ভক্ষ লক্ষটয জন্য অক্ষফদন কযক্ষত াক্ষযননন নফধা তাক্ষদযক্ষক পুনযা অক্ষফদক্ষনয সুক্ষমাগ কক্ষয দদা ।
 েনতগ্রস্থক্ষদয দেক্ষত্র স্বাভী  স্ত্রী উবক্ষয অরাদা অরাদা জনভয ভানরকানায দেক্ষত্র মনদ পৃথকবাক্ষফ ৩১ তাং
ম বন্ত জনভ নধগ্রণ ক্ষ থাক্ষক স্বাভী  স্ত্রী দ্য’জক্ষনয নাক্ষভআ অরাদা অরাদা লট ফযাক্ষেয প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা
গ্রণ কযা ।
 প্রকল্প এরাকা ফনস্থত কফযস্থান, ভনজদ, প্রাআভাযী স্কুর, াআ স্কুর আতিানদয ব্যাাক্ষয যাজউক্ষকয দ্রুত এফং
কাম বকযী নদ্ধান্ত গ্রণ কযা।
 নকছু নকছু েনতগ্রস্থক্ষদয ফযাে প্রাপ্ত সুনফধাজনক লক্ষটয অআনড নযফতবন কক্ষয নকছু সুনফধাক্ষবাগীক্ষদয নাক্ষভ
ফযাে দদা ক্ষক্ষছ ফক্ষর ভুক্তক্ষবাগীক্ষদয দকউ দকউ নবক্ষমাগ কক্ষযক্ষছন। এ নফলক্ষ প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা
দযকায।
 ফত নবটা  ন্যান্য অফাদী  নাফাদী জনভয মূল্য নধগ্রণকারীন ভ একআ ফাজায দয নুমাী
নযক্ষাধ কযা  মা েনতগ্রস্থযা দমানক্তক  ন্যার্য্ ক্ষক্ষছ ফক্ষর ভক্ষন কক্ষযন না। ফত নবটা জনভয মূল্য বৃনদ্ধ
কক্ষয তা নযক্ষাধ কযায জন্য েনতগ্রস্থযা দাফী কক্ষযক্ষছন।
 যাজউক্ষকয এক্ষিট  ভূনভ ািা জনভয অআনড, নকনস্ত প্রদান, দযনজক্ষেন, লট স্তান্তয আতিানদ কভবকাক্ষন্ড
যাজউক্ষকয এক দশ্রনীয কভবচাযী  দারার চক্ষক্রয কাক্ষছ প্রা কর ধযক্ষণয লট ভানরকগণ যাননয স্বীকায
ক্ষক্ষছন ফা প্রনতননত ক্ষেন। এ ব্যাাক্ষয যাজউক্ষকয প্রক্ষাজনী দক্ষে গ্রণ কক্ষয যানন ফন্ধ কযা
দযকায।
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যাজউক্ষকয প্রকল্প ফাস্তফান ম্পনকবত সুানযভারাঃ
ক. নীনতগত নদ্ধান্ত গ্রক্ষনয ভােক্ষভ ভাপ্ত  ফনষ্ট কাজগুক্ষরা াযস্পানযক ক্ষমানগতা  ভক্ষঝাতায নবনিক্ষত
দ্রুত ফাস্তফাক্ষনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীনচন ক্ষফ। এ ব্যাক্ষয
অন্তভন্ত্রনারক্ষয উচ্চম বাক্ষয বফঠক্ষকয ভােক্ষভ
ফাস্তফ নবনিক দক্ষে গ্রণ কযা দমক্ষত াক্ষয।
ি. প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন প্রকল্প নযচারক, এক্ষিট  ভূনভ ািা, যাজউক্ষকয দচাযম্যাক্ষনয ভক্ষে স্বাথ বক ভন্ব ঘটিক্ষ
প্রকল্পটিয পর ফাস্তফান কযা।
গ. মনদ স্বাথ বক ভন্ব াধন কযা ম্ভফ না  তাক্ষর প্রকল্প নযচারকক্ষক স্বংম্পূন ব  স্বাধীনবাক্ষফ কাম বক্রভ
নযচারনায সুক্ষমাগ কক্ষয দদা।
ঘ. প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নফরক্ষম্বয কাযণমূ তুক্ষর ধযা ক্ষক্ষছ। এগুক্ষরায প্রনতকাক্ষয প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা কযা ক্ষর প্রকল্প
দ্রুত ফাস্তফান ম্ভফ ক্ষফ ফক্ষর অা কযা মা।
ঙ. নীনতগত ভস্যাগুক্ষরায ভাধান না কক্ষয প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয ভীভা ফানড়ক্ষ প্রকক্ষল্পয পর ফাস্তফান
মথাভক্ষ নননিত কযা ম্ভফ ন। তাআ নীনতগত ভস্যাগুক্ষরায গ্রানধকায নবনিক্ষত ভাধান প্রক্ষাজন।
চ. প্রকল্প নযচারক্ষকয বাষ্যভক্ষত প্রকক্ষল্পয দভাদ ২ ফৎয বৃনদ্ধ কযা ক্ষর প্রকক্ষল্পয পর ফাস্তফান  ভাপ্তকযণ
ম্ভফ ।
পূফ বাচর নতুন ক্ষয ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফ সৃনষ্ট ম্পনকবত সুানযভারাঃ
ক. প্রকল্প এরাকা দ্রুত নাগনযক সুক্ষমাগ সুনফধামূ ( Utility Services) প্রদানপূফ বক ভানুক্ষলয ফফাক্ষয
উক্ষমাগী নযক্ষফ গক্ষড় দতারায ব্যফস্থা কযা দযকায মাক্ষত দ্রুত নগযাণ প্রনক্রা ( Township) শুরু ।
ি. পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্প লট ভানরকক্ষদয নতীঘ্রআ ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফ সৃনষ্ট কযায রেি ন্যিনতভ
সুক্ষমাগ-সুনফধা দমভন: ানন, নফদ্যিৎ  গ্যা যফযা নননিত কযা।
গ. প্রকক্ষল্প ানন  ঃব্যফস্থায জন্য ঢাকা াা কর্তক
ব প্রথক্ষভ ম্মনত এফং যফতীক্ষত াযগতা প্রকা কযা
PPP দ্ধনতক্ষত তা ফাস্তফাক্ষনয উক্ষোগ গ্রণ কযা । লক্ষট ফাড়ী ননভবাণ কাজ শুরু কযা দগক্ষর ম বাপ্ত ংখ্যক
সুনফধাক্ষবাগীক্ষদয ( Sufficient Consumer) ভক্ষে PPP দ্ধনতক্ষত ানন  ঃব্যফস্থা ফাস্তফান কযা
ম্ভফ ন। তাআ প্রাথনভকবাক্ষফ গবীয নরকূক্ষয ভােক্ষভ ানন যফযাক্ষয উক্ষেিগ গ্রণ কযা ক্ষর, দআ াক্ষথ
নফদ্যিৎ  গ্যা যফযা নননিত ক্ষর লট ভানরক্ষকযা ননক্ষজক্ষদয উক্ষেিক্ষগ ঃব্যফস্থা ননক্ষজযাআ ন্যান্য প্রকল্প
দমভন-উিযা, গুরান, ফনাণী, নিরক্ষেত আতিানদয ভত গ্রণ কযক্ষত েভ ক্ষফন।
ঘ. প্রস্তানফত কভন আউটিনরটি ডাক্ট একটি অরাদা প্রকক্ষল্পয অতা এক্ষন তা ফাস্তফাক্ষনয ব্যফস্থা কযা । কভন
আউটিনরটি ডাক্ট প্রকল্প ফাস্তফান না া ম বন্ত স্থাীবাক্ষফ বাযক্ষড দ্ধনতক্ষত নফদ্যিৎ যফযা নননিত
কযা।
ঙ. ন্যান্য আউটিনরটি ানবব মথা-দটনরক্ষপান, দভাফাআর দপান  আোযক্ষনট ংক্ষমাক্ষগয জন্য প্রক্ষাজনী উক্ষেিগ
গ্রণ কযা।
চ. লট ভানরক্ষকযা পূফ বাচক্ষর ফফা শুরু কযক্ষর নচক্ষযআ গবীয নরকূক্ষয ভােক্ষভ যফযকৃত াননয ঘাটনত দদিা
নদক্ষফ। তাআ নত দ্রুত ভূ-উনযবাগ াননয দাধন ব্যফস্থা কক্ষয তা যফযাক্ষয প্রক্ষাজনী উক্ষোগ গ্রণ কযা।
পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প এরাকা প্রা ৬ রে দরাক্ষকয ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফ সৃনষ্ট কযায রক্ষেি
ঃফজবি দাধন কযায জন্য ঃফজবি দাধনাগায ননভবাণ  তা নযক্ষফম্মত উাক্ষ নযচারনা কযা দযকায।
এ রক্ষেি প্রক্ষাজনী জনভ ফযাে দদা দযকায ।
ছ. পূফ বাচর নতুন ক্ষয মক্ষথষ্ট ংখ্যক দরাক ফফা কযা শুরু কযক্ষর PPP দ্ধনতক্ষত ঃব্যফস্থায ফাস্তফাক্ষনয
উক্ষোগ গ্রণ কযা এযআ ভক্ষে প্রকক্ষল্পয মাফতী Formalities দমভন, Feasibility Study, নডজাআন
প্রনক্রা, ক্র প্রনক্রা কাম বাক্ষদ ম বন্ত মাফতী কাম বক্রভ ভাপ্ত কযা।
জ. পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয অক্ষ াক্ষয পুক্ষযা এরাকা নফনবন্ন ধযক্ষনয াউনজং দাাআটি  কভানবার
কাম বক্রভ শুরু ক্ষক্ষছ । যাজউক্ষকয ফযােকৃত ২৭,০০০ লট এফং ৬২,০০০ ফ্লট অক্ষ াক্ষয কভবকান্ড নভনরক্ষ
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ব নয ব্যফস্থনা তিন্ত জরুযী । তাআ ননযাদ  স্বাস্থিম্মত ফজবি ব্যফস্থানায
প্রা ২০ রে দরাক্ষকয ফজবি ননগভক্ষ
জন্য দক্ষনটাযী ল্যান্ডনপক্ষরয জন্য প্রক্ষাজনী জনভ (কভক্ষে ৩০ একয ) দযকায । প্রকক্ষল্প জনভ ংকরান না
ক্ষর নধগ্রণ কক্ষয ক্ষর তা ফযাে কযা দযকায মাক্ষত ঐ এরাকায জনস্বাস্থি  নযক্ষফ নফম ব না ঘক্ষট ।
প্রকল্পটিয ফনষ্ট কাজ প্রকল্প দভাক্ষদয ভক্ষে সু-ম্পক্ষন্নয জন্য ফাস্তফতায নননযক্ষি কাম বক্রভ গ্রণ কযা দযকায এফং দ
অক্ষরাক্ষক ভাপ্ত কাজ ম্পন্ন কযক্ষত ক্ষফ । প্রকল্প এরাকা কাক্ষজয নযভাক্ষনয তুরনা জনফক্ষরয প্রতুরতা যক্ষক্ষছ।
পক্ষর প্রকল্প তদাযনকয জন্য প্রক্ষাজনী জনফর ননক্ষাক্ষগয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীনচন ক্ষফ । প্রকল্পটি ফাস্তফাক্ষন াা,
দডক্ষকা, নততা , নফটিনএর জনড়ত নফধা এ ংস্থাগুক্ষরায কাম বক্রভ শুরু কযা , কাক্ষজয গ্রগনত ত্বযানন্বত কযা
দযকায । নীনতগত নদ্ধান্ত গ্রক্ষনয ভােক্ষভ ভাপ্ত  ফনষ্ট কাজগুক্ষরা াযস্পানযক ক্ষমানগতা  ভক্ষঝাতায
নবনিক্ষত দ্রুত ফাস্তফাক্ষনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীনচন ক্ষফ।
BRT  MRT চালু ক্ষর কুনড়র ফ্লাআবায নদক্ষ
নরংকক্ষযাক্ষডয ভােক্ষভ দদক্ষয পূফ ব  দনেণাঞ্চক্ষরয দজরামূক্ষয ভক্ষে দমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায নফার সুক্ষমাগ সৃনষ্ট ক্ষফ মা
নযপূন বরূক্ষ কাম বকযী কযক্ষত ক্ষর ৩০০ পৄট চড়া নরংক দযাক্ষডয ভােবাক্ষগয ৬০ পৄট যাস্তাক্ষক Express ননভবাণ কযা
দযকায ।
নযকনল্পত নগযাক্ষনয ভােক্ষভ নযক্ষফক্ষয বাযাম্য যো কযা, নযক্ষফ ফান্ধফ  দটকআ নযক্ষফ সৃনষ্ট কযা, ঢাকা
ক্ষযয নফদ্যভান অফান ভস্যায ভাধান কযা এফং নতুন য উন্নক্ষনয ভােক্ষভ থ বনননতক কভবকান্ড বৃনদ্ধ কযায
দৃনষ্টক্ষকান দথক্ষক অক্ষরাচি প্রকল্পটি গ্রণ কযা একটি উযুক্ত এফং ভক্ষাক্ষমাগী উন্নন প্রা । এ ধযক্ষণয উন্নন
কাম বক্রভ গ্রণ  সুিু ফাস্তফান নগয উন্নক্ষনয দেক্ষত্র নফক্ষল গুরুত্ব ফন কযক্ষফ। নতুন য প্রকল্প উন্নক্ষনয পক্ষর
ঢাকা ননকটস্থ নটি কক্ষাব ক্ষযন  দৌযবা মূক্ষয জনংখ্যায চা কভক্ষফ, নযক্ষফ ফান্ধফ, উন্নত  দটকআ
উন্নক্ষনয নযক্ষফ সৃনষ্ট ক্ষফ এফং থ বনননতক প্রবৃনদ্ধয দেক্ষত্র আনতফাচক ভূনভকা যািক্ষফ। এরাকাগত  কাম বক্রভগত
ম্প্রাযণ এ ধযক্ষণয প্রকল্প গণ কযা ভকারীন  বনফষ্যত ফাস্তফতায নননযক্ষে কানিত এফং ভক্ষাক্ষমাগী ফক্ষট।

Exit Plan

ম্পনকবত সুানযভারাঃ

যাজউক প্রধানত: অফান প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নবজ্ঞ । পূফ বাচর নতুন য প্রকল্পটি প্রচনরত অফান প্রকল্প দথক্ষক
নবন্নতয । তাআ পূফ বাচক্ষরয ভত নতুন য প্রকল্প চন  ফাস্তফাক্ষন ফহু চিাক্ষরঞ্জ যক্ষক্ষছ । ফতবভান যকায প্রকল্পটিক্ষত
নতুন কানযগযী প্রযুনক্ত ম্বনরত অদৄননক নগযান সৃনষ্টয প্রা ব্যাত দযক্ষিক্ষছ । প্রস্তানফত কভন আউটিনরটি ডাক্ট
ননভবাণ প্রফতবক্ষনয ভােক্ষভ পূফ বাচর নতুন য প্রকল্পটিক্ষত উন্নক্ষনয নতুন ভাত্রা যুক্ত ক্ষত মাক্ষে । প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ
যাজউক নযকনল্পত দভাদ জুন ২০১৮ আং াক্ষরয ভক্ষে ভাপ্ত কযক্ষত েভ ক্ষফ ফক্ষর প্রনতভান ক্ষে না ।
তক্ষফ
প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ ভাপ্ত কযায দেক্ষত্র ংনিষ্ট কর ংস্থায াক্ষথ যাজউক্ষকয ভন্ব  ক্ষফ বাচ্চ প্রক্ষচষ্টা ব্যাত যািা
দযকায । এভতাফস্থা, যাজউক পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয ফনষ্ট কাম বক্রভ নযচারনা কযায দেক্ষত্র Exit Plan
নননফ Master Plan বতযী কক্ষয ফাস্তফানাধীন প্রকক্ষল্পয ফাস্তফনবনিক প্রধান প্রধান ভস্যাগুক্ষরা নচনিত কক্ষয
ফাস্তফান কভবসূচী প্রনক্ষনয ভােক্ষভ যাজউক্ষকয দস্য (উন্নন) এয দনর্তক্ষত্ব প্রধান প্রক্ষকৌরীয যানয তত্বাফধাক্ষন
Master Plan নুমােী তা ধান ধান ফাস্তফােননয ব্যফস্থা গ্যন কনয ফনষ্ট কাম বক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযা 
ভাপ্তকৃত কাম বক্রক্ষভয যেণাক্ষফেক্ষনয দেক্ষত্র নীনতগত নদ্ধান্ত গ্রণ কযক্ষত াক্ষয মাক্ষত প্রকল্প এরাকা মথাীঘ্র
ফফাক্ষয উযুক্ত নযক্ষফ সৃনষ্ট 
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স্থানী ম বাক্ষ ভতনফননভে কভবারা

গত ২২দ দভ, ২০১৭ আং দযাজ দাভফায পূফ বাচর নতুন য প্রকনেয াআট নপ (দক্টয-৪) এয কনপাক্ষযন্প রুক্ষভ
নুনিত ভতনফননভে কভবারায কাম বনফফযণী, উনস্থত দস্যবৃক্ষন্দয তানরকা এফং তাক্ষদয ভতাভতমূ ননক্ষে তুক্ষর ধযা
ক্ষরা ।

অঞ্চনরক কভবারায কাম ব নফফযণীঃ
গত ২২/০৫/২০১৭ আং দযাজ দাভফায কার ১১.০০ ঘটিকা পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয াআট নপ (দক্টয-৪)
এয কনপাক্ষযন্প রুক্ষভ একটি স্থানী কভবারা শুরু  । কভবারা বানতত্ব কক্ষযন জনাফ পারুক অক্ষভদ, দভম্বায
(প্রান), যাজউক । কভবারা প্রধান নতনথ নক্ষক্ষফ উনস্থত নছক্ষরন জনাফ অর ভামুন , ভানযচারক, স্বাস্থি 
গৃাণ দক্টয, অআএভআনড, নযকল্পনা ভন্ত্রণার। কভবারা নফক্ষল নতনথ নক্ষক্ষফ উনস্থত নছক্ষরন ১। জনাফ দভাঃ
কাজী দদক্ষরাায দাক্ষন, নযচারক (পূতব), স্বাস্থি  গৃাণ , অআএভআনড, নযকল্পনা ভন্ত্রণার ২। জনাফ এ এ এভ
যাানুর দপযক্ষদৌ প্রধান প্রক্ষকৌরী (ফাস্তফান) যাজউক, ৩। জনাফ দভাঃ অব্দুর অার, প্রকল্প নযচারক, পূফ বাচর
নতুন য প্রকল্প এফং ৪। জনাফ াননুর আরাভ, নযচারাক,এক্ষিট  ভূনভ,যাজউক এফং ৫। জনাফ উজ্জ্বর ভতেক
নতনযক্ত প্রকল্প নযচারক, পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প ।
উক্ত কভবারা উনস্থত নছক্ষরন স্থানী জন প্রনতনননধবৃন্দ , স্থানী ম বাক্ষ যাজনননতক দনর্তবৃন্দ, স্থানী/াধাযণ
েনতগ্রস্থ ব্যানক্তফগ,ব সুনফধাক্ষবাগী ফা রটাযীপ্রাপ্ত ব্যানক্তফগ,ব নেক, স্থানী গণ্যভান্য ব্যানক্ত, ফাস্তফানকাযী ংস্থা,
প্রকক্ষল্পয কভবকতবাবৃন্দ, ঠিকাদাযবৃন্দ, যাভবক প্রনতিাক্ষনয কভবকতবাবৃন্দ এফং নফনবন্ন দাজীনফ ংগঠক্ষনয দস্যবৃন্দ
উনস্থত নছক্ষরন । প্রধান নতনথয স্বাগত ফক্তক্ষব্যয ভােক্ষভ কভবারায কাম বক্রভ শুরু  । বায শুরুক্ষত যাভবক
ংস্থা এভ অয কন্পারট্যােস্ এয টিভ নরডায ড.আনঞ্জঃ দভাঃ নুরুর আরাভ এফং ব্যফস্থানা নযচারক জনাফ দভাঃ
ভকবুর দাক্ষন প্রকল্প ম্পক্ষকব একটি ংনেপ্ত ধাযণা দদন এফং যাভবক ংস্থা কর্তক
ব এমাফৎকৃত নননফড় নযফীেণ
কাম বক্রক্ষভয উয নফনবন্ন কাম বাফরী ম্পক্ষকব ধাযণা দদন । অআএভআনডয নযচারক (পূতব), জনাফ কাজী দদক্ষরাায
দাক্ষন নননফড় নযফীেক্ষণয উক্ষেশ্য  কাম বনযনধ ম্পক্ষকব নফস্তানযত অক্ষরাচনা কক্ষযন ।
যফতীক্ষত বানত
ভক্ষাদক্ষয নুভনতক্রক্ষভ কভবারা উনস্থত দস্যবৃক্ষন্দয কাছ দথক্ষক প্রকল্প ংনিষ্ট ভতাভত  প্রশ্ন অফান কযা 
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এফং উক্ত কভবারা দথক্ষক প্রাপ্ত ভতাভক্ষতয নবনিক্ষত ননক্ষোক্ত সুনফধা, সুনফধা  সুানযমূ ংনেপ্ত অকাক্ষয তুক্ষর
ধযা ক্ষরাঃ
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সুনফধা মূঃ
১ । স্থানী েনতগ্রস্থযা প্রথক্ষভ অক্ষন্দারন, ভাভরা-দভাকেভা নরপ্ত থাকক্ষর এিন তাযা প্রা কক্ষরআ ফ নকছু ভুক্ষর
নগক্ষ উন্নক্ষনয ক্ষে ভত নদক্ষক্ষছন এফং পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প পরবাক্ষফ ফাস্তফাক্ষনয ক্ষে তাযা ফস্থান
ননক্ষক্ষছন ।
২ । ঢাকা ক্ষযয াক্ষয এরাকা থ বাৎ পূফ বাচর এরাকা একটি নযকনল্পত নতুন অফানক এরাকা সৃনষ্ট কযা একটি
ফাস্তফ ম্মত উক্ষেিগ ফক্ষর উনস্থত নধকাং দস্য নবভত ব্যক্ত কক্ষযক্ষছন ।
৩ । পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প নযকনল্পত নগযান পর-বাক্ষফ ফাস্তফানত ক্ষর ঢাকা ক্ষযয নফদ্যভান অফান
ভস্যায ভাধান থ বনননতক কভবকান্ড বৃনদ্ধ াক্ষফ, দআ াক্ষথ নযক্ষফক্ষয বাযাম্য যো কযা এফং দটকআ
উন্নক্ষনয নযক্ষফ সৃনষ্ট ক্ষফ ।
৪ । কুনড়র ফ্লাআবায ননভবাক্ষণয পক্ষর ঢাকা-ভভননং  টাংগাআর ড়ক, নফভানফন্দয  ফসুন্ধযা অফানক
এরাকা, দদক্ষয উিয-পূফ বাঞ্চক্ষরয  দনেণ-পূফ বাঞ্চক্ষরয দজরামূক্ষয মানফান চরাচক্ষর এফং মানজট ননযক্ষণ
ভূনভকা ারন কক্ষযক্ষছ ।
৫ । ৩০০ পৄট প্রস্থ নরংক দযাড প্রকল্প এরাকা দনেণ -পূফ বাঞ্চক্ষরয দজরা মূক্ষয মাতাত ব্যফস্থায উন্ননত াধণ
কযা মানজট ননযক্ষন নফযাট ভূনভকা ারন কক্ষযক্ষছ ।
৬ । পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর প্রকল্প এরাকায দমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায উন্নক্ষনয াাান
নচনকৎা এফং জীফনমাত্রায ভান বৃনদ্ধ দক্ষক্ষছ তা উিয উিয বৃনদ্ধ দক্ষত থাকক্ষফ ।

নো,

৭ । পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর দফকাযত্ব হ্রা াক্ষফ এফং প্রানন্তক জনক্ষগানি থ বনননতক কভবকাক্ষন্ড
যানয ংগ্রক্ষণয সুক্ষমাগ দক্ষত শুরু কক্ষযক্ষছ এফং বনফষ্যক্ষত তা দক্ষত থাকক্ষফ ।
সুনফধা মূঃ
১ । প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন দীঘ ব ভ রাগায কাযক্ষণ প্রকক্ষল্পয দিক দাল্ডাযগণ কক্ষরআ কভ দফন থ বনননতক েনতয
ম্মুনিন ক্ষক্ষছন ।
২ । ানন, নফদ্যিৎ  গ্যা যফযাক্ষ ননিতা  জটিরতা প্রকল্প ফাস্তফান  ভাপ্তকযক্ষণ ব্যাক ঝনুঁ কয সৃনষ্ট
ক্ষক্ষছ ।
৩ । েনতগ্রস্থ নযফাক্ষযয েনতপূযন প্রানপ্ত  পূনফ বাক্ষনয ব্যফস্থা নননিত না কক্ষয ফায ফায উক্ষেদ নবমান চারাক্ষত
নগক্ষ স্থানী েনতগ্রস্থ এফং পুনরক্ষয াক্ষথ নদ্বমুিী ংঘল ব  মাক্ষত তাক্ষতয ঘটনা ঘক্ষট এফং ভাভরা দভাকো
।
৪ । অক্ষন্দারন, ভাভরা  াভরায কাযক্ষণ ঠিক  তথ্য ননববয জনয না া েনতগ্রস্থক্ষদয েনতপূযন  পূনফ বান
প্রনক্রা ঠিকবাক্ষফ ম্পন্ন কযা ম্ভফ নন । এ কাযক্ষণ ক্ষনক েনতগ্রস্থ নযফায া ম্বর ানযক্ষ ভূনভীন/ননঃস্ব
ক্ষ ক্ষড়ক্ষছ । তাক্ষদয ক্ষনক জনভ নছর (কাক্ষযা কাক্ষযা ১০০ নফঘায উক্ষয) মায পুক্ষযাটাআ নধগ্রণ ক্ষক্ষছ নকন্তু দ
দভাতাক্ষফক তাযা েনতপূযন/লট ফযাে ানন ।
৫ । স্থানী েনতগ্রস্থ/াধাযণ েনতগ্রস্থক্ষদয ফজ্ঞা কক্ষয রটাযী প্রাপ্ত দদয লট প্রানপ্তয নফল/প্রনক্রাগত নদক জ কযা
ক্ষক্ষছ ।
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সুানযভারা মূঃ
১ ।পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প দ্রুত ফাস্তফাক্ষনয রক্ষেি প্রকক্ষল্প জরুযী নবনিক্ষত নফদ্যিৎ , ানন  গ্যা যফযাক্ষয ব্যফস্থা
কযা ।
২ । অক্ষন্দারন  ভাভরায কাযক্ষণ েনতগ্রস্থক্ষদয মাযা লট ফযাক্ষেয জন্য দযিাস্ত কযক্ষত াক্ষযনন পুনঃযা তাক্ষদয
দযিাস্ত কযায সুক্ষমাগ কক্ষয দদা ।
৩ । লক্ষটয অআনড প্রদান ব্যাাক্ষয তানযি ২৮দ দভ ২০১৭ আং দঘালনা দদা ক্ষক্ষছ, দআ দভাতাক্ষফক তা ফাস্তফান 
জরুযী নবনিক্ষত লট ফযাক্ষেয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ।
৪ । প্রকল্প এরাকা ফনস্থত কফযস্থান, ফাজায, ভনজদ, প্রাআভাযী স্কুর, াআ স্কুক্ষর আতিানদয ব্যাাক্ষয যাজউক্ষকয দ্রুত
এফং কাম বকযী নদ্ধান্ত গ্রণ কযা ।
৫ । স্থানী েনতগ্রস্থযা দমন লট প্রানপ্তয দকান ম বাক্ষ দমভন-লট অআনড  দযনজক্ষেক্ষনয ভ যাননয স্বীকায না 
তায প্রক্ষাজনী দক্ষে গ্রণ কযা ।
৬ । েনতগ্রস্থক্ষদয দেক্ষত্র স্বাভী  স্ত্রী উবক্ষয অরাদা অরাদা জনভয ভানরকানায দেক্ষত্র স্বাভী  স্ত্রী দ্য’জক্ষনয নাক্ষভআ
অরাদা অরাদা লট ফযাক্ষেয প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা ।
৭ । ৩১ তাং ম বন্ত জনভয েনতগ্রস্থ ভানরকক্ষক ৩ কাঠায লট দদা ক্ষর েনতগ্রস্থ মাক্ষদয ১০০ নফঘা জনভ নছর ১০
ন্তান ফাফা-ভাক্ষক ১টি ৩ কাঠায লট ফযাে দদা ক্ষক্ষছ মা লট ফযাক্ষেয দেক্ষত্র যাজউক্ষকয পূননফ বক্ষফচনা দাফী
যাক্ষি।
৮ । াধাযণ কিাক্ষটগযীক্ষত লট ফযােপ্রাপ্ত ভানরক্ষকযা লট নফনক্র/স্তান্তক্ষয কযক্ষত দকান জনযভানা নদক্ষত  না থচ
েনতগ্রস্থ জনভয ভানরক্ষকযা তাক্ষদয ফযােকৃত লট নফনক্র কযক্ষত দগক্ষর কাঠাপ্রনত ২ রে টাকা জনযভানা নদক্ষত  । এ
নফলক্ষ যাজউক্ষকয নদ্ধান্ত পূননফ বক্ষফচনায দাফী কক্ষযক্ষছন েনতগ্রস্থ লট ভানরক্ষকযা ।
৯ । েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগণ তাক্ষদয নধগ্রণকৃত জনভয মূল্য কাঠাপ্রনত ৫ াজায টাকা দক্ষক্ষছন থচ তাক্ষদয
ক্ষনক্ষকআ েনতগ্রস্থ া ক্ষে মাযা লট ফযাে দক্ষক্ষছন তাযা রটাযীক্ষত লট প্রাপ্তক্ষদয দচক্ষ দফন মূল্য কাঠাপ্রনত ২
রে টাকা কক্ষয যাজউকক্ষক প্রদান কক্ষযক্ষছন । েনতগ্রস্থ লট প্রাপ্তক্ষদয জনভয মূল্য ১ রে টাকা ফা তায দচক্ষ কভ
া উনচত ফক্ষর েনতগ্রস্থযা দাফী কক্ষযক্ষছন ।
১০ । অক্ষন্দারন, ভাভরা  াভরায কাযক্ষণ প্রকল্প এরাকা জনযকাযীযা ঠিক তথ্য ননববয জনয যচারনা কযক্ষত
াক্ষযনন । েনতগ্রস্থযা এিন দমক্ষতু উন্নক্ষনয ক্ষে ফস্থান ননক্ষক্ষছন তাআ ঠিক  তথ্য ননববয জনয কাম বক্রভ
পূনযা নযচারনা কযা  এ ব্যাাক্ষয েনতগ্রস্থ নযফাক্ষযয প্রকৃত তথ্য উস্থান তাক্ষদয প্রাপ্য প্রদাক্ষন প্রক্ষাজনী
ব্যফস্থা গ্রণ কযা দযকায ।
১১ । েনতগ্রস্থ জনভয ভানরক দমন পূফ বাচক্ষর ফফা কযক্ষত াক্ষয তায প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা । থ বাৎ, মাক্ষদয
ভান্য (১-৩০ তাং) নযভান জনভ নছর তাদক্ষযক্ষক নফকল্প ব্যফস্থা পূফ বাচক্ষর ফফাক্ষয ব্যফস্থা কয ।
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এপনজনড - স্থানী/াধাযণ েনতগ্রস্থ লট ভানরকগণএফং স্থানী গন্যভান্য

ব্যনিফগ ম

উকানযতাঃ
১ । ফ বননে ৩১ তাং জনভয ভানরকগণ যাজউক দথক্ষক লট ফযাে
দক্ষক্ষছন ।
২ । যাজউক দথক্ষক লট ফযাে দক্ষ নধকাং েনতগ্রস্থযা ন্তুষ্ট ।
৩ । নযকনল্পত নগযাক্ষনয পক্ষর অথ ব-াভানজক উন্নন ক্ষক্ষছ ।
৪ । প্রকল্প পরবাক্ষফ ফাস্তফানত ক্ষর নযক্ষফক্ষয বাযাম্য যো
ক্ষফ ।
৫ । দমাক্ষগাক্ষমাগ ব্যফস্থা, নো , স্বাস্থয  কভবংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ বৃনদ্ধ
দক্ষক্ষছ ।
সুনফধামূঃ
১ । ৩১ তাংক্ষয নীক্ষচ মাক্ষদয জনভ নছর তাক্ষদয লট না দদা ক্ষনক নযফায ভূনভীন/ফাস্তুাযা ক্ষক্ষছন ।
২ । একআ নযফাক্ষয প্রা ১০০ নফঘা জনভ নধগ্রণ কক্ষয ভাত্র ১টি ৩ কাঠায লট াা থচ এ ব্যনক্তয ৫ দছক্ষরয
৪টি লট প্রানপ্তয দানফ যাক্ষি । দছক্ষর/দভক্ষক্ষদয নাক্ষভ লট না দদা ।
৩ । স্বাভী-স্ত্রী দ্য’জক্ষনয নাক্ষভ অরাদা অরাদা জনভ থাকক্ষর তাা নধগ্রণ যফতীক্ষত ১ জক্ষনয নাক্ষভ লট দদা 
। (স্বাভী-স্ত্রী ২ জনক্ষকআ লট না দদা)
৪ । ভাভরা-দভাকেভা  লট প্রানপ্তয প্রনক্রাগত নদক না বুক্ষঝ মাযা ঠিক ভক্ষ অক্ষফদন কক্ষযনন/কযক্ষত াক্ষযনন
তাক্ষদয নফলটি পূননফ বক্ষফচনা না কযা ।
৫ । স্থানী/াধাযণ েনতগ্রস্থ লট ভানরকদদয লট নফনক্রক্ষত কাঠা প্রনত ২ রে টাকা জনযভানা দনা।
সুানযভারাঃ
১ । েনতগ্রস্থযা যাজউক দথক্ষক লট ফযাদ্ধ দক্ষত যাননয স্বীকায ক্ষক্ষছন মা দকান ক্রক্ষভআ কাম্য ন; বনফষ্যক্ষত মাক্ষত
অয দকান যাননয স্বীকায ক্ষত না  তায প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রণ ।
২ । স্বাভী-স্ত্রী দ্য’জক্ষনয নাক্ষভ অরাদা অরাদা জনভ থাকক্ষর দ্য’জক্ষনয নাক্ষভআ ২ টি লট দদা  ।
৩ । প্রকক্ষল্পয অতা ননভবাণাধীন যাস্তা-ঘাট, দরক-িার, দেন আতিানদ দ্রুত ম্পন্ন কক্ষয নতত্বয ানন, নফদ্যিৎ, গ্যা
যফযাক্ষয ব্যফস্থা কযা ।
৪ । যাজউক্ষকয াক্ষথ েনতগ্রস্থ ভানরকক্ষদয ভক্ষে নফক্ষযাধ ননস্পনি কযা ।
৫ । েনতগ্রস্থ ভানরকগণ মাযা যাজউক দথক্ষক লট ফযাে ানন তাক্ষদয জন্য নকছু কযা মা নকনা তা দ্রুত নদ্ধাক্ষন্তয
দাফী ।
৬। নকনস্ত নযক্ষাক্ষধয ক্ষয মাক্ষদয লট দযনজনে কযা নন দ্রুত তাক্ষদয লট দযনজনে কযায ব্যফস্থা কযা ।
৭ । রটানযক্ষত প্রাপ্ত লট ভানরকদদয ভত স্থানী/াধাযণ েনতগ্রস্থ লট নফনক্রক্ষত জনযভানা না দনা।
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াংযুতক্ত ২ -ক
এপনজনডঃ রটাযী প্রাপ্ত লট ভানরকগণ

সুনফধামূঃ
১ । পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্প লট ফযাে দক্ষ তাযা ন্তুষ্ট  অনথ বকবাক্ষফ রাবফান ক্ষক্ষছ ।
২ । প্রকল্প ফাস্তফানত ক্ষর নযকনল্পত নগযাক্ষনয ভােক্ষভ নযক্ষফক্ষয বাযাম্য যনেত ক্ষফ এফং দটকআ উন্নক্ষনয
নযক্ষফ সৃনষ্ট ক্ষফ ।
৩ । ঢাকা ক্ষযয াক্ষয এরাকা নতুন নযকনল্পত অফনক এরাকা বতনয ক্ষে দআ াক্ষথ ঢাকায নফদ্যভান অফান
ভস্যায নকছুটা ক্ষর ভাধান ক্ষফ ।
৪ । নযকনল্পত নতুন য উন্নক্ষনয পক্ষর নো  কভবংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ বৃনদ্ধ থ বনননতক কভবকান্ড বৃনদ্ধ দক্ষক্ষছ ।
সুনফধামূঃ
১ । জনভয অআনড, নকনস্ত প্রদান  দযনজক্ষেন  লট স্তান্তক্ষয যাজউক্ষকয এক দশ্রণীয কভবচাযীক্ষদয ননকট ক্ষত
যাননয স্বীকায ।
২ । লট প্রানপ্তয ২০ ফছদয প্রকল্প এরাকা ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফ না সৃনষ্ট া এফং ফফা কযক্ষত না াযা ।
৩ । প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নফরক্ষম্বয কাযক্ষণ প্রকক্ষল্পয উক্ষেশ্য পর না া এফং থ বনননতক কভবকান্ড ব্যত া ।
৪ । প্রকক্ষল্প ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফক্ষয জন্য তিন্ত জরুযী ানন, নফদ্যিৎ  গ্যা যফযা না কযা ।

সুানযভারাঃ
১ । প্রকক্ষল্প ফফাক্ষয জন্য উক্ষমাগী নযক্ষফক্ষয জন্য জরুযী
নবনিক্ষত ানন, নফদ্যিৎ  গ্যা যফযাক্ষয ব্যফস্থা কযা ।
২ । প্রকল্পটি দ্রুত ফাস্তফাক্ষনয ভােক্ষভ প্রকক্ষল্পয উক্ষেশ্য
ফাস্তফান কযা ।
৩ । লট ফযাে, জনভয অআনড  নকনস্ত প্রদান, দযনজক্ষেন 
লট স্তান্তক্ষয যানন ফন্ধ কযা ।
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াংযুতক্ত ২ -ক
এপনজনড দচকনরিঃ েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগণ,মাযা লট াননএফং স্থানী নফনবন্ন দশ্রণীয ব্যনিফর্গ

সুনফধামূঃ
১ । েনতগ্রস্থ জনভয ভানরক্ষকযা প্রাথনভকবাক্ষফ অক্ষন্দারন, ভাভরা  াভরা নরপ্ত থাকক্ষর যফতীক্ষত তাযা উন্নক্ষনয
ক্ষে এনগক্ষ এক্ষক্ষছন ।
২। েনতপূযন  েীকাযকৃত অংনক সুক্ষমাগ-সুনফধা দক্ষ  নকছু ংখ্যক েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগণ
প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয ক্ষে কাজ কক্ষযক্ষছন ।

ফতবভাক্ষন

সুনফধামূঃ
১ । ফতনবটা  ন্যান্য জনভয মূল্য তৎকারীন একআ ফাজায দয নুমাী নযক্ষাধ কযা  ।
২ । েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগক্ষণয ক্ষনক্ষক যাজউক ফযাফক্ষয লক্ষটয জন্য অক্ষফদন কযক্ষর ৩১ তাংক্ষয নীক্ষচ
েনতগ্রস্থ ভানরকক্ষদয লট ফযাে দদা নন ।
৩ । অক্ষন্দারন, ভাভরা  াভরায কাযক্ষণ ঠিক  তথ্য ননববয জনয না া েনতগ্রস্থক্ষদয েনতপূযন  পূনফ বান
প্রনক্রা ঠিকবাক্ষফ ম্পন্ন নন ।
৪ । প্রকক্ষল্প েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগক্ষণয প্রাপ্য দাফী ম্পন্ন না কক্ষযআ ফায ফায উক্ষেদ নবমান চারাক্ষত নগক্ষ স্থানী
েনতগ্রস্থ  পুনরক্ষয াক্ষথ নদ্বমুিী ংঘল ব  মাক্ষত তাক্ষতয ঘটনা ঘক্ষট  ভাভরা দভাকেভা  ।

সুানযভারাঃ
১ । েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকগণ মাযা অক্ষন্দারন  ভাভরায কাযক্ষণ যাজউক ফযাফয লট ফযাক্ষেয জন্য দযিাস্ত কযক্ষত
াক্ষযননন তাক্ষদয দযিাস্ত কযায সুক্ষমাগ  জরুযী নবনিক্ষত লট ফযাক্ষেয ব্যফস্থা কযা ।
২ । অক্ষন্দারন, ভাভরা  াভরায কাযক্ষণ ঠিক  তথ্য ননববয জযী কযা ম্ভফ নন নফধা পূনযা ঠিক  তথ্য
ননববয জযী কাম বক্রভ নযচরনা কযা ।
৩ । ফতনবটায জন্য নতনযক্ত মূল্য নযক্ষাধ কযা মা নকনা তা মাচাআ ফাছাআ কযা ।
৪ । ৩১ তাংক্ষয নীক্ষচ েনতগ্রস্থ ভানরকক্ষদয জন্য লট ফযাে দদা থফা ন্য দকান উাক্ষ তাক্ষদয ক্ষমানগতা কযা
মা নকনা নতিয যাজউকক্ষক নদ্ধান্ত জানাক্ষত ফরা ক্ষক্ষছ ।
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াংযুতক্ত ২ -ক
লকঅআঅ্আ-াোৎকায
নননফড় নযফীেণ ভীোয জন্য একটি কাঠাক্ষভাফদ্ধ প্রশ্ন ক্ষত্রয ভােক্ষভ প্রকক্ষল্পয ননড, নডননড, নএভ, যাজউক্ষকয
এক্ষিট ািা  াআট নপ, নডাা, ননডনফ, নততা, নফটিনএর আতিানদ প্রনতিান, প্রকক্ষল্পয যাভবক, ঠিকাদায,
স্থানী গণ্যভান্য ব্যনক্তফক্ষগযব াক্ষথ ফ মনভাে ৪০টি লকঅআঅআ াোৎকায গ্রণ  নননফড় অক্ষরাচনা কযা ক্ষক্ষছ । এ
ভস্ত দিক দাল্ডাযক্ষদয ননকট দথক্ষক পূফ মাচর নতুন য প্রকে ফাস্তফােনন তাক্ষদয ধাযণা  ভতাভত ম্পক্ষকব তথ্যানদ
ংগ্র কযা ক্ষক্ষছ । উক্ত াোৎকায  অক্ষরাচনা প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন প্রকক্ষল্পয গ্রগনত  নফরক্ষম্বয কাযণমূ,
প্রকক্ষল্পয দবৌত ফকাঠাক্ষভা, ভূনভ নধগ্রণ, েনতপূযন, দির  লট ফযাে ম্পনকবত ভতাভত, যাজউক্ষকয প্রকল্প
ফাস্তফান ম্পনকবত ভতাভত এফং পূফ বাচর নতুন ক্ষয ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফ সৃনষ্ট ম্পনকবত ভতাভত, ফ বনয
প্রকল্প ম্পক্ষকব কযণী  সুানযভারা ংগ্র কযা ক্ষক্ষছ মা ননক্ষে তুক্ষর ধযা র:১ । প্রকক্ষল্পয গ্রগনত ম্পনকবত ভতাভতঃ
এনপ্রর ২০১৭ আং ম বন্ত পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয দবৌত গ্রগনত-৫৭% এফং অনথ বক গ্রগনত-৩৫% াা
নগক্ষক্ষছ। উক্ষেখ্য দম, ংক্ষানধত নডনন নুমাী উক্ত ভক্ষ দবৌত  অনথ বক গ্রগনত প্রা ৯৫% া কথা নছর।
প্রকল্প নযচারক্ষকয প্রদি তথ্য ভক্ষত, প্রকক্ষল্পয অযনডনক্ষত াায লাে  নফদ্যিৎ, ানন  ঃননষ্কান, দেক্ষনজ,
কভন আউটিনরটি ডাক্ট, গ্যা, দটনরক্ষপান, আতিানদ মাক্ষত ধযা থ ব (মায নযভাণ ২৩৫০ দকাটি টাকা) ফাদ দযক্ষি নক্ষফ
কযা ক্ষর প্রকক্ষল্পয াভনগ্রক অনথ বক গ্রগনত দাড়া ৫০.৪১% (প্রা) এফং মায তুরনা প্রকক্ষল্পয ার নাগাদ ফাস্তফ
গ্রগনত দাড়া ৭০% (প্রা)।
২ । প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নফরক্ষম্বয কাযণমূঃ
প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নফরক্ষম্বয কাযণমূ নচনিত কযা ক্ষক্ষছ । এগুক্ষরায প্রনতকাক্ষয প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা কযা ক্ষর প্রকক্ষল্পয
দ্রুত  পর ফাস্তফান অা কযা মা ।
৩ । ভূনভ নধগ্রণ, েনতপূযন, দির  লট ফযাে ম্পনকবত সুানযভারাঃ
স্থানী েনতগ্রস্থযা প্রথক্ষভ অক্ষন্দারন, াভরা  ভাভরা নরপ্ত থাকক্ষর এিন তাক্ষদয নধকাংআ ফ নকছু ভুক্ষর নগক্ষ
উন্নক্ষনয ক্ষে ভত নদক্ষক্ষছন এফং পূফ বাচর নতুন য প্রকল্প পরবাক্ষফ ফাস্তফাক্ষনয ক্ষে তাযা ফস্থান ননক্ষক্ষছন ।
প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন েীকাযকৃত েনতপূযন প্রদান না কক্ষয ফায ফায উক্ষেদ নবমান চারাক্ষত নগক্ষ েনতগ্রস্থ  পুনরক্ষয
াক্ষথ নদ্বমুিী ংঘল ব ক্ষক্ষছ মাক্ষত তাক্ষতয ঘটনা ঘক্ষটক্ষছ এফং ভাভরা দভাকেভা ক্ষক্ষছ । অক্ষন্দারন, াভরা 
ভাভরায কাযক্ষণ ঠিক  তথ্য ননববয জযী না া েনতগ্রস্থক্ষদয েনতপূযন  পূনফ বান প্রনক্রা ঠিকবাক্ষফ ম্পন্ন
নন । একআ কাযক্ষণ েনতগ্রস্থ জনভয ভানরকক্ষদয ক্ষনক্ষক যাজউক ফযাফয লট ফযাক্ষেয জন্য দযিাস্ত কযক্ষত
াক্ষযননন । ফাড়ী-ঘয, ফতনবটা  জনভ ানযক্ষ েনতগ্রস্থক্ষদয নকছু ংখ্যক ননঃস্ব  ভানক্ষফতয জীফন মান কযক্ষছন
। তাক্ষদয ক্রন্দন, অতবনাদ  অাজাযী যাজউক্ষকয নতুন য উন্নন কভবকান্ডক্ষক প্রশ্ননফদ্ধ কক্ষযক্ষছ । তাছাড়া েনতগ্রস্থ
ভানরকগণ জনভ নধগ্রণ, েনতপূযন, উক্ষেদ  দির প্রনক্রা যাজউক্ষকয দ্ধনত  নীনতগত বফলম্য  যাননয
স্বীকায ক্ষক্ষছন মা নচনিত কক্ষয তায প্রনতকাক্ষযয জন্য সুানযভারা প্রণন কযা ক্ষক্ষছ ।
৪ । যাজউক্ষকয প্রকল্প ফাস্তফান ম্পনকবত সুানযভারাঃ
দকান প্রকল্প পরবাক্ষফ ফাস্তফাক্ষনয দেক্ষত্র প্রকল্প নযচারক মূখ্য ভূনভকা ারন কক্ষয থাক্ষকন। দক্ষেক্ষত্র প্রকল্প নযচারক্ষকয দানত্ব 
কতবব্য ারন কযায প্রক্ষাজনী েভতা  দকৌরগত দেতা থাকা দযকায । পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্প এয ব্যনতক্রভ রেি কযা দগক্ষছ ।
প্রকল্প নযচারক্ষকয দানত্ব  কতবব্য ননধ বানযত থাকক্ষর প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন তায েভতা ফহুক্ষেক্ষত্র
ীনভত । নফক্ষল কক্ষয ভূনভ ংক্রান্ত
মাফতী নফলানদ মথা-ভূনভ নধগ্রণ, েনতপুযন, দির  লট ফযাক্ষেয দেক্ষত্র প্রকল্প নযচারক্ষকয নযফক্ষত ব এক্ষিট  ভূনভ ািায উয
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দানত্ব  েভতা বন কযা ক্ষক্ষছ । প্রকল্প নযচারকক্ষক অনথ বক Disbursement েভতা প্রদান না কক্ষয যাজউক্ষকয দচাযম্যান
প্রাননক  অনথ বক দানত্ব  েভতা ারন কযক্ষছন । প্রকক্ষল্পয প্রক্ষাজক্ষন ন যাজউক্ষকয ননভ নীনত নুমাী প্রকক্ষল্পয কাম বক্রভ
নযচারনা কযক্ষত নগক্ষ প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নফনি দদিা নদক্ষক্ষছ । পূফ বাচর নতুন য প্রকক্ষল্পয ঠিক কাম বক্রভ নযচারনা একনদক্ষক প্রকল্প
নযচারক, ন্যনদক্ষক এক্ষিট  ভূনভ ািা, ক্ষফ বানয যাজউক্ষকয দচাযম্যান  দফাড ব জনড়ত থাকা প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন ফহুরাংক্ষ ভন্বক্ষয
বাফ নযরনেত ক্ষক্ষছ দআ াক্ষথ প্রকল্প ফাস্তফাক্ষনয নদ্ধান্ত গ্রক্ষণ দীঘ বসূনত্রতা  নফরম্ব রক্ষেি কযা নগক্ষক্ষছ । প্রকক্ষল্প ানন, নফদ্যিৎ 
গ্যা যফযাক্ষয রেি ংনিষ্ট প্রনতিানমূ শুরুক্ষত ম্মনত প্রদান কযক্ষর যফতীক্ষত নফনবন্ন জুাক্ষত দ গুক্ষরায কাম বক্রভ ফন্ধ কক্ষয দদ
মায পক্ষর প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন নফরনম্বত ক্ষক্ষছ । এ ম্পনকবত সুানযভারা প্রণন কযা ক্ষক্ষছ ।
৫ । পূফ বাচর নতুন ক্ষয ফফাক্ষয উক্ষমাগী নযক্ষফ সৃনষ্ট ম্পনকবত সুানযভারাঃ
প্রকল্পটিয ফনষ্ট কাজ প্রকল্প দভাক্ষদয ভক্ষে সু-ম্পন্ন কযায জন্য ফাস্তফতায নননযক্ষি কাম বক্রভ গ্রণ কযা এফং দ অক্ষরাক্ষক ভাপ্ত কাজ
ম্পন্ন কযা দযকায । প্রকল্প এরাকা কাক্ষজয নযভাক্ষনয তু রনা জনফক্ষরয প্রতুরতা যক্ষক্ষছ। পক্ষর প্রকল্প তদাযনকয জন্য প্রক্ষাজনী
জনফর ননক্ষাক্ষগয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীনচন ক্ষফ । প্রকল্পটি ফাস্তফাক্ষন াা, দডক্ষকা, নততা, নফটিনএর জনড়ত নফধা এ ংস্থাগুক্ষরায
কাম বক্রভ মথাীঘ্র ম্ভফ শুরু কযা , কাক্ষজয গ্রগনত ত্বযানন্বত কযা একান্ত দযকায । নীনতগত নদ্ধান্ত গ্রক্ষনয ভােক্ষভ ভাপ্ত  ফনষ্ট
কাজগুক্ষরা াযস্পানযক ক্ষমানগতা  ভক্ষঝাতায নবনিক্ষত দ্রুত ফাস্তফাক্ষনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীনচন ক্ষফ।
প্রধানভন্ত্রীয কাম বারক্ষয
একজন নচফ দভম বাদায কভবকতবাক্ষক প্রকল্প ফাস্তফাক্ষন জনড়ত ক্ষমানগ ংস্থাগুক্ষরায াক্ষথ ভন্বক্ষয দানত্ব প্রদাক্ষনয ভােক্ষভ ফাস্তফ
নবনিক দক্ষে গ্রণ কযা একান্ত দযকায । আউটিনরটি প্রদানকাযী প্রনতিানমূক্ষয ভস্যাগুক্ষরায দ্রুত ভাধান কক্ষয পূফ বাচর নতুন য
প্রকক্ষল্প তাক্ষদয ংগ্রণ  নতদ্রুত কাম বক্রভ নযচারনা নননিত কযা ভীনচন ক্ষফ । এছাড়া এ জাতী প্রকল্প ধাক্ষ-ধাক্ষ ( Phasewise) ফাস্তফান কযক্ষর তা ঠিক ভক্ষ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ক্ষফ ফক্ষর অা কযা মা। এ ংক্রান্ত সুানযভারা প্রণন কযা ক্ষক্ষছ ।

পৃিা ২-69

াংযুতক্ত ২ -ক

লষ্ঠ অধ্যাদয সযপাযকৃত াযরণ মূ
াযরণ-৬.৬: নকনস্তদত গ্রণকৃত েনতপুযক্ষণয টাকায নযভাণ নফন্যা
টাকায নযভাণ

১ভ নকনস্ত

সল রকরস্ত

ংখ্যা

তকযা ায

ংখ্যা

তকযা ায

0 ক্ষত 50000

3

10.3

২

8.0

50001 ক্ষত 100000

৪

13.8

৩

12.0

100001 ক্ষত 150000

৫

17.2

৪

16.0

150001 ক্ষত 200000

৭

24.1

৪

16.0

200001 ক্ষত 250000

৪

13.8

৫

20.0

250000 টাকায দফন

6

20.7

7

28.0

সভাট

২৯

100.0

২৫

100.0

াযরণ-৬.৮: সকন আদফদন কদযনরন ফা কযদত াদযনরন
অক্ষফদন না কযায কাযণ

ংখ্যা

তকযা ায

জরভয রযভাণ কভ রছর

১

২৫.০

এিাাড ব কাগজ ানযক্ষ দগক্ষছ

১

২৫.০

স্থানী দারারযা দধাকা নদক্ষক্ষছ

১

২৫.০

দকাক্ষনা কাগজত্র জভা দননন

১

২৫.০

দভাট

৪

১০০.০

ংখ্যা

তকযা ায

1998

3

1.0

1999

1

0.3

2000

2

0.7

2001

62

20.4

2002

৮৪

27.6

2003

28

9.2

2004

52

17.1

2005

3

1.0

2006

2

0.7

2008

৫৫

18.1

2009

৮

2.6

2011

2

0.7

2012

২

0.7

সভাট

৩০৪

100.0

াযরণ-৬.১১: পূফ বাচদরয প্লদটয জন্য আদফদদনয (ার) তফন্যা
ার
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াযরণ-৬.১২: আদফদদনয াদথ জভাকৃত অদথ বয রযভাণ(টাকা)
কাঠা
ক্ষথ বয নযভাণ
(টাকা)
৩ কাঠা ৫ কাঠা
৭.৫ কাঠা
১০ কাঠা
2000
2500
3000
20000
25000
30000
40000
50000
60000
75000
100000
105000
125000
130000
150000
175000
187500
200000
600000

দভাট

1

0

0

0

1

1.0

0.0

0.0

0.0

.4

1

0

0

0

1

1.0

0.0

0.0

0.0

.4

0

1

0

0

1

0.0

1.0

0.0

0.0

.4

5

0

0

0

5

4.8

0.0

0.0

0.0

2.1

5

0

0

0

5

4.8

0.0

0.0

0.0

2.1

45

35

1

0

81

43.3

35.0

4.3

0.0

33.3

1

0

0

0

1

1.0

0.0

0.0

0.0

.4

30

20

1

0

51

28.8

20.0

4.3

0.0

21.0

0

1

0

0

1

0.0

1.0

0.0

0.0

.4

14

22

0

0

36

13.5

22.0

0.0

0.0

14.8

1

15

13

0

29

1.0

15.0

56.5

0.0

11.9

0

0

0

1

1

0.0

0.0

0.0

6.3

.4

0

4

0

0

4

0.0

4.0

0.0

0.0

1.6

1

0

0

0

1

1.0

0.0

0.0

0.0

.4

0

1

3

11

15

0.0

1.0

13.0

68.8

6.2

0

1

4

0

5

0.0

1.0

17.4

0.0

2.1

0

0

1

0

1

0.0

0.0

4.3

0.0

.4

0

0

0

2

2

0.0

0.0

0.0

12.5

.8

0

0

0

2

2

0.0

0.0

0.0

12.5

.8

104

100

23

16

243

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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াযরণ-৬.১৩: যাজউক কর্তবক প্লদটয জন্য রনফ বারচত ার তফন্যা
ার

ংখ্যা

তকযা ায

1999

1

0.4

2001

4

1.5

2002

57

21.4

2003

42

15.8

2004

64

24.1

2005

11

4.1

2006

11

4.1

2007

3

1.1

2008

3৭

13.9

2009

15

5.6

2010

3

1.1

2011

5

1.9

2012

8

3.0

2014

5

1.9

সভাট

26৬

100.0

ংখ্যা

তকযা ায

2001

1

0.4

2004

৬

2.5

2005

32

13.3

2006

34

14.2

2007

18

7.5

2008

10

4.2

2009

2

0.8

2010

9

3.8

2011

25

10.4

2012

31

12.9

2013

8

3.3

2014

13

5.4

2015

15

6.3

2016

21

8.8

2017

15

6.3

াযরণ-৬.১৪: রনধ বারযত মূল্য রযদাদধয (ার) রফন্যা
ার
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সভাট

240

100.0

ংখ্যা

তকযা ায

াযরণ-৬.১৫: নকনস্ত নযক্ষাক্ষধয তানযি  টাকায নযভাণ

াযরণ-৬.১৯: লট স্তান্তক্ষযয/গ্রক্ষণয তানযি তফন্যা
ার
নকনস্ত
১ভ
২
৩

গড় নযভাণ (টাকা)

ক্ষফ বাচ্চ

ফ বননে

152975

650000

3000

194492

934000

2000

187734

696000

1500

2004

2

1.4

2005

1

0.7

2006

3

2.2

2007

16

11.6

2008

9

6.5

2009

1

0.7

2010

7

5.1

2011

4

2.9

2012

15

10.9

2013

6

4.3

2014

10

7.2

2015

11

8.0

2016

35

25.4

2017

1৮

13.0

সভাট

13৮

100.0
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ

খানা জতয প্রশ্নভারা
1। সক্টয নাং-

২। প্লট নাং-

৩। সযাড নাং-

৪ । নাভঃ .....................................................

৫। তরিঃ

৬ । রতা / ভাতায / স্বাভীয নাভঃ

৭। সপান/সভাফাইরঃ

৮ । ফ (ফছয):
৯ । সাঃ

ক) পুরুল

জন্ তাতযখঃ

ক) চাকুযীঃ যকাযী/ সফযকাযী/ স্বাত্বারত

খ) ব্যফা

১০ । প্লট ফযাদেয সশ্র
ণীঃ ক) ভন্ত্রী/উভন্ত্রী/াাংদ/ভতুল্য খ) রফচাযক গ) স্ত্র ফারনী
চ) অফযপ্রাপ্ত

খ) ভররা

ছ) াাংফারদক

জ) ব্যফাী / রল্পরত

ঝ) সফযকাযী

গ) অন্যান্য
ঘ) স্বাত্বারত
ঞ) আইনরফদ

ঙ) যকাযী
ট) মুরক্তদমািা

ঠ) রল্পী ও সখদরাাড়
ড) প্রফাী
ঢ) ক্ষততগ্রস্ত (মাযা প্লট ায়তন/শনয়তন)
ণ) অন্যান্য
1১ । রাবফান/ক্ষততগ্রবস্তয শেণীঃ ক) আফাতক প্লট ভাতরক (রটাযীপ্রাপ্ত)
খ) স্থ্ানীয় ক্ষততগ্রস্ত/াধাযণ ক্ষততগ্রস্ত প্লট ভাতরক
গ) স্থ্ানীয় ক্ষততগ্রস্ত/াধাযণ ক্ষততগ্রস্ত (মাযা প্লট ায়তন/শনয়তন)
উিয ‘ক’ বর (প্রশ্নঃ ২5-৪৬);
উিয ‘খ’ বর (প্রশ্নঃ ১৩, ১৪ ও ২০-২৪ ফাদ);
উিয ‘গ’ বর (প্রশ্নঃ ১২-২4)
১২ । প্লট ফযাদেয সশ্রনী(ফতরবটা ও জতভ) :

ক) স্থানী ক্ষরতগ্রস্থ

১৩ । াড়া/ভোঃ

১৪ । থানা/উবজরাঃ

খ) াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ

১৫ । প্রকদল্প অরধগ্রণকৃত আনায ভাররকানাধীন জরভয রযভাণ ও মুল্যঃ
ক) শুধু ফতরবটাঃ ............... তক/কাঠা ;
খ) ফতরবটা জতভঃ ............... তক/কাঠা ;
গ) শুধুভাত্র জতভঃ ............... তক/কাঠা ;

দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত
দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত
দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত

ঘ) অন্যান্যঃ ............... তক/কাঠা ;

দযঃ ........................... টাকা তক/কাঠা প্ররত

১৬ । যাজউক দত মথামথ ক্ষরতপূযণ ও অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ-সুরফধারদ সদদছন রক-না

যাঁ

না

১৭ । যাঁ বর ক্ষততপূযণ তকবাবফ শবয়বছন?

এককারীন

তকতস্তবত

১৮ । ক্ষততপূযণ প্রাতপ্তয তযভাণ ও তাতযখঃ

টাকা

ার

এককারীন
তকতস্তবত বর ১ভ তকতস্ত
শল তকতস্ত
১৯ । অতধগ্রণ/অতধগ্রবণয ক্ষততপূযণ প্রাতপ্তয তফতবন্ন স্তবয ফবচবয় শফত বমাতগতা প্রাতপ্তঃ
ক) তডত অতপ
খ) উবজরা ভূতভ অতপ
গ) প্রকল্প কর্তমক্ষ
২০ । যাজউক ফযাফয প্লট প্রাতপ্তয জন্য আদফদন কদযরছদরন রক-নাঃ

যাঁ

না

২১ ।প্লদটয জন্য আদফদন কদয থাকদর প্লট না াওয়ায কাযণ তক?
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ক) ফততবটায অতততযক্ত জতভ তছরনা

খ) আবফদনবত্র ত্রুটি তছর

গ) জতভয তযভাণ কভ তছর

ঘ) ভয়ভত তকতস্তয টাকা তযবাধ না কযায জন্য
ঙ) অন্যান্য .................................
২২ ।প্লদটয জন্য আদফদন না কদয থাকদর সকন আদফদন কদযনরন
ফা কযদত াদযনরন?
২৩ ।জরভ অরধগ্রণ ও প্রকল্প ফাস্তফান প্ররক্রা যাজউক কর্তবদক্ষয াদথ
যাঁ
স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয রফদযাধ ঘদটদছ রক-নাঃ
২৪ ।প্লট না াওা ফা না শনওয়ায় আতন ফা আনায তযফায
তক তযভান ক্ষরত ফা ঝুতকয ম্মুরখন দসছ ফদর আরন ভদন
াভান্ম
শভাটামুটি
অবনক
কদযন?
৩ কাঠা

২৫ । ফযােকৃত জরভয রযভাণ(কাঠা) :

৫ কাঠা

না
য়তন

৭.৫ কাঠা

10 কাঠা

২৬ । পূফ বাচদরয প্লদটয জন্য কখনআদফদন কদযরছদরন (ার)?
২৭ । আদফদদনয াদথ জভাকৃত অদথ বয রযভাণকত তছর (টাকা)?
২৮ ।শকান াবর যাজউক কর্তবক প্লদটয জন্য রনফ বারচত ন?
২৯ । রনধ বারযত মূল্য কখন রযদাধ ম্পন্ন কদযন(ার)?
৩০ । রকরস্ত রযদাদধয তারযখ ওটাকায রযভাণঃ

টাকা

ার

ক) ১ভ রকরস্ত
খ) ২ রকরস্ত
গ) ৩ রকরস্ত
৩১ । কাঠা প্ররত জরভয মূল্য কত রছর(টাকা)?
৩২ । কাঠা প্ররত ফতবভান ফাজায মূল্য কত(টাকা)?
৩৩ । যাজউক দত জরভয ভাররকানা াংক্রান্ত প্রভাণত্র / আদদত্র বুদঝ সদদছন রক
-নাঃ

যাঁ

না

৩৪ ।ক) যাঁ দর প্লট স্তান্তবযয তাতযখঃ
খ) প্লদটয ভাররকানা সযরজদস্ট্রন বয়বছ রক-নাঃ
গ) রনভবান অনুদভাদদনয জন্য যাজউক ফযাফয আদফদন কদযদছন রক-নাঃ

যাঁ

না

যাঁ

না

যাঁ

না

রনভবানাধীন

রনভবাণ ম্পন্ন

ঘ) যাঁ দর আদফদদনয তারযখঃ
ঙ) তনভমান অনুদভাদন সদদছন রক-নাঃ
চ) যাঁ দর অনুদভাদদনয তারযখঃ
ছ) রনভবাণ কাদজয অগ্রগততঃ

৩৫ । যাজউক দত এখনও আনায জরভ বুদঝ না সদ থাকদর কদফনাগাদ স্তান্তয দফ ফবর আতন ভবন কবযন?
ক) ......................াদর খ) সকান ধাযণা সনই
গ) যাজউদক সমাগাদমাগ কদযও এ রফলদ সকান দ্যত্তয াইরন
ঘ) অন্যান্য (তনতদ মষ্ট করুন)…………………………………
৩৬ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রাপ্রকৃত জরভয রযভাণ হ্রা / বৃরিয ঘটনা ঘদটদছ রক-নাঃ

যাঁ

না

৩৭ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রাপ্রকৃত জরভয রযভাণ হ্রা দ থাকদর জরভয মূল্য সপযত

যাঁ

না
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সদদছন রক-নাঃ
ক) যাঁ দর কাঠা প্ররত কত টাকা সপযত শবয়বছন?
৩৮ । প্লটস্তান্তয প্ররক্রা প্রকৃত জরভয রযভাণ বৃরি দ থাকদর ফরধ বত জরভয জন্য
মূল্য রযদাধ কদযদছন রক-নাঃ

যাঁ

না

যাঁ

না

ক) যাঁ দর কাঠা প্ররত কত টাকা তদবয়বছন?
৩৯ । আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয প্লট স্তান্তয ম্পন্ন ওা ম বন্ত যাজউকবত
দমারগতা শবয়বছন রক-নাঃ
৪০ । যাঁ দর সকান ম বাদ সফর দমারগতাশবয়বছন?
গ) প্লদটয সুরনরদ বি রফল

ক) রটাযীয পরাপর প্রারপ্ত

খ) রকরস্ত জভাদান াংক্রান্ত তথ্য

ঙ) দখর স্তান্তয

চ) অন্যান্য ....................................................................................

৪১ । আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয প্লট স্তান্তয ম্পন্ন ওা ম বন্ত যাজউক কর্তবক
অদমারগতায স্বীকায দদছন রক?

ঘ) সযরজদস্ট্রন

যাঁ

না

৪২ । যাঁ দর সকান ম বাদ সফর অদমারগতায ম্মুখীনদদছন?
ক) রটাযীয পরাপর প্রারপ্ত

খ) রকরস্ত জভাদান াংক্রান্ত তথ্য

গ) প্লদটয সুরনরদ বি রফল

ঘ) সযরজদস্ট্রন

ঙ) দখর স্তান্তয
চ) অন্যান্য (তনতদ মষ্ট করুন)............ .............................................................
৪৩। ঢাকা দযয রফদ্যভানআফাতক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকল্প
াভান্য
শভাটামুটি
অবনক
কতখারন ভূরভকা যাখদত াযদফ ফদর আরন ভদন কদযন?
৪৪। এই প্রকল্পফাস্তফাদনয পদর সকভন সুবমাগ সুরফধায সক্ষত্র
াভান্য
শভাটামুটি
অবনক
দতযী দফ ফদর আরন ভদন কদযন?
৪৫ । এই প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর জনগন কতখারন ক্ষরতয/ঝুতকয
াভান্য
শভাটামুটি
অবনক
য়তন
ম্মুরখন দসছ ফদর আরন ভদন কদযন?
৪৬। এই প্রকল্প তফরবম্বয পদর আতন কতখারন াভাতজক
াভান্য
শভাটামুটি
অবনক
য়তন
ক্ষরতয/ঝুতকয ম্মুরখন দসছ ফদর আরন ভদন কদযন?

সুাযবাইজাবযয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
সক আই আই সচকররি : যাজউক কভবকতবা / কভবচাযী

নাভঃ

দরফঃ

াখাঃ

দপ্তযঃ

সপান/সভাফাইরঃ

তারযখঃ

১ । ১৫ ফছয সভাদী প্রকল্পটি ইরতভদধ্যই আযও ৮ ফছয সভাদ বৃরি কদযদছ । তাযযও প্রকল্পটিয কাম বক্রভ মদথি অগ্রগরত সনই।
রফরদম্বয কাযণগুদরা ফলুন । আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
২ । প্রকদল্পয মূর ভ ীভা রছর জুরাই ১৯৯৫-২০১০ , মা প্রকল্প মূল্য ভ াংদাধন কদযই ১৯৯৫-২০১৩ কযা 
।
যফতীদত প্রকদল্পয সভাদ আযও বৃরি কদয জুন-২০১৮ পুন:রনধ বাযণ কযা 
। অথচ জুন , ২০১৬ ম বন্ত প্রকদল্পয আরথ বক
অগ্রগরত রছর ৩২.৮৫% । রডদম্বয ২০১৬ ম বন্ত আরথ বক অগ্রগরত রছর ৩৫% । এভতাফস্থা মথাভদ প্রকদল্পয কর কাম বক্রভ
সুম্পন্ন কযায জন্য সকান ফাস্তফ ম্মত অঙ্গরবরত্তক কভব রযকল্পনা আদছ রক ? থাকদর তা ফাস্তফাদনয অগ্রগরত ব্যক্ত করুন ।
না থাকদর াংরিি কাম বারদ (অঙ্গরবরত্তক) ফাস্তফ ম্মত উাদ কদফ নাগাদ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দফ? আনায কভবরযরধয
আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
৩ । প্রকদল্পয সফ রকছু কাম বারদ (সমভন: াওায প্লযান্ট স্থান, ারন যফযা ব্যফস্থা , :রনষ্কান ব্যফস্থা , ারন রনষ্কান
ব্যফস্থা , গ্যা যফযা, সটররদমাগাদমাগ ব্যফস্থা ইউটিররটি ডাক্ট রনভবাণ) ফরভূবফ যকাযী প্ররতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযদত
দফ। এতদাংক্রান্ত কাম বারদয অগ্রগরত সনই ফরদরই চদর
। উক্ত কাম বারদ মথাভদ সুম্পন্ন কযায জন্য ফাস্তফ ম্মত
অঙ্গরবরত্তক কভবরযকল্পনা যদদছ রক ? থাকদর তা ফাস্তফাদনয অগ্রগরত ব্যক্ত করুন
। না থাকদর াংরিি কাম বারদ
(অঙ্গরবরত্তক) ফাস্তফ ম্মত উাদ কদফ নাগাদ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ? আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ
রফদলবাদফ
আদরাকাত করুন ।
৪ । প্রকদল্পয আওতা ম্পারদত / চরভান ণ্য, কাম ব, ও সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র াংগ্র আইন ও রফরধভারা (ররএ ও ররআয)
রক উাদ প্ররতারন কযা দদছ ? ক্র প্ররক্রা াংদক্ষদ ব্যাখ্যা করুন । আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ
আদরাকাত করুন ।
৫ । প্রকদল্পয ভীভা বৃরিয কাযদণ ও ভভত প্রকল্প ফাস্তফারত না ওা াংরিি জনফর ও যাভবক প্ররতষ্ঠাদনয ভানফরদফ বৃরি াওা প্রকদল্পয খযচ সফদড় চদরদছ
। এই ফাড়রত খযচ রকবাদফ ভন্ব কযা দফ
? আনায কভবরযরধয
আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
৬ । প্রকল্প ফাস্তফাদন রফরম্ব ঘটা যফতীকাদর Rate Schedule অনুযণ কদয ইরতভদধ্যই একফায প্রকল্প ব্য মূর DPPয
তুরনা প্রা ১৩৫% বৃরি সদদছ । রফরবন্ন ভদ ণ্য, কাম ব ও সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র
RDPP এয ভকারীন নারক
াংগ্রকারীন Rate Schedule অনুযণ কদযদছন ? RDPP কারীন Rate Schedule যফতী ভদ অনুযণ কযা দ
থাকদর গুণগত ভান রকবাদফ রনরিত কযা ম্ভফ দদছ? আয াংগ্র কারীন Rate Schedule অনুযণ কদয থাকদর ফরধ বত
ব্য রকবাদফ ভন্ব কযা দফ ? আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
৭ । প্রকদল্পয খাততবতিক ক্ষরতগ্রস্থদদয (মাসদয রনকট দত ভূরভ অরধগ্রণ কযা দমদছ ) াংখ্যা কত? কত জন সভাট কত টাকা
ক্ষরতপূযণ সদদছন? কত জদনয সভাট কত টাকা ক্ষরতপূযণ প্রদান এখনও ফারক যদদছ? যকাযী রফরধভারা অনুযণ কদয
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মদথাযুক্ত ক্ষরতপূযণ প্রদান কযা দদছ রক? ক্ষরতপূযণ প্রদাদন য সক্ষদত্র যাজউক কর্তবক অনুসৃত নীরতভারা রক রছর? উক্ত
নীরতভারায সম রক্তকতা ব্যাখ্যা করুন। আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
৮। স্থ্ানীয়/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থদদযদক প্লট রফক্রদয সক্ষদত্র যাজউক এয নীরতভারা রক রছর? উক্ত নীরতভারায সম রক্তকতা ব্যাখ্যা
করুন। এই তযসপ্ররক্ষদত শভাট কতজন ক্ষরতগ্রস্থ প্লশটয জন্য আবফদন কবযবছন, কতজন প্লট ফযাি শবয়সছন, মাযা ানতন
তাবদয ও আযও অন্যান্য আগ্রী ক্ষরতগ্রস্থদদযদক প্লট ফযাি শদয়ায আয শকান সুবমাগ আবছ তক? আনায কভবরযরধয
আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
৯ । জরভ অরধগ্রণ ও প্রকল্প ফাস্তফান প্ররক্রা যাজউক কর্তবদক্ষয াদথ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয রফদযাধ
ঘদটদছ রক? জরভ প্রদাদন ভাররকদদয সকউ যারজ না দ থাকদর তা রকবাদফ ভাধান কযা দদছ ফা দে? রফস্তারযত ফলুন।
আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
১০ । রফরবন্ন ধাদ রফরবন্ন category-য ও রফরবন্ন আকৃরতয কতটি প্লট ফযাি সদা দদছ ও কাঠা প্ররত ধাম বকৃত মূল্যায
কত? জরভয ফাস্তরফক আকৃরত রযফতবন দ থাকদর কাঠা
প্ররত ধাম বকৃত/সপযত মূল্যায কত? আনায কভবরযরধয
আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
১১ । ফযািপ্রাপ্ত প্লট ভাররকদদয কতজন মূল্য রযদাধ কদযদছন? কতজদনয ফারক আদছ? রফরবন্ন category-য ও রফরবন্ন
আকৃরতয কতটি প্লট এখনও ফযাি সদা য়তন? প্লট রফক্র বত কত আয় বয়বছ? অরযদাতধত তকতস্ত ও অতফতক্রত প্লট বত
আযও কত টাকা আয় বফ? আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
১২ । ফযািপ্রাপ্ত প্লট ভাররকদদয কতজন দযজরভদন প্লট বুদঝ সদদছন? কতজন বুদঝ াওা জরভ সযরজরস্ট্র কদযদছন?
কতজন building plan াবয জন্য আবফদন কবযবছন? কতটি া বয়বছ? কয়টি বফন তনভমাণ কযা বয়বছ ও কয়টি
তনভমাণাধীন যবয়বছ? অনুবভাদন ছাড়া শকান বফন ফা কাঠাবভা তনভমাণ কযা বয়বছ তক? আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ
রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
১৩ । প্রকদল্পয মূর কাম বক্রভ মূদয কাম বকারযতা ও উদমারগত ব্যাখ্যা করুন । একর সক্ষদত্র সকান রফদল পরতা ( success
stories) থাকদর তা ফণ বনা করুন । আনায কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
১৪ ।রযকরল্পত নগযাদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরা কা এয আদাদয এরাকায আথ বাভারজক সপ্রক্ষাদট রক ধযদণয রযফতবন
এদদছ ফা আদত মাদে ফদর আরন ভদন কদযন ?
১৫ । রযকরল্পত এই নগযান রযদফদয বাযাম্য যক্ষায সক্ষদত্র রক ধযদণয ভূরভকা ারন কযদফ ? পুফ মাচর নতুন য প্রকল্পটি
যাজউক ভাোয প্লযাবনয (োকচায প্লযান/ তডবটইর এতযয়া প্লযান) াবথ িতত শযবখ কযা বয়বছ তকনা তফস্তাতযত জানান? মতদ
না বয় থাবক তাবর, এই প্রকবল্পয জন্য তক ব্যাফস্থ্া শনয়া বয়বছ মাবত ঢাকা বযয তযবফগত ও তযকল্পনাগত বাযাম্য
ফজায় থাবক?
১৬। রযদফ ফান্ধফ ও সটকই রযদফ সৃরিয রদক্ষয রক রক কাম বক্রভ সনা দদছ ?
১৭। ঢাকা দযয রফদ্যভান আফরক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকল্প কতখারন ভূরভকা যাখদত াযদফ ফদর আরন ভদন কদযন ?
১৮ । প্রকদল্পয ফর রদক, দ্যফ বর রদক, সুদমাগ ও ঝরকমূ ব্যক্ত করুন ।
১৯ । প্রকদল্পয আওতাভুক্ত আইরটি কাম বক্রভমূ ফণ বনা করুন । উক্ত কাম বারদ ম বাপ্ত রছর রক । না দর আযও রক রক কযা উরচত
রছরফদর আরন ভদন কদযন ?
২০ । প্রকদল্পয Exit Plan ম্পদকব ম বাদরাচনা ও ভতাভত প্রদান করুন ।
২১ ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :
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22 । প্রকল্পটা Phase-wise কযবর ভয়ভত / তুরনামুরক কভ ভবয় ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন কযা শমত তক-না ভতাভত প্রদান
করুন।
তথ্য াংগ্র কাযীয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
সক আই আই সচকররি : দমাগী াংস্থা(ররডরফ/ওাা/রততা/রফটিরএর ইতযারদ)

নাভঃ

দরফঃ

াখাঃ

দপ্তযঃ

সপান/সভাফাইরঃ

তারযখঃ

১ । পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্প আনায াংস্থায াদথ াংরিি কাম বক্রভ ফাস্তফাদনয জন্য ইদতাভদধ্যই যাজউদকয দঙ্গ সকান
চ্যরক্ত দদছ রক ? বয় থাকদর াংরিি কাম বক্রভ ফাস্তফান কদফ নাগাদ সল দফ? এ রফলদ ভ ও রফলরবরত্তক
কভবরযকল্পনা আদছ রক? থাকদর তা ফাস্তফাদনয অগ্রগরত ম বাদরাচনা করুন
। না থাকদর াংরিি কাম বারদ (অঙ্গরবরত্তক)
ফাস্তফম্মত উাদ কদফ নাগাদ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দফ ?
২ । প্রকদল্পয অধীদন আনায াংস্থায আওতাভুক্ত ম্পারদত / চরভান ণ্য, কাম ব, ও সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র াংগ্র আইন ও
রফরধভারা (ররআয) রক উাদ প্ররতারন কযা দদছ? ক্র প্ররক্রা াংদক্ষদ ব্যাখ্যা করুন
। আনায কভবরযরধয
আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
৩। প্রকদল্পয অধীদন আনায াংস্থায আওতাভুক্ত মূর কাম বক্রভমূদয কাম বকারযতা ও উদমারগতা ব্যাখ্যা করুন । এ কর সক্ষদত্র
সকান রফদল পরতা ( success stories ) থাকদর তা ফণ বনা করুন ।
৪ । প্রকদল্পয অধীদন আনায াংস্থায আওতাভুক্ত কাম বক্রভমূদয ফর রদক, দ্যফ বর রদক, সুদমাগ ও ঝরকমূ ব্যক্ত করুন ।
৫ । প্রকদল্পয অধীদন আনায াংস্থায আওতাভুক্ত আইরটি কাম বক্রভমূ ফণ বনা করুন । উক্ত কাম বারদ ম বাপ্ত রছর রক । না দর
আযও রক রক কযা উরচত রছর ?
৬ । প্রকদল্পয অধীদন আনায াংস্থায আওতাভুক্ত কাম বক্রভমূদয ফাস্তফান কযদত রগদ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ
ভাররকদদয াদথ রফদযাধ ঘদটদছ রক? রফস্তারযত ফলুন।

জরভয

৮ । এ কাবজয জন্য যাজউবকয তনকট প্রাক্কতরত ব্যয় শকান তাতযবখ শ কযা এফাং টাকায তযভাণ কত?
৯ । যাজউক বত কত টাকা শকান শকান তাতযবখ অন্যান্য াংস্থ্াবক শপ্রযণ কযা য়?
১০। প্রকবল্পয কাজ ঠিক ভবয় ম্পন্ন না ওয়ায মুর কাযণ ম্পবকম আনায ভতাভত তদন?
১০ ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :

তথ্য াংগ্র কাযীয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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াংযুতক্ত ২ -ক
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
সক আই আই সচকররি : ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান

নাভঃ

দরফঃ

াখাঃ
সপান/সভাফাইরঃ

প্ররতষ্ঠানঃ
তারযখঃ

১ । পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্প আনায প্ররতষ্ঠাদনয াদথ াংরিি কাম বক্রভ ফাস্তফাদনয জন্য ইদতাভদধ্যই যাজউদকয দঙ্গ সকান
চ্যরক্ত দদছ রক ? বয় থাকদর াংরিি কাম বক্রভ ফাস্তফান কদফ নাগাদ সল দফ ? এ রফলদ ভ ও রফলরবরত্তক
কভবরযকল্পনা আদছ রক ? থাকদর তা ফাস্তফাদনয অগ্রগরত ম বাদরাচনা করুন । না থাকদর াংরিি কাম বারদ ফাস্তফম্মত উাদ
কদফ নাগাদ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দফ ?
২ ।প্রকদল্পয অধীদন আনায প্ররতষ্ঠাদনয আওতাভুক্ত ম্পারদত / চরভান ণ্য, কাম ব, ও সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র াংগ্র আইন ও
রফরধভারা (ররএ ও ররআয) রক উাদ প্ররতারন কযা দদছ ? ক্র প্ররক্রা াংদক্ষদ ব্যাখ্যা করুন
। আনায
কভবরযরধয আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন ।
৩। প্রকদল্পয অধীদন আনায প্ররতষ্ঠাদনয আওতাভুক্ত মূর কাম বক্রভমূদয কাম বকারযতা ও উদমারগতা ব্যাখ্যা করুন । এ কর
সক্ষদত্র সকান রফদল পরতা ( success stories ) থাকদর তা ফণ বনা করুন ।
৪ । প্রকদল্পয অধীদন আনায প্ররতষ্ঠাদনয আওতাভুক্ত কাম বক্রভমূদয ফর রদক, দ্যফ বর রদক, সুদমাগ ও ঝরকমূ ব্যক্ত করুন ।
৫ । প্রকদল্পয অধীদন আনায প্ররতষ্ঠাদনয আওতাভুক্ত কাম বক্রভমূদয ফাস্তফান কযদত রগদ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয
ভাররকদদয াদথ রফদযাধ ঘদটদছ রক? রফস্তারযত ফলুন।
৬। প্রকবল্পয কাজ ঠিক ভবয় ম্পন্ন না ওয়ায মুর কাযণ ম্পবকম আনায ভতাভত তদন?
৭ ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :

তথ্য াংগ্র কাযীয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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াংযুতক্ত ২ -ক
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
সক আই আই সচকররি : যাভবক প্ররতষ্ঠান

নাভঃ

দরফঃ

াখাঃ

দপ্তযঃ

সপান/সভাফাইরঃ

তারযখঃ

১ । পূফ বাচর নতুন য প্রকদল্প আনায প্ররতষ্ঠাদনয াদথ াংরিি কাম বক্রভ ফাস্তফাদনয জন্য ইদতাভদধ্যই যাজউদকয দঙ্গ সকান
চ্যরক্ত দদছ রক ? বয় থাকদর াংরিি কাম বক্রভ ফাস্তফান কদফ নাগাদ সল দফ? এ রফলদ ভ ও রফলরবরত্তক
কভবরযকল্পনা আদছ রক ? থাকদর তা ফাস্তফাদনয অগ্রগরত ম বাদরাচনা করুন । না থাকদর াংরিি কাম বারদ ফাস্তফম্মত উাদ
কদফ নাগাদ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দফ?
২ ।প্রকদল্পয অধীদন আনায প্ররতষ্ঠাদনয আওতাভুক্ত ম্পারদত / চরভান ণ্য, কাম ব, ও সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র াংগ্র আইন ও
রফরধভারা (ররএ ও ররআয) রক উাদ প্ররতারন কযা দদছ ? ক্র প্ররক্রা াংদক্ষদ ব্যাখ্যা করুন । আনায কভবরযরধয
আওতাভুক্ত অাংদ রফদলবাদফ আদরাকাত করুন।
৩। প্রকদল্পয অধীদন আনায প্ররতষ্ঠাদনয আওতাভুক্ত মূর কাম বক্রভমূদয কাম বকারযতা ও উদমারগতা ব্যাখ্যা করুন । এ কর
সক্ষদত্র সকান রফদল পরতা ( success stories ) থাকদর তা ফণ বনা করুন।
৪ । প্রকদল্পয অধীদন আনায প্ররতষ্ঠাদনয আওতাভুক্ত কাম বক্রভমূদয ফর রদক, দ্যফ বর রদক, সুদমাগ ও ঝরকমূ ব্যক্ত করুন।
৫ । জরভ অরধগ্রণ ও প্রকল্প ফাস্তফান প্ররক্রা যাজউক কর্তবদক্ষয াদথ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয রফদযাধ
ঘদটদছ রক? ঘদট থাকদর তায দরুন আনায প্ররতষ্ঠাদনয াংরিি কাম বক্রভমূ রযচারনা সকান ব্যাঘাত ঘদটদছ রক? রফস্তারযত
ফলুন।
৬। প্রকবল্পয কাজ ঠিক ভবয় ম্পন্ন না ওয়ায মুর কাযণ ম্পবকম আনায ভতাভত তদন?
7 । প্রকল্পটা Phase-wise কযবর ভয়ভত / তুরনামুরক কভ ভবয় ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন কযা শমত তক-না ভতাভত প্রদান
করুন।
8 ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :

তথ্য াংগ্র কাযীয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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াংযুতক্ত ২ -ক

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
সকআইআই সচকররি: স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ ব

নাভঃ
ঠিকানাঃ
সপান/সভাফাইরঃ

তারযখঃ

১ । এই প্রকদল্পয ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরক্তফগ ব যাজউক দত মথামথ ক্ষরতপূযণ ও অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ -সুরফধারদ সদদছ রক । ভতাভত
রদন :
২। প্রকল্পটি ২০১০ াদরয ভদধ্য ম্পন্ন ওায কথা রছর । দ্যই ধাদ প্রকদল্পয সভাদ ৮ ফছয ফাড়াদনা দদছ ।রকন্তু এখন ম বন্ত
মদথি অগ্রগরত সনই । এই াংক্রান্ত আনায সকান ভতাভত থাকদর তা ব্যক্ত করুন :
৩ । রযকরল্পত নগযাদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকা এয আদাদয এরাকায আথ বাভারজক সপ্রক্ষাদট তক ধযদণয রযফতবন
এদদছ ফা আদত মাদে ফদর আরন ভদন কদযন ?
৪ । রযকরল্পত এই নগযান রযদফদয বাযাম্য যক্ষায সক্ষদত্র রক ধযদণয ভূরভকা ারন কযদফ ?
৫ । প্রকল্প ফাস্তফাদনয পদর রযদফদয উয খাযা প্রবাফ বড়বছ রক-না। রযদফ ফান্ধফ ও সটকই রযদফ সৃরিয রদক্ষয
রক রক কাম বক্রভ সনা দদছ ?
৬ । ঢাকা দযয রফদ্যভান আফরক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকল্প কতখারন ভূরভকা যাখদত াযদফ ফদর আরন ভদন কদযন ?
৭ । প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গমূ ফাস্তফাদনয সক্ষদত্র স গুদরায ফর রদক, দ্যফ বর রদক, সুদমাগ ও ঝরক রফলদ ভতাভত ব্যক্ত
করুন।
৮ । স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকযা যাজউক দত মথামথ ক্ষরতপূযণ ও অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ-সুরফধারদ সদদছন রক ?
ভতাভত রদন ।
৯ ।যাজউক দত স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয সদা ক্ষরতপূযণ ও অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ-সুরফধারদ রক মদথি রছর
ফদর ভদন কদযন? না দর এ রফলদ আনায ভতাভত রদন ।
১০ ।জরভ অরধগ্রণ ও প্রকল্প ফাস্তফান প্ররক্রা যাজউক কর্তবদক্ষয াদথ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয রফদযাধ
ঘদটদছ রক? রফস্তারযত ফলুন।
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াংযুতক্ত ২ -ক
১১। প্রকবল্পয কাজ ঠিক ভবয় ম্পন্ন না ওয়ায মুর কাযণ ম্পবকম আনায ভতাভত তদন?
১২ ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :
তথ্য াংগ্র কাযীয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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াংযুতক্ত ২ -ক
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
এপরজরড সচকররি: আফারক প্লট ভাররকগণ

1 । কখন পূফ বাচদরয প্লদটয জন্য আদফদন কদযরছদরন ?
2 । কখন যাজউক কর্তবক প্লদটয জন্য রনফ বারচত ন ?
3। কখন রনধ বারযত মূল্য রযদাধ ম্পন্ন কদযন ?
4 । কাঠা প্ররত জরভয মূল্য কত রছর ?
5 । কাঠা প্ররত ফতবভান ফাজায মূল্য কত ?
6 । যাজউক দত জরভয ভাররকানা স্তান্তশযয ভােবভ বুদঝ সদদছন রক ?
৭ । যাঁ দর কদফ স্তান্তয ম্পন্ন দদছ ?
৮ । যাজউক দত এখনও জরভ বুদঝ না সদ থাকদর কদফ নাগাদ স্তান্তয ম্পন্ন দফ ?
৯ । আনুরঙ্গক সুরফধারদ মূদয সকান সকানটিয রনভবাণ/গুনগত ভান রনদ আরন ন্তুি নন ?
i.

যাস্তা

iv.

রফদ্যযৎ যফযা

vii.

সটররদমাগাদমাগ

ii.

সেন

v.

ারন যফযা

viii.

গ্যা াংদমাগ

iii.

পৄটাত

vi.

ঃরনষ্কান ব্যফস্থা

ix.

ড়ক ফাতত

১০ । রনভবান অনুদভাদদনয জন্য যাজউক ফযাফয আদফদন কদযদছন রক ?
১১ । যাঁ দর অনুদভাদন সদদছন রক ?
১২ । যাঁ দর রনভবাণ কাদজয অগ্রগরত : রনভবানাধীন / রনভবাণ ম্পন্ন
১৩ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রা ফাস্তরফক জরভয রযভাণ হ্রা / বৃরিয ঘটনা ঘদটদছ রক ? - যাঁ / না
১৪ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রা ফাস্তরফক জরভয রযভাণ হ্রা দ থাকদর জরভয মূল্য সপযত সদদছন রক ? কাঠা প্ররত সপযত মূল্য
কত রছর ?
১৫ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রা ফাস্তরফক জরভয রযভাণ বৃরি দ থাকদর ফরধ বত জরভয জন্য মূল্য রযদাধ কদযদছন রক ?
জরভয জন্য কাঠাপ্ররত মূল্য কত রছর ?

ফরধ বত

১৬ । আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয আনুাংরঙ্গক সুরফধারদ  প্লট স্তান্তয ম্পন্ন ওা ম বন্ত যাজউদকয সকান কভবকতবা /
কভবচাযী কর্তবক সকান রু বমাতগতা/অবমাতগতায স্বীকায দদছন রক? যাঁ / না
১৭ । যাঁ দর শকান ম মাবয় শফত বমাতগতায ম্মুখীন দদছন?
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ক) রটাযীয পরাপর প্রাতপ্ত খ) তকতস্ত জভাদান াংক্রান্ত তে গ) প্লবটয সুতনতদ মষ্ট তফলয় ঘ) শযতজবেন

ঙ) দখর স্তান্তয

চ) অন্যান্য (.............................................)
১৮ । যাঁ দর শকান ম মাবয় শফত অবমাতগতায ম্মুখীন দদছন?
ক) রটাযীয পরাপর প্রাতপ্ত খ) তকতস্ত জভাদান াংক্রান্ত তে গ) প্লবটয সুতনতদ মষ্ট তফলয় ঘ) শযতজবেন

ঙ) দখর স্তান্তয

চ) অন্যান্য (.............................................)
১৯ ।রযকরল্পত নগযাদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকা এয আদাদয এরাকায আথ বাভারজক সপ্রক্ষাদট রক ধযদণয রযফতবন
এদদছ ফা আদত মাদে ফদর আনাযা ভদন কদযন ?
২০ ।রযকরল্পত এই নগযান রযদফদয বাযাম্য যক্ষায সক্ষদত্র রক ধযদণয ভূরভকা ারন কযদফ ?
২১। রযদফ ফান্ধফ ও সট কই রযদফ সৃরিয রদক্ষয রক রক কাম বক্রভ সনা দদছ ? এ রফলদ আনাদদয রকছু জানা থাকদর
ফলুন।
২২। ঢাকা দযয রফদ্যভান আফরক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকল্প কতখারন ভূরভকা যাখদত াযদফ ফদর আনাযা ভদন কদযন ?
২৩ ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :

ভডাদযটদযয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ

ম মা শাযটিাদযয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
এপরজরড সচকররি: স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ প্লট ভাররকগণ

১ । যাজউক দত মথামথ ক্ষরতপূযণ ও অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ-সুরফধারদ সদদছ রক ? ভতাভত রদন ।
২ ।যাজউক দত অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ-সুরফধারদ ও প্রাপ্ত ক্ষরতপূযদণ আনাযা রক ন্তুি ? না দর এ রফলদ ভতাভত রদন ।
৩ । প্রকদল্প অরধগ্রণ কৃত আনাসদয ভাররকানাধীন জরভয রযদারধত ও তৎকারীন ফাজায দযঃ
ক) ফতরবটাঃ রযদারধত

দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত
তৎকারীন ফাজায দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত

খ) অন্যান্য জরভঃ রযদারধত

দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত

তৎকারীন ফাজায দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত
৪ । জরভ অরধগ্রণ ও প্রকল্প ফাস্তফান প্ররক্রা যাজউক কর্তবদক্ষয াদথ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয রফদযাধ
ঘদটদছ রক? রফস্তারযত ফলুন।
৫ । কখন পূফ বাচদরয প্লদটয জন্য আদফদন কদযরছদরন ?
৬ । কখন যাজউক কর্তবক প্লদটয জন্য রনফ বারচত ন ?
৭। কখন রনধ বারযত মূল্য রযদাধ ম্পন্ন কদযন ?
৮ । কাঠা প্ররত জরভয মূল্য কত রছর ?
৯ । কাঠা প্ররত ফতবভান ফাজায মূল্য কত ?
১০ । যাজউক দত জরভয ভাররকানা স্তান্তশযয ভােবভ বুদঝ সদদছন রক ?
১১ । যাঁ দর কদফ স্তান্তয ম্পন্ন দদছ ?
১২ । যাজউক দত এখনও জরভ বুদঝ না সদ থাকদর কদফ নাগাদ স্তান্তয ম্পন্ন দফ ?
১৩ । আনুরঙ্গক সুরফধারদ মূদয সকান সকানটিয রনভবাণ/গুনগত ভান রনদ আরন ন্তুি নন ?
i.

যাস্তা

iv.

রফদ্যযৎ যফযা

vii.

সটররদমাগাদমাগ

ii.

সেন

v.

ারন যফযা

viii.

গ্যা াংদমাগ

iii.

পৄটাত

vi.

ঃরনষ্কান ব্যফস্থা

ix.

ড়ক ফাতত
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১৪ । রনভবান অনুদভাদদনয জন্য যাজউক ফযাফয আদফদন কদযদছন রক ?
১৫ । যাঁ দর অনুদভাদন সদদছন রক ?
১৬ । যাঁ দর রনভবাণ কাদজয অগ্রগরত : রনভবানাধীন / রনভবাণ ম্পন্ন
১৭ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রা ফাস্তরফক জরভয রযভাণ হ্রা / বৃরিয ঘটনা ঘদটদছ রক ? - যাঁ / না
১৮ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রা ফাস্তরফক জরভয রযভাণ হ্রা দ থাকদর জরভয মূল্য সপযত সদদছন রক ? কাঠা প্ররত সপযত মূল্য
কত রছর ?
১৯ । প্লট স্তান্তয প্ররক্রা ফাস্তরফক জরভয রযভাণ বৃরি দ থাকদর ফরধ বত জরভয জন্য মূল্য রযদাধ কদযদছন রক ?
জরভয জন্য কাঠাপ্ররত মূল্য কত রছর ?

ফরধ বত

২০ । আদফদন প্ররক্রা দত শুরু কদয আনুাংরঙ্গক সুরফধারদ  প্লট স্তান্তয ম্পন্ন ওা ম বন্ত যাজউদকয সকান কভবকতবা /
কভবচাযী কর্তবক সকান রু বমাতগতা/অবমাতগতায স্বীকায দদছন রক? যাঁ / না
২১ । যাঁ দর শকান ম মাবয় শফত বমাতগতায ম্মুখীন দদছন?
ক) রটাযীয পরাপর প্রাতপ্ত খ) তকতস্ত জভাদান াংক্রান্ত তে গ) প্লবটয সুতনতদ মষ্ট তফলয় ঘ) শযতজবেন

ঙ) দখর স্তান্তয

চ) অন্যান্য (.............................................)
২২ । যাঁ দর শকান ম মাবয় শফত অবমাতগতায ম্মুখীন দদছন?
ক) রটাযীয পরাপর প্রাতপ্ত খ) তকতস্ত জভাদান াংক্রান্ত তে গ) প্লবটয সুতনতদ মষ্ট তফলয় ঘ) শযতজবেন

ঙ) দখর স্তান্তয

চ) অন্যান্য (.............................................)
২৩ ।রযকরল্পত নগযাদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকা এয আদাদয এরাকায আথ বাভারজক সপ্রক্ষাদট রক ধযদণয রযফতবন
এদদছ ফা আদত মাদে ফদর আনাযা ভদন কদযন ?
২৪ ।রযকরল্পত এই নগযান রযদফদয বাযাম্য যক্ষায সক্ষদত্র রক ধযদণয ভূরভকা ারন কযদফ ?
২৫। রযদফ ফান্ধফ ও সট কই রযদফ সৃরিয রদক্ষয রক রক কাম বক্রভ সনা দদছ ? এ রফলদ আনাদদয রকছু জানা থাকদর
ফলুন।
২৬। ঢাকা দযয রফদ্যভান আফরক ভস্যায ভাধাদন এই প্রকল্প কতখারন ভূরভকা যাখদত াযদফ ফদর আনাযা ভদন কদযন?
২৭। এই প্রকল্পতফরবম্বয পদর জনগন তক ধযবনয াভাতজক ক্ষরতয/ঝুতকয ম্মুরখন দসছ ফদর আনাযা ভদন কদযন?
২৮ ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :

ভডাদযটদযয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ

ম মা শাযটিাদযয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যান রফবাগ (আইএভইরড)
পূফ বাচর নতুন য (১ভ াংদারধত) ীল বক প্রকদল্পয রনরফড় রযফী
ক্ষণ
এপরজরড সচকররি: স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকগণ, মাযা প্লট সননরন ফা ানরন

১ । যাজউক দত মথামথ ক্ষরতপূযণ ও অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ-সুরফধারদ সদদছ রক ? ভতাভত রদন ।
২ ।যাজউক দত অরঙ্গকাযকৃত সুদমাগ-সুরফধারদ ও প্রাপ্ত ক্ষরতপূযদণ আনাযা রক ন্তুি ? না দর এ রফলদ ভতাভত রদন ।
৩ । প্রকদল্প অরধগ্রণ কৃত আনাসদয ভাররকানাধীন জরভয রযদারধত ও তৎকারীন ফাজায দযঃ
ক) ফতরবটাঃ রযদারধত

দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত
তৎকারীন ফাজায দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত

খ) অন্যান্য জরভঃ রযদারধত

দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত

তৎকারীন ফাজায দযঃ ............................টাকা তক/কাঠা প্ররত
৪ । জরভ অরধগ্রণ ও প্রকল্প ফাস্তফান প্ররক্রা যাজউক কর্তবদক্ষয াদথ স্থানী/াধাযণ ক্ষরতগ্রস্থ জরভয ভাররকদদয রফদযাধ
ঘদটদছ রক? রফস্তারযত ফলুন।
৫ । যাজউক ফযাফয প্লদটয জন্য আদফদন কদযরছদরন রক?
৬ ।প্লদটয জন্য আদফদন কদয থাকদর সকন প্লট ানরন?
৭ ।প্লদটয জন্য আদফদন না কদয থাকদর সকন আদফদন কদযনরন ফা কযদত াদযনরন?
৯ ।অন্য সকান ভন্তব্য / ভতাভত থাকদর ফলুন :

ভডাদযটদযয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ
ম মা শাযটিাদযয নাভ ও স্বাক্ষয
তারযখঃ
শভাফাইর নম্বযঃ

পৃষ্ঠা ২-14

ংযুনি ২-ি
নননফড় নযফীেক্ষণয জন্য প্রস্তুতকৃত নযফীেণ ছক
ভূরভ উন্নন : রযফীক্ষণ ছক (১)
ভূরভ উন্নন কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

উন্নদনয জন্য ভূরভয এরযা

২

প্লটমূদয ীভানা / রযরচরত অফস্থা

৩

ভূরভ উন্নদনয পযদভন সরদবদরয অফস্থা

৪
৫

ফন্যা /বৃরিয কাযদণ ভূরভ জরাফিতায অফস্থা
ভূরভয উয রতত ফন্যা / বৃরিয ারন রনষ্কাদনয
অফস্থা
ভূরভ উন্নন কাদজয গুনগত অফস্থা
কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)
অন্যান্য রযফীক্ষণ

৬
৭
৮

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

পৃিা ২-15

ংযুনি ২-ি

সরক / খার : রযফীক্ষণ ছক (২)
সরক / খাদরয কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

সরক / খাদরয উন্নন কাদজয ধযণ

২

সরক / খাদরয রযভা (বদঘ ময/প্রস্থ/ গবীযতা)

৩

ভূরভ সথদক ারন সরক / খাদর দড় রকনা

৪
৫
৬
৭

খাদরয াড় সুযক্ষাজরনত ব্যফস্থা
সরক / খাদরয উন্নন কাদজয গুনগত অফস্থা
কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)
অন্যান্য রযফীক্ষণ

পৃিা ২-16

ংযুনি ২-ি

পৃিা ২-17

ংযুনি ২-ি
যাস্তা : রযফীক্ষণ ছক (৩.১)
যাস্তায কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

যাস্তায ধযণ

২

যাস্তায রযভা (বদঘ ময/ প্রস্থ)

৩

ভাটিয / ইভব্যাাংকম্যান্ট কাদজয অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮

াফদগ্রড সথদক ট-সরায ম বন্ত কাদজয অফস্থা
কাদজয ভারাভাদরয অফস্থা
যাস্তায আড়-ঢাদরয অফস্থা
যাস্তায শাল্ডাশযয অফস্থা
ারন রনষ্কান ব্যফস্থা (াব-সেন অফস্থা)

9

কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)

১০

অন্যান্য রযফীক্ষণ

পৃিা ২-18

ংযুনি ২-ি
সেন : রযফীক্ষণ ছক (৩.২)
সেদনয কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

সেদনয ধযণ

২

সেদনয রযভা (বদঘ ময/প্রস্থ/ গবীযতা)

৩

সেদনয ঢাদরয অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮

কাদজয ভারাভাদরয অফস্থা
আয.র.র. কাদজয গুনগত অফস্থা
রব্রক ওাকব কাদজয গুনগত অফস্থা
প্লািাদযয গুনগত অফস্থা
সেদনয কবায স্ল্যাদফয অফস্থা

9

সেদনয ারন রনষ্কাদনয অফস্থা

১০
১১

কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)
অন্যান্য রযফীক্ষণ
পৃিা ২-19

ংযুনি ২-ি

ব্রীজ : রযফীক্ষণ ছক (৩.৩)
ব্রীদজয কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

ব্রীদজয ধযণ

২

ব্রীদজয রযভা (বদঘ ময/প্রস্থ)

৩

ব্রীদজয সযররাং এয অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮

ব্রীদজয উইাংওাদরয অফস্থা
ব্রীদজয এদপ্রাদচয অফস্থা
ব্রীদজয ারন রনষ্কান দথয অফস্থা
কাদজয ভারাভাদরয অফস্থা
কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)

9

অন্যান্য রযফীক্ষণ
পৃিা ২-20

ংযুনি ২-ি

পৃিা ২-21

ংযুনি ২-ি
স্কুর : রযফীক্ষণ ছক (৩.৪)
স্কুদরয কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

স্কুদরয রফফযণ

২

স্কুদরয রযভা (বদঘ ময/ প্রস্থ/সফ্লায এরযা)

৩

আয.র.র. কাদজয গুনগত অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

রব্রক ওাকব কাদজয গুনগত অফস্থা
প্লািাদযয গুনগত অফস্থা
দযজা / জানারায অফস্থা
সফঞ্চ -অন্যান্য আফাফত্র
ারন যফায এয অফস্থা
টদরদটয অফস্থা (ছাত্র -ছাত্রী)
বফদ্যযরতক কাদজয (রাইন,ফারত, াখায) অফস্থা
স্কুদরয ারন রনষ্কাদনয অফস্থা
কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)
পৃিা ২-22

ংযুনি ২-ি
১৩

অন্যান্য রযফীক্ষণ

ধভীয় প্রততষ্ঠান : রযফীক্ষণ ছক (৩.৫)
ধভী প্ররতষ্ঠাশনয কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

ধভী প্ররতষ্ঠাশনয রফফযণ

২

ধভী প্ররতষ্ঠাশনয রযভা (বদঘ ময/ প্রস্থ/সফ্লায এরযা)

৩

আয.র.র. কাদজয গুনগত অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮
৯

রব্রক ওাকব কাদজয গুনগত অফস্থা
প্লািাদযয গুনগত অফস্থা
দযজা / জানারায অফস্থা
ারন যফায এয অফস্থা
ওজুখানায অফস্থা
টদরদটয অফস্থা
পৃিা ২-23

ংযুনি ২-ি
১০
১১
১২
১৩

বফদ্যযরতক কাদজয (রাইন,ফারত, াখায) অফস্থা
ভরজদদয ারন রনষ্কাদনয অফস্থা
কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)
অন্যান্য রযফীক্ষণ

পৃিা ২-24

ংযুনি ২-ি
ররাংক সযাড : রযফীক্ষণ ছক (৪)
যাস্তায কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

যাস্তায ধযণ

২

যাস্তায রযভা (বদঘ ময/ প্রস্থ)

৩

ভাটিয / ইভব্যাাংকম্যান্ট কাদজয অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮

াফদগ্রড সথদক ট-সরায ম বন্ত কাদজয অফস্থা
কাদজয ভারাভাদরয অফস্থা
যাস্তায আড়-ঢাদরয অফস্থা
যাস্তায পৄটাদতয/থচারয চরাচদরয ব্যফস্থা
ারন রনষ্কান ব্যফস্থা (াব-সেন অফস্থা)

9

কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)

১০

অন্যান্য রযফীক্ষণ

পৃিা ২-25

ংযুনি ২-ি

কুরড়র ফ্লাইওবায : রযফীক্ষণ ছক (৫)
কুরড়র ফ্লাইওবায কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :
রযফীক্ষদণয কাদজয অফস্থান (সক্টয নাং) :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

ফ্লাইওবায (বদঘ বয / প্রস্থ)

২

পৄটাদতয/থচারয চরাচদরয ব্যফস্থা

৩

সযররাং এয অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮

ারন রনষ্কান দথয অফস্থা
রাইটিাং সুরফধায অফস্থা
ফ্লাইওবাদযয নীদচ চরাচদরয অফস্থা
ফ্লাইওবাদয ফতবভাদন রারপক চরাচদরয অফস্থা
কদজয গুনগত ভান
পৃিা ২-26

ংযুনি ২-ি
9

কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)

১০

অন্যান্য রযফীক্ষণ

পৃিা ২-27

ংযুনি ২-ি
রযফীক্ষণ ছক : াধাযণ
অাংদগয নাভ :
রযফীক্ষদণয অফস্থান (সক্টয নাং) :
কাদজয প্যাদকজ নাং / রযরচরত :

কাজ আযদম্ভয তারযখ

ক্ররভক
নাং
১

ম্পাদদনয রযকরল্পত তারযখ

কাদজয রফফযণ

ম্পাদদনয প্রকৃত তারযখ

অনুদভাদন অনুাদয কযনী

কাদজয ফতবভান অগ্রগরত

ভাঠম বা প্রকৃত ম্পাদদনয অফস্থা

ভন্তব্য

কাদজয ধযণ

২

কাদজয রযভাগত তথ্য

৩

কাদজয ফতবভান অফস্থা

৪
৫
৬
৭
৮

ম্পারদত কাদজয তথ্য
অম্পারদত কাদজয তথ্য
কাদজয গুনগত অফস্থা
কাজ ম্পাদদন রফরদম্বয কাযন (প্রদমাজযদক্ষদত্র)
অন্যান্য রযফীক্ষণ

পৃিা ২-28

ংযুনি ২-ি

ক্র াংক্রান্ত তথ্য
ক্ররভক
নাং

দযত্র
আফাদনয
তারযখ

দযত্র
প্রকারত
রত্রকায
নাভ

দযত্র
রফরত্রয
াংখ্যা

দযত্র
জভায
াংখ্যা

দযত্র
সখারায
তারযখ

১

২

৩

৪

৫

৬

মূল্যান
করভটিদত
মূল্যান
করভটিয
আফাক /
বারতয
নাভ
(দফী )
৭

মূল্যান
করভটিদত
াংস্থা ফর ব :
ভূতব কজন
এফাং সকান
াংস্থায দস্য

দযত্র
মূল্যাদনয
ফ বদল
তারযখ

Responsive
দযদত্রয াংখ্যা

NonResponsive
দযদত্রয াংখ্যা
এফাং এয কাযণ

প্রাক্কররত
ব্য

কােবদদকৃত
দয

চ্যরক্ত
ম্পাদদনয /
কােবদদকৃত
তারযখ

কােবাদদদয
রফযীদত
রযদারধত
রফর

ভন্তব্য

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৫

১৬

১৭

সব ত ও অন্যান্য কাদজয অগ্রগরত
ক্ররভক নাং

প্যাদকজ / চ্যরক্ত
নাং

কাদজয নাভ

অাংদগয নাভ

কাজ শুরুয
তারযখ

কােবদদকৃত ভারপ্তয
ভ

ভারপ্তয প্রকৃত
ভ

চ্যরক্ত মূল্য

াংদারধত
মূল্য

কাদজয ফারযক
অগ্রগরত

কাদজয আরথ বক
অগ্রগরত

ভন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১৩

পৃিা ২-29

ংযুনি ২-ি

প্রকদল্পয যাভবক প্ররতিাদনয ব্যফস্থানা
ক্ররভক নাং
১

যাভবক প্ররতষ্ঠাদনয নাভ

রজন / রডররপ্লন

চ্যরক্ত অনুমার জনফর

রনদাগকৃত জনফর
( ২০১৬ ম বন্ত )

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

পৃিা ২-30

ংযুনি ২-ি

ক্র াংক্রান্ত তথ্য
ক্ররভক
নাং

দযত্র
আফাদনয
তারযখ

দযত্র
প্রকারত
রত্রকায
নাভ

দযত্র
রফরত্রয
াংখ্যা

দযত্র
জভায
াংখ্যা

দযত্র
সখারায
তারযখ

১

২

৩

৪

৫

৬

মূল্যান
করভটিদত
মূল্যান
করভটিয
আফাক /
বারতয
নাভ
(দফী )
৭

মূল্যান
করভটিদত
াংস্থা ফর ব :
ভূতব কজন
এফাং সকান
াংস্থায দস্য

দযত্র
মূল্যাদনয
ফ বদল
তারযখ

Responsive
দযদত্রয াংখ্যা

NonResponsive
দযদত্রয াংখ্যা
এফাং এয কাযণ

প্রাক্কররত
ব্য

কােবদদকৃত
দয

চ্যরক্ত
ম্পাদদনয /
কােবদদকৃত
তারযখ

কােবাদদদয
রফযীদত
রযদারধত
রফর

ভন্তব্য

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৫

১৬

১৭

সব ত ও অন্যান্য কাদজয অগ্রগরত
ক্ররভক নাং

প্যাদকজ / চ্যরক্ত
নাং

কাদজয নাভ

অাংদগয নাভ

কাজ শুরুয
তারযখ

কােবদদকৃত ভারপ্তয
ভ

ভারপ্তয প্রকৃত
ভ

চ্যরক্ত মূল্য

াংদারধত
মূল্য

কাদজয ফারযক
অগ্রগরত

কাদজয আরথ বক
অগ্রগরত

ভন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১৩

পৃিা ২-31

ংযুনি ২-ি

প্রকদল্পয যাভবক প্ররতিাদনয ব্যফস্থানা
ক্ররভক নাং
১

যাভবক প্ররতষ্ঠাদনয নাভ

রজন / রডররপ্লন

চ্যরক্ত অনুমার জনফর

রনদাগকৃত জনফর
( ২০১৬ ম বন্ত )

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

পৃিা ২-32

ংযুনি ২-ি

ক্রতভক
নাং

স্টিয়াস্ট িং কতভটিয বায তদ্ধান্ত মূ

স্টিয়াস্ট িং কতভটিয বায আবরাচনা ও তদ্ধাবন্তয

আবরাবক গৃতত কাম মক্রভ মূ

৪.১

তনতফড় তযফীক্ষবণ প্রকবল্পয আওতায় কাতিত রক্ষযভাত্রা প্রকবল্পয আওতায় কাতিত রক্ষযভাত্রা বত ততছবয়
বত ততছবয় ড়া তিবভয কাজ ম্পবকম উস্থ্াতত ড়া তিবভয কাজ ম্পবকম উস্থ্াতত ব্যাখ্যা
রফদিলণ প্রততবফদবনয র্ততী অধ্যাদ পৃিা নাং ২৪ ব্যাখ্যা রফদিলণটি আবযা তনবভমা ও ফস্তুতনষ্ঠ সত বফ;
২৫ শত তফস্তাতযত বাবফ উদিখ কযা দদছ ।

৪.২

প্রকবল্পয ফাস্তফাদনয পদর ভূরভ অরধগ্রদণ ক্ষরতগ্র স্ত প্রততবফদবনয লষ্ঠ অধ্যাদ পৃিা নাং ৫৮ - ৬১ শত
ব্যরক্তদদয ক্ষরতপূযণ প্রারপ্ত ও প্লট ফযাে াংক্রান্ত তথ্যারদ তথ্য তফস্তাতযত বাবফ উদিখ কযা দদছ ।
তথ্য উস্থান কযদত দফ;

৪.৩

প্রকল্প ফাস্তফাদন রফরবন্ন ম বাদ
রফরদম্বয রফলমূ  প্রকল্প ফাস্তফাদন রফরবন্ন ম বাদ রফরদম্বয রফলমূ 
প্রততবফদবনয লষ্ঠ অধ্যাদ পৃিা নাং ৭৬ - ৭৭ শত
প্রকৃত তে প্রভাণাতদ উবেখ কযবত বফ;
তথ্য তফস্তাতযত বাবফ উদিখ কযা দদছ ।

৪.৪

রযকরল্পত কাম বক্রদভয াদথ ফাস্তফ অফস্থায তুরনা  রযকরল্পত কাম বক্রদভয াদথ ফাস্তফ অফস্থায তুরনা 
প্রকবল্পয এতিট প্লযান তফলবয় সুতনতদ মষ্ট সুাতয প্রদান প্রকবল্পয এতিট প্লযান তফলবয় সুতনতদ মষ্ট সুাতয
প্রততবফদবনয দভ অধ্যাদ পৃিা নাং 82 শত তফস্তাতযত
কযবত দফ;
বাবফ উদিখ কযা দদছ ।

৪.৫

ফাস্তফ অফস্থ্ায আবরাবক ফাস্তফায়ন উবমাগী
প্রকল্প এরাকায় রফরবন্ন রযদফা (রফদ্যযৎ, ারন, গ্যা,
ঃরনষ্কান) যফযাদয ফ বদল ফাস্তফ
অফস্থ্ায সুাতযভারা প্রততবফদবনয দভ অধ্যাদ পৃিা নাং
আবরাবক ফাস্তফায়ন উবমাগী সুাতয প্রদান কযবত ৮১- ৮২ শত প্রদান কযা দদছ ।
বফ;
পৃিা ২-33

ংযুনি ২-ি

প্রকল্প ব্যফস্থ্ানায় প্রাপ্ত দুফ মরতা এফাং আতথ মক ক্ষভতা
ফন্টন (শডতরবগন অফ তপন্যাতিয়যার াওয়ায)
অনুমায়ী যাজউবক তফদ্যভান অনুবভাদন প্রতক্রয়া
ম্পবকম সুতনতদ মষ্ট সুাতয াংযুতক্ত-১ এয পৃিা নাং ৭
এফাং ৮ এ উদিখ কযা দদছ ।

৪.৬

প্রকল্প ব্যফস্থ্ানায় প্রাপ্ত দুফ মরতা এফাং আতথ মক ক্ষভতা
ফন্টন (শডতরবগন অফ তপন্যাতিয়যার াওয়ায) অনুমায়ী
যাজউবক তফদ্যভান অনুবভাদন প্রতক্রয়া ম্পবকম সুতনতদ মষ্ট
সুাতয তদবত বফ;

৪.৭

তডজাইন ও সেররপদকন অনুমায়ী রনভবাণ কাদজয তডজাইন ও সেররপদকন অনুমায়ী রনভবাণ কাদজয
নমুনা যীক্ষা প্রাপ্ত পরাপর ও রফদিলণটি াংরক্ষপ্ত এফাং নমুনা যীক্ষা প্রাপ্ত পরাপর ও রফদিলণটি াংরক্ষপ্ত
এফাং সফাধগম্যবাদফ প্রততবফদবনয ঞ্চভ অধ্যাদ পৃিা
সফাধগম্যবাদফ উবেখ কযবত বফ;
নাং ৫৪ -৫৬ সত উদিখ কযা দদছ ।

৪.৮

রনফ বাী াযাংদক্ষটি আদযা াংদক্ষদ উস্থান কযদত রনফ বাী াযাংদক্ষটি আদযা
কযা দদছ ।
দফ;

৪.৯

রস্টারযাং ও সটকরনকযার করভটিয সুারয প্ররতারন
রফলক ছকটি রযরি আকাদয যুক্ত কযা সমদত াদয;
তফশুদ্ধ ফানান ও বালা যীতত অনুযণপূফ মক খড়া
প্ররতদফদন চূড়ান্ত কযবত বফ;

৪.১০

রস্টারযাং কতভটিয বায আবরাচনা ও তদ্ধাবন্তয রস্টারযাং কতভটিয বায আবরাচনা ও তদ্ধাবন্তয
আবরাবক খড়া প্রততবফদনটি অতফরবম্ব াংবাধন কবয আবরাবক খড়া প্রততবফদনটি াংবাধন কবয
আইএভইতডবত দাতখর কযা দদছ ।
আইএভইতডবত দাতখর কযবত বফ।

াংদক্ষদ উস্থান

রস্টারযাং ও সটকরনকযার করভটিয সুারয
প্ররতারন রফলক ছকটি প্রততবফদবনয শুরুবত যুক্ত
কযা দদছ। তফশুদ্ধ ফানান ও বালা যীতত
অনুযণপূফ মক খড়া প্ররতদফদন াংবাধন ও চূড়ান্ত
কযা দদছ ।
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২২/০৬/২০১৭ আং তানযনখ নুনিত জাতীে কভমারা ও লেকননকযার কনভটিয সুানযভারায অনরানক গৃনত দনক্ষমূঃ

ক্রনভক
নং
৪.১

৪.২

নদ্ধান্ত মূ

নদ্ধানন্তয অনরানক গৃনত কাম মক্রভ মূ
স্টির্ব াহী সা সিংক্ষেপটি অযও সিংক্ষেক্ষপ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ
অযও ংনক্ষপ্ত তে নফ;

উপস্থাপি ক া হক্ষয়ক্ষে ।

উংায অরাদা োে নননফ প্রনতনফদনন থাকায উংায নানভয োে ফাদ নদনে প্রনতনফদনন
প্রনোজনীে োনেয লনল উক্ষেখ ক া
দযকায লনআ;
হক্ষয়ক্ষে ।

৪.৩

পর্ব াক্ষয় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি স্টর্স্টিন্ন পর্ব াক্ষয়
স্টর্ষয়সমূ প্রনতনফদননয ষষ্ঠ
স্টর্লক্ষে স্টর্ষয়সমূ প্রকৃত তথ্য প্রভাণানদ স্টর্লক্ষে
উনেখ কযনত নফ;
অধ্যাক্ষয় পৃষ্টা িিং ৭৬ - ৭৭ লত েথ্যসহ
প্রকল্প

র্াস্তর্ায়ক্ষি

স্টর্স্টিন্ন

নফস্তানযত বানফ উক্ষেখ ক া হক্ষয়ক্ষে ।

৪.৪

প্রকনেয এনিে প্লযানটি অযও সুনননদ মষ্ট ও উানত পস্ট কস্টল্পে কার্ব ক্রক্ষম

সাক্ষথ্ র্াস্তর্
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ফাস্তফম্মত নদক নননদ মনা থাকনত হক্ষর্;

অর্স্থা েু লিা প্রকনেয এনিে প্লযানটি
অযও সুনননদ মষ্ট ও উানত ফাস্তফম্মত নদক
নননদ মনা নফস্তানযত বানফ উক্ষেখ ক া হক্ষয়ক্ষে
।

৪.৫

জাতীে

কভমারা

ও

লেকননকযার

কস্টমটি

জাতীে কভমারা ও লেকননকযার কস্টমটি

েকটি সুপাস্ট শ প্রস্টেপালি স্টর্ষয়ক েকটি
পস্ট স্টশষ্ট আকাক্ষ র্ুক্ত ক া তর্ক্ষে পাক্ষ ; প্রনতনফদননয লনল র্ুক্ত ক া হক্ষয়ক্ষে। নফশুদ্ধ
নফশুদ্ধ ফানান ও বালা যীনত নুযণপূফ মক খসড়া ফানান ও বালা যীনত নুযণপূফ মক খসড়া
প্রস্টেক্ষর্দি ংনাধন ও চূোন্ত ক া হক্ষয়ক্ষে
প্রস্টেক্ষর্দি চূোন্ত কযনত নফ;
সুপাস্ট শ

প্রস্টেপালি

স্টর্ষয়ক

।

৪.৬

জাতীে কভমারা ও লেকননকযার কনভটিয বায জাতীে কভমারা ও লেকননকযার কনভটিয বায
অনরাচনা ও নদ্ধানন্তয অনরানক খসড়া প্রনতনফদনটি অনরাচনা ও নদ্ধানন্তয অনরানক খসড়া
নফরনে ংনাধন কনয অআএভআনডনত দানখর কযনত প্রনতনফদনটি ংনাধন কনয চূোন্ত প্রনতনফদন
নফ।
অআএভআনডনত দানখর ক া হক্ষলা ।
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