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রনব কাহী সার-সাংদক্ষপ
বাাংলাদেদশর ক্রমরবকাশমান ঔর্ি রশল্প সসক্টদরর জদে বতকমাদন সর্ পররমাণ কাঁিামাল (Ingredients) প্রদয়াজন
তার শতকরা ৯০ ভাগই রবদেশ সথদক আমোরন করদত হয়। বাাংলাদেশদক ঔর্দির আন্তজকারতক বাজার িদর রাখদত
হদল এবাং নূতন বাজার সৃরষ্ট করদত হদল ঔর্দির কাঁিামাল রনদজদকই উৎপােন করদত হদব। বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প
সরমরতর প্রস্তাবনার রভরিদত সরকার ঢাকা সথদক ৩৭ রকরম দূদর ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসড়ক সাংলগ্ন েরক্ষণ পাদবক মুন্সীগি
সজলার গজাররয়া উপদজলার বাউরশয়া সমৌজায় ৩৩১ সকাটি ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যদয় “এরপআই রশল্প পাকক”
শীর্ কক প্রকল্প বাস্তবায়ন করদছ। রশল্প মন্ত্রণালদয়র অিীদন ‘রবরসক’ কতৃক
ক প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হদে। ২০০৮ সাদলর
জানুয়ারী হদত প্রকল্পটি শুরু হদয় ইদতামদধ্য প্রকদল্পর রিরপরপ দুই বার সাংদশারিত হয়। প্রকল্পটির সময়াে সব কদশর্
অনুদমারেত সময় অনুর্ায়ী জুন, ২০১৬ সত সশর্ হদব। এ সপ্রক্ষাপদট আইএমইরি কতৃক
ক পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর মাধ্যদম
প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth monitoring) কার্ কক্রম পররিালনা করা হয়। রনরবড় পররবীক্ষদণর
সাংগৃহীত তথ্য-উপাদির রভরিদত প্রাপ্ত ফলাফল রনদে প্রেি হদলা।
প্রকদল্পর ২য় সাংদশারিত রিরপরপ-এর রভরিদত মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত প্রকদল্পর আরথ কক অগ্রগরত ৫৮% এবাং বাস্তব অগ্রগরত
প্রায় ৭০%।
প্রকক্ষেি ২য় সংক্ষশানিত নিনপনপ অনুর্ায়ী নিওনি তহনিক্ষলি অংশ ২৫১ মকাটি ৮৫ লে ৭৫ হািাি টাকা এিং
উক্ষযাক্তা তহনিক্ষলি অংশ ৮০ মকাটি টাকা র্া মোট প্রকে ব্যক্ষয়ি প্রায় ২৪ শতাংশ।
এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ কাদজর প্ল্যারনাং, রিজাইন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা সথদক সেখা র্ায়, প্রকদল্পর রপ্ররলরমনারী
রিজাইন না কদর রিরপরপ প্রস্তুত করা হদয়দছ এবাং সকল অদের রিজাইন সম্পন্ন না কদর বাস্তবায়ন শুরু করা হয়।
ফলতঃ প্রকদল্পর কারিত অগ্রগরত না হদয় মাঝপদথ প্রকদল্পর গরত েথ হদয়দছ।
বতকমাদন CETP, Incinerator, Dumping Yard ও Out-let drain ছাড়া প্রকদল্পর অোে অদের কাজ
প্রায় সশর্ পর্ কাদয় রকাংবা িলমান আদছ। মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত প্রকদল্পর ভূরম উন্নয়ন ৯৯%, সীমানা সেয়াল রনমকাণ ৯৮%,
সড়ক ও সেন রনমকাণ ৭০%, ভবন রনমকাণ ৬০% সমাপ্ত হদয়দছ। উদযািাদের র্থার্থ উদযাদগর অভাদব প্রকদল্পর
CETP-এর রিজাইন প্রণয়ন ও রনমকাদণর কাজ এখদনা শুরু হয়রন।
প্রকদল্পর অেরভরিক রবভাজদন সেখা র্ায়- প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ, ভবন রনমকাণ, সীমানা প্রািীর রনমকাণ, অভযন্তরীন
সড়ক রনমকাণ, সেদনজ অবকাঠাদমা, পারন সরবরাহ, অরগ্ন রনব কাপণ ইউরনট স্থাপন, ববদুযরতক সাব- সেশন ও রবতরণ
লাইন, গ্যাস লাইন স্থাপন ইতযারে কদম্পাদনদন্ট কাদজর পররমাণ ও ব্যয় উদেখদর্াগ্যভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দছ। সকবল ভূরম
উন্নয়দন কাদজর পররমাণ বৃরদ্ধ সপদলও ব্যয় কদমদছ।
এলরিরস রহদসদব সম্প্ররত (নদভির, ২০১৫) বাাংলাদেশ ঔর্দির কাঁিামাল আমোরনদত সমিা-স্বত্ব আইদনর তথা
TRIPS এর বাধ্যবািকতা হদত আগামী ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত ছাড় পাওয়ায় এরপআই রশল্প পাদকক CETP স্থাপদন
রবএরপআই-এর সেস্যগদণর উৎসাদহ সনরতবািক প্রভাব পদড়দছ- এ িািো মকআইআই এিং এফনিনি’ি োধ্যক্ষে
প্রনতভাত হক্ষয়ক্ষে।
এফরজরি হদত প্রাপ্ত তদথ্য জানা র্ায়, CETP-এর সাদথ সাংরেষ্ট Open out-let drain-এর পররবদতক subsurface Road-cum-GRP pipe সেন রনমকাণ কাজটি প্রযুরিগত কারদণ এবাং অরিকতর সুফল প্রারপ্তর লদক্ষয
বাস্তবায়ন করার জদে চুরিবদ্ধ পরামশকক প্ররতষ্ঠান (বু য়েয়ের BRTC) কতৃক
ক পরামশক প্রোন করা হদয়দছ।
রবএরপআই-এর সকআইআই মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য হদত জানা র্ায়, রবএরপআই কতৃক
ক ৪২টি প্ল্দট ৪২ প্রকাদরর
Ingredient উৎপােদনর পররকল্পনা রদয়দছ; র্থা anti-biotic, anti-cholesterol, vitamin, Calcium,
anti-cancer, anti-allergy ইতযারে।
v

এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল কত সলাদকর কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব এমন প্রদশ্নর জবাদব রবএরপআই-এর সেস্য
১০ জন উিরোতার মদধ্য ৩ জন বদলদছন ১০ হাজার, ৩ জন বদলদছন ২০ হাজার, ২ জন বদলদছন ২২ হাজার, ১ জন
বদলদছন ২৫,০০০ এবাং ১ জন বদলদছন প্রায় ৫০,০০০। উদেখ্য, রশল্প পাদকক ঔর্ি রশদল্পর জনবদলর প্রায় ৮০ শতাাংশই
হদব েক্ষ ও উচ্চ-রশরক্ষত।
ঔর্ি রশল্প সরমরতর সেস্য-উিরোতাগদণর অরিকাাংদশর মদত এরপআই পাকক িালু হদল এর সকান Backward
linkage রশল্প গদড় উঠার সম্ভাবনা কম; তক্ষি Forward linkage রশল্প গদড় উঠদব।
রশল্প পাদককর বজকয সর্ন সরাসরর নেীদত না পদড় এবাং সকানভাদব র্াদত পররদবশ দূর্ণ না হয় এ জদে প্রকল্প এলাকার
স্থানীয় সকআইআই উিরোতাগদণর সজার োবী রদয়দছ।
প্রকদল্পর ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮ রবরি অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করার জদে মালামাল
(Goods) সাংক্রান্ত সমাট ১১টি কাদজর মদধ্য ৬টির িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা করা হয়। এ সকল কাজ RFQ পদ্ধরতর
মাধ্যদম সম্পন্ন হয়। বারর্ কক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন, টিইরস গঠন, সকাদটশন মূল্যায়ন, সকাদটশন অনুদমােন,
কার্ কাদেশ প্রোন ইতযারে প্ররক্রয়ায় নকছু ব্যতযয় ছাড়া রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ। কার্ ক
(Works) ক্রদয়র সক্ষদত্র সমাট ৩৩টির মদধ্য ১৭টি চুরির িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, বারর্ কক কমকপররকল্পনা অনুদমােন, রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ, টিওরস ও টিইরস গঠন, েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, চুরি
স্বাক্ষর ইতযারে প্ররক্রয়ায় নকছু ব্যতযয়/রবচুযরত ছাড়া রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ। রনব কারিত
০৫টি সসবা ক্রয় কাদজর সাংগৃহীত তদথ্য সেখা র্ায় সর্, ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর অনুসরণ করা হদয়দছ; রকন্তু QCBS
পদ্ধরতদত IEE ও EIA সমীক্ষা কাদজর রবজ্ঞাপন প্রকাশ/পুনঃপ্রকাদশ সবরশ সময় সক্ষপণ করা হদয়দছ। ১ম রবজ্ঞরপ্ত
জারীর প্রায় ১০ মাস পর পুনঃরবজ্ঞরপ্ত জারী করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর অিীদন রনমকাণািীন রবরভন্ন অবকাঠাদমার রনমকাণ কাদজ ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীসহ রনমকাণকাদজর গুণগত মান
পরামশকক রহদসদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত বুদয়দটর BRTC কতৃক
ক পরীক্ষাগাদর এবাং মাঠপর্ কাদয় পরীক্ষা করা হয়। প্রাপ্ত মালামাল
ও রফল্ড সটদের পরীক্ষার ফলাফল হদত সেখা র্ায় সর্, সকল সটদের প্ররতদবেনসমূহ উি প্ররতষ্ঠাদনর রবদশর্জ্ঞ
পরামশকক কতৃক
ক অনুদমােন করা হদয়দছ। প্রাপ্ত অনুদমােদনর রভরিদত রনমকাণকাদজর পরবতী িাপসমূহ সম্পন্ন হদয়দছ।
সদরজরমদন পর্ কদবক্ষদণর সময় রাস্তা রনমকাণ কাদজর কাদপকটিাং পর্ কন্ত সম্পন্নকৃত অাংদশ সপভদমদন্টর cross-gradient
সঠিক সেখা সগদছ। সেন রনমকাণ কাদজর workmanshipও ভাদলা সেখা সগদছ। তদব সড়ক রনমকাণ (লট-৪) কাদজর
ঠিকাোরী প্ররতষ্ঠাদনর রকছু দুব কলতা পাওয়া রগদয়দছ। সর্মন রফল্ড সটদে রাস্তার স্তররভরিক কমপ্যাকশন ১ম বার
পরীক্ষায় মানসম্মত না হওয়ায় সাংদশািন করদত হদয়দছ। এমনরক ২য় বার সটেও রকছু ফলাফল ভাল আদসরন। ৩য়
বার পরীক্ষায় প্রারন্তকভাদব (marginally) মানসম্মত ফলাফল পাওয়া রগদয়দছ।
বতকমাদন অরগ্ন রনব কাপন সেশদনর মূল ভবদনর পাইরলাং-এর কাজ িলমান। Cast-in-situ পাইল সমাপ্ত হওয়ার পর
ফাউদেশদনর সবইজ ঢালাই-এর পূদব ক pile-এর Integrity test হদব রকনা এ ব্যাপাদর সকান তথ্য পাওয়া র্ায়রন।
Underground আইটেম নহক্ষসক্ষি Integrity test কিা হক্ষল ভাল হক্ষতা।
এরপআই প্রকদল্প সকান সাইট অরফস স্থারপত হয়রন। প্রকদল্পর শুরু সথদক সাইট অরফস স্থারপত হদল কাদজর গুণগত
মান রনয়ন্ত্রণ এবাং অগ্রগরতদত সহায়ক হদতা।
প্রকদল্পর SWOT নিক্ষেষে কক্ষি প্রকক্ষেি কনতপয় শনক্তশালী নিক ও দুি যল নিক সিাক্ত কিা হক্ষয়ক্ষে র্া নিম্নরূপঃ
 বাাংলাদেশ ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদন এরগদয় র্াদব। বতকমাদন মাত্র ১০% এরপআই বাাংলাদেদশ বতরী
হয় র্া প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর বৃরদ্ধ সপদয় ৭০% হদব। ইহা প্রকক্ষেি একটি শনক্তশালী নিক।
 বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্রতযাশা- সপাশাক রশদল্পর োয় বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্পও রবব-বারণদজয
শরিশালী অবস্থান েখল করদব। ঔর্ি রশদল্পর রপ্তারনর প্রবৃরদ্ধ উিদরাির বৃরদ্ধ সপদয় বতকমাদনর ৫৮০ সকাটি
টাকার স্থদল বছদর ৫,০০০ সকাটি টাকার ঔর্ি রপ্তারনর স্বপ্ন পূরণ হদব।
 একই িত্বদর পাশাপারশ ৪২টি প্ল্দট ৪২ িরদনর এরপআই উৎপােদনর ব্যবস্থা প্রকল্পটির একটি সবল রেক।
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 প্রকল্পটিদত CETP অন্তর্ভযক্ত থাকাি ফক্ষল প্রকেটি হক্ষি একটি পররদবশ-বান্ধব গ্রীন প্রকল্প। এটি প্রকদল্পর
আদরকটি শরিশালী রেক।
 ঔর্ি রশল্প সসক্টদর আমোরন রনভকরতা হ্রাস পাদব এবাং মূল্যবান ববদেরশক মুদ্রার সাশ্রয় হদব।
 প্রকদল্পর Preliminary Design না কদর এবাং রবদশর্জ্ঞদের পরামশক ছাড়াই প্রকদল্পর ১ম রিরপরপ প্রণয়ন
প্রকদল্পর বড় দুব কল রেক। ফদল প্রকল্পটিদক বাস্তবায়নকালীন সমদয় ইদতামদধ্য ২ বার সাংদশািন করদত
হদয়দছ।
 প্রকদল্পর িীরগরতর অগ্রগরতও এর দুব কল রেক।
 CETP, Dumping yard ও Incinerator রনমকাদণর কার্ কক্রম এখদনা শুরু না হওয়া বতকমাদন প্রকদল্পর
সবদিদয় বড় দুব কল রেক।
 গত ৬ নদভির, ২০১৫ রবব বারণজয সাংস্থার (WTO) সমিাস্বত্ব অরিকার (TRIPS) কাউরন্সদল স্বদল্পান্নত
সেস্য সেশসমূদহর জদে শুল্কমুি কাঁিামাল আমোরনর সুরবিা ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত বরি কত করা হদয়দছ। ফলতঃ
CETP, Dumping Yard ও Incinerator রনমকাদণ উদযািাগদণর উৎসাদহ সনরতবািক প্রভাব সেখা
র্াদে। ইদতামদধ্য রবরসক কতৃক
ক আহবানকৃত প্ল্ট বরাদের আদবেদনও উদযািাগণ সাড়া সেনরন। এটি প্রকল্প
বাস্তবায়দন অরনশ্চয়তা বতরী কদরদছ।
এরপআই প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল সেদশর অথ কননরতক উন্নয়ন, ববদেরশক মুদ্রা অজকন এবাং কমক-সাংস্থাদনর
সুদর্াগ/সম্ভাবনা সৃরষ্ট হদব তা রনেরূপঃ
 সেদশর ঔর্ি রশদল্পর প্রবৃরদ্ধ দ্রুত গরতদত বাড়দছ। সেদশর ১০০% িারহো রমটিদয়ও ভরবষ্যদত বছদর ৫,০০০
সকাটি টাকার ঔর্ি রপ্তারন হদব। অদূর ভরবষ্যদত বাাংলাদেশ ঔর্ি রশদল্পর Global Hub হদব বদল ঔর্ি
নশে সরমরতর আশাবাে।
 জাতীয় অথ কনীরতদত অতযন্ত ইরতবািক সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব এবাং ববদেরশক মুদ্রা অজকদন প্রবৃরদ্ধ বৃরদ্ধ পাদব।
প্রকল্প সাংলগ্ন এলাকায় উদেখদর্াগ্য অথ কননরতক কমককাে বৃরদ্ধ পাদব।
 ঔর্ি রশদল্পর সারব কক েক্ষতা (Capacity building) বৃরদ্ধ পাদব। তৃতীয় রবদব বাাংলাদেশ একটি েক্ষ
ঔর্ি রশল্প শরির উোহরদণ (Paradigm) পররণত হদব।
 সারব ককভাদব সেশীয় রশদল্পর রবকাশ ঘটদব।
এনপআই প্রকক্ষেি চ্যাক্ষলঞ্জসমূক্ষহি উক্ষেখক্ষর্াগ্য হক্ষলাঃ প্রকদল্পর CETP সহ এখদনা প্রায় ৩০ শতাাংশ রনমকাণ কাজ অসমাপ্ত। এেিনক উক্ষযাক্তা তহনিক্ষল নিনেযতব্য
CETP এিং ইহাি সাক্ষথ সংনেষ্ট কাক্ষিি নিিাইিও এখক্ষিা হয়নি। এ অসমাপ্ত কাজ ভরবষ্যদত দ্রুত সম্পন্ন
করা প্রকদল্পর জদে একটি বড় িযাদলি।
 উদযািাগণদক মাঠ পর্ কাদয় সনয়া অথ কাৎ প্ল্ট হস্তান্তর ও CETP রনমকাদণ সম্পৃি করা একটি বড় িযাদলি।
সকননা রবএরপআই এবাং রবরসদকর মদধ্য স্বাক্ষররত সমদঝাতা স্মারক (MOU) অনুর্ায়ী উদযািাগণ
CETP রনমকাদণ এরগদয় আসদছন না। এটি প্রকদল্পর জদে আদরকটি িযাদলি।
 রবরসক কতৃক
ক আহবানকৃত প্ল্ট বরাদের আদবেদন রবএরপআই-এর সেস্যগণ সাড়া সেনরন। প্ল্ট বরাে প্রোন
রবলরিত হওয়া প্রকদল্পর জদে রবরাট ঝরুঁ ক।
 রনমকাণ পরবতী O&M Operator নিক্ষয়াগ কিা িতযোক্ষি প্রকক্ষেি িক্ষে আক্ষিকটি ঝনুঁ ক; মকিিা প্লট
িিাদ্দ িা কিা পর্ যন্ত O&M Operator নিক্ষয়াগ কিা র্াক্ষি িা।
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প্রকক্ষেি নিনিড় পনিিীেক্ষে-প্রিত্ত সুপানিশসমূক্ষহি উক্ষেখক্ষর্াগ্য হক্ষলাঃ
(ক) রজওরব তহরবদল গৃহীত কার্ কক্রম সম্পরককত সুপাররশঃ
১.

CETP, Dumping Yard, Incinerator ও Out-let drain (GRP drain)-সহ প্রকদল্পর সকল
অদের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লদক্ষয প্রকল্প কতৃপক ক্ষদক র্থার্থ কমক-পররকল্পনা গ্রহণ করতঃ তা বাস্তবায়দন
রনেরূপ পেদক্ষপ গ্রহণ করাঃ প্রশাসরনক ভবন, অভযন্তরীণ সড়ক, সেন, ফায়ার সেশন ভবন ইতযারের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন
করা (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.২, ৪.০৩.৩ ও ৪.০৩.৫)।
 অরগ্ন রনব কাপন সেশদনর Fire Hydrant সহ অোে র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র েরপত্র প্রকল্প পররিালক
কতৃক
ক অরবলদি আহ্বান করা (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৫)।
 পিােশযক প্রনতষ্ঠাি বুদয়দটর রবদশর্জ্ঞ সুপাররশ অনুর্ায়ী Road-cum-GRP সেন রনমকাদণর
লদক্ষয আইদটমটি CETP-এি সাক্ষথই সংনেষ্ট নিিায় উহাক্ষক CETP-এি সাক্ষথ নিেযাক্ষেি
পক্ষিক্ষেপ গ্রহে সমীিীন হদব (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৩)।
 রবএরপআই এবাং রবরসক-এর মদধ্য ২২/০১/২০০৮ ও ০৪/০৯/২০১৩ তাররদখ স্বাক্ষররত সমদঝাতা
স্মারক (MOU)-এর সংনেষ্ট িািা অনুর্ায়ী CETP, Dumping Yard ও Incinerator
রনমকাদণর সব কদশর্ কমক-পররকল্পনা রবরসক এর মাধ্যদম রবএরপআই কতৃপক দক্ষর রনকট সপ্ররণ করা
সর্দত পাদর (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৩ ও ৯.০৩)।

২. “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীষকয প্রকদল্পর োয় অোে প্রকল্পসমূদহর বাস্তবায়দনর সক্ষমতা বৃরদ্ধর লদক্ষয
রবরসক এর আওতায় অন্ততঃ সছাট আকাদরর একটি রিজাইন ইউরনট সৃরষ্ট করদত হদব। র্াদত out-sourcing
এর মাধ্যদম প্রকদল্পর রিজাইন সঠিকভাদব ও সময়মত করা র্ায়। এ রবর্দয় রবরসক ও রশল্প মন্ত্রণালয় কতৃক
ক
পেদক্ষপ গ্রহণ করা (সূত্রঃ অনুদেে ৯.০১) এবাং
৩. ক্রয় প্ররক্রয়ায় স্বেতা এবাং প্রকদল্পর ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয প্রকদল্পর প্রাক্কলন প্রণয়ন, ক্রয় প্ররক্রয়াকরণ,
কাজ মরনটররাং, মান রনয়ন্ত্রণ, রবল পররদশাি ইতযারে সম্পূন ক প্ররক্রয়াদক Software Based Computerized
Monitoring System-এি আওতায় আিাি িক্ষে BSCIC কর্তক
য ব্যিস্থা গ্রহে কিা মর্ক্ষত পাক্ষি (সূত্রঃ
অনুক্ষেি ৬.০৬)।
(খ) উদযািা তহরবদল গৃহীত কার্ কক্রম সম্পরককত সুপাররশঃ
রবব বারণজয সাংস্থার সমিা-স্বত্ব অরিকার (TRIPS) কাউনিক্ষল স্বক্ষোন্নত সেস্য সেশগুদলার জদে ঔর্ি রশদল্পর
শুল্কমুি কাঁিামাল আমোরনর সুরবিা ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত বরি কত করার সপ্রক্ষাপদট CETP, Incinerator ও
Dumping Yard নিেযাক্ষে িতযোক্ষি মর্ অচ্লািস্থা মিখা যাটে, শীঘ্রই এি মকািরূপ পনিিতযি িা হক্ষল প্রকেটিি
িাস্তি পনিনস্থনত উক্ষেখ কক্ষি নশে েন্ত্রোলয় কর্তক
য সিকাক্ষিি নিক্ষিচ্িাি িক্ষে উর্ধ্যতি পর্ যাক্ষয় উপস্থাপক্ষিি
নিষয়টি নিক্ষিচ্িা কিা সেীচ্ীি হক্ষি (সূত্রঃ অনুক্ষেি ৪.০৫ ও ৪.০৬)।
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প্রথম অধ্যায়
প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ ও রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেশ্য
১.০১ প্রকদল্পর পরররিরত
(ক) প্রকদল্পর রশদরানামঃ এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ (২য় সাংদশারিত)
(খ) প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়ঃ রশল্প মন্ত্রণালয়।
(গ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির রশল্প সাংস্থা (রবরসক।

১.০২ প্রকদল্পর পটভূরম১
বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্প সেদশর অথ কদনরতক রবকাশ, জনগদণর স্বাস্থযদসবা বৃরদ্ধ ও ববদেরশক মুদ্রা অজকদন এক
অনে ভূরমকা পালন করদছ। বতকমাদন সরকারদক রাজস্ব প্রোনকারী প্ররতষ্ঠান রহদসদব ঔর্ি রশদল্পর অবস্থান ৩য়
সদব কাচ্চ। ববদেরশক মুদ্রা অজকদনও এ রশল্প সেদশর একটি গুরুত্বপূণ ক সসক্টর রহদসদব স্থান কদর রনদয়দছ এবাং রজরিরপদত
এ সসক্টদরর অবোন দ্রুত বি কনশীল অবস্থাদন রদয়দছ। বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরত (রবএরপআই) এর সেয়া তথ্য মদতবতকমাদন ঔর্ি রশল্প সসক্টর িেক্ষি প্রায় ৯,০০০ সকাটি টাকার ঔর্ি উৎপােন কদর সেদশর িারহোর ৯৮% সমটাদত
সক্ষম হদয়দছ এবাং মাত্র ২% জীবন রক্ষাকারী ঔর্ি রবদেশ সথদক আমোরন করদছ। বাাংলাদেদশর প্রায় ৩০টি
সকাম্পানী মারককন যুিরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জামকারন, ইটারল, ইউ সক, কানািা, সনোরল্যাে ও সিনমাককসহ রবদবর ১১৭টি সেদশ
ঔর্ি রপ্তারনর মাধ্যদম ববদেরশক মুদ্রা অজকন কদর জাতীয় অথ কনীরতদত এক গুরুত্বপূণ ক অবোন রাখদছ। ৫০টি স্বদল্পান্নত
সেদশর মদধ্য বাাংলাদেশ ঔর্ি রশদল্প এখন স্বয়াংসম্পূণ ক। রবএরপআই এর োবী- সেদশর ঔর্ি রশল্প সসক্টর র্রে সরকারী
পৃষ্ঠদপার্কতায় আরও সুসাংগঠিত উপাদয় প্রদিষ্টা িালায় তদব অরিদরই ঔর্ি রপ্তারনদত বাাংলাদেশ রবরাট সাফল্য
অজকদন সক্ষম হদব এবাং সকল িরদনর অবকাঠাদমাগত সুদর্াগ-সুরবিাসহ একটি এরপআই রশল্প পাকক প্ররতষ্ঠা করা হদল
আশা করা র্ায় বাাংলাদেশ বছদর কমপদক্ষ ৫,০০০ সকাটি টাকার ঔর্ি রপ্তারন করদত সক্ষম হদব।
স্বািীনতা পূব ককাদল তথা ১৯৭১ সাদল এমনরক এর পরবতী সমদয়ও বলদত সগদল এদেশী মারলকানািীন
উদেখদর্াগ্য সকান ঔর্ি প্রস্তুতকারী সকাম্পানী রছল না। পুদরা সির েশক জুদড়ই বহুজারতক সকাম্পানীসমূহ এ সসক্টর
পুদরাপুরর েখল কদর রাদখ। তখন সর্খাদন শতকরা ৭৫ ভাগ মাদককট-দশয়ার বহুজারতক সকাম্পানীসমূদহর েখদল রছল,
সসখাদন ১৩৩টি সেশী সকাম্পানীর হাদত রছল মাত্র ২৫ ভাগ সশয়ার। আরশর েশক সথদক সেদশ ঔর্ি রশদল্পর রবকাশ
শুরু হদলও রবগত আড়াই েশদকই (১৯৯০-২০১৫) এর প্রভূত উন্নয়ন হদয়দছ। মূলতঃ ১৯৮২ এবাং পরবতীদত ২০০৫
সাদলর National Drug Policy-ই প্রিান িারলকা-শরি রহদসদব বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্প রবকাদশর মাত্রাদক
একটি অনে উচ্চতায় রনদয় র্ায়। এছাড়াও ১৯৮২ সাদলর Drug Control Ordinance নব্বইদয়র েশদক ঔর্দির
উৎপােন বহুগুদণ বারড়দয় সেয়। ফদল সুফলদভাগী সেশী ঔর্ি সকাম্পানীসমূহ তাদের উৎপােন বৃরদ্ধদত মদনারনদবশ
কদর ও ব্যবসার উিদরাির সমৃরদ্ধ সািদন সক্ষম হয়। অবদশদর্ সেশী সকাম্পানীসমূদহর অভাবনীয় উন্নরতদত বহুজারতক
সকাম্পানীসমূহ সেশী সকাম্পানীসমূদহর রনকট তাদের সশয়ারসমূহ রবক্রয় কদর সেয়। ঔর্ি প্রশাসদনর তথ্য অনুর্ায়ী
১৯৮১ সাদল সর্খাদন সেশী সকাম্পানীসমূদহর স্থানীয় উৎপােদন মাদককট সশয়ার রছল মাত্র ১৭৫ সকাটি টাকা, সসখাদন
১৯৮৫ সাদল এর পররমাণ বৃরদ্ধ সপদয় োঁড়ায় ৩২৫ সকাটি টাকা।
ক্রমরবকাশমান এ ঔর্ি রশল্প সসক্টদরর জদে সর্ পররমাণ কাঁিামাল প্রদয়াজন তার শতকরা ৯০ ভাগই রবদেশ
সথদক আমোরন করদত হয়। বাাংলাদেশদক ঔর্দির আন্তজকারতক বাজার িদর রাখদত হদল এবাং নতুন বাজার সৃরষ্ট
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করদত হদল ঔর্দির কাঁিামাল রনদজদকই বতরর করদত হদব। তাই সেদশ পররকরল্পতভাদব ঔর্দির কাঁিামাল
উৎপােদনর জে একটি রশল্প পাকক স্থাপন একান্ত প্রদয়াজন। ঔর্ি রশল্প সরমরতর সেয়া তথ্য অনুর্ায়ী এ রশল্প পাকক
স্থাপন করা হদল বাাংলাদেশ ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাদলর বতকমান িারহোর ৭০% পর্ কন্ত পূরণ করদত সক্ষম হদব। এছাড়াও
ঔর্ি রশল্প সসক্টর রবদবর ৫০টি স্বদল্পান্নত সেশসহ অোে সেদশও সপদটন্ট ঔর্ি রপ্তারন কদর প্রচুর মূল্যবান ববদেরশক
মুদ্রা অজকন করদত পারদব।
এ সুদর্াগ কাদজ লাগাদনার লদক্ষয, সেদশ ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাদলর িারহো পূরদণর জদে এবাং বাাংলাদেশ
ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্রস্তাবনার রভরিদত একটি এরপআই রশল্প পাকক স্থাপদনর খুবই প্রদয়াজনীয়তা সেখা সেয়। এ
সপ্রক্ষাপদট সেদশর ঔর্ি রশদল্পর ক্রম-রবকাশ রনরশ্চত করার লদক্ষয রশল্প মন্ত্রণালয় কতৃক
ক গঠিত স্থায়ী-স্থান রনব কািন
করমটি ঢাকা সথদক ৩৭ রকঃরমঃ দূদর ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসড়ক সাংলগ্ন েরক্ষণ পাদবক মুন্সীগি সজলার গজাররয়া
উপদজলার বাউরশয়া সমৌজায় একটি এরপআই রশল্প পাকক স্থাপদনর সুপাররশ কদর। এ সুপাররদশর সপ্ররক্ষদত সরকার
এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ প্রকল্প অনুদমােন কদর। তারই ফদলাশ্রুরতদত বতকমাদন এটি রবরসক কতৃক
ক বাস্তবায়নািীন
রদয়দছ।
১.০৩ প্রকদল্পর অবস্থানঃ উপদজলা-গজাররয়া, সজলা-মুন্সীগি, প্রকদল্পর সের েপ্তর-মরতরঝল, ঢাকা। প্রকদল্পর অবস্থান
সেখাদনা সাইট প্ল্যান ও প্ল্দটর সল-আউট প্ল্যান পরররশষ্ট ‘ক’ ও ‘খ’-সত সেয়া হদলা।
১.০৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালঃ
সারণী ১.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল

বাস্তবায়ন কাল
ক. মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী
খ. ১ম সাংদশারিত
গ. ব্যয়-বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক সময় বৃরদ্ধ
ঘ. ২য় সাংদশারিত
ঙ. ব্যয়-বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক সময় বৃরদ্ধ

প্রকল্প শুরুর তাররখ
জানুয়ারী ২০০৮
জানুয়ারী ২০০৮
জানুয়ারী ২০০৮
জানুয়ারী ২০০৮
জানুয়ারী ২০০৮

প্রকল্প সমারপ্তর তাররখ
রিদসির ২০১০
রিদসির ২০১১
রিদসির ২০১২
জুন ২০১৫
জুন ২০১৬

১.০৫ প্রকল্প ব্যয়ঃ
সারণী ১.১ প্রকল্প ব্যয়

প্রকল্প ব্যয়

মূল রিরপরপ

১ম সাংদশারিত

ক. টাকা (রজওরব)
খ. উদযািা তহরবল
গ. সমাট

১৮৮.০০
২৫.০০
২১৩.০০

২০৮.৫০
২৫.০০
২৩৩.৫০

ব্যয় বৃনিি
শতকিা হাি
১০%
০%
৯%

(সকাটি টাকায়)
২য় সাংদশারিত
ব্যয় বৃনিি
শতকিা হাি
২৫১.৮৫৭৫
৩৩.৯৭%
৮০.০০
২২০.০০%
৩৩১.৮৫৭৫
৫৫.৮০%

১ সূত্রঃ

১) RDPP, API Industrial Park (2nd Revised) BSCIC, Dhaka, August, 2013.
২) www.the-pharmaceuticals-industry-of-Bangladesh.

৩) বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতি বারর্ কক সািারণ সভা (২০১৫-১৬), ৩১ মাি ক, ২০১৬।
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১.০৬ প্রকদল্পর প্রিান অদের ব্যয় রবভাজনঃ
২০১৪ সাদলর সফব্রুয়ারর মাদস ECNEC সভায় প্রকল্পটির ২য় সাংদশারিত রিরপরপ অনুদমারেত হয়। ২য় সাংদশারিত
রিরপরপ’র প্রিান অদের কাদজর পররমাণ ও অেরভরিক ব্যয় রবভাজন সারণী ১.৩ এ সেখাদনা হদলা।
সারণী ১.৩ ২য় সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী ব্যয় রবভাজন।
ব্যয় খাত/কার্ কাবলী

ক্ররমক
নাং
ক.
১.
২.
৩.

পররমাণ

রজওরব
রাজস্ব ব্যয়ঃ
সবতন ভাতারে
সরবরাহ ও সসবা
সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ

ব্যয়

৬ জন
সথাক
সথাক

২২২.০৩
৪৪৮.৮৭
৪.০০
৬৭৪.৯০

০.৬৭%
১.৩৫%
০.০১%
২.০৩%

সথাক
২০০ একর (৮০.৯৭২
সহক্টর)

৫৪.১৯
৬৮৩৫.৮৭

০.১৬%
২০.৬০%

৪১৪২৫১২ ঘনরমটার

৪৯২৯.৫৯
১২০১৩.৪৮

১৪.৮৬%
৩৬.২০%

৬৭৭.১২
২৪৫১০.৮৫
২৫১৮৫.৭৫

২.০৪%
৭৩.৮৬%
৭৫.৮৯%

৮০০০.০০
৩৩১৮৫.৭৫

২৪.১১%
১০০.০০%

উপ-দমাট (ক)
খ.
৪.
৫.

মূলিন ব্যয়ঃ
সম্পে সাংগ্রহ ও ক্রয়
ভূরম অরিগ্রহণ

৬.
(১)
(২)
৭.

রনমকাণ ব্যয়
ভূরম উন্নয়ন
অোে রনমকাণ (ভবন, সড়ক, সেন, পারন, রবদুযৎ,
গ্যাস সরবরাহ ও অরগ্ন রনব কাপণ সেশন ইতযারে)
মূল্যবৃরদ্ধ (Cost escalation)
উপ-দমাট (খ)

সমাট (ক+খ)=
উদযািা তহরবল
রসইটিরপ রনমকাণ

সব কদমাট

(লক্ষ টাকায়)
সমাট ব্যদয়র
শতকরা হার

উপদরর সারণী হদত সেখা র্ায়, ভূরম অরিগ্রহণ প্রকদল্পর ২০.৬%, ভূরম উন্নয়ন কাজ ১৪.৮৫৫%, ভবন, সড়ক, সেন,
পারন, রবদুযৎ, গ্যাস ও অরগ্ন রনব কাপণ সেশন ইতযারে ৩৬.২০১% এবাং উদযািা তহরবল অথ কাৎ CETP, Dumping
Yard ও Incinerator নিেযাে ব্যয় মোট প্রকে ব্যক্ষয়ি ২৪.১০৬%।
১.০৭ প্রকদল্পর উদেশ্যঃ
প্রকদল্পর প্রিান উদেশ্যসমূহ রনেরূপঃ
১)
ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদনর লদক্ষয একটি পররদবশ-বান্ধব রশল্প-পাকক স্থাপন।
২)

ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদনর জে ৪২টি প্ল্দট এরপআই রশল্প স্থাপদনর সুরবিাদথ ক ভূরম উন্নয়দন
ক
৪১,৪২,৫১২ ঘন রমটার মাটি ভরাট, ৪১,৮৮৭ বগরমটার
অভযন্তরীণ রাস্তা রনমকাণ, ১২,৯৩২ রমটার সেদনজ
স্ট্রাকিার রনমকাণ, ১২ রকঃরমঃ রবদুযৎ লাইন রনমকাণ, রবদুযৎ সঞ্চালন লাইন ও সাব-দেশন স্থাপন, পারন ও
গ্যাস সাংদর্াগ লাইন, CETP, আবজকনা সফলার ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার জদে Incinerator
রনমকাণসহ রশল্প পাদককর অবকাঠাদমাগত সুরবিারে স্থাপন।
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৩)
৪)

ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদনর মাধ্যদম সেদশ ঔর্দি স্বরনভকরতা অজকন, ঔর্ি আমোরনর রবকল্প ব্যবস্থা
সৃরষ্টসহ মূল্যবান ববদেরশক মুদ্রা বাঁিাদনা/সাশ্রয়।
রশল্পায়দনর মাধ্যদম সেদশ কমক-সাংস্থান সৃরষ্ট।

১.০৮ রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ কক্রদমর উদেশ্যঃ
ক)
প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা ও অরজকত অগ্রগরত পর্ কাদলািনা করা এবাং রবচুযরতর কারণসমূহ রিরিত করা।
খ)
গ)
ঘ)

ঙ)
ি)

প্রিান প্রিান কাজসমূহ পর্ কদবক্ষণ করা এবাং এগুদলার কার্ ককাররতা সম্পদকক তথ্য সাংগ্রহ কদর মন্তব্য প্রোন
করা।
প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের কাজসমূদহর পররমাণ ও গুণগত মান র্ািাই করা।
প্রকদল্পর মালামাল সাংগ্রহ (Goods), কার্ ক (Works) ও সসবা (Services) প্যাদকজসমূদহর ক্রয়
প্ররক্রয়াকরদণ (েরপত্র আহবান, েরপত্র মূল্যায়ন, অনুদমােন প্ররক্রয়া, কার্ কাদেশ প্রোন ইতযারে) রপরপআর ২০০৮ এর রবরিসমূহ র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা।
প্রকদল্পর িকুদমন্ট ও প্রকল্প এলাকার বতকমান অবস্থা রবদবিনা কদর প্রকদল্পর SWOT রবদের্ণ করা।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল আথ ক-সামারজক সর্ সকল সুফল অরজকত হদে তা রনরূপণ করা।

ছ)

প্রকদল্পর বতকমান অবস্থার পর্ কদবক্ষণ সথদক রশক্ষা রনদয় প্রকদল্পর ব্যয়-পরররমরতকরণ, প্রকল্প বাস্তবায়দন েক্ষতা
বৃরদ্ধ, প্রারতষ্ঠারনক ও আরথ কক রবর্দয় সটকসই ব্যবস্থাপনা উন্নয়দন সুপাররশ করা।

জ)

রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর অে-রভরিক Planning Procedure ও Work-plan অনুসরণ করা হদয়দছ
রকনা তা পর্ কাদলািনা করা।
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রিতীয় অধ্যায়
কমক-পররকল্পনা ও কমক-পদ্ধরত
২.০১ পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর প্রিান োরয়ত্বঃ
কমক-পরররি (TOR) অনুর্ায়ী রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেশ্যাবলী (Objectives) সামদন সরদখ একটি সমরিত
কমক-পররকল্পনায় পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বসমূহ রনেরূপঃ
ক)

িকুদমন্ট সাংগ্রহ ও আদলািনার জদে প্রকল্প পররিালদকর ঢাকাস্থ কার্ কালয় এবাং সদরজরমদন পর্ কদবক্ষদণর
জে প্রকল্প সাইদট প্রদয়াজনীয় পররেশকন করা।

খ)

সদরজরমদন পররেশকদনর মাধ্যদম প্রকদল্পর অেরভরিক (Component-wise) প্রকৃত অগ্রগরত পর্ কাদলািনা
ও তার গুণগত মান সম্পদকক মতামত প্রোন করা।

গ)

িলমান কার্ কক্রদমর সামরগ্রক বাস্তবায়ন সমস্যাবলী রিরিত করা এবাং সমািাদনর রবর্দয় প্রস্তাবনা সপশ করা।

ঘ)

ক্রয়-কার্ কক্রদমর আওতায় সটোর প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তার জদে িকুদমন্ট
সাংগ্রহ করা ও পর্ কাদলািনা কদর প্ররতদবেদন অন্তর্ভকি করা।

ঙ)

প্রকদল্পর সরহত প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব জরড়ত সুরবিাদভাগী ব্যরিবদগরক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা।

ি)

প্রকল্প পররিালক, ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি, সাংরেষ্ট সপশাজীরব ও সেকদহাল্ডারদের (Stakeholder)
সাদথ রনরবড় আদলািনা ও মত রবরনময় সভা (Consultative Meeting) করা।

ছ)

সাংরেষ্ট সেকদহাল্ডারদের সরহত সফাকাস গ্রুপ আদলািনা (FGD) অনুষ্ঠান করা।

জ)

প্রকদল্পর সষ্টকদহাল্ডার ও সুরবিাদভাগীদের সাদথ মত রবরনমদয়র জদে প্রকল্প এলাকায় একটি স্থানীয় পর্ কাদয়র
কমকশালার আদয়াজন করা।

ঝ)

প্রকদল্পর েরললারে পর্ কাদলািনা এবাং প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের কার্ ককাররতা র্ািাই কদর
করা।

ঞ)

প্রকদল্পর সারব কক রবর্য়ক উপাি সাংগ্রহ করতঃ রবরভন্ন পর্ কাদয় প্রাররম্ভক, খসড়া, চূড়ান্ত খসড়া, ও চূড়ান্ত
পররবীক্ষণ প্ররতদবেনসমূহ প্রস্তুত করা এবাং সটকরনকযাল করমটি ও রেয়াররাং করমটির অনুদমােন গ্রহণ
করা।

ট)

রনরবড় পররবীক্ষদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যারে জাতীয় পর্ কাদয়র Dissemination ওয়াককশদপ উপস্থাপন করা
এবাং ওয়াককশপ সথদক প্রাপ্ত সুপাররশমালা অন্তর্ভকি কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত করা।

ঠ)

কমক-পরররি (TOR) এর শতকানুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক চূড়ান্ত প্ররতদবেন োরখল করা।

5

SWOT

রবদের্ণ

২.০২ কমক-পররকল্পনা (Work-plan):
(ক) এরপআই রশল্প-পাকক রনমকাণ প্রকদল্পর রনরবড়-পররবীক্ষণ কার্ কক্রদমর সময়সীমা িার মাস রনি কাররত রছল। প্রকল্প
পররেশকদনর মাধ্যদম প্রকদল্পর অগ্রগরত পর্ কাদলািনা, মাঠ পর্ কায় সথদক তথ্য সাংগ্রহ, প্রকদল্পর কাদজর গুণগত ও
পররমাণগত মান র্ািাই ইতযারে তথ্য সাংগ্রহ, তথ্য রবদের্ণ ও রবদেরর্ত তথ্যারের সাহাদে প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ
৪ পর্ কাদয় সম্পন্ন করা হদয়দছ। রনদে প্রবাহ-রিদত্রর সাহাদে কমক-পররকল্পনার প্রিান কার্ কক্রম (activity) সমূহ
সেখাদনা হদলাঃ

পররবীক্ষণ
কার্ কক্রদমর সূিনা
(Kick Off)

প্রাররম্ভক
প্ররতদবেন

• আইএমইরি কমককতকাদের সাদথ প্রাররম্ভক সভা।
• আইএমইরি'র োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমককতকার রনকট হদত প্রকদল্পর িকুদমন্টসমূহ সাংগ্রহ করা।
• প্রকল্প কমককতকাদের সাদথ আদলািনামূলক সভা।

•
•
•
•

প্রকল্প সাইট পররেশকন।
প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) প্রণয়ন।
প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন।
সটকরনকযাল করমটিদত গৃহীত প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) রেয়াররাং করমটিদত
উপস্থাপন।
• রেয়াররাং করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (চূড়ান্ত) োরখল।

• প্রকল্পকাজ সদরজরমদন পররেশকন করা, পররবীক্ষণ ও র্ািাই করা।
• ক্রয় প্ররক্রয়ার িকুযদমন্টসমূহ পর্ কাদলািনা করা।
• প্রকল্প পররিালকসহ প্রকদল্পর সাদথ সাংরেষ্ট কমককতকাবৃন্দ, পরামশকক ও ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরিসহ
সাংরেষ্ট সকদলর (stakeholders) -এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ, (KII)-এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা।
খসড়া প্ররতদবেন • সফাকাস গ্রুপ আদলািনা অনুষ্ঠান করা।
• স্থানীয় পর্ কাদয় ওয়াককসপ আদয়াজন করা।
• খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ এবাং সটকরনকযাল ও রেয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন করা।

খসড়া চূড়ান্ত
প্ররতদবেন

• রেয়াররাং করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন
• খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন Dissemination কমকশালায় উপস্থাপন

• Dissemination কমকশালার সুপাররশ অনুর্ায়ী চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং োরখল করা
চূড়ান্ত প্ররতদবেন

রিত্র ২.১ কার্ কক্রদমর প্রবাহ-রিত্র
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(খ) এরপআই রশল্প-পাকক রনমকাণ প্রকদল্পর রনরবড়-পররবীক্ষণ কার্ কক্রম িার মাদসর মদধ্য সমারপ্তর লদক্ষয সর্ সপ্তাহরভরিক
কমকপররকল্পনা অনুসরণ করা হয় তা রনদে গ্যান্ট-িাদট কর সাহাদে সেখাদনা হদলাঃ
কার্ কক্রম
(Activity)
১

২
৩

৪

৫

৮
৯

সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন/সভা

৭

৫

প্রকদল্পর িকুযদমন্টসমূহ সাংগ্রহ করা,
প্রকল্প
কমককতকাদের
সাদথ
আদলািনামূলক সভা ও প্রকল্প সাইট
পররেশকন এবাং প্রশ্নমালাসহ প্রাররম্ভক
প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং সটকরনকযাল
করমটিদত োরখল
প্রাররম্ভক প্ররতদবেন সটকরনকযাল
করমটিদত উপস্থাপন
সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুসাদর
প্রাররম্ভক প্ররতদবেন সাংদশািন করতঃ
রেয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন এবাং
চূড়ান্ত অনুদমােন
সভৌত কাজ পররেশকন ও তথ্য-উপাি
সাংগ্রহ এবাং সভৌত ও আরথ কক অগ্রগরত
পররবীক্ষণ
ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ
প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্ কাদয়র
কমকশালার আদয়াজন।
সাংগৃহীত তথ্য রবদের্ণ ও খসড়া
প্ররতদবেন প্রণয়ন
খসড়া প্ররতদবেন োরখল

৬

সফব্রুয়ারর’১৬
১ ২ ৩ ৪

সপ্তাহরভরিক কমকসূরি (গ্যান্ট-িাদট ক)
মাি ক’১৬
এরপ্রল’১৬
৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০ সটকরনকযাল করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী
খসড়া প্ররতদবেন সাংদশািন ও োরখল
১১ রেয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন/সভা
১২ রেয়াররাং করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী
খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন োরখল
১৩ জাতীয় পর্ কাদয়র ওয়াককশদপ খসড়া
চূিান্ত প্ররতদবেন উপস্থাপন
১৪ কমকশালার সুপাররশ অনুর্ায়ী চূড়ান্ত
প্ররতদবেন প্রণয়ন

রিত্র- ২.২ গ্যান্ট-িাদট ক কমক-পররকল্পনা
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১৩

সম’১৬
১৪ ১৫ ১৬

(গ) ২৭-০১-২০১৬ তাররদখ আইএমইরি’র সাদথ স্বাক্ষররত চুরি অনুর্ায়ী ৩১-০৫-২০১৬ তাররদখর পূদব কই রনরবড়
পররবীক্ষণ কার্ কক্রম সমারপ্তর লদক্ষয রনরে কষ্ট তাররখ-রভরিক কমকসূরি সারণী ২.১ এ উদেখ করা হদলা।
সারণী ২.১ তাররখ রভরিক কমক-পররকল্পনা

ক্ররমক
কার্ কাবলী
সময়
নাং
১. প্রকল্প কমককতকাদের সাদথ আদলািনামূলক সভা, প্রকল্প সাইট পররেশকন, ০১/০২/২০১৬ - ১৪/০২/২০১৬

৪.
৫.
৬.
৭.

প্রশ্নমালাসহ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং সটকরনকযাল করমটিদত োরখল
প্রাররম্ভক প্ররতদবেন সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন
সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুসাদর প্রাররম্ভক প্ররতদবেন সাংদশািন করতঃ
রেয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন এবাং অনুদমােন
সভৌত ও আরথ কক অগ্রগরত পররবীক্ষণ এবাং তথ্য-উপাি সাংগ্রহ
ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ
প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্ কাদয়র কমকশালার আদয়াজন।
সাংগৃহীত িাটা রবদের্ণ ও খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন

৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

খসড়া প্ররতদবেন োরখল
সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন/সভা
সটকরনকযাল করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী খসড়া প্ররতদবেন সাংদশািন ও োরখল
রেয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন/সভা
রেয়াররাং করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন োরখল
জাতীয় পর্ কাদয়র Dissemination ওয়াককশপ
কমকশালার সুপাররদশর রভরিদত চূড়ান্ত প্ররতদবেন োরখল

২.
৩.

২২/০২/২০১৬
২৩/০২/২০১৬ - ২০/০৩/২০১৬
০৩/০২/২০১৬ – ২২/০৪/২০১৬
২৩/০২/২০১৬ – ১৫/০৪/২০১৬
২০/০৪/২০১৬
১০/০৪/২০১৬ - ২৪/০৪/২০১৬
২৫/০৪/২০১৬
২৮/০৪/২০১৬
০২/০৫/২০১৬
০৫/০৫/২০১৬
০৯/০৫/২০১৬
১২/০৫/২০১৬
১৫/০৫/২০১৬

২.০৩ কমক-পদ্ধরত (Methodology):
২.০৩.১ রনরবড় পররবীক্ষদণ তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর উপায়সমূহ (DCI):
প্রকল্পটি সমারপ্তর মূল সময় রছল ৩ বছর। রকন্তু ইদতামদধ্য ৮ বছর অরতবারহত হদয়দছ। প্রকদল্পর কার্ কপরররি ও ব্যয়
বৃরদ্ধ সপদয় প্রকল্পটি ২য় বার সাংদশারিত হদয়দছ। মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত প্রকদল্পর সারব কক বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৭০% এবাং
আরথ কক অগ্রগরত ৫৮%। আইএমইরি কতৃক
ক ইদতামদধ্য সুপাররশকৃত বরি কত সময়সীমা জুন, ২০১৬। উপদরাি
সপ্রক্ষাপদট প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষদণর জদে রনদের কমকপদ্ধরতসমূহ অনুসরণ করা হয়ঃ পরামশকক ব্যরিগণ (Consultant Personnel) কতৃক
ক সদরজরমদন প্রকল্প পররেশকন এবাং
প্রকদল্পর িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা;
 গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারী ব্যরিবদগরক সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ;
 সফাকাস গ্রুপ আদলািনা (FGD) পররিালনা করা;
 ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা;
 পরামশকক (BRTC, BUET) কতৃক
ক কাদজর গুণগত মান পরীক্ষার ‘Field Test’ সমূহ পর্ কদবক্ষণ
করা; ইদতামদধ্য সম্পন্নকৃত রফল্ড সটে ও সলভদরটরী সটদের ফলাফলসমূহ পরীক্ষা করা এবাং
 স্থানীয় পর্ কাদয় কমকশালার আদয়াজন।
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২.০৩.২ রবস্তাররত কমক-পদ্ধরতঃ
(ক) অনুদেে ২.০১-এ বরণ কত প্রিান কার্ ক সম্পােদনর লদক্ষয পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর পরামশকক ও কমীবৃন্দ সাইট
পররেশকন কদর প্রকদল্পর পররমাণগত ও গুণগত উপাি সাংগ্রহ কদরন। টীম রলিার স্বয়াং এবাং অোে পরামশকক
ব্যরিগণ (Consultant Personnel) প্রকদল্পর িকুদমন্ট র্থা রিরপরপ, অগ্রগরতর প্ররতদবেন, পররদবশ সাংক্রান্ত
সমীক্ষা ইতযারে পুাংখানুপুাংখভাদব পর্ কাদলািনা কদরন। রবরসক সিয়ারম্যান, প্রকল্প পররিালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও
অোে কমককতকাবৃদন্দর সাদথ তাঁদের ঢাকা অরফস এবাং সাইট অরফদস সাক্ষাৎ কদরন। এছাড়াও পরামশককগণ প্রকল্প
পররিালদকর সাদথ এবাং প্রকদল্পর রনমকাণ কাদজর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমককতকা ও রনমকাতা প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরির সাদথ
মতরবরনময়/পরামশককমূলক সভা কদরন।
প্রকল্পটির পররবীক্ষণ কাদজ গত ৩-২-২০১৬ তাররদখ প্রকল্প পররিালদকর েপ্তদর ১টি প্রাররম্ভক পররবীক্ষণ সভা করা
হয়। সভায় প্রকল্প পররিালক, রবরসদকর উপ-প্রিান প্রদকৌশলী এবাং পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর টীম রলিার, িাটা ব্যবস্থাপনা
রবদশর্জ্ঞ ও প্ররকউরদমন্ট রবদশর্জ্ঞ উপরস্থত রছদলন। ঐ রেনই পরামশককবৃন্দ প্রকদল্পর কাজ সদরজরমদন পররেশকন
কদরন। পররেশকনকাদল প্রকদল্পর বতকমান অবস্থা পর্ কদবক্ষদণ সেখা র্ায়- প্রকদল্পর কদয়কটি অদের কাজ সমাপ্ত হদয়দছ,
কদয়কটি িলমান এবাং কদয়কটি এখদনা শুরু হয়রন। রবরসদকর প্রদকৌশলীবৃন্দ ছাড়াও প্রকদল্পর কাজ তোররকর জদে
BUET এর BRTC সক পরামশকক রনদয়াগ করা হদয়দছ। এ সপ্ররক্ষদত পরবতীদত রবরসক ও বুদয়দটর সাংরেষ্ট রবভাদগর
সাদথ সমিয় কদর প্রকদল্পর কাজসমূহ প্রদয়াজন অনুর্ায়ী পররবীক্ষণ সমদয় পররেশকন করা হদয়দছ।
প্রকল্পটি রনি কাররত সময়াদে সশর্ হদল অথ কননরতক ও সামারজক সপ্রক্ষাপদট রক রক সুফল পাওয়া সর্ত; রনি কাররত সমদয়
সশর্ না হওয়ায় সেদশর রক রক ক্ষরত হদয়দছ এর জদে িকুদমন্টসমূহ পর্ কাদলািনা করা হদয়দছ এবাং এর একটি
রবদের্ণ-িমী ব্যাখ্যা অত্র প্ররতদবেদন অন্তর্ভকি করা হদয়দছ।
খ) প্রকল্প পররিালক ও প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ সাংরেষ্ট কমককতকাবৃন্দ, রিজাইন ও তত্ত্বাবিান কাদজ রনদয়ারজত
BUET এর পরামশককবৃন্দ, প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি, প্রকল্প এলাকার
স্কুল/কদলদজর রশক্ষক ও এলাকার জনসািারদণর মধ্য হদত প্রকল্প সম্পদকক অবরহত গুরুত্বপূণ কতথ্যপ্রোনকারী ব্যরিদের
সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহদণর মাধ্যদম প্রকদল্পর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এ জদে ৩টি প্রশ্নমালা (সাংযুরি-১ক, ১খ, ১গ
এর মাধ্যদম তাঁদের বিব্য গ্রহণ করা হয়। এ প্রশ্নমালায় SWOT রবদের্দণর জদেও প্রশ্ন অন্তর্ভকি করা হদয়দছ।
সকআইআই এর প্রস্তারবত নমুনা সেকদহাল্ডারগদণর সাংখ্যা সারণী ২.২ সত সেয়া হদলা।
সারণী ২.২ সকআইআই এর সেকদহাল্ডারগণ
প্রশ্নমালা নাং সকআইআই সেকদহাল্ডার
প্রস্তারবত নমুনার সাংখ্যা
সাংযুরি-১ক ১. রশল্প মন্ত্রণালদয়র কমককতকা/প্ররতরনরি
০২ জন
২. রবরসদকর সিয়ারম্যান
০১ জন
৩. রবরসদকর প্রকল্প সাংরেষ্ট কমককতকা
০১ জন
৪. প্রকল্প পররিালক
০১ জন
৫. এরপআই প্রকদল্পর উপ-প্রিান প্রদকৌশলী, সহকারী প্রদকৌশলী
০২ জন
৬. পরামশকক প্ররতষ্ঠান রবআরটিরস’র রবদশর্জ্ঞ/প্রদকৌশলী
০২ জন
৭. প্রকদল্পর রনমকাতা প্ররতষ্ঠানসমূদহর প্ররতরনরি
০৪ জন
৮. প্রকদল্প গ্যাস, রবদুযৎ সরবরাহকারী প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরি
০২ জন
সমাট=
১৫ জন
সাংযুরি-১খ বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি
১৫ জন
সাংযুরি-১গ ১. প্রকল্প এলাকায় ইউরনয়ন পররর্দের সিয়ারম্যান/সরিব
২. প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় সমিার/মরহলা সমিার
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০১ জন
০৩ জন

৩. স্থানীয় স্কুল/কদলদজর রশক্ষক
৪. এলাকার সুিীজন
৫. এলাকার জনসািারণ
সমাট=
সব কদমাট=

০৪ জন
০৪ জন
০৮ জন
২০ জন
৫০ জন

(গ) প্রকল্প পররবীক্ষদণর অেতম উপাি সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) রহদসদব সফাকাস গ্রুপ আদলািনা (FGD) পররিালনা
করা হয়। এ জদে সাংযুরি-২ক ও ২খ সত বরণ কত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হদয়দছ। এ প্রশ্নমালায় SWOT রবদের্দণর
জদেও প্রশ্ন অন্তর্ভকি করা হয়। এফরজরি আদলািনা অনুষ্ঠাদনর সাংখ্যা রছল ২টি এবাং ১টির স্থান রছল “প্রকল্প
পররিালদকর েপ্তর” এবাং অপরটির স্থান বাউরশয়া ইউরনয়ন পররর্ে কার্ কালয়। সারণী-২.৩ এ বরণ কত আদলািকবৃন্দ
(Discussant) সক এফরজরি সভায় আমন্ত্রণ জানাদনা হদয়রছল। উভয় এফরজরি সভায় সভাপরতত্ব কদরন প্রকল্প
পররিালক।
সারণী ২.৩ এফরজরি এর সেকদহাল্ডারগণ
ক্ররমক এফরজরি সেকদহাল্ডার
প্রস্তারবত নমুনার সাংখ্যা
নাং
এফরজরি, ঢাকা এফরজরি,বাউরশয়া
০১. রশল্প মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি
০১ জন
০১ জন
০২. প্রকদল্পর কমককতকা
০২ জন
০২ জন
০৩. আইএমইরি’র প্ররতরনরি
০১ জন
০১ জন
০৪. বুদয়দটর BRTC- এর প্ররতরনরি
০১ জন
০১ জন
০৫. বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি
০৫ জন
০২ জন
০৬. প্রকদল্পর কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাোরবৃদন্দর প্ররতরনরি
০২ জন
০২ জন
০৭. স্থানীয় স্কুল/কদলদজর রশক্ষক
০১ জন
০১ জন
০৮. স্থানীয় এনরজও’র মরহলা প্ররতরনরি/স্কুদলর মরহলা রশক্ষক
০১ জন
০৯. বাউরশয়া ইউরনয়ন পররর্দের সিয়ারম্যান
০১ জন
১০. বাউরশয়া ইউরনয়ন পররর্দের সমিার/মরহলা সমিার
০২ জন
১১. স্থানীয় সুরিজন
০১ জন
সব কদমাট=
১৪ জন
১৪ জন
(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়দন মালামাল (Goods), কার্ ক (work) ও সসবা (service) প্যাদকজসমূদহর ক্রয় প্ররক্রয়াকরদণ র্থা েরপত্র আহবান, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, কার্ কাদেশ-প্রোন ইতযারে প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮
এর রবরিসমূহ র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা হয়। এজদে সাংযুরি-৩ এ বরণ কত সিকরলে
ব্যবহার করা হদয়দছ। প্রকল্প পররিালদকর েপ্তর হদত সাংগৃহীত তথ্য মদত, এ প্রকদল্প ইদতামদধ্য ৫৪টি ক্রয়চুরি
সম্পারেত হদয়দছ, র্ার মদধ্য মালামাল ১১টি, কার্ ক ৩৩টি এবাং সসবা ১০টি। প্রদতযক প্রকার ক্রয়চুরি হদত কমপদক্ষ
৫০% কদর নমুনা রহদসদব সমাট ২৮টি ক্রয়চুরি পর্ কাদলািনা করা হদয়দছ র্ার রবস্তাররত ৬ষ্ঠ অধ্যাদয় বণ কনা করা হদলা।
(ঙ) পরামশকক (BRTC, BUET) কতৃক
ক কাদজর গুণগত মান পরীক্ষার ‘Field Test’ িলাকালীন সমদয় অত্র
প্ররতষ্ঠাদনর পরামশকক/প্রদকৌশলীগণ উহা পর্ কদবক্ষণ কদরন; সম্পারেত প্রিান কাদজর কার্ ককাররতা পরীক্ষা করা হয়
এবাং কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও কাদজর গুণগত মান পরীক্ষার ফলাফল সাংগ্রহ কদর উহা র্ািাই করা হয়। পররবীক্ষণ
প্ররতদবেদন এ সব তথ্য অন্তর্ভকি করা হদয়দছ। পররবীক্ষণ কাদজ োরয়ত্বপ্রাপ্ত অত্র প্ররতষ্ঠাদনর পরামশককবৃন্দ তাঁদের
অরভজ্ঞতার আদলাদক কাদজর ্রুটটি-রবচুযরত সম্পদকক এবাং অসমাপ্ত কাজসমূহ সমাপ্তকরদণর জদে পরামশক প্রোন
কদরদছন।
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(ি) স্থানীয় পর্ কাদয় কমকশালাঃ তথ্য সাংগ্রহ কাদজর সশর্ পর্ কাদয় প্রকল্প এলাকায় ১টি স্থানীয় পর্ কাদয়র কমকশালার
আদয়াজন করা হয় (TOR অনুর্ায়ী)। এ কমকশালায় আইএমইরি, পররকল্পনা করমশন, রশল্প মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি,
প্রকদল্পর অোে সেকদহাল্ডারগণ ও সুরবিাদভাগীদের সাদথ মতরবরনময় করা হদয়দছ।
২.০৪ প্রশ্নমালা ও সিকরলে প্রণয়নঃ প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের ববরশষ্টয অনুর্ায়ী প্রাথরমকভাদব রকছু প্রশ্নমালা ও
সিকরলষ্ট প্রণয়ন করা হদয়দছ র্া প্ররতদবেদনর সাংযুরিসমূদহ সেখাদনা হদয়দছ। প্রণীত প্রশ্নমালা এবাং সিকরলদের ছক
ক কদর চূড়ান্ত করা হয়। KIIসটকরনকযাল ও রেয়াররাং করমটির সেস্যগদণর মতামদতর রভরিদত সাংদশািন ও পুনগঠন
এর জদে ৩টি প্রশ্নমালা করা হয় (সাংযুরি-১ক, ১খ ও ১গ) এবাং FGD এর জদে ২টি প্রশ্নমালা (২ক, ২খ) বতরী
করা হয়। প্রশ্নসমূহ এমনভাদব সাজাদনা হদয়দছ র্াদত সাংরেষ্ট সেকদহাল্ডারগদণর জদে উপদর্াগী হয়।
২.০৫ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ, প্ররশক্ষণ, তথ্য সাংগ্রহ ও তথ্য রবদের্ণঃ
তথ্য-সাংগ্রহকারী রনদয়াগঃ প্রদয়াজনীয় রশক্ষাগত সর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা র্ািাইপূব কক তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক রনদয়াগ
সেয়া হয়। তথ্য সাংগ্রহকারী টিদম অরভজ্ঞ রিদপ্ল্ামা প্রদকৌশলীদক অন্তর্ভকি করা হয়।
তথ্য-সাংগ্রহকারীর প্ররশক্ষণঃ তথ্য আহরণ কাজ র্াদত রনর্ভকল/ক্রটিমুি হয় সস জে রনব কারিত তথ্য আহরণকারীগণদক
২ নিক্ষিি প্ররশক্ষণ সেয়া হদয়দছ। অনুদমারেত প্রশ্নমালা ও ছক সঠিকভাদব পূরণ করা, রবরভন্ন সেকদহাল্ডার এর কাছ
সথদক তথ্য সাংগ্রহ, তথ্য র্ািাই-বাছাই ও প্ররক্রয়াকরণ সকৌশল উি প্ররশক্ষদণর রবর্য়বস্তু রছল। তদব প্রশ্নমালাসমূহ ও
ছকটি সর্দহতু উচুুঁমাদনর কাররগরর কাদজর জে প্রণীত সসদহতু এর জে কাররগরর েক্ষতার প্রদয়াজন হওয়ায় টিম
রলিার ও প্রিান পরামশককবৃন্দ তাদেরদক প্ররশক্ষণ প্রোন কদরন। অতঃপর তথ্য সাংগ্রহকারীগণ অনুদমারেত প্রশ্নমালা
ও ছক অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রদহর জদে মাদঠ সপ্ররণ করা হয়।
তথ্য-সাংগ্রহঃ তথ্য সাংগ্রহকারীগণ KII-এর তথ্য এবাং প্রকদল্পর সম্পারেত ও িলমান কাদজর তথ্য সাংগ্রহ কদরন।
তাছাড়াও Key Consultant বৃন্দ ও টিম রলিার রনদজও তথ্য সাংগ্রহ কদরন। এফরজরি ও স্থানীয় পর্ কাদয়র
ওয়াককশপ টিম রলিার পররিালনা কদরন। বুদয়দটর রবআরটিরস’র রবদশর্জ্ঞ (টিম রলিার) এবাং বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প
সরমরতর সসদক্রটারী সজনাদরদলর মকআইআই টিম রলিার গ্রহণ কদরন। পররসাংখ্যান কনসালট্যান্ট ও প্ররকউরদমন্ট
কনসালট্যান্ট স্ব স্ব সক্ষদত্র তথ্যারে সাংগ্রহ কদরন এবাং তথ্য সাংগ্রহকারীদের কাজ তোররক কদরন।
তথ্য রবদের্ণঃ মাঠ পর্ কাদয়র প্রাপ্ত তথ্য প্রদয়াজনীয় পররমাজকন ও সাংদশািদনর পর সারণী আকাদর এবাং করম্পউটাদরর
MS Excel Programme ব্যবহার কদর কদর স্তম্ভ-রিত্র ও পাই-িাট ক আকাদর সেখাদনা হয়।
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তৃতীয় অধ্যায়
বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্প ও এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ
৩.০১ ঔর্ি রশদল্পর অতীত, বতকমান ও ভরবষ্যৎঃ
ঔর্ি রশদল্পর অতীতঃ পূদব কই উদেখ করা হদয়দছ সর্, ঔর্ি রশদল্পর উৎপােন বৃরদ্ধ ও সারব কক উন্নয়দন জাতীয় ঔর্ি
নীরত, ১৯৮২ ও ২০০৫ এবাং োগ কদরাল অরি কোন্স ১৯৮২ অতযন্ত গুরুত্বপূে য ভূনেকা িাক্ষখ।
জাতীয় ঔর্ি নীরত-১৯৮২ এর প্রিান রেক সমূহঃ
জাতীয় ঔর্ি নীরত-১৯৮২ মূলতঃ প্রথম বাদরর মত সেদশ ঔর্ি রশদল্পর উন্নয়দন এক রবরাট ভূরমকা পালন কদর। এর
ফদল সেদশর ঔর্ি রশল্প প্ররতষ্ঠানসমূহ উি রশদল্পর উন্নয়দন জাতীয় রেক রনদে কশনা লাভ কদর এবাং িাদপ িাদপ উন্নরতর
পদথ এরগদয় র্ায়। এ নীরতর প্রিান রেকসমূহ রনেরূপ: ঔর্ি রশল্পদক প্রশাসরনক ও আইনগত সহায়তা প্রোন করা র্াদত জীবন রক্ষাকারী ঔর্িসমূদহর গুণগত মান
রনরশ্চত থাদক;
 প্ররতদর্ারগতামূলক সব করনে মূল্য (Competitive Lowest Price) রনি কারদণর মাধ্যদম ঔর্দির মূল্য করমদয়
আনা;
 অপ্রদয়াজনীয় ঔর্িসমূহ বাজার সথদক তুদল সনয়া;
 স্থানীয়ভাদব ঔর্ি ও ঔর্দির কাঁিামাদলর উৎপােন বৃরদ্ধ করা;
 অদকদজা ও নকল ঔর্দির উৎপােন সরাি করার লদক্ষয ঔর্ি রশদল্পর মরনটররাং ও তথ্য-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
করা এবাং ঔর্দির র্থার্থ ব্যবহার রনরশ্চত করা;
 ঔর্দির মানসম্মত উৎপােন িি কা (Good Manufacturing Practice) রনরশ্চত করা এবাং ঔর্ি
উৎপােনকারী সকাম্পানীসমূদহ উচ্চ েক্ষতা সম্পন্ন (Highly Skilled) ফামকারসে বতরী করা।
জাতীয় ঔর্ি নীরত-২০১৫ চূড়ান্তকরণঃ
বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর ৪৫তম বারর্ কক সািারণ সভা (৩১ মাি ক, ২০১৬) এর প্ররতদবেন অনুর্ায়ী জাতীয় ঔর্ি
নীরত-২০০৫ পর্ কাদলািনা ও যুদগাপদর্াগী করার লদক্ষয স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র স্মারক নাং-জনস্বাস্থয১/ঔর্ি-২২/২০০৪/২০৩ তাররখঃ ১৩/০৯/২০১২ সমাতাদবক গঠিত কনেটি ‘জাতীয় ঔর্ি নীরত-২০১৫’ চূড়ান্তকরদণর
লদক্ষয প্রণীত ঔর্িনীরতর খসড়ার উপর সবশ কদয়ক েফা সভা অনুরষ্ঠত হয়। চূড়ান্তকরদণর রবর্য়টি বতকমাদন
প্ররক্রয়ািীন রদয়দছ।
ফামকা-রভশন ২০১৫ ও ২০৩৩
বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরত Pharma Vision-2015 নাদম একটি েীঘ ক-সময়ােী ভরবষ্যত কমক-পররকল্পনা গ্রহণ
কদর র্া ঔর্ি রশদল্পর উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ ও প্রসাদরর লদক্ষয হাদত সনয়া হয়। এর উদেখদর্াগ্য রেকসমূহ
রনেরূপঃ সকল ঔর্ি প্রস্তুতকারী সকাম্পানী কতৃক
ক উন্নতমাদনর ঔর্ি উৎপােদনর মাধ্যদম ১৬০ রমরলয়ন জনদগাষ্ঠীর
স্বাস্থয রনরাপিা রনরশ্চত করা।
 রবদেদশ বারর্ কক পাঁি রবরলয়ন মারককন িলার মূদল্যর ঔর্ি রফতারনর ব্যবস্থা করা।
 বাাংলাদেশদক রবব ঔর্ি রশদল্পর সকন্দ্র রবন্দু (Global Hub) রহদসদব প্ররতরষ্ঠত করা।
 ঔর্দির কাঁিামাল উৎপােনকারী ৪০টি সেশী সকাম্পানীর জদে কাঁিামাদলর DMF/ EDMF16 লাভ করা।
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সেদশর

৩০টি সকাম্পানীর জে
Authority)অনুদমােন লাভ করা।

উন্নত

রবদবর

মানরনয়ন্ত্রণকারী

সাংস্থার

(Regulatory

ঔর্ি রশল্প সরমরতর ৪৫তম বারর্ কক সািারণ সভায় জানাদনা হয়- বতকমাদন ফামকা-রভশন, ২০৩৩ রনদয় সরমরত কাজ
করদছ।
ঔর্ি রশদল্পর বতকমানঃ সলাবাল ‘সজদনররক ঔর্ি’ উৎপােদন বাাংলাদেদশর ভরবষ্যত অতযন্ত উজ্জ্বল। বতকমাদন
বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্প উচ্চ প্রযুরির (High Tech) কারদণ সেদশর সবদিদয় উন্নত রশল্প সসক্টর রহসাদব স্বীকৃরত
লাভ কদরদছ। গাদমকন্টস রশদল্পর (RMG) পর এটি এখন জাতীয় অথ কনীরতদত তৃতীয় বৃহিম অবোনকারী খাত। রবগত
২০১৪-২০১৫ অথ ক বছদর এ খাদত রপ্তারনর পররমাণ রছল ৭২.৬৪ রমরলয়ন মারককন িলার। রবগত সাত বছর র্াবত এ
খাদতর বারর্ কক প্রবৃরদ্ধর হার রছল প্রায় ১০%। েরক্ষণ এরশয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও আরফ্রকা মহাদেশসহ
ইউদরাদপর অদনক সেদশই বাাংলাদেদশর ঔর্দির িারহো রেনরেন সবদড় িদলদছ। রবগত কদয়ক বছদর বাাংলাদেদশর
প্রথম সাররর সবশ রকছু ঔর্ি সকাম্পানী যুিরাজয, ইউদরাপীয় ইউরনয়ন, অদষ্ট্ররলয়া, মারককন যুিরাষ্ট্র, লাটিন আদমররকা
ও মধ্য-প্রাদিযর োয় উন্নত সেশসমূদহর Regulatory সনে লাভ কদর ঐসব সেদশ ঔর্ি রপ্তারন কদর আসদছ এবাং
তাদের রপ্তারনর পররমাণও রেনরেন বৃরদ্ধ পাদে। যুিরাদষ্ট্রর ‘আন্তজকারতক ব্যবস্থাপনা রসদেম (আইএমএস)’ কতৃক
ক
জুন, ২০১৫ এর এক প্ররতদবেদন বলা হদয়দছ সর্, বাাংলাদেশ ঔর্ি রশদল্পর বতকমান বাজার প্রায় ১১৭.০০ রবরলয়ন
টাকা র্ার বারর্ কক প্রবৃরদ্ধর হার ১১.৩৭%।
বাাংলাদেশ বতকমাদন অরিকাাংশ সরাগ রনরাময়দর্াগ্য (Therapeutic) ঔর্ি উৎপােন করদছ র্া সেদশর ৯৮% িারহো
রমটিদয় রবদেদশ রপ্তারন করদছ। এছাড়াও উচ্চ-প্রযুরির (specialized) ঔর্িসমূহ সর্মনঃ ইনদহলার,
suppositors, nasal sprays, injectables, infusions ইতযারে উৎপােন করদছ এবাং রবদেদশ রপ্তারন
করদছ। রপ্তারন উন্নয়ন বুযদরার সূত্র অনুর্ায়ী, ২০০৭-২০০৮ অথ কবছদর সর্খাদন বাাংলাদেশ সথদক ঔর্ি রপ্তারনর পররমান
রছল ৪ সকাটি ৩০ লক্ষ িলার, সসখাদন ২০১৪-২০১৫ অথ ক-বছদর তা সবদড় োড়ায় ৭ সকাটি ২৬ লক্ষ িলার। এদের
অরিকাাংশ সকাম্পানী তাদের উৎপারেত ঔর্দির জে ঐসব সেশ সথদক Degree of Excellence অজকনসহ
আন্তজকারতক স্বীকৃরত লাভ কদরদছ। স্বীকৃরত প্রোনকারী Regulatory Authority- সমূদহর মদধ্য মারককন যুিরাদষ্ট্রর
FDA (Food & Drug Adiministration), যুিরাদজযর MHRA, European Union এবাং অদষ্ট্ররলয়ার
TGA রবদশর্ভাদব উদেখদর্াগ্য। বতকমাদন সেদশ উৎপারেত ও আন্তজকারতক সনেপ্রাপ্ত ৩৬০০ ঔর্দির মদধ্য ১০০টি
ব্রাে ইদতামদধ্য ঐসব সেদশর Regulated মাদককদট প্রদবশ কদরদছ। এমতাবস্থায়, বাাংলাদেশী ঔর্ি রশদল্পর প্রযুরিগত
উন্নয়ন, উৎপােন/রপ্তারন ও সম্প্রসারণ একটি সম্ভাবনাময় অথি িযাদলরিাং খাদত পররণত হদয়দছ।
ঔর্ি রশদল্পর তথ্য অনুর্ায়ী আশা করা র্ায়- খুব শ্রীঘ্রই বাাংলাদেদশর ঔর্ি সকাম্পানীসমূহ সলাবাল ‘সজদনররক ঔর্ি’
মাদককদটও প্রদবশ করদত সক্ষম হদব সর্খাদন বারর্ কক ৯.৩% প্রবৃরদ্ধসহ ৩০০ রবরলয়ন মারককন িলাদরর বাজার রদয়দছ।
সজদনররক ঔর্দির প্ররতদর্ারগতামূলক এ রবব বাজাদর উদেখদর্াগ্য পররমাণ সশয়াদরর মারলকানা অজকদনর উদেশ্যদক
সামদন সরদখ রবগত কদয়ক বছদর সেদশর সবশ রকছু ঔর্ি সকাম্পানী প্রায় ৫০০ রমরলয়ন মারককন িলার রবরনদয়াগ
কদরদছ। এসব রবরনদয়াগ মূলতঃ অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন, উচ্চ প্রযুরির সাংদর্াজন এবাং নতুন নতুন ঔর্ি উৎপােন
(Product Development) ও সম্প্রসারদণ ব্যরয়ত হয়। তাই বাাংলাদেশ এখন উচ্চ প্রযুরির Bio-similar
products like Erythropoietin, Enoxaparin, Insulin, Filgrastim, etc; Sterile Products like LVP
& SVP, Prefilled Syringe, Freeze-dried Products, MDI (Metered Dose Inhaler), Hormone,
Steroid Products, Global standard medical & surgical devices like Disposable syringe, Auto
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disable (AD) Syringe, Blood Tubing set for Haemodialysis ইতযারে উৎপােন করদছ এবাং সেদশর

িারহো রমটিদয় রবদেদশ রপ্তারন করদছ।
বাাংলাদেশ এখন সেদশ ও রবদেদশ উচ্চ-েক্ষতাসম্পন্ন এক রবশাল মানব সম্পদের (A large pool of highlyskilled human resources) অরিকারীও বদট, র্ারা রবব-বাজাদর বাাংলাদেশদক রবশাল অাংদকর সজদনররক ঔর্ি
ও সভকরসন (Vaccine) উৎপােদন সক্ষম একটি সেশ রহদসদব প্ররতরষ্ঠত করদত পাদর। উদেখ্য সর্, বাাংলাদেদশ এখন
নয়ারেেী, সাাংহাই এবাং রসউদলর সিদয় শ্রম শরি ও অোে ওভার-দহি ব্যয় তুলনামূলকভাদব কম (সাররণ-৩.১)।
এটাও স্বল্প মূদল্য ঔর্ি উৎপােন এবাং রবদেদশ রপ্তারনর সক্ষদত্র একটি সুবণ ক সুদর্াগ। এছাড়াও োগ এিরমরনদস্ট্রশন
(২০১৬) এর মদত- সেদশ প্রায় ২৫২ ইউনানী, ১৮৩টি আয়ুদব করেক, ৬৩টি সহারমওপ্যারথক ও ৩২টি হাব কাল ঔর্ি
প্রস্তুতকারী সকাম্পানী রদয়দছ। এসব সকাম্পানী বছদর প্রায় ০.১৮ রবরলয়ন মারককন িলাদরর সনাতন (Traditional)
ঔর্ি উৎপােন কদর থাদক, র্ার বারর্ কক প্রবৃরদ্ধর হার ১৫.১৮%।
সারণী-৩.১: বাাংলাদেশ, ভারত, িীন ও সকাররয়ায় ঔর্ি উৎপােন সাংরেষ্ট ওভারদহি ব্যদয়র একটি তুলনামূলক রিত্র
ক্রঃনাং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

ব্যদয়র খাত
শ্ররমদকর সবতন
ম্যাদনরজররয়াল ষ্টাফ
রশদল্পর জে জরমর মূল্য
অরফস ভাড়া
রবদুযৎ
ব্যবসার জে পারনর ব্যবহার
ব্যবসার জে গ্যাদসর ব্যবহার
ব্যরিগত ইনকাম ট্যাক্স

একক
ঢাকা
জন/মাস
৫০-১০০
জন/মাস
৩৩১
ক
প্ররতবরগরমটার
১০০-১৫০
ক
বরগরমটার/মাস
১০-১২
প্ররত রক:ওয়াট ০.০৬-০.১০
ক
প্ররত বগরমটার
০.২৫-০.৩৩
ক
প্ররত বগরমটার
০.০৮৫
শতকরা হার
১০-২৫%

ব্যয় (মারককন িলার)
সাাংহাই
নয়ারেেী
২০০-২৫০
১৫০-১৮০
১০০০-১৫০০
৮০০-১২০০
৫০০০-৫৫০০ ১০০০০-১০৫০০
৬০-৬৫
৩০-৩৫
০.১
০.১
০.৩২
০.২৫
০.৫২
৫-৪৫%
১০-৩০%

রসউল
৮৯০-১২৭৫
১৯৮৯
৩৪.৫
০.০৪
০.৬২-০.৯৮
০.২৯
৪০%

সূত্রঃ বাাংলাদেশ সবাি ক অব ইনদভেদমন্ট (BOI)।
ঔর্ি রশদল্পর ভরবষ্যৎঃ
রিপস চুরি ঔর্ি রশদল্পর জে আদরকটি স্বণ কালী সুদর্াগঃ ১৯৯৫ সাদল রবব বারণজয সাংস্থা (WTO) প্ররতষ্ঠার পর এর
সেস্য রাষ্ট্রসমূহ বারণজয-সম্পরককত সমিা-স্বত্ব অরিকার TRIPS (Trade Related Intellectual Property
Rights) চুরি বাস্তবায়দন অেীকার কদর। উদেখ্য সর্, সকান ব্যরি, সগারষ্ঠ বা প্ররতষ্ঠাদনর উদ্ভারবত সকান জ্ঞান, রশল্প
বা রবর্দয়র উপর ঐ ব্যরি বা প্ররতষ্ঠানদক সর্ স্বত্বারিকার সেওয়া হয় সসটাই সমিা-স্বত্ব অরিকার। সমিা-স্বত্ব সথদক
সমিার অরিকারী রবদশর্ আরথ কক সুরবিা (Royalty) সপদয় থাদক। চুরি অনুর্ায়ী সেস্য রাষ্ট্রসমূহদক রতনভাদগ (উন্নত,
উন্নয়নশীল ও স্বদল্পান্নত) ভাগ কদর উি চুরি বাস্তবায়দনর জে আলাো সময় সেয়া হয়। পরবতীদত রতন সশ্ররণর সেশই
এ চুরি বাস্তবায়দন আদরা বাড়রত সময় পায়। রিতীয়বার সময়াে বৃরদ্ধ কদর সব কদশর্ অদক্টাবর, ২০১৬ সাল পর্ কন্ত এ
চুরি বাস্তবায়দনর সময়কাল রনি কারণ করা হয়। রকন্তু উি চুরিদত কদয়কটি স্পশককাতর িারার কারদণ চুরি
বাস্তবায়দনর ফদল েররদ্র সেশসমূদহ ঔর্দির উৎপােন খরি ও োম সবদড় র্াদব রবিায় তারা এর সময়াে আদরা বৃরদ্ধর
জে TRIPS কাউরন্সদলর সাদথ ের কর্াকরর্ শুরু কদর। অবদশদর্ গত ৬ ই নদভির, ২০১৫ অনুরষ্ঠত রিপস
কাউরন্সদলর সভায় চুরি বাস্তবায়দনর সময়াে ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত আবার বাড়াদনা হয়। এদত বাাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল
ও এলরিরস রাষ্ট্রসমূহ ঔর্দির কাঁিামাল আমোরনর জে সমিা-স্বি রফ প্রোন সথদক অব্যাহরত সপল। এরপআই রশল্প
পাকক িালু হদলও চুরির সময়াে বৃরদ্ধর ফদল বাাংলাদেশ ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত স্বল্প মূদল্য কাঁিামাল আমোরনর বাড়রত
সুদর্াগ লাভ করল এবাং রনদজদের কাঁিামাল উৎপােদনর জে র্দথষ্ট (১৭ বছদরর) প্রস্তুরতমূলক সময় সপল। এটা ঔর্ি
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রশদল্পর রবকাশ ও রপ্তারনর স্বল্পপূরদণ সবানাস-টাইম রহদসদব রবদবিনা করা র্ায়। এদহন উজ্জ্বল স্বণ কালী সুদর্াগ কাদজ
লাগাদত পারদল বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্প অবশ্যই বছদর ৫,০০০ সকাটি টাকার ঔর্ি রপ্তারনর লেযোত্রা অিযি কিক্ষত
সেে হক্ষি।
সারা পৃরথবীদত শতকরা ৮০ ভাগ জনদগাষ্ঠী এখন ‘সজদনররক ঔর্ি’ ব্যবহার কদর থাদক। সব কদক্ষদত্র উন্নত মান-রনয়ন্ত্রণ
না থাকদলও এখন সবরশর ভাগ সজদনররক ঔর্ি উৎপােনকারী সেশ হদে ভারত ও িীন। রবদবর অদনক সেশই এখন
ভারত ও িীদনর বাইদর তৃতীয় সকান সেশ সথদক ‘সজদনররক ঔর্ি’ আমোরনদত আগ্রহী। এমতাবস্থায়, বাাংলাদেশ এ
সুদর্াগ কাদজ লাগাদত এবাং উি বাজাদর প্রদবদশর ব্যাপাদর অতযন্ত আশাবােী। আদগই বলা হদয়দছ সর্, বাাংলাদেদশর
বতকমান রববমাদনর ঔর্ি উৎপােদনর উচ্চ প্রযুরিগত সুদর্াগ-সুরবিা, েক্ষ মানব সম্পে, অনুকূল রবরনদয়াগ পররদবশ
এবাং তুলনামূলক কম মূদল্যর শ্রম-শরি ও অোে ব্যয়সহ ওভারদহি ব্যয় কম হওয়ায় এটি নয়ারেেী, সাাংহাই ও
রসউদলর সিদয় স্বল্প খরদি ঔর্ি উৎপােদনর জে অরিকতর উপদর্াগী রহসাদব স্বীকৃরত লাভ কদরদছ। এছাড়া, ঔর্ি
রশদল্পর কাঁিামাল আমোরনর রবপরীদত বতকমাদন বাস্তবায়নািীন ‘এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ’ প্রকল্প র্থার্থ ভূরমকা
পালদন সক্ষম হদল ভরবষ্যদত (২০৩৩ সাদলর পর) এ রশল্পদক আদরা কদয়ক িাপ এরগদয় রনদয় র্াদব। সুতরাাং বলা
র্ায়- ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত TRIPS চুরির সুরবিা, েক্ষ মানব সম্পে, এরপআই রশল্পপাকক রনমকাণ, কম খরদি রববমাদনর
ঔর্ি উৎপােন, উৎপােন-মান রবর্য়ক উিদরাির আন্তজকারতক সনে লাভ, ইতযারে অনুকূল রবর্য়সমূহ কাদজ লাগাদত
পারদল শীঘ্রই বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্প ‘সজদনররক ঔর্ি’ উৎপােদন তৃতীয় রবদব একটি উোহরণ (Paradigm) রহসাদব
রনদজদের প্রমাণ করদত এবাং প্ররতরষ্ঠত করদত সক্ষম হদব।
৩.০২ ঔর্ি রশদল্প কাঁিামাল উৎপােদনর গুরুত্ব এবাং এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণঃ
বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর তথ্য অনুর্ায়ী- ঔর্ি রশল্প বতকমাদন সেদশর একটি দ্রুত বি কনশীল ও উচ্চ প্রযুরির উন্নত
রশল্প সসক্টর রহদসদব প্ররতষ্ঠা লাভ করদছ। বাাংলাদেদশ বতকমাদন মূল্যবান ববদেরশক মুদ্রা অজকদন এ রশল্প একটি গুরুত্বপূণ ক।
রশল্প-খাত রহসাদব স্থান কদর রনদয়দছ এবাং রজরিরপদত এ সসক্টদরর অবোন দ্রুত বি কনশীল অবস্থাদন রদয়দছ, র্াহা এ
প্ররতদবেদনর পটভূরমদত উদেখ করা হদয়দছ। এত সাফদল্যর পরও প্রকৃত সতয হদে- এত রবশাল পররমাণ ঔর্ি
উৎপােদনর জে প্রদয়াজনীয় কাঁিামাদলর শতকরা ৯০ ভাগই এখদনা রবদেশ সথদক আমোরন করা হয় এবাং মাত্র ১০%
কাঁিামাল সেদশ প্রস্তুত হয়। সুতরাাং কম োদম ঔর্ি প্রস্তুত কদর েররদ্র জনদগাষ্ঠীদক সসবা প্রোনসহ রবদেদশর রবশাল
আয়তদনর িারহো পূরণ করদত হদল সেদশ কাঁিামাল উৎপােদনর জে একটি পররকরল্পত “এরপআই রশল্প পাকক” রনমাণ ক
সমদয়রই োবী এবাং এর সকান রবকল্প সনই। বতকমাদন মুন্সীগদির গজাররয়া থানায় নিনসক কর্তক
য বাস্তবায়নািীন
‘এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ’ প্রকল্পটি বলদত হদব সরকাদরর একটি সমদয়ারিত পেদক্ষপ র্া অদূর ভরবষ্যদত এ রশল্প
রবকাদশ তথা জাতীয় অথ কনীরত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ক ভূরমকা রাখদব।
৩.০৩ ঔর্ি রশদল্পর উৎপােন ও রপ্তারনর সামরগ্রক রিত্রঃ
ঔর্ি প্রশাসন অরিেপ্তদরর তথ্য অনুর্ায়ী বতকমাদন বাাংলাদেদশ ২৬৯টি অযাদলাপ্যারথক ঔর্ি প্রস্তুতকারী সবসরকারী
প্ররতষ্ঠান রদয়দছ র্ারা বছদর ২৪ হাজার ব্র্যাদের ১২ হাজার ৫৬৫ সকাটি টাকার ঔর্ি ও ঔর্দির কাঁিামাল উৎপােন
করদছ। ২০১৩ সাদল সেশীয় বাজাদর ঔর্ি রবরক্রর পররমাণ রছল ১২ হাজার ৫০০ সকাটি টাকা। ২০১৫ সাদল এর
পররমাণ োঁড়ায় ১৩,০৫০ সকাটি টাকা। বতকমাদন বাাংলাদেদশর ঔর্দির বাজার প্রায় ১৫ হাজার সকাটি টাকার।
মানসম্পন্ন ঔর্ি উৎপােনকারী ৪২টি সকাম্পানীর উৎপারেত রবরভন্ন ব্র্যাদের ঔর্ি ও ঔর্দির কাঁিামাল বাাংলাদেশ
সথদক যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয, কানািা, জাপান, ইতারল, সকাররয়া, মালদয়রশয়া, সসৌরে আরব, আরফ্রকার রবরভন্ন সেশ,
মধ্যপ্রাদিযর রবরভন্ন সেশ, শ্রীলঙ্কা, সনপাল, সুইজারল্যােসহ ১১৭টি সেদশ রপ্তারন হদে।
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অপরপদক্ষ, ঔর্ি সরমরতর তথ্য অনুর্ায়ী সেখা র্ায়, সারা সেদশ প্রায় ৩ লক্ষ ঔর্দির সোকান রদয়দছ। রমটদফাি ক
ছাড়াও সেদশ আদরা ৫টি বড় ঔর্দির মাদককট রদয়দছ খুলনা, রাজশাহী, কুরমো, লক্ষীপুর ও িিগ্রাদমর হাটহাজারীদত।
সব রমরলদয় ঔর্ি উৎপােন, রবপেন ও খুিরা বাজারজাতকরদণর সদে ১৫ লক্ষারিক মানুর্ সরাসরর সম্পৃি। বপণন
কমককাদে কদয়ক লক্ষ রশরক্ষত তরুদণর অাংশগ্রহণ এ রশল্পদক আদরা সবরশ গ্রহণদর্াগ্য কদর তুদলদছ। সম্প্ররত সেশী
ঔর্ি সকাম্পানীগুদলা ঔর্দির কার্ ককর সমৌরলক উপাোন উৎপােদন প্রভূত উন্নরত সািন কদরদছ। এরকম ২১টি
সকাম্পানী আনুমারনক ৪১টি ঔর্দির কার্ ককর সমৌরলক উপাোন বতরী ও বাজারজাত করদছ।
বাাংলাদেদশ ঔর্ি রশদল্পর উৎপােন ও প্রবৃরদ্ধ রনঃসদন্দদহ রবস্ময়কর। এক সমদয়র আমোরন রনভকর সেশ এখন ঔর্দির
রপ্তারনকারক সেদশর সগৌরদব সগৌরবারিত। রবদবর ৫০টি এলরিরস তথা অনুন্নত সেদশর মদধ্য বতকমাদন বাাংলাদেশ
ঔর্ি রশদল্পর উৎপােন ও রপ্তারনদত সবদিদয় এরগদয় আদছ। রপ্তারন উন্নয়ন বুযদরার তথ্য অনুর্ায়ী, ২০০৭-২০০৮
অথ কবছদর বাাংলাদেশ সর্খাদন ৪ সকাটি ৩০ লক্ষ িলার মূদল্যর ঔর্ি রবদেদশ রপ্তারন কদর সসখাদন ২০১৪-২০১৫
অথ কবছদর রপ্তারন কদর ৭ সকাটি ২৬ লক্ষ িলার মূদল্যর ঔর্ি। এদত বারর্ কক প্রবৃরদ্ধর হার রছল প্রায় ১০%। রনদে রবগত
০৭ বছদরর ঔর্ি রপ্তারনর একটি রিত্র তুদল িরা হদলা।
সারণী ৩.১ ২০০৭-০৮ অথ ক-বছর সথদক ২০১৪-১৫ পর্ কন্ত রবদেদশ ঔর্ি রপ্তারনর পররমাণ
অথ ক-বছর
২০০৭-২০০৮
২০০৮-২০০৯
২০১০-২০১১
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
*প্রায় ৫৮১ সকাটি টাকা।

রপ্তারনর পররমাণ (লক্ষ মারককন িলার)
৪৩০.০০
৪৫৬.০০
৪৬৮.০০
৫৯৮.০০
৬৯২.০০
৭২৬.০০ *
সূত্রঃ রপ্তারন উন্নয়ন বুযদরা।

৮০০.০০
৭০০.০০

রপ্তারনর পররমাণ (লক্ষ মারককন িলার)

৭২৬.০০

৫৯৮.০০

৬০০.০০
৫০০.০০

৬৯২.০০

৪৩০.০০

৪৫৬.০০

৪৬৮.০০

২০০৮-২০০৯

২০১০-২০১১

৪০০.০০
৩০০.০০
২০০.০০
১০০.০০
০.০০
২০০৭-২০০৮

২০১২-২০১৩

রিত্র ৩.১ ঔর্ি রশদল্পর রপ্তারনর প্রবৃরদ্ধ
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২০১৩-২০১৪

২০১৪-২০১৫

৩.০৪ এরপআই রশল্পপাকক রনমকাদণ উদযািাদের ভূরমকাঃ
বাাংলাদেদশ বতকমাদন ২৬৯টি ঔর্ি প্রস্তুতকারী প্ররতষ্ঠান রদয়দছ র্াদের মদধ্য বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর রনবরন্ধত
সেস্য সাংখ্যা ১৭২। আরশর েশক সথদকই শুরু হয় সেশী সকাম্পানীসমূদহর রবকাশ। ঔর্ি প্রশাসদনর তথ্য অনুর্ায়ী১৯৮১ সাদল সর্খাদন সেশী সকাম্পানীসমুদহর স্থানীয় উৎপােদন মাদককট সশয়ার রছল মাত্র ১৭৫ সকাটি টাকা সসখাদন
১৯৮৫ সাদল তা বৃরদ্ধ সপদয় োঁড়ায় ৩২৫ সকাটি টাকা। ২০১৪-২০১৫ সাদল ঔর্ি রপ্তারনর পররমাণ োঁড়ায় প্রায় ৫৮১
সকাটি টাকা।
এরপআই রশল্প পাকক প্ররতরষ্ঠত হদল সেদশর ৯৮% এর সবরশ িারহো রমটিদয়ও ভরবষ্যদত বছদর ৫,০০০ সকাটি টাকার
ঔর্ি রপ্তারনর স্বপ্ন রদয়দছ ঔর্ি রশল্প সরমরতর। সর্খাদন শতকরা ৯০ ভাগ কাঁিামালই এখন আমোরন করদত হয়
সসখাদন এরপআই রশল্প পাকক প্ররতরষ্ঠত হদল সেদশর িারহোর ৭০ ভাগ কাঁিামাল সেদশ উৎপােদন সক্ষম হদব বদল
সরমরতর আশাবাে। সুতরাাং ঔর্ি সকাম্পানীসমূদহর রনদজদের অরবিল আস্থা, কদঠার পররশ্রম এবাং সদব কাপরর
রনদজদের অরজকত সাফদল্যর মদনাবল তাঁদেরদক উদযাগী ভূরমকা পালদন সাহাে কদর এবাং সরকারদক সেদশ একটি
রশল্প পাকক রনমকাদণর প্রদয়াজনীয়তা সবাঝাদত সক্ষম হয়। এিই িািািানহকতায় প্রকক্ষেি নিনপনপ’ি উপি নিগত
৩১/১০/২০০৭ তানিক্ষখ পনিকেিা কনেশক্ষি অনুনষ্ঠত নপইনস সভাি নসিাক্ষন্তি আক্ষলাক্ষক নিগত ২২/০১/২০০৮ তাররদখ
রবএরপআই কতৃপক ক্ষ এরপআই রশল্প পাকক রনমকাদণ উদযািা তহরবল প্রোদন অেীকার কদর রবরসদকর সাদথ সমদঝাতা
স্মারক (MOU) স্বােি কক্ষি। আজদকর বাস্তবায়নািীন রশল্প পাককটি তারই ফলশ্রুরত। অতএব, এটি রনঃসদন্দদহ বলা
র্ায়- এরপআই রশল্প পাকক রনমকাদণ ঔর্ি রশল্প সরমরতর সজারাদলা উদযাগ ও অগ্রণী ভূরমকা রদয়দছ।
তথ্য সূত্রঃ
(১) বাাংলাদেশ সবাি ক অব ইনদভেদমন্ট (BOI)।
(২) বাাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন বুযদরা (BEPB)।
(৩) িাইদরক্টদরট সজনাদরল অব োগ এিরমরনদষ্ট্রশন (DGDA)।
(৪) বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতঃ বারর্ কক প্ররতদবেন (২০১৫-১৬)।
(৫) আররিরপরপ (২য় সাংদশারিত) এরপআই রশল্প পাকক (আগষ্ট, ২০১৩)।
(৬) আন্তজকারতক ব্যবস্থাপনা রসদেমস (আইএমএস), জুন ২০১৫।
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িতুথ ক অধ্যায়
প্রকদল্পর অেরভরিক ব্যয় রবভাজন ও অরজকত অগ্রগরত পর্ কাদলািনা
৪.০১ প্রকক্ষেি লেযোত্রা ও অনিযত অগ্রগনত পর্ যাক্ষলাচ্িা
ক) অেরভরিক ব্যয় রবভাজন ও অরজকত অগ্রগরতঃ প্রকদল্পর ২য় সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সময়াে রছল
জুন, ২০১৫ পর্ কন্ত। ইদতামদধ্য ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক প্রকদল্পর সময়াে জুন, ২০১৬ পর্ কন্ত বৃরদ্ধ করা হদয়দছ। রনরবড়
পররবীক্ষদণ সেখা র্ায়, প্রকদল্পর রকছু রকছু অদের বাস্তব অগ্রগরত সশর্ পর্ কাদয়, রকছু রকছু িলমান এবাং রকছু রকছু
এখনও শুরু হয়রন। ৩১ মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত প্রকদল্পর খাতওয়ারী/ অেরভরিক বাস্তব ও আরথ কক অগ্রগরত রনেরূপ (সারণী
৪.১):
সারণী ৪.১ প্রকদল্পর খাতওয়ারী/ অেরভরিক বাস্তব ও আরথ কক অগ্রগরত
২য় সংক্ষশানিত রিরপরপ অনুসাদর কাক্ষিি পনিোে
ও িিাদ্দ
খিক্ষচ্ি খাত/কার্ যািলী

পর্ কন্ত

মার্চ,
বাস্তব

পররমাদণর
শতাাংশ

১৪৭.৭৭
২

সথাক

সথাক

সথাক

সথাক

সমাট

সমাট

সথাক

সথাক
২০০.১৫৭৪

৭৭%

৩৪৬.৯৩

৭৪%

৪৯৭.৩১

১০০.০৮%

৬৮৭৩.০৫

প্ল্ট
ণ

প্ল্ট

১২ এরপ্রল, ২০১৫ প্ল্ট বরাদের নীরতমালা প্রকারশত।

গ) পূতক কাজঃ
৪১৪২৫১২ ঘঃনেঃ

৪৯২৯.৫৯

ক) প্রশাসরনক ভবন

১০৫০ বঃরমঃ

৫১৫.৫৮

৭৫৪ বঃরমঃ

৭

খ)

৪৪৫ বঃরমঃ

১৪৮.৮৫

৭০ বঃরমঃ

২৫

৪০৮৮০০৫

৯৯

৪৭.৩৬
১৮০৩.৩২

৪৯২২ নেটাি

৪১৮৮৭ বঃরমঃ
১২৮৬৪ বঃরমঃ

২২৭৮.৮৬

৩৭৯৬০ বঃরমঃ

৭০%

১৫৮০.০০

১০৯৩২ আিএে ও ১৬ টি

১৬৯৮.১২

৭০%

১০৪৫.৪৬

৮২৬.৪৪

৬৭৩০ আিএে ও
কালভাট ক ১২ টি
০.০০

০.০০

০.০০

১২০.০০

-

-

১০.০০

মমোর
রাস্তা রনমকাণ রাস্তা
সরাি সসাল্ডাররাং
৩

ও

স্লুইি

২৬৪৪.৫৬
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খরদির খাত/কার্ কাবলী

২য় সংক্ষশানিত রিরপরপ অনুসাদর কাক্ষিি
পনিোে ও িিাদ্দ

১

পররমাণ

স্থানীয় মুদ্রা

২

৩

মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত ক্রমপুরিত ব্যয়
বাস্তব
আরথ কক
পররমাণ
পররমাদণর স্থানীয় মুদ্রা
শতাংশ
৪
৫
৬

ক)
খ)
ণ

২৪২৭.৬২

ক)
খ)
মস্টশি

গ)

৬৫০০ আরএম

ঘ)
ঙ)
র্)
ক)
খ)

প্ল্ট
সথাক

সলাপ
ররদটইরনাং

৪

৭৮
৭৭
৭৬.০৫

১৮৬৩৪.০৯
১৮৬৫৫.৭৯
১৯১৫৩.১০

০.০০%

০০.০০

৫৭.৭১

১৯১৫৩.১০

সারণী ৪.১ হদত সেখা র্ায়- মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত রজওরব তহরবদলর আরথ কক অগ্রগরত ৭৬%। সারব ককভাদব প্রকদল্পর
আরথ কক অগ্রগরত প্রায় ৫৮%।

২

ন্ত

IEE
EIA

৩

প্রকক্ষেি

ন্ত
লক্ষ

স্লুইি

কিা হক্ষয়ক্ষে

ন্ত

লক্ষ

।
৪

রসইটিরপ, ইনরসনাদরটর ও িারম্পাং ইয়াি ক রনমকাণ কাদজর ব্যয় (রবএরপআই) বহন করদব। আগামী সসদেির, ২০১৬ এর মদধ্য রবএরপআই কতৃকক রসইটিরপ রনমকাণ
কাজ শুরু করার রবর্দয় ২০-০১-২০১৬ ররঃ তাররদখ অনুরষ্ঠত রেয়াররাং করমটির সভায় রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
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খ) প্রকক্ষেি অঙ্গনভনত্তক পনিোে ও ব্যয় বৃনি সংক্রান্তঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরুর পর সমদয়র আবতকদন বাস্তব অবস্থার
সপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর রবরভন্ন কদম্পাদনদন্টর অরিকাাংদশরই কাদজর পররমাণ ও ব্যয় বৃরদ্ধ সপদয়দছ। সারণী ৪.২-এ মূল
রিরপরপ ও ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’র অেরভরিক কাদজর পররমাণ ও ব্যদয়র বৃরদ্ধ/হ্রাদসর অবস্থা সেখাদনা হদলা।
ক্রমমক
নং
১

সারণী ৪.২ মূল নিনপনপ ও ২য় সংক্ষশানিত নিনপনপ’ি অঙ্গনভনত্তক কাক্ষিি পনিোে ও ব্যক্ষয়ি তুলিামূলক নিিিেী।
অংগসমূক্ষহি নিিিে
মূল রিরপরপ অনুসাদর
রিরপরপ
২
নিওনি তহনিল

পররমাণ
৩

ব্যয়
৪

পররমাণ
৫

ব্যয়
৬

ব্যয় বৃনি/হ্রাস
মূল্যোি
৭

%
৮

+১৮৭.২৩

(+) ৫৩৮.০২

১

িিিল (মিতি-ভাতানি)

৬ জন

34.80

২

মসিা ও সিিিাহ

মথাক

238.20

মথাক

+২১০.৬৭

(+) ৮৮.৪৪

৩

মেিােত ও িেোক্ষিেে

সথাক

২.০০

সথাক

+২.০০

(+) ১০০.০০

৪

সম্পি সংগ্রহ ও ক্রয়
(র্ািিাহি, কনম্পউটাি
সােগ্রী, অনফস সিঞ্জাে ও
আসিািপত্র)
ভূনে অনিগ্রহে
ভূনে উন্নয়ি

সথাক

মথাক

+৩৬.৮৯

(+) ২১৩.২৩

+৩৫৩৫.৮৭
-৪২৪২.৯৪

(+) ১০৭.১৪
(-) ৪৬.২৫

+৪৫২.৬৮

(+) ২১৩.৭৮

-২.৬৪
+৬২৬.৫
+১৪৫৭.৫৯

(-) ০.০৫
(+) ৫৩.২৪
(+) ১৭৭.৪৮

+১৫৬১.০৬

(+) ১৪৪.০৭

+১৪৩.১৪

(+) ১৯৭.৪৩

+৫৬৬.৬৪
+১৩৩৫.১০

(+) ৬৭.৩৩
(+) ১১০.৩৩

+২১৮.৩৬

(+) ২২৫.১১

+৮.০০
+৬১.১৫

(+) ৬৬.৬৭
(+) ৬৪৩.৬৮

+৪০৯.৯২

(+) ১৫৩.৪১

+৫৫০০.০০
+১১৮৮৫.৭৫

(+) ২২০.০০
(+) ৫৫.৮০

৫
৬
৭

২০০ একর
৩১৭৩৮৮৮
ঘনরমটার

১৭.৩০

৩৩০০.০০
৯১৭২.৫৩

১৪৪৫ বঃরমঃ

২১১.৭৫

৮
৯
১০

অনফস ভিি, স্বাস্থয মকন্দ্র,
ফায়াি মষ্টশি, পুনলশ মস্টশি,
পাম্প হাউি ইতযানি
কালভাট য নিেযাে
সীোিা প্রাচ্ীি নিেযাে
অভযন্তিীে িাস্তা নিেযাে

২টি
৭৩১০ আরএম
৪৩৯২৫ আরএম

৫০.০০
১১৭৬.৮২
৮২১.২৭

১১

মেক্ষিি অিকাঠাক্ষো

১০১৫০ আরএম

১০৮৩.৫০

১২

পানি সিিিাহ লাইি নিেযাে,
নিপ টিউিওক্ষয়ল স্থাপি
ফায়াি ফাইটিং ইউনিট স্থাপি
বিদুযনতক লাইি স্থাপি
বিদুযনতক সাি-মষ্টশি
িাস্তাি বিদুযনতক িানত
গ্যাস লাইি স্থাপি
DRS
মেইি মগট
অোে

৩৫০০ আরএম
২টি
১টি
৬৫০০ আিএে
১টি
১৫০টি
৩৬০০ আিএে
১টি
২টি
থ াক

৭২.৫০
৬.০০
৮৪১.৫৬
১৯৫.০০
১০০০.০০
১৫.০০
৮৪.০০
১৩.০০
১২.০০
৯.৫০

থ াক

২৬৭.২০

১

২৫০০.০০

১৩
১৪

১৫
১৬
১৭

১৮
১৯

Cost escalation
উক্ষযাক্তা তহনিল
CETP নিেযাে
মোটঃ

২০০ একর

৬৮৩৫.৮৭

প্রশাঃভিি ১০৫০ িঃনেঃ
৬৬৪.৪৩
ও অোে ভিি ৪৪৫
িঃনেঃ
২টি
৪৭.৩৬
৫০০২ আিএে
১৮০৩.৩২
িাস্তা ৪১৮৮৭ িঃনেঃ,
২২৭৮.৮৬
মসাল্ডানিং ১২৮৬৪ িঃনেঃ
(ক) সািক্ষফস মেি২৬৪৪.৫৬
১০৯৩২ আরএম
(খ) আউট-মলট মেি
২০০০ আিএে
(গ) স্লুইচ্ মগট- ১টি
৪২৫০
২১৫.৬৪
২টি
১টি
১৪০৮.২০
৬৫০০ আরএম
২৫৪৫.১০
১টি
২০০ টি
৩১৫.৩৬
৩৬০০ আিএে
১ টি
১ টি
২০.০০
মথাক (অোেঃ প্লট
৭০.৬৫
নিোিক্ষকশাি, এক্ষপ্রাচ্
মিাক্ষিি মলাক্ষপ মেি,
নিভাইিাি, নিক্ষটইনিং
স্ট্রাকচ্াি, গাইি ওয়াল
নিেযাে ইতযানি)
থ াক
৬৭৭.১২
১ টি

২১৩০০.০০

৮০০০.০০

৩৩১৮৫.৭৫
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উপদরর সারণী ৪.২ হদত সেখা র্ায় সর্, প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ, ভবন রনমকাণ, সীমানা প্রািীর রনমকাণ, অভযন্তরীণ সড়ক
রনমকাণ, সেদনজ অবকাঠাদমা, পারন সরবরাহ, অরগ্ন রনব কাপণ ইউরনট স্থাপন, ববদুযরতক সাব- সেশন ও রবতরণ লাইন,
গ্যাস লাইন স্থাপন ইতযারে কদম্পাদনদন্ট কাদজর পররমাণ ও ব্যয় উদেখদর্াগ্য ভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দছ। সকবল ভূরম উন্নয়দন
কাদজর পররমাণ বৃরদ্ধ সপদলও ব্যয় কদমদছ।
উদযািা তহরবদল রনরমকতব্য CETP এর ব্যয় ২২০% বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
এখাদন উদেখ্য সর্, বাস্তব অবস্থা হদলা ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’সত সাংস্থানকৃত ব্যদয়র মদধ্যও প্রকল্পটি সমাপ্ত হদব না।
রবদশর্তঃ ২টি কদম্পাদনদন্ট ব্যয় বৃরদ্ধ পাদব। ১টি হদলা ২০০০ আরএম Open out-let drain-এর পররবদতক GRP
drain রনমকাণ এবাং অপরটি হদলা CETP, Dumping yard ও Incinerator রনমকাণ। GRP drain রনমকাদণ
ব্যয় হদব প্রায় ৩৭ সকাটি র্া পূদব ক রছল ৮ সকাটি টাকা এবাং CETP, Dumping yard ও Incinerator-এর
রনমকাদণ ব্যয় হদব প্রায় ২০০ সকাটি টাকা র্া পূদব ক রনি কারণ করা হদয়রছল ৮০ সকাটি টাকা। সকআইআই গ্রহদণর সময়
বুদয়দটর রবদশর্জ্ঞ প্রদকৌশলী জনাব ি. একরামুল হক বদলদছন, CETP, Dumping yard ও Incineratorএর রনমকাদণ প্রায় ২০০ সকাটি টাকা ব্যয় হদব। উদেখ্য সর্, ২য় সাংদশারিত রিরপরপ প্রস্তাদবও রবএরপআই কতৃক
ক ১৮৭.২০
সকাটি টাকার প্রাক্কলন বতরী করা হদয়দছ।
৪.০২ প্রকদল্পর বছররভরিক আরথ কক অগ্রগরতঃ
প্রকদল্পর মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী জানুয়ারী, ২০০৮ হদত প্রকদল্পর কাজ শুরু হয় এবাং প্রকদল্পর ১ম মূল সময়াে রছল ০৩
বছর। রকন্তু বাস্তদব প্রকল্পটির কমক-পরররি বৃরদ্ধ পায়। প্রকদল্পর মুল অনুদমারেত ব্যয় রছল ২১৩০০.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত ব্যয় ২৩৩৫০.০০ লক্ষ টাকা এবাং ২য় সাংদশারিত ব্যয় ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। সারণী ৪.৩
এ প্রকদল্পর শুরু হদত রিরপরপ’র মূল্য, এরিরপ মূল্য, অথ ক অবমুি এবাং ব্যয় অগ্রগরত সেখাদনা হদলা।

মোট ২১৩০০.০০

২৩৩৫০.০০

২য় সাংদশারিত রিরপরপ বরাে ৩৩১৮৫.৭৫ ব্যয় ১৯১৫৩.১০ সারব কক
৫৭.৭৭% রজওরব ৭৬.০৩% ৩১/০৩/২০১৬ পর্ কন্ত

মূল রিরপরপ বরাে ২১৩০০.০০ সময়াোদস্ত ব্যয় ৮২১৭.১৫
সারব কক ৩৮.৫৭% রজওরব ৪৩.৭১%

১ম সাংদশারিত রিরপরপ বরাে ২৩৩৫০.০০ সময়াোদস্ত ব্যয় ১০৭০০.৭০
সারব কক ৪৫.৮৩% রজওরব ৫১.৫২%

সারণী ৪.৩ রিরপরপ মূল্য, এরিরপ মূল্য, অথ ক অবমুি এবাং অরজকত অগ্রগরত।
ক্র: বৎসর
মূল রিরপরপ মূল্য ১ম সাংদশারিত
২য় সাংদশারিত রিরপরপ
নাং
(লক্ষ টাকায়)
রিরপরপ মূল্য (লক্ষ
মূল্য (লক্ষ টাকায়)
টাকায়)
১ ২০০৮- ৮১৫৭.৪০
২৭১২.৬৩
২৭১২.৬৩
২০০৯
২ ২০০৯- ৭৩৪০.৮৮
১০৩২৪.৫৯
৪২৩৩.০১
২০১০
৩ ২০১০- ৫৮০১.৭২
৬৮৩৯.১৬
১২৭১.৪৫
২০১১
৪ ২০১১৩৪৭৩.৬২
২৪৮৩.৫৫
২০১২
৫ ২০১২১৭৬.১৩
২০১৩
৬ ২০১৩১১৮৩৮.৪০
২০১৪
৭ ২০১৪১০৪৭০.৫৮
২০১৫
৮ ২০১৫২০১৬
৩৩১৮৫.৭৫
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এরিরপ
বরাে

অবমুি

২৭২৫.০০

২৭২৫.০০

ব্যয় অগ্রগরত
লক্ষ টাকা
শতকরা
হার
২৭১২.৬৩ ৯৯.৫৫

৪৪৪২.০০

৪৪৪২.০০

৪২৩৩.০১

৯৫.৩০

১৮৭৫.০০

১৮৭৫.০০

১২৭১.৪৫

৬৮.০০

২৬০০.০০

২৬০০.০০

২৪৮৩.৫৫

৯৫.৫০

১০০০.০০

১০০০.০০

১৭৬.১৩

১৭.৬২

৪৪০.০০

৪৪০.০০

৪৪০.০০

১০০.০০

৫৭৪৪.০০

৫৭৪৩.৫০

৫৬৭৩.৪৯

৯৮.৭৮

৪০০০.০০

৩৪৪৭.৬৪

২১৬২.৮৪

৬২.৭৪
(মাি ক
পর্ কন্ত)
৮৬.০০

২২৮২৬.০০ ২২২৭৩.১৪

১৯১৫৩.১০

রনদের সারণী ৪.০৪ এ প্রকদল্পর ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’র রভরিদত বছররভরিক লক্ষযমাত্রা ও অরজকত অগ্রগরত লক্ষ
টাকায় সেখাদনা হদলা।
সারণী ৪.৪ প্রকদল্পর শুরু সথদক বৎসররভরিক অগ্রগরত (২য় সাংদশারিত রিরপরপ’র রভরিদত)
বছর

সাংদশারিত
লক্ষযমাত্রা
২৭১২.৬৩
৪২৩৩.০১
১২৭১.৪৫
২৪৮৩.৫৫
১৭৬.১৩
-

২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬ মাি ক পর্ কন্ত
সমাট

লক্ষযমাত্রা

অরজকত অগ্রগরত

১১৮৩৮.৪০
১০৪৭০.৫৮
৩৩১৮৫.৭৫

২৭১২.৬৩
৪২৩৩.০১
১২৭১.৪৫
২৪৮৩.৫৫
১৭৬.১৩
৪৪০.০০
৫৬৭৩.৪৯
২১৬২.৮৪
১৯১৫৩.১০

(লক্ষ টাকায়)
সমাট রিরপরপ
মূদলর শতকরা হার
৮.১৭%
১২.৭৫%
৩.৮৩%
৭.৪৮%
০.৫৩%
১.৩৩%
১৭.১০%
৬.৫১%
৫৭.৭১%

রনদের রিদত্র ৪.১-এ এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ (২য় সাংদশারিত) শীর্ কক প্রকদল্পর শুরু সথদক বৎসররভরিক অগ্রগরত
মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত (লক্ষ টাকায়) সেখাদনা হদলাঃ

14,000
12,000

১০৪৭০.৫৮

১১৮৩৮.৪

চিত্র ৪.১ বৎসরচিচিক অগ্রগচি মািচ, ২০১৬ পর্চ ন্ত (লক্ষ টাকায়)

২১৬২.৮৪

৫৬৭৩.৪৯

0

৪৪০.০০

১৭৬.১৩

২৪৮৩.৫৫

২৪৮৩.৫৫

১৭৬.১৩

2,000

১২৭১.৪৫

৪২৩৩.০১
১২৭১.৪৫

4,000

২৭১২.৬৩

6,000

২৭১২.৬৩

8,000

৪২৩৩.০১

10,000

0
২০০৮-০৯

২০০৯-১০

২০১০-১১

২০১১-১২

লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ্ টাকায়)

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

২০১৫-১৬
মার্চ পর্চন্ত

অর্জচত অগ্রগর্ত (লক্ষ্ টাকায়)

উপদরাি রিত্র হদত সেখা র্ায়, প্রকদল্প ২০১২-১৩ অথ ক বছদর মাত্র ১৭৬.১৩ লক্ষ টাকা এবাং ২০১৩-১৪ অথ ক বছদর মাত্র
৪৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ। এর কারণ হদলা ২য় সাংদশারিত রিরপরপ প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােদনর সময় প্রকদল্পর
বাস্তবায়ন কাদজ স্থরবরতা। উদেখ্য সর্, সফ্রব্রুয়ারী, ২০১৪ সত ২য় সাংদশারিত রিরপরপ একক্ষিক সভায় অনুক্ষোনিত
হক্ষলও সংক্ষশানিত নিনপনপ িানখল কিা হয় নিক্ষসম্বি, ২০১২ এি পূক্ষি য। নিনপনপ িানখল ও অনুক্ষোিক্ষিি েধ্যিতী সেক্ষয়
প্রকক্ষেি িাস্তি মকাি কাি হয়নি। তাই ২০১৩-১৪ অথ যিেক্ষি কে অথ য ব্যয় হক্ষয়ক্ষে।
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৪.০৩ প্রকদল্পর সুরবিারের বণ কনা ও বতকমান অবস্থা
“এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” প্রকদল্পর রিরপরপ’র উপর রবগত ৩১/১০/২০০৭ তাররদখ পররকল্পনা করমশদন অনুরষ্ঠত
রপইরস’র সভায় রসদ্ধাদন্তর আদলাদক রশল্প পাকক স্থাপদন রবরসক ও বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরত (BAPI) কতৃক
ক
স্বাক্ষররত সমদঝাতা স্মারক অনুর্ায় প্রকয়ের সুরবিারে রনেরূপঃ
ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদনর লদক্ষয ২০০ একর জরমদত প্রদয়াজনীয় রাস্তা-ঘাট, সেন, কালভাট ক, পারনর লাইন,
রবদুযৎ ও গ্যাদসর সরবরাহ, ফায়ার হাইদেন্ট রসদেমসহ একটি প্রথম সশ্ররণর ফায়ার সেশন রনমকাণ, রসইটিরপ,
ইনরসদনদরটর ইতযারে সুরবিাসহ ৩.২৭ একর আয়তদনর ‘এ’ টাইপ প্ল্ট ৩০টি, ২.৩৫ একর আয়তদনর ‘রব’ টাইপ প্ল্ট
০৫টি এবাং ১.৩৮ একর সথদক ৩.৭৪ একর আয়তদনর ‘এস’ টাইপ প্ল্ট ০৭টিসহ সমাট ৪২টি রশল্প প্ল্ট বতরীর প্রস্তাব
রাখা হয়।
৪.০৩.১ ভূরম উন্নয়ন ও সীমানা সেয়াল রনমকাণঃ
ভূরম উন্নয়নঃ এরপআই রশল্প পাকক প্রকদল্পর অনুদমারেত মূল রিরপরপ’সত এর বাস্তবায়নকাল িরা হয় জানুয়ারর, ২০০৮
সথদক রিদসির, ২০১০ পর্ কন্ত। রকন্তু একদনক এর ২২/০৫/২০০৮ তাররদখর সভায় উি রিরপরপ অনুদমােন লাদভর পর
রশল্প মন্ত্রণালয় কতৃক
ক প্রশাসরনক অনুদমােন পাওয়া র্ায় ০৭/০৭/২০০৮ তাররদখ। তেনুর্ায়ী রবরসক কতৃক
ক জুলাই,
২০০৮ সথদক (শুরুর সময় সথদক প্রায় ০৬ মাস পর) প্রকদল্পর প্রকৃত বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। রকন্তু মূল রিরপরপ’সত
সাংস্থানকৃত জরমর মূল্য ইদতামদধ্য বৃরদ্ধ পাওয়ার কারদণও প্রকদল্পর শুরু রবলরিত হয়।
ভূরম অরিগ্রহদণর বরি কত ব্যয় সাংকুলাদনর রনরমদি মূল রিরপরপ অদক্টাবর, ২০০৯ মাদস প্রথমবাদরর মত সাংদশািন
করা হয় এবাং প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল রনি কারণ করা হয় জানুয়ারর, ২০০৮ সথদক রিদসির, ২০১১ পর্ কন্ত। অতঃপর
ব্যয়-বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক পূনরায় সময় বৃরদ্ধ কদর প্রকদল্পর সময়ােকাল পুন:রনি কারণ করা হয় রিদসির, ২০১২ পর্ কন্ত।
প্রকদল্পর এ সময়ােকাদলই ২০০ একর ভূরমর মদধ্য ১৯৭.৫৬ একর ভূরমর অরিগ্রহণ কার্ ক সমাপ্ত হয় ০৯ আগষ্ট, ২০১০
তাররদখ। রকন্তু ২০০৯ সাদল একজন ভূরম মারলদকর হাইদকাদট ক ররট আদবেদনর সপ্ররক্ষদত বাকী ২.৪৪ একর ভূরম
অরিগ্রহদণ ০৩ মাি ক, ২০১৩ সাল পর্ কন্ত সময় সলদগ র্ায়। তাই ২০১১ সাদলর সম মাস সথদক প্রকদল্পর মাটি ভরাদটর
কাজ শুরু হদলও ২.৪৪ একরসহ ২০০ একর ভূরমর উন্নয়দনর কাজ সম্পােদন র্দথষ্ট রবলি হয়। এর পরই রাস্তা রনমকাণ,
সেদনজ অবকাঠাদমা, পারন সরবরাহ লাইন, গ্যাস লাইন, ববদুযরতক কাজ, প্রশাসরনক ভবন রনমকাণসহ অোে
অবকাঠাদমা রনমকাদণ হাত সেয়া হয়।
প্রকদল্পর বরি কত সময়ােকাল রিদসির, ২০১২ এর পরবতীদত এরপ্রল, ২০১৩ সাদল জরম অরিগ্রহণ প্ররক্রয়া সমারপ্তর পর
ভূরম উন্নয়দনর কাজ প্রায় সম্পােন কদর প্রশাসরনক ভবন, রাস্তা রনমকাণ, সেদনজ অবকাঠাদমা, স্লুইি সগটসহ আউটসলট সেন, সমইন সগট ইতযারে রনমকাদণর লদক্ষয বুদয়দটর রবআরটিরসদক পরামশকক রনদয়াগ কদর স্থাপতয নকশা ও
স্ট্রাকিারাল রিজাইন প্রনয়ণ পূব কক প্রাক্কলন বতরী করা হয়।
রকন্তু ইদতামদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দন সর্ রবলি হদয় র্ায় তা সাংকুলাদনর রনরমি প্রকল্পটির সময়াে আদরা বৃরদ্ধ করা
প্রদয়াজনীয় হদয় পদড়। সুতরাাং প্রকদল্পর সময়ােকাল আবারও ০২ বছর ০৬ মাস বৃরদ্ধ কদর সাংদশারিত (২য়)
সময়ােকাল জানুয়ারী, ২০০৮ সথদক জুন, ২০১৫ পর্ কন্ত রনি কারণ করা হয়। রকন্তু এদতও প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় ব্যয়বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক সময় আদরা ০১ বছর বৃরদ্ধ কদর জুন, ২০১৬ পর্ কন্ত রনি কারণ করা হয়। প্রকল্প পররিালক এর
৩১/০৩/২০১৬ তাররদখর বাস্তবায়ন অগ্রগরতর প্ররতদবেন অনুর্ায়ী- ঐ সময় পর্ কন্ত ২০০ একর অরিগ্রহণকৃত ভূরমর
মদধ্য ৯৯% ভূরম উন্নয়ন কার্ ক সম্পন্ন হদয়দছ। প্রকদল্পর মূল ভূরমর মাটি ভরাট কাজ সশর্ হদয়দছ। বাউোরী ওয়াল
এবাং সারদফস সেদনর মাটি ভরাট কাজ িলদছ। শুধু আউট-দলট সেদনর মাটি ভরাট কাজ বাকী আদছ।
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সীমানা সেয়াল রনমকাণঃ এরপআই রশল্প পাদককর বাউোরী ওয়াল রনমকাদণর জে মূল রিরপরপদত ০২ সকাটি ৭৩ লক্ষ ৩৬
হাজার টাকা ব্যদয় ৫০০২ আরএম সীমানা সেয়াল এবাং ২১ সকাটি ৮৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যদয় ৩,১৮০ আরএম
ররদটইরনাং ওয়াল রনমকাদণর কমকসূরি রাখা হয়। রকন্তু পরবতীদত রনমকাণ সামগ্রীর মূল্য বৃরদ্ধর কারদণ PEC এর সুপাররশ
অনুর্ায়ী ররদটইরনাং ওয়াল বাে রেদয় সকবলমাত্র ৫০০২ আরএম সীমানা সেয়াল রনমকাদণর রসদ্ধান্তই সাংদশারিত
রিরপরপদত অন্তর্ভকি করা হয়। ভূরম অরিগ্রহদণর প্ররক্রয়ায় রবলি এবাং েরক্ষণপূব ক সীমানায় ভূরম মারলদকর সাদথ ভূরম
রবদরাি সমস্যার কারদণ সেয়াল রনমকাণ বািাগ্রস্থ হওয়ায় এ র্াবৎ সেখা র্ায় ৪৯২২ রমটার অথ কাৎ ৯৮% কাজ সমাপ্ত
হদয়দছ। ইদতামদধ্য ভূরম রবদরাি রনষ্পরি হদয়দছ; অবরশষ্ট ২% বাউোরী ওয়াল রনমকাণ কাজ িলদছ।
৪.০৩.২ প্রশাসরনক ভবন রনমকাণ ও পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণঃ
প্রশাসরনক ভবন রনমকাণঃ প্রকদল্পর ২য় সাংদশারিত রিরপরপদত বুদয়ট কতৃক
ক আরককদটকিারাল রিজাইদন এর মদধ্য কমক
এলাকা-বৃরদ্ধ ও নান্দরনক সসৌন্দদর্ কর সমাহার ঘটিদয় পররবতকদনর প্রস্তাব করা হয়। এদত ভবনটি ৬ তলার ফাউদেশন
রেদয় ১ম ও ২য় তলার সুপার-ষ্ট্রাকিাদর পররবতকন করা হয়। এদত নীিতলা ও সোতলার সমাট আয়তন োঁড়ায় ১০৫০
ক
বগরমটার।
২০১১ সাদলর গণপূতক অরিেপ্তদরর রসরিউদলর সরট অনুর্ায়ী ফাউদেশন এবাং নীিতলা ও সোতলায় ১০৫০
বঃরমটার ৬ তলা ভবদনর ব্যয় প্রাক্কলন োঁড়ায় ৫ সকাটি ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। প্রকদল্পর ৩১/০৩/২০১৬ তাররখ
ক
পর্ কন্ত অগ্রগরতর প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ায়, ১০৫০ বগরমটাদরর
প্রশাসরনক ভবদনর ২য় তলার ছাদের ঢালাই সম্পন্ন
হদয়দছ এবাং সারব ককভাদব ভবদনর ৬০% রনমকাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। কার্ ক-সম্পােদনর অনুদমারেত সময়
১৫/০৬/২০১৬ তাররখ পর্ কন্ত।
পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণঃ মাি ক, ২০১৬ মাদসর অগ্রগরতর প্ররতদবেন অনুর্ায়ী ১৩/০২/২০১৬ তাররদখ পুরলশ ফাঁরড় রনমকাদণর
সল-আউট প্রোন করা হদয়দছ। কাজ সমারপ্তর সময়সীমা ১৫০ রেন র্া ১২/০৭/২০১৬ তাররদখ উিীণ ক হদব। পাইরলাং
কাজ সমাপ্ত। পরবতী কাজ িলদছ।
৪.০৩.৩ রাস্তা, কালভাট ক ও সেন রনমকাণঃ
রাস্তা রনমকাণঃ রশল্প পাকক এলাকার সল-আউট প্ল্ান পররবরতকত হওয়ায় ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’সত িাস্তাি পনিোে
য
ক
পূক্ষি যি ৩৮০৮৮ িগনেটাি
হক্ষত মিক্ষড় িাঁড়ায় ৪১,৮৮৭ বগরমটার।
অপিনিক্ষক িাস্তাি উভয় পাক্ষবয সশাল্ডাররাং এর
ক
ক
পররমাণ ১১৭৬০ বগরমটার
হদত সবদড় োঁড়ায় ১২৮৬৪ বগরমটার।
২য় সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী রাস্তার ব্যয়
প্রাক্কলন ২০৮১.৭৮ লক্ষ টাকা এবাং সশাল্ডাররাং ব্যয় প্রাক্কলন ১৯৭.০৮ লক্ষ টাকায় োঁড়ায়। উদেখ্য সর্, রাস্তা ও
সশাল্ডাররাং এর প্রাক্কলন সওজ এর ২০১১ সাদলর রসরিউল-সরট অনুর্ায়ী করা হয়। ৩১/০৩/২০১৬ তাররখ পর্ কন্ত
প্রকক্ষেি অগ্রগনতি প্ররতদবেন অনুর্ায়ী রাস্তার কাদজর অগ্রগরত ৭০%।
কালভাট ক রনমকাণঃ প্রকদল্পর মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী ২টি বক্স কালভাট ক রনমকাদণর সাংস্থান রছদলা, র্া পূদব কই সমাপ্ত হদয়দছ।
সেন রনমকাণঃ রশল্প পাকক এলাকার সল-আউট প্ল্যান পররবরতকত হওয়ার ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’সত ১.০০ রমটার িওড়া
x ১.৫০ রমটার গভীরতায় ৬৮৩৬ আরএম সেদনর ব্যয় প্রাক্কলন ১১৬৩.৭৫ লক্ষ টাকা এবাং ০.৮০ রমটার িওড়া x
১.৫০ রমটার গভীরতায় ৪০৯৬ আরএম সাব-দেন রনমকাদণর ব্যয় প্রাক্কলন ৩৯৮.১৭ লক্ষ টাকা িরা হদয়দছ। এছাড়া
রাস্তার ক্ররসাং-এ ১৬টি ক্রস-দেন/কালভাট ক রনমকাদণর জদে ১৩৬.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন িরা হদয়দছ। এ ব্যয়
প্রাক্কলন PWD এর রসরিউল-সরট অনুর্ায়ী করা হয়। তদব মাি ক, ২০১৬ অগ্রগরতর প্ররতদবেদন ১৬টি কালভাট কসহ
১০,৯৩২ আরএম সারদফস সেন ও ২০০০ আরএম আউট-সলট সেন রনমকাণ কাদজর অগ্রগরত ৭০%। উদেখ্য সর্, রবগত
০৫/০২/২০১৫ তাররদখ অনুরষ্ঠত প্রকদল্পর রেয়াররাং করমটির সভায় স্লুইি সগইট রনমকাদণর কমকসূরি বারতল করা হয়।
আদরা উদেখ্য সর্, BRTC, BUET-এর পরামশক অনুর্ায়ী ২০০০ রমটার out-let drain এর পররবদতক GRP
drain রনমকাদণর প্রস্তাব রদয়দছ এবাং পাইপ সেদনর সম্মুখভাদগ ১টি ওদয়ে ওয়াটার কাদলকশন ররজাভকার ও পারম্পাং
সেশন রনমকাদণর প্রস্তাব রদয়দছ।
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৪.০৩.৪ পারন, রবদুযৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাঃ
পারন সরবরাহ ব্যবস্থাঃ রশল্প পাকক এলাকার সল-আউট প্ল্যান পররবরতকত হওয়ায় অনুদমারেত ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’সত
৮” ব্যাদসর ২টি গভীর নলকূপ স্থাপদনর ব্যয় ৮৬.৪০ লক্ষ টাকা, ৮” ব্যাদসর ৩২৫০ আরএম সরবরাদহর পাইপ লাইন
স্থাপদনর জদে ১০৭.৬৪ লক্ষ টাকা এবাং ৪” ব্যাদসর ১০০০ আরএম পারন সরবরাদহর জদে ২১.৬০ লক্ষ টাকা বরাে
রদয়দছ। রকন্তু সাংগৃহীত তথ্য হদত সেখা র্ায়, ৩.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যদয় সটষ্ট সবাররাং হদত প্রাপ্ত বারল ও পারনর নমুনা
বুদয়ট কতৃক
ক পরীক্ষা করা হয়। পারনদত ম্যাোরনজ, আদস করনক ও আয়রদনর পররমাণ গ্রহণদর্াগ্য মাত্রার সিদয় সবশী
রবিায় আররিএ, বগুড়াদক রেদয় গভীর নলকূপ স্থাপদনর প্রস্তাব করা হয়। আররিএ, বগুড়া ২টি গভীর নলকূপ স্থাপদনর
জে ১৩৪.৭০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন রেদয়দছ। তদব আররিএ, বগুড়াদক রেদয় আপাততঃ ০১টি গভীর নলকূপ স্থাপদনর
প্রস্তাব অনুদমােদনর জে প্ররক্রয়ািীন রদয়দছ। অগ্রগরত মাত্র ২% সেখাদনা হদয়দছ।
রবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থাঃ সব কদশর্ অনুদমারেত রিরপরপ অনুর্ায়ী ১২ রকদলারমটার সঞ্চালন লাইন, ২টি ররভার ক্ররসাং
টাওয়ার, ১টি সাব-সষ্টশন, ৬৫০০ আরএম রবতরণ লাইন, ২০০টি রষ্ট্রট লাইট ও ১৪টি িান্সফমকার রনমকাণ ও স্থাপদনর
কমকসূরি বাস্তবায়দনর কথা। অগ্রগরতর প্ররতদবেন অনুর্ায়ী ২৪/০৩/২০১৫ তাররখ আরইরবদক ২০.০০ সকাটি টাকা
প্রোন করা হদয়দছ। সাব-সষ্টশন রনমকাণ কাজ িলদছ। ৭-৮ মাদসর মদধ্য ২০ সমঃওয়াট সলাি প্রোন করদব। অভযন্তরীণ
রবদুযৎ রবতরণ লাইন রনমকাদণর জে ১১/০২/২০১৬ তাররখ আরইরবদক ৪২৭.৬২ লক্ষ টাকা প্রোন করা হদয়দছ।
গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাঃ সাংদশারিত ও অনুদমারেত সব কদশর্ রিরপরপ’সত গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় ৩১৫.৩৬ লক্ষ টাকা
ব্যদয় ৩৬০০ আরএম গ্যাস লাইন রনমকাণ ও ১টি রিআরএস স্থাপদনর কথা রদয়দছ। ৩০/০৮/২০১৫ তাররখ রশল্প
মন্ত্রণালদয় জ্বালানী প্ররতমন্ত্রীর উপরস্থরতদত মাননীয় রশল্প মন্ত্রী মদহােদয়র সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত আন্ত:মন্ত্রণালদয়র সভার
রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী পুন:রনি কাররত গ্যাদসর িারহোর রভরিদত প্রাক্কলন ১০.০০ সকাটি টাকা রনি কারণ করা হয়। উি সভায়
আদরা রসদ্ধান্ত হয়, রিরপরপ’সত বরাে ৩১৫.৩৬ লক্ষ টাকা রততাস গ্যাস সকাম্পানীদক প্রোন করা হদব এবাং রিরপরপ’র
অরতররি অথ ক উদযািাগণ বহন করদব। ২২/০২/২০১৬ তাররখ রশল্প মন্ত্রণালয় হদত গ্যাস সাংদর্াদগর সাংদশারিত
ব্যদয়র প্রাক্কলন প্রোদনর জে সরিব, জ্বালানী ও খরনজ সম্পে রবভাগ বরাবদর পত্র সেয়া হদয়দছ বদল প্রকদল্পর
৩১/০৩/২০১৬ তাররদখর অগ্রগরতর প্ররতদবেদন উদেখ রদয়দছ।
৪.০৩.৫ অরগ্ন রনব কাপণ ব্যবস্থাঃ অনুদমারেত ২য় সাংদশারিত রিরপরপ’সত অরগ্ন রনব কাপণ র্ন্ত্রপারতসহ একটি সাব-সেশন
স্থাপদনর ব্যবস্থা রাখা হয় এবাং এ খাদত ১৪০৮.২০ লক্ষ টাকা বরাে রদয়দছ। এ ব্যয় প্রাক্কলন PWD এর সরট
রসরিউল-২০১১ অনুর্ায়ী করা হদয়দছ। পরামশকক প্ররতষ্ঠান বুদয়দটর মাধ্যদম প্রদকৌশল রিজাইন, েরয়াং, সটোর
িকুদমন্টস ইতযারে রবর্য়ারে সম্পন্ন করা হদে। ইদতামদধ্য ফায়ার সারভকস সষ্টশন, সমইন রবরল্ডাং এর কাদজর সল-আউট
প্রোন করা হদয়দছ (১৩/০২/২০১৬ তাররদখ)। কাদজর সময়সীমা ২১০ রেন র্া ১০/০৯/২০১৬ তাররদখ উিীণ ক হদব।
সদরজরমদন প্রকদল্পর িলমান কাজসমূহ পররেশকনকাদল সেখা র্ায় পাইরলাং-এর কাজ িলদছ।
৪.০৩.৬ রসইটিরপ (CETP), িারম্পাং ইয়াি ক, ও Incenarator রনমকাণঃ
রবএরপআই ও রবরসদকর মদধ্য প্রাথরমকভাদব স্বাক্ষররত সমদঝাতা স্মারক অনুর্ায়ী এরপআই রশল্প পাদকক ২৫০০.০০
লক্ষ টাকা ব্যদয় CETP, Dumping Yard এবাং Incinerator রনমকাদণর রসদ্ধান্ত হয় এবাং এর ব্যয়ভার বাাংলাদেশ
ঔর্ি রশল্প সরমরত বহন করদব। পরবতীদত রবএরপআই উদেরখত স্থাপনাসমূদহর ব্যদয়র পুনঃপ্রাক্কলন কদর র্া রছল
১০৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা। রকন্তু সাংরেষ্ট রবদশর্জ্ঞদের পরামশক অনুর্ায়ী, কদম্পাদনন্টসমূদহর হালনাগাে বাজারের ও
অোে ব্যয় রবদবিনায় রনদয় আদরকটি প্রাক্কলন বতরী করা হয় র্া রছল ১৮০০০.০০ লক্ষ টাকা। পরবতীদত রবএরপআই
এর সমদঝাতার সপ্ররক্ষদত আবাদরা উি প্রাক্কলন পুনঃর্ািাই কদর ২য় সাংদশারিত ব্যয় োঁড়ায় ১৮৭২০.০০ লক্ষ টাকা
এবাং উি সমুেয় ব্যয়ভার রবএরপআই কতৃক
ক বহন করা হদব বদল সাংস্থাটি সম্মরত প্রোন কদর। রকন্তু অযাবরি
রবএরপআই উি স্থাপনাসমূহ স্থাপদনর ব্যাপাদর সকান বাস্তব পেদক্ষপ গ্রহণ করদছ না। অথি MOU অনুর্ায়ী ভূরম
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উন্নয়দনর পর ঔর্ি রশল্প সরমরতর পক্ষ সথদক উপযু কি প্লযান্টসমূহ স্থাপন করার কথা। ইদতামদধ্য প্রায় ৯৯% ভূরম
উন্নয়ন, ৯৮% সীমানা সেয়াল রনমকাণ, ৭০% রাস্তা ও সেন নিেযাে সম্পন্ন হওয়ায় CETP ও সাংরেষ্ট অোে স্থাপনা
বতরীর জে উপদর্াগী পনিক্ষিশ সৃনষ্ট হক্ষয় আক্ষে। রকন্তু রসইটিরপ, িারম্পাং ইয়াি ক, ইনরসদনদরটর ও রজআররপ সেন
রনমকাদণ সকান অগ্রগরত হয়রন। এমনরক CETP এর রিজাইনও এখদনা প্রণীত হয়রন।
৪.০৪ প্রকদল্পর পররদবশ রবর্য়ক সমীক্ষা পর্ কাদলািনা
পররদবশ রবর্য়ক প্রাথরমক সমীক্ষা (IEE):
“এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকদল্পর আওতায় রনদয়ারজত পরামশকক প্ররতষ্ঠান Adroit Environment
Consultants Ltd (AECL) কতৃক
ক রবরসদকর প্রস্তারবত “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুি পূদব ক
একটি প্রাথরমক পররদবশগত সমীক্ষা-Initial Environmental Examination (IEE) পররিালনা করা হয়।
সমীক্ষার প্ররতদবেনটি পর্ কাদলািনা করতঃসাংরেষ্ট রকছু উদেখদর্াগ্য রবর্য় রনদে তুদল িরা হদলাঃ
এরপআই রশল্প পাকক সথদক প্রতযারশত (Anticipated) রকছু ইরতবািক সুফলঃ








ঔর্ি রশদল্পর ব্যবসা সম্প্রসারদণ সুদর্াগ সৃরষ্ট;
কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট;
রশল্প পাকক এলাকায় সসৌন্দর্ ক-বৃরদ্ধ;
স্থানীয়ভাদব ব্যবসার উন্নয়দন সহায়ক ভূরমকা;
এলাকায় অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন;
স্থানীয় সরকার পররর্দের রাজস্ব আদয়র সুদর্াগ এবাং
অথ কনীরতদত ইরতবািক অজকন।

এরপআই রশল্প পাকক এলাকার ভূরম-ব্যবহার রবর্য়ক অবস্থাঃ একটি উচ্চ অগ্রারিকার রভরিক প্রকল্প রহদসদব প্রস্তারবত
এরপআই রশল্প পাদককর জে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় ‘স্থান রনব কািন করমটি’ গঠন করা হয়। পররদবশ অরিেপ্তর, রবরসক
ও বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর সমিদয় গঠিত উি করমটি রবরভন্ন স্থান পররেশকন সশদর্ মুন্সীগি সজলার গজাররয়া
উপদজলার বাউরশয়া সমাজায় প্রকদল্পর সাইট রনি কারণ কদর।
প্রকদল্পর মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী ২০০ একর ভূরম অরিগ্রহণ করা হয়। তন্মদধ্য ১৪৮.১ একর ভূরম মধ্য বাউরশয়া সমৌজায়,
৪৮.৬১ একর বাউরশয়ায় এবাং ২.৪৫ একর পদড় পীদরর িক সমৌজায়। অরিগ্রহণকৃত অরিকাাংশ জায়গাই সমঘনা নেী
রবদিৌত রনে ভূরম। বাউরশয়ার জনগদণর সেয়া তথ্য অনুর্ায়ী, পুদরা প্রকল্প এলাকার ভূরমই একফসলী এবাং বর্ কাকাদল
তা পারনর রনদি রছল। প্রকদল্পর অন্তর্ভকি মাত্র ৩.৭৫ একর জায়গায় বসতরভটা রছল এবাং খুব অল্প পররমাণ জায়গায়
জলাভূরম রছল। IEE এর প্ররতদবেন অনুর্ায়ী- এলাকাটি রশল্প পাকক রনমকাদণর জে একান্ত উপদর্াগী ও সম্ভাবনাময়।
বাস্তবায়নািীন এরপআই রশল্প পাককটি ঔর্ি রশদল্পর জদে বাাংলাদেদশ প্রথম প্রয়াস। প্রকল্প এলাকার রনকটবতী ২টি
কারখানা রদয়দছ; ‘পবন সফরব্রক্স’ সবদিদয় রনকটবতী এবাং ‘সমঘনা েীল’ এক রকদলারমটার দূরবতী। এছাড়া সমঘনা
নেীর অপর পাড় বলদত সগদল একটি সম্পূণ ক রশল্পাঞ্চল সর্খাদন অদনকগুরল রসদমদন্টর কারখানা, বস্ত্র রমল, সপপার
রমল্স, েীল রমল্স ইতযারে রদয়দছ।
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৪.০৫ প্রকদল্পর অেরভরিক কমক-পররকল্পনা অনুসরণ সাংক্রান্তঃ
প্রকদল্পর ২য় সাংদশারিত রিরপরপ প্রস্তাদবর সাদথ রবরভন্ন অে বাস্তবায়দনর কমক-পররকল্পনা োরখল করা হয়। উি কমকপররকল্পনায় প্রেি সময়সূরি ও ৪.০৩ অনুদেদে বরণ কত বাস্তব কাজ অনুর্ায়ী সারণী ৪.৫-এ প্রিান প্রিান অদের
লক্ষযমাত্রা ও বাস্তব অগ্রগরত সেখাদনা হদলাঃ
সারণী ৪.৫ প্রকদল্পর কমক-পররকল্পনা ও অরজকত অগ্রগরতর তুলনা।

ক্ররমক
নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১

অদের নাম
ভূরম অরিগ্রহণ
ভূরম উন্নয়ন
ভবন রনমকাণ
সেদনজ অবকাঠাদমা রনমকাণ
সড়ক রনমকাণ
পারন সরবরাহ ব্যবস্থা
সীমানা সেয়াল রনমকাণ
রবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থা
গ্যাস সরবরাহ
ফায়ার সারভকস সেশন রনমকাণ ও
অরগ্ন রনব কাপণ সরিামারে ক্রয়
রসইটিরপ, িারম্পাং ইয়াি ক ও
ইনরসনাদরটর রনমকাণ

কমক-পররকল্পনা
অনুর্ায়ী সমারপ্তর
সময়
২০০৯-২০১১
২০১০-২০১৫
২০১৩-২০১৫
২০১৩-২০১৫
২০১৩-২০১৫
২০১৩-২০১৫
২০১৩-২০১৫
২০১৪-২০১৫
২০১৪-২০১৫
২০১৪-২০১৫

কমক পররকল্পনায়
রনরে কষ্ট সমদয়
অগ্রগরত
৯৮%
৯৮.৫%
২৫%
২৫%
২৫%
০%
৯৮%
১০%
০%
০%

মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত
অরজকত অগ্রগরত

২০১৩-২০১৫

০%

০%

১০০%
৯৯%
৬০%
৭০%
৭০%
২%
৯৮%
৭৯%
০%
৪%

অতএব সেখা র্াদে সর্, প্রকদল্পর সকান অদের কাজই কমক-পররকল্পনা অনুর্ায়ী রনরে কষ্ট সমদয় সম্পূণ করূদপ সমাপ্ত হয়রন।
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নিক্ষম্নি নচ্ত্র ৪.২ এ গ্যান্ট চ্াক্ষট যি োধ্যক্ষে ২য় সংক্ষশানিত নিনপনপ অনুর্ায়ী লেযোত্রা ও অনিযত অগ্রগনত মিখাক্ষিা
হক্ষলা।
সূনচ্ঃ লেযোত্রাঃ
কার্ যক্রে
িানু-জুি ০৮

অগ্রগনতঃ

শুরু হয়নিঃ

২য় সংক্ষশানিত নিনপনপ অনুর্ায়ী সেয়-নভনত্তক লেযোত্রা ও অগ্রগনত
২০০৮-০৯ ২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫

২০১৫-১৬

ভূরম অরিগ্রহণ
৯৮%

২%

ভূরম উন্নয়ন
৯৮.৫%

৯৯%

২৫%

৬০%

২৫%

৭০%

২৫%

৭০%

ভবন রনমকাণ

সেদনজ
রনমকাণ

অবকাঠাদমা

সড়ক রনমকাণ

পারন সরবরাহ ব্যবস্থা
২%
সীমানা সেয়াল রনমকাণ
৯৮%

৯৮%

১০%

৭৯%

রবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থা

গ্যাস সরবরাহ ব্যিস্থা
ফায়ার সারভকস সেশন
রনমকাণ ও অরগ্ন রনব কাপণ
সরিামারে ক্রয়
রসইটিরপ, িারম্পাং
ইয়াি ক ও ইনরসনাদরটর
রনমকাণ

৪%

নচ্ত্র ৪.২ ২য় সংক্ষশানিত নিনপনপ’মত িানখলকৃত কেয-পনিকেিা অনুর্ায়ী লেযোত্রা ও োচ্ য, ২০১৬ পর্ যন্ত অগ্রগনতি গ্যান্ট চ্াট য
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৪.০৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলরিত হওয়ার কারণ রিরিতকরণঃ
এরপআই রশল্প পাকক সদরজরমদন পররেশকন কদর প্রকদল্পর কমককতকাদের consultative সভা, KII ও FGD এর
মাধ্যদম, প্রকল্প সাংরেষ্ট কমককতকা ও কমকিারীদের সাদথ আদলািনা এবাং প্রকদল্পর রিরপরপ, অগ্রগরতর প্ররতদবেন
পর্ কাদলািনা কদর প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলদি রনে-বরণ কত কারণসমূহ রিরিত করা হদয়দছঃ
 প্রকল্পটির ২০০ একর ভূরমর মদধ্য ১৯৭.৫৬ একর ভূরম অনিগ্রহে ৯-৮-২০১০ এর মদধ্য সম্পন্ন হয়।
বাকী ২.৪৪ একর ভূনেি িখল প্রানিক্ষত একিি ভূনে োনলক্ষকি মামলাজরনত কারদণ ০৩/০৪/২০১৩
ররঃ পর্ কন্ত রবলরিত হয়।
উদেখ্য সর্, ১২/০৪/২০১০ ররঃ ১৯০.১১ একর, ০৯/০৮/২০১০ ররঃ ৭.৪৫ একর এবাং সব কদশর্
০৩/০৪/২০১৩ ররঃ ২.৪৪ একর ভূরম হস্তান্তর ও গ্রহণ করা হয়। এদত সেখা র্ায়- ২০০ একদরর মদধ্য
১৯৭.৫৬ একর ভূরমর অরিগ্রহণ আগষ্ট, ২০১০ ররষ্টাদব্দর মদধ্যই সম্পন্ন হয়। অতএব ১৯৭.৫৬ একর
ভূরম অরিগ্রহদণর জদে ২ বছর ৮ মাদসর মদধ্য ১ বছর ৭ মাস স্বাভারবক সময় িরদলও বাকী ১৩
মাস অরতররি সময় সলদগদছ।
 মাটি ভরাট কাজ শুরুর রকছুরেদনর মদধ্য প্রকল্প পররিালক পররবতকন অথ কাৎ আরথ কক ক্ষমতারবহীন
খেকালীন প্রকল্প পররিালক রনদয়াগ হওয়ার ফদল প্রায় ১৫ মাস কাদজর গরত ব্যাহত হয়।
 প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত সময়াে (রিদসির, ২০১২) উিীণ ক হওয়ার পূদব কই ২য় সাংদশারিত রিরপরপ সপশ
করা হদলও েীঘ ক প্ররক্রয়া সর্মনঃ আন্ত:মন্ত্রণালয় কতৃক
ক ব্যয় যুরিযুিকরণ প্ররক্রয়া, ঔর্ি রশল্প সরমরত
কতৃক
ক রসইটিরপ ও ইনরসনাদরটর এবাং িারম্পাং ইয়াি ক রনমকাণ ব্যয় বহদন সম্মরত তথা সমদঝাতা
স্মারক সম্পােন করার পর রিরপরপ অনুদমােদন (দফব্রুয়ারী, ২০১৪) প্রায় ১৩ মাস সময় অরতক্রান্ত
হয়।
 প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত ও ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক বরি কত সময়ােকাদল ২৭২৮.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত
ব্যদয় ররদটইরনাং ওয়াল রনমকাদণর েরপত্র আহবান কদর ২৬১৭.১১ লক্ষ টাকার ের প্রস্তাব প্রারপ্তর
মূল্যায়ন প্ররক্রয়া অনুদমােন পর্ কাদয় প্রায় ১৫ (পদনর) মাস রবলি হয়; ২য় সাংদশািনকাদল উি
ররদটইরনাং ওয়াদলর স্থদল বাউোরী ওয়াল রনমকাদণর রসদ্ধান্ত হয়।
 ২০১৫ সাদল এলাইনদমন্ট বরাবর প্রকল্প এলাকার িাররেদক বাউোরী ওয়াল রনমকাণ কাজ করদত
রগদয় প্রায় ৪-৫ টি জরমর োদগ রবরসদকর েখলীয় স্বদত্ত্ব ০.১৫৭৪ একর জরম সবরশ রদয়দছ; র্ার ফদল
জরমর মারলকগণ বাউোরী ওয়াল রনমকাদণ বািা রেদয়দছ। উি জরমর ক্ষরতপূরদণর ৩৭.১৮ লক্ষ টাকা
১০/০২/২০১৬ ররঃ সজলা প্রশাসক, মুন্সীগি কার্ কালদয় প্রোন করা হদয়দছ। ফদল বাউোরী ওয়াল
রনমকাণ কাজ সমারপ্তদত রবলি হদয়দছ।
 ফায়ার সেশদন রনমকাদণর সল-আউট সেয়া হয় ১৩-০২-২০১৬ তাররদখ এবাং সময়সীমা ৭ মাস।
কাদজর সময়সীমা অনুর্ায়ী ফায়ার মস্টশন সমইন রবরল্ডাং, ০২টি ওয়াটার ররজাভকার রনমকাণ, পারন
সরবরাদহর জে পাইপ লাইন স্থাপন, পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণ ইতযারে কাজগুদলা সম্পােদন প্রকল্প সময়াে
উিীণ ক হদয় র্াদব। এছাড়াও ফায়ার সষ্টশদন রজ.আই পাইপ লাইন, ফায়ার হাইদেন্ট, পাম্প ও মটর
ইতযারে কাজগুদলার েরপত্র এখদনা আহবান করা হয়রন। পরামশকক প্ররতষ্ঠান রবআরটিরস, বুদয়ট
কতৃক
ক স্থাপতয নকশা ও রিজাইন অনুসাদর প্রাক্কলন, সটোর িকুদমন্টস ও রসরিউল সস্পরসরফদকশন
প্রণয়ন কাজ চূড়ান্ত পর্ কাদয় রদয়দছ। প্রকে পনিচ্ালক িানিক্ষয়ক্ষেি শীঘ্রই এ কাজগুদলার েরপত্র
আহবান করা হদব।
 অনুদমারেত ২য় সাংদশারিত রিরপরপ এবাং সমদঝাতা স্মারক অনুর্ায়ী প্রকল্প সময়াদের মদধ্যই
উদযািার রনজস্ব তহরবদল রসইটিরপ, িারম্পাং ইয়াি ক, ইনরসদনদরটর রনমকাদণর লক্ষযমাত্রা রনি কাররত
রদয়দছ; রকন্তু বাস্তদব বার বার অনুদরাি জানাদনা সদত্ত্বও এখদনা উদযািাগদণর সকান কার্ ককরী
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পেদক্ষপ পররলরক্ষত হদে না। শীগ্রই উদযাগ রনদলও CETP রনমকাদণ সময় লাগদব কমপদক্ষ ২
বছর।
 আউট-সলট সেন রনমকাণ রসইটিরপর সাদথ সম্পৃি একটি কাজ। ০৫/০২/২০১৫ তাররদখ প্রকদল্পর
রষ্টয়াররাং করমটির সভার রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী বুদয়ট প্ররতরনরি সমিদয় রসইটিরপ’র সাদথ সামিস্য সরদখ
সমইন আউট-সলট সেন রসইটিরপর মুদখ পারম্পাং সেশন ও জলািাি রনমকাদণ বুদয়ট কতৃক
ক েরয়াং,
রিজাইন ও ৩৬৬১.৪৫ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন প্রোন করা হদয়দছ। সর্দহতু রসইটিরপ রনমকাদণর ব্যাপাদর
উদযািাগণ এখদনা সকান উদযাগ গ্রহণ কদরনরন। তাই আউট-সলট সেন রনমকাদণও রবলি ঘটদছ।

৪.০৭ রনি কাররত সময়াদে প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় ক্ষরত পর্ কাদলািনাঃ
(ক) রনি কাররত সময়াদে সমাপ্ত হদল প্রকল্প সথদক সর্ সুফল পাওয়া সর্তঃ এরপআই রশল্প-পাকক প্রকল্পটি রনরে কষ্ট সময়াদে
বাস্তবারয়ত হদল সেশ ইদতামদধ্য তার সুফল সপত। প্রকদল্পর সুফল গুদলা রনেরূপঃ
ক ইদতামদধ্য (গত ৫ বছদর)
১
ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদনর পররমাণ ১০% সথদক ৭০% বৃরদ্ধর টাদগদট
অন্ততঃ ৪০% উৎপােন শুরু হদলও সেদশর অদনক ববদেরশক মুদ্রার সাশ্রয় হত। তথা অথ কননরতক সুফল পাওয়া
শুরু হত।
২

এরপআই রশল্প পাদকক ইদতামদধ্য রশল্প ইউরনটসমূহ স্থারপত হত এবাং এসব রশল্প ইউরনদট ২৫,০০০ সলাক
ইদতামদধ্য কদমক রনদয়ারজত হত র্ার সামারজক সুফল উদেখদর্াগ্য।

৩

প্রকল্প সাংলগ্ন এলাকায় ইদতামদধ্য অথ কননরতক কমককাে বৃরদ্ধ সপত।

৪

ঔর্ি রশদল্পর ব্যবসায় সম্প্রসারণ শুরু হত।

৫.

প্রকদল্পর CETP, Dumping Yard ও Incinerator বাদে অোে কাজ র্রে প্রকদল্পর মূল সময়াদে
অথ কাৎ রিদসির, ২০১০-দত সমাপ্ত হত, তদব সবদিদয় বড় সুফল হদলা তখন CETP, Dumping Yard
ও Incinerator রনমকাদণ উদযািাগদণর দ্রুত সাড়া পাওয়া সর্ত। সকননা রবব বারণজয সাংস্থার (WTO)
সমিা-স্বত্ব অরিকার (TRIPS) আইন অনুর্ায়ী স্বদল্পান্নত সেশ রহদসদব বাাংলাদেদশর শুল্কমুি কাঁিামাল
আমোরনর ইরতপূদব ককার সময়সীমা রছল ২০১৬ সাল পর্ কন্ত। এমন একটি আশাংকা করা হরেল সর্, বাাংলাদেশ
TRIPS আইদনর সুরবিা হয়দতা আর পাদব না এবাং সপদলও সব কদবাচ্চ ৫ বছর সপদত পাদর। উি সপ্রক্ষাপদট
এরপআই রশল্প পাদককর উদযািা তহরবদলর কাজ বাদে অোে কাজ র্রে ২০১০ সাদল সম্পন্ন হত তদব
উদযািাগণ দ্রুত CETP রনমকাণ করত এবাং রশল্প ইউরনট স্থাপন ইদতামদধ্য প্রায় সম্পন্ন হদয় সর্ত।
অপররেদক গত ৬ নদভির, ২০১৫ রবব বারণজয সাংস্থার সমিা-স্বত্ব অরিকার (TRIPS) কাউরন্সদল স্বদল্পান্নত
সেস্য সেশ গুদলার জদে শুল্কমুি কাঁিামাল আমোরনর সুরবিা ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত বরি কত করা হদয়দছ। ফলতঃ
CETP, Dumping Yard ও Incinerator রনমকাদণ উদযািাগদণর উৎসাদহ সনরতবািক প্রভাব সেখা
র্াদে। ইদতামদধ্য রবরসক কতৃক
ক আহুত প্ল্ট বরাদের আদবেদনও উদযািাগণ সাড়া সেনরন।
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(খ) রনি কাররত সময়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় ক্ষরতঃ
রনি কাররত সময়াদে প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকদল্পর সরাসরর ক্ষরত হদলা প্রকল্পটির CETP সহ সাংরেষ্ট প্ল্ান্ট রনমকাণ
রবলরিত হওয়া, র্ার কারণ অনুদেে ৪.০৭ (ক) এ বণ কনা করা হদয়দছ। এছাড়াও ঔর্ি রশদল্পর উৎপােন ও রপ্তারনদত
সর্দত ক্ষরত হদয়দছ, তা রনদে রবদের্ণ করা হদলাঃরপ্তারন উন্নয়ন বুযদরার তথ্য অনুর্ায়ী সেখা র্ায়, বাাংলাদেশ সথদক ঔর্ি রপ্তারনর পররমাণ ২০০৭-০৮ অথ ক-বছদর রছল
৩৭৫ সকাটি র্া পরবতী প্ররত বছদর প্রায় ১০% প্রবৃরদ্ধ হাদর বৃরদ্ধ সপদয় ২০১৪-১৫ অথ ক-বছদর ৫৮২ সকাটি টাকার উন্নীত
হয়। বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্রতযাশা অনুর্ায়ী এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল এবাং রশল্প ইউরনটসমূহ উৎপােন
প্ররক্রয়ায় সর্দত পারদল এ রপ্তারনর পররমাণ ৮-১০ গুণ বৃরদ্ধ সপত। িরা র্াক, মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী রিদসির, ২০১০
সাদল প্রকল্পটি সমাপ্ত না হদলও ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী ২০১১ সাদল প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর উদযািাগণ
তাঁদের প্ল্ট বুদঝ রনদয় রশল্প স্থাপন শুরু করত। এর ৩ বছর পর তাঁরা এরপআই উৎপােদন সর্ত। সস রহদসদব ২০১৫-১৬
অথ ক-বছরদক এরপআই উৎপােদনর বছর রহদসদব গণ্য করা সর্ত।
সরমরতর তথ্য অনুর্ায়ী র্রে তাঁরা বছদর ৯,০০০ সকাটি টাকার ঔর্ি উৎপােন কদর ২০১৪-১৫ অথ ক-বছদর ৫৮০ সকাটি
টাকার ঔর্ি রপ্তারন কদর থাদক, তাহদল ২০১৫-১৬ অথ ক-বছদর তাঁদের প্রতযাশা অনুর্ায়ী ৮-১০ গুণ না সহাক, উৎপােদনর
১ম বছর রহদসদব আনুমারনক ৩ গুণ অথ কাৎ ৫৮০x৩ = ১৭৪০ সকাটি টাকার ঔর্ি রপ্তারন করদত সক্ষম হদতা। রকন্তু
রশল্প পাককটি সমাপ্ত না হওয়ায় সেশ বতকমান ২০১৫-১৬ অথ ক-বছদরই প্রায় (১৭৪০-৫৮০)=১১৬০ সকাটি টাকার রপ্তারন
আয় হদত বরঞ্চত হদে।
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পঞ্চম অধ্যায়
গুণগত তথ্য উপাি সাংগ্রদহর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণ
৫.০১ সকআইআই এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যঃ
প্রকল্প সম্পদকক অবরহত গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারী ব্যরিদের সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহদণর মাধ্যদম প্রকদল্পর তথ্য সাংগ্রহ
করা হদয়দছ। এ জদে ৩টি প্রশ্নমালার মাধ্যদম তাঁদের বিব্য গ্রহণ করা হদয়দছ। প্রশ্নমালাসমূহ সথদক প্রাপ্ত
উদেখদর্াগ্য তদথ্যর রবদের্ণ পরবতী অনুদেেসমূদহ বণ কনা করা হদলাঃ
(ক) রবরসদকর সিয়ারম্যান, প্রকদল্পর কমককতকা, রশল্প মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি, রবরসদকর প্রকল্প সাংরেষ্ট কমককতকা,
পরামশকক প্ররতষ্ঠান বুদয়দটর রবদশর্জ্ঞ, প্রকদল্পর রনমকাতা প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরি, প্রকদল্পর গ্যাস-রবদুযৎ সরবরাহকারী
প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরির জদে প্রস্তুতকৃত সকআইআই প্রশ্নমালার তদথ্যর রবদের্ণঃ

রিত্র ৫.১ রবআরটিরস, বুদয়দটর রবদশর্জ্ঞ প্রদকৌশলীর সকআইআই গ্রহণ করদছন টিম রলিার

প্রশ্ন ১. প্রকল্পটি সম্পদকক অবরহত আদছন রকনা, থাকদল কদব সথদকঃ প্রকল্প সম্পদকক অবরহত রকনা এরূপ প্রদশ্নর জবাদব
উিরোতাগদণর মদধ্য সবরশরভাগ জানান তারা প্রকদল্পর শুরু সথদক অবরহত আদছন। রবস্তাররত রনদে বরণ কত সারণী৫.১ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১ প্রকল্প সম্পদকক অবরহত রকনা?
উির
প্রকদল্পর শুরু সথদক
২০১৪ সাল সথদক
২০১২ সাল সথদক
২০১৩ সাল সথদক
সমাট=

উিরোতার সাংখ্যা
৪
২
২
১
৯
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শতকরা হার
(%)
৪৪.৪৪
২২.২২
২২.২২
১১.১২
১০০.০০

প্রশ্ন ২. প্রকল্পটির সাদথ সকানভাদব সাংরেষ্ট আদছন রকনাঃ প্রকদল্পর সাদথ রকভাদব জরড়ত রছদলন, এ প্রদশ্নর জবাদব
প্রাপ্ত মতামত সমূহ সারণী-৫.২ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২ প্রকল্পটির সাদথ রকভাদব সাংরেষ্ট আদছন?
ক্ররমক নাং প্রকল্পটির সাদথ আপরন সাংরেষ্ট আদছন রক? থাকদল রকভাদব?
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

টিম রলিার, সড়ক ও রবরল্ডাং কদম্পাদনন্ট।
ঠিকাোর
রবরসদকর উপ-প্রিান প্রদকৌশলী
সহকারী প্রদকৌশলী
প্রকল্প পররিালক
রনমকাতা প্ররতষ্ঠাদনর মাধ্যদম
তত্ত্বাবিায়নকারী অরফসার রহদসদব
মন্ত্রণালদয়র কমককতকা
সমাট=

জবাবোতার সাংখ্যা
১
২
১
১
১
১
১
১
৯

প্রশ্ন ৩. প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মূল সমদয় সম্পন্ন হয়রন; অদনক রবলরিত হদে। এ রবলদির কারণসমূহ রকঃ প্রকল্পটির
বাস্তবায়ন সকন রনি কাররত সমদয় সম্পন্ন হয়রন- এ প্রদশ্নর জবাদব উিরোতাগণ তাঁদের মতামত প্রোন কদরন। তাদের
মতামদতর রবস্তাররত রবদের্ণ সারণী-৫.৩ এ সেয়া হদলাঃ
সািেী-৫.৩ প্রকেটিি িাস্তিায়ি মূল সেক্ষয় সম্পন্ন হওয়ায় িা কািে
ক্ররমক প্রকেটিি িাস্তিায়ি মূল সেক্ষয় সম্পন্ন হওয়ায় িা কািে
গণসাংখ্যা
শতকরা হার
নাং
সম্পনকযত েতােত
(%)
(frequency)
(n৫=৯)
১
প্রকদল্পর রিজাইন প্রণয়দন রবলি হওয়ায়।
৮
২২.২২
২
প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের রিজাইন পররবতকন ও কমক-পরররি বৃরদ্ধ
৮
২২.২২
পাওয়ায়।
৩
ভূরম হুকুমেখদলর রবলদির কারদণ।
৭
১৯.৪৪
৪
ঔর্িরশল্প সরমরত প্ল্ট সনয়ার জে আদবেন কদররন, তাদের
৬
১৬.৬৭
অনাগ্রদহর জে রকছু রকছু কদম্পাদনদন্টর কাজ শুরু করা সম্ভব
হয়রন।
৫
রকছু রকছু ঠিকাোদরর ব্যথ কতা।
৪
১১.১১
৬
প্রথম রিরপরপ প্রণয়ন বাস্তবসম্মত হয়রন; অদনক কদম্পাদনন্ট
২
৫.৫৬
অন্তর্ভকি রছদলা না।
৭
১
২.৭৮
প্রকৃত ঠিকাোদরর পররবদতক dummy/substitute ঠিকাোর
কাজ কদর।
সমাট=
৩৬
১০০

৫=

n= No. of Respondents
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প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে পাই-রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ
প্রকল্পের র্িজাইন প্রণয়ল্পন র্িলম্ব হওয়ায়

প্রকল্প বাস্তবায়ন চবলচিি হওয়ার কারণসমূ হ

প্রকল্পের র্ির্িন্ন অল্পের র্িজাইন পর্রিতচ ন ও কমচপর্রর্ি িৃর্ি পাওয়ায়

6% 3%
11%

িূ র্ম হুকুমদখল্পলর র্িলল্পম্বর কারল্পণ

22%

ঔষির্িে সর্মর্ত প্লট ননয়ার জনয আল্পিদন কল্পরর্ন,
তাাঁল্পদর অনাগ্রল্পহর জনয র্কছু র্কছু কল্পপাল্পনল্পের কাজ
শুরু করা সম্ভি হয়র্ন
র্কছু র্কছু ঠিকাদাল্পরর িযর্চতা

17%
22%
19%

প্রর্ম র্ির্পর্প প্রণয়ন িাস্তিসম্মত হয়র্ন; অল্পনক
কল্পপাল্পনে অন্তিুচ ক্ত র্ছল্পলা না
Selection process-এ দুিচলতা সৃর্ি হওয়ায় প্রকৃ ত
ঠিকাদাল্পরর পর্রিল্পতচ dummy/substitute ঠিকাদারল্পক
কাজ প্রদান

প্রশ্ন ৪. প্রকদল্পর সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার (CETP), িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার প্ল্ান্ট
(Incinerator)-এর রনমকাণ কাজ এখদনা শুরু হয়রন; রিজাইন প্রণয়নও হয়রন। এ সমস্যা সমািাদন পরামশকঃ
প্রকদল্পর সাংদশারিত সময়াে ৩০ সশ জুন, ২০১৬ সশর্ হদব। অথি এর সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার (CETP), িারম্পাং
ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার প্ল্ান্ট (Incinerator)-এর রনমকাণ কাজ এখদনা শুরু হয়রন। এমনরক এসদবর রিজাইন
প্রণয়নও হয়রন। এ সমস্যা সমািাদন উিরোতাদের মতামত জানদত িাওয়া হদল তারা সর্ তথ্য প্রোন কদরন তার
রবস্তাররত রনদের সারণী-৫.৪ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.৪ সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার, িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার প্ল্াদন্টর রিজাইন ও রনমকাণ কাদজর
রবর্দয় প্রাপ্ত মতামত।
ক্ররমক সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার (CETP), িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয গণসাংখ্যা শতকরা হার
নাং
(%)
সপাড়াদনার প্ল্ান্ট এর রিজাইন ও রনমকাণ কাজ শুরুর রবর্দয় প্রাপ্ত
মতামত।
১
উদযািা তহরবল সাংস্থানকারী রহদসদব রবএরপআই-এর উদযাগ
৫
৫৫.৫৬
পররলরক্ষত হদে না।
২
প্ল্ট বরাে চূড়ান্ত না হওয়া এবাং রক রক রশল্প গদড় উঠদব তা রনি কারণ
২
২২.২২
না করা পর্ কন্ত দূর্দণর মাত্রা রনণ কয় করা র্াদে না।
৩
এলরিরস রহদসদব সম্প্ররত বাাংলাদেশ ঔর্দির কাঁিামাল আমোরনদত
২
২২.২২
সমিাস্বত্ব আইদনর বাধ্য-বািকতা হদত আগামী ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত
ছাড় পাওয়ায় এরপআই রশল্প পাদকক রশল্প স্থাপদন রবএরপআই-এর
সেস্যগদণর অনুৎসাহ।
সমাট=
৯
১০০.০০
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প্রশ্ন ৫. এরপআই রশল্প পাকক স্থাপদনর ফদল প্রকদল্পর আদশপাদশর এলাকায় র্াদত পররদবদশর ক্ষরত র্থা বায়ুদূর্ণ,
পারনদূর্ণ ও শব্দদূর্ণ না হয়, তার জদে সর্ সকল ব্যবস্থা সনয়া হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রকনাঃ
পররদবদশর ক্ষরত সর্ন না হয় তা রনরশ্চত করার জদে সর্ ব্যবস্থা রাখা হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রকনা- এ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত
মতামতসমূহ সারণী-৫.৫ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.৫ রশল্প পাকক এলাকায় সম্ভাব্য বায়ুদূর্ণ, পারনদূর্ণ ও শব্দদূর্ণ এর প্ররতকাদরর রবর্দয় প্রাপ্ত মতামত
ক্ররমক
মতামত
গণ সাংখ্যা শতকরা হার
নাং
(%)
১
১
১১.১১
CETP-এর রিজাইন চূড়ান্ত হয়রন রবিায় এখরন বলা র্াদে না;
Incinerator এর residue (অবদশর্) গুদলা অবশ্যই
management করদত হদব।
২
পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা সনয়া হদে।
৮
৮৮.৮৯
সমাট=
৯
১০০.০০
প্রশ্ন ৬. আপনার জানামদত প্রকদল্পর িারম্পাং ইয়াি ক এবাং Incinerator রনমকাদণ পররদবশ সাংরক্ষদণর সর্ ব্যবস্থা
রাখা হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রকনাঃ প্রকদল্পর িারম্পাং ইয়াি ক এবাং Incinerator রনমকাদণর রিজাইদন পররদবশ সাংরক্ষদণ
পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা থাকদব রকনা - এ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত মতামতসমূহ সারণী-৫.৬ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.৬ প্রকদল্পর িারম্পাং ইয়াি ক এবাং Incinerator রনমকাদণ পররদবশ সাংরক্ষদণ পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা থাকদব রকনা?
ক্ররমক
মতামত
গণ সাংখ্যা
শতকরা হার
নাং
(%)
১
থাকদব।
৭
৭৭.৭৮
২
রিজাইদন পররদবশ সাংরক্ষদণ ব্যবস্থা থাকা জরুরী।
২
২২.২২
সমাট=
৯
১০০.০০
প্রাপ্ত মতামতসমূহ রিত্র ৫.৩-এ সেখাদনা হদলাঃ
রিত্র-৫.৩ পররদবশ সাংরক্ষদণ পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা থাকদব রকনা?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%

22%

র্াকল্পি

র্িজাইন পর্চাল্পয় পর্রল্পিি সংরক্ষ্ল্পণ িযিস্থা
র্াকা জরুরী
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প্রশ্ন ৭. আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকাঃ এ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত মতামতসমূহ সারণী-৫.৭ এ
সেয়া হদলাঃ
সারণী ৫.৭ আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকা রক?
ক্ররমক নাং
জবাব

জবাবোতার সাংখ্যা

১

সপাশাক রশদল্পর োয় ঔর্িরশদল্পও বাাংলাদেদশর স্বয়াংসম্পূণ কতা অজকন।

৮

২

পররদবশবান্ধব পররদবদশ ঔর্দির কাঁিামাল উৎপােন।

১
৯

সমাট=

প্রশ্ন ৮. আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রেকঃ এরূপ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সারণী-৫.৮ এ
সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.৮ আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রেক রক?
ক্ররমক নাং
জবাব
১
২
৩

জবাবোতার সাংখ্যা

দুব কল রেক পররলরক্ষত হয়রন।
বাাংলাদেশ ঔর্িরশল্প সরমরতর অনাগ্রহ (CETP রনমকাদণ)।
রিরপরপ-সত ইরিরনয়াররাং রবর্য়গুদলা অন্তভূকি না থাকায় রিরপরপ
বার বার সাংদশািন করদত হদয়দছ।
সমাট

২
৬
১
৯

প্রশ্ন ৯. প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন রক রক ঝরুঁ ক (Threat) বা িযাদলি রদয়দছঃ
প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন রক রক ঝরুঁ ক বা িযাদলি রদয়দছ জানদত িাইদল উিরোতারা সর্ মতামত প্রোন কদরন
তা সারণী-৫.৯ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.৯ প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন রক রক ঝরুঁ ক (Threat) বা িযাদলি রদয়দছ?
ক্ররমক নাং
মতামত
১
২
৩
৪

জবাবোতার সাংখ্যা

ঔর্ি এর কাঁিামাল আমোরনদত সর্ শুল্ক ছাড় সেওয়া হদয়দছ তাদত এ রশল্প
স্থাপদন রবলি হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দছ।
ঔর্ি রশল্প সরমরতর উদযাগ ছাড়া CETP, Incinerator ও িারম্পাং
ইয়াি ক স্থাপন সম্ভব হদব না।
উদযািাদের মাঠ পর্ কাদয় সনয়া বড় িযাদলি।
ঝরুঁ ক সনই।
সমাট
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২
৫
১
১
৯

প্রশ্ন ১০. প্রকল্পটি সম্পদকক আপনার অে সকান মতামত থাকদল উদেখ করুনঃ
প্রকল্প সম্পদকক মতামত জানদত িাইদল উিরোতারা সর্ জবাব প্রোন কদরন তা সারণী-৫.১০
এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১০ প্রকল্পটি সম্পদকক সকআইআই োতাগদণর মতামত
ক্ররমক
মতামত
নাং
১
সকান মতামত সনই।
২
রিরপরপ বারবার সাংদশািদনর ফদল প্রকল্প বাস্তবায়ন েীঘ কারয়ত হদে।
৩
ঔর্দির কাঁিামাল শুল্কমুি আমোরনর সময়সীমা কমাদত হদব।

গণ সাংখ্যা শতকরা হার
(%)
৩
৩৩.৩৩
৩
৩৩.৩৩
১
১১.১১

৪

অদপশাোর sub-contractor এর িারা মাঠপর্ কাদয় কাজ করা
হদে র্াদের কাজ সময়মত সশর্ করার জে commitment সনই।

১

১১.১১

৫

উদযািাদের অনাগ্রদহর জদে প্রকদল্পর বাস্তবায়ন রবলরিত হদে।

১

১১.১২

৯

১০০.০০

সমাট=
প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে পাই-রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ
চিত্র-৫.৪ প্রকল্প সম্পর্কে ককআইআই দাতাগর্ের মতামত

নকান মতামত ননই

র্ির্পর্প িারিার সংল্পিািল্পনর ফল্পল
প্রকে িাস্তিায়ন দীর্চার্য়ত হল্পে

11%
34%

11%

ঔষল্পির কাাঁর্ামাল শুল্কমুক্ত আমদার্নর
সময়সীমা কমাল্পত হল্পি

11%
33%

অল্পপিাদার sub-contractor এর দ্বারা
মাঠপর্চাল্পয় কাজ করা িন্ধ করল্পত
হল্পি
CETP র্নমচাল্পণ উল্পদযাক্তাগণল্পক পদল্পক্ষ্প
র্নল্পত হল্পি

(খ) বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরির জদে প্রস্তুতকৃত সকআইআই প্রশ্নমালার তদথ্যর রবদের্ণঃ
প্রশ্ন ১. আপরন প্রকল্পটি সম্পদকক অবরহত আদছন রকনা, থাকদল কদব সথদকঃ প্রকল্প সম্পদকক অবরহত রকনা এরূপ
প্রদশ্নর জবাদব উিরোতাগদণর মদধ্য সবরশরভাগ জানান তারা প্রকদল্পর শুরু সথদক অবরহত আদছন। রবস্তাররত রনদে
বরণ কত সারণী-১ এ সেয়া হদলাঃ
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সারণী-৫.১১ প্রকল্প সম্পদকক অবরহত রকনা?
জবাব
হযাঁ,২০০৯ সথদক
হযাঁ, প্রকদল্পর শুরু সথদক

জবাবোতার সাংখ্যা
২
৮
১০

সমাট=

প্রশ্ন ২. প্রকল্পটির সাদথ সকানভাদব সাংরেষ্ট আদছন রকনাঃ প্রকদল্পর সাদথ রকভাদব জরড়ত রছদলন, এই প্রদশ্নর জবাদব
প্রাপ্ত মতামত সমূহ সারণী-২ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১২ প্রকল্পটির সাদথ রকভাদব সাংরেষ্ট আদছন
ক্ররমক নাং
জবাব
জবাবোতার সাংখ্যা
১
হযাঁ, রবএরপআই-এর মাধ্যদম।
১
২
শুরুদত রবএরপআই-এর সভাপরত রহদসদব এবাং বতকমাদন মহাসরিব
১
রহদসদব।
৩
ঔর্ি রশদল্পর স্বত্বারিকারর রহদসদব /রবএরপআই –এর সেস্য রহদসদব।
৮
সমাট=
১০
প্রশ্ন ৩. প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মূল সমদয় সম্পন্ন হয়রন; অদনক রবলরিত হদে। এ রবলদির কারণসমূহ রকঃ প্রকল্পটির
বাস্তবায়ন সকন রনি কাররত সমদয় সম্পন্ন হয়রন- এ প্রদশ্নর জবাদব রবএরপআই-এর সেস্য উিরোতাগণ তাঁদের স্ব স্ব
মতামত প্রোন কদরন। তাঁদের মতামত সারণী-৩ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১৩ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মূল সমদয় সম্পন্ন না হওয়ার কারণঃ (Multiple জবাব)
ক্ররমক
গণ সাংখ্যা
জবাব (multiple)
নাং
(n = ১০
১
ভূরম অরিগ্রহদণ রবলদির কারদণ।
৮
২
প্রকদল্পর রিজাইন প্রণয়দন রবলি হওয়ায়।
৯
৩
প্রকদল্পর মাটি ভরাট, রাস্তা রনমকাণ ইতযারে অবকাঠাদমা কাজ
১০
রবলরিত হওয়ায়।
৪
প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের রিজাইন পররবতকন ও কমক-পরররি বৃরদ্ধ
৯
পাওয়ায়।
সমাট=
৩৬

শতকরা হার
(%)
২২.২২
২৫.০০
২৭.২৮
২৫.০০
১০০.০০

প্রশ্ন ৪. প্রকদল্পর সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার (CETP), িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার প্ল্ান্ট
(Incinerator)-এর রনমকাণ কাজ এখদনা শুরু হয়রন; রিজাইন প্রণয়নও হয়রন। এ সমস্যা সমািাদন পরামশকঃ
প্রকদল্পর সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার প্ল্ান্ট এর রিজাইন ও রনমকাণ কাজ
এখদনা শুরু হয়রন। এ সমস্যা সমািাদন উিরোতাদের মতামত জানদত িাওয়া হদল তারা সর্ মতামত প্রোন কদরন
তা সারণী-৫.১৪ এ সেয়া হদলাঃ38

সারণী-৫.১৪ প্রকদল্পর সকন্দ্রীয় বজকয সশািানাগার িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার প্ল্ান্ট রিজাইন প্রণয়ন ও
রনমকাণ কাজ শুরুর রবর্দয় পরামশক।
ক্ররমক
পরামশকসমূহ
গণ সাংখ্যা শতকরা হার
নাং
(%)
১
আদলািনা সাদপদক্ষ এরগদয় সনয়া উরিত।
৪
৩৩.৩৩
২
শুরুদত ঔর্ি সকাম্পানীগুদলাদক প্ল্ট রবতরণ কদর সমািান করা
২
১৬.৬৮
উরিত এবাং এরপর CETP করদত হদব।
৪

৩৩.৩৩

৪

আনুর্ারেক সকল কার্ কক্রম গ্রহণপূব কক সমস্যা উিরদণর পেদক্ষপ
সনয়া প্রদয়াজন।
Individual plant গুয় ার production শুরু হওয়ার আদগ
CETP এবাং Incinerator এর কাজ সশর্ করা উরিত।

১

৮.৩৩

৫

সরকারী সুদর্াগ-সুরবিা বাড়াদত হদব।

১
১২

৮.৩৩
১০০.০০

৩

সমাট=
প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে পাই-রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ

চিত্র-৫.৬ CETP ও Incinerator রনমকাদণ উদ্ভূত সমস্যা সমািাদনর
রবর্দয় প্রাপ্ত পরামশক
আল্পলার্না সাল্পপল্পক্ষ্ এর্গল্পয় ননয়া উর্র্ত

9%

শুরুল্পত ঔষি নকাপানীগুল্পলাল্পক প্লট
র্িতরণ কল্পর সমািান করা উর্র্ত
এিং তারপর CETP করল্পত হল্পি
আনুষার্েক সকল কার্চক্রম গ্রহণপূিচক
সমসযা উত্তরল্পণর পদল্পক্ষ্প ননয়া প্রল্পয়াজন

8%
33%

33%
17%

Individual plant গুল্পলার production শুরু
হওয়ার আল্পগ CETP এিং Incinerator
এর কাজ নিষ করা উর্র্ত
সরকারী সুল্পর্াগ-সুর্িিা িাড়াল্পত হল্পি

প্রশ্ন ৫. এরপআই রশল্প পাদকক প্ল্ট বরাে সপদত আগ্রহী রকনা, প্ল্ট সপদল রক রক কাঁিামাল (Ingredients)
উৎপােদনর পররকল্পনা রদয়দছ: উিরোতারা এরূপ প্রদশ্নর জবাদব সর্ মতামতসমূহ প্রোন কদরন তার রবস্তাররত বণ কনা
সারনী-৫.১৫ এ সেয়া হদলাঃ

39

সারণী-৫.১৫ এরপআই রশল্প পাদকক প্ল্ট সপদত আগ্রহী রকনা? প্ল্ট সপদল রক রক কাঁিামাল (Ingredients)
উৎপােদনর পররকল্পনা রদয়দছ?
ক্ররমক নাং
জবাব
জবাবোতার সাংখ্যা
১

হযাঁ; আমরা ইদতামদধ্যই সম্ভাব্য উৎপােন পদণ্যর তারলকাসহ আদবেন
কদররছ।

১*

২

আগ্রহী, ৪২টি প্ল্দট ৪২ টাইদপর এরপআই উৎপােদনর পররকল্পনা আদছ;
র্থাঃ anti-biotic, anti-colostoral, vitamin, Calcium,
anti-cancer, anti-allergy etc

৩

৩

আগ্রহী; ঔর্ি প্রস্তুদতর জে সকল কাঁিামাল।

৬
১০

সমাট
*একজন

উিরোতা এরপআই Ingredients-এর সর্ তারলকা রেদয়দছন তা পরররশষ্ট ‘গ’-সত সেয়া হদলা।

প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ
চিত্র-৫.৭ প্লট কের্ে চক চক ধরর্ের কাঁিামাে উৎোদে করা হর্ে
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%
30%
10%
ইল্পতামল্পিযই সম্ভািয উৎপাদন
পল্পণযর তার্লকাসহ আল্পিদন
কল্পরল্পছন

৪২টি প্লল্পট ৪২ টাইল্পপর এর্পআই
উৎপাদল্পনর পর্রকেনা করা হল্পে

ঔষি প্রস্তুল্পতর জনয সকল
কাাঁর্ামাল

প্রশ্ন ৬. আপনার জানামদত প্রকদল্পর িারম্পাং ইয়াি ক এবাং Incinerator রনমকাদণ পররদবশ সাংরক্ষদণর সর্ ব্যবস্থা
রাখা হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রকনাঃ পররদবদশর সাংরক্ষদণর সর্ ব্যবস্থা রাখা হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রকনা- এ প্রদশ্নর জবাদব
প্রাপ্ত মতামতসমূহ সারণী-৫.১৬ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১৬ আপনার জানামদত প্রকদল্পর িারম্পাং ইয়াি ক এবাং Incinerator রনমকাদণ পররদবশ সাংরক্ষদণর সর্ ব্যবস্থা
রাখা হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রক?
ক্ররমক নাং

১
২

জবাব

হযাঁ
অবরহত নই
সমাট=

40

গণ সাংখ্যা
(n =১০)

শতকরা হার
(%)

৯
৩
১২

৭৫
২৫
১০০

প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে পাই-রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ
মর্ত্র-৫.৮ CETP, ডাচম্পিং ইয়াড ে ও Incinerator চেমোর্ে গৃহীত
ব্যেস্থা েচরর্েশ সিংরক্ষর্ে ের্ োপ্ত চকো?

25%
হযাাঁ

75%

অির্হত নই

প্রশ্ন ৭. আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকা রকঃ এ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদের সারণী৫.১৭ এ বণ কনা করা হদলাঃ
সারণী-৫.১৭ আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকা রক?
ক্ররমক নাং

জবাব

জবাবোতার সাংখ্যা

১
২

ঔর্ি রশদল্প Capacity building হদব।
মাত্র ১০% এরপআই বাাংলাদেদশ বতরী হয় র্া প্রকল্প বাস্তবায়দনর
পদর আদরা ৭০% বৃরদ্ধ পাদব।
সেশ ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদন এরগদয় র্াদব।
সমাট=

১
২

৩

৭
১০

প্রশ্ন ৮. আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রেকঃ এরূপ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত তথ্যসমূহ রনদের সারণী৫.১৮ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১৮ আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রেক রক?
ক্ররমক নাং
১
২
৩
৪
৫

জবাব

জবাবোতার সাংখ্যা

িীরগরতর কার্ কক্রম এবাং সরকার সথদক subsidy সনই।
প্রকল্পটির সুরবিারে রনমকাদণ রবলি।
প্রকদল্পর রবরভন্ন রেকরনদে কশনা বাস্তবায়দন রবলি।
সেশীয় সটকরনকযাল জনবদলর অপর্ কাপ্ততা।
সরকারী অবকাঠাদমাগত সুদর্াগ-সুরবিার অভাব।
সমাট=
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১
৬
১
১
১
১০

প্রশ্ন ৯ (ক). এরপআই রশল্প পাদকক রশল্পসমূহ িালু হদল ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল বতরীদত মূল্যসাংদর্াজন-এর পররমাণ
সকমন হদবঃ এরূপ প্রদশ্নর জবাদব রবএরপআই-এর সেস্য উিরোতা সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত র্া জানা র্ায় তা
সারণী-৫.১৯ (ক) সত সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১৯ (ক) এরপআই রশল্প পাদকক রশল্পসমূহ িালু হদল ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল বতরীদত মূল্যসাংদর্াজন-এর
পররমাণ সকমন হদব?
ক্ররমক নাং
১
২
৩

জবাব

জবাবোতার সাংখ্যা

ভযাদট তারতম্য হদব না।
এখনই সকান বিব্য সেয়া র্াদব না।
আনুমারনক গদড় ৫০%।
সমাট=

৬
৩
১
১০

প্রশ্ন ৯ (খ). রশল্প পাকক িালু হদল কত সলাদকর কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদত পাদর বদল মদন কদরনঃ রশল্প পাকক
িালু হদল কত সলাদকর কমকসাংস্থান হদত পাদর- এই প্রদশ্নর জবাদব রবএরপআই-এর সেস্য সর্সব মতামত প্রোন
কদরন তা রবস্তাররত সারণী-৫.১৯ (খ) সত সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১৯ (খ) রশল্প পাকক িালু হদল কত সলাদকর কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদত পাদর বদল মদন কদরন?
ক্ররমক নাং
১
২
৩
৪
৫

জবাব

জবাবোতার সাংখ্যা

১০,০০০ মানুদর্র কমকসাংস্থান হদত পাদর।
২০,০০০
২২,০০০
২৫,০০০
প্রায় ৫০,০০০
সমাট=

৩
৩
২
১
১
১০

প্রশ্ন ৯ (গ). রশল্প পাকক িালু হওয়ার পর রক পররমাণ Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদবঃ রশল্প পাকক িালু
হওয়ার পর রক পররমাণ Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদব এরূপ প্রদশ্নর জবাদব সর্ সব মতামত পাওয়া
র্ায় তা সারণী-৫.১৯ (গ) সত সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.১৯ (গ) রশল্প পাকক িালু হওয়ার পর রক পররমাণ Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদব?
ক্ররমক নাং
জবাব
জবাবোতার সাংখ্যা
১
২
৩

৮

সকান Backward Linkage রশল্প হদব না রকন্তু Forward
Linkage রশল্প গদড় উঠদব।
আনুমারনক ৫০-১০০টি।
প্রায় ৫ গুণ Forward Linkage রশল্প গদড় উঠদব।
সমাট
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১
১
১০

প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ
চিত্র-৫.৯ চশল্প োকে িালু হওয়ার ের চক েচরমাে Backward
Linkage চশল্প গর্ে উঠর্ে?
১০
৮
৬
৪
২
০

৮

১
নকান Backward Linkage র্িে
হল্পি না র্কন্তু Forward Linkage
র্িে গল্পড় উঠল্পি

১

আনুমার্নক ৫০-১০০টি

প্রায় ৫ গুণ Backward Linkage
র্িে গল্পড় উঠল্পি

প্রশ্ন ১০. প্রকল্পটি সম্পদকক আপনার অে সকান মতামত থাকদল উদেখ করুনঃ
প্রকল্প সম্পদকক মতামত জানদত িাইদল উিরোতারা সর্ জবাব প্রোন কদরন তা সারণী-৫.২০
এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২০ প্রকল্পটি সম্পদকক আপনার অে সকান মতামত থাকদল উদেখ করুন।
ক্ররমক নাং
জবাব
জবাবোতার সাংখ্যা
১
সরকার হদত সাবরসরি প্রোন করদত হদব এবাং রসইটিরপ সরকাদরর খরদি
১
করদত হদব।
২
সরকারদক সাবরসরি প্রোন করদত হদব এবাং পররদশাদির জদে সময়সীমা
২
নূযনতম ২০ বছর করদত হদব।
৩
সকান মতামত সনই।
৫
৪
বাস্তবায়দনর িীর গরত ঔর্িরশদল্পর অগ্রগরত ব্যাহত করদছ।
২
সমাট=
১০
(গ) স্থানীয় ইউরপ সিয়ারম্যান, সমিার, স্কুল-কদলদজর রশক্ষক, এলাকার সুিীজন ও প্রকদল্পর রনকটবতী এলাকার
জনসািারদণর জদে প্রস্তুতকৃত সকআইআই প্রশ্নমালার তদথ্যর রবদের্ণঃ
প্রশ্ন ১ .আপরন প্রকল্পটি সম্পদকক কখন সথদক অবরহত আদছনঃ প্রকল্প সম্পদকক অবরহত রকনা এরূপ প্রদশ্নর জবাদব
উিরোতাগদণর মদধ্য সবরশরভাগ জানান তারা প্রকদল্পর শুরু সথদক অবরহত আদছন। সারণী-৫.২১ এ উির সেয়া
হদলাঃ
সারণী-৫.২১ প্রকল্পটি সম্পদকক অবরহত থাকা সম্পরককতঃ
উির
উিরোতার সাংখ্যা
শুরু সথদকই
১৮
১ বছর র্াবৎ
১
গত ২ মাস র্াবৎ
১
সমাট=
২০
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প্রশ্ন ২. প্রকল্পটির সাদথ আপরন সকানভাদব জরড়ত আদছন রকনাঃ প্রকদল্পর সাদথ সকানভাদব জরড়ত আদছন রকনা
এরূপ প্রদশ্নর সর্ জবাব পাওয়া র্ায় তা সারণী-৫.২২ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২২ প্রকল্পটির সাদথ আপরন সকানভাদব জরড়ত আদছন রক
ক্ররমক নাং
জবাব
১
না
২
হযাঁ, চুরিরভরিক রসরকউররটি।
সমাট=

জবাবোতার সাংখ্যা
১৯
১
২০

প্রশ্ন ৩. ক. এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল আপনার এলাকায় অথ কননরতক কমককাে বাড়দব, খ. এদত রক আপনারা
উপকৃত হদবন, গ. হদল রকভাদবঃ এই প্রদশ্নর জবাদব সকল উিরোতাই জানান সর্ এলাকায় অথ কননরতক কমককাে বৃরদ্ধ
পাদব এবাং তারা উপকৃত হদবন। রকভাদব উপকৃত হদবন এ প্রদশ্নর জবাদব উিরোতাগণ সর্ মতামত সেন তা সারণী৫.২৩ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২৩ এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল প্রকল্প এলাকায় অথ কননরতক কমককাে বৃরদ্ধ সাংক্রান্তঃ
ক্ররমক
জবাব
গণ সাংখ্যা
শতকরা হার
নাং
(%)
১
কমকসাংস্থান বৃরদ্ধ পাদব।
১১
৩২.৩৬
২
অথ কননরতক কমককাণ্ড বৃরদ্ধ পাদব।
৬
১৭.৬৫
৩
এলাকার মানুদর্র জীবনর্াত্রার মান বাড়দব।
১৩
৩৮.২৪
৪
ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার হদব।
৩
৮.৮৩
৫
রশক্ষার প্রসার ঘটদব।
১
২.৯৪
সমাট=
৩৪
১০০.০০
প্রশ্ন ৪. প্রকল্পটি িালু হদল আপনার এলাকায় পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পড়দব রকনা? এ ব্যাপাদর আপনার
সকান পরামশক আদছ রকনাঃ প্রকল্পটি িালু হদল আপনার এলাকায় পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পড়দব রকনাএরূপ প্রদশ্নর জবাদব উিরোতারা সর্ মতামত রেদয়দছন তা সারণী ৫.২৪-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী ৫.২৪ (ক) প্রকল্পটি িালু হদল প্রকল্প এলাকায় পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব সাংক্রান্তঃ
উির
হযাঁ, প্রভাব পড়দব।
না, প্রভাব পড়দব না।

উিরোতার সাংখ্যা
১৩
৭
২০

সমাট=

পররদবদশর উপর রবরূপ প্রভাব র্াদত না হয়, উহার জদে উিরোতারা সর্সব পরামশক সেন তা সারণী-৫.২৪ (খ) এ
সেয়া হদলাঃ
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সারণী-৫.২৪ (খ) এ পররদবদশর উপর রবরূপ প্রভাব র্াদত না হয়, উহার জদে পরামশক
ক্ররমক
পরামশক
সাংখ্যা
নাং
পরামশক োতার
১
কতৃপক ক্ষদক র্থার্থ ব্যবস্থা রনদত হদব।
৫
২
বজকযগুদলা সর্ন সরাসরর নেীদত সফলা না হয়।
৫
৩
রশল্প পাদককর বজকয গুদলা সর্ন সঠিকভাদব অপসারণ করা হয়।
২
৪
প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষদরাপণ করদত হদব।
১
সমাট=
১৩

শতকরা হার
(%)
৩৮.৪৬
৩৮.৪৬
১৫.৩৮
৭.৬৯
১০০.০০

প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে পাই-রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ
রিত্র-৫.১০ পররদবশ দূর্ণ সরাদি পেদক্ষপ গ্রহদণর পরামশক

8%
15%

কতৃচ পক্ষ্ল্পক র্র্ার্র্ িযিস্থা
র্নল্পত হল্পি

39%

িজচযগুল্পলা নর্ন সরাসর্র নদীল্পত
নফলা না হয়
র্িে পাল্পকচর িজচয গুল্পলা নর্ন
সঠিকিাল্পি অপসারণ কল্পর

38%

প্রকল্পের অিীল্পন িৃক্ষ্ল্পরাপণ
করল্পত হল্পি

প্রশ্ন ৫. আপনার জানামদত প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহদণ ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরিগণ জরমর মূল্য ইদতামদধ্য বুদঝ সপদয়দছ রকনাঃ
এরূপ প্রদশ্নর জবাদব উিরোতাদের সর্ মতামত পাওয়া রগদয়দছ তা রনদের সারণী-৫.২৫ এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২৫ আপনার জানামদত প্রকদল্পর ভূরম ভূরম অরিগ্রহণ ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরিগণ জরমর মূল্য ইদতামদধ্য বুদঝ সপদয়দছ
রক?
ক্ররমক
জবাব
জবাবোতার সাংখ্যা
শতকরা হার
নাং
(%)
১
বুদঝ সপদয়দছন।
১৫
৭৫
২
অবরহত নই।
৪
৫
৩
োেমূল্য এখনও পায়রন।
১
২০
সমাট=
১০
১০০
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প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদে পাই-রিদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ
চিত্র ৫.১১ ভূচম অচধগ্রহর্ে ক্ষচতগ্রস্থ ব্যচিগর্ের জচমর মূল্য প্রাচপ্ত
সম্পচকেত

20%
িুল্পে নপল্পয়ল্পছন

5%

নযার্যমূলয এখনও পায়র্ন

75%

অির্হত নই

প্রশ্ন ৬. আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকাঃ প্রকদল্পর সবদিদয় শরিশালী রেক সম্পদকক জানদত
িাইদল উিরোতারা সর্ জবাব প্রোন কদরন তা সারণী ৫.২৬-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২৬ আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী রেক সম্পদকক মতামত
ক্ররমক
জবাব
গণসাংখ্যা
নাং
১
সেদশর ও এলাকার অথ কননরতক উন্নরত হদব।
১০
২
কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব।
৪
৩
ব্যবসা-বারণজয বৃরদ্ধ পাদব।
৩
৪
সেশীয় রশদল্পর রবকাশ হদব।
৩
সমাট=
২০

শতকরা হার
(%)
৫০
২০
১৫
১৫
১০০

প্রশ্ন ৭. আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রবর্য়ঃ প্রকদল্পর সবদিদয় দুব কল রবর্য় সম্পদকক উিরোতাগণ
সর্ তথ্য সেন তার রবস্তাররত সারণী ৫.২৭-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২৭ প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রবর্য় সম্পরককত মতামত
ক্ররমক
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬

জবাব

গণসাংখ্যা

প্রকদল্পর কাজ দ্রুতগরতদত সম্পন্ন হদে না।
সকান দুব কল রেক সনই।
জানা সনই।
জরমর সঠিক মূল্য ক্ষরতপূরণ রহদসদব সেয়া হয়রন।
গ্যাস ও রবদুযদতর পর্ কাপ্ত সরবরাহ সনই।
এলাকার সলাদকর কৃরর্জ জরম কদম সগদছ।
সমাট=

১১
৩
২
২
১
১
২০
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শতকরা হার
%
৫৫
১৫
১০
১০
৫
৫
১০০

প্রশ্ন ৮. রনমকাণািীন পররদবশ-বান্ধব এরপআই রশল্প পাদককর সারব কক রবর্দয় আপনার মতামতঃ
প্রকদল্পর সারব কক রবর্দয় উিরোতাগণ সর্ মতামত প্রকাশ কদরন তার সারণী ৫.২৮-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৫.২৮ রনমকাণািীন পররদবশ-বান্ধব এরপআই রশল্প পাদককর সারব কক রবর্দয় মতামত (Multiple response)

ক্ররমক
মতামত
গণসাংখ্যা শতকরা হার
নাং
(%)
n = ২০
১
রশল্প পাককটি িালু হওয়ার পদর সর্ন এলাকার পররদবদশর উপদর রবরূপ
১০
৩৪.৪৮
প্রভাব না পদড়।
২
প্রকদল্পর রপছদনর রেদক সর্ন একটি সগইট থাদক।
৫
১৭.২৪
৩
বজকয সর্ন সরাসরর নেীদত না পদড়।
৪
১৩.৭০
৪
মতামত ন।
৪
১৩.৮
৫
এলাকার উন্নয়দন সহায়ক হদব।
২
৬.৯০
৬
এলাকার সবকার যুবকদেরদক িাকররদত প্রািাে রেদত হদব।
২
৬.৯০
৭
প্রকদল্পর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করদত হদব।
১
৩.৪৫
৮
ফসলী জরম সর্ন নষ্ট না হয় সসরেদক সখয়াল রাখদত হদব।
১
৩.৪৫
সমাট=
২৯
১০০.০০
৫.০২ এফরজরি এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যঃ
এফরজরি আদলািনা অনুষ্ঠাদনর সাংখ্যা রছদলা ২টি এবাং ১টির স্থান রছদলা “প্রকল্প পররিালদকর েপ্তর” এবাং অপরটির
স্থান রছদলা “বাউরশয়া ইউরনয়ন পররর্ে কার্ কালয়”। পরবতী অনুদেেসমূদহ এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বণ কনা করা
হদলাঃ
ক. এফরজরি’র স্থান: প্রকল্প পররিালদকর েপ্তর, মাদলক ম্যানশন, ১২৮, মরতরঝল বা/এ, ঢাকা।

রিত্র- ৫.১৩ প্রকল্প পররিালদকর েপ্তদর অনুরষ্ঠত এফরজরি সভার একাাংশ
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এফরজরি’র সেকদহাল্ডারগণ: রশল্প মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি, প্রকদল্পর কমককতকা, আইএমইরির প্ররতরনরি, বুদয়ট-এর
প্ররতরনরি, ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি, প্রকদল্পর কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাোরবৃদন্দর প্ররতরনরি, স্থানীয় স্কুদলর রশক্ষক,
স্থানীয় এনরজও’র মরহলা প্ররতরনরি/স্কুদলর মরহলা রশক্ষক। এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্য সারণী-৫.২৯ এ বণ কনা করা
হদলাঃ
সারণী ৫.২৯ এফরজরি সভায় আদলারিত প্রদশ্নর জবাব
ক্ররমক
প্রশ্ন
নাং
১. প্রকল্পটির
রবরভন্ন
সুরবিারের
(Facilities) কাদজর অগ্রগরত সম্পদকক
আপনারা অবরহত আদছন রক?
২. সদরজরমদন সেখা রগদয়দছ, প্রকদল্পর
CETP রনমকাণ কাজ শুরু হয়রন। প্রকল্প
পররিালদকর সাদথ আদলািনা কদর জানা
রগদয়দছ, এমনরক CETP-এর রিজাইনও
এখদনা হয়রন। জুন, ২০১৬ প্রকল্পটির
সব কদশর্ অনুদমারেত সময়াে সশর্ হদব। এ
সপ্রক্ষাপদট এ আপনাদের মতামত রক?
৩. এরপআই রশল্প পাকক প্রকদল্প প্ল্ট বরাে
প্রোদনর রবজ্ঞরপ্ত ইদতামদধ্য জারী করা
হদয়দছ। সদরজরমদনও সেখা রগদয়দছ, মাটি
ভরাট ও সীমানা প্রািীর রনমকাণ সম্পন্ন
হদয়দছ এবাং আশা করা র্াদে সড়ক ও
সেন রনমকাণ কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হদব।
অতএব প্ল্ট বরাে ও হস্তান্তদর সকানরূপ
সমস্যা সেখা র্াদে না। এ রবর্দয়
আপনাদের বিব্য আহ্বান কররছ।
৪. রিরপরপ’সত CETP সথদক নেী পর্ কন্ত প্রায়
২,০০০ রমটার েীঘ ক open surface
drain (out-let drain) রনমকাদণর
সাংস্থান রছল র্ার ব্যয় িরা রছল ৮ সকাটি
টাকা। Out-let drain রনমকাণ CETPএর সাদথ সম্পৃি একটি কাজ। প্রকদল্পর
রনদয়ারজত পরামশকক প্ররতষ্ঠান BRTC,
BUET- এর রনদয়ারজত পরামশকক-এ
প্রস্তাব কদরদছন সর্ Open out-let
drain রনমকাণ সমীিীন হদব না। পররবদতক
পররদবশবান্ধব আধুরনক প্রযুরিদত
Road-cum GRP pipe drain
রনমকাণ করা উরিত। এ রবর্দয় আপনাদের
বিব্য আহ্বান কররছ।

জবাব
হযাঁ।

প্রদফসর ি. একরামুল হক, টিম রলিার, রবআরটিরস বুদয়ট
বদলন, ৮০ সকাটি টাকায় CETP রনমকাণ কাজ সম্পন্ন হদব না।
প্রায় ২০০ সকাটি টাকা ব্যয় হদব। আদলািকগণ বদলন, Plot
allotment এর সাদথ CETP এর Design এবাং
বাস্তবায়দনর সম্পকক রদয়দছ।
আদলািকবৃদন্দর মদধ্য BAPI এর প্ররতরনরি বদলন, সকল
কাজ সম্পন্ন হদল প্ল্ট বরাদের প্ররক্রয়া আগাদনা ঠিক হদব;
এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ প্রকদল্পর রনব কাহী প্রদকৌশলী বদলন,
প্ল্ট বরাদের প্ররক্রয়া এখরন সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকল্প
পররিালক এরপআই বদলন, প্ল্ট বরাদের নীরতমালা বতরী
হদয়দছ এবাং উহা সগদজটর্ভি হদয়দছ। প্ল্ট বরাে করমটির
একারিক সভা হদয়দছ, CETP ছাড়া অোে কাজ শীঘ্রই
সম্পন্ন হদব।
প্রদফসর ি. একরামুল হক, টিম রলিার, রবআরটিরস, বুদয়ট
বদলন, সেন এবাং CETP-এর মদধ্য রনভকরশীলতা থাকদলও
সেন আলাো রনমকাণ করা সর্দত পাদর। রজআররপ সেন রনমকাণ
কাজটি Technical কারদণ এবাং অরিকতর সুফল প্রারপ্তর
জদে প্রকক্ষে অন্তর্ভকি করা প্রদয়াজন।
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৫.

ইহা লক্ষযণীয় সর্ বতকমাদন প্রকদল্পর রনমকাণ
ব্যবস্থাপনায়)Construction
Management)-এ CETP রনমকাণ
একটি critical অে। CETP দ্রুত
বাস্তবায়দন আপনাদের পরামশক রক রক?

৬.

প্রকল্পটির শরিশালী (Strength) রেক
রক?

৭.

প্রকল্পটির দুব কল (Weakness)
রক?

৮.

প্রকল্পটি ঔর্ি রশল্প সসক্টদর তথা জাতীয়
অথ কনীরতদত
রক
রক
সুদর্াগ
(Opportunity) সৃরষ্ট করদব?
প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন সবরশ ঝরুঁ ক
(Threat) বা িযাদলি রক রক?
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল পররদবদশর উপর
রক সকান রবরূপ প্ররতরক্রয়া সেখা রেদব?

৯.
১০.

রেক

এরপআই রশল্প পাকক প্রকদল্পর রনব কাহী প্রদকৌশলী বদলন, CETPরনমকাণ উদযািা তহরবল সথদক বাস্তবায়ন করদত হদব। এ
ব্যাপাদর উদযািাগদণর এরগদয় আসা জরুরী। রবএরপআই এর
পক্ষ সথদক ভূরমকা গ্রহণ প্রদয়াজন; প্ল্ট বুদঝ সনয়া প্রদয়াজন,
রশল্প কারখানা স্থাপন করা প্রদয়াজন। সভাপরত বদলন,
রবএরপআই এর আশু পেদক্ষপ এবাং সম্পৃিতা
(Involvement) প্রদয়াজন। রনব কাহী প্রদকৌশলী আদরা বদলন,
প্ল্ট বরাে ও দ্রুত রশল্প কারখানা রনমকাণ কাজ শুরু না হদল ২টি
বড় সমস্যার সৃরষ্ট হদব।
ক) CETP-এর অথ ক সাংগ্রদহ সমস্যার সৃরষ্ট হদব; এবাং
খ) Fire Hydrant ক্রয় ও স্থাপন কাজ ব্যাহত হদব, সকননা
উহার রক্ষণাদবক্ষন (O&M) এর জদে সলাকবল এবাং আরথ কক
সাংস্থান এরপআই এর সনই। উদযািাদের সাদথ স্বাক্ষররত
সমদঝাতা স্মারক অনুর্ায়ী একটি সকাম্পানী গঠন কদর
O&M-এর োরয়ত্ব রেদত হদব। ফায়ার সেশদনর জদে সকাটি
টাকা ব্যদয় র্ন্ত্রপারত রকদন উহা পররিালনা না কদর অলস
থাকদল রকাংবা উহার রনরাপিার জদে সলাকবল না থাকদল এ
সকল মূল্যবান র্ন্ত্রপারত পাহারা সেয়াই সমস্যা হদব।
রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস -এর টিম রলিার
জানান, রিরপরপ’র সময় সশর্ হদয় র্াদে; ফায়ার সারভকস িালুর
জদে র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র েরপত্র আহবান রবলরিত করা ঠিক হদব
না। জবাদব রনব কাহী প্রদকৌশলী জানান , শীঘ্রই র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র
সটোর আহবান করা হদব।
 ঔর্ি রশদল্পর রপ্তারন বৃরদ্ধ;
 আমোরন রনভকরতা হ্রাস;
 ববদেরশক মুদ্রার সাশ্রয়।
 রনমকাতা প্ররতষ্ঠানগুদলার প্ররতরনরি বদলন, তাঁরা
বতকমাদন তৎপর; এতেসদত্ত্বও বাস্তব কারদণ প্রকল্পটি
রবলরিত হদয়দছ। জুন, ২০১৬ –এর মদধ্যও প্রকল্পটি
সমাপ্ত হদব না- ইহা প্রকদল্পর দুব কল রেক।
 রনমকাণ পরবতী O&M Operator রনদয়াদগর
রবর্দয় সমদঝাতা স্মারক অনুর্ায়ী অগ্রগরত না হওয়াও
প্রকল্পটির দুব কল রেক।
জাতীয় অথ কনীরতদত গুরুত্বপূণ ক ইরতবািক সুদর্াগ সৃরষ্ট করদব।
ঔর্ি রশদল্পর প্রবৃরদ্ধ দ্রুত গরতদত বাড়দব। ববদেরশক মুদ্রা সাশ্রয়
হদব; ববদেরশক মুদ্রা অজকদন উচ্চ প্রবৃরদ্ধ হদব।
 প্ল্ট বরাে করা;
 রনমকাণ পরবতী O&M Operator রনদয়াগ করা।
না।
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১১

১২

১৩

প্রকদল্পর মদধ্য CETP ও Incinerator প্রদফসর ি. একরামুল হক, টিম রলিার, রবআরটিরস বুদয়ট
অন্তর্ভকিকরণ পররদবশ সাংরক্ষদণ কতটা বদলন, Incinerator-এর রিজাইন এমনভাদব করা হদব র্াদত
ভূরমকা রাখদব?
International Standard অনুর্ায়ী Pollution
minimum হদব Residual র্াদত re-use করা র্ায়,
তারও provision থাকদব।
(ক) এরপআই রশল্প পাদকক রশল্পসমূহ িালু ভাল মূল্য সাংদর্াজন হদব, তদব পররমাণ এখরন বলা র্াদব না।
হদল ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল বতরীদত
মূল্যসাংদর্াজন-এর পররমাণ কতটুকু হদব?
(খ)রশল্প পাকক িালু হদল কত জন সলাদকর প্রায় ২০ হাজার সলাদকর কমকসাংস্থান হদব, র্ার ৮০% ই হদব
কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব?
White-collar man-power.
(গ)রশল্প পাকক িালু হওয়ার পর রক পররমাণ Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদব না।
Backward Linkage রশল্প গদড়
উঠদব?
প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরারিত করার লদক্ষয প্রকদল্পর রিজাইন প্রণয়দন “পিােশযক সারভকস” রিরপরপ’সত
অপর সকান সুপাররশ থাকদল তা প্রোন প্রথম সথদক অন্তর্ভকি করা উরিত রছল; ভরবষ্যদত রবরসদকর
করুন।
প্রকল্প বাস্তবায়দন এ রেদক ৃষরষ্ট সেয়া সমীিীন হদব।

খ. এফরজরি’র স্থান: বাউরশয়া ইউরনয়ন পররর্ে কার্ কালয়, গজাররয়া, মুরন্সগি।
এফরজরি’র সেকদহাল্ডারগণ: রশল্প মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি, প্রকদল্পর কমককতকা, আইএমইরির প্ররতরনরি, বুদয়ট-এর
প্ররতরনরি, ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি, প্রকদল্পর কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাোরবৃদন্দর প্ররতরনরি, স্থানীয় স্কুল/কদলদজর
রশক্ষক, স্থানীয় ইউরপ সিয়ারম্যান, সমিার, মরহলা সমিার এবাং এলাকার সুিীজন। এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্য সারণী৫.৩০ এ বণ কনা করা হদলাঃ

রিত্র ৫.১৪ বাউরশয়ায় অনুরষ্ঠত এফরজরি সভা
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সারণী ৫.৩০ এফরজরি, বাউরশয়া হদত প্রাপ্ত তথ্য
ক্ররমক
প্রশ্ন
নাং
১.

২.

৩.

৪.

৫.

প্রকল্পটির রবরভন্ন সুরবিারের (Facilities)
কাদজর অগ্রগরত সম্পদকক আপনারা অবরহত
আদছন রক?
সদরজরমদন সেখা রগদয়দছ, প্রকদল্পর CETP
রনমকাণ কাজ শুরু হয়রন। প্রকল্প পররিালদকর
সাদথ আদলািনা কদর জানা রগদয়দছ, এমনরক
CETP-এর রিজাইনও এখদনা হয়রন। জুন,
২০১৬ প্রকল্পটির সব কদশর্ অনুদমারেত সময়াে
সশর্ হদব। এ সপ্রক্ষাপদট আপনাদের মতামত
রক?
এরপআই রশল্প পাকক প্রকদল্প প্ল্ট বরাে
প্রোদনর রবজ্ঞরপ্ত ইদতামদধ্য জারী করা
হদয়দছ। মাটি ভরাট ও সীমানা প্রািীর রনমকাণ
সম্পন্ন হদয়দছ এবাং আশা করা র্াদে সড়ক
ও সেন রনমকাণ কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হদব।
অতএব প্ল্ট বরাে ও হস্তান্তদর সকানরূপ
সমস্যা সেখা র্াদে না। এ রবর্দয় আপনাদের
বিব্য রক?
রিরপরপ’সত CETP সথদক নেী পর্ কন্ত প্রায়
দুই রকদলারমটার েীঘ ক open surface
drain (out-let drain) রনমকাদণর সাংস্থান
রছল র্ার ব্যয় িরা রছল ৮ সকাটি টাকা।
Out-let drain রনমকাণ CETP- এর সাদথ
সম্পৃি একটি কাজ। প্রকদল্পর রনদয়ারজত
পরামশকক প্ররতষ্ঠান BRTC, BUET- এর
রনদয়ারজত পরামশকক-এ প্রস্তাব কদরদছন সর্
Open out-let drain রনমকাণ সমীিীন
হদব না। পররবদতক পররদবশবান্ধব আধুরনক
প্রযুরিদত Road-cum- GRP pipe
drain রনমকাণ করা উরিত। এ রবর্দয়
আপনাদের বিব্য আহ্বান কররছ।
ইহা লক্ষযণীয় সর্ বতকমাদন প্রকদল্পর রনমকাণ
ব্যবস্থাপনায়(Construction
Management-এ) CETP রনমকাণ একটি
critical অে। CETP দ্রুত বাস্তবায়দন
আপনাদের পরামশক রক?

জবাব
হযাঁ।

CETP সমাপ্ত হওয়ার সকান সম্ভাবনা সনই। এছাড়া
অোে আইদটমও এ সমদয়র মদধ্য ১০০% সমাপ্ত হদব না।
তাই প্রকদল্পর সময়াে বৃরদ্ধ রবর্দয় সরকাদরর সাংরেষ্ট
কতৃপক দক্ষর সাদথ আদলািনা করা প্রদয়াজন।

প্রকদল্পর প্ররতরনরি বদলন, প্ল্ট বরাদের জদে প্রস্তুত।
এরপআই-এর প্ররতরনরি বদলন, সব Facilities এখদনা
সমাপ্ত হয়রন। প্ল্ট হস্তান্তদরর রবর্দয় রবরসদকর সাদথ
আদলািনা করদবা।

প্রকদল্পর রনব কাহী প্রক্ষকৌশলী জানান Road-Cum-GRP
drain রনমকাণ করার রবর্দয় সেকদহাল্ডারগণ রবদশর্তঃ
বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরত সম্মত আদছন। PIC এবাং
রেয়াররাং করমটিদত এ রবর্দয় রসদ্ধান্ত হদয়দছ। নিএনপআইএর প্ররতরনরি বদলন, রবর্য়টি আদলািনা সাদপক্ষ।

প্রকদল্পর রনব কাহী প্রদকৌশলী বদলন-উদযািাগণদক সদিষ্ট
হদত হদব। নিএনপআই-এর প্ররতরনরি বদলন, আদলািনা
কদর শীঘ্রই রসদ্ধান্ত গ্রহদণর পদক্ষ।
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৬.

এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল আপনার হযাঁ, স্থানীয় প্ররতরনরি বদলন, কমকসাংস্থান, িাকুরী-বাকুরীর
এলাকায় অথ কননরতক কমককাে বাড়দব রক? সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব; ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার হদব; স্বল্প মূদল্য
এদত রক আপনারা উপকৃত হদবন? হদল ঔর্ি সপদয় উপকৃত হদবা।
রকভাদব?

৭.

আপনার জানামদত প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ হযাঁ, সব বুদঝ সপদয়দছ।
ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরিগণ জরমর মূল্য ইদতামদধ্য
বুদঝ সপদয়দছ রক?
প্রকল্পটির শরিশালী (Strength) রেক রক? প্রকল্প এলাকায় একটি ১ম সশ্ররণর ফায়ার সেশন স্থাপন
একটি ভাল রেক।
প্রকল্পটির দুব কল (Weakness) রেক রক? নিএনপআই-এর প্ররতরনরি বদলন, অদনক কাজ এখদনা সশর্
হয়রন, ইহা প্রকদল্পর দুব কল রেক। এলাকার স্থানীয় মরহলা
প্ররতরনরি বদলন, সরাসরর উন্নয়ন কাদজ এলাকার
সলাকজদনর সম্পৃিতার সুদর্াগ কম।

৮.
৯.

১০.

১১
১২
১৩

১৪

১৫

প্রকল্পটি ঔর্ি রশল্প সসক্টদর তথা জাতীয় অতযন্ত ভাল এবাং ইরতবািক অবোন রাখদব।
অথ কনীরতদত
রক
রক
সুদর্াগ
(Opportunity) সৃরষ্ট করদব?
প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন সবরশ ঝরুঁ ক প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সকান ঝরুঁ ক সেখা র্াদে না।
(Threat) বা িযাদলি রক রক?
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল পররদবদশর উপর
প্রদর্াজয নদহ।
রক সকান রবরূপ প্ররতরক্রয়া সেখা রেদব?
প্রকদল্পর মদধ্য CETP ও Incinerator প্রকদল্পর রনব কাহী প্রদকৌশলী জানান, পররদবশ সাংরক্ষদণ
অন্তর্ভকিকরণ পররদবশ সাংরক্ষদণ কতটা পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা সনয়া হদব।
ভূরমকা রাখদব বদল মদন কদরন?
(ক) এরপআই রশল্প পাদকক রশল্পসমূহ িালু হদল এখরন Predict করা র্াদব না, তদব ভাল মূল্য সাংদর্াজন
ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল বতরীদত হদব।
মূল্যসাংদর্াজন-এর পররমাণ সকমন হদব?
(খ) রশল্প পাকক িালু হদল কত সলাদকর
১০ সথদক ২০ হাজার সলাদকর কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট
কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব বদল মদন
হদব।
কদরন?
(গ) রশল্প পাকক িালু হওয়ার পর রক
Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদব না, তদব
পররমাণ Backward Linkage রশল্প
Forward Linkage রশল্প গদড় উঠদব।
গদড় উঠদব?
প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরারিত করার লদক্ষয বাস্তব সমস্যা সমািাদন BAPI সর্ন উদযাগ গ্রহণ কদর।
অপর সকান সুপাররশ থাকদল তা প্রোন
রনমকাতা প্ররতষ্ঠানসমূহদক আরও সদিষ্ট হদত হদব।
করুন।
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৫.০৩ স্থানীয় পর্ কাদয়র কমকশালায় প্রাপ্ত তথ্যঃ তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর অেতম উপায় রহদসদব গত ২৪-০৪-২০১৬ ইাং
তাররদখ বাউরশয়ায় এরপআই রশল্প পাকক সাংলগ্ন একটি করমউরনটি হদল “স্থানীয় পর্ কাদয়র কমকশালা” অনুরষ্ঠত হয়।
কমকশালায় এরপআই রশল্প পাকক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ পরামশকক প্ররতষ্ঠান কতৃক
ক ইদতামদধ্য প্রাপ্ত তথ্যউপাি উপস্থাপন করা হয়।

রিত্র ৫.১৫ বাউরশয়ায় অনুরষ্ঠত “স্থানীয় পর্ কাদয়ি কমকশালা”
আইএমইরি’র পররিালক, সহকারী পররিালক, উপদজলা রনব কাহী কমককতকা গজাররয়া, স্থানীয় একটি ঔর্ি কারখানার
প্ররতরনরি, স্থানীয় জনপ্ররতরনরি, উপকারদভাগী, প্রকল্প পররিালক, প্রকদল্পর প্রদকৌশলীগণ ও প্রকদল্পর রনমকাতা সাংস্থার
প্ররতরনরিগণ কমকশালায় উপরস্থত রছদলন। উপস্থাপনা ও মতরবরনময় সশদর্ কমকশালায় প্রাপ্ত পর্ কদবক্ষণ রনেরূপঃ
পর্ কদবক্ষণসমূহঃ
1. বতকমাদন CETP, Incinerator, Dumping Yard ও Out-let drain ছাড়া অোে কাজ সশর্
পর্ কাদয় রকাংবা িলমান আদছ।
2. িলমান কাজসমূদহর মদধ্য ফায়ার সেশন রনমকাদণর কাজ ৩০ সশ জুন, ২০১৬ এর মদধ্য সমাপ্ত হদব না;
কার্ কাদেশ অনুর্ায়ী প্রেি ৯ মাস সময়সীমা সসদেিদর সশর্ হদব।
3. “এরপআই রশল্প পাকক” এি প্ল্ট বরাদের নীরতমালার সগদজট ইদতামদধ্য প্রকারশত হদয়দছ এবাং প্ল্ট বরাদের
জদে আহবানকৃত রবজ্ঞরপ্তর সপ্ররক্ষদত একজন ক্ষরতগ্রস্ত ভূরমর মারলদকর আদবেন ছাড়া আর সকান আদবেন
পাওয়া র্ায়রন।
4. CETP -এর রিজাইন প্রণয়ন ও রনমকাদণর রবর্দয় উদযািাদের সকান উদযাগ পররলরক্ষত হদে না। TRIPS
এর আওতায় শুল্কমুি Active Ingredients আমোরনর অনুমরত ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত বৃরদ্ধ করা হদয়দছ;
উহার ফদল উদযািাদের CETP-সত রবরনদয়াদগর আগ্রহ আদগর মত আদছ রকনা তা স্পষ্ট নয়।
5. ফায়ার সারভকদসর জদে Fire Hydrant এবাং আনুর্রেক র্ন্ত্রপারতর ক্রদয়র েরপত্র এখনও আহবান করা
হয়রন। কারণ রহদসদব প্রকদল্পর রনব কাহী প্রদকৌশলী জানান, এ সকল মূল্যবান র্ন্ত্রপারত সকনার পর উহার
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রক্ষণাদবক্ষদণর জদে প্রকল্প কতৃপক দক্ষর সকান জনবল রকাংবা অথ ক সাংস্থান সনই। অরগ্ন রনব কাপক সাংস্থাও এ
োরয়ত্ব সনয়ার সুদর্াগ সনই বদল জারনদয়দছন। এ জদে রবরসক এবাং উদযািাদের মদধ্য স্বাক্ষররত সমদঝাতা
স্মারক অনুর্ায়ী একটি সকাম্পানী গঠন করার কথা। রকন্তু প্ল্ট বরাদের প্ররক্রয়া সশর্ না হদল এ রবর্দয় সকান
অগ্রগরত হদব না। তাই ফায়ার সারভকস সেশদনর র্ন্ত্রপারত রক্ষণাদবক্ষণ অরনশ্চয়তার মদধ্য পড়দব।
6. ইদতাপূদব ক KII-এর মাধ্যদম জানা রগদয়দছ, নিএনপআই এর পক্ষ সথদক বলা হদয়দছ ৪২টি প্ল্দট ৪২ িরদনর
Active Ingredients বতররর কারখানা প্ররতষ্ঠা করা হদব। ওয়াককশদপ অয আদলািনায় জানা সগদলা,
অদনক উদযািাই হয়দতা এখদনা জাদনন না রকভাদব সকান Ingredient বতরী করদবন অথ কাৎ Active
Ingredients বতররর প্রযুরি তাঁদের হয়দতা জানা সনই।
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র্ষ্ঠ অধ্যায়
েরপত্র ও ক্রয় সাংক্রান্ত িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা
৬.০১ ক্রয় কাদজর িরন ও সাংখ্যাঃ
রশল্প মন্ত্রণালদয়র অিীন “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকল্পটিদত মালামাল (Goods), কার্ ক (Works) ও
সসবা (Service)-রতন িরদনর ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ। প্রকল্প পররিালদকর েপ্তর হদত সাংগৃহীত তথ্যানুর্ায়ী এ
প্রকদল্প ইদতামদধ্য ৫৪টি ক্রয়চুরি সম্পারেত হদয়দছ। তম্মদধ্য মালামাল সাংক্রান্ত ১১টি, কার্ ক ৩৩টি এবাং সসবা ১০টি।
এসকল চুরিসমূদহর রববরণী পরররশষ্ট ঘ-১, ঘ-২ ও ঘ-৩ এ সেয়া হদলা।
৬.০২ নমুনা চুরি রনব কািনঃ
রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর সীরমত সময় রবদবিনায় এবাং সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুসাদর ক্রয় চুরিসমূদহর
৫০% প্যাদকদজর রবস্তাররত পরীক্ষা করা হদয়দছ। রপরপএ-২০০৬ এর িারা ২৪(৩) অনুসাদর বেবিয়দনর মাধ্যদম
মালামাল (Goods), কার্ ক (work) ও সসবা (service) ক্রদয়র সমাট প্যাদকজ হদত সর্ কয়টি প্যাদকজ রনব কািন
করা হদয়দছ, তার তারলকা পরবতী অনুদেেসমূদহ সেয়া হদলা।
ক) পর্ কাদলািনার জে মালামাল (Goods) ক্রদয়র প্যাদকজসমূদহর রনব কািনঃ “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক
প্রকল্পটিদত মালামাল (Goods) ক্রয়প্ররক্রয়ায় সব কদমাট ১১টি ক্রয়চুরি সম্পন্ন হদয়দছ। সুতরাাং সব কদমাদটর ৫০%
রহদসদব ৬টি ক্রয়চুরি রনব কািন করা হদয়দছ। বেবিয়ন পদ্ধরতদত ক্ররমক নাং ২, ৩, ৪, ৬, ৭ ও ১০ প্যাদকজসমূহ রনব কািন
করা হয়, র্া সারণী ৬.১-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী ৬.১ মালামাল (Goods) ক্রদয়র রনব কারিত প্যাদকজসমূহ

ক্ররমক ক্ররমক নাং
প্যাদকজ নাং/সটোর নাং
নাং (পরররশষ্ট ‘ঘ-১’
অনুর্ায়ী)
১
২
রজ়িরি-০২
রবরসক/এরপআই/অঃসঃ ও
আসঃক্রয়- ১৫/২০০৮/২০১০১৫০ (১) তাাং ১৫-০৪-২০১০
২
৩
রবরসক/এরপআই/করম্পউটারস১৫০/২০১৪/৮২(৩)
৩

৪

৪

৬

৫

৭

৬

১০

সকাদটশন তাাং- ৩০-১২-২০১০

ক্রয়চুরির নাম

চুরিমূল্য
(টাকায়)

ক্রয়
পদ্ধরত

ল্যাপটপ
সরবরাহ
ইনেদলশন

ও ২,৪০,০০০

RFQ

করম্পউটার
এদক্সসররজ, ৩,২৩,৮০০
সলজার রপ্রন্টার, কালার
রপ্রন্টার
ও
প্রদজক্টার
সরবরাহ
সলদভরলাং সমরশন সরবরাহ
৯০,০০০

RFQ

রবরসক/এরপআই/ফারন কিার/৫৮ (২) আসবাবপত্র সরবরাহ
তাাং ১৬-০৬-২০০৯
রবরসক/এরপআই/ফারন কিার৩৫/২০০৯/৩৪২(১)
তাাং ২০-১২-২০১০
রবরসক/এরপআই/ফদটা/আইরপএ
স-পারদিজ-৬৭/২০১০
তাাং ১৫-০৪-২০১০
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অরফদসর
সরবরাহ

১,৯৮,৮৯০

আসবাবপত্র ৯৮,৮৬০

ফদটাকরপয়ার সরবরাহ ও ১,২১,৫০০
ইনেদলশন

RFQ
RFQ
RFQ

RFQ

খ) পর্ কাদলািনার জদে কার্ ক (work) প্যাক্ষকিসমূক্ষহি নিি যাচ্িঃ “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকল্পটিদত
কার্ ক (work) ক্রয়প্ররক্রয়ায় সব কদমাট ৩৩টি ক্রয়চুরি সম্পারেত হদয়দছ। সুতরাাং সব কদমাদটর ৫০ শতাাংশ রহদসদব
১৭টি ক্রয়চুরি রনব কািন করা হদয়দছ। । বেবিয়ন পদ্ধরতদত ক্ররমক নাং ১, ৩, ৫, ৬, ৮, ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২৩,
২৪, ২৫, ২৮, ৩০ ও ৩১ প্যাদকজসমূহ রনব কািন করা হয়, র্া সারণী ৬.২-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৬.২ কার্ ক (Work) ক্রদয়র রনব কারিত প্যাদকজসমূহ
ক্রমমক ক্রমমক নং (পরররশষ্ট
c¨v‡KR bs/ ‡UÛvi bs
নং
‘ঘ-২’ অনুর্ায়ী)
১
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb0১.
77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
২
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb0৩.
77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
৩
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb0৫.
77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
৪
GwcAvB/
wewmK/f~wg Dbœqb0৬.
77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
৫
GwcAvB/
wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
0৮.
ZvwiLt 14-07-2010

µqPzw³i bvg

Pzw³g~j¨
(jক্ষ UvKvq)

µq c×wZ

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj
fivU)- jU bs- 01

346.02

OTM

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj
fivU)-jU bs- 03

365.29

OTM

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj
fivU)-jU bs- 05

352.24

OTM

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj
fivU)-jU bs- 06

371.81

OTM

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj
fivU)-jU bs- 08

352.24

OTM

৬

1১.

GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj
fivU)-jU bs- 11

322.56

OTM

৭

1২.

GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj
fivU)-jU bs- 12

306.58

OTM

৮

1৬.

wewmK/GwcAvB/evDÛvix Iqvj128/2014, ZvwiL t 15-05-2014

evDÛvix Iqvj wbg©vY Ges
ZrmsjMœ GjvKvq gvwU
fivU-jU bs 01

480.67

OTM

৯

1৭.

wewmK/GwcAvB/evDÛvix Iqvj
128/2014, ZvwiL t 15-05-2014

517.00

OTM

১০

১৯.

৪79.24

OTM

১১

2০.

Avf¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY-jU
bs- 01

547.48

OTM

১২

2৩.

Avf¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY-jU
bs- 04

547.75

OTM

১৩

2৪.

mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY- jU
bs- 01

423.18

OTM

িাwjর cvBwjsmn evDÛvix
Iqvj wbg©vY Ges ZrmsjMœ
GjvKvq gvwU fivU- jU bs02
wewmK/GwcAvB/evDÛvix IqvjevDÛvix Iqvj wbg©vY Ges
128/2014, ZvwiL t 15-05-2014
ZrmsjMœ GjvKvq gvwU
fivU- jU bs- 04
wewmK/GwcAvB/Avf¨šÍixY iv¯Ív
wbg©vY-152/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/Avf¨šÍixY iv¯Ív
wbg©vY-152/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 2801-2015
wewmK/GwcAvB/mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY-153/2014
ZvwiL t 12-11-2014
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১৪

2৫.

১৫

2৮.

১৬

3০.

১৭

3১.

cybt‡UÛvi ZvwiL t 2801-2015
wewmK/GwcAvB/mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY-153/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 2801-2015
wewmK/GwcAvB/dvqvi †ókb36.02.014.00.00.172.2015
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-09-2015
`icÎ bs36.02.014.00.00.173.2015
ZvwiL t 17-11-2015
`icÎ bs36.02.014.00.00.173.2015
ZvwiL t 17-11-2015

mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY- jU
bs- 02

424.43

OTM

dvqvi মস্টশি †gBb wewìs
wbg©vY jU bs- 01

279.89

OTM

cvwb mieiv‡ni Rb¨ cvBc
jvBb ¯’vcb- jU bs- 01

110.14

LTM

cyywjk duvwo wbg©vY- jU bs02

78.76

LTM

গ) পর্ কাদলািনার জে সসবা (Service) প্যাদকজসমূদহর রনব কািনঃ “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকল্পটিদত
সসবা (service) ক্রয়প্ররক্রয়ায় সব কদমাট ১০টি ক্রয়চুরি সম্পন্ন হদয়দছ। সুতরাাং সব কদমাদটর ৫০ শতাাংশ রহদসদব ৫টি
ক্রয়চুরি রনব কািন করা হদয়দছ। রপরপআর-এর রবরি অনুসাদর বেবিয়ন পদ্ধরতদত ক্ররমক নাং ২, ৩, ৫, ৯, ও ১০
প্যাদকজসমূহ রনব কািন করা হয়, র্া সারণী ৬.৩-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৬.৩ সসবা (Service) ক্রদয়র রনব কারিত প্যাদকজসমূহ

ক্রচমক
নং

১

ক্রচমক নং
cÖ¯Ív‡ei m~Î bs
(পরররশষ্ট ‘ঘ-৩’
অনুর্ায়ী)
02.
wewmK/GwcAvB/wi‡UBwbs
Iqvj-66/2010/369(3)
ZvwiLt 07-03-2011

µqPzw³i bvg

Pzw³g~j¨
(jক্ষ UvKvq)

µq
c×wZ

cÖKí GjvKvq mve-mvi‡dm
Bb‡fw÷‡Mkb Ges wi‡UBwbs Iqvj I
evDÛvix Iqv‡ji wWRvBb Wªwqs
cÖYqb*

17.47

SSS

cÖK‡íi IEE & EIA Study
Ges Avbymvw½K KvR m¤úv`b*

6.98

QCBS

f~wg Dbœqb Kv‡Ri মপাস্ট-‡j‡fj,
U‡cvMÖvwdK mv‡f© Ges Avbymvw½K
KvR m¤úv`b**

11.00

SSS

mvi‡dm †Wªb, µm‡Wªb/KvjfvU©
wbg©v‡Y ¯’vcZ¨ bKkv, ÷ªvKPvivj
wWRvBb cÖYqb I Avbymvw½K KvR
m¤úv`b*

5.98

SSS

50.00

DPM

২

03.

৩

05.

৪

09.

wewmK/GwcAvB/mvt †Wªb
wbg©vY-137/2014/50(3)
ZvwiLt 05-08-2014

৫

10.

wewmK/GwcAvB/dvqvi †ókb- 1g মেনেি dvqvi মস্টশি wbg©v‡Yi
132/2014-15/270/K(3) ¯’vcZ¨ bKkv, ÷ªvKPvivj wWRvBb,
ZvwiLt 12-03-2015
†UÛvi WKz‡g›Um I †¯úwmwd‡Kkbmn
wmwWDj cÖYqb*

wewmK/GwcAvB/cwi‡ek06/2008 (Ask-1)/174(2)
ZvwiLt 07-03-2011
wewmK/GwcAvB/f~t Dt/ civgk©K
wb‡qvM/ 2012/63(2)
ZvwiLt 24-06-2012

* ১০০% সমীক্ষা/রিজাইন সম্পন্ন

** ৫০% সাদভক সম্পন্ন
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৬.০৩ নমুনা চুরিসমূহ র্ািাইঃ
প্রকদল্পর মালামাল (Goods), কাজ (Works) ও সসবা (Service) ক্রয়সমূদহর মদধ্য রনব কারিত চুরিসমূদহর বারর্ কক
ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন, েরপত্র আহবান, রবজ্ঞরপ্ত প্রিার, েরপত্র সখালা, েরপত্র মূল্যায়ন, চুরি স্বাক্ষদরর জে সনাটিশ
প্রোন (NOA), চুরি সম্পােন ইতযারে সক্ষদত্র রবরিমালা-২০০৮ র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা
র্ািাইদয়র জদে প্রাররম্ভক প্ররতদবেদন (Inception Report) বরণ কত সিকরলে (সাংযুরি-৩) ফরম্যাদট তথ্য সাংগ্রহ
করা হয়।
৬.০৪ পর্ কাদলািনায় প্রাপ্ত তথ্যারে
সিকরলদের মাধ্যদম প্রকদল্পর মালামাল (Goods), কাজ (Works) ও সসবা (Service) ক্রয়সমূদহর র্ািাইকৃত
তথ্যসমূদহর সার-সাংদক্ষপ রনদের অনুদেেসমূদহ সেয়া হদলাঃ
৬.০৪.১ মালামাল (Goods): রনদের সারণী ৬.৪ সত মালামাল ক্রয় কাদজর চুরিসমূদহর প্রাপ্ত তথ্য প্রেি হদলা (৬টি
চুরি ২, ৩, ৪, ৬, ৭ ও ১০ পরররশষ্ট ‘ঘ-১’ অনুর্ায়ী)
সারণী ৬.৪ মালামাল সাংক্রান্ত ক্রয় কার্ কক্রদমর প্রাপ্ত তথ্য:
ক্রঃ
নাং

১.

২.

৩.

৪.

৫.

কার্ কক্রম
(Activity)

রবরি ১৬ (৫), ১৬
(৭) অনুর্ায়ী ক্রয়পররকল্পনা
অনুদমােন হদয়দছ
রকনা?
সকাদটশান
োরখদলর জে
কতরেন সময় সেয়া
হদয়দছ?
রবরি ৭ অনুর্ায়ী
টিওরসদত টিইরস’র
সেস্য সনয়া হদয়দছ
রকনা?
রবরি ৮ (৮) অনুর্ায়ী
কমপদক্ষ ৩ জন
সেস্য মূল্যায়ন
করমটিদত রছল
রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
২ জন বরহঃসেস্য
অন্তর্ভকি হদয়দছ
রকনা?

ল্যাপটপ
সরবরাহ ও
ইনেদলশান
২,৪০,০০০/-

চুরির নাম
আসবাবপত্র
অরফদসর
সরবরাহ
আসবাবপত্র
১,৯৮,৮৯০/সরবরাহ
৯৮,৮৬০/-

হযাঁ

করম্পউটার
এদক্সসররজ,
সলজার রপ্রন্টার,
কালার রপ্রন্টার
ও সপ্রাদজক্টার
সরবরাহ
৩,২৩,৮০০/হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

৯ রেন

১০ রেন

১১ রেন

১২ রেন

১২ রেন

১০ রেন

টিওরস
আলাোভাদব
গঠিত হয়রন।

টিওরস
আলাোভাদব
গঠিত হয়রন।

টিওরস
আলাোভাদব
গঠিত হয়রন।

টিওরস
আলাোভাদব
গঠিত হয়রন।

টিওরস
আলাোভাদব
গঠিত হয়রন।

টিওরস
আলাোভাদব
গঠিত হয়রন।

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ
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ফদটাকরপয়ার
সরবরাহ ও
ইনেদলশান
১,২১,৫০০/-

সলদভরলাং সমরশন
সরবরাহ
৯০,০০০/-

৬.

৭.

৮.

৯.

রবরি ৩৬ (৬)
অনুর্ায়ী েরপত্র
গ্রহদণর কতরেদনর
মদধ্য মূল্যায়ন কাজ
সম্পন্ন হয়?
অনুদমােনকারী
কতৃকপদক্ষর রনকট
সরাসরর মুল্যায়ন
প্ররতদবেন সপ্রররত
হদয়দছ রক?
অনুদমােদনর পর
কতরেদনর মদধ্য
কার্চায়েশ থেো হয়?
ক) চুরিবদ্ধ সময়
ও প্রকৃত কাজ
সম্পােদনর সমদয়র
মদধ্য ব্যবিান
ঘদটদছ রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ
রক?

১৫ রেন

৯ রেন

৫ রেন

৮ রেন

১৫ রেন

৮ রেন

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

৭ রেন

২ রেন

১ রেন

৬ রেন

১ রেন

ক) না।
খ) প্রদর্াজয
নয়।

ক) না।
খ) প্রদর্াজয
নয়।

ক) না।
খ) প্রদর্াজয
নয়।

ক) না।
খ) প্রদর্াজয
নয়।

ক) না।
খ) প্রদর্াজয নয়।

ক) না।
খ) প্রদর্াজয
নয়।

৬.০৪.২ (ক) কার্ ক (Works): রনদের সারণী ৬.৫ সত ভূরম উন্নয়ন সাংক্রান্ত ক্রয় কাদজর লটরভরিক তথ্য প্রেি হদলা
(৭টি লট নাং ১, ৩, ৫, ৬, ৮, ১১ ও ১২ পরররশষ্ট ঘ-২ অনুর্ায়ী)
সারণী ৬.৫ ভূরম উন্নয়ন সাংক্রান্ত ক্রয় কার্ কক্রদমর প্রাপ্ত তথ্য:
ক্রঃনাং
কার্ কক্রম (Activity)
১.
রবরি ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ায়ী ক্রয়পররকল্পনা অনুদমােন হদয়দছ রকনা?
২.
রবরি ৯০ (২ক) অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা,
১টি ইাংদরজী পরত্রকায় রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ
হদয়দছ রকনা?
৩.
রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী রসরপটিইউ’সত
প্রকল্প হদয়দছ রকনা?
৪.
েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময়
সেয়া হদয়দছ?
৫.
রবরি ৭ অনুর্ায়ী টিওরসদত টিইরস’র
সেস্য সনয়া হদয়দছ রকনা?
৬.
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী কমপদক্ষ ৫,
সব কারিক ৭ জন সেস্য মূল্যায়ন
করমটিদত রছল রকনা?
৭.
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী বরহঃসেস্য ২ জন
অন্তর্ভকি হদয়দছ রকনা?
৮.
রবরি ৩৬ (৬) অনুর্ায়ী েরপত্র গ্রহদণর
কতরেদনর মদধ্য মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন
হয়?
৯.
অনুদমােনকারী কতৃকপদক্ষর রনকট
সরাসরর মুল্যায়ন প্ররতদবেন সপ্রররত
হদয়দছ রক?

লট-১
হযাঁ

লট-৩
হযাঁ

লট-৫
হযাঁ

লট-৬
হযাঁ

লট-৮
হযাঁ

লট-১১
হযাঁ

লট-১২
হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

৩০ রেন

৩০ রেন ৩০ রেন ৩০ রেন

৩০ রেন

৩০ রেন ৩০ রেন

হযাঁ
(২জন)
৯ জন

হযাঁ
(২জন)
৯ জন

হযাঁ
(২জন)
৯ জন

হযাঁ
(২জন)
৯ জন

হযাঁ
(২জন)
৯ জন

হযাঁ
(২জন)
৯ জন

হযাঁ
(২জন)
৯ জন

৩ জন

৩ জন

৩ জন

৩ জন

৩ জন

৩ জন

৩ জন

১৮১ রেন ১৮১
রেন

১৮১
রেন

১৮১
রেন

১৮১
রেন

১৮১
রেন

১৮১
রেন

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ
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১০.
১১.
১২.

১৩.

অনুদমােদনর পর কতরেদনর মদধ্য
NOA ইসুয হয়?
NOA ইসুয ২৮ রেদনর মদধ্য চুরিপত্র
স্বাক্ষর হদয়দছ রক?
ক) চুরি বদ্ধ সময় ও প্রকৃত কাজ
সম্পােদনর সমদয়র মদধ্য ব্যবিান
ঘদটদছ রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ রক?
ক) েরপত্র Front Loaded/Unbalanced রছল রকনা?
খ) Additional Performance
Security রাখা হদয়দছ রকনা?

৯রেন

৯রেন

৯রেন

৯রেন

৯রেন

৯রেন

৯রেন

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

ক) হযাঁ

ক) হযাঁ

ক) হযাঁ

ক) হযাঁ

ক) হযাঁ

ক) হযাঁ

ক) হযাঁ

খ) *

খ) *

খ) *

খ) *

খ) *

খ) *

খ) *

ক) না

ক) না

ক) না

ক) না

ক) না

ক) না

ক) না

খ) না

খ) না

খ) না

খ) না

খ) না

খ) না

খ) না

* সারণী ৬.৫ এ ১২ (খ) নাং কার্ কক্রদম চুরিবদ্ধ সময় ও প্রকৃত কাজ সম্পােদনর সমদয়র মদধ্য ব্যবিাদনর কারণসমূহ
(প্রকল্প পররিালক কতৃক
ক প্রেি তথ্যমদত): প্রকদল্পর পাবকবতী জরমদত ফসল থাকায় প্রায় ৫০০০ ফুট সেরজাং পাইপ লাইন স্থাপদন রবঘ্ন ঘদট। ফদল কাজ
শুরু করদত রবলি হয়।
 বালুমহল রলজ রনদয় বালু সাংগ্রহ করা হয়। মুন্সীগি সজলা প্রশাসন কার্ কালয় হদত রলজ গ্রহদণ অনুদমােন
প্রারপ্তদত ০৩ মাদসর অরিক সময় সক্ষপণ হয়।
 মুন্সীগি সজলাস্থ বালুমহলসমূহ ‘ঢাকা-িিগ্রাম মহাসড়ক ৪ সলদন উন্নীতকরন প্রকল্প’ কাদজ বরাে প্রোন
করায় মাটি/বারলর দুষ্প্রাপ্যতার কারদণ কাদজর অগ্রগরত মারাত্মকভাদব ব্যাহত হয়।
 রজটিরসএল কতৃক
ক বাখরাবাে-রসরদ্ধরগি উচ্চিাপ গ্যাস পাইপ লাইন রশল্পপাকক এলাকার মাঝখান রেদয় স্থাপন
কাদজর সময় সেরজাং পাইপ লাইন খুদল সফলায় মাটি ভরাট কাজ সামরয়কভাদব বন্ধ থাদক। পরবতীদত পাইপ
লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পুনরায় সেরজাং এর পাইপ লাইন পুনঃস্থাপনপূব কক ভরাট কাজ শুরু
করদত প্রায় ২ মাদসর অরিক সময় সক্ষপণ হয়।
৬.০৪.২ (খ) কার্ ক (Works): পর্ কাদলািনায় প্রাপ্ত তথ্য রনদের সারণী ৬.৬ সত বাউোরী ওয়াল রনমকাণ এবাং তৎসাংগ্ন
এলাকায় ভূরম উন্নয়ন সাংক্রান্ত ক্রয় কাদজর লটরভরিক প্রেি হদলা (৩টি লটঃ ১, ২ ও ৪)
সারণী ৬.৬ বাউোরী ওয়াল রনমকাণ এবাং তৎসাংগ্ন এলাকায় ভূরম উন্নয়ন কাদজর ক্রয় কার্ কক্রদমর সার-সাংদক্ষপ
ক্রঃ
নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

লট-১

কার্ কক্রম (Activity)
রবরি ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ায়ী ক্রয়-পররকল্পনা
অনুদমােন হদয়দছ রকনা?
রবরি ৯০ (২ক) অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা, ১টি ইাংদরজী
পরত্রকায় রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ হদয়দছ রকনা?
রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী রসরপটিইউ’সত প্রকল্প হদয়দছ
রকনা?
েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময় সেয়া হদয়দছ?
রবরি ৭ অনুর্ায়ী টিওরসদত টিইরস’র সেস্য সনয়া হদয়দছ
রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী কমপদক্ষ ৫, সব কারিক ৭ জন সেস্য
মূল্যায়ন করমটিদত রছল রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী বরহঃস্থ ২ জন সেস্য অন্তর্ভকি
হদয়দছ রকনা?
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লট-২

লট-৪

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

২৯ রেন
হযাঁ

২৯ রেন
হযাঁ

২৯ রেন
হযাঁ

৮ জন

৮ জন

৮ জন

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

রবরি ৩৬ (৬) অনুর্ায়ী েরপত্র গ্রহদণর কতরেদনর মদধ্য
মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়?
অনুদমােনকারী কতৃকপদক্ষর রনকট সরাসরর মুল্যায়ন
প্ররতদবেন সপ্রররত হদয়দছ রক?
অনুদমােদনর পর কতরেদনর মদধ্য NOA ইসুয হয়?

৭২ রেন

৭২ রেন

৭২ রেন

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

১রেন

১রেন

১রেন

NOA ইসুয ২৮ রেদনর মদধ্য চুরিপত্র স্বাক্ষর হদয়দছ
রক?
ক) চুরিবদ্ধ সময় ও প্রকৃত কাজ সম্পােদনর সমদয়র
মদধ্য ব্যতযয় ঘদটদছ রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ রক?

হযাঁ
১৮/৯/১৪
ক) না
খ) প্রদর্াজয
নয়
ক) না
খ) প্রদর্াজয
নয়।

হযাঁ
১৮/৯/১৪
ক) না
খ) প্রদর্াজয নয়

হযাঁ
১৮/৯/১৪
ক) হযাঁ
খ) * *

ক) না
খ) প্রদর্াজয নয়।

ক) না
খ) প্রদর্াজয
নয়।

১৩. ক) েরপত্র Front Loaded /Un-balanced রছল
রকনা?
খ) হযাঁ হদল Additional Performance Security
রাখা হদয়দছ রকনা?

** আগাম বর্ কা ও বৃরষ্টর কারদণ আাংরশক প্ল্াষ্টারসহ রাংকরণ কাজ বাকী থাকায় এবাং রশল্পপাদককর সমইন সগইদটর
সাদথ সামিস্য সরদখ বাউোরী ওয়াল রনমকাণ কাজ রনরে কষ্ট সময়সীমার ২ মাস পদর সম্পন্ন হয় (২১/০৬/২০১৫ এর
স্থদল ২১/০৮/২০১৫)।
৬.০৪.২ (গ) কার্ ক (Works): পর্ কাদলািনায় প্রাপ্ত তথ্য রনদের সারণী ৬.৭ সত অভযন্তরীণ রাস্তা রনমকাণ ক্রয় কাদজর
লটরভরিক প্রেি হল (লট-১ ও লট-৪)।
সারণী ৬.৭ অভযন্তরীণ রাস্তা রনমকাণ ক্রয় কার্ কক্রদমর প্রাপ্ত তথ্য:
ক্রঃনাং
কার্ কক্রম (Activity)
১.
রবরি ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ায়ী ক্রয়-পররকল্পনা অনুদমােন
হদয়দছ রকনা?
২.
রবরি ৯০ (২ক) অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা, ১টি ইাংদরজী পরত্রকায়
রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ হদয়দছ রকনা?
৩.
রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী রসরপটিইউ’সত প্রকল্প হদয়দছ রকনা?
৪.
েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময় সেয়া হদয়দছ?
৫.

১০.

রবরি ৭ অনুর্ায়ী টিওরসদত টিইরস’র সেস্য সনয়া হদয়দছ
রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী কমপদক্ষ ৫, সব কারিক ৭ জন সেস্য
মূল্যায়ন করমটিদত রছল রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী বরহ: সেস্য ২ জন অন্তর্ভকি হদয়দছ
রকনা?
রবরি ৩৬ (৬) অনুর্ায়ী েরপত্র গ্রহদণর কতরেদনর মদধ্য
মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়?
অনুদমােনকারী কতৃকপদক্ষর রনকট সরাসরর মুল্যায়ন
প্ররতদবেন সপ্রররত হদয়দছ রক?
অনুদমােদনর পর কতরেদনর মদধ্য NOA ইসুয হয়?

১১.

NOA ইসুয ২৮ রেদনর মদধ্য চুরিপত্র স্বাক্ষর হদয়দছ রক?

৬.
৭.
৮.
৯.
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লট-১

লট-৪

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ
স্থরগদতর পূদব ক ৩৬ রেন,
স্থরগদতর পর পুনঃ
রবজ্ঞরপ্তদত ১৬ রেন
হযাঁ

হযাঁ
স্থরগদতর পূদব ক ৩৬ রেন,
স্থরগদতর পর
পুনঃরবজ্ঞরপ্তদত ১৬ রেন
হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

২৭ রেন

২৭ রেন

হযাঁ

হযাঁ

১রেন

১রেন

হযাঁ

হযাঁ

১২.

১৩.

ক) চুরিবদ্ধ সময় ও প্রকৃত কাজ সম্পােদনর সমদয়র মদধ্য
পাথ ককয ঘদটদছ রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ রক?
ক) েরপত্র Front Loaded/Un-balanced রছল রকনা?
খ) Additional Performance Security রাখা
হদয়দছ রকনা?

ক) হযাঁ (২২৭ রেন)

ক) হযাঁ (২২৭ রেন)

খ) **
ক) না
খ) প্রদর্াজয নয়।

খ) * *
ক) না
খ) প্রদর্াজয নয়।

** প্রকল্প পররিালক প্রেি তথ্য মদত-রশল্পপাকক এলাকায় ঘন কাঁশবন পররষ্কার কদর আরএল (R.L) রনি কারদণ
রবলি, অরত বর্ কাজরনত কারদণ কাজ সম্পােদন রবঘ্ন সৃরষ্ট হওয়ায়।
৬.০৪.২ (ঘ) কার্ ক (Works): পর্ কাদলািনায় প্রাপ্ত তথ্য রনদের সারণী ৬.৮ সত সারদফস সেন, ক্রসদেন/কালভাট ক
রনমকাণ ক্রয় কাদজর লটরভরিক প্রেি হল (লট-১ ও লট-২)।
সারণী ৬.৮ সারদফস সেন, ক্রসদেন/কালভাট ক রনমকাণ ক্রয় কার্ কক্রদমর প্রাপ্ত তথ্য:
ক্রঃনাং
কার্ কক্রম (Activity)
১.
রবরি ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ায়ী ক্রয়-পররকল্পনা অনুদমােন
হদয়দছ রকনা?
২.
রবরি ৯০ (২ক) অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা, ১টি ইাংদরজী পরত্রকায়
রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ হদয়দছ রকনা?
৩.
রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী রসরপটিইউ’সত প্রকল্প হদয়দছ রকনা?

লট-১

লট-২

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

৪.
৫.

েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময় সেয়া হদয়দছ?
রবরি ৭ অনুর্ায়ী টিওরসদত টিইরস’র সেস্য সনয়া হদয়দছ রকনা?

১৫ রেন
হযাঁ

১৫ রেন
হযাঁ

৬.

রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী কমপদক্ষ ৫, সব কারিক ৭ জন সেস্য
মূল্যায়ন করমটিদত রছল রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী বরহঃস্থ ২ জন সেস্য অন্তর্ভকি হদয়দছ
রকনা?
রবরি ৩৬ (৬) অনুর্ায়ী েরপত্র গ্রহদণর কতরেদনর মদধ্য মূল্যায়ন
কাজ সম্পন্ন হয়?
অনুদমােনকারী কতৃকপদক্ষর রনকট সরাসরর মুল্যায়ন প্ররতদবেন
সপ্রররত হদয়দছ রক?
অনুদমােদনর পর কতরেদনর মদধ্য NOA ইসুয হয়?
NOA ইসুয ২৮ রেদনর মদধ্য চুরিপত্র স্বাক্ষর হদয়দছ রক?

৯ জন

৯ জন

৩ জন

৩ জন

২৭ রেন

২৭ রেন

হযাঁ

হযাঁ

৩রেন
হযাঁ
২৭ রেন।
ক) হযাঁ
খ) *

৩রেন
হযাঁ
২৭ রেন।
ক) হযাঁ
খ) *

ক) না
খ) প্রদর্াজয নয়।

ক) না
খ) প্রদর্াজয নয়।

৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

ক) চুরি বদ্ধ সময় ও প্রকৃত কাজ সম্পােদনর সমদয়র মদধ্য
পাথ ককয ঘদটদছ রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ রক?

১৩.

ক) েরপত্র Front Loaded/Un-balanced রছল রকনা?
খ) Additional Performance Security রাখা হদয়দছ
রকনা?

*রশল্পপাকক এলাকায় ঘন কাঁশবন পররষ্কার কদর আরএল রনি কারদণ রবলি, অরত বর্ কাজরনত কারদণ কাজ সম্পােদন
রবঘ্ন সৃরষ্ট হওয়ায়।
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৬.০৪.২ (ঙ) কার্ ক (Works): পর্ কাদলািনায় প্রাপ্ত তথ্য রনদের সারণী ৬.৯ সত পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণ ও পারন সরবরাদহর
জে পাইপ লাইন স্থাপন ক্রয় কাদজর লটরভরিক প্রেি হদলা (লট-২ ও লট-১)।
সারণী ৬.৯ পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণ ও পারন সরবরাদহর জে পাইপ লাইন স্থাপন ক্রয় কার্ কক্রদমর সার-সাংদক্ষপ।
ক্রঃনাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

১৩.

কার্ কক্রম (Activity)

পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণ
লট-২

রবরি ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ায়ী ক্রয়-পররকল্পনা
অনুদমােন হদয়দছ রকনা?
রবরি ৯০ (২ক) অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা, ১টি ইাংদরজী
পরত্রকায় রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ হদয়দছ রকনা?

হযাঁ

পারন সরবরাদহর জে পাইপ
লাইন স্থাপন লট-১
হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী রসরপটিইউ’সত প্রকল্প হদয়দছ
রকনা?
েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময় সেয়া হদয়দছ?

প্রদর্াজয নয়।

প্রদর্াজয নয়।

১৬ রেন

১৬ রেন

রবরি ৭ অনুর্ায়ী টিওরসদত টিইরস’র সেস্য সনয়া
হদয়দছ রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী কমপদক্ষ ৫, সব কারিক ৭ জন
সেস্য মূল্যায়ন করমটিদত রছল রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী বরহঃস্থ ২ জন সেস্য অন্তর্ভকি
হদয়দছ রকনা?
রবরি ৩৬ (৬) অনুর্ায়ী েরপত্র গ্রহদণর কতরেদনর
মদধ্য মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়?
অনুদমােনকারী কতৃকপদক্ষর রনকট সরাসরর মুল্যায়ন
প্ররতদবেন সপ্রররত হদয়দছ রক?
অনুদমােদনর পর কতরেদনর মদধ্য NOA ইসুয হয়?

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

২৪ রেন

২৪ রেন

হযাঁ

হযাঁ

৫রেন

৫রেন

NOA ইসুয ২৮ রেদনর মদধ্য চুরিপত্র স্বাক্ষর হদয়দছ
রক?
ক) চুরিবদ্ধ সময় ও প্রকৃত কাজ সম্পােদনর সমদয়র
মদধ্য পাথ ককয ঘদটদছ রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ রক?

হযাঁ

হযাঁ

ক) সময় উিীণ ক হয়রন।

ক) সময় উিীণ ক হয়রন।

খ) প্রদর্াজয নয়।

খ) প্রদর্াজয নয়।

ক) েরপত্র Front Loaded/Un-balanced রছল
রকনা?
খ) Additional Performance Security
রাখা হদয়দছ রকনা?

ক) না

ক) না

খ) প্রদর্াজয নয়।

খ) প্রদর্াজয নয়।

৬.০৪.২ (ি) কার্ ক (Works): পর্ কাদলািনায় প্রাপ্ত তথ্য রনদের সারণী ৬.১০ সত ফায়ার সেশন সমইন রবরল্ডাং রনমকাণ
ক্রয় কাদজর লটরভরিক প্রেি হদলা (লট-১)।
সারণী ৬.১০ ফায়ার সেশন সমইন রবরল্ডাং রনমকাণ ক্রয় কার্ কক্রদমর সার-সাংদক্ষপ।
ক্রঃনাং
কার্ কক্রম (Activity)
১.
রবরি ১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুর্ায়ী ক্রয়-পররকল্পনা অনুদমােন হদয়দছ
রকনা?
২.
রবরি ৯০ (২ক) অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা, ১টি ইাংদরজী পরত্রকায় রবজ্ঞরপ্ত
প্রকাশ হদয়দছ রকনা?
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লট-১
হযাঁ
হযাঁ

৩.

রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী রসরপটিইউ’সত প্রকল্প হদয়দছ রকনা?

হযাঁ।

৪.
৫.
৬.

২৩ রেন
হযাঁ
হযাঁ

১০.

েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময় সেয়া হদয়দছ?
রবরি ৭ অনুর্ায়ী টিওরসদত টিইরস’র সেস্য সনয়া হদয়দছ রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী কমপদক্ষ ৫, সব কারিক ৭ জন সেস্য মূল্যায়ন
করমটিদত রছল রকনা?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী বরহঃস্থ ২ জন সেস্য অন্তর্ভকি হদয়দছ রকনা?
রবরি ৩৬ (৬) অনুর্ায়ী েরপত্র গ্রহদণর কতরেদনর মদধ্য মূল্যায়ন
কাজ সম্পন্ন হয়?
অনুদমােনকারী কতৃকপদক্ষর রনকট সরাসরর মুল্যায়ন প্ররতদবেন
সপ্রররত হদয়দছ রক?
অনুদমােদনর পর কতরেদনর মদধ্য NOA ইসুয হয়?

১১.

NOA ইসুয ২৮ রেদনর মদধ্য চুরিপত্র স্বাক্ষর হদয়দছ রক?

১২.

ক) চুরিবদ্ধ সময় ও প্রকৃত কাজ সম্পােদনর সমদয়র মদধ্য পাথ ককয
ঘদটদছ রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ রক?
ক) েরপত্র Front Loaded/Un-balanced রছল রকনা?
খ) Additional Performance Security রাখা হদয়দছ
রকনা?

না।
৩০ রেদনর মদধ্য।
ক) সময় উিীণ ক হয়রন।

৭.
৮.
৯.

১৩.

হযাঁ
৫৪ রেন
হযাঁ
একই রেন।

খ) প্রদর্াজয নয়।
ক) না
খ) প্রদর্াজয নয়।

৬.০৪.৩ সসবা (Service): রনদের সাররণ ৬.১১ সত সসবা সাংক্রান্ত ক্রয় চুরিসমূদহর তথ্য প্রেি হদলা (৫টি চুরি নির
২, ৩, ৬, ৭, ১০ পরররশষ্ট ‘ঘ-৩’ অনুর্ায়ী)
সারণী ৬.১১ সসবা ক্রদয়র রনব কারিত প্যাদকজসমূদহর ক্রয় কাদজর সার-সাংদক্ষপ।
ক্রঃ
নাং

১.

২.

৩.

৪.

কার্ কক্রম
(Activities)

চুরির নাম
প্রকদল্পর IEE ভূরম উন্নয়ন কাদজর
সপাে-দলদভল,
& EIA
টদপাগ্রারফক
সাদভক
Study এবাং
এবাং আনুসারেক
আনুসারেক
কাজ সম্পােন
কাজ সম্পােন
১১,০০,০০০/৬,৯৮,০৫০/-

প্রকল্প এলাকায়
সাব-সারদফস
ইনদভরেদগশন
এবাং ররদটইরনাং
ওয়াল ও বাউোরী
ওয়াদলর রিজাইন
েরয়াং প্রণয়ন
১৭,৪৬,৭২৫/রবরি ১৬ (৫), ১৬ (৭) হযাঁ
হযাঁ
অনুর্ায়ী ক্রয়পররকল্পনা অনুদমােন
হদয়দছ রকনা?
রবরি ৯০ (২ক)
প্রদর্াজয নয়
হযাঁ
অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা,
পুনঃরবজ্ঞরপ্তদত
১টি ইাংদরজী পরত্রকায়
ইাংদরজী একই
রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ হদয়দছ
পরত্রকায় সেয়া
রকনা?
হয়রন।
একক উৎসরভরিক
হযাঁ
প্রদর্াজয নয়
রনব কািন পদ্ধরতদত
রপরপআর রবরি-১১০
পারলত হদয়দছ রকনা?
প্রদর্াজয নয়
হযাঁ
QCBS/DPM
পদ্ধরত অবলিদন
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হযাঁ

সারদভস সেন,
১ম সশ্ররণর ফায়ার
ক্রসদেন/কালভাট ক সেশন রনমকাদণর
রনমকাদণ স্থাপতয
স্থাপতয নকশা,
নকশা, স্ট্রাকিারাল স্ট্রাকিারাল রিজাইন,
রিজাইন প্রণয়ন ও সটোর িকুদমন্টস ও
আনুসারেক কাজ সস্পরসরফদকশনসহ
সম্পােন
রসরিউল প্রণয়ন
৫,৯৮,০০০/৫০,০০,০০০/হযাঁ
হযাঁ

প্রদর্াজয নয়

প্রদর্াজয নয়

প্রদর্াজয নয়

হযাঁ

হযাঁ

প্রদর্াজয নয়

প্রদর্াজয নয়

প্রদর্াজয নয়

হযাঁ

৫.

৬.

৭.
৮.

৯.

১০.

১১.

১২.

রপরপআর-২০০৮ রবরি
পারলত হদয়দছ রকনা?
প্রস্তাব োরখদলর জে
কতরেন সময় সেয়া
হদয়দছ?
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
মূল্যায়ন করমটির
সেস্য সাংখ্যা কতজন
রছল?
মূল্যায়ন করমটিদত
বরহঃস্থ সেস্য কতজন
রছল?
রবরি ৩৬ (৬)
অনুর্ায়ী প্রস্তাব
গ্রহদণর কতরেদনর
মদধ্য মূল্যায়ন কাজ
সম্পন্ন হয়?
অনুদমােনকারী
কতৃকপক্ষ মুল্যায়ন
প্ররতদবেন অনুদমােন
কদরদছ রকনা?
অনুদমােদনর পর
কতরেদনর মদধ্য চুরি
স্বাক্ষমরত হে?
র্ুমি স্বাক্ষয়রর পর
কার্চায়েশ প্রেয়নর
তামরখ
ক) চুরিবদ্ধ সময় ও
প্রকৃত কাজ
সম্পােদনর সমদয়র
মদধ্য পাথ ককয ঘদটদছ
রকনা?
খ) হযাঁ হদল কারণ
রক?

সময় উদেখ
নাই। তদব, ৩
রেদনর মদধ্য
োরখল হয়।

১৮ রেন

প্রস্তাদব সময়
উদেখ নাই। তদব
৩ রেদনর মদধ্য
প্রস্তাব োরখল হয়।

প্রস্তাদব সময় উদেখ
নাই। তদব ১৬
রেদনর মদধ্য প্রস্তাব
পাওয়া র্ায়।

৭ জন

প্রস্তাদব সময়
উদেখ নাই। তদব
৪ রেদনর মদধ্য
প্রস্তাব োরখল
হয়।
৮ জন

৭ জন

৭ জন

৭ জন

২ জন

২ জন

২ জন

২ জন

২ জন

৫২ রেন

৪৮ রেন

৫৬ রেন

৭ রেন

৫৬ রেন

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

হযাঁ

১০ রেন
(০৬-০৩-১১)

৬৩ রেন
(১৫-০৩-১১)

৬ রেন
(২৪-০৬-১২)

১৬ রেন
(০৪-০৮-১৪)

৩ রেন
(১২-০৩-১৫)

০৭/০৩/২০১১

১৫/০৩/২০১১

২৪/০৬/২০১২

০৫/০৮/২০১৪

১২/০৩/২০১৫

না

হযাঁ
১৪/০৩/২০১৩

না

না

হযাঁ
(৩০/০৭/২০১৫)

‘সসবা’ ক্রয় কার্ কসমূহ পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, প্রকদল্পর সমাট ১০টি ‘সসবা’ ক্রয় কাজ করা হয় র্া পরররশষ্ট‘ঘ-৩’ এ সেয়া হদয়দছ। ১০টি সসবা ক্রয় কাদজর ৭ টিদত বুদয়দটর ‘রবআরটিরসদক’ রনদয়াগ সেয়া হয়। প্যাদকজ ওয়ারী
রনদয়াদগর তাররখসমূহ র্থাক্রদম ৭-৩-২০১১, ২৮-১২-২০১১, ৫-৮-২০১৪ ও ১২-৩-২০১৫। সম্পারেত চুরিসমূহ
পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, চুরিবদ্ধ কাদজর রিজাইন এবাং রিজাইদনর সাদথ সাংরেষ্ট পরীক্ষা, রনরীক্ষা বুদয়ট করদব।
তদব প্রদতযকটি চুরিদত একটি “Additional work” এি িািা িক্ষয়ক্ষে, মসখাক্ষি িলা আক্ষে “Fees for any
additional work, if any, shall be decided on mutual discussion between the parties”.
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৬.০৫ ক্রয় কার্ কক্রদম সীনেত পদ্ধরত অবলিন সাংক্রান্তঃ
রনব কারিত ক্রয়-চুরিসমূদহর মদধ্য ‘মালামাল’ ক্রদয়র ৬টি চুরিদতই RFQ পদ্ধরত, কার্ ক সাংক্রান্ত রবর্দয় ১৭টির মদধ্য
২টিদত LTM এবাং সসবা সাংক্রান্ত রবর্দয় ৫টির মদধ্য ১টিদত DPM পিনত অবলিন করা হদয়দছ। সীনেত পিনতসমূহ
প্রক্ষয়াক্ষগি ব্যখ্যা নিম্নরূপঃ(ক)

মালামাল ক্রদয় ৬৯ (১) রবরি অনুর্ায়ী, RFQ পদ্ধরতদত প্রশাসরনক ও আরথ কক অনুদমােনক্রদম ক্রয় কাজ
সম্পন্ন হদয়দছ।

(খ)

কার্ ক সাংক্রান্ত রবর্দয় সর্ ২টি ক্রয় কাদজ সীরমত পদ্ধরত ব্যবহার হদয়দছ তাদত সেখা র্ায়, পারন সরবরাদহর
জে পাইপ লাইন স্থাপন লট নাং-০১ ও পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণ লট নাং-০২ কাজ ২.০০ সকাটি টাকার রনদে
হওয়ায় প্রকল্প পররিালক কতৃক
ক - অভযন্তরীণ ক্রয় কাজ রহদসদব LTM অবলিন করা হদয়দছ।

(গ)

‘সসবা’ সাংক্রান্ত রবর্দয় ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যদয় ১ম সশ্ররণর ফায়ার সেশন রনমকাদণর স্থাপতয নকশা,
স্ট্রাকিারাল রিজাইন, সটোর প্রস্তাব ও মেরসরফদকশানসহ রসরিউল প্রণয়ন কাদজ প্রকল্প পররিালক এর
আরথ কক ক্ষমতা অনুসাদর রসরপটিইউ কতৃক
ক জারীকৃত Standard Document-এর রভরিদত কাজটির
অনুদমােন সনয়া হয়।

৬.০৬ ক্রয় প্রনক্রয়াি সানি যক পর্ কদবক্ষণঃ
ক. মালামাল (Goods): মালামাল সাংক্রান্ত ৬টি ক্রয় কাদজর রবপরীদত প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা র্ায় সর্, ক্রয় পররকল্পনা
অনুদমােন, টিইরস গঠন, সকাদটশন মূল্যায়ন, সকাদটশন অনুদমােন, কার্ কাদেশ প্রোন ইতযারে প্ররক্রয়ায় নিক্ষম্নিনে যত
ব্যতযয় োড়া রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ;
 রবরি ৭১ (৪) অনুসাদর সকাদটশান োরখদলর সময় অনরিক ১০ রেদনর স্থদল রনব কারিত ৩টি সকাদটশদনর সক্ষদত্র
সবরশ (১১, ১২ ও ১২ রেন) সময় সেয়া হদয়দছ।
খ. কার্ ক (Works):
খ-১: ভূরম উন্নয়ন সাংক্রান্ত ০৭টি লদটর ক্রয় কাদজর প্রাপ্ত তথ্য হদত প্রতযক্ষ করা র্ায় সর্, ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন,
রবজ্ঞাপন প্রকাশ, টিওরস ও টিইরস গঠন, েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, চুরি স্বাক্ষর ইতযারে
প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮ রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ। রকন্তু েরপদত্রর মূল ববিতার সময়াদে (৪ মাস) েরপত্র
মূল্যায়ন ও অনুদমােন প্ররক্রয়া সমাপ্ত হয়রন। ববিতার সময়াে ২ বাদর ৬ মাস বৃরদ্ধ করা হদয়দছ।
খ-২: বাউোরী ওয়াল রনমকাণ এবাং তৎসাংলগ্ন এলাকায় ভূরম উন্নয়ন কাদজর ৩টি লদটর ক্রয়চুরির িকুদমন্ট
পর্ কাদলািনাক্রদম সেখা র্ায় সর্, ক্রয়-পররকল্পনা অনুদমােন, রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ, টিওরস ও টিইরস গঠন, েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র
মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, চুরিস্বাক্ষর ইতযারে প্ররক্রয়ায় রনদে বরণ কত রবচুযরত ছাড়া রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ
অনুসরণ করা হদয়দছ। রবচুযরতঃ- টিইরস’সত সমাট সেস্য সাংখ্যা ৭ জদনর সীমা অরতক্রম কদর ৮ জন করা হদয়দছ।
খ-৩-৪: অভযন্তরীণ রাস্তা রনমকাণ কাদজর ২টি লদট এবাং সারদফস সেন, ক্রস সেন/কালভাট ক রনমকাণ কাদজর ২টি লদটর
িকুদমন্ট র্ািাই কদর সেখা র্ায় সর্, উি ক্রয় কাদজর বারর্ কক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন , টিওরস ও টিইরস গঠন,
েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, চুরিস্বাক্ষর ইতযারে প্ররক্রয়ায় রনদে বরণ কত রবচুযরত ছাড়া রপরপআর২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ। রবচুযরতঃ66

 টিইরস’সত সমাট সেস্য সাংখ্যা ৭ জদনর সীমা অরতক্রম কদর ৯ জন করা হদয়দছ।
 ২৪, ১৭ এবাং ২৫,২১ টি েরপত্র রবক্রয় হদলও ১টি কদর েরপত্র জমা পদড়দছ।
খ-৫-৬: পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণ (লট নাং-২) ও পারন সরবরাদহর জে পাইপলাইন স্থাপন (লট নাং-১) এবাং ফায়ার সেশন
রনমকান (লট-১) কাদজর সরকি ক হদত সেখা র্ায়, ক্রয় চুরিগুরল আরথ কক ক্ষমতা অনুসাদর ও প্রশাসরনক অনুদমােনক্রদম
রবরসক এর তারলকার্ভি ঠিকাোর িারা LTM পদ্ধরত অবলিদন করা হদয়দছ। উি সক্ষদত্র বারর্ কক ক্রয়-পররকল্পনা
অনুদমােন, পরত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকাশ, টিওরস ও টিইরস গঠন, িিপত্র মূল্যায়ন ও অনুদমােন ইতযারেদত রনদে বরণ কত
রবচুযরত ছাড়া রপরপআর-২০০৮ রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ। রবচুযরতঃ েরপত্র মূল্যায়ন কাদজ রপরপআর- এর তফরসল-৩-এ বরণ কত ৩ সপ্তাহ সময়সীমার সিদয় সবরশ সময় (২৭ রেন,
২৭ রেন ও ৫৪ রেন) সনয়া হদয়দছ।
গ. সসবা (Service):
রনব কারিত ০৫টি সসবা ক্রয় কাদজর মদধ্য ৩টি SSS, ১টি QCBS ও ১টি DPM-এর মাধ্যদম করা হয়। সিকরলে
অনুর্ায়ী সাংগৃহীত তদথ্য সেখা র্ায় সর্, ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর অনুসরণ করা হদয়দছ; রকন্তু QCBS পদ্ধরতদত IEE
ও EIA সমীক্ষা কাদজর রবজ্ঞাপন প্রকাশ/পুনঃপ্রকাদশ সবরশ সময় সক্ষপণ করা হদয়দছ। ১ম রবজ্ঞরপ্ত জারীর প্রায় ১০
মাস পর পুনঃরবজ্ঞরপ্ত জারী করা হদয়দছ।
ঘ. ক্রয়-প্রনক্রয়াি ব্যিস্থাপিা ও েনিটনিং সংক্রান্তঃ প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ক্রয় প্ররক্রয়াকরণ, ঠিকাোর
রনদয়াগ, রনদয়ারজত ঠিকাোদরর কাদজর অগ্রগরত মরনটররাং, কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ, রবল পররদশাি, চুরির শতক পালদন
ব্যথ ক (default) ঠিকািািগক্ষেি নিরুক্ষি ব্যিস্থা গ্রহে ইতযানি মেক্ষত্র BSCIC-এ এখক্ষিা Software based
computer produced procurement & monitoring system চ্ালু হয়নি। প্রকক্ষেি ৪টি কাক্ষি (লক্ষট)
মোট (২৪+১৭+২৫+২১)=৮৭টি িিপত্র নিক্রয় হক্ষলও প্রক্ষতযকটিক্ষত single মটন্ডাি িো পড়ায় িিপত্র প্রনক্রয়া
অিাি হক্ষয়ক্ষে নকিা উহাক্ষক প্রশ্ননিি কক্ষিক্ষে। এেতািস্থায় ক্রয় প্ররক্রয়ায় স্বেতা এবাং প্রকদল্পর ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা
বৃরদ্ধর লদক্ষয প্রকদল্পর প্রাক্কলন প্রণয়ন, ক্রয় প্ররক্রয়াকরণ, কাজ মরনটররাং, মান রনয়ন্ত্রণ, রবল পররদশাি ইতযারে সম্পূণ ক
প্ররক্রয়াদক Software Based Computerized Monitoring System-এি আওতায় আিাি িক্ষে
BSCIC কর্তক
য ব্যিস্থা গ্রহে কিা মর্ক্ষত পাক্ষি।
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সপ্তম অধ্যায়
অবকাঠাদমা পর্ কদবক্ষণ ও মান র্ািাই
৭.০১ প্রকদল্পর অবকাঠাদমা পররেশকন ও গুণগত মান পরীক্ষাঃ
প্রকদল্পর অিীদন রনমকাণািীন রবরভন্ন অবকাঠাদমার রনমকাণকাদজ ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীসমূহ পরামশকক রহদসদব
োরয়ত্বপ্রাপ্ত BRTC, BUET কতৃক
ক পরীক্ষাগাদর এবাং মাঠপর্ কাদয় পরীক্ষা করা হদয়দছ। প্রাপ্ত িকুদমন্ট সমূহ হদত সেখা
র্ায় সর্, সকল সটদের প্ররতদবেনসমূহ রবদশর্জ্ঞ পরামশকক (BRTC, BUET) কতৃক
ক অনুদমােন করা হদয়দছ। মাঠ
পর্ কাদয় এবাং পরীক্ষাগাদর সম্পন্ন রবরভন্ন সটদষ্টর িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা কদর প্রাপ্ত তথ্যসমূহ রনদে বরণ কত অনুদেেসমূদহ
তুদল িরা হদলাঃ
৭.০১.১ সাইট পররেশকদনর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহঃ
প্রকদল্পর পররমাণগত ও গুণগত মান র্ািাইদয়র জদে কমক-পররকল্পনার অনুদেে ২.০৩.২ (ক) এবাং ২.০৩.২ (ঙ)
অনুর্ায়ী প্রকদল্পর টিম রলিার, মুখ্য পরামশককবৃন্দ (Key Consultants) এবাং প্রদকৌশলীগণ প্রকল্প সাইট পররেশকন
কদরন। প্রকল্প সাইট পররেশকদনর তাররখ ও উক্ষদ্দশ্য রনদের সারণী-৭.১-এ সেয়া হদলাঃ
সারণী-৭.১ প্রকল্প সাইট পররেশকদনর তাররখ ও পররেশকনকৃত অবকাঠাদমা
ক্ররমক
নাং
১
২
৩
৪
৫

পররেশকদনর তাররখ

পররেশকদনর উদেশ্য

০৩-০২-২০১৬
১৩-০৩-২০১৬
০৪-০৪-২০১৬
১১-০৪-২০১৬
১৯-০৪-২০১৬

৬

২৪-০৪-২০১৬

প্রকদল্পর সেন রনমকাণ, সড়ক রনমকাণ ও সারব কক সাইট পররেশকন
প্রশাসরনক ভবন, ফায়ার সেশন, পুরলশ ফাঁরড় ইতযারে রনমকাণ কাজ
প্রশাসরনক ভবন, সেন রনমকাণ,সড়ক রনমকাণ
সড়ক রনমকাণ, প্রশাসরনক ভবন রনমকাণ
বুদয়দটর টীদমর সাদথ সড়ক রনমকাণ কাদজর গুণগত পরীক্ষা, ফায়ার
সেশদনর পাইরলাং এর কাজ
ফায়ার সেশদনর পাইরলাং, সড়ক রনমকাণ, প্রশাসরনক ভবন রনমকাণ

পররেশকনকৃত অবকাঠাদমার রকাংবা সটদের ছরব রিত্র ৭.১, ৭.২, ৭.৩, ৭.৪, ৭.৫ ও ৭.৬-দত সেয়া হদলাঃ
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প্রকল্প পররেশকদনর ছরবঃ

রিত্র ৭.১: সেন-এর রনমকাণ কাজ পররেশকন

রিত্র ৭.২: প্রশাসরনক ভবন রনমকাদণর কাজ পররেশকন
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রিত্র ৭.৩: এরপআই রশল্প পাদককর অভযন্তরীণ সড়দকর কাদপকটিাং কাজ পররেশকন

রিত্র ৭.৪: বুদয়ট কতৃক
ক রফল্ড সটে (রসরবআর সটে) িলাকালীন পররেশকন
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রিত্র ৭.৫: ফায়ার সারভকস সেশদনর পাইরলাং-এর কাজ পররেশকন

রিত্র ৭.৬: বাউোরী ওয়াল রনমকাণ কাজ পররেশকন
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৭.০১.২ অবকাঠাদমা ও রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা
ক. প্রশাসরনক ভবন রনমকাণঃ সর্ সকল সটদষ্টর মাধ্যদম এরপআই রশল্প পাদককর প্রশাসরনক ভবন রনমকাদণ ব্যবহৃত রনমকাণ
সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হদয়দছ, সসগুদলার সাংরক্ষপ্ত বণ কনা রনদের সারণী-৭.২ এ সেয়া হদলা। পরীক্ষাসমূহ
বুদয়দটর সাংরেষ্ট ল্যাবদরটরী র্থা- সস্ট্রন্থ অফ ম্যাদটররয়াল ল্যাবদরটরী, িান্সদপাদট কশান ইরিরনয়াররাং ল্যাবদরটরী এবাং
কাংক্রীট ল্যাবদরটরী-দত সম্পন্ন হয়।
সারণী-৭.২ প্রশাসরনক ভবন রনমকাদণ ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান র্ািাইদয়র সটে
ক্ররমক রনমকাণ সামগ্রী
সম্পন্ন সটদের নাম
প্রাপ্ত ফলাফল
নাং
০১.
রিফমকি এম.এস. সটনশন সটে ও ইদলাদেশন ৮২০০০ রপএসআই,
বারস
৬০০০০ রপএসআই
এর সবশী; অতএব
মানসম্মত
০২.
সোন রিপস
সস্পরসরফক গ্রযারভটি এবাং ২.৬৫ ; মানসম্মত
ওয়াটার এবসব কশন
০.৪০%; মানসম্মত
লস এদিলস এদব্রশন সটষ্ট ৩০%; মানসম্মত
০৩.
০৪.
০৫.

রসদলট স্যাে

মন্তব্য
নমুনা
sealed
condition
সপ্রররত
নমুনা unsealed
সপ্রররত

রসভ এনালাইরসস

২.৬৬ এফ.এম., নমুনা unsealed
মানসম্মত।
সপ্রররত
স্যাে
সে লাম্প এবাং রফ্রয়াবল ০.৪%; মানসম্মত নমুনা unsealed
ক
পাটিকলস
সপ্রররত
রসদমন্ট
কমদপ্ররসভ সস্ট্রন্থ
৭ রেদন ৫১৩০
নমুনা sealed
রপএসআই>২৭৬০ standard bag-এ
(Tiger Brand)
রপএসআই ; অতএব সপ্রররত
মানসম্মত
নরমাল কনরসসদটরন্স
ফলাফল সরদির
মদধ্য আদছ।
ইরনরশয়াল সসটিাং টাইম
ফাইনাল সসটিাং টাইম
ফাইনদনস সটে

খ. সড়ক (লট-১): সর্ সকল সটদের মাধ্যদম এরপআই রশল্প পাদককর সড়দক (লট-১) ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত
মান পরীক্ষা করা হদয়দছ, সসগুদলার সাংরক্ষপ্ত বণ কনা রনদের সারণী-৭.৩ এ সেয়া হদলা। পরীক্ষাসমূহ বুদয়দটর সাংরেে
ল্যাবদরটরী র্থা- রজওদটকরনকযাল ইরিরনয়াররাং ল্যাবদরটরী-দত সম্পন্ন হয়।
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সারণী-৭.৩ সড়ক (লট-১) ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান র্ািাইদয়র সটে
ক্ররমক
রনমকাণ সামগ্রী
সম্পন্ন সটদের নাম
প্রাপ্ত ফলাফল
নাং
০১.
সগ্র ফাইন স্যাে ও রব্রক কযারলদফারন কয়া রবয়াররাং ৭টি স্পদট রসরবআর ২১,
এরগ্রদগট
রমক্সিার সররশও (রসরবআর)
২৩, ২৪, ২৫, ৩১, ৪০ ও
(সাব-দবজ)
৪৩ পাওয়া রগয়াদছ, র্াহা
(স্পট আইরি ১-৭, ১-৮)
২৫ এর কাছাকারছ/সবরশ।
০২.
রফল্ড কমপ্যাকশন
রফল্ড ওদয়ট সিনরসটি
ররদলটিভ কমপ্যাকশন
৫টি স্পদট র্থাক্রদম
(দটে রাউে ২,
মদয়শ্চার কনদটন্ট
১০৭, ৯৭, ১০১, ৮৯ ও
সলয়ার-১, ২ ও ৩)
রফল্ড োই সিনরসটি
১০১ পাওয়া র্ায়।
সাব-দবইজ
ক পরবতী
ম্যারক্সমাম োই সিনরসটি পরামশকক কতৃক
সলয়ার কাজ করার
ররদলটিভ কমপ্যাকশন
অনুমরত সেয়া হয়।

মন্তব্য
গ্রহণদর্াগ্য; তদব
কাদজ uniformity
এর অভাব
১ম রাউদে ফলাফল
সব স্পদট ভাল না
আসায়
কাজ
সাংদশািদনর পর ২য়
রাউে সটষ্ট করা হয়।

গ. সড়ক (লট-২): সর্ সকল সটদষ্টর মাধ্যদম এরপআই রশল্প পাদককর সড়ক (লট-২) ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত
মান পরীক্ষা করা হদয়দছ, সসগুদলার সাংরক্ষপ্ত বণ কনা রনদের সারণী-৭.৪ এ সেয়া হদলা। পরীক্ষাসমূহ বুদয়দটর সাংরেষ্ট
ল্যাবদরটরী র্থা- রজওদটকরনকযাল ইরিরনয়াররাং ল্যাবদরটরী-দত সম্পন্ন হয়।
সারণী-৭.৪ সড়ক (লট-২) ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান র্ািাইদয়র সটে
ক্ররমক
রনমকাণ সামগ্রী
সম্পন্ন সটদের নাম
নাং
০১. ক) সগ্র ফাইন স্যাে ও রব্রক
রসরবআর
এরগ্রদগট রমক্সিার (সাবসবইদজর নীদি)
(স্পট আইরি ১-৭)
খ) সাব-দবইজ
রসরবআর

গ) সবইজ সকাস ক

০২.

রফল ম্যাদটররয়ালস

রসরবআর

রফল্ড
সিনরসটি

ওদয়ট
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প্রাপ্ত ফলাফল
সাব-দবইদজর নীদি
ভাল ফল সপদয়
clearance সেয়া
হদয়দছ।
ফলাফল সীট সর্ সকল
সরবরাহ করা হদয়দছ
তাদত রসরবআর-২০
এর রনদে। পরবতী
িাদপ রর-দটে কদর
clearance সেয়া
হদয়দছ।
১০টি স্পদট রসরবআর
প্রারপ্তর সরি ২৮-৬০
পর্ কন্ত পাওয়া রগদয়দছ।

মন্তব্য

রর-দটে
ফলাফল
র্ায়রন।

এর
পাওয়া

১৯/০৪/২০১৬
তাররদখ
রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং
কনসালট্যান্ট-এর
প্রদকৌশলীর উপরস্থরতদত
পরীক্ষা করা হদয়দছ।
রসরবআর নূযনতম ৪০
হওয়া প্রদয়াজন।

(দটে রাউে-২, সলয়ার-১,২ মদয়শ্চার কনদটন্ট কমপ্যাকশন ৯৮ এর ফলাফল মানসম্মত
ও ৩) (সাব-দবইদজর রনদি) রফল্ড োই সিনরসটি সবরশ পাওয়া রগদয়দছ;
ম্যারক্সমাম োই অতএব মানসম্মত।
সিনরসটি
ররদলটিভ
কমপ্যাকশন
খ) সাব-দবইজ
ঐ
ফলাফল সীট পাওয়া
র্ায়রন।
গ) সবইজ সকাস ক
ঐ
এখদনা পরীক্ষা করা
হয়রন।
ঘ. সড়ক (লট-৪): সর্ সকল সটদষ্টর মাধ্যদম এরপআই রশল্প পাদককর সড়ক (লট-৪) ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত
মান পরীক্ষা করা হদয়দছ, সসগুদলার সাংরক্ষপ্ত বণ কনা রনদের সারণী-৭.৫ এ সেয়া হদলা। পরীক্ষাসমূহ বুদয়দটর সাংরেষ্ট
ল্যাবদরটরী র্থা- রজওদটকরনকযাল ইরিরনয়াররাং ল্যাবদরটরী-দত সম্পন্ন হয়।
সারণী-৭.৫ সড়ক (লট-৪) ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান র্ািাইদয়র সটে
ক্ররমক রনমকাণ সামগ্রী
সম্পন্ন সটদের নাম
প্রাপ্ত ফলাফল
নাং
০১.
সগ্র ফাইন স্যাে ও রব্রক রসরবআর
রসরবআর ৪০,
এরগ্রদগট রমক্সিার (দবইজ
২৯, ৩৮, ৪০
সকাস ক)
পাওয়া সগদছ।
(স্পট আইরি ১-৩, ১-৬)
সাংদশারিত
ক
টাদগট-৪০।
মূল েযাোি ক৫০।

মন্তব্য
১২/০১/১৬
তাররদখ পরীক্ষা
করা হদয়দছ। ইহা
রর-দটে নাং-২
অথ কাৎ মূল সটষ্ট
এবাং ১ম ররসটে
এ
মানসম্মত
ফলাফল পাওয়া
র্ায়রন।

ঙ. সেন (লট-২, লট-৩ ও লট-৪): সর্ সকল সটদের মাধ্যদম এরপআই রশল্প পাদককর সেন (লট-২, লট-৩ ও লট-৪)
ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হদয়দছ, সসগুদলার সাংরক্ষপ্ত বণ কনা রনদের সারণী-৭.৬ এ সেয়া হদলা।
পরীক্ষাসমূহ বুদয়দটর সাংরেষ্ট ল্যাবদরটরী র্থা- সস্ট্রন্থ অফ ম্যাদটররয়াল ল্যাবদরটরী, িান্সদপাদট কশান ইরিরনয়াররাং ও
কাংক্রীট ল্যাবদরটরী-দত সম্পন্ন হয়।
সারণী-৭.৬ সেন (লট-২, লট-৩ ও লট-৪) ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান র্ািাইদয়র সটে
ক্ররমক রনমকাণ সামগ্রী
সম্পন্ন সটদের নাম
প্রাপ্ত ফলাফল
মন্তব্য
নাং
০১.
রিফমকি
সটনশন সটে
সব করনে
নমুনা sealed
এম.এস. বারস
৬৭,৫০০
condition-এ সপ্রররত।
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রপএসআই;
মানসম্মত।
০২.

ক্রাশি
(পাথর)

সোন রসভ এনালাইরসস/ রিদত্র সেখাদনা
সগ্রদিশন সটে

০৩.

সোন রিপস

০৪.

রসদলট স্যাে

০৫.

স্যাে

০৬.

রসদমন্ট

সস্পরসরফক গ্রযারভটি
এবাং
ওয়াটার
এবসব কশন
লস এদিলস এদব্রশন
সটে
ইউরনট ওদয়ট/বাল্ক
সিনরসটি
রসভ এনালাইরসস

ফলাফদল বুদয়দটর সকান
মন্তব্য সনই।

০.৫০%;
মানসম্মত।
৩২%;
মানসম্মত।
১.৫৯ সকরজ/ঘন
রম.
এফ,এম ২.৮৫; নমুনা sealed
মানসম্মত।

সে লাম্প এবাং ১.২%
নমুনা sealed
ক
রফ্রয়াবল পাটিকলস
কমদপ্ররসভ সস্ট্রন্থ
ফলাফল সরদির
নরমাল কনরসসদটরন্স মদধ্য আদছ।
ইরনরশয়াল
সসটিাং
টাইম
ফাইনাল সসটিাং টাইম
ফাইনদনস সটে

ি. বাউোরী ওয়াল (লট-১, লট-২ ও লট-৩): সর্ সকল সটদের মাধ্যদম এরপআই রশল্প পাদককর বাউোরী (লট-১, লট২ ও লট-৩)ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হদয়দছ, সসগুদলার সাংরক্ষপ্ত বণ কনা রনদের সারণী-৭.৭ এ
সেয়া হদলা। পরীক্ষাসমূহ বুদয়দটর সাংরেষ্ট ল্যাবদরটরী র্থা- সস্ট্রন্থ অফ ম্যাদটররয়াল ল্যাবদরটরী, িান্সদপাদট কশান
ইরিরনয়াররাং ও কাংক্রীট ল্যাবদরটরী-দত সম্পন্ন হয়।
সারণী-৭.৭ বাউোরী ওয়াল (লট-১, লট-২ ও লট-৩)ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীর গুণগত মান র্ািাইদয়র সটে
ক্ররমক
নাং
০১.

রনমকাণ সামগ্রী

সম্পন্ন সটদের নাম

রিফমকি
এম.এস. বারস

সটনশন সটে

প্রাপ্ত ফলাফল

মন্তব্য

৭৭০০০ রপএসআই
৬০০০০
রপএসআই এর
সবশী; অতএব
মানসম্মত
সোন রসভ এনালাইরসস/দগ্রদিশন সটে সগ্রদিশান curve- ফলাফদল বুদয়দটর
সকান মন্তব্য সনই।
এ মিখাক্ষিা

০২.

ক্রাশি
(পাথর)

০৩.

সোন রিপস

সস্পরসরফক গ্রযারভটি
ওয়াটার এবসব কশন

এবাং ২.৬৩; ০.৬০%
75

নমুনা sealed

লস এদিলস এদব্রশন সটে
ইউরনট ওদয়ট/বাল্ক সিনরসটি

৩৭%
১৫৪০
সকরজ/ঘনরমটার
২.৭৯; অতএব
মানসম্মত
রফ্রয়াবল ০.৩৬%

০৪.

রসদলট স্যাে

রসভ এনালাইরসস

০৫.

স্যাে

০৬.

রসদমন্ট

সে লাম্প এবাং
ক
পাটিকলস
কমদপ্ররসভ সস্ট্রন্থ
নরমাল কনরসসদটরন্স
ইরনরশয়াল সসটিাং টাইম
ফাইনাল সসটিাং টাইম
ফাইনদনস সটে

নমুনা sealed
নমুনা sealed

ফলাফল সরদির নমুনা sealed
মদধ্য আদছ।

৭.০২ পর্ কদবক্ষণঃ
মালামাল পরীক্ষার ফলাফল, রফল্ড সটদের ফলাফল এবাং সাইট পররেশকদন সেখা র্ায়, কাদজর গুণগতমান পরীক্ষায়
রনদয়ারজত পরামশকক প্ররতষ্ঠান (বুদয়দটর রবআরটিরস) কতৃপক ক্ষ মানসম্মত কাজ আোদয় তৎপর। সারব কক পর্ কদবক্ষণ
রনেরূপঃ
 সদরজরমদন পর্ কদবক্ষদণর সময় কাদপকটিাং পর্ কন্ত সম্পন্নকৃত অাংদশ সপভদমদন্টর cross-gradient সঠিক
সেখা সগদছ। সেদনর কাদজর workmanshipও ভাদলা সেখা সগদছ।
 তদব সড়ক রনমকাণ (লট-৪) কাদজর ঠিকাোরী প্ররতষ্ঠাদনর রকছু দুব কলতা পাওয়া রগদয়দছ। সর্মন রফল্ড সটদে
রাস্তার স্তররভরিক কমপ্যাকশন ১ম বার পরীক্ষায় মানসম্মত না হওয়ায় সাংদশািন করদত হদয়দছ। এমনরক
২য় বার সটেও রকছু ফলাফল ভাল আদসরন। ৩য় বার পরীক্ষায় প্রারন্তকভাদব (marginally) মানসম্মত
ফলাফল পাওয়া রগদয়দছ।
 বতকমাদন অরগ্ন রনব কাপন সেশদনর মূল ভবদনর পাইরলাং-এর কাজ িলমান। Cast-in-situ পাইল সমাপ্ত
হওয়ার পর ফাউদেশন-এর সবইজ ঢালাই-এর পূদব ক pile-এর Integrity Test হদব রকনা এ ব্যাপাদর সকান
তথ্য পাওয়া র্ায় রন। Underground আইক্ষটে নহক্ষসক্ষি Integrity Test করা হদল ভাল হদতা।
 প্রকল্প সাইদট এরপআই প্রকদল্পর সকান সাইট অরফস স্থারপত না হওয়ায় কাদজর গুণগত মান রনয়ন্ত্রণ এবাং
অগ্রগরতদত ইরতবািক ভূরমকা রাখদত পাদররন।
 মালামাল পরীক্ষার জদে ল্যাবদরটরীদত সপ্রররত রকছু নমুনা sealed অবস্থায় সপ্ররণ করা হয়রন।
 রি, রসদমন্ট, বারল ইতযারে পরীক্ষার ফলাফল ভাল পাওয়া রগদয়দছ; তদব সোন-রিপস এর ফলাফল
সদন্তার্জনক নয়।
 পররবীক্ষদণ ইহা স্পষ্ট হদয়দছ সর্, মালামাদলর গুণগত পরীক্ষা এবাং রফল্ড সটে পররিালনায় এরপআই প্রকল্প
কতৃপক ক্ষ সম্পূণ কই পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর উপর রনভকরশীল। রকছু রকছু মালামাল ও রফল্ড সটে প্রকদল্পর
প্রদকৌশলীগদণরই করা বাঞ্ছনীয়। এদক্ষদত্র প্রকল্প কতৃপক ক্ষ সুদর্াগ সৃরষ্ট করদত পাদররন।
 কাজ িলাকালীন কাংরক্রদটর শরি র্ািাই-এর জদে রসরলোর সটে করার রনয়ম; এ িরদনর সটদের ররদপাট ক
প্রকল্প কমককতকাগণ রবলদি সরবরাহ করায় ফলাফল এ প্ররতদবেদন অন্তর্ভকি করা সম্ভব হয়রন।

অষ্টম অধ্যায়
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SWOT রবদের্ণ
৮.০১ ভূরমকাঃ প্রকল্প কতৃপক ক্ষ, BRTC, BUET-এর রবদশর্জ্ঞ সেস্য, বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর সসদক্রটারী
সজনাদরল, সেস্য ও রবরসদকর সাংরেষ্ট কমককতকা এবাং রবরভন্ন সেকদহাল্ডারদের সকআইআই গ্রহদণর মাধ্যদম, প্রকদল্পর
রবরভন্ন িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা কদর, মাঠ পর্ কাদয়র তথ্য সাংগ্রহ, সফাকাস গ্রুপ আদলািনা, স্থানীয় পর্ কাদয়র কমকশালা এবাং
প্রকল্প এলাকা সদরজরমদন পররেশকদনর মাধ্যদম প্রাপ্ত রবরভন্ন তথ্য উপাি সারব কক রবদের্ণ কদর প্রকল্পটি বাস্তবায়দন এর
শরিশালী রেক, দুব কল রেক, সুদর্াগ এবাং ঝরুঁ ক/িযাদলি সম্পদকক রনদে আদলািনা করা হদলাঃ৮.০২ প্রকদল্পর শরিশালী রেক (Strength):
 বাাংলাদেশ ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল উৎপােদন এরগদয় র্াদব। বতকমাদন মাত্র ১০% এরপআই বাাংলাদেদশ বতরী
হয় র্া প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর বৃরদ্ধ সপদয় ৭০% হদব। ইহা প্রকক্ষেি একটি শনক্তশালী নিক।
 বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্রতযাশা- সপাশাক রশদল্পর োয় বাাংলাদেদশর ঔর্ি রশল্পও রবব-বারণদজয
শরিশালী অবস্থান েখল করদব। ঔর্ি রশদল্পর রপ্তারনর প্রবৃরদ্ধ উিদরাির বৃরদ্ধ সপদয় বতকমাদনর ৫৮০ সকাটি
টাকার স্থদল বছদর ৫,০০০ সকাটি টাকার ঔর্ি রপ্তারনর স্বপ্ন পূরণ হদব।
 একই িত্বদর পাশাপারশ ৪২টি প্ল্দট ৪২ িরদনর এরপআই উৎপােদনর ব্যবস্থা প্রকল্পটির একটি সবল রেক।
 প্রকল্পটিদত CETP অন্তর্ভযক্ত থাকাি ফক্ষল প্রকেটি হক্ষি একটি পররদবশ-বান্ধব গ্রীন প্রকল্প। এটি প্রকদল্পর
আদরকটি শরিশালী রেক।
 ঔর্ি রশল্প সসক্টদর আমোরন রনভকরতা হ্রাস পাদব এবাং মূল্যবান ববদেরশক মুদ্রার সাশ্রয় হদব।
 সেশীয় রশদল্পর রবকাশ হদব এবাং প্রায় ২৫,০০০ সলাদকর কমকসাংস্থান হদব।
 সেদশ কাঁিামাল উৎপােদন েক্ষ জনবল বতরী হদব র্ারা েক্ষ মানব-সম্পে রহদসদব রবদেদশর মাটিদতও অবোন
রাখদত সক্ষম হদব।
 প্রকল্প এলাকায় একটি ১ম সশ্ররণর ফায়ার সেশন স্থাপন একটি ভাল রেক।
৮.০৩ প্রকদল্পর দুব কল রেক (Weakness):
 প্রকদল্পর Preliminary Design না কদর এবাং রবদশর্জ্ঞদের পরামশক ছাড়াই প্রকদল্পর ১ম রিরপরপ প্রণয়ন
প্রকদল্পর সবদিদয় দুব কল রেক। ফদল প্রকল্পটিদক বাস্তবায়নকালীন সমদয় ইদতামদধ্য ২ বার সাংদশািন করদত
হদয়দছ।
 প্রকদল্পর িীরগরতর অগ্রগরতও এর দুব কল রেক।
 CETP, Dumping yard ও Incinerator রনমকাদণর কার্ কক্রম এখদনা শুরু না হওয়া বতকমাদন প্রকদল্পর
সবদিদয় দুব কল রেক।
 গত ৬ নদভির, ২০১৫ রবব বারণজয সাংস্থার (WTO) সমিাস্বত্ব অরিকার (TRIPS) কাউরন্সদল স্বদল্পান্নত
সেস্য সেশসমূদহর জদে শুল্কমুি কাঁিামাল আমোরনর সুরবিা ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত বরি কত করা হদয়দছ। ফলতঃ
CETP, Dumping Yard ও Incinerator রনমকাদণ উদযািাগদণর উৎসাদহ সনরতবািক প্রভাব সেখা
র্াদে। ইদতামদধ্য রবরসক কতৃক
ক আহবানকৃত প্ল্ট বরাদের আদবেদনও উদযািাগণ সাড়া সেনরন। এটি প্রকল্প
বাস্তবায়দন অরনশ্চয়তা বতরী কদরদছ।
 প্রকদল্পর ব্যবস্থাপনায় সাংরেষ্ট জনবদলর সাংকট প্রতীয়মান হদয়দছ। প্রকল্প পররিালক ও রনব কাহী প্রদকৌশলী
উভয়ই অরতররি োরয়দত্ব কমকরত আদছন। ফদল প্রকদল্পর ব্যবস্থাপনায় ও তোররকদত তাঁদের সারভকস
পূণ ককালীন পাওয়া র্াদে না। তাছাড়া প্রকদল্পর কাররগরর জনবদলরও স্বল্পতা রদয়দছ।
৮.০৪ প্রকদল্পর সুদর্াগ/সম্ভাবনা (Opportunity):
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এরপআই প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল সেদশর অথ কননরতক উন্নয়ন, ববদেরশক মুদ্রা অজকন এবাং কমক-সাংস্থাদনর
সুদর্াগ/সম্ভাবনা সৃরষ্ট হদব তা রনেরূপঃ
 সেদশর ঔর্ি রশদল্পর প্রবৃরদ্ধ দ্রুত গরতদত বাড়দছ। সেদশর ১০০% িারহো রমটিদয়ও ভরবষ্যদত বছদর ৫,০০০
সকাটি টাকার ঔর্ি রপ্তারন হদব। অদূর ভরবষ্যদত বাাংলাদেশ ঔর্ি রশদল্পর Global Hub হদব বদল ঔর্ি
সরমরতর আশাবাে।
 জাতীয় অথ কনীরতদত অতযন্ত ইরতবািক সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব এবাং ববদেরশক মুদ্রা অজকদন প্রবৃরদ্ধ বৃরদ্ধ পাদব।
প্রকল্প সাংলগ্ন এলাকায় উদেখদর্াগ্য অথ কননরতক কমককাে বৃরদ্ধ পাদব।
 ঔর্ি রশদল্পর সারব কক েক্ষতা (Capacity building) বৃরদ্ধ পাদব। তৃতীয় রবদব বাাংলাদেশ একটি েক্ষ
ঔর্ি রশল্প শরির উোহরদণ (Paradigm) পররণত হদব।
 সারব ককভাদব সেশীয় রশদল্পর রবকাশ ঘটদব।
 এলাকায় অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন হদব।
 ঔর্ি রশদল্পর ব্যবসার সম্প্রসারদণর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব।
৮.০৫ প্রকদল্পর ঝরুঁ ক/িযাদলি (Threat)
 প্রকদল্পর CETP সহ এখদনা প্রায় ৩০ শতাাংশ রনমকাণ কাজ অসমাপ্ত। এেিনক উক্ষযাক্তা তহনিক্ষল নিনেযতব্য
CETP এিং ইহাি সাক্ষথ সংনেষ্ট কাক্ষিি নিিাইিও এখক্ষিা হয়নি। এ অসমাপ্ত কাজ ভরবষ্যদত দ্রুত সম্পন্ন
করা প্রকদল্পর জদে একটি বড় িযাদলি।
 উদযািাগণদক মাঠ পর্ কাদয় সনয়া অথ কাৎ প্ল্ট হস্তান্তর ও CETP রনমকাদণ সম্পৃি করা একটি বড় িযাদলি।
সকননা রবএরপআই এবাং রবরসদকর মদধ্য স্বাক্ষররত সমদঝাতা স্মারক (MOU) অনুর্ায়ী উদযািাগণ
CETP রনমকাদণ এরগদয় আসদছন না। এটি প্রকদল্পর জদে আদরকটি িযাদলি।
 রবরসক কতৃক
ক আহবানকৃত প্ল্ট বরাদের আদবেদন রবএরপআই-এর সেস্যগণ সাড়া সেনরন। প্ল্ট বরাে প্রোন
রবলরিত হওয়া প্রকদল্পর জদে রবরাট ঝরুঁ ক।
 রবরসক এবাং বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর সাদথ স্বাক্ষররত সমদঝাতা স্মারক (MOU) অনুর্ায়ী রনমকাণ
পরবতী O & M operator রনদয়াদগ অগ্রগরত িা হওয়া প্রকদল্পর অেতম িযাদলি।

নবম অধ্যায়
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পর্ কদবক্ষণ
“একটিভ ফামকারসউটিকযাল ইনদগ্ররিদয়ন্টস (এরপআই) রশল্প পাকক” শীর্ কক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণ ব্যবহৃত রবরভন্ন
টুলস এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণ ও ফলাফদলর পর্ কদবক্ষণ রনদে সেয়া হদলাঃ
৯.০১ িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা হক্ষত প্রাপ্তঃ
1. প্রকদল্পর ২য় সাংদশারিত রিরপরপ-এর রভরিদত মাি ক, ২০১৬ পর্ কন্ত প্রকদল্পর আরথ কক অগ্রগরত ৫৮% এবাং বাস্তব
অগ্রগরত প্রায় ৭০%।
2. এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ কাদজর প্ল্যারনাং, রিজাইন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা সথদক সেখা র্ায়, প্রকদল্পর
রপ্ররলরমনারী রিজাইন না কদর রিরপরপ প্রস্তুত করা হদয়দছ এবাং সকল অদের রিজাইন সম্পন্ন না কদর
বাস্তবায়ন শুরু করা হদয়দছ। ফলতঃ প্রকদল্পর কারিত অগ্রগরত না হদয় মাঝপদথ প্রকদল্পর গরত েথ হদয়দছ।
3. বতকমাদন CETP, Incinerator, Dumping Yard ও Out-let drain ছাড়া প্রকদল্পর অোে অদের
কাজ প্রায় সশর্ পর্ কাদয় রকাংবা িলমান আদছ। প্রকদল্পর ভূরম উন্নয়ন ৯৯%, সীমানা সেয়াল রনমকাণ ৯৮%,
সড়ক ও সেন রনমকাণ ৭০%, ভবন রনমকাণ ৬০% সমাপ্ত হদয়দছ। উদযািাদের র্থার্থ উদযাদগর অভাদব
প্রকদল্পর CETP-এর রিজাইন প্রণয়ন ও রনমকাদণর কাজ এখদনা শুরু হয়রন।
4. প্রকদল্পর অেরভরিক রবভাজদন সেখা র্ায়- প্রকদল্পর রিরপরপ সাংদশািনকালীন প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ, ভবন
রনমকাণ, সীমানা প্রািীর রনমকাণ, অভযন্তরীণ সড়ক রনমকাণ, সেদনজ অবকাঠাদমা, পারন সরবরাহ, অরগ্ন রনব কাপণ
ইউরনট স্থাপন, ববদুযরতক সাব- সেশন ও রবতরণ লাইন, গ্যাস লাইন স্থাপন ইতযারে কদম্পাদনদন্ট কাদজর
পররমাণ ও ব্যয় উদেখদর্াগ্য ভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দছ। সকবল ভূরম উন্নয়দন কাদজর পররমাণ বৃরদ্ধ সপদলও ব্যয়
কদমদছ।
৯.০২ সকআইআই হদত প্রাপ্তঃ
৬. ১ম রিরপরপ প্রণয়ন বাস্তব সম্মত হয়রন; প্রদয়াজনীয় অদনক কদম্পাদনন্ট অন্তর্ভকি রছল না।
৭. ভূরম হুকুমেখল প্ররক্রয়া রবলি, রিজাইন প্রণয়দন রবলি, রিজাইন পররবতকন ও কমক-পরররি বৃরদ্ধ পাওয়ায়
প্রকদল্পর সময়াে েীঘ কারয়ত হদয়দছ।
৮. BSCIC এর সাদথ সমদঝাতা স্বাক্ষর থাকা সদত্ত্বও রবএরপআই-এর সেস্যগণ প্ল্ট বরাে রবজ্ঞরপ্তর আদবেদন
সাড়া সেয়রন; তাঁদের উদযাদগর অভাদব CETP সাংরেষ্ট কাজসমূদহর রনমকাণ এমনরক রিজাইন প্রণয়দনর
কাজও শুরু হয়রন।
৯. কাদজ রনদয়ারজত রকছু রকছু ঠিকাোদরর ব্যথ যতায় কাক্ষিি গনত ব্যাহত হক্ষয়ক্ষে; তাদের মদধ্য সপশাোররদত্বর
অভাব সেখা সগদছ।
১০. প্ল্ট বরাে না হওয়ায় রক রক রশল্প গদড় উঠদব তা রনি কারণ না করা পর্ কন্ত পররদবশ দূর্দণর মাত্রা সঠিকভাদব
রনণ কয় করা র্াদে না।
১১. এলরিরস রহদসদব সম্প্ররত বাাংলাদেশ ঔর্দির কাঁিামাল আমোরনদত সমিা স্বত্ব আইদনর তথা TRIPS এর
বাধ্যবািকতা হদত আগামী ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত ছাড় পাওয়ায় এরপআই রশল্প পাদকক CETP স্থাপদন
রবএরপআই-এর সেস্যগদণর উৎসাদহ সনরতবািক প্রভাব পদড়দছ বদল মদন হয়।
১২. রবএরপআই কতৃক
ক ৪২টি প্ল্দট ৪২ প্রকাদরর এরপআই উৎপােদনর পররকল্পনা আদছ; র্থা anti-biotic,
anti-cholesterol, vitamin, anti-cancer, anti-allergy etc.
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১৩. এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল কত সলাদকর কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব এমন প্রদশ্নর জবাদব ঔর্ি রশল্প
সরমরতর ১০ জন উিরোতার মদধ্য ৩ জন জারনদয়দছন ১০ হাজার, ৩ জন বদলদছন ২০ হাজার, ২ জন
বদলদছন ২২ হাজার, ১ জন বদলদছন ২৫,০০০, এবাং ১ জন বদলদছন প্রায় ৫০,০০০। উদেখ্য, ঔর্ি রশদল্পর
জনবল প্রায় ৮০ শতাাংশই হদবন েক্ষ ও উচ্চ রশরক্ষত-White collar man-power.
১৪. উিরোতাগদণর অরিকাাংদশর মদত এরপআই পাকক িালু হদল এর সকান Backward linkage রশল্প গদড়
উঠদব না; বরাং Forward রশল্প গদড় উঠদব। আবার একজন বদলদছন, ৫ গুণ Backward linkage
মিল্প গদড় উঠদব।
১৫. প্রকল্প সম্পদকক রবরভন্ন উিরোতাগণ আদরা সর্ সব মতামত প্রোন কদরন তা হদলা অদপশাোর ঠিকািাক্ষিি মাধ্যদম মাঠ পর্ কাদয় কাজ করাদনা হদে র্াদের সময়মত কাজ সশর্ করার
জদে সকান commitment সনই, ফদল কাজ রবলরিত হদে।
 রবএরপআই এর সেস্যগদণর োবী- “এরপআই রশল্প পাকক” রনমকাদণ সরকারদক সাবরসরি প্রোন করদত
হদব এবাং পররদশাদির জদে সময়সীমা নূযনতম ২০ বছর করদত হদব।
 রশল্প পাদককর বজকয সর্ন সরাসরর নেীদত না পদড় এবাং সকানভাদব র্াদত পররদবশ দূর্ণ না হয় এ
জদে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় সকআইআই োতাগদণর সজার োবী রদয়দছ।
 এলাকবাসীর োবী- প্রকদল্পর সীমানার রপছদনর রেদক সর্ন ১টি সগইট থাদক।
৯.০৩ এফরজরি হদত প্রাপ্ত তথ্যারেঃ
১৬. এরপআই প্রকদল্পর পরামশকক টিম রলিার, বুক্ষয়ক্ষটি রবআরটিরস’র বদলন; ৮০ সকাটি টাকায় CETP সম্পন্ন
হদব না, প্রায় ২০০ সকাটি টাকা ব্যয় হদব।
১৭. প্ল্ট বরাদের নীরতমালা সগদজটর্ভি হদয়দছ; প্ল্ট বরাে করমটির একারিক সভা হদয়দছ।
১৮. Open out-let drain- এর পররবদতক Sub-surface Road-cum-GRP pipe সেন রনমকাণ কাজটি
প্রযুরিগত কারদণ এবাং অরিকতর সুফল প্রারপ্তর লদক্ষয প্রকদল্প অন্তর্ভকি করা প্রদয়াজন।
১৯. অরবলদি প্ল্ট বরাে ও দ্রুত এরপআই রশল্প কারখানা রনমকাণ কাজ শুরু না হদল ২টি সমস্যা সৃরষ্ট হদবঃক) CETP এর অথ ক সাংস্থাদন সমস্যা হদব।
খ) Fire Hydrant সহ ফায়ার সারভকস সেশদনর আনুসরেক র্ন্ত্রপারত ক্রয় ও স্থাপদনর কাজ ব্যাহত হদব।
৯.০৪ স্থানীয় পর্ কাদয়র কমকশালা হদত প্রাপ্তঃ
২০. বতকমাদন CETP, Incinerator, Dumping Yard ও Out-let drain ছাড়া অোে কাজ প্রায় সশর্
পর্ কাদয় রকাংবা িলমান আদছ।
২১.

িলমান কাজসমূদহর মদধ্য ফায়ার সষ্টশন রনমকাদণর কাজ ৩০ সশ জুন, ২০১৬ এর মদধ্য সমাপ্ত হদব না;
কার্ কাদেশ অনুর্ায়ী প্রেি ৯ মাস সময়সীমা সসদেির, ২০১৬ সশর্ হদব।

২২.

উদযািাদের র্থার্থ উদযাগ গ্রহদণর অভাদব প্রকদল্পর CETP-এর রিজাইন প্রণয়ন ও রনমকাণ কাদজ সকান
অগ্রগরত হদে না।
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২৩.

মূল্যিাি র্ন্ত্রপানত মকিাি পি উহাি িেোক্ষিেক্ষেি িক্ষে প্রকল্প কতৃপক দক্ষর পর্ কাপ্ত জনবল ও অথ ক সাংস্থান
না থাকায় প্রকদল্পর আওতািীন ফায়ার সারভকস সেশদনর জদে আনুর্রেক র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র েরপত্র ২৪-৪২০১৬ পর্ কন্ত আহ্বান করা হয়রন।

৯.০৫ ক্রয় সাংক্রান্ত িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা হদত প্রাপ্তঃ
প্রকদল্পর ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮ রবরি অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করার জদে মালামাল
(Goods) সাংক্রান্ত সমাট ১১টি কাদজর মদধ্য ৬ টির িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা করা হয়। এ সকল কাজ RFQ পদ্ধরতর
মাধ্যদম সম্পন্ন হয়। বারর্ কক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন টিইরস গঠন, সকাদটশন মূল্যায়ন, সকাদটশন অনুদমােন,
কার্ কাদেশ প্রোন ইতযারে প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮ রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ।
 রবরি ৭১ (৪) অনুর্ায়ী সকাদটশন োরখদলর সময়সীমা অনরিক ১০ রেদনর স্থদল ৩টি সকাটিশদনর সক্ষদত্র সবরশ
রেন (১১, ১২ ও ১২ রেন) সময় সেয়া হদয়দছ।
কার্ ক (Works) ক্রদয়র সক্ষদত্র সমাট ৩৩টির মদধ্য ১৭টি চুরির িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, বারর্ কক কমকপররকল্পনা অনুদমােন, রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ, টিওরস ও টিইরস গঠন, েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, চুরি
স্বাক্ষর ইতযারে প্ররক্রয়ায় রনদেবরণ কত ব্যতযয়/রবচুযরত ছাড়া রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ।
 ভূরম উন্নয়ন সাংক্রান্ত ক্রয় কাদজর েরপদত্রর মূল ববিতার সময়াদে (৪ মাস) মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়রন।
ববিতার সময়াে ২ বাদর ৬ মাস বৃরদ্ধ করা হয়।
 বাউোরী ওয়াল রনমকাণ ও তেসাংলগ্ন এলাকায় মাটি ভরাট, অভযন্তরীণ রাস্তা রনমকাণ ও সারদফস সেন, ক্রসসেন/কালভাট ক রনমকাণ ক্রয় কাদজ টিইরস-দত সমাট সেস্য সাংখ্যা ৭ জদনর সীমা অরতক্রম কদর র্থাক্রদম ৮,
৯ ও ৯ জন করা হদয়দছ।
 অভযন্তরীণ রাস্তা রনমকাদণ ২টি লদট ও সারদফস সেন, ক্রস-দেন/কালভাট ক রনমকাদণ ২টি লদট র্থাক্রদম ২৪, ১৭
ও ২৫, ২১ টি েরপত্র রবক্রয় হদলও প্ররত লদট ১টি কদর েরপত্র জমা পদড়দছ।
 পুরলশ ফাঁরড় রনমকাণ ও পারন সরবরাদহর জদে পাইপ লাইন স্থাপন এবাং ফায়ার সেশন রনমকাণ ক্রয় কাদজ
েরপত্র মূল্যায়দন রপরপআর এর তফরসল-৩ এ বরণ কত ৩ সপ্তাদহর সময়সীমার সিদয় সবরশ সময় (২৭ রেন, ২৭
রেন, ৫৪ রেন) সনয়া হয়।
রনব কারিত ০৫টি সসবা ক্রয় কাদজর সাংগৃহীত তদথ্য সেখা র্ায় সর্, ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর অনুসরণ করা হদয়দছ; রকন্তু
QCBS পদ্ধরতদত IEE ও EIA সমীক্ষা কাদজর রবজ্ঞাপন প্রকাশ/পুনঃপ্রকাদশ সবরশ সময় সক্ষপণ করা হদয়দছ। ১ম
রবজ্ঞরপ্ত জারীর প্রায় ১০ মাস পর পুনঃরবজ্ঞরপ্ত জারী করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ক্রয় প্ররক্রয়াকরণ, ঠিকাোর রনদয়াগ, রনদয়ারজত ঠিকাোদরর কাদজর অগ্রগরত
মরনটররাং, কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ, রবল পররদশাি, চুরির শতক পালদন ব্যথ ক (default) ঠিকািািগক্ষেি নিরুক্ষি ব্যিস্থা
গ্রহে ইতযানি মেক্ষত্র BSCIC-এ এখক্ষিা Software based computer produced procurement &
monitoring system চ্ালু হয়নি। প্রকক্ষেি ৪টি কাক্ষি (লক্ষট) মোট (২৪+১৭+২৫+২১)=৮৭টি িিপত্র নিক্রয়
হক্ষলও প্রক্ষতযকটিক্ষত single মটন্ডাি িো পড়ায় িিপত্র প্রনক্রয়া অিাি হক্ষয়ক্ষে নকিা উহাক্ষক প্রশ্ননিি কক্ষিক্ষে।
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৯.০৬ অবকাঠাদমা পর্ কদবক্ষণ ও মান র্ািাই-এ প্রাপ্তঃ
 প্রকদল্পর অিীদন রনমকাণািীন রবরভন্ন অবকাঠাদমার রনমকাণ কাদজ ব্যবহৃত রনমকাণ সামগ্রীসহ রনমকাণকাদজর
গুণগত মান পরামশকক রহদসদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত বুদয়দটর BRTC কতৃক
ক পরীক্ষাগাদর এবাং মাঠপর্ কাদয় পরীক্ষা
করা হয়। প্রাপ্ত মালামাল ও রফল্ড সটদের পরীক্ষার ফলাফল হদত সেখা র্ায় সর্, সকল সটদের প্ররতদবেনসমূহ
রবদশর্জ্ঞ পরামশকক কতৃক
ক অনুদমােন করা হদয়দছ। প্রাপ্ত অনুদমােদনর রভরিদত রনমকাণ কাদজর পরবতী
িাপসমূহ সম্পন্ন হদয়দছ।
 সদরজরমদন পর্ কদবক্ষদণর সময় রাস্তা রনমকাণ কাদজর কাদপকটিাং পর্ কন্ত সম্পন্নকৃত অাংদশ সপভদমদন্টর crossgradient সঠিক সেখা সগদছ। সেন রনমকাণ কাদজর workmanshipও ভাদলা সেখা সগদছ।
 তদব সড়ক রনমকাণ (লট-৪) কাদজর ঠিকাোরী প্ররতষ্ঠাদনর রকছু দুব কলতা পাওয়া রগদয়দছ। সর্মন রফল্ড সটদে
রাস্তার স্তররভরিক কমপ্যাকশন ১ম বার পরীক্ষায় মানসম্মত না হওয়ায় সাংদশািন করদত হদয়দছ। এমনরক
২য় বার সটদষ্টও রকছু ফলাফল ভাল আদসরন। ৩য় বার পরীক্ষায় প্রারন্তকভাদব (marginally) মানসম্মত
ফলাফল পাওয়া রগদয়দছ।
 বতকমাদন অরগ্ন রনব কাপন সেশদনর মূল ভবদনর পাইরলাং-এর কাজ িলমান। cast-in-situ পাইল সমাপ্ত
হওয়ার পর ফাউদেশন-এর সবইজ ঢালাই-এর পূদব ক pile-এর Integrity Test হদব রকনা এ ব্যাপাদর সকান
তথ্য পাওয়া র্ায়রন। Underground আইক্ষটে নহক্ষসক্ষি Integrity Test করা হদল ভাল হদতা।
 এরপআই প্রকদল্পর সকান সাইট অরফস স্থারপত হয়রন। প্রকদল্পর শুরু সথদক সাইট অরফস স্থারপত হদল কাদজর
গুণগতমান রনয়ন্ত্রণ এবাং অগ্রগরতদত সহায়তা হত।
 পররবীক্ষদণ ইহা স্পষ্ট হদয়দছ সর্, মালামাদলর গুণগত পরীক্ষা এবাং রফল্ড সটে পররিালনায় এরপআই প্রকল্প
কতৃপক ক্ষ সম্পূণ কই পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর উপর রনভকরশীল। রকছু রকছু মালামাল ও রফল্ড সটে প্রকদল্পর
প্রদকৌশলীগদণরই করা বাঞ্ছনীয়। এদক্ষদত্র প্রকল্প কতৃপক ক্ষ সুদর্াগ সৃরষ্ট করদত পাদররন।
 গত ৪ মাস িদর প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষদণ সেখা র্ায় সর্, এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ প্রকদল্পর জনবদল
স্বল্পতা রদয়দছ। মাঠ পর্ কাদয় ১ জন রনব কাহী প্রদকৌশলী, ১ জন সহকারী প্রদকৌশলী ও ২ জন উপসহকারী
প্রদকৌশলী কমকরত আদছন। রকন্তু রনব কাহী প্রদকৌশলীর মূল োরয়ত্ব রবরসদকর উপ-প্রিান প্রদকৌলী পদে। এ ছাড়াও
প্রকল্প পররিালকও অরতররি োরয়দত্ব কমকরত আদছন। তাঁর মূল োরয়ত্ব রবরসদকর ঢাকা অঞ্চদলর আঞ্চরলক
পররিালক পদে।

82

েশম অধ্যায়
সুপাররশ ও উপসাংহার
১০.০১ সুপাররশঃ
(ক) রজওরব তহরবদল গৃহীত কার্ কক্রম সম্পরককতঃ
১.
CETP, Dumping Yard, Incinerator ও Out-let drain (GRP drain)-সহ প্রকদল্পর সকল
অদের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লদক্ষয প্রকল্প কতৃপক ক্ষদক র্থার্থ কমক-পররকল্পনা গ্রহণ করতঃ তা বাস্তবায়দন
রনেরূপ পেদক্ষপ গ্রহণ করাঃ প্রশাসরনক ভবন, অভযন্তরীণ সড়ক, সেন, ফায়ার সেশন ভবন ইতযারের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন
করা (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.২, ৪.০৩.৩ ও ৪.০৩.৫);
 অরগ্ন রনব কাপন সেশদনর Fire Hydrant সহ অোে র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র েরপত্র প্রকল্প পররিালক
কতৃক
ক অরবলদি আহ্বান করা (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৫);
 পিােশযক প্রনতষ্ঠাি বুদয়দটর রবদশর্জ্ঞ সুপাররশ অনুর্ায়ী Road-cum-GRP সেন রনমকাদণর
লদক্ষয আইদটমটি CETP-এি সাক্ষথই সংনেষ্ট নিিায় উহাক্ষক CETP-এি সাক্ষথ নিেযাক্ষেি
পক্ষিক্ষেপ গ্রহে সমীিীন হদব (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৩); এবাং
 রবএরপআই এবাং রবরসক-এর মদধ্য ২২/০১/২০০৮ ও ০৪/০৯/২০১৩ তাররদখ স্বাক্ষররত সমদঝাতা
স্মারক (MOU)-এর সংনেষ্ট িািা অনুর্ায়ী CETP, Dumping Yard ও Incinerator
রনমকাদণর সব কদশর্ কমক-পররকল্পনা রবরসক এর মাধ্যদম রবএরপআই কতৃপক দক্ষর রনকট সপ্ররণ করা
সর্দত পাদর (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৩ ও ৯.০৩);
২. রবএরপআই কতৃপক ক্ষ র্াদত CETP-এর রিজাইন প্রণয়ন ও রনমকাণ কাজ অরবলদি শুরু কদর, তার জদে সমদঝাতা
স্মারক (MOU)-এর সাংরেষ্ট িারা অনুর্ায়ী রবরসক ও রশল্প মন্ত্রণালয় কতৃক
ক প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা
(সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৬);
৩. এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ প্রকদল্পর প্রকল্প পররিালক এবাং রনব কাহী প্রদকৌশলী উভয়ই অরতররি োরয়দত্ব কমকরত
আদছন। তাঁদেরদক পূণ ককালীন োরয়দত্ব রনদয়াগ করার জদে রবরসক এবাং রশল্প মন্ত্রণালয় কতৃক
ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
(সূত্রঃ অনুদেে ৯.০৬);
৪. “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীষকয প্রকদল্পর োয় অোে প্রকল্পসমূদহর বাস্তবায়দনর সক্ষমতা বৃরদ্ধর লদক্ষয
রবরসক এর আওতায় অন্ততঃ সছাট আকাদরর একটি রিজাইন ইউরনট সৃরষ্ট করা সর্দত পাদর। র্াদত outsourcing এর মাধ্যদম প্রকদল্পর রিজাইন সঠিকভাদব ও সময়মত করা র্ায়। এ রবর্দয় রবরসক ও রশল্প মন্ত্রণালয়
কতৃক
ক পেদক্ষপ গ্রহণ করা (সূত্রঃ অনুদেে ৯.০১);
৫. ভরবষ্যদত প্রকদল্পর মাষ্টার প্ল্ান প্রণয়ন, নকশা চূড়ান্তকরণ, ভূরম অরিগ্রহণ কার্ কক্রদমর সদন্তার্জনক অগ্রগরত ও
ক্রয় প্ররক্রয়া সম্পন্ন করার পর মাঠ পর্ কাদয় বাস্তবায়ন কাজ শুরু করদত হদব। এ রবর্দয় রশল্প মন্ত্রণালয় কতৃক
ক
রনদে কশনা জারী করা (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৬) এবাং
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৬. ক্রয় প্ররক্রয়ায় স্বেতা এবাং প্রকদল্পর ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয প্রকদল্পর প্রাক্কলন প্রণয়ন, ক্রয় প্ররক্রয়াকরণ,
কাজ মরনটররাং, মান রনয়ন্ত্রণ, রবল পররদশাি ইতযারে সম্পূণ কপ্ররক্রয়াদক Software Based Computerized
Monitoring System-এি আওতায় আিাি িক্ষে BSCIC কর্তক
য ব্যিস্থা গ্রহে কিা মর্ক্ষত পাক্ষি (সূত্রঃ
অনুক্ষেি ৬.০৬)।
(খ) উদযািা তহরবদল গৃহীত কার্ কক্রম সম্পরককত সুপাররশঃ
১. এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ প্রকদল্পর সারব কক বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লদক্ষয সমদঝাতা স্মারক (MOU)
অনুর্ায়ী CETP, Incinerator ও Dumping Yard-এর রিজাইন প্রণয়দনর কাজ র্থাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন
করদত উদযািাগণ তথা বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরত কতৃক
ক বাস্তব পেদক্ষপ গ্রহণ (সূত্র: অনুদেে ৪.০৩.৬
ও ৪.০৬);
২. CETP, Incinerator ও Dumping Yard-এর রিজাইন প্রণয়ন পরবতী ক্রয় কর্ কক্রম ও বাস্তবায়ন
কাজ রবরসক কতৃক
ক প্রস্তুতকৃত সব কদশর্ কমক-পররকল্পনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করদত রবএরপআই কতৃক
ক বাস্তব
পেদক্ষপ গ্রহণ (সূত্রঃ অনুদেে ৪.০৩.৬ ও ৪.০৬); এবাং
৩. রবব বারণজয সাংস্থার সমিাস্বি অরিকার TRIPS কাউনিক্ষল স্বক্ষোন্নত সেস্য সেশগুদলার জদে ঔর্ি রশদল্পর
শুল্কমুি কাঁিামাল আমোরনর সুরবিা ২০৩৩ সাল পর্ কন্ত বরি কত করার সপ্রক্ষাপদট CETP, Incinerator ও
Dumping Yard নিেযাক্ষে িতযোক্ষি মর্ অচ্লািস্থা মিখা যাটে, শীঘ্রই এি মকািরূপ পনিিতযি িা হক্ষল
প্রকেটিি িাস্তি পনিনস্থনত উক্ষেখ কক্ষি নশে েন্ত্রোলয় কর্তক
য সিকাক্ষিি নিক্ষিচ্িাি িক্ষে উর্ধ্যতি পর্ যাক্ষয়
উপস্থাপক্ষিি নিষয়টি নিক্ষিচ্িা কিা সেীচ্ীি হক্ষি (সূত্রঃ অনুক্ষেি ৪.০৫ ও ৪.০৬);
১০.০২ উপসংহািঃ
িাংলাক্ষিক্ষশি নশে মসক্টিসমূক্ষহি েক্ষধ্য ঔষি নশে িতযোক্ষি ৩য় গুরুত্বপূে য মসক্টি। ঔষি নশে মসক্টক্ষিি ক্রে-নিকাশ
তথা িাতীয় ও আন্তিযানতক মেক্ষত্র এ নশক্ষেি অগ্রগনত সুসংহত কিাি লক্ষেয এনপআই নশে পাকয নিেযাে প্রকেটিি
িাস্তিায়ি দ্রুত সম্পন্ন কিা প্রক্ষয়ািি। মিিীক্ষত হক্ষলও প্রকেটিি নিওনি তহনিক্ষলি োধ্যক্ষে িাস্তিায়ক্ষিি িক্ষে নিনি যষ্ট
অিকাঠাক্ষোসমূহ সম্পন্ন হওয়াি পক্ষথ। নকন্তু উক্ষযাক্তা তহনিক্ষল নিনেযতব্য নসইটিনপ ও উহাি সাক্ষথ সংনেষ্ট প্লান্ট ও
মেক্ষিি সুনিিানি নিেযাক্ষে উক্ষযাক্তাগে এখিও মকাি পিক্ষেপ গ্রহে কক্ষিনি। ফলতঃ প্রকেটিি সোনি অনিশ্চয়তাি
েক্ষধ্য পক্ষড়ক্ষে।
প্রকেটি র্নি উহাি ২য় সংক্ষশানিত মেয়াক্ষি (জুি, ২০১৫ সাক্ষলি েক্ষধ্য) সোি কিা সম্ভি হক্ষতা তক্ষি প্রকে কর্তপয েক্ষক
িতযোি নিরূপ পনিনস্থনতি সম্মুখীি হক্ষত হক্ষতা িা। মর্ মপ্রোপক্ষট ও মর্ উক্ষদ্দশ্য নিক্ষয় িাংলাক্ষিশ ঔষি নশে সনেনত
এনপআই নশে পাকয প্রকে গ্রহক্ষে সিকাক্ষিি নিকট প্রস্তািিা মপশ কক্ষি এিং নিনসক-এি সাক্ষথ সেক্ষ াতা স্মািক স্বােি
কক্ষি, িতযোক্ষি মস মপ্রোপট পনিিনতযত হক্ষলও এনপআই নশে পাকয চ্ালু হক্ষল তা কানিত ভূনেকা পালক্ষি সেে হক্ষি
এিং সিকাি নশে পাকয নিেযাক্ষে মর্ নিনিক্ষয়াগ কক্ষিক্ষে এি সুফল ঔষি নশে সনেনতি সিস্যগে মভাগ কিক্ষি। এনপআই
নশে পাক্ষকয নসইটিনপ নিনেযত হক্ষল এটি হক্ষি একটি পনিক্ষিশ-িান্ধি, আিশয ও আধুনিক নশে পাকয।
প্রকেটি িাস্তিায়ি সম্পন্ন কিক্ষত নিনসক ও নশে েন্ত্রোলয় অত্র নিনিড় পনিিীেে প্রনতক্ষিিক্ষিি সুপানিশসমূক্ষহি
আক্ষলাক্ষক িাস্তি প্রিক্ষেপ গ্রহে কিক্ষত পাক্ষি।
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সাংযুরি
১ক, ১খ, ১গ,
২ক, ২খ ও ৩
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সাংযুরি-১ক

গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহদণর জদে প্রশ্নমালা
“এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ
(রবরসদকর সিয়ারম্যান, প্রকদল্পর কমককতকা, রশল্প মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি, রবরসদকর প্রকল্প সাংরেষ্ট কমককতকা, পরামশকক
প্ররতষ্ঠান বুদয়দটর রবদশর্জ্ঞ, প্রকদল্পর রনমকাতা প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরি, প্রকদল্প গ্যাস-রবদুযৎ সরবরাহকারী প্ররতষ্ঠাদনর
প্ররতরনরির জদে)
নাম :
সপশা :
পেবী :

তাররখ
:
ঠিকানা
:
সমাবাইল নির :

প্রশ্নমালাঃ
১.
আপরন প্রকল্পটি সম্পদকক কখন সথদক অবরহত আদছন?
---------------------------------------------------------------------------------------------------২.

প্রকল্পটির সাদথ আপরন রকভাদব সাংরেষ্ট আদছন?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৩.

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মূল সমদয় সম্পন্ন হয়রন; অদনক রবলরিত হদে। এ রবলদির কারণ রনদির সকানটি বদল
আপরন মদন কদরন? (টিক রিি রেন)
ক) ভূরম হুকুমেখল কার্ কক্রদম রবলি হওয়ায়
খ) প্রকদল্পর রিজাইন প্রণয়দন রবলি হওয়ায়
গ) প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের রিজাইন পররবতকন ও কমক-পরররি বৃরদ্ধ পাওয়ায়

প

ঘ) রকছু রকছু ঠিকাোদরর ব্যথ কতা
ঙ) অে সকান কারণ (জানা থাকদল বলুন):
---------------------------------------------------------------------------------------------------৪.

প্রকল্পটির সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার (CETP), িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার ব্যবস্থা
(Incinerator)-এর রনমকাণ কাজ এখদনা শুরু হয়রন। ইহা শুরু করাদত রক রক সমস্যা রদয়দছ উদেখ করুন।
ক)------------------------------------------------------------------------------------------------খ)------------------------------------------------------------------------------------------------86

৫.

এরপআই রশল্প পাকক স্থাপদনর ফদল প্রকদল্পর আদশপাদশর এলাকায় র্াদত পররদবদশর ক্ষরত র্থা
বায়ুদূর্ণ, পারনদূর্ণ ও শব্দদূর্ণ না হয়, তার জদে সর্ সকল ব্যবস্থা সনয়া হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

৬.

প্রকদল্পর িারম্পাং ইয়াি ক এবাং Incinerator রনমকাদণর রিজাইদন পররদবশ সাংরক্ষদণ পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা থাকদব
রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৭.

আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকা রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৮.

আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রেক রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৯.

প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন রক রক ঝরুঁ ক (Threat) বা িযাদলি রদয়দছ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১০.

প্রকল্পটি সম্পদকক আপনার অে সকান মতামত থাকদল উদেখ করুন।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(আপনার সহদর্ারগতার জে িেবাে)

পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ----------------------------------------------------স্বাক্ষর ও তাররখঃ ----------------------------------------------------
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সাংযুরি-১খ

গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহদণর জদে প্রশ্নমালা
“এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ
(বাাংলাদেশ ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরিদের জদে)
নাম :
সপশা :
পেবী :

তাররখ
:
ঠিকানা
:
সমাবাইল নির :

প্রশ্নমালাঃ
১.
আপরন প্রকল্পটি সম্পদকক অবরহত আদছন রক? থাকদল কখন সথদক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------২.

প্রকল্পটির সাদথ আপরন সাংরেষ্ট আদছন রক? থাকদল রকভাদব?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৩.

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মূল সমদয় সম্পন্ন হয়রন; অদনক রবলরিত হদে। এ রবলদির কারণ রনদির সকানটি বদল
আপরন মদন কদরন? (টিক রিি রেন)
ক) ভূরম হুকুমেখদলর রবলদির কারদণ
খ) প্রকদল্পর রিজাইন প্রণয়দন রবলি হওয়ায়
গ) প্রকদল্পর মাটি ভরাট, রাস্তা রনমকাণ ইতযারে অবকাঠাদমা কাজ রবলরিত হওয়ায়

প

ঘ) প্রকদল্পর রবরভন্ন অদের রিজাইন পররবতকন ও কমক-পরররি বৃরদ্ধ পাওয়ায়
ঙ) অে সকান কারণ (জানা থাকদল বলুন):
---------------------------------------------------------------------------------------------------৪.

প্রকদল্পর সাংদশারিত সময়াে ৩০ সশ জুন, ২০১৬ সশর্ হদব। অথি এর সকন্দ্রীয় বজকয সশািনাগার (CETP),
িারম্পাং ইয়াি ক ও কঠিন বজকয সপাড়াদনার প্ল্ান্ট (Incinerator)-এর রনমকাণ কাজ এখদনা শুরু হয়রন।
এমনরক এসদবর রিজাইন প্রণয়নও হয়রন। এ সমস্যা সমািাদন আপনার পরামশক রক?
ক)------------------------------------------------------------------------------------------------খ)-------------------------------------------------------------------------------------------------
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৫.

আপরন রক এরপআই রশল্প পাদকক প্ল্ট বরাে সপদত আগ্রহী? প্ল্ট সপদল আপনার রক রক কাঁিামাল
(Ingradients) উৎপােদনর পররকল্পনা রদয়দছ, উদেখ করুন?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৬.

আপনার জানামদত প্রকদল্পর িারম্পাং ইয়াি ক এবাং Incinerator রনমকাদণ পররদবশ সাংরক্ষদণর সর্ ব্যবস্থা
রাখা হদয়দছ তা পর্ কাপ্ত রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৭.

আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকা রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৮.

আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রবর্য় রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৯.

(ক) এরপআই রশল্প পাদকক রশল্পসমূহ িালু হদল ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল বতরীদত মূল্যসাংদর্াজন-এর পররমাণ
সকমন হদব?
---------------------------------------------------------------------------------------------------(খ) রশল্প পাকক িালু হদল কত সলাদকর কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদত পাদর বদল মদন কদরি?
---------------------------------------------------------------------------------------------------(গ) রশল্প পাকক িালু হওয়ার পর রক পররমাণ Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদব?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

১০.

প্রকল্পটি সম্পদকক আপনার অে সকান মতামত থাকদল উদেখ করুন।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(আপনার সহদর্ারগতার জে িেবাে)
পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ--------------------------------------------স্বাক্ষর ও তাররখঃ ------------------------------------------------------89

সাংযুরি-১গ

গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহদণর জদে প্রশ্নমালা
“এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ
(স্থানীয় ইউএনও, ইউরপ সিয়ারম্যান, সমিার, স্কুল-কদলদজর রশক্ষক, এলাকার সুিীজন ও প্রকদল্পর রনকটবতী এলাকার
জনসািারদণর জদে)
নাম :
তাররখ
:
সপশা :
ঠিকানা
:
পেবী :
সমাবাইল নির :
প্রশ্নমালাঃ
১.
আপরন প্রকল্পটি সম্পদকক কখন সথদক অবরহত আদছন?
---------------------------------------------------------------------------------------------------২.

প্রকল্পটির সাদথ আপরন সকানভাদব জরড়ত আদছন রক?
২(ক) হযাঁ হদল রকভাদব?

হযাঁ

না

---------------------------------------------------------------------------------------------------৩.

এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল আপনার এলাকায় অথ কননরতক কমককাে বাড়দব রক?
এদত আপনারা উপকৃত হদবন নক? হদল রকভাদব?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

৪.

প্রকল্পটি িালু হদল আপনার এলাকায় পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পড়দব রক? এ ব্যাপাদর আপনার
সকান পরামশক আদছ রক?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

৫.

আপনার জানামদত প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহদণ ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরিগণ জরমর মূল্য ইদতামদধ্য বুদঝ সপদয়দছ রক?
-------------------------------------------------------------------------------------------------

৬.

আপনার মদত প্রকল্পটির সবদিদয় শরিশালী র্ভরমকা রক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------90

৭.

আপনার মদত বতকমাদন প্রকল্পটির সবদিদয় দুব কল রেক রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৮.

রনমকাণািীন পররদবশ-বান্ধব এরপআই রশল্প পাদককর সারব কক রবর্দয় আপনার অে সকান মতামত থাকদল উদেখ্য
করুন।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(আপনার সহদর্ারগতার জে িেবাে)

পরামশকক প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ----------------------------------------------------স্বাক্ষর ও তাররখঃ --------------------------------------------------------------
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সাংযুরি-২ ক

সফাকাস গ্রুপ আদলািনা (FGD)
“এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ
পররিালনায়: আইএমইরি কতৃক
ক রনদয়ারজত পরামশকক প্ররতষ্ঠান-“রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস”
এফরজরি সভার সভাপরত: প্রকল্প পররিালক, “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকল্প।
এফরজরি’র স্থান: প্রকল্প পররিালদকর েপ্তর, মাদলক ম্যানশন, ১২৮, মরতরঝল বা/এ, ঢাকা।
এফরজরি’র সেকদহাল্ডারগণ: রশল্প মন্ত্রণালদয়র প্ররতরনরি, প্রকদল্পর কমককতকা, আইএমইরির প্ররতরনরি, বুদয়ট-এর
প্ররতরনরি, ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি, প্রকদল্পর কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাোরবৃদন্দর প্ররতরনরি, স্থানীয় স্কুদলর রশক্ষক,
স্থানীয় এনরজও’র মরহলা প্ররতরনরি/স্কুদলর মরহলা রশক্ষক।
প্রশ্নমালাঃ
১।

প্রকল্পটির রবরভন্ন সুরবিারের (Facilities) কাদজর অগ্রগরত সম্পদকক আপনারা অবরহত আদছন রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

২।

সদরজরমদন সেখা রগদয়দছ, প্রকদল্পর CETP রনমকাণ কাজ শুরু হয়রন। প্রকল্প পররিালদকর সাদথ আদলািনা
কদর জানা রগদয়দছ, এমনরক CETP-এর রিজাইনও এখদনা হয়রন। জুন, ২০১৬ প্রকল্পটির সব কদশর্
অনুদমারেত সময়াে সশর্ হদব। এ সপ্রক্ষাপদট এ Stakeholder-গদণর মতামত রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৩।

এরপআই রশল্প পাকক প্রকদল্প প্ল্ট বরাে প্রোদনর রবজ্ঞরপ্ত ইদতামদধ্য জারী করা হদয়দছ। সদরজরমদনও সেখা
রগদয়দছ, মাটি ভরাট ও সীমানা প্রািীর রনমকাণ সম্পন্ন হদয়দছ এবাং আশা করা র্াদে সড়ক ও সেন রনমকাণ
কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হদব। অতএব প্ল্ট বরাে ও হস্তান্তদর সকানরূপ সমস্যা সেখা র্াদে না। এ রবর্দয় আপনাদের
বিব্য আহ্বান কররছ।
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৪।

রিরপরপ’সত CEPT সথদক নেী পর্ কন্ত প্রায় ২,০০০ রমটার েীঘ ক open surface drain (out-let
drain) রনমকাদণর সাংস্থান রছল র্ার ব্যয় িরা রছল ৮ সকাটি টাকা। Out-let drain রনমকাণ CETP- এর
সাদথ সম্পৃি একটি কাজ। প্রকদল্পর রনদয়ারজত পরামশকক প্ররতষ্ঠান BRTC, BUET- এর রনদয়ারজত
পরামশকক-এ প্রস্তাব কদরদছন সর্ Open out-let drain রনমকাণ সমীিীন হদব না। পররবদতক পররদবশবান্ধব
আধুরনক প্রযুরিদত Road-cum GRP pipe drain রনমকাণ করা উরিত। এ রবর্দয় আপনাদের বিব্য
আহ্বান কররছ।
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৫।

ইহা লক্ষযণীয় সর্ বতকমাদন প্রকদল্পর রনমকাণ ব্যবস্থাপনায় (Construction Management)-এ
রনমকাণ একটি critical অে। CETP দ্রুত বাস্তবায়দন আপনাদের পরামশক রক রক?

CETP

---------------------------------------------------------------------------------------------------৬।

প্রকল্পটির শরিশালী (Strength) রেক রক?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------প্রকল্পটির দুব কল (Weakness) রেক রক?

৭।

---------------------------------------------------------------------------------------------------প্রকল্পটি ঔর্ি রশল্প সসক্টদর তথা জাতীয় অথ কনীরতদত রক রক সুদর্াগ (Opportunity) সৃরষ্ট করদব?

৮।

---------------------------------------------------------------------------------------------------প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন সবরশ ঝরুঁ ক (Threat) বা িযাদলি রক রক?

৯।

---------------------------------------------------------------------------------------------------১১।

প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল পররদবদশর উপর রক সকান রবরূপ প্ররতরক্রয়া সেখা রেদব? (টিক রিি রেন)
≥ হযাঁ

≥ না

হযাঁ হদল তা রক রক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------১০।

প্রকদল্পর মদধ্য CETP ও Incinerator অন্তর্ভকিকরণ পররদবশ সাংরক্ষদণ কতটা ভূরমকা রাখদব?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

১২ (ক) এরপআই রশল্প পাদকক রশল্পসমূহ িালু হদল ঔর্ি রশদল্পর কাঁিামাল বতরীদত মূল্যসাংদর্াজন-এর পররমাণ
কতটুকু হদব?
------------------------------------------------------------------------------------------------(খ) রশল্প পাকক িালু হদল কত জন সলাদকর কমকসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদব?
------------------------------------------------------------------------------------------------(গ) রশল্প পাকক িালু হওয়ার পর রক পররমাণ Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদব?
------------------------------------------------------------------------------------------------১৩।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরারিত করার লদক্ষয অপর সকান সুপাররশ থাকদল তা প্রোন করুন।
----------------------------------------------------------------------------------------------------

(আপনাদের সকদলর আদলািনায় অাংশগ্রহদনর জদে িেবাে)

এফরজরি পররিালনায়
নাম ও পেবীঃ............................................................
স্বাক্ষর ও তাররখঃ ......................................................
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সাংযুরি-২ খ

সফাকাস গ্রুপ আদলািনা (FGD)
“এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ
পররিালনায়: আইএমইরি কতৃক
ক রনদয়ারজত পরামশকক প্ররতষ্ঠান-“রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস”
এফরজরি সভার সভাপরত: প্রকল্প পররিালক, “এরপআই রশল্প পাকক রনমকাণ” শীর্ কক প্রকল্প।
এফরজরি’র স্থান: বাউরশয়া, গজাররয়া, মুরন্সগি।
এফরজরি’র সেকদহাল্ডারগণ: নশে েন্ত্রোলক্ষয়ি প্রনতনিনি, প্রকক্ষেি কেযকতযা, আইএমইরির প্ররতরনরি, বুদয়ট-এর
প্ররতরনরি, ঔর্ি রশল্প সরমরতর প্ররতরনরি, প্রকদল্পর কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাোরবৃদন্দর প্ররতরনরি, স্থানীয় স্কুল/কদলদজর
রশক্ষক, স্থািীয় ইউনপ মচ্য়ািম্যাি, মেম্বাি, েনহলা মেম্বাি এিং এলাকার সুিীজন।
প্রশ্নমালাঃ
১।
২।

৩।

প্রকল্পটির রবরভন্ন সুরবিারের (Facilities) কাদজর অগ্রগরত সম্পদকক আপনারা অবরহত আদছন রক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------সদরজরমদন সেখা রগদয়দছ, প্রকদল্পর CETP রনমকাণ কাজ শুরু হয়রন। প্রকল্প পররিালদকর সাদথ আদলািনা
কদর জানা রগদয়দছ, এমনরক CETP-এর রিজাইনও এখদনা হয়রন। জুন, ২০১৬ প্রকল্পটির সব কদশর্
অনুদমারেত সময়াে সশর্ হদব। এ সপ্রক্ষাপদট আপনাদের মতামত রক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------এরপআই রশল্প পাকক প্রকদল্প প্ল্ট বরাে প্রোদনর রবজ্ঞরপ্ত ইক্ষতােক্ষধ্য জারী করা হদয়দছ। মাটি ভরাট ও সীমানা
প্রািীর রনমকাণ সম্পন্ন হদয়দছ এবাং আশা করা র্াদে সড়ক ও সেন রনমকাণ কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হদব। অতএব
প্ল্ট বরাে ও হস্তান্তদর সকানরূপ সমস্যা সেখা র্াদে না। এ রবর্দয় আপনাদের বিব্য রক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৪।

রিরপরপ’সত CEPT সথদক নেী পর্ কন্ত প্রায় দুই রকদলারমটার েীঘ ক open surface drain (out-let drain)
রনমকাদণর সাংস্থান রছল র্ার ব্যয় িরা রছল ৮ সকাটি টাকা। Out-let drain রনমকাণ CETP- এর সাদথ সম্পৃি
একটি কাজ। প্রকদল্পর রনদয়ারজত পরামশকক প্ররতষ্ঠান BRTC, BUET- এর রনদয়ারজত পরামশকক-এ প্রস্তাব
কদরদছন সর্ Open out-let drain রনমকাণ সমীিীন হদব না। পররবদতক পররদবশবান্ধব আধুরনক প্রযুরিদত
Road-cum- GRP pipe drain রনমকাণ করা উরিত। এ রবর্দয় আপনাদের বিব্য আহ্বান কররছ।
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৫।

ইহা লক্ষযণীয় সর্ বতকমাদন প্রকদল্পর রনমকাণ ব্যবস্থাপনায় (Construction Management-এ)
রনমকাণ একটি critical অে। CETP দ্রুত বাস্তবায়দন আপনাদের পরামশক রক?

CETP

---------------------------------------------------------------------------------------------------৬।

এরপআই রশল্প পাকক িালু হদল আপনার এলাকায় অথ কননরতক কমককাে বাড়দব রক? এদত রক আপনারা উপকৃত
হদবন? হদল রকভাদব?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

৭।

আপনার জানামদত প্রকদল্পর ভূরম হুকুমেখদলর ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরিগণ জরমর মূল্য ইদতামদধ্য বুদঝ সপদয়দছ রক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------94

৮।

প্রকল্পটির শরিশালী (Strength) রেক রক?
---------------------------------------------------------------------------------------------------প্রকল্পটির দুব কল (Weakness) রেক রক?

৯।

---------------------------------------------------------------------------------------------------প্রকল্পটি ঔর্ি রশল্প সসক্টদর তথা জাতীয় অথ কনীরতদত রক রক সুদর্াগ (Opportunity) সৃরষ্ট করদব?

১০।

---------------------------------------------------------------------------------------------------প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বতকমাদন সবরশ ঝরুঁ ক (Threat) বা িযাদলি রক রক?

১১।

---------------------------------------------------------------------------------------------------১২।

প্রকে িাস্তিায়ক্ষিি ফক্ষল পনিক্ষিক্ষশি উপি নক মকাি নিরূপ প্রনতনক্রয়া মিখা নিক্ষি? (টিক নচ্হ্ন নিি)
≥ িা
হযাঁ হক্ষল তা নক নক?

≥ হযাঁ

---------------------------------------------------------------------------------------------------১৩।

প্রকক্ষেি েক্ষধ্য CETP ও Incinerator অন্তর্ভযক্তকিে পনিক্ষিশ সংিেক্ষে কতটা ভূনেকা িাখক্ষি িক্ষল
েক্ষি কক্ষিি?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

১৪ (ক) এনপআই নশে পাক্ষকয নশেসমূহ চ্ালু হক্ষল ঔষি নশক্ষেি কাঁচ্াোল বতিীক্ষত মূল্যসংক্ষর্ািি-এি পনিোে
মকেি হক্ষি?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(খ) নশে পাকয চ্ালু হক্ষল কত মলাক্ষকি কেযসংস্থাক্ষিি সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষি িক্ষল েক্ষি কক্ষিি?
---------------------------------------------------------------------------------------------------(গ) নশে পাকয চ্ালু হওয়াি পি নক পনিোে Backward Linkage রশল্প গদড় উঠদব?
---------------------------------------------------------------------------------------------------১৫।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরারিত করার লদক্ষয অপর সকান সুপাররশ থাকদল তা প্রোন করুন।
---------------------------------------------------------------------------------------------------(আপনাদের সকদলর আদলািনায় অাংশগ্রহদনর জদে িেবাে)

এফরজরি পররিালনায়
নাম ও পেবীঃ
স্বাক্ষর ও তাররখঃ
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সাংযুরি-৩
বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির রশল্প কদপকাদরশন-এর মুন্সীগি সজলািীন গজাররয়া উপদজলার বাউরশয়ায় রনমকাণািীন
“এরপআই রশল্প পাকক-(২য় সাংদশারিত)” শীর্ কক প্রকদল্প ক্রয় কার্ কক্রদম রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ
সাংক্রান্ত--

ক্রয় চুরি পর্ কাদলািনা সিকরলে
১। ক্রয় চুরির নামঃ .........................................................................................................
..................................................................................................................................
২। চুরি মূল্যঃ..........................................
৩। ক্রয় পদ্ধরতঃ........................................
ক্ররমক
নাং

প্রদর্াজয রবরি এবাং রবরি
সমাতাদবক করণীয়

কার্ কক্রম (Activity)

1.

বারর্ কক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমারেত রকনা?

2.

3.

ক) পরত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়রছল রকনা?
খ) রবজ্ঞাপন প্রকাশ হদল, পরত্রকার নাম১।
২।
৩।
রসরপটিইউ’র ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদয়রছল রকনা?

4.

কতটি েরপত্র রবক্রয় হদয়রছল?

5.

কত জন েরপদত্র অাংশগ্রহণ কদররছল?

6.

েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময় সেয়া হদয়রছল?

7.

েরপত্র উন্মুি করমটির (টিওরস) সেস্য সাংখ্যা কত জন?

8.

টিওরস-দত টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা কত জন?

9.

েরপত্র মূল্যায়ন করমটির (টিইরস) সেস্য সাংখ্যা কত জন?

10.

টিইরস-দত বরহঃস্থ েপ্তদরর সেস্য সাংখ্যা কত জন?

11.

ববি (Responsive) েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?

12.

ক) বারতল রবদবরিত (Non-responsive) েরপদত্রর সাংখ্যা
কতটি?
খ) েরপত্র বারতল রবদবরিত হওয়ার কারণ রক রক?

13.

েরপত্র গ্রহদণর কত রেদনর মদধ্য মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হদয়দছ?
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প্রকৃত অবস্থা

14.

মূল্যায়ন প্ররতদবেন সরাসরর অনুদমােনকারী কতৃকপদক্ষর রনকট সপ্ররণ
করা হদয়রছল রকনা?

15.

আরথ কক ক্ষমতা অপকণ আদেশ অনুর্ায়ী অনুদমােনকারী কতৃকপক্ষ সক?

16.

র্থাসমদয় অনুদমােন হদয়রছল রকনা?

17.

ক) েরপদত্রর ববিতার সময়াে কতরেন রছল?
খ) ববিতার সময়াে বরি কত করা হদয়রছদলা রকনা?
18. ক) েরপদত্রর মূল ববিতার সময়াদে চুরিপত্র স্বাক্ষররত হদয়রছল
রকনা?
খ) চুরি স্বাক্ষদরর তাররখঃ
19. মূল ববিতার সময়াদে চুরিপত্র স্বাক্ষররত হদয় না থাকদল তার কারণ
রক রছদলা?
20. ক) চুরি অনুর্ায়ী ক্রয়/কাজ সম্পােদনর তাররখঃ
খ) প্রকৃত সম্পােদনর তাররখঃ
গ) ক্রয়/কাজ সম্পােদন রবলি হদল তার কারণ রক?
গ) রবলদির জদে জররমানা (L.D.) আদরাপ করা হদয়রছদলা
রকনা? হদল তার রববরণঃ
21. ক) েরপত্র ফ্রন্ট সলাদিি/আন ব্যাদলন্সি রছল রকনা?
খ) হযাঁ হদল, র্দথষ্ট কার্ ক সম্পােন জামানত (performance
security) রাখা হদয়দছ রকনা?
সারব কক পর্ কদবক্ষণঃ

উপাি সাংগ্রহকারী পরামশকদকর নামঃ ------------------------------------------------------------------পরামশকক প্ররতষ্ঠানঃ “রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস”
স্বাক্ষর ও তাররখঃ ------------------------------------------------------------------------------------------
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পরররশষ্ট
ক, খ, গ,
ঘ-১, ঘ-২ ও ঘ-৩
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পরররশষ্ট- ক
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পরররশষ্ট-খ
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পনিনশষ্ট-‘গ’
এনপআই-এি তানলকা (মকআইআই-এি োধ্যক্ষে প্রাি)
General (Non-betalactam) APIs
Sl.No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cephalosporin (betalactam) APIs
1
2

Name of the API
Montelukast
Atorvastain
Rosuvastain
Fluvastain
Pitavastain
Sitagliptin
Linagliptin
Vildagliptin
Saxagliptin
Naproxen
Fexofenadin
Rabeprazole
Ketorolac
Olmasartan
Telmisartan
Valsartan
Azilsartan
Losartan
Candesartan
Irbesartan
Atenolol
Bisoprolol
Nebivolol
Carvedilol
Azithromycin
Paracetamol
Bromazepam
Clonazepam

Cefixime
Cefuroxime Axetil

Associate Product
1
2

Calcium
Caffeine

Excipients
1
2
3
4
5
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Avicel
Lactose
Maize Starch
Povidone
HPMC

পচরচিষ্ট-‘ঘ-১’

ক। মালামাল (Goods) ক্রদয়র প্যাদকজসমূদহর রববরণীঃ
ক্ররমক প্যাদকজ নাং/সটোর নাং
ক্রয়চুরির নাম
নাং
১
রজ়িরি-০১ রবরসক/এরপআই/অঃসঃ ও আসঃক্রয়- সিস্কটপ করম্পউটার,
ইউরপএস, রপ্রন্টার, মদিম,
১৫/২০০৮/৪১(৫) তাাং ১২-০৪-২০০৯
সপনোইভ ক্রয়, সরবরাহ ও
ইনেদলশন
২
রজ়িরি-০২ রবরসক/এরপআই/অঃসঃ ও
ল্যাপটপ ক্রয়, সরবরাহ ও
আসঃক্রয়- ১৫/২০০৮/২০১০-১৫০ (১) তাাং ১৫- ইনেদলশন
০৪-২০১০
৩
রবরসক/এরপআই/করম্পউটারসকরম্পউটার এদক্সসররজ,
১৫০/২০১৪/৮২(৩)
সলজার রপ্রন্টার, কালার
রপ্রন্টার ও সপ্রাদজক্টার এর
ক্রয় এবাং সরবরাহ
৪
সকাদটশন
সলদভরলাং সমরশন ক্রয় ও
তাাং- ৩০-১২-২০১০
সরবরাহ
৫
রবরসক/এরপআই/এয়ার কুলারএয়ার কুলার ক্রয় এবাং
১০৫/২০১১/৪৬১(১)
সরবরাহ, রফটিাং ও রফরক্সাং
তাাং- ২৯-০৬-২০১১
৬
রবরসক/এরপআই/ফারন কিার/৫৮(২)
আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ
তাাং ১৬-০৬-২০০৯
৭
রবরসক/এরপআই/ফারন কিার-৩৫/২০০৯/৩৪২(১) অরফদসর আসবাবপত্র ক্রয়
তাাং ২০-১২-২০১০
ও সরবরাহ

চুরিমূল্য
(টাকায়)
২,০৫,০০০

ক্রয় পদ্ধরত

২,৪০,০০০

RFQ

৩,২৩,৮০০

RFQ

৯০,০০০

RFQ

৯৮,৫০০

RFQ

১,৯৮,৮৯০

RFQ

৯৮,৮৬০

RFQ

OTM

৮

রবরসক/এরপআই/ফারন কিার-৩৫/২০০৯/৬১(১)
তাাং ১৪-০৬-২০০৯

অরফদসর আসবাবপত্র ক্রয়
ও সরবরাহ

৯৯,৯৭০

RFQ

৯

রবরসক/এরপআই/ফারন কিার-৩৫/২০০৯
তাাং ১০-০৩-২০১৩
রবরসক/এরপআই/ফদটা/আইরপএস-পারদিজ৬৭/২০১০
তাাং ১৫-০৪-২০১০
রবরসক/এরপআই/ফদটা/আইরপএস-পারদিজ৬৭/২০১০
তাাং ২৫-০৬-২০১০

অরফদসর আসবাবপত্র ক্রয়
ও সরবরাহ
ফদটাকরপয়ার ক্রয়,
সরবরাহ ও ইনেদলশান

২৪,৮০০

RFQ

১,২১,৫০০

RFQ

৮০,০০০

RFQ

১০
১১

আইরপএস ক্রয়, সরবরাহ ও
ইনেদলশন
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পচরচিষ্ট-‘ঘ-২’

L| Kvh© (Work) µ‡qi c¨v‡KRmg~‡ni weeiYx t
µt bs

c¨v‡KR bs/ ‡UÛvi bs

µqPzw³i bvg

01.

GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
GwcAvB/ wewmK/f~wg Dbœqb-77/2010
ZvwiLt 14-07-2010
wewmK/GwcAvB/f~wg Dbœqb (Aewkóvsk)/
133/2014, ZvwiL t 01-04-2014
wewmK/GwcAvB/e· KvjfvU©-103/2011
ZvwiL t 24-04-2014
wewmK/GwcAvB/cÖkvt feb-149/2014
ZvwiL t 15-09-2014

f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)- jU bs01
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs02
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs03
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs04
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs05
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs06
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs07
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs08
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs09
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs10
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs11
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivU)-jU bs12
f~wg Dbœqb (gvwU/evwj fivUAewkóvsk)
G‡cÖvP †iv‡W e· KvjfvU© wbg©vY

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

wewmK/GwcAvB/evDÛvix Iqvj-128/2014,
ZvwiL t 15-05-2014
wewmK/GwcAvB/evDÛvix Iqvj 128/2014,
ZvwiL t 15-05-2014
wewmK/GwcAvB/evDÛvix Iqvj128/2014, ZvwiL t 15-05-2014
wewmK/GwcAvB/evDÛvix Iqvj128/2014, ZvwiL t 15-05-2014

wewmK/GwcAvB/Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY152/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015

cÖkvmwbK feb I cÖkvmwbK eø‡Ki
evDÛvix Iqvj Ges Af¨šÍixY iv¯Ív
wbg©vY
evDÛvix Iqvj wbg©vY Ges ZrmsjMœ
GjvKvq gvwU fivU-jU bs 01
িানলি cvBwjsmn evDÛvix Iqvj wbg©vY
Ges ZrmsjMœ GjvKvq gvwU fivU- jU
bs- 02
evDÛvix Iqvj wbg©vY Ges ZrmsjMœ
GjvKvq gvwU fivU-jU bs- 03
evDÛvix Iqvj wbg©vY Ges ZrmsjMœ
GjvKvq gvwU fivU- jU bs- 04

Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY-jU bs- 01

103

Pzw³g~j¨
(jক্ষ UvKvq)
346.02

µq c×wZ

355.50

OTM

365.29

OTM

352.24

OTM

352.24

OTM

371.81

OTM

355.50

OTM

352.24

OTM

341.54

OTM

322.56

OTM

322.56

OTM

306.58

OTM

58.26

OTM

47.36

LTM

497.45

OTM

480.67

OTM

517.00

OTM

480.29

OTM

479.24

OTM

547.48

OTM

OTM

-2µt bs

c¨v‡KR bs/ ‡UÛvi bs

µqPzw³i bvg

21.

wewmK/GwcAvB/Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY152/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY152/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY152/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY-153/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY-153/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY-153/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY-153/2014
ZvwiL t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-01-2015
wewmK/GwcAvB/dvqvi মস্টশি36.02.014.00.00.172.2015 ZvwiL
t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-09-2015
wewmK/GwcAvB/dvqvi †ókb36.02.014.00.00.172.2015 ZvwiL
t 12-11-2014
cybt‡UÛvi ZvwiL t 28-09-2015
`icÎ bs36.02.014.00.00.173.2015 ZvwiL
t 17-11-2015

Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY-jU
bs- 02

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pzw³g~j¨
(jক্ষ UvKvq)
547.48

µq c×wZ

Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY-jU
bs- 03

547.82

OTM

Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©vY-jU
bs- 04

547.75

OTM

mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY- jU
bs- 01

423.18

OTM

mvi‡dm †Wªb, µm‡Wªb/
KvjfvU© wbg©vY- jU bs- 02

424.43

OTM

mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY- jU
bs- 03

421.91

OTM

mvi‡dm †Wªb,
µm‡Wªb/KvjfvU© wbg©vY- jU
bs- 04

424.00

OTM

dvqvi মস্টশি †gBb wewìs
wbg©vY jU bs- 01

279.89

OTM

dvqvi †ók‡bi 02wU IqvUvi
wiRvf©vi wbgv©Y-jU bs- 02

187.77

OTM

cvwb mieiv‡ni Rb¨ cvBc
jvBb ¯’vcb- jU bs- 01

110.14

LTM

104

OTM

-3µt
bs

c¨v‡KR bs/ ‡UÛvi bs

µqPzw³i bvg

Pzw³g~j¨

µq c×wZ

31.

`icÎ bs36.02.014.00.00.173.2015
ZvwiL t 17-11-2015

cyywjk duvwo wbg©vYjU bs- 02

78.76

LTM

32.

`icÎ bs36.02.014.00.00.173.2015
ZvwiL t 17-11-2015

cv¤ú WªvBfvi
†KvqvU©vi wbg©vY- 01
jU bs- 03

31.35

LTM

33.

`icÎ bs36.02.014.00.00.173.2015
ZvwiL t 17-11-2015

cv¤ú WªvBfvi
†KvqvU©vi wbg©vY- 02
jU bs- 04

31.35

LTM

(jক্ষ UvKvq)
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পচরচিষ্ট-‘ঘ-৩’

M| ‡mev (Service) µ‡qi c¨v‡KRmg~‡ni weeiYx t
µt
bs
01.

02.

03.
04.

05.

06.

07.

08.

cÖ¯Ív‡ei m~Î bs

µqPzw³i bvg

wewmK/GwcAvB/At MÖt K…t Rt
mv‡f© I Avt KvR80/2010/25(2)
ZvwiLt 06-09-2010
wewmK/GwcAvB/wi‡UBwbs Iqvj66/2010/369(3)
ZvwiLt 07-03-2011

GwcAvB wkícvK© cÖK‡íi
AwaMÖnYK…Z Rwgi mv‡f© I
Avbymvw½K KvR m¤úv`b৬

wewmK/GwcAvB/cwi‡ek06/2008 (Ask-1)/174(2)
ZvwiLt 07-03-2011
wewmK/GwcAvB/cÖkvt feb104/2011/659
ZvwiLt 28-12-2011
wewmK/GwcAvB/f~t Dt/civgk©K
wb‡qvM/ 2012/63(2)
ZvwiLt 24-06-2012
wewmK/GwcAvB/iv¯Ív wbg©vY108/2011-14/53(3)
ZvwiLt 05-08-2014
wewmK/GwcAvB/¯øyBP †MBU109/2011-14/51(3)
ZvwiLt 05-08-2014
wewmK/GwcAvB/AvDU‡jU †Wªb
wbg©vY-138/2014/52(3)
ZvwiLt 05-08-2014

09.

wewmK/GwcAvB/mvt †Wªb wbg©vY137/2014/50(3)
ZvwiLt 05-08-2014

10.

wewmK/GwcAvB/dvqvi মস্টশি132/2014-15/270/K(3)
ZvwiLt 12-03-2015

৬ ১০০% সম্পন্ন

প্রনতষ্ঠাক্ষিি
িাে
CEGIS

Pzw³g~j¨
(jক্ষ UvKvq)
3.20

µq c×wZ

cÖKí GjvKvq mve-mvi‡dm
Bb‡fw÷‡Mkb Ges wi‡UBwbs
Iqvj I evDÛvix Iqv‡ji
wWRvBb Wªwqs cÖYqb৬
cÖK‡íi IEE & EIA Study
Ges Avbymvw½K KvR m¤úv`b৬

17.47

SSS

নিআিটিনস,
বুক্ষয়ট

6.98

QCBS

AECL

cÖkvmwbK feb, cywjk, duvwo I
‡gBb †MBU wbg©vY Kv‡Ri ¯’vcZ¨
bKkv, ÷ªvKPvivj wWRvBb I
Avbymvw½K KvR m¤úv`b৬
f~wg Dbœqb Kv‡Ri মপাস্ট-‡j‡fj,
U‡cvMÖvwdK mv‡f© Ges Avbymvw½K
KvR m¤úv`b ৭
Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©v‡Yi ¯’vcZ¨
bKkv, ÷ªvKPvivj wWRvBb cÖYqb
I Avbymvw½K KvR m¤úv`b৬
স্লুইচ্-†MBU wbg©v‡Yi ¯’vcZ¨
bKkv, ÷ªvKPvivj wWRvBb cÖYqb
I Avbymvw½K KvR m¤úv`b৬
Aviwmwm AvDU-‡jU †Wªb wbg©v‡Yi
¯’vcZ¨ bKkv, ÷ªvKPvivj wWRvBb
cÖYqb I Avbymvw½K KvR
m¤úv`b৭
mvi‡dm †Wªb, µm‡Wªb/KvjfvU©
wbg©v‡Y ¯’vcZ¨ bKkv, ÷ªvKPvivj
wWRvBb cÖYqb I Avbymvw½K KvR
m¤úv`b৬
1g মেনেি dvqvi মস্টশি wbg©v‡Yi
¯’vcZ¨ bKkv, ÷ªvKPvivj
wWRvBb, †UÛvi WKz‡g›Um I
†¯úwmwd‡Kkbmn wmwWDj
cÖYqb৬

19.32

SSS

নিআিটিনস,
বুক্ষয়ট

11.00

SSS

CEGIS

14.95

SSS

নিআিটিনস,
বুক্ষয়ট

15.98

SSS

নিআিটিনস,
বুক্ষয়ট

13.97

SSS

নিআিটিনস,
বুক্ষয়ট

5.98

SSS

নিআিটিনস,
বুক্ষয়ট

50.00

DPM

নিআিটিনস,
বুক্ষয়ট

৭ ৫০% সম্পন্ন

106

RFQ

