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মূ

‘‘gsjv e›`i n‡Z Puv`cyi-gvIqv-†Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv
Dbœqb
‘‘‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj KbmvjU¨v›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)
iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi fvix hš¿cvwZ gsjv e›`i n‡Z iƒccyi ch©šÍ cwien‡bi myweav‡_© ‡bŠ-cwienb
gš¿Yvj‡qi AvIZvq weAvBWweøDwUG KZ©„K m¤¢ve¨Zv mgxÿv K‡i 93.10 jÿ NbwgUvi K¨vwcUvj I 256.90 jÿ
NbwgUvi ‡gBb‡U‡bÝ †WªwRs Gi Kvh© AšÍf³
©~ K‡i 956 †KvwU UvKv cÖv°wjZ e¨‡q Av‡jvP¨ cÖKíwU RyjvB 2017
mv‡j ïiæ nq hv Ryb 2025 ‡gqv‡` ev¯ÍevwqZ n‡”Q| GQvovI cÖK‡íi mywbw`©ó D‡Ïk¨ n‡jvt cÖvq 460.0 wK.wg.
†bŠ-c‡_i mgm¨vmsKzj GjvKvq †WªwRs Gi gva¨‡g †bŠ-c‡_ cvwbi MfxiZv 5wgUvi DbœxZ Kiv Ges mviv eQi
wbiew”Qbœ †bŠhvb PjvP‡ji c_ Db¥y³ Kiv|
wbweo cwiexÿY mgxÿvq AvbyôvwbK I AbvbyôvwbK mvÿvrKv‡ii gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg I Gi cÖfve m¤úwK©Z
Z_¨vw` msMÖn Kiv n‡q‡Q| msM„nxZ Z‡_¨i wfwË‡Z eZ©gvb wbweo cwiexÿY mgxÿv cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv
n‡q‡Q|
cwi`k©bKv‡j Rvbv hvq †h,
২০ ৮
-

-

-

২০ ৮
n‡qwQj
ঘ wgUv‡ii

০

.২
.০
ঘ
cwi`k©bKv‡j
m¤úv`‡bi
b`xi Zxi †Nu‡l b`x‡Z Dredging Spoil †djv n‡q‡Q g‡g© mgxÿv `j AewnZ nq|
el©v
wRsK…Z spoil
cybivq wd‡i G‡m
cÖ‡qvRb য়
MveLvb Lv‡ji gyL n‡Z
eªxR ch©šÍ cÖvq 1 wK:wg GjvKvi bve¨Zv msK‡Ui Rb¨ †WªwRs Kiv n‡q‡Q| civgk©K `j KZ©„K MveLvb Lvj
ch©‡eÿY K‡i b`xi MfxiZv mv‡f© Kiv n‡q‡Q| ch©‡eÿ‡Y †`Lv hvq, ‡WªwRs KvR mgv‡ßi c‡i eZ©gv‡b D³
GjvKvq cÖ‡qvRbxq bve¨Zv (4.5wg) i‡q‡Q| Dredging Spoil b`xi Zx‡i WvBK K‡i †djv n‡q‡Q hv eZ©gv‡b
`„k¨gvb|
২০ ৮- ৯
(
.
ঘ
২০ ৯
২০ ৯
1g KvU
-২
cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h,
_vKvq
spoil
cwi`k©bKv‡j
৯ ২
wb Z‡e cieZ©x‡Z mKj
†mM‡g‡›U WvBK Kiv n‡q‡Q e‡j cÖKí cwiPvjK Rvbvb

i

-০ ন ৌ-চাচ সহায়ক সরঞ্জামাদি
miKvix wewagvjv wcwcG 2006 Ges wcwcAvi
2008 mwVKfv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi Rb¨ 1wU Rxc I 1wU Wvej †Kweb wcKAvc Gi †UÛvwis cÖwµqv
m¤úbœ K‡i µq Kvh© m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| Kw¤úDUvi I hš¿vsk, Awdm miÄvg Ges K¨v‡giv eve` wWwcwc‡Z 43wU
AvB‡U‡g µq cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ cÖv_wgK fv‡e Riæix cÖ‡qvR‡b 2wU Kw¤úDUvi, 1wU d‡UvKwcqvi, 1
wcÖ›Uvimn †gvU 8wU AvB‡Ug msMÖn Kiv n‡q‡Q| 2q ch©vq 2wU Kw¤úDUvi, 4wU j¨vcUc, 1wU cÖ‡R±i, 1wU Kvjvi
wcÖ›Uvi I 3wU K¨v‡givmn †gvU 14wU AvB‡U‡gi gvjvgvj msMÖ‡ni Rb¨ D¤§y³ `icÎ AvnŸvb Kiv n‡q‡Q| Aewkó
21wU AvB‡Ug cÖ‡qvR‡bi †cÖwÿ‡Z fwel¨‡Z msMÖn Kiv n‡e e‡j Rvbv hvq|
cÖKí ev¯Íevq‡b †h me e¨Z¨q cwijwÿZ nq Zv n‡jv;- 1) প্রকল্প শুরু হতে অদ্যাবদি ৩ জ প্রকল্প পদরচাক বিী
হতয়তে , যা প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ত র অন্তরায় 2) cÖKí †bIqvi mgq cÖK‡í †h cwigvY KvwiMwi Ávbm¤úbœ Rbej
†bqvi `iKvi wQj Zv mwVKfv‡e we‡ePbv Kiv nqwb| 3) Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cÖK‡íi cÖ_g eQi A_©¨vr
2018 mv‡j ‡gvU 14wU †mM‡g‡›Ui gva¨‡g K¨vwcUvj †WªwRs m¤úv`b Kiv nq hvi cÖ‡Z¨KwU †mM‡g‡›Ui †WªwRs Kiv
gvwU `~ieZx© cÙvi †Lvjv P‡i/b`x‡Z †djv nq| †WªwRs cieZx© el©v ‡gŠmy‡g b`x‡Z Zxeª †m&ªv‡Zi Kvi‡Y DRvb n‡Z
evwj/ gvwU G‡m b`xi Zj‡`‡k Rgv n‡q bve¨Zv K‡g hvq hv c~biƒ×v‡i cÖvq mgcwigvY †gBb‡U‡bÝ †WªwRs
m¤úv`‡bi cÖ‡qvRb †`Lv ‡`q djkÖæwZ‡Z fvix †bŠhvb PjvP‡j evavi m„wó nq| 4) ‡WªwRs Gi ¯’vb I cwigvY
wba©viY Kv‡Ri Rb¨ civgk©K cÖwZôvb CEGIS Gi gva¨‡g we¯ÍvwiZ wdwRwewjwU ÷¨vwW Kiv nq| wdwRwewjwU
÷¨vwW‡Z †WªwRs cieZ©x mg‡q A_©vr cieZ©x eQ‡i †WªwRsK„Z P¨v‡bj fiv‡Ui cwigvY aiv n‡q‡Q 40% hv
ÎæwUc~Y©| wKš‘ ev¯Í‡e cÖvq kZfvM fivU n‡q‡Q hv CEGIS Gi mgxÿv f~j cÖgvwYZ n‡q‡Q| G‡Z cÖK‡íi D‡Ïk¨
e¨vnZ n‡q‡Q| 5) †WªwRs KvR ev¯Íevq‡bi Rb¨ †bŠ-evwnbxi mv‡_ BIWTA Gi Performance Based Contract
m¤úvw`Z n‡jI †WªwRs Kvh©µ‡g Performance Based Contract Gi †Kvb cÖwZdjb cwijwÿZ nqwb|
‘

-

-

-

1) cÙv b`xi
MwZ cÖevn LyeB Avb‡cÖwWK‡Uej| cÖwZ el©vq b`xi MwZc_ e¨vcK cwieZ©b nIqvq cÖKíwUi myôfv‡e ev¯Íevq‡bi
¯^v‡_© cÖwZ el©v †gŠmy‡g †k‡li w`‡K †m‡Þ¤^i/A‡±vei gv‡m hLb †¯ªvZ n«vm †c‡Z _v‡K Ges P¨v‡bj w¯’wZkxj
(Stable) n‡Z _v‡K ZLb m‡eŸ©vP msL¨K (15/20) wU †WªRvi wb‡qvwRZ K‡i civgk©K cÖwZôvb (CEGIS) Ges
ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi D×©Zb Kg©KZ©vMY †WªwRs GjvKvq Dcw¯’Z †_‡K mve©ÿwYK gwbUwis‡qi gva¨‡g P¨v‡b‡ji
KvUIqvix †÷R evB †÷R KvwUs c×wZ‡Z m¤úv`b Ki‡Z n‡e| 2) CEGIS KZ©„K wdwRwewjwU ÷vwW ev¯Íem¤§Z
bv nIqvq cÖK‡íi AvIZvq cÖ_g eQ‡ii b¨vq cÖwZ eQi mg cwigvY †WªwRs m¤úv`b Kivi cÖ‡hvRbxqZv †`Lv †`q|
ZvB fwel¨‡Z G RvZxq ¸iæZ¡c~Y© cÖK‡í Av‡iv wbweofv‡e cixÿv wbixÿv K‡i mwVK Z_¨ DcvË msMÖn K‡i
ev¯ÍeZvi Av‡jv‡K wdwRwewjwU ÷vwW Kiv cª‡qvRb| 3) Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`jx cÖK‡íi Kvh©µg ev¯Íevq‡b
mgm¨v m„wó K‡i hv wbiærmvwnZ Ki‡Z n‡e Ges mswkøó gš¿Yvjq‡K G wel‡q K‡Vvi n‡Z n‡e; 4) Performance
Based Contract Gi Agreement G Performance `„k¨gvb nq Ggb my¯úó aviv/AvB‡Ug mwbœ‡ek NUv‡Z n‡e
hv eZ©gvb Contract G bvB| 5) evé‡nW †WªRvi (Kw_Z evsjv †WªRvi) Øviv P¨v‡b‡ji hÎZÎ evjy D‡Ëvjb
cwinvi Ki‡Z K‡Vvi cÖkvmwbK e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| 6) cÖwZwU WvBK‡K ‡UKmB I `„k¨gvb Kivi D‡`¨vM
MÖnY Ki‡Z n‡e| ZiRvi †eov¸‡jv k³fv‡e •Zwi Ki‡Z n‡e hv‡Z el©v †gŠmy‡g †f‡½ bv hvq| cÖ‡qvR‡b Pzw³
ms‡kvab K‡i wRI e¨vM e¨envi K‡i gvwUi WvBK myiwÿZ Kiv †h‡Z cv‡i| 7) wWwcGg c×wZ‡Z †WªwRs Kiv n‡j
mgRvZxq cÖK‡íi †WªwRs I evRvi`i we‡kølYc~e©K †WªwRs Gi `i wba©viY Kiv †h‡Z cv‡i| 8) wWwcwci ms¯’vb
Abyhvqx gvwUi WvBK Ges ZiRvi †eov wbg©v‡Yi gva¨‡g Dredge Spoil msiÿY Ges Zv †iwRóvif~³ Ki‡Z
n‡e| †h ¯’v‡b gvwU †djv n‡”Q Zvi w¯’i I wfwWI wPÎ ivLv †h‡Z cv‡i|

ii

cÖ_g Aa¨vq
প্রকল্পেয বফফযণ
১.১. টভূবভ
১.১.১. বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষায টভূবভ
ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন বফবাগ (আইএভইবড) ফাাংরাল্পদ যকাল্পযয গণখাল্পত ফাস্তফাবয়ত প্রকেমূল্পয
মূল্যায়ল্পনয ককন্দ্রীয় াংস্থা। আইএভইবড মূরতঃ ফাবল িক উন্নয়ন কভিসূবিল্পত অন্তর্ভিক্ত উন্নয়ন প্রকেুহ বযফীক্ষণ ও
মূল্যায়ন কল্পয থাল্পক, মাল্পত কল্পয াংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা প্রকেমূ মথামথবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পন বনবিত
ল্পত াল্পয। প্রকে বযফীক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ আইএভইবড, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয় ও অন্যান্য াংবিষ্ট াংস্থাল্পক প্রকল্পেয
প্রকৃত ফাস্তফায়ন অগ্রগবত, কাল্পেয গুণগতভান, ফাস্তফায়ন ভয় এফাং ফাস্তফায়ল্পনয ভস্যাবদ বিবিত কল্পয গ্রণল্পমাগ্য
দল্পক্ষ কনয়ায যাভি বদল্পয় থাল্পক। আইএভইবড কর এবডবর্ভক্ত প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত বযফীক্ষল্পণয াাাব
এবডবর্ভক্ত প্রকল্পেয বনবফড় বযফীক্ষণ কল্পয আল্পে। এযই ধাযাফাবকতায় িরবত অথ ি ফেল্পয যােস্ব ফাল্পেল্পটয আওতায়
কনৌ-বযফন ভন্ত্রণারল্পয়য আওতাধীন ‘‘gsjv e›`i n‡Z Puv`cyi-gvIqv-†Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv
Dbœqb” ীল িক িরভান প্রকেটিয বনবফড় বযফীক্ষল্পণয উল্পযাগ গ্রণ কল্পয। এ রল্পক্ষে মথামথ প্রবিয়ায ভাধ্যল্পভ
‘‘‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj KbmvjU¨v›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)” নাভক যাভিক প্রবতষ্ঠানল্পক প্রকেটিয বনবফড়
বযফীক্ষল্পণয েন্য বনল্পয়াগ প্রদান কযা য়।
১.১.২. প্রকল্পেয টভূবভ
ফাাংরাল্পদল্পয ভত নদীভাতৃক একটি কদল্প মাতায়াত ব্যফস্থায় অবেন্তযীণ কনৌ-বযফন একটি ¸iæZ¡c~Y© ভাধ্যভ। এটা
প্রকৃবতয ফল্পিল্পয় স্তা বযফন ভাধ্যভ। কদল্প এখনও এভন এরাকা বফযভান আল্পে কমখাল্পন কনৌ-বযফনই একভাত্র
বযফন ভাধ্যভ বল্পল্পফ বযগবণত। নল্পবম্বয ২০০৭ এ বফশ্ব ব্যাাংক প্রণীত “Revival of Inland Water
Transport:Options and Strategies” ীল িক প্রবতল্পফদল্পন উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পে কম, কদল্পয উল্পেখ্যল্পমাগ্য বযভাণ
(১২.৩%) েন-াধাযল্পণয বযফন ব্যফস্থা এককবাল্পফ কনৌ-বযফল্পনয উয বনবিযীর। ফাাংরাল্পদল্পয নদী গুল্পরা ধীল্পয
ধীল্পয নাব্যতা াযাল্পে। নাব্যতা াযাল্পনায কাযণগুল্পরায ভল্পধ্য উল্পেখল্পমাগ্য ল্পেঃ (ক) াবন প্রফা হ্রা; (খ) ি-ফাউন্ডাযী
প্রফা হ্রা; (গ) বর প্রফা বৃবি; (ঘ) কোয়াল্পযয প্রফা কভ; ইতোবদ।
Bangladesh Integrated Transport Sector Study, 1998 ীল িক প্রবতল্পফদন অনুমায়ী নাব্য কনৌ-ল্পথয বযভাণ

ফল িাকাল্পর ৬০০০ বকঃবভঃ এফাং শুষ্ক কভৌসুল্পভ ৩৮০০ বকঃবভঃ মা স্বাধীনতায পূল্পফ ি বের মথািল্পভ ৮৪০০ বকঃ বভঃ এফাং
৫২০০ বকঃ বভঃ। ফাাংরাল্পদল্পয নদীগুল্পরা দ্বাযা প্রবতফেয ফন্যায় ৫ বভবরয়ন বকউল্পক াবন এফাং ২.৪ বফবরয়ন টন বর
বযফাবত য় মা ভগ্র বফল্পশ্বয বযফাবত বরয ১৮.৫ %। এয পল্পর নদীগুল্পরা িভান্বল্পয় মৃত ল্পয় ড়ল্পে এফাং নাব্য
কনৌ-ল্পথয বযভাণ িভান্বল্পয় হ্রা াল্পে।
গত ০৩ ‡deªæqvwi ২০১৬ তাবযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাবতল্পে অনুবষ্ঠত রূপুয াযভাণবফক প্রকে সুষ্ঠুবাল্পফ
ফাস্তফায়ল্পনয wbwg‡Ë বদক বনল্পদ িনা প্রদান ও ভবনটবযাং এয েন্য গঠিত োতীয় কবভটিয ৪থ ি বায় বিান্ত য় কম ‘‘ভাংরা
ুহদ্র ফন্দয ল্পত রূপুয ম িন্ত কনৌ-ল্পথয প্রল্পয়ােনীয় †WªwRs কযল্পত ল্পফ”।
-থটি খনল্পনয
েন্য বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত ভন্ত্রণারয় কতৃক
ি কনৌ-বযফন ভন্ত্রণারয়ল্পক অনুল্পযাধ কযা য়। এয কপ্রবক্ষল্পত কনৌ-বযফন
ভন্ত্রণারয় কথল্পক উক্ত কনৌ-ল্পথ কেবোং প্রকে গ্রল্পণয েন্য বফআইডাবিউটিএ’কক অনুল্পযাধ কযা য়। রূপুয াযভাণবফক
ককল্পন্দ্রয বাযী মন্ত্রাবত ভাংরা ফন্দয ল্পত রূপুয ম িন্ত বযফল্পনয সুবফধাল্পথ ি বফআইডাবিউটি’এ কতৃক
ি ম্ভাব্যতা ভীক্ষা
কল্পয কেবোং প্রকে গ্রণ কল্পয। উল্পযাক্ত কপ্রক্ষাল্পট কনৌ-বযফন ভন্ত্রণারয় কতৃক
ি আল্পরািে প্রকেটি evsjv‡`k Af¨šÍixY
†b․-cwienb KZ…©c‡ÿi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖKíwU‡Z 93.10 jÿ NbwgUvi K¨vwcUvj ‡WªwRs Ges 256.90
jÿ NbwgUvi †gb‡U‡bÝ †WªwRs KvR AšÍf~©³ i‡q‡Q|

cÖK‡íi D‡Ïk¨¸‡jv KZUyKy ev¯ÍevwqZ n‡”Q Zv ch©v‡jvPbv I ch©‡e¶Y; cÖK‡íi AvIZvq msM…nxZ/msM…nxZe¨
wewfbœ cY¨, Kvh© I ‡mev µ‡qi (Procurement) ‡¶‡Î cÖPwjZ AvBb I wewagvjv, wcwcG 2006 I
1

wcwcAvi 2008 Gi wb‡`©kbv h_vh_fv‡e cÖwZcvjb Kiv n‡”Q wK bv ‡m wel‡q ch©‡e¶Y I ch©v‡jvPbv Ges
cÖKíwUi wbweo cwiexÿY Kivi Rb¨ Av‡jvP¨ mgx¶vwU nv‡Z ‡bIqv n‡q‡Q|

১.২ প্রকল্পেয াংবক্ষপ্ত বফফযণ
প্রকল্পেয াংবক্ষপ্ত বফফযণ বনল্পে কদওয়া ল্পরা:
1.

cÖK‡íi bvg

2. K) D‡`¨vMx gš¿Yvjq
L) ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi bvg
3. cÖKí GjvKv

4. cÖK‡íi A_©vqb
K) †gvU
L) wRIwe (100%)
5. cÖK‡íi †gqv`Kvj
K) g~j
Z_¨m~Î: wWwcwc (জুন, 201৭)

gsjv e›`i n‡Z Puv`cyi-gvIqv-†Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui
bve¨Zv Dbœqb cÖKí|
‡b․-cwienb gš¿Yvjq|
evsjv‡`k Af¨šÍixY †b․-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG)|
wefvM
‡Rjv
¯’vb
XvKv
XvKv,
gywÝMÄ,
gvwbKMÄ,
‡Rjvi b`x
gv`vixcyi, dwi`cyi, ivRevox
mswkøó
Dc‡Rjvmg~
‡ni
ewikvj
ewikvj I wc‡ivRcyi
wewfbœ †WªwRs
Lyjbv
Kzwóqv
c‡q›U
ivRkvnx cvebv
g~j e¨q (‡KvwU UvKv)
me©‡kl ms‡kvwaZ (‡KvwU UvKv)
956.00
956.00
cÖKí ïiæi ZvwiL
cÖKí mgvwßi ZvwiL
01 RyjvB, 2017
30 Ryb, 2025
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১.৩ প্রকল্পেয উল্পেশ্য
(১) রূপুয াযভাণবফক বফদ্যেৎ ককল্পন্দ্রয বাযী ভারাভার বযফন বনযাদ ও েতয কযায রল্পক্ষে ভাংরা ফন্দয ল্পত
কনৌ-ল্পথ রূপুয ম িন্ত নদীয নাব্যতা উন্নয়ন ও াংযক্ষণ; এফাং
(২) াংবিষ্ট কনৌ-ল্পথ কভ ভল্পয় এফাং স্বে ব্যল্পয় ভারাভার ও মাত্রী বযফন।
১.৪ প্রকল্পেয অনুল্পভাদন

গত ০৩ ‡deªæqvwi ২০১৬ তাবযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাবতল্পে অনুবষ্ঠত রূপুয াযভানবফক বফদ্যেৎ প্রকে সুষ্ঠুবাল্পফ
ফাস্তফায়ল্পনয বনবভল্পে োতীয় কবভটিয ৪থ ি বায় “ভাংরা ুহদ্র ফন্দয ল্পত রূপুয াইট ম িন্ত কনৌ-ল্পথয প্রল্পয়ােনীয়
কেবোং কযল্পত ল্পফ” এ g‡g© বিান্ত গৃীত য়। বইব বায় প্রথভ ফেল্পয কোবটার কেবোং এয ভাধ্যল্পভ ৯৩.১০ রক্ষ
ঘনবভটায এফাং যফতী াত ফেল্পয কভইনল্পটইল্পনন্স কেবোং-এয ভাধ্যল্পভ ২৫৬.৯ রক্ষ ঘনবভটায কেবোং কযায েন্য
সুাবয কযা য়। ক আল্পরাল্পক গত ০৭/৬/১৭ ইাং তাবযল্পখ বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত ভন্ত্রণারল্পয়য ‘াযভানবফক বক্ত কবভন’এয প্রবতবনবধল্পদয বনল্পয় বফআইডবিউটি’কত একটি আন্তঃাংস্থা বা অনুবষ্ঠত য়। উক্ত বায বিান্ত কভাতাল্পফক রূপুয
াযভানবফক বফদ্যেৎ ককল্পন্দ্রয বাযী ভারাভার কনৌ-ল্পথ বযফল্পনয রল্পক্ষে বডববল্পত ৯৫৬০০.০০ রক্ষ টাকা এফাং জুরাই
১৭ ল্পত জুন ২৫ কভয়াল্পদ গঠন কযা য়।
১.৫ প্রকল্পেয অথ িায়ল্পনয অফস্থা
াযণী ১.১: প্রকল্পেয ফেযবববেক ফযাে, অথ ি োড় ও ব্যয়
A_© eQi
2017-2018
2018-2019

wWwcwc eivÏ
150.00
150.00

GwWwc eivÏ
150.00
170.00

Qvo
148.50
112.50

(‡KvwU UvKv)
e¨q
148.03
101.3515

ফেযবববেক এবডব ফযাে ও ব্যয় ম িাল্পরািনা কল্পয কদখা মায় কম, প্রকল্পেয প্রথভ ফেল্পয ২০১৭-২০১৮ অথ িফেল্পয ফযাে
বের ১৫০.০০ ককাটি টাকা এফাং োড় ল্পয়বের ১৪৮.৫০ ককাটি টাকা। প্রকল্পেয আওতায় ব্যয় ল্পয়বের ১৪৮.০৩ ককাটি
টাকা মা এবডব ফযাল্পেয ৯৮.৬৫%। অযবদল্পক (২০১৮-২০১৯) অথ িফেল্পয কভাট ১৭০.০০ ককাটি টাকা অথ ি ফযাে য়,
ফতিভান ভয় ম িন্ত অথ ি োড় ল্পয়ল্পে ১১২.৫০ ককাটি টাকা মা এ ফেল্পযয কভাট ফযাল্পেয ৬৬.১৮%। োড়কৃত অল্পথ িয
১০১.৩৫১৫ ককাটি টাকা এবপ্রর ২০১৯ ম িন্ত খযি কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পে, মা োড়কৃত অল্পথ িয ৯০.০৯%।
১.৬ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান কাম িিভ







কোবটার কেবোং- ৯৩.১০ রক্ষ ঘনবভটায।
কভইনল্পটল্পনন্স কেবোং-২৫৬.৯০ রক্ষ ঘনবভটায।
ভাটিয ডাইক বনভিাণ-১৪ রক্ষ ঘনবভটায।
ি
ফাঁল্পয াইবরাং ও তযোয কফড়া বনভিাণ-৪ রক্ষ ফগবভটায।
কনৌ-িরাির ায়ক যঞ্জাভাবদ িয়-৬৫০টি।

৫.০০ বভটায োপট ও ৭৬.০০ বভটায প্রস্থ ম্ববরত কনৌ-মাল্পনয াযা ফেযব্যাী িরাির বনবিতকযল্পণয রল্পক্ষে গঙ্গা ও
দ্মা কনৌ-রুল্পটয নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুিায।
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১.৭ অঙ্গবববেক ফাস্তফ ও আবথ িক রক্ষেভাত্রা ও অগ্রগবত ম িাল্পরািনা (GwcÖj 2019 ম িন্ত)
mviYx ১.২ cªK‡íi mvwe©K AMÖMwZ
µwgK bs

eY©bv

(‡KvwU UvKv)
ev¯Íe AR©b
(% †gvU cÖKí)
20.71%
25%
6.03%
26.97%
66.18%

me©‡gvU UvKv

01.

1) g~j
2) ms‡kvwaZ
02.
µgcywÄZ AMÖMwZ (Ryb/18)
03.
2019 mv‡ji Avw_©K eivÏ I jÿ¨gvÎv
04.
GwcÖj (2019) gv‡m AMÖMwZ
05.
GwcÖj (2019) gvm ch©šÍ G eQ‡i AMÖMwZ
06.
GwcÖj (2019) gvm ch©šÍ A_© Qvo
Z_¨m~Î: gvwmK AMÖMwZ wi‡cvU©, GwcÖj 2019

956.00
148.03
170.00
52.3079
101.3515
112.50

mviYx ১.৩ cªK‡íi mvwe©K AMÖMwZ
(‡KvwU UvKv)
িঃ
নাং

wWwcwc/
AviwWwcwc Abyhvqx
cÖKí Kv‡Ri wewfbœ
As‡Mi bvg

1
K)

2
ivR¯^ e¨q

১.

msL¨v/cwigvY

cÖvKwjøZ
e¨q

জুন, ২০১৮ অথ ি ফেয
ম িন্ত িভপুু্বঞ্জত
অগ্রগবত

PjwZ eQi ২০১৮১৯ অথ িফেল্পযয
রক্ষেভাত্রা

২০১৮-১৯ অথ ি
ফেল্পযয GwcÖj ম িন্ত
অগ্রগবত

আবথকি

ফাস্তফ

আবথকি

ফাস্তফ

আবথকি

ফাস্তফ

4

5

6

7

8

9

10

11

কভিকতিায কফতন

৮ েন

০.৭০

০.০৫৬

-

.১৩৫০

-

-

২.

কভিিাবযল্পদয কফতন

৭ েন

১.৮৬

০.০১০২

-

০.০৬০০

-

৩.

বাতা (কভিকতিা ও
কভিিাবয)

১৫ েন

২.২৬

০.০৩৭২

০.২৩০০

-

0.1032
0.0447
0.1392

৪.

পল্পরয ক্ষবতপূযণ

৫০ কক্টয

০.২৫

-

-

০.০৩০০

-

-

৫.

অন্যান্য বফবফধ ব্যয়

কথাক

৭.৯০

০.৪৪৪১

-

০.৬৮৫০

-

-

৬.

কনারল্পটবন্স

৪৪২ ভা

১৩.০০

০.৯৭

১৫%

১.৯৪০০

৭.

াইল্পোগ্রাবপক েবয

৪.৩৫

-

-

-

-

-

৮.

প্রল্পকৌর েবয

৮৭০ বকঃবভঃ
২০০ ফগ ি
বকঃবভঃ

০.৪৪

-

০.০২০০

১৫%

-

৩০.৭৬

১.৫১৭৫

-

৩.১০০০

-

1.3753

১টি

০.৭৫

০.৭১৯

১০০%

১টি

০.৫০

০.৫০

২০%

০.২৮৮

Dc-‡gvU (ivR¯^)
খ)

g~jawbK e¨q

৯.

েী

১০.

ডফর
বকআ

ককবফন

কান্ডা

৪টি

১১.

স্পীড কফাট

১টি

০.১০

-

১২.

কবিউটায
মন্ত্রাাং

৩৪ টি

০.২০৮০

০.০১৩

ও

-

-

0.4182
২০% 0.6700

১০০%
-

4

-

-

-

িঃ
নাং

wWwcwc/
AviwWwcwc Abyhvqx
cÖKí Kv‡Ri wewfbœ
As‡Mi bvg

msL¨v/cwigvY

cÖvKwjøZ
e¨q

1
2
১৩. অবপ
যঞ্জাভ
(পল্পটাকবয়ায,
আইবএ, পোক্স ও
প্রল্পেক্টয)

4
৬টি

5
০.৬৬০

১৪.

কটবরল্পমাগাল্পমাগ
যঞ্জাভ

কথাক

০.০৪১০

১৫.

কোল্পভযা

৩টি

০.০১৫০

১৬. কনববল্পগন ায়ক
যঞ্জাভ

৬৫০টি

০.০৬৫০

১৭.

১৪ রক্ষ
ঘঃবভঃ

১৪.০০

৪.০০ রক্ষ ফগ ি
বভঃ

১০.০০

৯৩.১০ রক্ষ
ঘন বভঃ

২৩২.৭৫

২৫৬.৯০ রক্ষ
ঘন বভঃ

৬৪২.২৫

ভাটিয ডাইক বনভিাণ

১৮. ফাঁল্পয
াইবরাং
তেিায কফড়া বনভিাণ
১৯.

কোবটার কেবোং

২০. কভইনল্পটইল্পনন্স
কেবোং
উ-কভাট (মূরধন)

৯০৭.১৮

(গ)

বপবেকোর
কবিনল্পেবন্স

৯.০৩

(ঘ)

প্রাই কবিনল্পেবন্স

৯.০৩

ফ িল্পভাট

৯৫৬.০০

জুন, ২০১৮ অথ ি ফেয
ম িন্ত িভপুু্বঞ্জত
অগ্রগবত

PjwZ eQi ২০১৮১৯ অথ িফেল্পযয
রক্ষেভাত্রা

২০১৮-১৯ অথ ি
ফেল্পযয GwcÖj ম িন্ত
অগ্রগবত

আবথকি

ফাস্তফ

আবথকি

ফাস্তফ

আবথকি

ফাস্তফ

6
০.০০৬০

7

8
.০৫০০

9
২০%

10

11

৩৫%

৯%

৩৫%

২৫%

০%

২৫%

২০%

০%

২০%

১৫%

০.০২২

১০%

০.০০

১০%

০.০০

১৪২.২৭ ৬৮.৮০%
(৬১.১২%) (৬৪.০৬
রক্ষ ঘন
বভঃ)

৮.৪৬৮৬
(৭.৬৮%)

১৯৯.৬০ ৩১.১৪% ৯১.৪৭৮৮ ২৭%
(৩১.১৪%) (৮০ রক্ষ) (১৪.২৪%)
১৪৬.৫০

১৪৮.০৩

২০.৭১%

১৬৬.৯০

৯৯.৯৭৬২

১৭০.০০

২৫% ১০১.৩৫১৫ ২৬.৯৭%

Z_¨m~Î: gvwmK AMÖMwZ wi‡cvU, GwcÖj 2019
অগ্রগবত বফল্পিলণ: ভাবক অগ্রগবত প্রবতল্পফদন- GwcÖj 2019 ম িাল্পরািনা কযল্পর কদখা মায় কম, জুন ২০১৮ ম িন্ত
প্রকেটিয াভবষ্টক আবথ িক অগ্রগবত ১৪৮.০৩ ককাটি টাকা, মা প্রকল্পেয মূর ব্যল্পয়য ২০.৭১%। ২০১৮-১৯ অথ ি ফেল্পয
প্রকেটিয অনুকূল্পর ফযাে যল্পয়ল্পে ১৭০.০০ ককাটি টাকা। GwcÖj 2019 ম িন্ত অথ ি োড় ল্পয়ল্পে ১১২.৫০ ককাটি টাকা, মা
িরবত অথ ি ফেল্পয ফযােকৃত অল্পথ িয ৬৬.১৮%। GwcÖj 2019 ম িন্ত এ ফেল্পয প্রকেটিয আবথ িক অগ্রগবত ১০১.৩৫১৫
ককাটি টাকা মা ফযােকৃত অল্পথ িয ৯০.০৯% এফাং ফাস্তফ অগ্রগবত ২৬.৯৭%।
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১.8 µq cwiKíbv we‡kølY

mviYx-1.4 প্রকল্পেয াভবগ্রক প্রবকউযল্পভি প্ল্োন/কপ্রাগ্রাভ-১
(রক্ষ টাকা)
প্যাল্পকে
নাং

বডবব অনুাল্পয প্রবকউযল্পভি প্যাল্পকল্পেয বফস্তাবযত ফণ িনা

১
ক) ন্য
বেবড০১

২

বেবড০২

বেবড০৩

মানফানঃ েী-১টি, ডাফর ককবফন বক-আ-১টি, স্পীড
কফাট-১টি,
অবপ যঞ্জাভঃ (কবিউটায-৯টি  টাকা ০.৬০ রক্ষ/
প্রবতটি = টাকা ৫.৪ রক্ষ, ল্যাট-৪টি  টাকা ১.৫০
রক্ষ/প্রবতটি = টাকা ৬.০০ রক্ষ, বপ্রিায-৯টি  টাকা ০.৫০
রক্ষ/প্রবতটি = টাকা ৪.৫০ রক্ষ, ইউবএ-৯ রক্ষ,
পল্পটাকবয়ায-২টি  টাকা ১.৫০ রক্ষ/প্রবতটি = ৩.০০ রক্ষ
টাকা, স্কানায-২টি  টাকা ০.৫০ রক্ষ/প্রবতটি = টাকা ২.০০
রক্ষ, পোক্স-১টি  টাকা ০.৬০ রক্ষ/প্রবতটি, বডবেটার
কোল্পভযা-৩টি  টাকা ০.৫০ রক্ষ/প্রবতটি = টাকা ১.৫০,
প্ল্টায/ই বপ্রিায-১টি  টাকা ৪.০০ রক্ষ/প্রবতটি = টাকা
৪.০০ রক্ষ, প্রল্পেক্টয-১টি  টাকা ১.০০ রক্ষ/প্রবতটি =
টাকা ১.০০ রক্ষ, কটবরল্পমাগাল্পমাগ মন্ত্রাবদ (ল্পথাক) = টাকা
৪.১০ রক্ষ প্রবকউযল্পভিঃ কডস্কট কবিউটায-২টি, ল্যাট
কবিউটায-৪টি, বপ্রিায-২টি, ইউবএ-২টি, পল্পটাকবয়ায৩টি, আইবএ-২টি, পোক্স-১টি, বডবেটার কোল্পভযা-৩টি,
কভাফাইর-৩টি
কনৌ-িরাির ায়ক যঞ্জাভাবদ

ইউবনট

বযভাণ

প্রবকউযল্পভি
প্রবিয়া ও
(ধযন)

চুবক্ত
অনুল্পভাদন
কতৃি ক্ষ

অল্পথ িয
উৎ

৩

৪

৫

৬

৭

প্রাক্কবরত
ফযাে
(রাখ
টাকায়)
৮

াংখ্যা

৩

উন্মুক্ত
দযত্র িবত

প্রকে
বযিারক

বেওবফ

১৩৫.০০

াংখ্যা

৪৩

াংখ্যা

৬২০

উন্মুক্ত
দযত্র িবত
(ওটিএভ)

প্রকে
বযিারক

উন্মুক্ত
দযত্র িবত
(ওটিএভ)

প্রকে
বযিারক
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বেওবফ

৩৩.০০

৬৫০.০০
বেওবফ

কটন্ডাল্পযয
েন্য
আভন্ত্রণ
১০

ম্ভাব্য তাবযখ
চুবক্তয
চুবক্তয
তাবযখ
ভাবপ্তয
তাবযখ
১১
১২

জুরাই২০১৭

কল্পেম্বয২০১৭

বডল্পম্বয২০১৭

জুরাই২০১৭
কথল্পক
জুন২০১৮

কল্পেম্বয২০১৭
কথল্পক
কল্পেম্বয২০১৮

বডল্পম্বয২০১৭
কথল্পক
বডল্পম্বয২০১৮

জুরাই২০১৮

আগষ্ট২০১৮

জুন-২০১৯

ভন্তব্য

১৩
স্পীড কফাট
িয় কযা
য়বন
দদফিয়ল্পনয
বববেল্পত
অবপ
যঞ্জাভ
িল্পয়য
কল্পয়কটি
প্যাল্পকল্পেয
ফণ িনা িয়
িিবকত
অধ্যাল্পয়
কযা
ল্পয়ল্পে।

িয় কযা
য়বন।

বডবব অনুাল্পয প্রবকউযল্পভি প্যাল্পকল্পেয বফস্তাবযত ফণ িনা

প্যাল্পকে
নাং

ইউবনট

বযভাণ

প্রবকউযল্পভি
প্রবিয়া ও
(ধযন)

চুবক্ত
অনুল্পভাদন
কতৃি ক্ষ

অল্পথ িয
উৎ

প্রাক্কবরত
ফযাে
(রাখ
টাকায়)

ম্ভাব্য তাবযখ
কটন্ডাল্পযয
চুবক্তয
চুবক্তয
েন্য
তাবযখ
ভাবপ্তয
আভন্ত্রণ
তাবযখ

ভন্তব্য

খ) পূতিকাে
ডবিউবড
-১

(ক) কোবটার কেবোং ওয়াকি
(খ) কভইনল্পটল্পনন্স কেবোং ওয়াকি
(গ) ভাটিয ডাইক বনভিাণ
(ঘ) ফাঁল্পয াইবরাং ও তেিায কফড়া বনভিাণ

রক্ষ
৯৩.১০
ঘনবভটায
রক্ষ
২৫৬.৯০
ঘনবভটায
রক্ষ
১৪.০০
ঘনবভটায
রক্ষ
০৪.০০
ঘনবভটায

৮৯৯০০.
বডবএভ
(ফাাংরাল্পদ
কনৌ-ফাবনী)

িয়
াংিান্ত
ভন্ত্রীবা
কবভটি

১৬জুরাই,
২০১৭

বেওবফ

কভাট মূল্য

আগষ্ট
২০১৭

জুন,
২০২৫

পূতি কাে
প্যাল্পকল্পেয
ফণ িনা িয়
িিবকত
অধ্যাল্পয়
কযা
ল্পয়ল্পে।

জুন,
২০২৫

যাভি
কফায তথ্য
ারনাগাদ
ও াংমৄক্ত
কযা ল্পয়ল্পে

৮৯৯০০

গ) কফা
এবড০১

যাভি কফা

েনভা

৪৪২

এ এ এ
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বফআইডবি
বেওবফ
উটিএ

১৩০০.০

কফায কভাট িয় মূল্য

১৩০০.০

জুরাই,
২০১৭

অল্পক্টাফয,
২০১৭

বদ্বতীয় অধ্যায়
wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjbv c×wZ I mgqwfwËK Kg©cwiKíbv
২.১ যাভিক প্রবতষ্ঠাল্পনয কাম িবযবধ (ToR)
প্রকল্পেয বফফযণ (টভূবভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন ও াংল্পাধল্পনয অফস্থা, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও অথ িায়ন
কর cÖvmw½K তথ্য) ম িল্পফক্ষণ ও ম িাল্পরািনা;
২) প্রকল্পেয াবফ িক ও বফস্তাবযত অাংগবববেক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ ও আবথ িক) অগ্রগবতয তথ্য াংগ্র,বন্নল্পফন,
বফল্পিলণ াযণী/ করখবিল্পত্রয ভাধ্যল্পভ উস্থান ও ম িাল্পরািনা;
৩) প্রকল্পেয উল্পেশ্য অেিল্পনয অফস্থা ম িাল্পরািনা ও ম িল্পফক্ষণ এফাং প্রকে পরপ্রসু কযায েন্য গৃীত কাম িাফরী
প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ি বকনা তা ম িাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান কযা;

১)

৪)

৫)
৬)

৭)

৮)
৯)

১০)

প্রকল্পেয আওতায় িাবদত/িরভান বফববন্ন ণ্য, কাম ি ও কফা িল্পয়য (Procurement) কক্ষল্পত্র প্রিবরত
িয় আইন ও বফবধভারা (ববএ, ববআয, উন্নয়ন ল্পমাগী গাইডরাইন ইতোবদ) প্রবতারন কযা
ল্পয়ল্পে/ল্পে বক না ক বফলল্পয় ম িাল্পরািনা ও ম িল্পফক্ষণ;
প্রকল্পেয আওতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম ি ও কফা বযিারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয েন্য প্রল্পয়ােনীয়
েনফর আনুলবঙ্গক বফলয় ম িাল্পরািনা ও ম িল্পফক্ষণ;
প্রকল্পেয আওতায় াংগৃীত/ msMÖ‡ni প্রবিয়াধীন বফববন্ন ণ্য, কাম ি ও কফা াংবিষ্ট িয় চুবক্তল্পত বনধ িাবযত
কস্পববপল্পকন/BOQ/ToR, গুণগত ভান, বযভাণ অনুমায়ী প্রল্পয়ােনীয় বযফীক্ষণ/মািাইল্পয়য ভাধ্যল্পভ
াংগ্র কযা ল্পয়ল্পে বক না ক বফলল্পয় ম িাল্পরািনা ও ম িল্পফক্ষণ;
প্রকল্পেয ঝবুঁ ক অথ িাৎ ফাস্তফায়ন িবকিত বফববন্ন ভস্যা কমভন: অথ িায়ল্পন বফরম্ব, ণ্য, কাম ি ও কফা
িয়/াংগ্রল্পয কক্ষল্পত্র বফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থানায অদক্ষতা এফাং প্রকল্পেয কভয়াদ ও ব্যয় বৃবি ইতোবদয কাযণ
অন্যান্য বদক বফল্পিলণ, ম িল্পফক্ষণ ও ল্পম িাল্পরািনা;
প্রকল্পেয অনুল্পভাদন াংল্পাধন (প্রল্পমােে কক্ষল্পত্র), অথ ি ফযাে, অথ ি োড়, বফর বযল্পাধ ইতোবদ বফলল্পয় তথ্যউাল্পেয ম িাল্পরািনা ও ম িল্পফক্ষণ;
প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর রূপুয াযভানবফক ককল্পন্দ্র ভারাভার বযফন বনযাদ ও েতয, ভাংরা ল্পত
রূপুয ম িন্ত নদীয নাব্যতা উন্নয়ন ও াংযক্ষণ কতটুকু এফাং বকবাল্পফ ল্পফ ক বফলয়টি ম িাল্পরািনা ও
ম িল্পফক্ষণ কযল্পত ল্পফ;
প্রকল্পেয আওতায় িাবদত কেবোং কাম িিভ (
ম িাল্পরািনা ও ম িল্পফক্ষণ কযল্পত ল্পফ;

১১) প্রকে ভাবপ্তয য সৃষ্ট সুবফধাবদ কটকই কযায রল্পক্ষে সুবনবদ িষ্ট Exit plan ও ভতাভত প্রদান;
১২) প্রকল্পেয আওতায় িাবদত মূর কাম িিভমূল্পয কাম িকাবযতা ও উল্পমাবগতা বফল্পিলণ কযা এফাং বফল্পল
পরতা (Success Stories, মবদ থাল্পক) বফলল্পয় Av‡jvKcvZ কযা;
১৩) উবেবখত প্রাপ্ত বফববন্ন ম িল্পফক্ষল্পণয বববেল্পত াবফ িক ম িাল্পরািনা;
১৪) ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন বফবাল্পগয বযল্পত্র ফবণ িত প্রাযবম্ভক প্রবতল্পফদন ও চূড়ান্ত প্রবতল্পফদল্পনয সুবনবদ িষ্ট
কাঠাল্পভা অনুমায়ী উক্ত প্রবতল্পফদন প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ;
১৫) প্রল্পয়ােনীয় ও সুবনবদ িষ্ট সুাবয প্রণয়ন;
১৬) প্রকে াংবিষ্ট অন্যান্য প্রাবঙ্গক বফলয়াবদ; (i) প্রকে এরাকা কথল্পক াংগৃীত তথ্য, এপবেবডও স্থানীয়
ম িাল্পয়কভিারা আল্পয়ােন কল্পয মূল্যায়ন কাল্পেয বববেল্পত একটি মূল্যায়ন প্রবতল্পফদন প্রণয়ন এফাং িয়কাযী
াংস্থা (আইএভইবড) কতৃক
ি অনুল্পভাদন গ্রণ এফাং (ii) োতীয় ম িাল্পয়য একটি কভিারা আল্পয়ােন কল্পয
মূল্যায়ন কাল্পেয ম িল্পফক্ষণ (Finding) মূ অফবত কযা ও কভিারায় প্রাপ্ত ভতাভত ও সুাবযমূ
বফল্পফিনা কল্পয উক্ত প্রবতল্পফদনটি চূড়ান্ত কযা;
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১৭) যাভিক প্রবতষ্ঠান চুবক্তয তাবযখ কথল্পক িায ভাল্পয ভল্পধ্য ভীক্ষা াংিান্ত মাফতীয় কাম িিভ চূড়ান্ত কযল্পফ;
১৮) যাভিক প্রবতষ্ঠান কতৃি ক্ষ (আইএভইবড) কতৃক
ি বনধ িাবযত অন্যান্য বফলয়াফরী প্রবতারন কযল্পফ।
২.২ বনবফড় বযফীক্ষণ কাে বযিারনা িবত
wbweo cwiexÿY mgxÿvq cÖKí GjvKvi mKj ai‡bi DËi`vZvi AskMÖnYg~jK (Participatory Rural
Appraisal) c×wZ AbymiY Kiv n‡q‡Q, †hLv‡b cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i g‡a¨ †h †Kvb e¨w³ mgxÿv
Kvh©µ‡g AskMÖnY Kivi Rb¨ mgvbfv‡e my‡hvM cvb| G c×wZwU cÖKí ev¯Íevq‡bi eZ©gvb Ae¯’v cwiexÿY, b`xi
bve¨Zv e„w×, fvix gvjvgvj cwienY, Kv‡Mv© PjvPj, hvÎx RvnvR PjvPj, K…lK‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœqb,
hvÎx‡`i PjvPj mgq Kg I Kv‡Mv© cwien‡b Kg mgq BZ¨vw` wel‡য় cÖK‡íi cÖfve msµvšÍ wel‡q gvV ch©vq †_‡K
Z_¨ msMÖn Ges wewfbœ †m‡KÛvwi ‡iKW©/WKz‡g›U ch©v‡jvPbvi Kv‡R mswkøó mKj gnj‡K m¤ú„³ Kiv n‡q‡Q|
বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষাটি িাদল্পন আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক াক্ষাৎকায মথা প্রশ্নাফবরয ভাধ্যল্পভ Z_¨ msMÖn, কপাকা
গ্রু বডকান, প্রাথবভক ও কল্পকন্ডাযী তথ্য াংগ্র, বযল্পিাট ম িাল্পরািনা এফাং প্রকে এরাকায় বযদিন ইতোবদ কাম িিভ
বযিারনা কযা ল্পয়ল্পে। এোড়া প্রকল্পেয আওতায় িয় প্যাল্পকে মূল্পয (ভারাভার, বনভিাণ কাে ও কফা মূ) িয় প্রবিয়া
(দযত্র আফান, দযত্র মূল্যায়ন, িয় িবত অনুল্পভাদন, চুবক্তনাভা িাদন প্রৃতবত) বফযভান িয় নীবতভারায আল্পরাল্পক
কযা ল্পয়ল্পে বকনা তা যীক্ষা কযায েন্য বনল্পে ফবণ িত কভিিবত গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে |

2.3 ভীক্ষা বডোইন
eZ©gvb wbweo cwiexÿY mgxÿvq Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ `yB ai‡bi bgybv msMÖn c×wZ h_v msL¨vMZ (Quantitative)
I ¸YMZ(Qualitative) c×wZ we‡kølY c×wZ e¨eüZ n‡q‡Q, hv wb‡¤œ we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiv n‡jv:
K) msL¨vMZ we‡kølY
2.3.1 mivmwi mvÿvrKvi mgxÿv
msL¨vMZ Z_¨ we‡kølY c×wZ, cÖKí GjvKvq emevmiZ mivmwi cÖKí DcKvi‡fvMx h_v- mswkøó †b․-c‡_ †b․hvb
cwiPvjbvKvix e¨w³ (mv‡is), K…wlRxex, grm¨Rxex, e¨emvqx, †b․hv‡b PjvPjiZ hvÎx, †b․hvb e¨emvqx
DËi`vZv‡`i wbKU n‡Z KvVv‡gvMZ cÖkœvewji gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg I Gi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw` mivmwi
mvÿvrKv‡ii gva¨‡g msMÖn Kiv n‡q‡Q|
2.3.2 DcKvi‡fvMx DËi`vZvi bgybv msL¨v wba©viY
mgxÿv `j mgxÿvwU e¯‘wbôfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ wb¤œwjwLZ c×wZ‡Z DcKvi‡fvMx‡`i bgybv msL¨v wba©viY Kivi
cwiKíbv MÖnY K‡i| এ ভীক্ষা কাম িিল্পভয েন্য ctepiping citsmetsiSব্যফায কযা ল্পয়ল্পে। বনল্পেয
বযাংখ্যাল্পনয সূত্র ব্যফায কল্পয নুহনা াংখ্যা বনধ িাযণ কযা ল্পয়ল্পে:
Formula of Sample Determination Size:
We will make an attempt to estimate the accuracy level of the estimates expected to be attained
with this sample size. Following calculation shows an admissible/allowable error of 4% will
give a sample size 1200. This ensures an accuracy level of 96% of the estimates by conducting
the study with 1200 beneficiaries of the project area.
The formula is given by

Where,
n = Desired sample Size
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z = Standardized normal deviate usually set at 1.96, which corresponds to the 95% confidence
interval at 5% level of significance
p = Since information regarding project area indicators is absent thus we assume the maximum
variability, which is equal to 50% , navigation facilities in the different route in the project
area has increased around 50% due to the project implementation =0.5
q = 1-p=1-0.5=0.5
d= Allowable error = 4% = .04
Deff = Design Effect = 2.0
Using the above information, the sample size is determined as approximately as follows:

n = 600.25 *2.0= 1200.50 ~ 1200 in round figure.

mzZivs, m¤ú‚Y© msL¨vq n= 1200 Rb cÖKí DcKvi‡fvMx DËi`vZv|
২.৩.৩ নুহনা উেযদাতা বনফ িািন িবত ও বফতযণ
‡b․-cwienb gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M evsjv‡`k Af¨šÍixY †b․-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K ev¯Íevqbvaxb
Ògsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ cÖKí †b․-c‡_ ‡b․hvb mg~n
iƒccyi cvigvYweK ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi, gsjv n‡Z iæccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb
I msiÿY Ges mswkøó †b․-c‡_ Kg mg‡q Ges ¯^í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwienb Kivi j‡¶¨ cÖvq 460 wK.wg
†b․-c‡_i mgm¨v msKzj GjvKvq †WªwRs Gi gva¨‡g cÙv I M½v b`xi bve¨Zv 5 wgUvi DbœxZ Kiv hvi d‡j mviv
eQi a‡i wbiwew”Qbœ †b․c‡_i PjvP‡ji c_ Db¥³ Kivi j‡ÿ¨ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q| eZ©gv‡b
wZbwU †Rjvq Lb‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q (mviwY-2.1)| wZbwU ‡Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq 42wU †WªwRs
c‡q‡›U/†g․Rvq Kvh©µg Pjgvb|
cÖ_g av‡c 42 wU ‡WªwRs c‡q›U/‡g․Rv †_‡K Systematic Sampling Gi gva¨†g 14 wU ‡WªwRs c‡q›U/‡g․Rv
†bqv n‡q‡Q| wØZxq av‡c 14 wU †b․- Lbb c‡_ Probabilty Proportional to Size c×wZ Abzmvi 1200
Rb DcKvi‡fvMx‡`i web¨vm Kiv n‡q‡Q|
mviYx 2.1: cÖK‡íi AvIZvq ev¯Íevqaxb KvR Abzhvqx †bŠ-c‡_i ‡WªwRs c‡q›U/‡gŠRv ZvwjKv
িবভক নাং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

†WªwRs c‡q›U/†gŠRv
dzimvnvU
DivKv›`v
bqbmyK
gvwjKv›`v
Pi aywb&P
MvwQqv`vnv
Pi jÿxKzj
Pi †mvbvKvb`ªv
Kvwejcyi
Pi RvwRiv
`vBiv ivbxbMi
Pi Lvbcyi
K…ò bMi
Av‡jvKw`qv

BDwbqb bvg

‡mM‡g›U bv¤^vi

Dc‡Rjv bvg

‡Rjv bvg

ivRevox m`i

ivRevox

myRvbMi

cvebv

cvsmv

ivRevox

eivU
1
wgRvbcyi
wgRvbcyi

2

P›`bx
wgRvbcyi
bvwRi MbR

3
4

iZbw`qv
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িবভক নাং
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

†WªwRs c‡q›U/†gŠRv
mvnvwgicyi
Pi Avdiv
bvivqYcyi
ZvivBKvw›`
K¨vjvbcyi
‡fvjvBWvw½
K…wËevmw`qv Pi
kÖx K…òcyi
Pi Zvivcyi
Pi ejivgcyi
RU KvKzwiqv
gvS cvov
M½vaviw`qv
mvw`ivRcyi
KvwjKvcyi
Ivgevjvencyi
Lvm Pi
Pi fevbxcyi
Pzqv cvov
nvZvm nvwocyi
evwj`vnv
Kv‡jvqv
jvÿxKzj
myjZvbcyi
KvK`vnv K…wZbMi
cwÂg Pi
cwÂg evwni Pi
cwÂg evwni Pi

BDwbqb bvg

‡mM‡g›U bv¤^vi

nvevmcyi

5

evnv`yicyi

6

Dc‡Rjv bvg

‡Rjv bvg

cvsmv

ivRevox

cvsmv

ivRevox

Pi Zvivcyi
7

fvoviv
fvoviv

8

cvebv m`i

cvebv

‡`vMvwQ
9
fvoviv
nvZvkcyi

Kzwóqv m`i
10
KzgviLvjx

Kvqv
evnvjevwoqv

11
12
13
14

evnxicyi

Kzwóqv

wgicyi
‡fovgviv

mviYx 2.2: cÖK‡íi AvIZvq ev¯Íevqaxb KvR Abzhvqx †bŠ-c‡_i bgzbv ‡WªwRs c‡q›U/‡gŠRv ZvwjKv
িবভক
নাং
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

†WªwRs c‡q›U
/†gŠRv
DivKv›`v
Pi aywb&P
Pi †mvbvKvb`ªv
`vBiv ivbxbMi
Av‡jvKw`qv
bvivqYcyi
‡fvjvBWvw½
Pi Zvivcyi
gvS cvov
KvwjKvcyi
Pi fevbxcyi
evwj`vnv
myjZvbcyi
cwÂg evwni Pi

BDwbqb bvg

‡mM‡g›U bv¤^vi

Dc‡Rjv bvg

‡Rjv bvg

eivU
wgRvbcyi

1
2

ivRevox m`i

ivRevox

bvwRiMÄ
iZbw`qv
Nvevmcyi
evnv`yicyi
Pi Zvivcyi
Fvoviv
‡`vMvwQ
Fvoviv
nvZvkcyi
Kvqv
Evnxicyi

4

myRvbMi

cvebv

cvsmv

ivRevox

cvebv m`i

cvebv

5
6
7
8
9
10
13
11

Kzwóqv m`i
KzgviLvjx
‡fovgviv

Kzwóqv

cÖKí DcKvi‡fvMx bgybv msL¨v 1200 Rb‡K 14wU ‡WªwRs c‡q›U/‡g․Rv mswkøó BDwbq‡b AvbycvwZK nv‡ii
wfwË‡Z bgybv cÖKí DcKvi‡fvMxi msL¨v wbav©iY Kiv n‡q‡Q| bgybv wba©vi‡Yi ci cÖ‡Z¨KwU †b․-c_ AÂj †_‡K
e¨emvqx e¨w³, grm¨Rxex, K…wl Kv‡R wb‡qvwRZ e¨w³, †b․-hvb hvÎx Ges cÖKí †_‡K DcKvi‡fvMx e¨w³
Convenience Sampling/Purposive Sampling Gi wfwË‡Z wbev©Pb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ cÖKí DcKvi‡fvMx
DËi`vZv‡`i bgybv wbe©vPb I weZi‡Yi mvi-ms‡ÿc cÖ`Ë n‡jv:
2.3.4 †bŠ-c_ I †Rjv Abymv‡i bgybv DcKvi‡fvMx‡`i msL¨v
bgybv DcKvi‡fvMxi msL¨v AvbycvwZK nv‡i bgybv †b․-c_ Abyhvqx c«Kí †Rjv¸‡jvi BDwbq‡bi RbmsL¨vi
AvbycvwZK nv‡i web¨vm Kiv nq|
for

01,02 ……14.

Where
is the Population (Total number of population by Union) in the ith Union, is the
total sample size, ni is the ith sample size of the ith Union and
is the total size of the
population.

mviYx 2.3: cÖK‡íi AvIZvaxb BDwbqbwfwËK RbmsL¨vi msL¨v
‡Rjv bvg

Dc‡Rjv bvg
ivRevox m`i

ivRevox
vsmv
myRvbMi
cvebv

Kzwóqv

cvebv m`i
Kzwóqv m`i
KzgviLvjx
‡fovgviv

BDwbqb bvg
eivU
wgRvbcyi
iZbw`qv
Nvevmcyi
evnv`yi cyi
bvwRi MbR
Pi Zvivcyi
‡`vMvwQ
Fvoviv
nvZvkcyi
Kvqv
evnxicyi

BDwbqbwfwËK RbmsL¨v
20024
33641
29462
33983
20429
23040
29768
84015
51866
29698
33552
24915

1

mviYx 2.4: cÖK‡íi AvIZvaxb BDwbqbwfwËK RbmsL¨vi msL¨v bgzbv DcKvi†fvMx†`i web¨vm
‡Rjv bvg

Dc‡Rjv bvg
ivRevox m`i

ivRevox
vsmv
myRvbMi
cvebv

Kzwóqv

cvebv m`i
Kzwóqv m`i
KzgviLvjx
‡fovgviv

BDwbqb bvg
eivU
wgRvbcyi
iZbw`qv
Nvevmcyi
evnv`yicyi
bvwRiMÄ
Pi Zvivcyi
‡`vMvwQ
Fvoviv
nvZvkcyi
Kvqv
evnxicyi
‡gvU bgybv DcKvi‡fvMxi msL¨v

1

weweGm, †mÝvm , 2011
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DcKvi‡fvMx‡`i msL¨v
58
97
85
98
59
68
86
243
150
86
97
73

1200

L) গুণগত তল্পথ্যয বফল্পিলণ
বনবফড়
ল্পরা:





বযফীক্ষণ ভীক্ষা কাম িিল্পভ গুণগত তথ্য াংগ্র ও বফল্পিলল্পণয েন্য কম কর িবত অফরম্বন কযা ল্পয়ল্পে তা
কল্পকন্ডাযী ডকুল্পভি ম িাল্পরািনা ও বফল্পিলণ;
কপাকা গ্রু বডকান (FGD),
কী ইনপযল্পভি ইনটাযববউ (KII) এফাং
কক স্টাবড ভীক্ষা িবত।

‡m‡KÛvwi WKz‡g›U ch©v‡jvPbv I we‡kølY
 ‡m‡KÛvwi WKz‡g›U †_‡K cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| civgk©K `j ev¯ÍevqbKvix ms¯’v h_v Project
Office, BIWTA, IMED Ges Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Ges wewfbœ Kg©KZ©vi mn‡hvwMZvi gva¨‡g Kvh© m¤úv`b
K‡i‡Q|
 civgk©K `j cÖK‡íi ev¯Íe Ges Avw_©K AR©bmg~n ch©v‡jvPbv K‡i‡Qb| ev¯ÍevwqZ cÖK‡íi Avw_©K AMÖMwZ
†hgbt
K) eQi Abyhvqx cÖK‡íi wewfbœ A‡½i g~j I cÖK…Z Li‡Pi Zzjbv
L) A½ Abyhvqx ev¯ÍevwqZ cÖK‡íi e¨q
M) Kvh© m¤úv`b e¨q
N) gvjvgvj, wbg©vY mvgMÖx I †mev µq cÖwµqv
O) প্রকে গ্রণ, অনুল্পভাদন ও াংল্পাধল্পনয কমৌবক্তকতা ও বফচুেবত (মবদ থাল্পক)
P) প্রকল্পেয ফাস্তফ আবথ িক ও কবৌত রক্ষেভাত্রায বফযীল্পত অগ্রগবত ও অেিন
Q) িয় প্রবিয়ায় যকাবয নীবতভারা অনুযণ ফা বফচুেবত (মবদ থাল্পক) ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ
R) কস্পববপল্পকন অনুাল্পয কাম ি িাদন ইতোবদ ম িল্পফক্ষণ ও ম িাল্পরািনা কযা ল্পয়ল্পে।
‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD)t ¸YMZ we‡køl‡Yi Rb¨ bgybv cÖKí GjvKvq 2wU K‡i 14wU ‡WªwRs c‡q›U GjvKvq
‡gvU 28wU GdwRwW (FGD) Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K FGD-‡Z b~¨bZg 10 Rb AskMÖnYKvix wQj Ges cÖ‡Z¨K
GdwRwW‡Z cÖK‡íi AvIZvq mgRvZxq e¨w³eM© (Kv‡M©v PvjK, iæccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi mswkøó Kg©KZv©,
K…wlRxex, grm¨Rxex, ‡f‡mj hvÎx Ges e¨emvqx e¨w³) AskMÖnY K‡i| GdwRwW DËi`vZv‡`i KvQ †_‡K
GdwRwW MvBWjvBbm-Gi gva¨‡g cÖK‡íi Kg©KvÛ I Gi cÖfve mswkøó wewfbœ ¸YMZ Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q|
cÖwZwU FGD cÖKí GjvKvi Ggb GKwU RvqMvq Kiv n‡q‡Q hv‡Z AskMÖnYKvix D³ ¯’v‡b mn‡R Avm‡Z cv‡i Ges
Aev‡a gZvgZ cÖ`vb Ki‡Z cv‡i| me©‡gvU 28wU FGD Kivi d‡j cÖvq 280 Rb AskMÖnYKvix gZvgZ w`‡Z
‡c‡i‡Q| GdwRwW¸‡jv GdwRwW MvBWjvBb (cwiwkó-2) Abymv‡i cwiPvwjZ n‡q‡Q|
gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi (KII)t KII cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q cÖKí ev¯Íevq‡bi mv‡_ m¤ú„³ gyL¨ e¨w³eM© Z_v
cÖKí cwiPvjK, mswkøó †Rjv ch©v‡q mswkøó Kg©KZ©v/cÖ‡K․kjx Ges weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awdm-Gi cÖKí
mswkøó Kg©KZ©vi mgš^‡q| weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awd‡m cÖKí mswkøó m¤ú„³ gyL¨ e¨w³eM© Z_v cÖKí cwiPvjK,
mswkøó Kg©KZv©i mv‡_ 4wU KII m¤úbœ Kiv n‡q‡Q, iæccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi mswkøó Kg©KZv©i mv‡_ 2wU
Ges cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwWi mswkøó Kg©KZ©vi mv‡_ 4wU KII m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 14wU bgybv ‡WªwRs
c‡q›U †_‡K mswkøó weAvBWweøDwUG Kg©KZ©v Ges †f‡mj Acv‡iUi/mv‡is‡`i KvQ †_‡K †_‡K 14 wU KII m¤úbœ
Kivmn †gvU 24wU KII m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi gyL¨ e¨w³e‡M©i mv‡_ KII cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU KII
Checklist e¨envi Kiv n‡q‡Q| KII ¸‡jv‡Z AskMÖnYKvix‡`i mvÿvrKvi MÖnYKv‡j cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk¨
Abymv‡i ev¯Íevqb, AR©b I cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v; cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb msµvšÍ
LuywUbvwU welq; cÖK‡íi gvjvgvj, µq cÖwµqv I Avw_©K e¨q; cÖK‡íi cÖfve; cÖKí ev¯Íevqb, e¨e¯’vcbv Ges †WªwRs
Kv‡Ri mej (Strength), `ye©j (Weakness), my‡hvM (Opportunity) I SuywK (Threat) we‡kølY Ges cÖKí
Dbœq‡b mycvwikmn LyuwUbvwU welq¸‡jv cÖvavb¨ ‡c‡q‡Q|
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‡Km ÷vwWt DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Dci cÖK‡íi Kvi‡Y m…ó mydj I ¶wZKi w`K m¤úwK©Z Z_¨ msMÖ‡ni
Rb¨ cÖKí GjvKvq †gvU 08wU †Km ÷vwW Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ cyiæl I gwnjv DfqB AšÍf©y³ wQj hviv cÖK‡íi
gva¨‡g mivmwi DcK…Z n‡q‡Qb ev ¶wZMÖ¯Í n‡q‡Qb|
ev¯Íe Ae¯’v ch©‡eÿY t civgk©K I gvVKg©x †b․-c‡_i cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae¯’v mivmwi cwi`k©b I ch©‡eÿY
K‡ib| weAvBWweøDwUGÕi mnvqZvq mv‡f© †f‡m‡ji gva¨‡g Ges mivmwi cwigvc K‡i LbbK…Z GjvKv I b`xi
MfxiZv hvPvB Kiv n‡q‡Q| GQvov Lb‡bi `yiZ¡ I cwigvY Ges ‡WªwRs g¨v‡Uwiqvj †djvi ¯’vb ইতোবদ cwi`k©b I
ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q|
স্থানীয় ম িাল্পয় কভিারায আল্পয়ােনt ভাঠ ম িাল্পয় তথ্য াংগ্রকাল্পর AvBGgBwW-Gi Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv
mv‡c‡ÿ াফনা কেরায দয উল্পেরায় প্রকে িবকিত বফলল্পয় ভত বফবনভল্পয়য রল্পক্ষে একটি স্থানীয় ম িাল্পয়য
কভিারায আল্পয়ােন কযা ল্পয়ল্পে। ‡÷K‡nvìvi‡`i g‡a¨ Kg©kvjvq Dcw¯’Z wQ‡jb cÖKí GjvKvq emevmKvix me
ai‡bi DcKvi‡fvMx RbMY †hgb K…lK, grm¨ Pvlx, ‡b․c‡_i hvÎx, e¨emvqx, mv‡is, iƒccyi cvigvYweK †K‡›`ª
wbhy³ Kg©KZ©v, ¯’vbxq †bZ…e„›`, wkÿK, QvÎ, mvgvwRK cÖwZwbwa BZ¨vw`mn mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q
weAvBWweøBwU-Gi mswkøó Kg©KZv©MY| GQvovI AvBGgBwWi Kg©KZ©ve„›` ¯’vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvq Dcw¯’Z wQ‡jb|
‡óK‡nvìvi‡`i mv‡_ †hme welqe¯‘ wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q †m¸‡jv wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv:















GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv
cÖKí cÖYq‡b ¯’vbxq RbcÖwZwbwa ev RbM‡Yi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q wK bv;
cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~n
cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv eZ©gv‡b Kvh©Ki Ae¯’v;
‡WªwRs Gi d‡j AwR©Z myweavmg~n
iƒccyi cvigvYweK †K‡›`ªi fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi Ki‡Z cÖK‡íi cÖfve
mswkøó †b․-hv‡b Kg mg‡q Ges ¯^í gvjvgvj I hvÎx cwien‡b cÖK‡íi cÖfve
cY¨ evRviRvZKiY I hvÎxevnx †b․hvb mg~‡ni wbwe©Nœ PjvP‡j cÖK‡íi cÖfve
K…wl dmj Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve
gv‡Qi Drcv`b e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq Kg©ms¯’vb m„wó
cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„w×‡Z cÖfve
cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n
cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SzuwKc~Y© w`Kmg~n

২.৩.৫. নুহনা াংখ্যায াংবক্ষপ্ত বফফযণ
mviYx-2.4 ms‡ÿ‡c bgybv DËi`vZvi msL¨v Ges aiY
Kvh©µg

AskMÖnYKvix/
DËi`vZv

K. msL¨vMZ mgxÿv
K-1.DcKvi‡fvMx
mgxÿv:(cÖkœvewj
DcKvi‡fvMx
e¨envi K‡i mivmwi
mvÿvrKvi)
L. ¸YMZ mgxÿv
L-1: Gd wR wW
‡gvU 28 wU GdwRwW
cÖwZwU GdwRwW †Z
10 Rb AskMÖnYKvix

DËi`vZvi
msL¨v

1200

280
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DËi`vZvi aib

cÖKí GjvKvq emevmKvix DcKvi‡fvMx RbMY
(gwnjv I cyiæl) †hgb ¯’vbxq K…lK, grm¨Rxex,
grm¨ e¨emvqx, Kv‡Mv© e¨emvqx, ‡b․-hvb hvÎx
BZ¨vw`|
mgRvZxq e¨w³eM© †hgb Kv‡M©v PvjK, K…wlRxex,
grm¨Rxex, hvÎx Ges e¨emvqx|

Kvh©µg

AskMÖnYKvix/
DËi`vZvi
DËi`vZvi aib
DËi`vZv
msL¨v
L-2: gyL¨ e¨w³e‡M©i cÖKí ev¯Íevqb I
weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awdm, cÖKí cwiPvjK,
mvÿvrKvi
e¨e¯’vcbvi
mv‡_
mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q weAvBWweøDwUG-Gi
m¤ú„³ gyL¨ Kg©KZ©v/
mswkøó cÖ‡K․kjx, iæccyi cvigvYweK we`y¨r
e¨w³eM©
†K‡›`ªi mswkøó Kg©KZv© Ges cwiKíbv Kwgkb I
24
AvBGgBwW-Gi cÖKí mswkøó e¨w³eM©/weÁvb I
cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi mswkøó Kg©KZ©v
‡f‡mj Acv‡iUi/
‡f‡mj Acv‡iUi/ gv÷vi
gvóvi
L-3t †Km ÷vwW
cÖKí
GjvKvi
08
Kv‡M©v PvjK, K…wlRxex, grm¨Rxex, ‡f‡mj hvÎx
DcKvi‡fvMx
Ges e¨emvqx e¨w³
L-4: ev¯Íe Ae¯’v
bgybv 14wU weAvBWweøDwU Gi mnvqZvq mv‡f© †f‡m‡ji
ch©‡eÿY
‡WªwRs
gva¨‡g LbbK…Z GjvKv I b`xi MfxiZv hvPvB
c‡q›U
Kiv n‡q‡Q| GQvov Lb‡bi `~iZ¡¡ I cwigvY Ges
‡WªwRs g¨v‡Uwiqvj †Kv_vq ‡djv nq Zv cwi`k©b
I ch©‡eÿY (†PKwj÷ Abymv‡i) Kiv n‡q‡Q|
২.৪. ভীক্ষা কাল্পে ব্যফহৃত বনল্পদ িক/সূিকুহ
বনবফড় বযফীক্ষণভীক্ষা কাল্পেয উল্পেশ্য অেিল্পনয েন্য ব্যফহৃত বফববন্ন সূিক ফা বনল্পদ িক বনল্পে প্রদে ল্পরা:
‡kªYxweb¨vm
‡WªwRs,
Rwg
AwaMÖnY
Ges
jxR m¤ú©wKZ

wbweo cwiexÿY mgxÿvi wb‡`©kK (Indicator)
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi RbMY Kxfv‡e DcK…Z n‡q‡Q|
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi GjvKvi RbMY †Kvb fv‡e ÿwZMÖ¯Í n‡q‡Q|
‡WªwRs Gi gvwU †Kv_vq †djv n‡q‡Q
‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi wKfv‡e DcKv‡i G‡m‡Q|
iæccyi
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j iæccyi cvigvYweK we`y¨r †K›`ª Kxfv‡e DcK…Z n‡q‡Q|
cvigvYweK we`y¨r cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j iæccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K‡›`ªi cÖ‡qvRbxq gvjvgvj cwienb Kiv
†K‡›`ªi
myweav m¤¢e Kiv n‡”Q wK bv?
msµvšÍ
‡b․-hvb
Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi myweav
e¨enviKvix
mviv eQi a‡i †b․-hvb PjvP‡ji e¨e¯’v
hvÎx‡`i Dci ¯‥zj/ K‡j‡Ri †Q‡j-‡g‡q‡`i hvZvqv‡Zi myweav
cÖfve msµvšÍ
bvix, wkï I cÖwZeÜx‡`i hvZvqv‡Zi msL¨v
‡b․-hvb
‡b․-hvb PjvP‡ji my‡hvM e„w×
cwiPvjbvKvix‡`i MšÍe¨ ¯’v‡b †cuu․Qv‡bvi mgq n«vm
(mv‡is)
Dci
cÖfve msµvšÍ
e¨emvqx‡`i Dci b`xi bve¨Zv (†b․- cwien‡bi) my‡hvM e„w×
cÖK‡íi cÖfve
mviv eQi a‡i †b․-hvb PjvP‡ji e¨e¯’v
cY¨ cwien‡b mgq I LiP
K…wli
Dci cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j dmj Pv‡l ‡m‡Pi AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w×
cÖK‡íi cÖfve cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GKB Rwg‡Z erm‡i dmj Pv‡li msL¨v (wbweoZv) e„w×
msµvšÍ
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms¯’vb
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq dm‡ji evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav
grm¨Rxex‡`i
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j gv‡Qi Drcv`b e„w×
Dci
cÖfve cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j grm¨ kÖwg‡Ki Kg©ms¯’vb
msµvšÍ
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav
15

‡kªYxweb¨vm
Av_©-mvgvwRK
Dbœqb msµvšÍ

wbweo cwiexÿY mgxÿvi wb‡`©kK (Indicator)
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j AÎ GjvKvi f~wgnxb I `wi`ª cwiev‡ii (we‡klZt gwnjv‡`i)
Kg©ms¯’vb I Avq
cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„w×
gvj Lvjv‡m kÖwg‡Ki msL¨v e„w×
cwi‡ek Dbœqb cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki cÖfve
msµvšÍ
cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i cÖK‡íi cÖfve
cÖK‡íi mej I cÖK‡íi mej w`Kmg~n wPwýZ Kiv;
`ye©j w`Kmg~n
cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Kiv;
cÖK‡íi Kvi‡Y wK ai‡Yi my‡hvM m„wó n‡”Q ev n‡Z cv‡i;
cÖK‡íi SuywKc~Y© w`Kmg~n;
mycvwikgvjv
cÖK‡íi cÖfve Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ;
cÖK‡íi me‡P‡q fvj w`K¸‡jv Ab¨vb¨ cÖK‡íi ‡ÿ‡Î AbymiY Kivi mycvwik cÖ`vb|
২.৫ ডাটা এবি প্রবিয়াকযণ, বফল্পিলণ এফাং প্রবতল্পফদন প্রণয়ন
ভাঠ ম িাল্পয়য তথ্য াংগ্র কাম িিভ সুিারুরূল্প িন্ন কযায াাাব াংগৃীত তথ্য কবিউটায এবি ও বফল্পিলল্পণয
েন্য কবিউটায কপ্রাগ্রাভ দতবয কযা ল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র MS Access এফাং SPSS ব্যফহৃত ল্পয়ল্পে। এবি কাম ি
িাদল্পনয য কডটা বফল্পিলল্পণয েন্য প্রল্পড ডাটা কটবুরায পল্পভ ি উস্থান, গ্রাপ/িাট ি ইতোবদয ভাধ্যল্পভ তথ্য উস্থান
ও প্রবতল্পফদন প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পে।
2.6 cÖwZ‡e`b cÖYqb
cÖwZ‡e`b ‣Zwi‡Z gvb m¤úbœ dig¨vU (web¨vm) e¨envi Kiv n‡q‡Q hv‡Z K‡i mgxÿvi mg¯Í djvdj mn‡RB
cÖK‡íi eZ©gvb m~PK K‡›Uªvj m~P‡Ki mv‡_ Zzjbv Kiv hvq| civgk©K cÖwZ‡e`b •Zwii wewfbœ ch©v‡q Kv‡Ri
AMÖMwZ I djvdj mswkøó KZ©„cÿ‡K AewnZ K‡i‡Qb|
cÖwZ‡e`‡bi
aiY
cÖviw¤¢K
cÖwZ‡e`b

cÖwZ‡e`‡bi welqe¯‘

Rgvi ZvwiL

cÖwZ‡e`‡bi
msL¨v
20 Rvbyqvwi
35 Kwc
2019 (Pzw³ (‡UKwbK¨vj KwgwU
¯^vÿ‡ii 15 w`b 15+ w÷qvwis
ci)
KwgwU 20)
19 gvP© 2019
35 Kwc
(Pzw³ ¯^vÿ‡ii
(‡UKwbK¨vj
75 w`b ci)
KwgwU 15+
w÷qvwis KwgwU
20)

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`‡b mgxÿvi bKkv I Z_¨ msMÖ‡ni
BÝUªy‡g›U/ cÖkœvewj/ ‡PKwj÷ Ges Kv‡Ri cwiKíbvmn
we¯ÍvwiZ Kg©Kv‡Ûi weeiY wQj| GQvov wbw`©ó ‡jvKej
e›Ub Ges mgxÿvi Z_¨ msMÖ‡ni we¯ÍvwiZ eY©bvI wQj|
1g Lmov
civgk©K gvVch©v‡qi Z‡_¨i wfwË‡Z ‡UKwbK¨vj
cÖwZ‡e`b
KwgwU‡Z Dc¯’vc‡bi Rb¨ Lmov cÖwZ‡e`b •Zwi
K‡i‡Q| Lmov cÖwZ‡e`‡b Dcv‡Ëi M‡elYv Ges Lmov
djvd‡ji we‡kølwY Z_¨ mg~‡ni D‡jøL i‡q‡Q| GQvovI
G‡Z cÖ‡qvRbxq ‡Uwej, ZvwjKv, wek` we‡kølYg~jK
KvVv‡gv, M‡elYvjä djvdj Ges Lmov mycvwik
i‡q‡Q| ‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z
civgk©K cÖwZôvb Lmov P~ovšÍ cÖwZ‡e`b •Zwi K‡i hv
cieZ©x‡Z w÷qvwis KwgwUi mfvq Dc¯’vcb Kiv nq|
2q Lmov P~ovšÍ w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z civgk©K cÖwZôvb 08 GwcÖj 2019
75 Kwc
cÖwZ‡e`b
2q Lmov cÖwZ‡e`b •Zwi K‡i hv cieZ©x‡Z RvZxq (Pzw³ ¯^vÿ‡ii (োতীয় কভিারা)
Kg©kvjvq Dc¯’vcb Kiv nq|
90 w`b ci)
Lmov P~ovšÍ
RvZxq Kg©kvjvi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z civgk©K cÖwZôvb 20 GwcÖj 2019
35 Kwc
cÖwZ‡e`b
Lmov P~ovšÍ cÖwZ‡e`b •Zwi K‡i hv cieZ©x‡Z w÷qvwis (Pzw³ ¯^vÿ‡ii (‡UKwbK¨vj KwgwU
KwgwUi mfvq Dc¯’vcb Kiv nq|
100 w`b ci)
15+ w÷qvwis
KwgwU 20)
৬০
P~ovšÍ cÖwZ‡e`b w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z civgk©K cÖwZôvb 12 Ryb, 2019
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cÖwZ‡e`‡bi
aiY

cÖwZ‡e`‡bi welqe¯‘

Rgvi ZvwiL

KZ©„K P~ovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv n‡q‡Q| P~ovšÍ
cÖwZ‡e`bwU evsjv I Bs‡iwR Dfq fvlvq cÖYxZ n‡q‡Q|

(Pzw³ ¯^vÿ‡ii
120 w`b ci)

cÖwZ‡e`‡bi
msL¨v
(ফাাংরা ৪০ ও
ইাংল্পযবে ২০)

2.7 Kg© cwiKíbv
27/12/2018 Zvwi‡L ev¯Íevqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_ ¯^v¶wiZ Pyw³ Abyhvqx wbw`©ó mg‡qi g‡a¨
mgx¶v Kvh©µg mgv‡ßi j‡¶¨ GKwU mgqwfwËK Kg©-cwiKíbv wb‡gœ ‡`Iqv njµwgK
Kvh©vewj
K) Lmov cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj Ges AvBGgBwW‡Z
‡UKwbK¨vj KwgwUi mfv
L)
‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvgZ mv‡c‡ÿ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b ms‡kvab
I `vwLj Ges AvBGgBwW‡Z w÷qvwis KwgwUi mfv
M)
P~ovšÍ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b `vwLj
N)
Z_¨ msMÖnKvix‡`i cÖwk¶Y
O)
Z_¨ msMÖn I Kvh©µg cwi`k©b
P)
¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv
Q)
WvUv Gw›U«, ‡fwiwd‡Kkb, WvUv cÖ‡mwms, WvUv GbvjvBwmm, 1g
Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj
R) ‡UKwbK¨vj KwgwU mfvq 1g Lmov cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv
S) cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 2q Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I w÷qvwis
KwgwUi mfvq Dc¯’vcb
T) 2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i P~ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I
RvZxq Kg©kvjvq Dc¯’vcb
P)
P~ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i P~ovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb I
m¤úv`bvi Rb¨ Dc¯’vcb
Q)
m¤úv`bvi wfwË‡Z PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Ges P~ovšÍ Bs‡iwR fvm©b
cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj
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gq
27/12/2018 n‡Z 16/01/2019
16/01/2019 n‡Z 27/01/2019
27/01/2019 n‡Z 30/01/2019
31/01/2019 n‡Z 05/02/2019
07/02/2019 n‡Z 21/02/2019
24/02/2019 n‡Z 25/02/2019
21/02/2019 n‡Z 25/03/2019
27/03/2019n‡Z 31/03/2019
02/04/2019 n‡Z 08/05/2019
09/05/2019 n‡Z 20/05/2019
21/05/2019 n‡Z 30/05/2019
12 Ryb 2019

Z…Zxq Aa¨vq
djvdj ch©v‡jvPbv
3.1 cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v we‡kølY
Ògsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ kxl©K Pjgvb cÖK‡íi
cwiKwíZ D‡Ïk¨ I Zv AR©‡bi Zzjbv eY©bv Kiv njt
cwiKwíZ D‡Ïk¨mg~n
D‡Ïk¨ AR©b
1. iƒccyi cvigvYweK we`y¨r  LbbK…Z †b․-iæ‡U weMZ Ryb/18-‡Z cÖ_g evi iƒccyi cvigvYweK we`y¨r
†K‡›`ªi fvix gvjvgvj cwienb
†K‡›`ªi fvix gvjvgvj GKwU Rvnv‡Ri gva¨‡g gsjv †_‡K cÖKí GvjvKv
wbivc` I mnRZi Kivi
iƒccy‡i †c․Qvq| Rvbyqvix/2019 G 3wU RvnvR †gvsjv †c․Qvq wKšÍy D³
j‡ÿ¨ gsjv e›`i n‡Z iƒccyi
mg‡q cvUzwiqv n‡Z cvKwk ch©šÍ †b․-iæ‡U cÖ‡qvRbxq bve¨Zv bv _vKvq
ch©šÍ †b․-c‡_i bve¨Zv Dbœqb
moK c‡_ gvjvgvj cvUzwiqv n‡Z iƒccyi cvigvYweK we`y¨r‡K‡›`ª
I msiÿY|
†c․Qv‡bv nq| gvP©/19 gv‡mi ïiæ‡Z cvUzwiqv n‡Z cvKwk ch©šÍ †b․-iæ‡U
Lbb KvR m¤úbœ n‡e Ges fvix gvjvgvj †evSvB 2q j‡Ui RvnvR
gvP©/19 mg‡q Avm‡e weavq Zv wbwe©‡Nœ iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K‡›`ª
†c․Qv‡Z cvi‡e e‡j aviYv Kiv hvq| mviv eQie¨vcx b`x‡Z 4.5 wgUvi
bve¨Zv Ae¨vnZ ivLv hv‡”Q bv|
 2017-18 A_© eQ‡i 64.06 jÿ NbwgUvi (K¨vwcUvj †WªwRs), hvi
jÿ¨gvÎv wQj 93.10 jÿ NbwgUvi Ges 2018-19 A_© eQ‡i jÿ¨gvÎv
79.06 jÿ NbwgUvi (cÖvq) ‡deªæqvwi/19 ch©šÍ AMÖMwZ 31.56 jÿ
NbwgUvi (†gBb‡U‡bÝ †WªwRs)|
2. mswkøó ‡b․-c‡_ Kg mg‡q  mswkøó ‡b․-c‡_ ‡WªwRs Kivi d‡j ky®‥ †g․my‡g cÖ‡qvRbxq bve¨Zv
Ges m¦í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx
we`¨gvb _vKvq gvQ aivi Uªjvi, Kv‡M©v, hvÎxevnx †b․Kv, evjyi Uªjvi
cwienb|
BZ¨vw` hvbevnb PjvP‡j cÖwZeÜKZv bv _vKvq †b․-hvb PjvP‡ji msL¨v
e„w× †c‡q‡Q|
 প্রকল্পেয বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষায় কদখা মায়, ৪৪% উকাযল্পবাগী
উেযদাতা ফল্পরন ভাংরা ল্পত রূপুয ম িন্ত নদীয নাব্যতা বৃবি াওয়ায
কাযল্পণ কভ ভল্পয় এফাং স্বে ব্যল্পয় মাত্রী বযফণ সুবফধা কফল্পড়ল্পে, ২১%
উেযদাতা ফল্পরন বাযী ভারাভার বযফন বনযাদ ও েতয ল্পয়ল্পে, ৭%
উেযদাতা ফল্পরন নাযী ও বশুল্পদয িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে|
3.2 mgRvZxq cÖK‡íi mv‡_ Zzjbv
ভোতীয় অন্যান্য িরভান প্রকল্পেয প্রধান প্রধান আইল্পটল্পভয াল্পথ তুরনাুহরক বফফযণ
িবভক
প্রকল্পেয নাভ
ভাবপ্তয
প্রধান আইল্পটভমূল্পয
ব্যয় একক (টাকা)
নাং
তাবযখ
নাভ
১
২
৩
৪
৫
১ প্রস্তাবফত প্রকেঃ
ভাংরা ফন্দয ল্পত িাঁদপুয-ভাওয়া- ৩০-০৬-২০২৫ খনন কােকগায়ারন্দ ল্পয় াকব ম িন্ত কনৌক) াংকটপূণ ি Ges ২৫০ টাকা প্রবত ঘনবভটায
রুল্পটয নাব্যতা উন্নয়ন।
msKUc~Y© bq Ggb
এরাকায েন্য
কফযকাযী কেোয Øviv
২ ভোতীয় ভাপ্তকৃত প্রকে মূঃ
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৩

ক) ঢাকা ল্পযয িাযবদল্পক কনৌথ িালুকযন প্রকে (প্রথভ ম িায়)
খ) ঢাকা ল্পযয িাযবদল্পক কনৌথ িালুকযন প্রকে (বদ্বতীয়
ম িায়)
গ) ঢাকা-ভাংরা এফাং িট্টগ্রাভভাংরা কনৌ-থ াংল্পমাগকাযী
গাফখান কোল্পনল্পরয প্রস্থতা বৃবি ও
নাব্যতা উন্নয়ন
ঘ) ভাদাযীপুয- িযুহগুবযয়াকটল্পকযাট-কগাারগঞ্জ কনৌ-থ
খনন
ভোতীয় িরভান প্রকেমূঃ
ক) অবেন্তযীণ কনৌ-ল্পথয ৫৩ টি
রুল্পট কোবল্পটর কেবোং (১ভ
ম িাল্পয় ২৪ টি কনৌ- থ)

০৪-১২-২০০৪

খনন কােক) যকাবয কেোয
৩০-০৬-২০১২ খনন কােক) যকাবয কেোয
খ) কফযকাবয কেোয
৩০-০৬-২০০৭ খনন কােক) যকাবয কেোয
খ) কফযকাবয কেোয
৩০-০৬-২০১৬ খনন কােক) যকাবয কেোয
খ) কফযকাবয কেোয

৩০-০৬-২০১৯ খনন কােক) যকাবয কেোয
খ) কফযকাবয কেোয
গ) াংকটপূণ ি এরাকায
েন্য কফযকাবয কেোয
খ) ১২ (ফায)টি গুরুেপূণ ি কনৌ- ৩০-০৬-২০১৮ খনন কােল্পথয খনন
ক) যকাবয কেোয
খ) কফযকাবয কেোয

৭৯ টাকা প্রবত ঘন বভটায
১০০ টাকা প্রবত ঘন বভটায
১৩০ টাকা প্রবত ঘন বভটায
৮৪ টাকা প্রবত ঘন বভটায
৮৬ টাকা প্রবত ঘন বভটায
১২০ টাকা প্রবত ঘন বভটায
১৫০ টাকা প্রবত ঘন বভটায

১২০ টাকা প্রবত ঘন বভটায
১৫০ টাকা প্রবত ঘন বভটায
২৫০ টাকা প্রবত ঘন বভটায
১২০ টাকা প্রবত ঘন বভটায
১৫০ টাকা প্রবত ঘন বভটায

অতীল্পতয ভোতীয় প্রকেল্বি অববজ্ঞতায় রক্ষে কযা hvq কম, বফববন্ন কনৌ-রুল্পট কেবোংকৃত ভাটি স্তুবকযল্পণয েন্য
প্রল্পয়ােনীয় ভূবভ েরবে nq bv। ভূবভয অপ্রতুরতায কাযল্পণ কেবোং কাে অব্যাতবাল্পফ িাবরল্পয় মাওয়া ম্ভফয য়
না। বকছু বকছু কক্ষল্পত্র কোট আকাল্পযয ভূবভ াওয়া মায় মা অবত অে ভল্পয় কেবোংকৃত ভাটি/ফাবর দ্বাযা বযাট ল্পয়
মাওয়ায কাযল্পণ পুনযায় যফতী স্থান খল্পুঁ ে কফয কযা ডাইক ও াইরাইন বনভিাল্পণয প্রল্পয়ােন য় পল্পর কেবোং
কাল্পেয গবত ভাযাত্মকবাল্পফ ব্যাত য়। এ যকভ ঘটনাq কেবোংল্পয়য কভি ঘিা অল্পনক কল্পভ মায় এফাং ঘন ঘন ডাইক ও
াইরাইন বনভিাল্পণয পল্পর অল্পনক ‡WªwRs N›Uv bó nq|
ফতিভান ফাোযদয ও পূল্পফ িয অনুল্পভাবদত প্রকে মূল্পয দয ল্পত আইল্পটভবববেক দল্পযয প্রাক্করন কযা ল্পয়ল্পে। কেোয
দ্বাযা কেবোং কাে প্রকল্পেয প্রধান আইল্পটভ। ফতিভাল্পন কম বযভাণ কেবোং িাবদা যল্পয়ল্পে তায তুরনায়
বফআইডাবিউটিএ’য কেোল্পযয াংখ্যা অপ্রতুর। বফআইডাবিউটি এয কেোযমূ াযা ফেযই কদল্পয বফববন্ন গুরুেপূণ ি ও
তুরনামূরক দ্যগভি এরাকায় কেবোং এয কাল্পে বনল্পয়াবেত থাল্পক। এ কাযল্পণ এ প্রকল্পেয কেবোং এয কাল্পে বফআইডাবিউটি
এয কেোয বনল্পয়াবেত কযা ম্ভয ল্পফ না তাই এ প্রকল্পেয কেবোং এয কাে বডবএভ িবতল্পত ফাাংরাল্পদ কনৌফাবনীয ভাধ্যল্পভ কযাল্পনায cÖ¯Íve কযা ল্পয়ল্পে। দ্মা নদীয তরল্পদ Unstable, দ্মা নদীয তরল্পদল্পয অনফযত
বযফতিন, নদীয গবতল্পফগ, বর বযাল্পটয াযও কফব, নদী Morphologically dynamic, নদীল্পত Erosion,
accretion, Siltation থাকায কাযল্পণ াংকটপূণ ি এরাকা বল্পল্পফ উল্পেখ কল্পয বডবব প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পে। াংকটপূণ ি
বিবিত কল্পয কেবোং দয ২৫০/- টাকা প্রবত ঘনবভটায কযা ল্পয়ল্পে। যাভিক দল্পরয ভল্পত পুল্পযা এরাকা াংকটপূণ ি নয়,
তাোড়া কমল্পতু বডবএভ িবতল্পত শুদভাত্র ফাাংরাল্পদ কনৌ-ফাবনীয ভাধ্যল্পভ কেবোং কযা ল্পে/ n‡e কল্পক্ষল্পত্র দয বকছুটা
কভাল্পনা কমল্পতা। এল্পক্ষল্পত্র ফাোযদয বফল্পফিনা কল্পয বডবব প্রণয়ন কযা ভীিীন বের।
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3.3 †WªwRs Kv‡Ri ev¯Íe Ae¯’v ch©‡eÿY
৩.৩.১ প্রকে এরাকা
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করখবিত্র-১: ভাংরা কথল্পক াকী ম িন্ত কনৌ-থ
তথ্যসূত্রঃ প্রকে অবপল্পয ভাধ্যল্পভ CEGIS কথল্পক াংগৃীত

XvKv †_‡K 200 wK.wg DËi-cwð‡g †`‡ki cÖ_g cvIqvi cø¨v›U Òiƒccyi wbDwK¬qvi cvIqvi cø¨v›UÓ Aew¯’Z|
cvIqvi cø¨v›UwU cvebv †Rjvi Ck¦i`x Dc‡Rjvi iƒccyi bvgK ¯’v‡bi b`xi evg Zx‡i cvKkx‡Z Aew¯’Z| we`¨~r
†K‡›`«i fvix wbg©vY mvgMÖx cwien‡bi Rb¨ b`xc_ cÖavb gva¨g wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| cÖKíwU ev¯Íevq‡bi gva¨‡g
gsjv †_‡K cvKkx ch©šÍ cÖevwnZ b`xi cÖ¯’Zv 76 wg: Ges MfxiZv 5wg: i¶vi gva¨‡g gsjv †_‡K cvKkx eªxR ch©šÍ
RvnvR PjvPj Kivi my†hvM m„wó Kiv cÖK†íi gyL¨ D†Ïk¨|
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করখবিত্র-২: ভাংরা কথল্পক াকী িমন্ত কনৌ-িরাির থ
তথ্যসূত্রঃ প্রকে অবপল্পয ভাধ্যল্পভ CEGIS কথল্পক াংগৃীত

৩.৩.২ ভাংরা-াকী কনৌ-ল্পথয cvUzwiqv-াকব এরাকায কোবটার কেবোং
াটুবযয়া-াকী কনৌ-ল্পথয কোবটার কেবোং ১ োনুয়াবয ২০১৮ কথল্পক শুরু ল্পয় ৩০ কভ ২০১৮ াল্পর কল য়। কেবোং
অোরাইনল্পভি ফা খনল্পনয অফস্থান অনুমায়ী ১৪টি †mM‡g‡›U wef³ K‡i খনল্পনয বযভাণ প্রাক্কবরত ৬৭.২৭ রক্ষ ঘন
বভটায বফযীল্পত ৬৪.০৬ রক্ষ ঘন বভটায (প্রল্পয়ােনীয় নাব্যতা থাকায় প্রাক্কবরত প্রায় ৩ রক্ষ ঘনবভটায খনল্পনয প্রল্পয়ােন
ল্পড় বন) খনন কযা য়। তল্পফ ভাত্র এক ফেল্পযই কোবটার কেবোং এয কগল্পভিগুল্পরা কনৌ-মান িরািল্পরয অনুল্পমাগী
ওয়ায় 2q eQiB প্রায় ৬৪ রক্ষ NbwgUvi কভইনল্পটল্পনন্স কেবোং কযা য়। কোবটার কেবোং এয কগল্পভিগুল্পরা কনৌ-মান
িরািল্পরয অনুল্পমাগী এফাং K¨vwcUvj †WªwRs Gi D‡ËvwjZ spoil ‡iwR÷vif~³ bv Kivi d‡j †WªwRs Kvh©µ‡gi
cwigvc wba©viY Kiv m¤¢e nq wb| বনল্পে কগল্পভি অনুাল্পয কোবটার কেবোং এয ফণ িনা কদওয়া ল্পরা:
কগল্পভি-১
যােফাবড় দয উল্পেরায ফযাট ও বভোনপুয ইউবনয়ল্পনয ফুযাাট, ভাবরকান্দা ও উযাকান্দা ও নয়নসুক কভৌোয়
অফবস্থত। মায দদঘ িে ২.১০ বকঃ বভঃ প্রাথবভকবাল্পফ ১.০১ রক্ষ ঘঃ বভঃ কোবটার কেবোং রক্ষেভাত্রা বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত
.২৫ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয প্রল্পয়ােন য়। ফল িায কাযল্পণ বর েভায় নদীয গবতথ বযফতিন ল্পয়ল্পে।
বযদিনকাল্পর কগল্পভি ১ এ ডাইক এয অবস্তে াওয়া মায়বন। এরাকাফাীয ভল্পত, কেবোং কযা ল্পয়বের, তল্পফ ডাইক
বনভিাণ কযা য় বন এফাং b`xi Zxi †Nu‡l b`x‡Z Dredging Spoil †djv n‡q‡Q| wKš‘ cÖKí Awdm Rvbvq WvBK
Kiv n‡qwQj|
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কগল্পভি-২
যােফাবড় দয উল্পেরায বভোনপুয ইউবনয়ল্পনয িয দৄবি, ঘবিয়াদাা, িয রক্ষীপুয, িয কানাকান্দায কভৌোয়
কগল্পভি-২ অফবস্থত। কগল্পভিটিয দদঘ িে ২.৬০ বকঃ বভঃ এফাং প্রাক্কবরত ২.১৩ রক্ষ ঘঃ বভঃ কোবটার কেবোং
রক্ষেভাত্রা বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত ১.৯২ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয প্রল্পয়ােন য়। বভোনপুয ইউwbqb cwil‡`i রক্ষীকুর
গ্রাল্পভয ফাবন্দাযা ফল্পরন নদীi খননকৃত ফালু িল্পয কপরা য় এফাং ফল িা কভৌসুল্পভ ফালুগুল্পরা নদীয করাল্পত খননকৃত
োয়গাগুল্পরা বযাট কল্পয কপরায় কনৌমান িরাির কযল্পত াল্পয না।
কগল্পভি-৩
যােফাবড় দয উল্পেরায বভোনপুয ও িন্দনী ইউবনয়ল্পনয কাবফরপুয ও িয োবেযা কভৌোয় কগল্পভি-৩ অফবস্থত।
কগল্পভিটিয দদঘ িে ১.৩০ বকঃ বভঃ এফাং ১.২১ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয প্রল্পয়ােন য়। ম িল্পফক্ষল্পণয বদন (২৪ ক
কপব্রুয়াবয ২০১৯) ডাইক এয ককান অবস্তে াওয়া মায়বন। cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h কেবোংK…Z spoil দ্মায কখারা
িল্পয কপরা য়, ফল িা কভৌল্পসুল্পভ নদীল্পত তীব্র করাত ওয়ায কাযল্পণ কেwRsK…Z spoil উোন ল্পত বর গুল্পরা cybivq wd‡i
G‡m নদীয তরল্পদল্প েভা ল্পয় নাব্যতা কল্পভ মায়।
কগল্পভি-৪
াফনা কেরায সুোনগয উল্পেরায নাবেযগঞ্জ ইউবনয়ল্পনয বদয়াযা যানীনগয ও িযখানপুয এফাং যােফাবড় কেরায াাংা
উল্পেরায যতনবদয়া ইউবনয়ল্পনয আল্পরাকবদয়া ও কৃষ্ণনগয কভৌোয় কগল্পভি-৪ অফবস্থত মায দদঘ িে ১.৯০ বকঃ বভঃ
প্রাথবভকবাল্পফ ৪.৯৭ রক্ষ ঘঃ বভঃ কোবটার কেবোং রক্ষেভাত্রা বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত ৫.৩২ রক্ষ বভঃ ভাটি খনন এয
প্রল্পয়ােন য়। বযদিনকাল্পর ডাইক এয ককান অবস্তে াওয়া মায়বন। এরাকাফাীয তথ্য ভল্পত , কগল্পভি কথল্পক তীল্পযয
অফস্থান দ্যল্পয ওয়ায় নদীয তীল্পয কগল্পভি কথল্পক ২ বক:বভ দ্যল্পয ডাইক কল্পয ভাটি কপরা ল্পয়ল্পে।
কগল্পভি-৫
যােফাবড় কেরায াাংা উল্পেরায াফাপুয ইউবনয়ল্পনয াাবভযপুয ও িয আফ্রা এফাং যতনবদয়া ইউবনয়ল্পনয
নাযায়নপুয (অাং বফল্পল) কভৌোয় কগল্পভি-৫ অফবস্থত। hvi দদঘ িে ৬.৪২ বকঃ বভঃ এফাং প্রাক্কবরতবাল্পফ ১৩.২৪ রক্ষ
ঘঃ বভঃ রক্ষেভাত্রা বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত ১৪.২৯ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয প্রল্পয়ােন য়। বযদিনকাল্পর, ডাইক এয
ককান অবস্তে াওয়া মায়বন। Z‡e cÖKí Awdm Rvbvq WvBK Kiv n‡qwQj|
কগল্পভি-৬
যােফাবড় কেরায াাংা উল্পেরায ফাাদ্যযপুয ইউবনয়ল্পনয তাযাকাবন্দ, কল্যানপুয, বরাইদাবঙ্গ, কৃবেফাবদয়া িয, শ্রী
কৃলনপুয কভৌোয় কগল্পভি-৬ অফবস্থত, মায দদঘ িে ২.১০ বকঃ বভঃ। cÖv_wgKবাল্পফ ২.৯৯ রক্ষ ঘঃ বভঃ রক্ষেভাত্রা
বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত ২.৪৬ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয প্রল্পয়ােন য়। এরাকাফাীয তথ্য ভল্পত, নদীয তীল্পয ডাইক কল্পয
ভাটি কপরা ল্পয়ল্পে।
কগল্পভি-৭
াফনা দয উল্পেরায িয তাযাপুয, বাড়াযা ইউবনয়ল্পনয িয ফরযাভপুয ও েট কাকুবযয়া কভৌোয় কগল্পভি-৭ অফবস্থত
মায দদঘ িে ১.৮০ বকঃ বভঃ। প্রাক্কবরত ৫.০৯ রক্ষ ঘনবভটায এয বফযীল্পত ৩.৩৯ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয প্রল্পয়ােন
য়। cwi`k©bKv‡j †`Lv hvqকম এ কগল্পভল্পি ভযা নদীয াল্প ডাইক বনভিাণ কল্পয ভাটি কপরা ল্পয়ল্পে।
কগল্পভি-৮
াফনা দয উল্পেরায বাড়াযা ইউবনয়ল্পনয ভাঝ াড়া ও গঙ্গাধাবযয়া কভৌোয় কগল্পভি-৮ অফবস্থত, মায দদঘ িে ১.৬০
বকঃ বভঃ। প্রাথবভকবাল্পফ ৩.৭৫ রক্ষ ঘঃ বভঃ রক্ষেভাত্রা বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত ৪.২৭ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয
প্রল্পয়ােন য়। বযদিনকাল্পর, ডাইক এয ককান অবস্তে াওয়া মায়বন। Z‡e cÖKí Awdm Rvbvq WvBK Kiv n‡qwQj|
কগল্পভি-৯
াফনা দয উল্পেরায কদাগাবে ইউবনয়ল্পনয াবদযােপুয, কাবরকাপুয এফাং বাড়াযা ইউবনয়ল্পনয যাভবারাপুয, খা িয
ভদৄপুয ও িয বফাবনপুয কভৌোয় কগল্পভি-৯ অফবস্থত, মায দদঘ িে ৫.১০ বকঃ বভঃ। প্রাথবভকবাল্পফ ৯.৯০ রক্ষ ঘঃ বভঃ
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রক্ষেভাত্রা বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত ১০.২১ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয প্রল্পয়ােন য়। বযদিনকাল্পর ডাইক এয ককান
অবস্তে াওয়া মায়বন। Z‡e cÖKí Awdm Rvbvq WvBK Kiv n‡qwQj|

করখবিত্র-৩: াটুবযয়া কথল্পক াকী মন্তি কেবোং ল্পয়ি গুল্পরায অোরাইনল্পভি
তথ্যসূত্রঃ প্রকে অবপল্পয ভাধ্যল্পভ CEGIS কথল্পক াংগৃীত

কগল্পভি-১০
কুবষ্টয়া দয উল্পেরায াতা বযপুয ইউবনয়ল্পনয চুয়া াড়া, াতা বযপুয, কফায়ারদাা এফাং কায়া ইউবনয়ল্পনয
কাল্পরায়া, রক্ষীকুর, সুরতানপুয কভৌোয় কগল্পভি-১০ অফবস্থত। এ কগল্পভিটিয দদঘ িে ৬.৮০ বকঃ বভঃ এফাং ১৬.১৭
(ল্পলার রক্ষ ল্পতয াোয) ঘঃ বভঃ ভাটি খনন কযা য়। বযদিনকাল্পর ডাইক কদখা মায়বন। Z‡e cÖKí Awdm Rvbvq
DuPz P‡i WvBK wbg©vY Kiv n‡qwQj|
কগল্পভি-১১
কুবষ্টয়া কেরায বভযপুয উল্পেরায ফাারফাবযয়া ইউবনয়ল্পনয কাকদাা কৃবতি নগয কভৌোয় এ কগল্পভিটি অফবস্থত। এয
দদঘ িে ০.৭০ বকঃ বভঃ প্রাথবভকবাল্পফ.৭৩ রক্ষ ঘঃ বভঃ রক্ষেভাত্রা বনধ িাযল্পণয বফযীল্পত .৬১ রক্ষ ঘঃ বভঃ ভাটি খনন এয
প্রল্পয়ােন য়। বযদিনকাল্পর ডাইক এয ককান অবস্তে াওয়া মায়বন। কেোল্পযয প্রবতবনবধ োনান, কগল্পভি কথল্পক
তীল্পযয অফস্থান ৪-৫ বক:বভ দ্যল্পয এফাং কেোল্পযয ক্ষভতা অনুমায়ী ২ বক:বভ ম িন্ত ভাটি কপরা ম্ভফ য়, পল্পর নদীয তীল্পয
কগল্পভি কথল্পক ২ বক:বভ দ্যল্পয ডাইক কল্পয ভাটি কপরা ল্পয়ল্পে।
কগল্পভি-১২, ১৩ ও ১৪
কুবষ্টয়া কেরায কবড়াভাযা উল্পেরায ফাবযিয ইউবনয়ল্পনয বিভ ফাবযিয কভৌোয় কগল্পভি-১২, ১৩ ও ১৪ অফবস্থত।
তল্পফ কগল্পভি ১৪ কত কেবোং কযায প্রল্পয়ােন ল্পড় বন। ফাকী ২ কগল্পভিগুল্পরায দদঘ িে মথািল্পভ ১.০০ বকঃ বভঃ ও
২.৩০ বকঃ বভঃ। কগল্পভি ২টি মথািল্পভ ১.১২রক্ষ ঘঃ বভঃ ও ২.৭৭ রক্ষ ভাটি খনন কযা য়। ম িল্পফক্ষল্পণ ডাইক এয
ককান অবস্তে াওয়া মায়বন। Z‡e cÖKí Awdm Rvbvq DPz P‡i WvBK wbg©vY Kiv n‡qwQj|
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বস্থযবিত্র-১: তথ্য াংগ্রকাযী কতৃক
ি কেবোং কাম িিভ ম িল্পফক্ষণ

1

2.10

2

2.60

3

1.30

4

1.90

5

6.42

6

2.10

7

1.80

8

1.60

9

5.10

dzimvnvU
DivKv›`v
bqbmyK
gvwjKv›`v
Pi aywb&P
MvwQqv`vnv
Pi jÿxKzj
Pi †mvbvKvb`ªv
Kvwejcyi
Pi RvwRiv
`vBiv ivbxbMi
Pi Lvbcyi
K…ò bMi
Av‡jvKw`qv
Mvnvwgicyi
Pi Avdiv
bvivqYcyi
ZvivKvw›`
Kj¨vbcyi
‡fvjvBWvw½
K…wËevmw`qvPi
kÖx K…òcyi
Pi Zvivcyi
Pi ejivgcyi
RU KvKzwiqv
gvS cvov
M½vaviw`qv
mvw`ivRcyi
KvwjKvcyi

eivU
wgRvbcyi
eivU
eivU
wgRvbcyi
wgRvbcyi
wgRvbcyi
wgRvbcyi
P›`bx
wgRvbcyi
bvwRiগঞ্জ
iZbw`qv
bvwRiগঞ্জ
iZbw`qv
nvevmcyi
nvevmcyi
iZbw`qv
evnv`yicyi
evnv`yicyi
evnv`yicyi
evnv`yicyi
evnv`yicyi
Pi Zvivcyi
fvoviv
fvoviv
fvoviv
fvoviv
‡`vMvwQ
‡`vMvwQ

ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
myRvbMi
cvsmv
myRvbMi
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
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ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
cvebv
ivRevox
cvebv
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv

K¨vjKz‡j‡UW
fwjDg
(NbwgUvi)

cÖv°wjZ
fwjDg
(NbwgUvi)

‡Rjvi bvg

Dc‡Rjvi
bvg

BDwbq‡bi
bvg

‡gŠRvi bvg

‰`N©¨
(wK:wg)

‡mM‡g›U

াযণী-৩.১: কেবোং এরাকায অফস্থান ও কোবটার কেবোং কাম িিল্পভয বফফযণ

101000.36

25961

213635.62

192645

173643.75

121938

497441.92

532081

1324090.69

1429966

299422.5

246411

509491.87

339297

375860

427428

990408.75

1021466

10 6.80

11 0.70
12 1.00
13 2.30
14

evgevjvencyi
fvoviv
Lvm Pi
fvoviv
Pi fevbxcyi
fvoviv
Pzqv cvov
Kv‡jvqv
কায়া
nvZvm nvwocyi
evwj`vnv
Kv‡jvqv
াতা বযপুয
Kv‡jvqv
jÿxKzj
Kvqv
myjZvbcyi
Kvqv
KvK`vnv K…wZbMi evnvjevwoqv
cwÂg Pi
evwni Pi
cwÂg evwni Pi
evwni Pi
cwÂg evwni Pi
evwni Pi

cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
াতা বযপুয
KzgviLvjx
াতা বযপুয
Kzwóqv m`i
KzgviLvjx
KzgviLvjx
wgicyi
‡fovgviv
‡fovgviv
‡fovgviv

cvebv
cvebv
cvebv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv

কভাট কেবোং এয বযভাণ

1684154.66 1617184.00

73059.375
143366.25
293074.8

61641
112459
277689
Lb‡bi
48041.00 cÖ‡qvRb nqwb
6,726,691.5 6,406,166

৩.৩.৩ ভাংরা-াকী কনৌ-ল্পথয গাফখান এরাকায কেবোং
গাফখান িোল্পনরটি ঝারকাঠি কেরায ল্পঙ্গ বল্পযােপুয ‡Rjvi াংল্পমাগকাযী একটি খার। ঢাকা-ভাংরা ও িট্টগ্রাভ-ভাংরা
নদী রুল্পট দূযে কবভল্পয় আনুভাবনক ১১৮ বকল্পরাবভটায (৭৩ ভাইর) দূয কযায রল্পক্ষে ১৯১৮ াল্পর বব্রটি আভল্পর
বল্পযােপুয কেরায ন্ধ্ো নদী এফাং ঝারকাঠি কেরায সুগন্ধ্া নদী াংল্পমাগ কযায েন্য খারটি খনন কযা য়। এটি
ফাাংরাল্পদল্পয সুল্পয়ে খার নাল্পভ বযবিত। তল্পফ খারটি তায গবীযতা nviv‡bvi কাযল্পণ বনে কোয়ায/শুষ্ক কভৌসুল্পভ ফড়
কনৌ-মান িরািল্পর ভস্যা ল্পতা। ZvB Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq MveLvb Lv‡ji gyL n‡Z eªxR ch©šÍ cÖvq 1 wK:wg
GjvKvq †WªwRs Kiv n‡q‡Q| civgk©K `j KZ©„K 17/02/2019Bs MveLvb Lvj ch©‡eÿY I mv‡f© Kiv n‡q‡Q|
ch©‡eÿ‡Y †`Lv hvq, ‡WªwRs KvR mgv‡ßi c‡i eZ©gv‡b D³ GjvKvq cÖvq 4.5 wgUvi cvwbi MfxiZv cvIqv hvq|
Dredging Spoil b`xi Zx‡i WvBK K‡i †djv n‡q‡Q hv `„k¨gvb|

বস্থযবিত্র-২: গাফখান এরাকায় বনবভিত ২টি ডাইক

বস্থযবিত্র-৩: যাভিক দর ও াইল্পোগ্রাবপক াল্পব ি দর কতৃক
ি গাফখান এরাকা ম িল্পফক্ষণ ও াল্পব ি
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করখবিত্র-৪: গাফখান এরাকায বপ্র কেবোং াল্পবি

করখবিত্র-৫: ফাস্তফ অফস্থা ম িল্পফক্ষল্পণয ভয় াল্পব ি
26

৩.৩.৪ ভাংরা-াকী কনৌ-ল্পথয বভয়াযিয এরাকায কেবোং
ফবযার কেরায কভল্পদীগঞ্জ উল্পেরায় বভয়াযিয িোল্পনরটি অফবস্থত মা ঢাকা-ফবযার ও ঢাকা িাঁদপুল্পযয ভধ্যফতী রুট
বল্পল্পফ ব্যফহৃত য়। বকন্তু নাব্যতা াংকল্পটয কাযল্পণ ফাাংরাল্পদ অবেন্তযীণ কনৌ বযফন কতৃি ক্ষ (বফআইডবিউটিএ)
বভয়াযিয িোল্পনর ব্যফাল্পযয উয বনল্পলধাজ্ঞা োবয কযায য োােগুবর বযফবতিত রুট বল্পল্পফ কাবরগঞ্জ িোল্পনর
ব্যফায কল্পয। তল্পফ Av‡jvP¨ প্রকল্পেয আওতায় বভয়াযিয এরাকায কদারল্পখারায় খনন কযা ল্পয়ল্পে এফাং বভয়াযিল্পয খনন
কযা ল্পে hv 18/02/2019 Bs Zvwi‡L civgk©K `j KZ©„K m‡iRwg‡b cwi`k©bKvjxb `„wó‡MvPi nq| খননকাে
িন্ন ল্পর বভয়াযিয িোল্পনর বদল্পয় োাে বনবফ িল্পে িরাির কযল্পত াযল্পফ।
civgk©K `j KZ©„K wgqviPi GjvKv ch©‡eÿY I mv‡f© Uxg KZ©„K mv‡f© Kiv n‡q‡Q| wgqviP‡ii †`vj‡Lvjv
GjvKvq cÖvq 700 wgUvi GjvKvq Lbb Kiv n‡q‡Q| ch©‡eÿYKv‡j 4.5wgt cvwbi MfxiZv i‡q‡Q, Dredging
GjvKvq †Kvb WvBK †`Lv hvq wb| GKwU RvqMvq b`xi Zxi †N‡l giv b`x‡Z Dredging Spoil †djv n‡q‡Q,
d‡j Pi †`Lv wM‡h‡Q hv eZ©gv‡b `„k¨gvb| b`xi Zx‡i WvBK wbg©vY K‡i gvwU ‡djv †h‡Zv| G e¨vcv‡i mnKvix
cÖ‡K․kjx Rvbvb, b`xi Zx‡i dmj Pvl Kivi Kvi‡Y WvBK wbg©vY Kivi Rb¨ RvqMv cvIqv hvqwb|

বস্থযবিত্র-৪: যাভিক দর কতৃক
ি বভয়াযিয এরাকা
ম িল্পফক্ষণ ও াল্পব ি

বস্থযবিত্র-৫: বভয়াযিল্পয ভাটি কপরায স্থান

wgqviP‡ii †mIov GjvKvq B‡Zvc~‡e© cÖvq 4 wK.wg. Ask Lbb Kiv n‡qwQj hvi AwaKvsk B‡Zvg‡a¨ fivU n‡q
wM‡q‡Q| eZ©gv‡b cybivq Lbb Kiv n‡”Q| cwi`k©bKv‡j D³ GjvKvq †Kvb ZiRvi †eov ev WvBK †`Lv hvq wb|
b`xi Zxi †N‡l Dredging Spoil †djv n‡q‡Q, d‡j Pi †`Lv wM‡q‡Q|

করখবিত্র-৬: বভয়াযিয এরাকায বপ্র কেবোং াল্পবি
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করখবিত্র-৭: বভয়াযিয (ঢুরল্পখারা) এরাকায ফাস্তফ অফস্থা ম িল্পফক্ষল্পণয ভয় াইল্পোগ্রাবপক াল্পব ি

করখবিত্র-৮: বভয়াযিয এরাকায ফাস্তফ অফস্থা ম িল্পফক্ষল্পণয ভয় াইল্পোগ্রাবপক াল্পব ি
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৩.৩.৫ ভাংরা-াকী কনৌ-ল্পথয cvUzwiqv কথল্পক াকব এরাকায কভইনল্পটল্পনন্স কেবোং
‡b․c‡_i MwZ বযফতিন গঙ্গানদীয একটি াধাযণ দফবষ্টে। প্রবত ফেযই নদীয গবতল্পথয বফববন্ন োয়গায় নতুন িয m„wó
ল্পে বকাংফা নতুন িোল্পনল্পরয উৎবে ল্পে। গঙ্গা নদীয গবতথ বযফতিন কফাঝায েন্য েবফ ৯-এ ২০১৭ এফাং ২০১৮
াল্পরয নদীয তরল্পদল্পয বযফতিন তুরনা কযা ল্পয়ল্পে। ২০১৮ াল্পর নাবেযগঞ্জ কপবযঘাল্পটয বনকট নদীয গবতল্পথয
গুরুেপূণ ি বযফতিন রক্ষে কযা মায়। কপবযঘাল্পটয বনকট কথল্পক একটি নতুন িোল্পনল্পরয উৎবে য় এফাং িোল্পনরটি পুনযায়
সুোনগয উল্পেরায় প্রধান িোল্পনল্পরয াল্পথ বভবরত য়। নদীয পুযাতন িোল্পনর (২০১৭) এফাং নতুন িোল্পনর (২০১৮)এয প্রস্থল্পেল্পদয তুরনামূরক বফল্পিলণ উস্থান কযা ল্পয়ল্পে। নদীয গবতথ বযফতিল্পনয কাযল্পণ ঘন ঘন নদীবাঙ্গন ল্পয়
থাল্পক। ২০১৮ াল্পর যােফাড়ী কেরায কগায়ারন্দ উল্পেরায় গঙ্গা নদীয ডান তীল্পয প্রায় ১৩০ কক্টয এরাকা নদী
বাঙ্গল্পনয কাযল্পণ বফরীন ল্পয় মায়।

করখবিত্র-৯ পুযাতন িোল্পনর (২০১৭) এফাং নতুন িোল্পনর (২০১৮) এয প্রস্থল্পেল্পদয তুরনামূরক বফল্পিলণ
তথ্যসূত্রঃ প্রকে অবপল্পয ভাধ্যল্পভ CEGIS কথল্পক াংগৃীত

নদীয গবতথ বযফতিন অনুমায়ী কনৌ-িরািল্পরয েন্য কেবোং অোরাইনল্পভি ঠিক কযা য়। ইত:পূল্পফ ি কোবটার কেবোং
এয ভাধ্যল্পভ উক্ত কনৌ-থ খনল্পনয কল্পয়ক ভাল্পয ভল্পধ্যই কনৌ-থটি বযাট ল্পয় মায়। ২০১৭-১৮ ার কথল্পক নদীয গবতথ
বযফতিন ওয়ায় ২০১৮-১৯ াল্পর াটুবযয়া কথল্পক াকী ব্রীে ম িন্ত কেবোং অোরাইনল্পভিল্পক কভাট ১৫ (ল্পনয) টি
অাংল্প বফবক্ত কযা ল্পয়ল্পে (করখবিত্র -১০)। ৭৬বভ প্রস্থ ও ৫বভ গবীযতায বনযবফবেন্ন নাব্যতা যক্ষাল্পথ ি এ নদী ল্পথ কভাট
খনল্পনয বযভাণ প্রায় ৬৪.৪৭ রক্ষ ঘনবভটায প্রাক্করন কযা ল্পয়ল্পে। নতুন অোরাইনল্পভি অনুমায়ী কেবোং এয কাে ১রা
কপব্রুয়াবয ২০১৯ তাবযল্পখ শুরু ল্পয়ল্পে মা ৩১ ক ভাি ি ২০১৯ তাবযল্পখ 1g KvU †kl n‡e e‡j ch©‡eÿY `j AewnZ
n‡q‡Qb|
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করখবিত্র ১০: ২০১৭-১৮ এফাং ২০১৮-১৯ াল্পরয াটুবযয়া কথল্পক াকী িমন্ত কেবোং অোরাইনভল্পিএয তুরনা

করখবিত্র-১১:২০১৮-১৯ াল্পরয াটুবযয়া কথল্পক াকী ম িন্ত কেবোং অোরাইনল্পভি
তথ্যসূত্রঃ প্রকে অবপল্পয ভাধ্যল্পভ CEGIS কথল্পক াংগৃীত
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বনল্পে কগল্পভি আকাল্পয কভইনল্পটল্পনন্স কেবোং এয ফণ িনা ও ফাস্তফ অফস্থা ম িল্পফক্ষণ কদওয়া ল্পরা:
কগল্পভি-১
যােফাড়ী কেরায কগায়ারন্দঘাট উল্পেরায কদফগ্রাভ ইউবনয়ল্পনয কদফগ্রাভ, িয বফানীপুয, ীতরপুয, াোনপুয, কদউরবন্দ
কভৌোয় কগল্পভিটি অফবস্থত। কগল্পভিটিয দদঘ িে ৪১৫০ বভঃ ও প্রাক্কবরত াংযক্ষণ ভাটি খনন ৬.৭৫ রক্ষ ঘঃ বভঃ।
বযদিনকাল্পর ১ কাট অথ্যিাৎ ৩৮বভ প্রল্পস্থ খনন িন্ন ল্পয়ল্পে এফাং কেবোংকৃত কগল্পভল্পি াবনয গবীযতা নুন্যতভ ৪.৫
বভটায।
কম, ফাবর দ্বাযা ডাইক বনভিাণ কযা n‡q‡Q|

বস্থযবিত্র-৬: কগল্পভি ১ এ বনবভিত ডাইল্পক ভাটি কপরা ল্পে
কগল্পভি-২
কগল্পভি-২ যােফাবড় দয উল্পেরায ফযাট ইউবনয়ল্পনয উযাকান্দা কভৌোয় অফবস্থত। কগল্পভি ২ এয দদঘ িে ৯০০ বভঃ
এফাং প্রাক্কবরত খনল্পনয বযভাণ মথািল্পভ ২৭,০০০ (াতা াোয) ঘঃ বভঃ। কোবটার কেবোং এয ভয় যােফাড়ী
দয উল্পেরা ক্ষবতগ্রস্ত য় ভল্পভি ivRevox cIi wefvM, evcvD‡ev, ivRevox KZ©„K Awf‡hvM Kiv nq| Gi †cÖwÿ‡Z
MZ 14/01/2019 Bs Zvwi‡L AbywôZ mfvi wm×všÍbyhvqx ivRevox cIi wefvM, evcvD‡ev, ivRevox KZ©„K
†mM‡g›U 2 G †WªwRs KvR m¤úbœ Kiv n‡”Q|
কগল্পভি-৩
কগল্পভি-৩ যােফাবড় দয উল্পেরায বভোনপুয ইউবনয়ল্পনয িযোবেযা ও িন্দনী ইউবনয়ল্পনয কাবফরপুয কভৌোয়
অফবস্থত। কগল্পভি ৩ এয দদঘ িে ১২৪৫ বভঃ এফাং প্রাক্কবরত খনল্পনয বযভাণ ১.৭০ রক্ষ ঘঃ বভঃ।
,
১
৩৮
এ
৩এ
৫বভটায। ৫০.
কগল্পভি- এ কেবোংকৃত spoil নদীয িল্পয ও ভযা িোল্পনল্পর কপরা ল্পে |

বস্থযবিত্র-৭: কগল্পভি ৩ এ বনবভিত ডাইল্পক ভাটি কপরা ল্পে বস্থযবিত্র-৮: কগল্পভি ৩ এ বনবভিত ক্ষবতগ্রস্ত তযোয কফড়া
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কগল্পভি-৪
াফনা কেরায সুোনগয উল্পেরায াগযকাবন্দ ইউবনয়ল্পনয িয নন্দরারপুয, িয প্রাণপুয খা িয দ্মা কভৌোয় কগল্পভি
৪ অফবস্থত। এয দদঘ িে ৭৫০ বভঃ এফাং প্রাক্কবরত খনল্পনয বযভাণ ২৫,০০০ (পঁবি াোয) ঘঃ বভঃ। ম িল্পফক্ষণকারীন
ভল্পয়, কগল্পভি ৪ এ খনন কাে শুরু কযা য় বন।
কগল্পভি-৫, ৬ ও ৭
কগল্পভি ৫, ৬ ও ৭ াাংা উল্পেরায াফাপুয ইউবনয়ল্পনয আল্পরাকবদয়া, িয আপযা, াাবভযপুয, নতুন িয াড়া
যতনবদয়া ইউবনয়ল্পনয নাযায়ানপুয (াট ি) কভৌোয় অফবস্থত। এফ কগল্পভল্পিয দদঘ িে মথািল্পভ ২০৯০ বভঃ, ২৬৭৫ বভঃ ও
৩৪০০ বভঃ। প্রাক্কবরত খনল্পনয রক্ষেভাত্রা h_vµ‡g ২৫.০০ াোয ঘঃ বভঃ, ২.০০ রক্ষ ঘঃ বভঃ ও ৬.৮০ রক্ষ ঘঃ বভঃ।
ম িল্পফক্ষল্পণ কদখা মায়, কেবোং কাম িিভ িরভান যল্পয়ল্পে। ফতিভাল্পন কগল্পভি ৫, ৬ এ ১ কাট অথ্যিাৎ ৩৮বভ প্রল্পস্থ খনন
িন্ন ল্পয়ল্পে এফাং কেবোংকৃত কগল্পভল্পি াবনয গবীযতা ৫ বভটায। কগল্পভি ৭ এ কেবোং কাে িরভান যল্পয়ল্পে।
কগল্পভি ৭ এ ডাইক বনভিাণ কযল্পরও ফাকী ২ কগল্পভল্পি cwi`k©bKvjxb mg‡q ডাইক ‡`L‡Z াওয়া মায় বন। তল্পফ
বযদিনকারীন ভল্পয়য ল্পয কগল্পভি ৫ এ ২টি ডাইকটি ডাইক কযা ল্পমল্পে ফল্পর ৩ এ ৭ এফাং কগল্পভি টি১ এ ৬ ,
প্রকে বযিারক অফবত কল্পযন।কেবোং এয স্থান কথল্পক নদীয বকনাযা৪ গ্রাভ কভল্পক্ষ //৫ বকঃ বভঃ দূল্পয ওয়ায
কাযল্পণ ভাটি নদীয িল্পয ‡dj‡Z n‡”Q e‡j cwi`k©b Uxg Rvb‡Z †c‡i‡Qb|
কগল্পভি-৮, ৯ ও ১০
কগল্পভি-৮, ৯ ও ১০ াফনা দয উল্পেরায বাড়াযা ইউবনয়ল্পনয ভাঝাড়া, গঙ্গাধাযবদয়া, যাভফারাপুয, িয
বফানীপুয, িয তাযাপুয ইউবনয়ল্পনয িয তাযাপুয এফাং কদাগাবে ইউবনয়ল্পনয কাবরকাপুয, াবদযােপুয কভৌোয় অফবস্থত।
কগল্পভিগুল্পরায দদঘ িে মথািল্পভ ৩৫৬০ বভঃ, ১০৭৫ বভঃ ও ৩৮০০ বভঃ এফাং খনল্পনয প্রাক্কবরত রক্ষেভাত্রা ১২.৩০ রক্ষ,
১.০৫ রক্ষ ও ৭.১০ রক্ষ ঘঃ বভঃ। ম িল্পফক্ষল্পণ কদখা মায়, ফতিভাল্পন কেবোং কাম িিভ িরভান যল্পয়ল্পে। কগল্পভি-৮ ও ১০
এ ভাটিয ডাইক বনভিাণ কল্পয ভাটি কপরা ল্পে।
-৯ এ কেবোং এয স্থান কথল্পক াড়গ্রাভ দূয ওয়ায কায /কণ ভাটি
নদীয বকনাল্পয কপরা ল্পয়ল্পে পল্পর উক্ত বযাটকৃত ভাটি আন্ন ফল িায করাল্পত কবল্প মাওমায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পে।

বস্থযবিত্র-৯: কগল্পভি ৮ ও ১০ এ বনবভিত ডাইল্পক ভাটি কপরা ল্পে

বস্থযবিত্র-১০: াবনয গবীযতা মািাইকযণ

কগল্পভি-১১
কুবষ্টয়া কেরায কুভাযখারী উল্পেরায কায়া ইউবনয়ল্পনয কাল্পরায়া, সুরতানপুয, রক্ষীকুর এফাং দয উল্পেরায াতা
াবড়পুয ইউবনয়ল্পনয কফায়ারডাা, াতা াবড়পুয ও চুয়া াড়া কভৌোয় অফবস্থত। কগল্পভিটিয দদঘ িে মথািল্পভ ৫৯০০
বভঃ এফাং খনল্পনয প্রাক্কবরত রক্ষেভাত্রা ১৬.৮০ রক্ষ আব াোয।
, ফতিভাল্পন কেবোং কাম িিভ
িরভান যল্পয়ল্পে। কগল্পভিকত দ্যটি ল্পয়ল্পি ডাইক ফা তযো ১১-য কফড়া বনভিাণ কযা ল্পরও দ্যফ ির অফকাঠাল্পভায কাযল্পণ
তযোয কফড়া ইল্পতাভল্পধ্য কবল্পঙ্গ কগল্পে। একটি ল্পয়ল্পি কেবোং এয স্থান কথল্পক াড়গ্রাভ দূয ওয়ায কায /কণ ভাটি নদীয
বকনাল্পয কপরা ল্পয়ল্পে পল্পর ডাইল্পকয ভাটি ফল িায করাল্পত কবল্প মাওমায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পে।
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বস্থযবিত্র-১১: কগল্পভি ১১ কত নদীয বকনাল্পয ভাটি কপরায
দৃশ্য

বস্থযবিত্র-১২: কগল্পভি ১১ কত একটি ল্পয়ল্পিয কবল্পঙ্গ
মাওয়া তযোয কফড়া

কগল্পভি-১২ ও ১৩
কগল্পভি ১২ ও ১৩ বভযপুয উল্পেরায তারাফাবড়য়া ইউবনয়ল্পনয যানাখবড় এফাং ফাারফাবড়য়া ইউবনয়ল্পনয কাকদাা
কৃবতিনগয কভৌোয় অফবস্থত। কগল্পভিটিয দদঘ িে মথািল্পভ ৮০০ বভঃ ও ৬৫০ বভঃ এফাং প্রাক্কবরত খনল্পনয বযভাণ
মথািল্পভ ১.২৫ রক্ষ ঘঃ বভঃ ও ১.৪০ রক্ষ ঘঃ বভঃ। ম িল্পফক্ষল্পণ কদখা মায়, কেবোং কাম িিভ িরভান যল্পয়ল্পে। কগল্পভি১২ ও ১৩ কত cwi`k©b mgq ch©šÍ ডাইক ফা তযোয কফড়া বনভিাণ কযা য় বন। এ ব্যাাল্পয ফাাংরাল্পদ কনৌ-ফাবনীয
প্রবতবনবধ ফল্পরন, কেবোং এয স্থান কথল্পক াড়৪ গ্রাভ কভল্পক্ষ //৫ বকঃ বভঃ দূয ওয়ায কাযল্পণ ভাটি নদীল্পত ফা নদীয
বকনাযায় কপরা n‡”Q| eZ©gv‡b WvBK I ZiRvi †eov Kiv n‡q‡Q e‡j cÖKí cwiPvjK Rvwb‡q‡Qb|

বস্থযবিত্র-১৩: কগল্পভি ১২ ও ১৩ কত নদীয বকনাল্পয ও নদীল্পত ভাটি কপরা ল্পয়ল্পে
কগল্পভি-১৪ ও ১৫
কুবষ্টয়া কেরায কবড়াভাযা উল্পেরায ফাবযিয ইউবনয়ল্পনয বিভিয দাদাপুয ও বিভ ফাবযিয কভৌোয় 14 I 15
†mM‡g›U 2wU অফবস্থত। এ কগল্পি ২টিয দদঘ িে মথািল্পভ ১৫০০ বভঃ ও ১৯৬০ বভঃ এফাং প্রাক্কবরত খনল্পনয বযভাণ
১.০৫ রক্ষ ঘঃ বভঃ ও ২.২৫ রক্ষ ঘঃ বভঃ। ম িল্পফক্ষল্পণ কদখা মায়, ফতিভাল্পন কেবোং কাম িিভ িরভান যল্পয়ল্পে। কগল্পভি১৪ ও ১৫ কত cwi`k©b mgq ch©šÍ ডাইক ফা তযোয কফড়া বনভিাণ কযা য় বন। eZ©gv‡b WvBK I ZiRvi †eov Kiv
n‡q‡Q e‡j cÖKí cwiPvjK Rvwb‡q‡Qb|
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বস্থযবিত্র-১৪: কগল্পভি ১৪ ও ১৫ কত নদীয বকনাল্পয ও নদীল্পত ভাটি কপরা ল্পয়ল্পে
াযণী-৩.২: ভাংরা-াকী কনৌ-ল্পথয কদৌরতবদয়া কথল্পক াকব এরাকায কভইনল্পটল্পনন্স কেবোং
কগল্পভি

দদঘ িে

1

4150

2

900

3

1245

4

750

5

2090

6

2675

7

3400

8

3560

9

1075

10

3800

11

5900

কভৌোয নাভ
কদফগ্রাভ
Pi fevbxcyi
ীতরপুয
াোনপুয কদলুবন্দ
ীতরপুয
উযাকান্দা
িয োবেযা
কাবফরপুয
িয নান্দারাপুয
িয প্রাণপুয
খা িয দ্মা
আল্পরাকবদয়া
নাযায়ানপুয াট ি
িয আফ্রা
িয আফ্রা
াাভীযপুয
নতুন িয াড়া
ভাঝ াড়া
গঙ্গাধযবদয়া
িয তাযাপুয
গঙ্গাধযবদয়া
িয বফাবনপুয
যাভফাোপুয
কাবরকাপুয
াবদকাপুয
কাল্পরায়া
সুরতানপুয
রক্ষীকূর
ফয়াইরধাযা

ইউবনয়ল্পনয
নাভ
কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
ফযাট
wgRvbcyi
P›`bx
াগযকাবন্দ
াগযকাবন্দ
াগযকাবন্দ
াফা পুয
iZbw`qv
াফা পুয
াফা পুয
াফা পুয
াফা পুয
বাযাযা
বাযাযা
িয তাযাপুয
বাযাযা
বাযাযা
বাযাযা
‡`vMvwQ
‡`vMvwQ
Kvqv
Kvqv
Kvqv
াতা বযপুয
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উল্পেরায নাভ

কেরায নাভ

কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
ivRevox m`i
ivRevox m`i
ivRevox m`i
myRvbMi
myRvbMi
myRvbMi
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
KzgviLvjx
KzgviLvjx
KzgviLvjx
Kzwóqv m`i

ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
cvebv
cvebv
cvebv
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv

প্রাক্কবরত ববরউভ
(ঘনবভটায)

৬৭৫০০০

২৭০০০
১৭০০০০
২৫০০০

২৫০০০০
২০০০০০
৬৮০০০০
১২৩০০০০
১০৫০০০০
৭১০০০০

১৬৮০০০০

12
13

800
650

14

1500

15

1960

াতা বযপুয
চুয়া াড়া
যানাখাবয
কাকদাা কৃবতিনগয
বিভ িয দাদাপুয
cwÂg evwni Pi
cwÂg evwni Pi

াতা বযপুয
াতা বযপুয
তারফাবড়য়া
বারাফাবড়য়া
evwni Pi
evwni Pi
evwni Pi

Kzwóqv m`i
Kzwóqv
Kzwóqv m`i
Kzwóqv
wgicyi
Kzwóqv
wgicyi
Kzwóqv
‡fovgviv
Kzwóqv
‡fovgviv
Kzwóqv
‡fovgviv
Kzwóqv
কভাট প্রাক্কবরত কেবোং এয বযভাণ

১২৫০০০
১৪০০০০
১০৫০০০
২২৫০০০
৬৩৪৭০০০

াযণী-৩.৩: খনল্পনয ল্পয নদীয গবীযতা, খনন ল্পয়ি কথল্পক ম্যাল্পটবযয়ার কপরায দূযে ও কপরায স্থান
ইউবনয়ল্পনয
নাভ

উল্পেরায
নাভ

কেরায
নাভ

কদফগ্রাভ
Pi fevbxcyi
ীতরপুয
াোনপুয কদলুবন্দ
ীতরপুয
উযাকান্দা

কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
কদফগ্রাভ
ফযাট

িয োবেযা

wgRvbcyi

কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
কগায়ারন্দ ঘাট
ivRevox m`i
ivRevox m`i

ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox

কগল্পভি কভৌোয নাভ

1

2

ivRevox m`i ivRevox

3
কাবফরপুয

4

5
6
7
8
9
10

11

িয নান্দারাপুয
িয প্রাণপুয
খা িয দ্মা
আল্পরাকবদয়া
নাযায়ানপুয াট ি
িয আফ্রা
িয আফ্রা
াাভীযপুয
নতুন িয াড়া
ভাঝ াড়া
গঙ্গাধযবদয়া
িয তাযাপুয
গঙ্গাধযবদয়া
িয বফাবনপুয
যাভফাোপুয
কাবরকাপুয
াবদকাপুয
কাল্পরায়া
সুরতানপুয
রক্ষীকূর

খনল্পনয
খনন ল্পয়ি
ল্পয নদীয কথল্পক ম্যাল্পটবযয়ার
গবীযতা
কপরায দূযে
(বভটায)
(বক.বভ.)
০.৭
5.10
০.৭
5.20
০.৭
5.50
০.৩
5.0
০.৩৫
5.20
০.৩
5.50
১.০
5.5
৫.০

০.৬

4.72
4.72
4.72
5
5.20
5.12
5
5.10
5.4
6.1
6.1
7.6
5.5
4.9
4.8
5.7
5.3
4.9
4.9
4.9

১.৫
১.০
১.০
১.৫
১.২০
১.৪০
১.৪০
১.৫
১.০
.8
1.1
.9
1.7
1.4
1.1
.9
.9
1.2
1.1
.9

P›`bx
াগযকাবন্দ
াগযকাবন্দ
াগযকাবন্দ
াফা পুয
iZbw`qv
াফা পুয
াফা পুয
াফা পুয
াফা পুয
বাযাযা
বাযাযা
িয তাযাপুয
বাযাযা
বাযাযা
বাযাযা
‡`vMvwQ
‡`vMvwQ
Kvqv
Kvqv
Kvqv

myRvbMi
myRvbMi
myRvbMi
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvsmv
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
cvebv m`i
KzgviLvjx
KzgviLvjx
KzgviLvjx

cvebv
cvebv
cvebv
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
ivRevox
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
cvebv
Kzwóqv
Kzwóqv
Kzwóqv
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ম্যাল্পটবযয়ার
কপরায স্থান

WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
নদীয িল্পয ও
ভযা িোল্পনল্পর
িল্পযয
বকনাল্পয
নদীল্পত
নদীল্পত
নদীল্পত
নদীল্পত
নদীল্পত
নদীল্পত
নদীল্পত
নদীল্পত
WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
নদীল্পত
নদীল্পত
WvB‡K
WvB‡K
WvB‡K
নদীয াল্পড়
নদীয াল্পড়
নদীয াল্পড়

ফয়াইরধাযা
াতা বযপুয
চুয়া াড়া
12
13
14
15

াতা
বযপুয
াতা
বযপুয
াতা
বযপুয
তারফাবড়য়া

যানাখাবয
কাকদাা
বারাফাবড়য়া
কৃবতিনগয
বিভ
িয evwni Pi
দাদাপুয
cwÂg evwni Pi
evwni Pi
cwÂg evwni Pi
evwni Pi

Kzwóqv m`i

Kzwóqv

5.5

1.3

নদীয াল্পড়

Kzwóqv m`i

Kzwóqv

5.5

.7

নদীয াল্পড়

Kzwóqv m`i

Kzwóqv

5.5

1.4

নদীয াল্পড়

wgicyi
wgicyi

Kzwóqv
Kzwóqv

5.1
4.9

.9
০.৩০৪

নদীল্পত
নদীল্পত

‡fovgviv

Kzwóqv

5.5

০.৪৫৭

নদীয াল্পড়

‡fovgviv
‡fovgviv

Kzwóqv
Kzwóqv

5.5
5.5

০.৬০৯
০.২৭৪

নদীয াল্পড়
নদীয াল্পড়

বস্থযবিত্র-১৫: gvV ch©v‡q ev¯Íe Ae¯’v ch©v‡eÿ‡Y †j.K.knx` Djøvn-evsjv‡`k ‡b․-evwnbx, cÖKí mswkøó Kg©KZ©v,
wmBwRAvBGm Gi civgk©K Ges wWwUwmGj Gi civgk©K `j|
3.4 DcKvi‡fvMx‡`i wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ we‡kølY
প্রকে এরাকায নুহনা ১৪ টি কেবোং ল্পয়ি কথল্পক ১২০০ েন উকাযল্পবাগীল্পদয াল্পথ যাবয াক্ষাৎকাল্পযয ভাধ্যল্পভ
ভীক্ষাটি বযিারনা কযা য়ল্পে। উকাযল্পবাগীল্পদয কাে কথল্পক অনুল্পভাবদত প্রশ্নাফবরয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয প্রবাফ াংিান্ত
তথ্য াংগ্র কযা য়ল্পে।
৩.৪.১ ভীক্ষায় অাংগ্রণকাযী উকাযল্পবাগীল্পদয ব্যবক্তগত তথ্যাবদ
৩.৪.১.১ উকাযল্পবাগীল্পদয কায ধযন
বনবফড় বযফীক্ষল্পণ উকাযল্পবাগীল্পদয কা াংিান্ত তথ্য াংগ্র কযা য়। প্রাপ্ত তথ্য কথল্পক প্রতীয়ভান য় কম, প্রকল্পে
উকাযল্পবাগীল্পদয কা বের কৃবলেীফী ৩৬.৪২%, ভৎস্যেীফী ৫.৮৩%, িাকুবয ২.১৭%, ব্যফায়ী ৩২.২৫%, োত্র
২.২৫% শ্রবভক ৭.৫৮%, ভাষ্টায/াল্পযাং প্রায় ১%, কনৌ-মান শ্রবভক ৮.৮৩% কনৌ-মান ভাবরক ২.৯২% এফাং অন্যান্য
১%।
-১২
ণ কদখাল্পনা ল্পয়ল্পে।
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করখবিত্র -১২: উকাযল্পবাগীল্পদয কায ধযন
২ ২৫ %
২ ১৭ %

িাকুযী

৭ ৫৮ %
৩৬ ৪২ %

কৃবলেীবফ

০ ৭৫ %
৫ ৮৩ %

ভৎস্যেীবফ

৩২ ২৫ %
৮ ৮৩ %

কনৌ-মান শ্রবভক
২ ৯২ %
১ ০০ %

অন্যান্য
০ ০০

১০ ০০

২০ ০০

৩০ ০০

৪০ ০০

৩.৪.১.২ উকাযল্পবাগীল্পদয বক্ষাগত কমাগ্যতা
বনবফড় ভীক্ষায় উকাযল্পবাগীল্পদয তথ্য বফল্পিলল্পণ কদখা মায়, তকযা ৩৬ েন উকাযল্পবাগী ১ভ কথল্পক ৫ভ কশ্রণী ম িন্ত
িন্ন, তকযা ২৬ েন উকাযল্পবাগী বনযক্ষয, তকযা ২২ েন উকাযল্পবাগী ৬ষ্ঠ কথল্পক ৮ভ কশ্রণী, তকযা ৮ েন
উকাযল্পবাগী এ.এ.ব ৮%, তকযা ১ েন উকাযল্পবাগী এইি.এ.ব ২%, এফাং অন্যান্য (কাবযগবয, বৃবেমূরক,
বডল্পপ্ল্াভা ইতোবদ) ২% িন্ন কল্পযল্পেন। াংখ্যাগত বফল্পিলল্পণ াওয়া মায় উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য কফবযবাগ ১ভ কথল্পক
৫ভ কশ্রণী িন্ন কল্পযল্পেন।
করখবিত্র ১৩: উকাযল্পবাগীল্পদয বক্ষাগত কমাগ্যতা
এইি এ ব
১.৫০%

এ এ ব
৮.০৮%

অন্যান্য
২.১৭%

বনযক্ষয
২৯.৪২%

৬ষ্ঠ কথল্পক ৮ভ কশ্রণী
২২.৮৩%
১ভ কথল্পক ৫ভ কশ্রণী
৩৬.০০%

াযবণ ৩.৪: উকাযল্পবাগী নাযী ও পুরুল্পলয বক্ষাগত কমাগ্যতা
বক্ষাগত কমাগ্যতা
বনযক্ষয
১ভ কথল্পক ৫ভ কশ্রণী
৬ষ্ঠ কথল্পক ৮ভ কশ্রণী
এ.এ.ব
এইি.এ.ব
অন্যান্য (কাবযগবয, বৃবেমূরক, বডল্পপ্ল্াভা, স্দাতক, স্দাতল্পকােয ইতোবদ)
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াংখ্যা
৩৫৩
৪৩২
২৭৪
৯৭
১৮
২৬

%
২৯.৪২
৩৬.০০
২২.৮৩
৮.০৮
১.৫০
২.১৭

৩.৪.২ উকাযল্পবাগীল্পদয উয প্রকল্পেয প্রবাফ
৩.৪.২.১ কেবোং, েবভ অবধগ্রণ এফাং রীে িবকিত প্রবাফ
৩.৪.২.১ িরভান প্রকল্পেয কেবোং কাে িবকিত তথ্য
বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষায় উকাযল্পবাগীল্পদয তথ্য বফল্পিলল্পণ কদখা মায় কম, তকযা ৭৭ েন উকাযল্পবাগী িরভান
প্রকল্পেয কেবোং কাে িল্পকি অফগত আল্পেন, তকযা ১৯ েন উকাযল্পবাগী প্রকল্পেয কেবোং কাে িল্পকি অফগত না
এফাং তকযা ৪ েন উকাযল্পবাগী প্রকল্পেয কেবোং কাে িল্পকি ককান ধায কনই।
করখবিত্র-১৪: িরভান প্রকল্পেয কেবোং কাে িবকিত তথ্য
োবন না
৪%

না
১৯ %

োঁ
৭৭ %
োঁ

না

োবন না

৩.৪.২.২ কেবোং এয পল্পর উকাযল্পবাগীল্পদয উকায িবকিত তথ্য
প্রকল্পেয বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষায় কদখা মায়, ৪৪% উকাযল্পবাগী উেযদাতা ফল্পরন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর কভ
ভল্পয় এফাং স্বে ব্যল্পয় মাত্রী বযফন সুবফধা কফল্পড়ল্পে, ২০% উেযদাতা ফল্পরন ভাংরা ল্পত রূপুয ম িন্ত নদীয নাব্যতা
বৃবি কল্পয়ল্পে, ২১% উেযদাতা ফল্পরন বাযী ভারাভার বযফন বনযাদ ও েতয ল্পয়ল্পে, ৭% উেযদাতা ফল্পরন নাযী
ও বশুল্পদয িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে এফাং তকযা ৭ েন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর নদী ল্পথ অন্যান্য সুবফধা বৃবি কল্পয়ল্পে
(করখবিত্র-১৫) (বফল্পিলল্পণ একাবধক উেয গৃীত ল্পয়ল্পে)।
-৩এয বফল্পিলণ কথল্পক কদখা মায় কয় তকযা ৬. ৫৫ েন
উকাযল্পবাগী কেবোং এয পল্পর ফন্যাকারীন ভল্পয় নদীয তীযফতী পরী েবভ ও স্থানা বাঙ্গন কফবরত ওয়ায ম্ভফনা
হ্রা কল্পয়ল্পে, ২৩ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন পরী েবভ ও স্থানা বা ন হ্রা ায়বন এফাং ২২ েন উক্ত বফলয় িল্পকি
অফগত নয় ।
করখবিত্র ১৫: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাযল্পণ এরাকায় উকাযল্পবাগীল্পদয সুবফধা িবকিত তথ্য
বাযী ভারাভার বযফন
বনযাদ ও েতয
ল্পয়ল্পে
২১%

নাযী ও বশুল্পদয িরাির
বৃবি কল্পয়ল্পে
৮%

অন্যান্য
৭%
ভাংরা ল্পত রূপুয ম িন্ত
নদীয নাব্যতা বৃবি কল্পয়ল্পে
২১%
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কভ ভল্পয় এফাং স্বে ব্যল্পয়
মাত্রী বযফণ সুবফধা
কফল্পড়ল্পে
৪৪%

াযবণ-৩.৫: কেবোং এয পল্পর ফন্যাকারীন ভল্পয় নদীয তীযফতী পরী েবভ ও স্থানা বাঙ্গন কফবরত ওয়ায ম্ভাফনা
হ্রা
কেবোং এয পল্পর ফন্যাকারীন ভল্পয় নদীয তীযফতী পরী েবভ ও স্থানা বাঙ্গন হ্রা
িবকিত তথ্য
োঁ
না
োবন না
কভাট উকাযল্পবাগী াংখ্যা

াংখ্যা

%

৬৬৪
২৭৮
২৫৮
১২০০

৫৫
২৩
২২
১০০

৩.৪.২.৩ কেবোং কযায ভাধ্যভ ও স্থান
াযবণ-২ কথল্পক কদখা মায় কম, কেবোং এয ভাধ্যভ বাল্পফ ৬৭ % কেোল্পযয ভাধ্যল্পভ, ২৬% কেোয ও এক্সকোল্পবটল্পযয
ভাধ্যল্পভ, ৫% এক্সকোল্পবটল্পযয ভাধ্যল্পভ এফাং ১% অন্যান্য (ফাল্ক কড/ফাাংরা কেোয) ব্যফায কযা ল্পয়ল্পে।
াযবণ-৩.৬: কেবোং কযায ভাধ্যভ
কেবোং কযায ভাধ্যভ
কেোল্পযয ভাধ্যল্পভ
কেোয ও এক্সকোল্পবটল্পযয ভাধ্যল্পভ
এক্সকোল্পবটল্পযয ভাধ্যল্পভ
ফাল্ক কড /ফাাংরা কেোয
কভাট

াংখ্যা
৮০৯
৩১৬
৬০
১৫
১২০০

%
৬৭
২৬
৫
১
১০০

বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষায় (বফল্পিলল্পণ একাবধক উেয গৃীত ল্পয়ল্পে)। কদখা মায় Dredged Spoil ৪৪.৬৪% নদীল্পত,
১৭.২০% নদীয াল্পড় কপরা ল্পয়ল্পে, ১.৪৪% কৃবল েবভল্পত কপরা ল্পয়ল্পে, ৩০.২৪% প্রকে কতৃক
ি বনভিাণকৃত ডাইল্পক
কপরা ল্পয়ল্পে এফাং ৬.০৩% অন্যান্য (ব্যবক্তগত ফাড়ী, স্কুর, কল্পরে, ভবেদ, ভাদ্রাা বযাট কাল্পে) কপরা ল্পয়ল্পে।
(করখবিত্র-১৬)। তকযা ৫৫ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন ভাটিয ডাইক দতবযয ভয় ফাঁল্পয াইবরাং ও তেিা কফড়া বনভিাণ
কযা মবন, তকযা ৩২ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন ফাঁল্পয াইবরাং ও তেিা কফড়া বনভিাণ কযা ল্পয়ল্পে এফাং তকযা ১৩
েন উকাযল্পবাগী বফলয়টি িল্পকি অফগত নয় (করখবিত্র-১৭)।
করখবিত্র -১৬: Dredged Spoil কপরায স্থান

১ ৪৪ %

কৃবল েবভল্পত

১৭ ২০ %

নদীয াল্পড় কপরা ল্পয়ল্পে

৪৪ ৬৪%

নদীল্পত
৩০ ২৪ %

প্রকে কতৃিক বনভিাণকৃত ডাইল্পক কপরা ল্পয়ল্পে
৬ ০৩%

অন্যান্য
০ ০০

১০ ০০
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২০ ০০

৩০ ০০

৪০ ০০

৫০ ০০

করখবিত্র ১৭: ভাটিয ডাইক দতবযয ভয় ফাঁল্পয াইবরাং ও তেিা কফড়া বনভিাণ
োবন না
১৩%
োঁ
৩২%

না
৫৫%

৩.৪.২.৪ কনৌ-মান ব্যফাযকাযী মাত্রী ব্যফায়ীল্পদয উয cÖK‡íi প্রবাফ
ভীক্ষায় (বফল্পিলল্পণ একাবধক উেয গৃীত ল্পয়ল্পে)) কদখা মায় কম স্কুর/কল্পরল্পে কেল্পর-কভল্পয়ল্পদয এফাং েনাধাযল্পণয
মাতায়াল্পতয সুবফধা বৃবি ল্পয়ল্পে। অাংগ্রণকাযী উেযদাতাল্পদয ভল্পধ্য তকযা ৪০ েন ফল্পরন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর
পূল্পফ িয তুরনায় মাতায়াত ভয় কভ রাল্পগ, তকযা ২৭ েন ফল্পরন খযি কভ য় এফাং তকযা ৩৯ েন ফল্পরন পূল্পফ িয
তুরনায় মাতায়াল্পতয সুবফধা ল্পয়ল্পে (করখবিত্র -১৮)। ৮ % উকাযল্পবাগীযা ফল্পরন নাযী, বশু এফাং বফল্পল িাবদা
িন্ন েনল্পগাষ্ঠীয মাতায়াত আল্পগয তুরনায় কফল্পড়ল্পে, প্রায় ৫৫% উকাযল্পবাগী ফল্পরন নদী ল্পথ ভ্রভণ বাসু করাকেন
নদীয কৌন্দর্য্ি উল্পবাগ কযল্পত াযল্পে এফাং প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর তকযা ৭৬ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন াযা ফেয
ধল্পয কনৌ-মান িরািল্পরয ব্যফস্থা থাল্পক। গুণগত বফল্পিলল্পণ াওয়া মায় কম, ভ্রভণ বাসুযা ককফরভাত্র ফল িা কভৌসুল্পভ আল্প।
প্রায় ২৪ েন উকাযবাগী ফল্পরন খননকৃত কনৌ-থটিল্পত াযা ফেয কনৌ-মান িরািল্পরয ব্যফস্থা থাল্পক না (াযবণ -৩.৭)।
স্থানীয় ব্যফায়ীল্পদয াল্পথ আল্পরািনা কাল্পর োনা মায় কম, প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ভয়, শ্রভ এফাং খযি কল্পভ মাওয়ায
কাযল্পণ ফাোযোতকযল্পণয সুবফধা বৃবি কল্পয়ল্পে।
বযফণ সুল্পমাগ-সুবফধা কফল্পড়ল্পে।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর তকযা ৭৯ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন খনল্পনয পল্পর নদীয নাব্যতা বৃবিল্পত ভাংরা ল্পত রূপুয
াযভানবফক ককল্পন্দ্র বাযী ভারাভার বযফন বনযাদ ও েতয ল্পয়ল্পে এফাং তকযা ২১ েন ফল্পরন রূপুয
াযভানবফক ককন্দ্র ম িন্ত ভারাভার বযফন েতয য়বন (করখবিত্র -১৯)।
করখবিত্র-১৮: স্কুর/কল্পরল্পেয বক্ষাথী, েনাধাযল্পনয মাতায়াল্পতয সুবফধা
৩৯ %
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০

২৯ %

২৭ %

৫%

ভয় কভ রাল্পগ

খযি কভ য়

মাতায়াল্পতয সুবফধা
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অন্যান্য

াযবণ-৩.৭: বফববন্ন কশ্রবণয েনাধাযল্পণয মাতায়াল্পতয সুবফধা
বফববন্ন কশ্রবণয েনাধাযল্পণয
নাযী, বশু এফাং বফল্পল িাবদা িন্ন েনল্পগাষ্ঠীয মাতায়াত
োঁ
না
ভ্রভণ বাসু করাকেন নদীয কৌন্দর্য্ি উল্পবাগ
োঁ
না
াযা ফেয ধল্পয কনৌ-মান িরািল্পরয ব্যফস্থা
োঁ
না

াংখ্যা

%

৯৯৪
২০৬

৮২.৮১
১৭.১৯

৬৫৫
৫৪৫

৫৪.৫৫
৪৫.৪৫

৯২৩
২৭৭

৭৬.৯২
২৩.০৮

করখবিত্র -১৯ : খনল্পনয পল্পর নদীয নাব্যতা বৃবিল্পত ভাংরা ল্পত রূপুয াযভানবফক ককল্পন্দ্র বাযী ভারাভার বযফন
বনযাদ ও েতয িবকিত তথ্য
না
২১ %

োঁ
৭৯%

৩.৪.৩ কৃবলয উয প্রকল্পেয প্রবাফ
তকযা ৫৭ েন উকাযল্পবাগী কৃলল্পকয ভল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর একই েবভল্পত ফৎল্পয পর িাল্পলয াংখ্যা
(বনবফড়তা) বৃবি কল্পয়ল্পে এফাং ৪২% উকাযল্পবাগী কৃলল্পকয ভল্পত (বনবফড়তা) বৃবি ায়বন। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর
তকযা ৪১ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন খনল্পনয পল্পর এরাকায় পল্পরয ফাোযোতকযল্পণয সুল্পমাগ-সুবফধা কফল্পড়ল্পে,
তকযা ৩২ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন পূল্পফ িয তুরনায় কভ ভয় রাল্পগ, ১৮ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন খযি কভ য় এফাং
৭ েন উকাযল্পবাগী অন্যান্য সুবফধায বফলয় উল্পেখ কল্পযন (াযবণ-৩.৮)।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর কৃবল শ্রবভল্পকয কভিাংস্থান বৃবি কল্পয়ল্পে। ৫৯% উকাযল্পবাগী ভল্পত কৃলক াযা ফেয িাল্পলয
কাে কল্পয় থাল্পকন, ২৯% উকাযল্পবাগীয ভল্পত াযা ফেয ভজুবয াওয়ায সুল্পমাগ সৃবষ্ট ল্পয়ল্পে , ৪.১৯% ভাে ধযায
ট্ররাল্পয কাে থাল্পক, ৩.৭৬% াযা ফেয ণ্য বযফল্পনয কাে থাল্পক এফাং ৩.১৬ % উকাযল্পবাগীয অন্যান্য কভিাংস্থান
বৃবি কল্পয়ল্পে (করখবিত্র-২০)।
, নয়নসুখ (কগল্পভি-২) কৃলকযা ফল্পরন, গত ফেয ট্ররায
িল্পয আটল্পক অল্পনক টল্পভল্পটা ল্পি কগল্পে বকন্তু নদী খনল্পনয পল্পর এফায তা য় বন। নাব্যতা বৃবিয কাযল্পণ শ্রভ, ভয় ও
খযি কভ রাগল্পে। ণ্যফাী কনৌমান িরাির বৃবি, নাযীয কভিাংস্থান দতবয ও নাযীয ক্ষভতা বৃবি
। িক বদল্পয়
নদীয তীয কফল্পধ না বদল্পর কৃবল েবভ ও স্থানা যক্ষা কযা মাল্পফ না। কফৌ ফাোয এরাকায কৃলকল্পদয ভল্পত, ফালুল্পফাঝাই
কাল্পগাি িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে, কই াল্পথ মাত্রী াযাাল্পযয কনৌকা িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে। ৯নাং কগল্পভি এরাকায়
এপবেবডল্পত কৃলল্পকযা ফল্পরন পর ও ভাে ফাোযোতকযল্পণ সুবফধা ল্পয়ল্পে।
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াযবণ -৩.৮: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর একই েবভল্পত ফৎল্পয পর িাল্পলয াংখ্যা (বনবফড়তা) বৃবি এফাং খনল্পনয পল্পর
এরাকায় পল্পরয ফাোযোতকযল্পণয সুল্পমাগ-সুবফধা িবকিত তথ্য
%
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর একই েবভল্পত ফৎল্পয পর িাল্পলয াংখ্যা (বনবফড়তা) িবকিত তথ্য
োঁ
না
খনল্পনয পল্পর এরাকায় পল্পরয ফাোযোতকযল্পণয সুল্পমাগ-সুবফধা পূল্পফ িয তুরনায় কফল্পড় থাকল্পর তা
বকবাল্পফ িবকিত তথ্য
উৎাবদত ণ্য বযফন ে ল্পয়ল্পে
ভয় কভ রাল্পগ
খযি কভ য়
অন্যান্য

৫৭.২৬%
৪২.৭৪

৪১.৭২
৩২.৬৬
১৮.৬১
৭.০১

করখবিত্র -২০: খনল্পনয পল্পর কি সুবফধাবদ বৃবি াওয়ায় কৃবল শ্রবভল্পকয কভিাংস্থান সৃবষ্ট
৫৯ ৪৭ %
৬০
৫০

২৯ ৪২ %

৪০
৩০
২০
১০

৩ ১৬ %

৪ ১৯ %

৩ ৭৬ %

০

অন্যান্য

ভাে ধযায ট্ররাল্পয
কাে থাল্পক

াযা ফেয ন্য
বযফল্পনয কাে
থাল্পক

াযা ফেয ভজুবয
াওয়ায সুল্পমাগ

াযা ফেয িাল্পলয
কাে থাল্পক

৩.৪.৪ িরভান প্রকল্পেয কেবোং কাে ও ভৎস্যেীফীল্পদয উকায িবকিত তথ্য
বনবফড় ভীক্ষায় কদখা মায় কয়, খনল্পনয পল্পর নদীয াবন ধাযণ ক্ষভতা বৃবি াওয়ায় ভাল্পেয উৎাদন বৃবি কল্পয়ল্পে।
তকযা ৬৩ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন ভাল্পেয উৎাদন বৃবি কল্পয়ল্পে এফাং ৩৬ েন ফল্পরন ভাল্পেয উৎাদন বৃবি াইবন।
৭০% উকাযল্পবাগীয ভল্পত িরভান প্রকল্পেয কেবোং পল্পর াযা ফেয ধল্পয ভৎস্য আযল্পণয সুল্পমাগ সৃবষ্ট ল্পয়ল্পে। িরভান
প্রকল্পেয কেবোং এয কাযল্পণ ভৎস্য শ্রবভল্পকয কভিাংস্থান বৃবি কল্পয়ল্পে। প্রায় ৬৫% উকাযল্পবাগীয ভল্পত ভৎস্যেীবফযা
াযা ফেয ভাে আযণ এয কাে কল্পয থাল্পকন এফাং ৩৫% উকাযল্পবাগীয ভল্পত াযা ফেয ভজুবয াওয়ায সুল্পমাগ সৃবষ্ট
ল্পয়ল্পে (াযবণ-৩.৯)। তকযা ৪৩ েন উকাযল্পবাগী ফল্পরন খনল্পনয পল্পর এরাকায় ভৎস্য ফাোযোতকযল্পণয সুল্পমাগসুবফধা কফল্পড়ল্পে, তকযা ২৭ েন উকাযল্পবাগীয ভল্পত পূল্পফ িয তুরনায় বযফল্পন কভ ভয় রাল্পগ, ২০ েন
উকাযল্পবাগীয ভল্পত খযি কভ য় এফাং ৮ েন উকাযল্পবাগীযা অন্যান্য সুবফধায বফলয় উল্পেখ কল্পযন (করখবিত্র-২১)।
এপবেবডল্পত অাংগ্রণকাযী ভৎস্যেীফীযা (ট্ররায ঘাট ধাওয়াাড়া) োনান কম, ণ্য বযফন, কভিাংস্থান এফাং
অথ িননবতক উন্নয়ন ল্পয়ল্পে।
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াযবণ -৩.৯: িরভান প্রকল্পেয কেবোং কাে ও ভৎস্যেীবফল্পদয উকায িবকিত তথ্য
খনল্পনয পল্পর নদীয াবন ধাযণ ক্ষভতা বৃবি াওয়ায় ভাল্পেয উৎাদন বৃবি কল্পয়ল্পে
োঁ
না
াযা ফেয ধল্পয ভৎস্য আযণ ম্ভফ
োঁ
না
িরভান প্রকল্পেয পল্পর ভৎস্য শ্রবভল্পকয কভিাংস্থান বৃবি কল্পয়ল্পে
াযা ফেয ভাে আযণ কযা মায়
াযা ফেয ভজুবয াওয়ায সুল্পমাগ

%
৬৩.৭৭
৩৬.২৩
৭০.৩৪
২৯.৬৬
৬৪.৮৪
৩৫.১২

করখবিত্র -২১ : খনল্পনয পল্পর এরাকায় ভাে ফাোযোতকযল্পণয সুল্পমাগ-সুবফধা বৃবি িবকিত তথ্য

৫০

৪৩ ২১ %

৪০

২৭ ৮৪ %

২০ ১৬ %

৩০
২০

৮ ৭৯ %

১০
০
উৎাবদত ভাে
বযফন

বযফল্পন ভয় কভ
রাগল্পফ

খযি কভ ল্পফ

অন্যান্য

৩.৪.৫ আথ ি-াভাবেক উন্নয়ল্পন প্রকল্পেয প্রবাফ
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর অত্র এরাকায কভিাংস্থান ও আয় বৃবিল্পত র্ভবভকা যাখল্পে। ৭৬% উকাযল্পবাগীয ভল্পত িরভান
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর কনৌ-রুল্পট াযা ফেয ম িাপ্ত নাব্যতা ফোয় থাকায় অবেন্তযীণ কনৌ-বযফন খাল্পতয আয় বৃবি
কল্পয়ল্পে এফাং ২৪% উকাযল্পবাগী ফল্পরন কভিাংস্থান ও আয় বৃবিল্পত ককান র্ভবভকা নাই (করখবিত্র-২২)।
করখবিত্র -২২: িরভান প্রকল্পেয পল্পর কনৌ-রুল্পট াযা ফেয ম িাপ্ত নাব্যতা ফোয় থাকায় অবেন্তযীণ কনৌ-বযফন খাল্পতয
আয় বৃবি
না
২৪ %

োঁ
৭৬%
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তকযা ২৬ েন ণ্য বযফণ, তকযা ১৭ েন মাত্রী বযফণ, তকযা ১৪ েন বদনভজুয, তকযা ৯ েন ভৎস্য
আযণ, তকযা ২৩ েন কৃবল ণ্য উৎাদন এফাং তকযা ৩ েন ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ভল্পন কল্পযন কম তাল্পদয নতুন
কভিাংস্থান সৃবষ্ট ল্পয়ল্পে (করখবিত্র -২৩)।
গুণগত বফল্পিলল্পণ অাংগ্রণকাযী প্রায় কর উেযদাতা োনান কম প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয কাযল্পণ াযা ফেয ধল্পয মাতায়াল্পত
বফল্পল ভূবভকা কযল্পখল্পে, মাত্রী বনল্পয় মাওয়া আা ও ভারাভার বযফল্পন এফাং আবথ িক েরতা বৃবি কল্পয়ল্পে এফাং
এপবেবডল্পত অাংগ্রণকাযী প্রায় কর উেযদাতা োনান কম প্রকে ev¯Íevq‡bi কাযল্পণ প্রকে এরাকায় ফতিভাল্পন বকছু
যাস্তাঘাট বনভিাণ এফাং ম িাপ্ত ভৎস্য ট্ররায আনাল্পগানায পল্পর ভবরাল্পদয ক্ষুদ্র ব্যফায (শুটবকয ও কুটিয বে) সুল্পমাগ
সৃবষ্ট ল্পয়ল্পে।
করখবিত্র-২৩: বফববন্ন ধযল্পনয কভিাংস্থাল্পনয সৃবষ্ট
৩%

ক্ষুদ্র ব্যফা

২৩%

কৃবল ন্য উৎাদন

৯%

ভৎস্য আযণ

১৪%

বদনভজুয

১৭%

মাত্রী বযফন

২৬%

উৎাবদত ন্য বযফন

৮%

অন্যান্য

০

৫

১০

১৫

২০

২৫

৩০

৩.৪.৬ কটকই বযল্পফ উন্নয়ন ও ম্ভাব্য দ্যল্পম িাগ ব্যফস্থানা, েরফামৄ বযফতিল্পনয অববল্পমােন এফাং ঝবুঁ ক প্রভন
প্রকল্পেয প্রবাফ
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ৫৬% উকাযল্পবাগী ভল্পন কল্পযন কম, বযল্পফল্পয উয বফরূ প্রবাফ ল্পড়ল্পে এফাং প্রায় ৩৫%
উকাযল্পবাগী ভল্পন কল্পযন কম বযল্পফ উন্নয়ল্পন ককান বফরূ প্রবাফ ল্পড়বন (করখবিত্র-২৪)।
৩৪
, তকযা ৪ েন প্রকল্পেয কাে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর
েনগল্পণ িরাির ফাধাগ্রস্থ ল্পয়ল্পে/ল্পে এফাং তকযা ২১ েন উকাযল্পবাগী ভল্পন কল্পযন কম, কৃবল েবভ কল্পভ মাল্পে
(াযবণ-৩.১০)।
করখবিত্র-২৪: বযল্পফল্পয উয ককান প্রকায বফরূ প্রবাফ
োবননা
৯%
না
৩৫%

োঁ
৫৬%
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াযবণ-৩.১০: বফরূ প্রবাফ িবকিত তথ্য
বফলয়
কৃবল েবভ বযাট কযা
খনল্পনয পল্পর কৃবল েবভ কল্পভ মাওয়া
েনগল্পণয িরািল্পর ফাধাগ্রস্ত ল্পয়ল্পে/ল্পে
অন্যান্য

%
৩৪.৩৩
২১.৬৮
৪০.১৭
৩.৮৯

৩.৪.৭ কেবোং কাম িিল্পভয পল্পর কনৌ-মান ল্পে িরািল্পরয অফস্থা
ভীক্ষায় অাংগ্রণকাযী ২৯.৮৯% উেযদাতাযা োনান কম, কনৌ-থ খনল্পনয পল্পর তাযা তাল্পদয ণ্য বযফনকাযী কনৌমান বদল্পয় ল্পে িরাির কযল্পত াযল্পে, ১৯.৭৩% উেযদাতাযা ফল্পরন মাত্রী বযফনকাযী কনৌ-মান িরাির বৃবি
কল্পয়ল্পে, ২৩.১৫% কনৌকা িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে, ৫.৬৭% কাল্পগাি এফাং ১৬.৬০% ভাে ধযায ট্ররায িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে
(করখবিত্র-২৫)। গুণগত বফল্পিলণ কদখা মায় কফৌফাোয এরাকায কৃলকল্পদয ভল্পত, ফালুল্পফাঝাই কাল্পগাি িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে,
কই াল্পথ মাত্রী াযাাল্পযয কনৌকা িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে।
করখবিত্র-২৫: কনৌ-থ খনল্পনয পল্পর বফববন্ন ধযল্পনয কনৌ-মান িরাির িবকিত তথ্য

২৯ ৮৯ %

ন্যফাী কনী-মান
২৩ ১৫ %

কনৌকা
১৯ ৭৩ %

মাত্রী ফাী কনী-মান
১৬ ৬ %

ভাে ধযায ট্ররায
৫ ৬৭ %

কাল্পগাি

৪ ৯৬%

অন্যান্য
০

৫

১০

১৫

২০

২৫

৩০

বনবফড় বযফীক্ষণ ভীক্ষায় াংখ্যাগত বফল্পিলল্পণ াওয়া মায় (করখবিত্র -২৬)। উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য তকযা ৮৬ েন
ি
উকাযল্পবাগী কনৌ-থ খনল্পনয পল্পর কাল্পগা/ফড়
কবল্পর িরাির বৃবি কল্পয়ল্পে এফাং তকযা ১৩ েন ফল্পরন কেবোং
ি
কাম িিল্পভয পল্পর কাল্পগা/ফড়
কবল্পর িরাির বৃবি ায়বন। তকযা ৮৬ েন উকাযল্পবাগীয রূপুয াযভানবফক বফদ্যেৎ
ককন্দ্র িল্পকি ধাযণা যল্পয়ল্পে এফাং তকযা ১৩ েল্পনয রূপুয াযভানবফক বফদ্যেৎ ককন্দ্র িল্পকি ধাযণা কনই। তকযা
৫২েন উকাযল্পবাগী রূপুয াযভানবফক বফদ্যেৎ ককল্পন্দ্র বাযী কনৌ-মান িরাির কযল্পত কদল্পখল্পেন এফাং ৫৮ েন
উকাযল্পবাগী রূপুয াযভানবফক বফদ্যেৎ ককল্পন্দ্র বাযী কনৌ-মান িরাির কযল্পত কদল্পখবন। তকযা ৫২ েন উকাযল্পবাগী
ফল্পরন ফড় োােগুল্পরা মাতায়াল্পতয ভয় কখনও আটল্পক বগল্পয়বের এফাং ৪৭ েন উকাযল্পবাগী ফড় োােগুল্পরা
মাতায়াল্পতয ভয় কখনও আটল্পক মায়বন।
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করখবিত্র-২৬: িরভান কেবোং কাল্পেয পল্পর কনৌ-ল্পথ কাল্পগাি /ফড় কবল্পর িরাির বৃবি িবকিত তথ্য
৮৬ ৩৩%

৮৬ ১৩%

৫৮ ২৭%
৪১ ৭৩ %

১৩ ৬৭%

১৩ ৮৭%

কনৌ-থ খনল্পনয পল্পর
ি
কাল্পগা/ফড়
কবল্পর িরাির
বৃবি

৫২ ৮৯% ৪৭ ১১%

রূপুয াযভানবফক বফদ্যেৎ
ককন্দ্র িল্পকি ধাযণা

রূপুয াযভানবফক বফদ্যেৎ
ককল্পন্দ্র ককান বাযী কনৌমান িরাির
োঁ

ফড় োােগুল্পরা
মাতায়াতল্পয ভয় কখনও
আটল্পক মাওয়া

না

3.5 ¸YMZ Z_¨ we‡kølY
3.5.1 GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY
Pjgvb 14wU ‡WªwRs c‡q‡›U mgRvZxq e¨w³eM© mgš^‡q cÖwZwU †b․ c‡q‡›U 2wU K‡i †gvU 28wU GdwRwW Kiv
n‡q‡Q| GdwRwW‡Z wewfbœ ¯Í‡ii †jvK h_v Kv‡M©v PvjK, Kv‡M©v kÖwgK, K„wlRxex, grm¨Rxex, ‡fmjhvÎx Ges
e¨emvqx BZ¨vw` AskMÖnY Kivi d‡j Zv‡`i KvQ †_‡K cÖK‡íi Kg©KvÛ Ges Gi cÖfve mswkøó wewfbœ ¸YMZ
Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| `jxq Av‡jvPbvmg~n GdwRwW MvBWjvBb Abymv‡i cwiPvwjZ n‡q‡Q| GdwRwWi
MvBWjvBb cÖYq‡b †h mKj welq/ m~PK AšÍf©y³ wQj Zv n‡jv cÖKí Kg©Kv‡Ûi eZ©gvb Ae¯’v, cÖKí ev¯Íevq‡bi
d‡j myweav I Amyweav, Rwg AwaMÖnY/ jxR, dmjx Rwgi dm‡ji ÿwZ, b`x fv½b, ‡WªR Spoil, ev‡uki cvBwjs,
ZR©v †eov, b`xi bve¨Zv (†b․-cwien‡bi), Kg©ms¯’vb, ‡m‡Pi AvIZvaxb Rwg, dmj Pv‡li msL¨v (wbweoZv),
eb¨vi ZxeªZv, Kv‡Ri ¸YMZgvb, gv‡Qi AvniY, f~wgnxb I Mixe cwiev‡ii Kg©ms¯’vb, cwi‡e‡ki Dci cªfve,
ågY, cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n Ges fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv|
(K) Kv©‡Mv kÖwgK‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve
nvZvk nwicyi †WªwRs c‡q‡›Ui GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix Kv©‡Mv kÖwgKMY Rvbvb †h, †WªwRs G ‡Kvb DcKvi nq wb
ïay b`xi MfxiZv evo‡Q, evjyi enbKvix Kv‡M©v A‡bK evo‡Q wKš‘ eo †Kvb RvnvR Av‡mbv| gvQ aivi Uªjvi I
hvZvqvZKvix Uªjvi msL¨v e„w× †c‡q‡Q| ‡WªwRs Gi d‡j eb¨vKvjxb mg‡q b`xi ZxieZx© dmjx Rwg I ¯’vcbv
fv½b KewjZ nIqvi m¤¢vebv e„w× †c‡q‡Q| Dredged Spoil b`x‡Z †djv n‡”Q, b`x‡Z †QvU WvBK K‡i †djv
n‡”Q Ges Zv `„k¨gvb|
gvwUi WvBK ‣Zwii mgq evu‡ki cvBwjs I ZR©v †eov wbg©vY Kiv n‡q‡Q wKš‘ Zv eb¨vq †f‡½ hv‡”Q| GLv‡b †Kvb
dmj d‡j bv| gvQ cwienb mnR n‡q‡Q|
fwel¨‡Z G ai‡bi Kv‡Ri Aek¨B cÖ‡qvRb i‡q‡Q Z‡e fvjfv‡e wm×všÍ wb‡Z n‡e evjy †Kv_vq †djv n‡e|
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বস্থযবিত্র-১৬: Kzwóqv †Rjvi wgicyi Dc‡Rjvi evjyiNvU
GjvKvq Kv‡M©v kÖwgK‡`i mv‡_ GdwRwW|

বস্থযবিত্র-১৭: cvebvq K…wlRxwe‡`i mv‡_ GdwRwW

(L) e¨emvqx e¨w³‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve
K‡jvevRvi (K‡jvqv †WªwRs c‡q‡›U) GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix e¨emqx‡`i mv‡_ Av‡jvPbvKv‡j Rvbv hvq †h,
hv‡`i Pvwn`v Av‡Q Zviv †b․Kvq K‡i evRv‡i gvjvgvj mn‡R Avbv †bIqv Ki‡Z cvi‡Q, Z‡e Av‡iv fvj djvdj
†c‡Z n‡j mviv eQi a‡i †WªwRs Gi KvR Pvjy ivL‡Z n‡e| b`xi Icv‡i gvwU †djvi Kvi‡Y b`xi fv½b I eb¨v
evo‡Z cv‡i| Dredged spoil wbivc` `~i‡Z¡ †djv `iKvi|
evwj`vnv evRvi, Kywóqv, Lyjbv e¨emvqxiv e‡jb Kv‡M©v, ‡b․Kv, evwji Uªjvi Pj‡Z cvi‡Q| hLb ‡WªwRs Kiv nq
ZLb †¯ªv‡Zi cÖevn e„w× cvq, wKšÍ K‡qK gvm c‡i Zv Avevi f‡i hvq| Zv‡`i g‡Z b`x fv½b evo‡Q, KviY evwj
b`xi wfZi bv †d‡j Gcvi †dj‡j myweav nZ| elv©Kv‡j wKQz wKQz RvqMvq ågY wccvmy †jvKRb b`xi †m․›`h©¨
Dc‡fvM Ki‡Z Avbv‡Mvbv †e‡o‡Q|

বস্থযবিত্র-১৮: ivRevox †Rjvq ¯’vbxq e¨emvhx‡`i mv‡_ GdwRwW
myjZvbcyi jÿxcyi evRv‡ii e¨emvqx‡`i g‡Z, b`x iÿv Ki‡Z n‡j †WªwRs KvR Pvjy ivL‡Z n‡e| GwU GKwU eo
my‡hvM ‡h cvigvYweK we`y¨r †K›`ª •Zwi n‡”Q|
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(M) K…wlRxex‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve
PiZvivcyi, cÙvi cvo GdwRwW‡Z DËi`vZv‡`i ms‡M Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq †h, Pjgvb cÖK‡íi d‡j K„wl
Pv‡l AvIZvaxb Rwgi cwigvY e„w× cvq bvB| b`x w`‡q Kv‡M©v AwZwi³ evjy enb K‡i wb‡q hvq, †mB evjy b`x‡Z
‡djvq b`xi bve¨Zv bó nq| b`x †_‡K ¯’vbxq †bZv‡`i gvwU †Zvjv eÜ Ki‡Z n‡e| fvoviv †WªwRs c‡q‡›U
K…lK‡`i g‡Z ‡b․-evwnbx KvR Ki‡Q e‡j ‡WªwRs Kv‡Ri gvb fv‡jv|
bqbmyL (Segment-2) K…lKiv e‡jb, MZ eQi Uªjvi P‡i AvU‡K A‡bK U‡g‡Uv c‡P wM‡qwQj wKš‘ b`x Lb‡bi
d‡j Gevi Zv nq wb| bve¨Zv e„w×i Kvi‡Y kÖg,mgq I LiP Kg jvM‡Q| cY¨evnx †b․hvb PjvPj e„w×, bvixi
Kg©ms¯’vb •Zwi I bvixi mÿgZv e„w× cv‡”Q Ges fwelr‡Z cv‡e|
AšÍi †gvo GjvKvi †jvK‡`i g‡Z, Kvh©µg miKvixfv‡e iÿYv‡eÿY Ki‡j fv‡jv nq| ågY wccvmyiv †KejgvÎ
el©v †g․my‡g Av‡m| eøK w`‡q b`xi Zxi †e‡a bv w`‡j K„wl Rwg I ¯’vcbv iÿv Kiv hv‡e bv|
‡e․evRvi GjvKvi K…lK†`i g‡Z, evjy‡evSvB Kv‡M©v PjvPj e„ w× †c‡q‡Q, †mB mv‡_ hvÎx cvivcv‡ii †b․Kv
PjvPjI e„w× †c‡q‡Q| 9bs †mM‡g›U GjvKvq GdwRwW‡Z K…l‡Kiv e‡jb dmj I gvQ evRviRvZKi‡Y myweav
n‡q‡Q| iƒccyi cvigvYweK †K‡›`ª fvix gvjvgvj cwien‡b GL‡bv mnRZi nq wb| Z‡e bve¨Zv wVK ivL‡j Zv
m¤¢e n‡e|
(N) grm¨Rxex‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve
GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix grm¨Rxexiv (Uªjvi NvU avIqvcvov) Rvbvb †h, cÖKí ev¯Íev‡q‡bi d‡j hvZvqvZ, cY¨
cwienb, Kg©ms¯’vb Ges A_©‣bwZK Dbœqb n‡q‡Q| Av‡M †b․Kvi cvLv †f‡½ †hZ, ‡b․Kv AvU‡K _vK‡Zv| dmwj
Rwgi ÿwZ n‡q‡Q, ÿwZc~iY cvbwb miKvwi Rwg e‡j|

বস্থযবিত্র-১৯: ‡`․jw`qv-cvUzwiqv cÙv b`x‡Z grm¨ AvniY

বস্থযবিত্র-২০: grm¨ AvniY, cvebv m`i, cvebv

(O) Kg©ms¯’vb I Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi my‡hvM e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve
GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix cÖvq mKj DËi`vZvMY Rvbvb †h, cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y mviv eQi a‡i hvZvqv‡Z
we‡kl f~wgKv †i‡L‡Q hv hvÎx wb‡q hvIqv Avmv I gvjvgvj cwien‡b Ges Avw_©K m”QjZv e„w× †c‡q‡Q| GdwRwW
n‡Z cÖvß Z_¨ I mgxÿv `‡ji ch©‡eÿ‡Y cÖZxqgvb nq †h, cÖKí ev¯Íevq‡bi ci cY¨ Drcv`b mnR nIqvq I
evRviRvZKi‡Yi my‡hvM myweav e„w× cvIqvq kÖwg‡Ki Pvwn`v e„w× †c‡q‡Q| Gi d‡j cÖKí GjvKvq bZzb
Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q I cÖKí GjvKvq Rbmvavi‡Yi Avw_©K Ae¯’vi e¨vcK cwieZ©b N‡U‡Q|
GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix cÖvq mKj DËi`vZv Rvbvb †h cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y cÖKí GjvKvq eZ©gv‡b wKQz
iv¯ÍvNvU wbgv©‡Y Ges ch©vß grm¨ Uªjvi Avbv‡Mvbvi d‡j gwnjv‡`i ÿz`ª e¨emvi (ïUwKi I KzwUi wkí) my‡hvM m„wó
n‡‡q‡Q| fivUK…Z RvqMvq iwe km¨ dwj‡q gwnjviv Zv‡`i Kg©ms¯’v‡bi m„wó K‡i‡Q|
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বস্থযবিত্র-২১: GdwRBwW‡Z AskMÖnYKvix K…wlRxwe kÖwgK bvix‡`i mv‡_, bqbmyL, m`i, ivRevox|
3.5.2 gyL¨ e¨vw³e‡M©i wbKU n‡Z cÖvß Z_¨mg~‡ni we‡kølY
cÖK‡íi mv‡_ m¤ú„³ gyL¨ cÖKí ev¯Íevqb I e¨e¯’vcbvi e¨w³eM© †hgb weAvBWweøDwUG-Gi †nW Awd‡mi mswkøó
Kg©KZ©vMY, cÖKí cwiPvjK, mswkøó †Rjv/ Dc‡Rjv ch©v‡qi cÖ‡K․kjx, cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwW Gi cÖKí
mswkøó e¨w³eM© Øviv, cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j DcKvi‡fvMx †f‡mj Acv‡iUi gv÷vi Ges iƒccyi cvigvYweK we`y¨r
†K›`ª wbg©vY cÖKí msµvšÍ Kg©KZ©v‡`i wb‡q ‡KAvBAvB cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| 14wU ‡WªwRs c‡q‡›U 24 wU
†KAvBAvB m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi g~L¨ e¨w³e‡M©i mv‡_ †KAvBAvB cwiPjbv Kivi Rb¨ GKwU KII
Checklist e¨envi Kiv n‡q‡Q| †KAvBAvB‡Z cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk¨ Abymv‡i ev¯Íevqb, AR©b I cÖavb
cÖavb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v, cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb msµvšÍ LyuwUbvwU welq, cÖK‡íi gvjvgvj I
†mevmg~‡ni µq cÖwµqv I Avw_©K e¨q, K…wl dmj, grm¨ AvniYmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve Ges
cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY Ges cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM
†bqv `iKvi Zv we‡kølY Kiv|
(K) cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨
cÖKíwUi cÖYqb/ Aby‡gv`b Kv‡j iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi
Kivi j‡ÿ¨ gsjv e›`i n‡Z †b․-c‡_ iƒccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Ges mswkøó ‡b․-c‡_ Kg mg‡q
Ges m¦í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwien‡bi Rb¨ Lb‡bi wPšÍv Kiv n‡qwQj Ges †mfv‡eB cÖKíwU ev¯Íevqb Kiv
n‡”Q|
(L) cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb
1. µq msµvšÍ
miKvwi µq msµvšÍ AvBb I wewagvjv h_vµ‡g wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 AbymiY Kiv n‡q‡Q| ‡WªwRs
KvR cÖK‡íi g~j ev¯Íevqb‡hvM¨ AvB‡Ug| cÖK‡í Aby‡gvw`Z †WªwRs `‡i wWwcGg c×wZ Abymib K‡i †b․evwnbx‡K
wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi Rb¨ 1wU Rxc I 1wU Wvej †Kweb wcKAvc Gi †UÛvwis cÖwµqv m¤úbœ K‡i µq
Kvh© m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖKí cwiPvjK e‡jb ‡h, cÖK‡íi Rb¨ 1wU ¯úxW †evW© µ‡qi Rb¨ 10.00 jÿ UvKv
eivÏ wQj wKšÍy ev¯ÍeZvi †cÖwÿ‡Z ¯úxW †evW© Gi cwie‡Z© 75.00 jÿ UvKv w`‡q 1wU †Kweb µRvi µ‡qi Rb¨
ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q|
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Kw¤úDUvi I hš¿vsk, Awdm miÄvg Ges K¨v‡giv eve` wWwcwc‡Z 43wU AvB‡U‡g µq cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨
cÖv_wgKfv‡e Riæix cÖ‡qvR‡b 2wU Kw¤úDUvi, 1wU d‡UvKwcqvi, 1 wcÖ›Uvimn †gvU 8wU AvB‡Ug msMÖn Kiv
n‡q‡Q|
2q ch©v‡q 2wU Kw¤úDUvi, 4wU j¨vcUc, 1 cÖ‡R±i, 1wU Kvjvi wcÖ›Uvi I 3wU K¨v‡givmn †gvU 14wU AvB‡U‡gi
gvjvgvj msMÖ‡ni Rb¨ D¤§y³ `icÎ AvnŸvb Kiv n‡q‡Q| ‡b․ PjvPj mnvqK miÄvgvw` eve` wWwcwc‡Z 650 jÿ
UvKv aivwQj| D³ gvjvgvj B‡Zvg‡a¨ weAvBWweøDwUGi (‡b․-msiÿY I cwiPvjb kvLv) mswkøó †b․-c‡_ ¯’vcb
K‡i 587.46 jÿ UvKvi wej Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q| D×©Zb KZ…©c‡ÿi wm×v‡šÍi Av‡jv‡K D³ wej cwi‡kva Kiv
n‡e|
2. Rbej
াযণী-৩.১২: cÖKí cwiPvjKM‡Yi bvg I mgqKvj
µwgK bs
bvg I c`ex
1.
†gvt †`‡jvqvi †nv‡mb, hyM¥mwPe
2.
gynv¤§` nviæb Ai ikx`, ZË¡veavqK cÖ‡K․kjx (cyi)
3
‡gvt mvBdzj nvmvb ev`j, hyM¥mwPe

mgqKvj
10/12/2018
A`¨vewa
23/10/2018
10/12/2018
06/12/2017
23/10/2018

wWwcwc Abyhvqx AÎ cÖK‡í †cÖl‡Y Rbve ‡gvt myjZvb Avn‡g` Lvb‡K, wbe©vnx cÖ‡K․kjx wnmv‡e I Rbve ‡gvt byiæj
Avwgb, Dc-cwiPvjK (wnmve) wnmv‡e c`vqb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b †cÖl‡Y c`vqb †hvM¨ †Kvb c` Lvwj bvB|
wWwcwc Abyhvqx AÎ cÖK‡í 1 Rb mnKvix wnmve Kg©KZ©v, 2 Rb Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx (cyi), 1Rb KvwiMwi
mnKvix (cyi), 1Rb Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi mivmwi cØwZ‡Z wb‡qvM Kiv n‡q‡Q| Aciw`‡K
AvDU†mvwm©s cØwZ‡Z 1Rb mnKvix cÖ‡K․kjx (cyi), 2Rb WªvBfvi Ges 1Rb Awdm mnvqK wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|
eZ©gv‡b mnKvix cÖ‡K․kjx/ Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx/KvwiMwi mnKvix wnmv‡e †gvU 4 Rb Kg©iZ Av‡Qb| wKš‘
cÖK‡íi ¸iæZ¡ I b`xi ‣`N©¨ we‡ePbvq G msL¨vwU Kg|
(M) Ab¨ ms¯’v KZ©„K Kvh©µg MÖnY
(1) †bŠ-evwnbx KZ©„K Kvh©µg MÖnY
cÖK‡íi †WªwRs KvR gš¿Yvjq n‡Z DPM cØwZ‡Z ‡b․-evwnbx‡K mivmwi cÖ`vb Kiv nq| Kvh© (Works)-Gi
Rb¨ gwš¿cwil` mfv msµvšÍ µq KwgwUi Aby‡gv`‡bi †cÖwÿ‡Z evsjv‡`k †b․evwnbxi, †b․-Kj¨vY cwi`ßi Gi
mv‡_ weMZ 12/09/2017Zvwi‡L Pzw³cÎ ¯^v¶wiZ n‡q‡Q I 19/09/2017 Zvwi‡L IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q| D³ IqvK© AW©v‡ii Av‡jv‡K †b․-Kj¨vY cwi`ßi 5wU †WªwRs †Kv¤úvwbi gva¨‡g weMZ 2017-18 A_©
eQ‡i †gvU 64.6jÿ NbwgUvi gvwU Lbb K‡i| PjwZ 2018-19 A_© eQ‡i Lbb KvR Pjgvb Av‡Q| †b․-evwnbxi
mv‡_ 5wU wVKv`vix cÖwZôv‡bi cvidi‡gÝ †WªwRs K›Uv± n‡q‡Q Ges cvidi‡gÝ †WªwRs K›Uv± Abyhvqx wVKv`vix
cÖwZôvb¸‡jv KvR Ki‡Q|
(2) CEGIS KZ©„K Kvh©µg MÖnY
cÖK‡íi civgk© †mevi KvR Single Source Selection (SSS) cØwZ‡Z cvwb m¤ú` gš¿Yvj‡qi Center for
Environmental and Geographical Information Services (CEGIS)-‡K cÖ`vb Kiv nq, hv eZ©gv‡b
Pjgvb i‡q‡Q| ‡b․-c‡_i †WªwRs KvR civgk©K cÖwZôvb wmBwRAvBGm/ nvB‡WªvMÖvwdK mv‡f© Øviv Monisoring
Kiv n‡”Q| wVKv`v‡ii wej cwi‡kv‡ai †ÿ‡Î weAvBWweøDwU Gi nvB‡WªvMÖvwdK wefv‡Mi gva¨‡g wcÖ nvB‡WªvMÖvwd
mv‡f© Ges †cvó nvB‡WªvMÖvwd mv‡f©i gva¨‡g gvwUi cwigvY wba©viYc~e©K I wmBwRAvBGm Gi mycvwi‡ki Av‡jv‡K
‡b․-Kj¨vY dvD‡Ûkb KZ©„K `vwLjK…Z wej Abyhvqx ‡b․-Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi AbyKz‡j wej cwi‡kva Kiv n‡”Q|
cvUzwiqv †_‡K cvKkx eªxR †b․c‡_i Lb‡bi KvR ïiæ nq 1 Rvbyqvwi 2018 mvj †_‡K hv ‡kl nq 30 †g 2018
mv‡j| m¤ú~Y© †b․c_‡K 14 (‡P․Ï)wU Ask (Segnent) wef³ Kiv n‡qwQj| ‡WªwRs A¨vjvBb‡g›U Abyhvqx †gvU
LbbK…Z cwji cwigvY AvbygvwbK 64 jÿ NbwgUvi।
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cÖK‡íi w÷qvwis KwgwUi 2q mfvq (16/01/2019)
CEGIS Gi Dc-wbe©vnx cwiPvjK W. gwgbyj nK
miKvi Rvbvb †h, 2017-18 A_© eQ‡i cÖvq 60.70
wKtwgt †b․-c‡_ †gvU 64.06 jÿ NbwgUvi
K¨vwcUvj †WªwRs m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Ges Gi gva¨‡g
cÖvq 93 wKtwgt †b․ c‡_i bve¨Zv Dbœqb Kiv n‡q‡Q|
wmj‡Ukb m¤ú‡K© ej‡Z wM‡q wZwb Rvbvb †h cÙv
b`x Avb‡cÖwWK‡Uej Ges el©vq b`xi MwZc_ e¨vcK
cwieZ©b nq| D³ †b․c_ mg~‡n wmj‡Uk‡bi cwigvY
M‡o cÖvq 70-80% Ges wKQz wKQz GjvKvq †hgb -11
bs †mM‡g›U, wgqviPi G wmj‡Uk‡bi cwigvY
100%| GQvov, gidjwRK¨vj Kvi‡Y wKQz wKQz
P¨v‡bj gyf K‡i‡Q †hgb 5, 6, 7 bs †mM‡g›U
ivRevox cÖvšÍ n‡Z cvebv cÖv‡šÍ P‡j †M‡Q|
(2) b`xi GjvBb‡g›U msµvšÍ evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev) Gi Av‡jvPbv I wm×všÍ
MZ 14/01/2019 Bs Zvwi‡L †gvZvnvi †nv‡mb, cÖavb cÖ‡K․kjx, wWRvBb, evcvD‡ev Gi Dcw¯’wZ‡Z ÔÔgsjv e›`i
n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÕÕ kxl©K Pjgvb cÖKí ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î
cvUzwiqv n‡Z iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K›`ª ch©šÍ †WªwRs Gi wbwg‡Ë b`xi GjvBb‡g›U msµvšÍ wm×všÍ wb¤œiƒc:
‡mM‡g›U

Av‡jvPbv I wm×všÍ

ev¯ÍevqbKvix
KZ©„cÿ
‡mM‡g›U -1 AšÍivi †gvo
Zxi †_‡K mwi‡q 375 wgUvi `~‡i †mM‡g‡›Ui Ae¯’vb wb×vib Kiv BIWTA
nq| ms‡kvwaZ A¨vjvBb‡g›U w`‡q ‡WªwRs Kivi wm×všÍ M„nxZ nq|
†WªwRsK…Z spoil b`xi Wvb Zx‡i Wvw¤ús Gi civgk© cÖ`vb Kiv
nq|
‡mM‡g›U -2 DovKv›`v
GB †mM‡g›UwU ivRevox cIi wefvM, evcvD‡ev, ivRevox KZ©„K evcvD‡ev,
Pjgvb †WªwRs Kv‡R Gi gva¨‡g m¤úbœ Kiv n‡e|
ivRevox
‡mM‡g›U -3
Zxi †_‡K 150 wgUvi `~‡i †mM‡g›U-3 avIqvcvov †dix NvU BIWTA
avIqvcvov †dix NvU
msjMœ GjvKv †WªwRs A¨vjvBb‡g›U †`Lv hvq| GB ¯’v‡b b`xi Wvb
Zx‡i Pi c‡i †M‡Q| ms‡kvwaZ A¨vjvBb‡g›U w`‡q ‡WªwRs Kivi
wm×všÍ M„nxZ nq| †WªwRsK…Z spoil b`xi Wvb Zx‡i Wvw¤ús Gi
civgk© cÖ`vb Kiv nq|
‡mM‡g›U -4 Pi †ejMvQx
cÖ¯ÍvweZ †WªwRs A¨vjvBb‡g›U b`xi gvS eivei nIqvq G BIWTA
A¨vjvBb‡g›U w`‡q †WªwRs Gi wm×všÍ M„nxZ nq|
‡mM‡g›U-5,6I7
cwiewZ©Z A¨vjvBb‡g›U Abyhvqx cÙv b`xi evg Zxi w`‡q †WªwRs BIWTA
mv`vMÖvg, kvnvwgi I Kivi wm×všÍ M„nxZ nq|
†mbMÖvg (nvevmcyi)
‡mM‡g›U-8
cÖ¯ÍvweZ †WªwRs A¨vjvBb‡g›U b`xi gvS eivei nIqvq I BIWTA
Pi nvevmcyi
GjvBb‡g›U w`‡q †WªwRs Gi wm×všÍ M„nxZ nq |
‡mM‡g›U-9
wba©vwiZ A¨vjvBb‡g›U w`‡q †WªwRs Kivi wm×všÍ M„nxZ nq| Z‡e BIWTA
Pi nvevmcyi
†WªwRsK…Z spoil b`xi Wvb Zx‡i Wvw¤ús Gi civgk© cÖ`vb Kiv
nq|
‡mM‡g›U-10
wba©vwiZ A¨vjvBb‡g›U w`‡q ‡WªwRs Kivi wm×všÍ M„nxZ nq|
BIWTA
Pi fevbxcyi
‡mM‡g›U-11 myjZvbcyi
DRv‡bi 4.9 wKtwg wba©vwiZ A¨vjvBb‡g›U w`‡q †WªwRs Kivi BIWTA
wm×všÍ M„nxZ nq| GQvov fvwUi Aewkó Zx‡i 1.0 wKtwg
m‡iRwgb cwi`kbc~e©K A¨vjvBb‡g›U wbav©i‡Yi ci †WªwRs Kivi
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wm×všÍ M„nxZ nq| †WªR spoil b`xi Wvb Zx‡i fvsM‡bi SzuwKc~Y©
¯’vb mg~‡n Wvw¤ús Kivi civgk© cÖ`vb K‡ib|
‡mM‡g›U 12, 13, 14, 15 wba©vwiZ A¨vjvBb‡g›U w`‡q †WªwRs Kivi wm×všÍ M„nxZ nq|
BIWTA
ivsLvwiqv, Pi `v`vcyi,
jÿxKvw›`
(P) iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K›`ª gvjvgvj cwienb
‡K we Gg iæûj KzÏym, mvBU Bb PvR©, iƒccyi
cvigvYweK we`y¨r ‡K‡›`ªi mswkøó Kg©KZ©v e‡jb, †h
Kvi‡Y †WªwRs cÖKíwUi KvR nv‡Z ‡bIqv n‡qwQj
Zvi D‡Ïk¨ c~iY n‡”Q bv| G ch©šÍ cÖ_g j‡Ui
gvjvgvj AvM÷ 2018 G cÖ‡qvRbxq †f‡m‡ji
gva¨‡g 140 Ub gvjvgvj Avm‡Z †c‡i‡Q| Z‡e MZ
2 †deªæqvwiÕ 2019 G †f‡mj bMievwo ch©šÍ †b․
c‡_ Avbv m¤¢e n‡q‡Q cieZx©‡Z 140 PvKvi UªvK
w`‡q iƒccy‡i Avbv nq| hvi d‡j GjvKvq ‡gv‡o
†gv‡o e¨vcK hvbR‡Ui m„wó nq, we`y¨r, Internet
BZ¨vw` ms‡hv‡M evavcÖvß nq|
mswkøó Kg©KZ©v Av‡iv e‡jb, AvMvgx GwcÖj †_‡K Ryb ch©šÍ 14wU Item iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K‡›`ª Avmvi
K_v i‡q‡Q 15 w`‡bi g‡a¨ †b․-hvb PjvP‡ji Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e hv‡Z fvix †b․-hvb PjvPj
Ki‡Z cv‡i|
(Q) cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖwZK~jZv
cÙv evsjv‡`‡ki Ab¨Zg b`x Ges Gi Zj‡`k AbeiZ cwieZ©b nq Ges Rbej Kg _vKvq †WªwRsKvh© myôzfv‡e
gwbUwis G mgm¨v n‡”Q| GQvov, gvV ch©v‡q wewfbœ mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq| h_vt
(1) B¯ªvwdj †nv‡mb, †UKwbK¨vj mnKvix weAvBWweøDwUG e‡jb †h, cÖavb cÖwZK~jZv n‡jv cÖvK…wZKfv‡e
b`x‡Z bZyb bZzb Pi RvMv Ges DRvb n‡Z cwj Avmv|
(2) ‡gvt dinv` Lvb, †UKwbK¨vj Kbmvj‡U›U, wmBwRAvBGm e‡jb cÖvK…wZK cÖwZK~jZv I †`kxq evjy
D‡ËvjbKvix Pµ A‡bK mgm¨v m„wó Ki‡Q|
(3) WvBK wbg©v‡Y mgm¨v Ges evsjv ‡WªRvi w`‡q b`x †_‡K evjy D‡Ëvjb Kiv|
(4) ‡K we Gg iæûj KzÏym, fvicÖvß Kg©KZ©v, iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K›`ª e‡jb †h, el©v †g․my‡g
(Ryb/2018Bs) fvix gvjvgvj G‡mwQj|
(5) Rbve ‡gvt b~iƒj Avwgb, Dc-cwiPvjK (wnmve), weAvBWvweøDwU, e‡jb cÙv evsjv‡`‡ki Ab¨Zg b`x
Ges Gi Zj‡`k AbeiZ cwieZ©b n‡”Q Ges Rbej Kg _vKvq †WªwRs KvR myôfv‡e gwbUwis G mgm¨v
n‡”Q|
(R) cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z ¸YMZ we‡kølY
cÖK‡íwU ev¯Íevq‡b ¸YMZ gvb eRvq ivLvi Rb¨ civgk©K cÖwZôvb wmBwRAvBGm-‡K wb‡qvM K‡i mve©ÿwYK †WªwRs
KvR gwbUwis Kiv n‡”Q| iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi Kivi j‡ÿ¨
gsjv e›`i n‡Z †b․-c‡_ iƒccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Kvh©µg Pjgvb _vK‡jI mviveQi a‡i fvix
gvjvgvj cwienb mnRZi n‡”Q bv wKsev ejv hvq mviv eQi a‡i PjvPj Ki‡Z cvi‡Q bv| †WªwRs KvR ïiæi Av‡M
¯’vbxq RbMY‡K G KvR m¤ú‡©K aviYv w`‡q Zv‡`i gZvgZ Abyhvqx e¨e¯’v MÖnY I gvwUi †djvi ¯’vb Av‡MB wbe©vPb
Kiv n‡j cÖKí ev¯Íevqb mnR n‡e|
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(S) cÖK‡íi mgvß KvR¸‡jvi iÿYv‡eÿY I †givgZ
Rbve ‡gvt b~iƒj Avwgb, Dc-cwiPvjK (wnmve) weAvBWweøDwU-G Rvbvb †h, wWwcwc Abyhvqx evsjv‡`k Af¨šÍixY
†b․cwienb KZ©„cÿ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K cÖK‡íi mgvß KvR¸‡jvi iÿYv‡eÿY I †givgZ cwiPvwjZ n‡e|
(T) cÖK‡íi cÖfve
(1) GjvKvq cÖfve
‡K we Gg iæûj KzÏym, fvicvÖß Kg©KZ©v, iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K›`ª, e‡jb †h, gsjv n‡Z iƒccyi ch©šÍ b`xi
bve¨Zv eZ©gvb ï®‥ †g․my‡g Avkvbyiæc e„w× †c‡q‡Q e‡j g‡b nq bv| Z‡e ‡b․ c_ Lb‡bi ci e¨emv evwY‡R¨i
cÖmvi, Rxe-‣ewPÎ fvimvg¨ iÿv Ges grm¨ I K…wl‡Z Drcv`‡b mdjZv Avm‡Q| GjvKvi RbMY ‡b․-c‡_
gvjvgvj cwienb Ki‡Z cvi‡Q, b`xi cvk^©eZx© wbPz I cwZZ Rwg fivU K‡i Zv e¨envi Kiv hv‡”Q| †mP myweav
e„w× †c‡q‡Q| LbbK…Z As‡k eb¨vi ZxeªZv n«vm †c‡q‡Q| b`x cybiæ×vimn GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi DbœwZ
n‡”Q|
(2) Rwg AwaMÖnY/ jxR
miKvwi Lvm Rwg _vKvq Pjgvb cÖK‡í G ch©šÍ †Kvb Rwg AwaMÖnY/ wjR ‡bqv nq bvB|
(3) dm‡ji ÿwZ
Pjgvb cÖK‡íi ‡cÖwÿ‡Z cÖKí GjvKvq dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ nq bvB| Z‡e †Kv‡bv Kvi‡Y dmjx Rwgi
ÿwZ n‡j ÿwZc~iY †`qvi e¨e¯’v i‡q‡Q|
(4) ‡WªR Spoil
weMZ 2017-18 A_© eQ‡i WvB‡K/ZiRvi †eovq msiwÿZ/ cÖwZ¯’vwcZ gvwUi cwigvY 64.6 jÿ NbwgUvi Ges
PjwZ 2018-19 A_© eQ‡i 24/02/2019 ZvwiL ch©šÍ WvB‡K/ZiRvi †eovq msiwÿZ/ cÖwZ¯’vwcZ gvwUi cwigvY
31.56 jÿ NbwgUvi| †WªwRsK…Z gvwU cwÎKvq weÁvc‡bi gva¨‡g wewµ Kiv n‡q‡Q Ges Zv †c-AW©vi Gi gva¨‡g
cwi‡kva µ‡g miKvix †KvlvMv‡i Rgv Kiv n‡”Q|
¯’vqx P‡i WvBK K‡i, `yB GK RvqMvq ZiRvi †eov Øviv WvBK •Zwi K‡i ‡WªR Spoil †djv n‡”Q| †Kv_vI
†Kv_vI b`x‡Z †djv n†”Q|

বস্থযবিত্র-২২: Pjgvb cÖK‡í WvBK wbg©vY

বস্থযবিত্র-২৩: ivRevox GjvKvq b`x‡Z cwj †djvi wPÎ

PjwZ A_© eQ‡i A`¨ (mgxÿK `j KZ©„K 24/02/19 Zvwi‡Li cwi`k©bKvjxb mgq) ch©šÍ 25wU †WªRvi e¨envi
Kiv n‡”Q Ges †WªRvi¸‡jv ‣`wbK 20 n‡Z 22 N›Uv KvR Ki‡Q| D³ KvR cÖKí Kvhv©j‡qi mnKvix
cÖ‡K․kjx/Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx/KvwiMwi mnKvix, wmBwRAvBGm Gi cÖwZwbwa Ges †b․evwnbxi cÖwZwbwaMY
gwbUwis Ki‡Qb e‡j ch©‡eÿYKvjxb mg‡q Rvbv wM‡q‡Q|
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(U) Kvh©µg †UKmB/Sustain Kiv m¤ú©wKZ Z_¨
‡h‡nZz cÙv b`x GKwU Avb‡cÖwW‡Uej/ Avb‡÷ej b`x, ZvB G cÖKí †kl n‡jI weAvBWweøDwU Gi wbR¯^ †WªRvi
Øviv Lbb KvR Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| GQvov, hw` iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K›`ª cÖKí Ryb, 2025 Gi g‡a¨
†kl nq Z‡e GwUI wba©vwiZ mg‡q †kl n‡e| Z‡e †Kvb Kvi‡Y iƒccyi cÖK‡íi †gqv` e„w× †c‡j GwUi †gqv`I
e„w× cvIqvi m¤¢vebv _vK‡e| fvj gv‡bi WvBK, DbœZ gv‡bi ZiRvi †eov, wbivc` `~i‡Z¡ gvwU †djv cÖwZwU KvR
¸iæZ¡ mnKv‡i Kiv cÖ‡qvRb|
3.5.3 ¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjvi Z_¨ we‡kølY
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿvi Z_¨ mwVKfv‡e msMÖn Kivi D‡Ï‡k¨ gvV ch©v‡qi Kg©kvjv ¯’vbxq DcKvi‡fvMx
(K…wlRxex, grm¨Rxex, PvKzwi, e¨emvqx, kÖwgK gv÷vi/mv‡is, †b․-hvb kÖwgK, †b․-hvb gvwjK), BDwbqb
cwil‡`i ‡Pqvig¨vbmn Ab¨vb¨ MY¨gvb¨ e¨w³eM©, AvBGgBwWi cÖwZwbwa, cÖK‡íi cÖwZwbwa, CEGIS Gi
cÖwZwbwa Ges civgk©K cÖwZôvb ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) Gi KZ…©cÿ I
civgk©Ke„‡›`i Dcw¯’wZ‡Z MZ 25 ‡deªqvwi 2019 Bs Zvwi‡L cvebv m`i Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, cvebvq
AbywôZ nq| D³ Kg©kvjvi cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve †gvt gvneyeyi ingvb, cwiPvjK,cwiexÿY
I g~j¨vqb †m±i-8, AvBGgBwW| we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve gynv¤§` †gv¯Ídv nvmvb, Dc
cwiPvjK, AvBGgBwW|
civgk©K wU‡gi g‡a¨ Dcw¯’Z wQ‡jb (1) Rbve ‡gvt gywReyi ingvb miKvi, wUg wjWvi (2) Rbve †gvt gvneye
Avjg, nvB‡WªvMÖvdvi (3) Rbve nvwmeyb bvnvi Lvbg, Av_©-mvgvwRK we‡klÁ|
Kg©kvjv mgš^qKvix wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib Rbve Avey mv`vZ †gvt mv‡qg, e¨e¯’vcK, mygb mvnv, mn‡hvMx
civgk©K, ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)| cwiexÿY mgxÿvi Av_© -mvgvwRK
we‡klÁ, Rbve nvwmeyb bvnvi Lvbg gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv
Db&œqb) kxl©K Pjgvb cÖK‡íi cUf~wg, D‡Ïk¨, cÖavb cÖavb A½mg~n, cÖKí cwiwPwZ, Ae¯’vb, e¨q, ev¯ÍevqbKvj,
eZ©gvb mgxÿvi D‡Ïk¨, mgxÿv cw×wZ, mgxÿvi wWRvBb, bgybv c×wZ, Z_¨ msMÖn c×wZ Ges mgxÿvi P~ovšÍ
Kg©-cwiKíbv Av‡jvPbvq Zz‡j Av‡bb|

বস্থযবিত্র-২৪: cvebv ‡Rjvi m`i Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZ‡b AbywôZ ¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv
Dcw¯’Z ‡óK‡nvìvi‡`i mv‡_ Av‡jvP¨ welqe¯‘ wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv:






GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv
cÖKí cÖYq‡b ¯’vbxq RbcÖwZwbwa ev RbM‡Yi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q wK bv;
cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~n
cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv eZ©gv‡b Kvh©Ki Ae¯’v;
‡WªwRs Gi d‡j AwR©Z myweavmg~n
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iƒccyi cvigvYweK †K‡›`ªi fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi Ki‡Z cÖK‡íi cÖfve
mswkøó †b․- hv‡b Kg mg‡q Ges ¯^í gvjvgvj I hvÎx cwien‡b cÖK‡íi cÖfve
cণ্য evRviRvZKiY I hvÎxevnx †b․hvb mg~‡ni wbwe‡©Nœ PjvP‡j cÖK‡íi cÖfve
K…wl dmj Drcv`b e„বি‡Z cÖK‡íi cÖfve
gv‡Qi Drcv`b e„বি‡Z cÖK‡íi cÖfve
cÖKíwUi d‡j GjvKvq Kg©ms¯’vb m„wó
cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„„বি‡Z cÖfve
cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n
cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SzuwKc~Y© w`Kmg~n
অত্র GjvKvq GKB iKg Av‡iv DbœZ cÖK‡íi Rb¨ mycvwik

AskMÖnYKvix‡`i AwfÁZv I gZvgZ
‡gv: Avjx Rvjvj, †Pqvig¨vb †`vMvQx BDwbqb cwil` e‡jb †h- RvbyqvwiÕ 2018 †_‡K †WªwRs Gi KvR ïiæ nq,
¯’vbxq RbcÖwZwbwaiv ‡WªwRs m¤ú©‡K AeMZ wQ‡jb bv, A_©vr †WªwRs ïiæ Kivi Av‡M Rvbv‡bv nq wb| ¯’vbxqiv
Av‡iv Rvbvb, WvBK wbg©vY Kiv nq wb, gvwU mivmwi cv‡o †djv n‡q‡Q|
dRi Avjx eqvwZ, †g¤^vi BDwbqb cwil` e‡jb, b`x Lb‡bi d‡j mn‡R Kv‡M©v, †b․Kv PjPj Ki‡Z cv‡i Z‡e
evjy ‡djv I cvBc †mU Kivi d‡j K…wl Rwg bó n‡q‡Q| Zviv Av‡iv e‡jb Rwg¸‡jv Lvm n‡jI †mLv‡b eû eQi
a‡i Pvl K‡i Avm‡Qb, wKš‘ DcKvi‡fvMxiv †Kvb cÖKvi ÿwZcyiY cvb wb|
Dcw¯’Z BIWTA Gi mswkøó Kg©KZ©viv e‡jb †WªwRs c‡q›U †_‡K 1000-1500 wgUvi ch©šÍ `~i‡Z¡ WvB‡K evjy
†djv nq| ïaygvÎ †mM‡g›U 10 G G‡m Rwg e¨env‡ii cÖ‡qvRb †`Lv hvq| Kg©KZ©viv e‡jb Zviv ÿwZMÖ¯Í
K…lK‡`i‡K ÿwZcyi‡Y e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb|
‡K we Gg iæûj KzÏym, mvBU Bb PvR©, iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K›`ª mswkøó Kg©KZ©v e‡jb †h, †h Kvi‡Y †WªwRs
cÖKíwUi KvR nv‡Z ‡bIqv n‡qwQj Zvi D‡Ïk¨ c~iY n‡”Q bv| G ch©šÍ cÖ_g j‡Ui gvjvgvj AvM÷ 2018 G
cÖ‡qvRbxq †f‡m‡ji gva¨‡g 140 Ub fvixmn Avm‡Z †c‡i‡Q| Z‡e MZ 2 †deªæqvwiÕ 2019 G †f‡mj bMievwo
ch©šÍ †b․c‡_ Avbv m¤¢e n‡q‡Q, cÖ‡qvRbxq bve¨Zv bv _vKvq cieZx©‡Z 140 PvKvi UªvK w`‡q iƒccy‡i Avbv nq|
hvi d‡j GjvKvq ‡gv‡o †gv‡o e¨vcK hvbR‡Ui m„wó nq, we`y¨r, Internet BZ¨vw` ms‡hv‡M evavcÖvß nq|
gZvgZt Kg©kjvi cÖavb AwZw_ Rbve †gvt gvneyeyi ingvb, cwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8, AvBGgBwW
e‡jb, AvBGgBwWi cÿ †_‡K miKv‡ii wewfbœ cÖKí gwbUwis Kiv nq| MyiæZ¡c~Y© wba©vwiZ cÖKí AviI wbweofv‡e
cwiexÿ‡Yi j‡ÿ¨ wbweo cwiexÿY mgxÿvi Kvh©µgwU m¤úv`b Kivi Rb¨ ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um
cÖvt wjt (wWwUwmGj) ‡K wb‡qvM †`qv n‡q‡Q| wZwb Av‡iv e‡jb, ÒAvgiv GLv‡b G‡mwQ wZbwU welq Rvbvi
Rb¨,iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi fvix gvjvgvj mviv eQi a‡i cwienb Kiv hv‡”Q wKbv, †WªwRs Gi cwigvY
Ges ‡WªR Spoil ‡Kv_vq †djv n‡”QÓ।
iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K›`ª mswkøó Kg©KZ©v e‡jb ‡h, AvMvgx GwcÖj †_‡K Ry‡b ch©šÍ 14wU Item iƒccyi
cvigvYweK we`y¨r ‡K‡›`ª Avmvi K_v Av‡Q, AvMvgx 15 w`‡bi g‡a¨ †b․-hvb PjvP‡ji Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY
Ki‡Z n‡e hv‡Z fvix gvjvgvj enbKvix †b․-hvb PjvPj Ki‡Z cv‡i| GQvov, mviv eQi a‡i fvix gvjvgvj
enbKvix †b․-hvb PjvP‡ji e¨e¯’v ivLvi cÖ‡qvRb i‡q‡Q|
wmBwRAvBGm Gi `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v e‡jb iƒccyi cvigvYweK †K‡›`ª mswkøó cÖwZôvb I mswkøó bve¨Zv
msiÿYKvix cÖwZôv‡bi g‡a¨ †hvMv‡hv‡Mi NvUwZ i‡q‡Q hvi Kvi‡Y KLb fvix gvjvgvj Avm‡Z cv‡i Zv iƒccyi
cvigvYweK we`y¨r cÖK‡íi mswkøó Kg©KZ©viv c~‡‡e©B ‡WªwRs Gi cªKí Awdm‡K AewnZ Kivi Rb¨ AvšÍwiK n‡Z
n‡e|
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3.6 µq m¤ú©wKZ Z_¨ we‡kølY
‘‘gsjv e›`i n‡Z Puv`cyi-gvIqv-†Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Dbœqb” প্রকল্পেয িয় কভাট ৫ ধযল্পনয
প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ িন্ন কযা য়, মায ভল্পধ্য ৩টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ ণ্য িয়, ১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ কভাট পূতি
কাে এফাং ১টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ যাভিক কফা িয় কযায কথা বডববল্পত উল্পেখ বের। ৩টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ
ণ্য িল্পয়য ভল্পধ্য বেবড-০৩ কনৌ-িরাির ায়ক যঞ্জাভাবদ এখন ম িন্ত কযা য়বন। বনল্পে প্রকল্পেয বফববন্ন প্যাল্পকল্পেয
িয় প্রবিয়ায তথ্য উস্থান কযা ল্পরা:
৩.৬.১ মানফান িয় (েী-১টি ও ডাফর ককবফন বক আ ১টি) msµvšÍ t
প্রকল্পেয কাে মথমথবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয বনবভল্পে অনুল্পভাবদত বডববয মানফান খাল্পত কভাট ৩ টি (ডাফর ককবফন বকা
১টি, েী ১টি ও স্পীড কফাট-১টি) কভাটযমান িল্পয়য েন্য ফ িাকুল্পল্য এক ককাটি য়বত্র রক্ষ (েী=৭৫.০০ রক্ষ,
ডাফর ককবফন বকা= ৫০.০০ রক্ষ, স্পীড কফাট=১০.০০ রক্ষ) টাকা ফযাে আল্পে। তল্পফ স্পীড কফাট এখন ম িন্ত িয়
কযা য় বন। cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi cwicÎ msL¨v 53.23.18.00.00.05.2000 (Ask)-383 (70), ZvwiL t
25-09-2002 Abyhvqx ÒcÖMwZ BÛvw÷ªR wjt-G Drcvw`Z cY¨ mvgMÖx miKvwi, AvavmiKvwi I ¯^vqËkvwmZ
cÖwZôvbmg~n webv †UÛv‡i mivmwi µq Ki‡Z cvi‡eÓ g‡g© D‡jøL i‡q‡Q| ক আল্পরাল্পক প্রকল্পেয কাে সুষ্ঠবাল্পফ
তদাযবক কযায েন্য প্রকল্পেয বডববল্পত অনুল্পভাবদত অল্পথ িয ভল্পধ্য ১টি ডাফর ককবফন বকা ও ১ টি াল্পেল্পযা েী
িল্পয়য েন্য প্রগবত ইন্ডাবিে ল্পত বভতুসুবফব াল্পেল্পযা েী িয় স্থানীয়বাল্পফ াংমবেত মূল্য ৭০,১৪,০০০/-টাকা
এফাং বভতুসুবফব এর-২০০ ডাফর ককবফন বকআ িয় ফাফদ স্থানীয়বাল্পফ াংল্পমাবেত মূল্য ৫১,৭৫,৯৬৫/- টাকায দয
প্রদান কযা য়। দযল্পত্রয গাড়ী যফযাল্পয পুল্পফ ি ১০০% মূল্য বযল্পাল্পধয তি প্রদান কযা য়। উল্পেবখত তি/ দযল্পত্রয
আল্পরাল্পক ০৫/০৩/২০১৮ ইাং তাবযখ প্রগবত ইন্ডাবিে বরবভল্পটল্পডয অনুকূল্পর উল্পেবখত ২টি গাবড় যফযাল্পয েন্য
কাম িাল্পদ প্রদান কযা য়। কাম িাল্পদল্পয ল্পতযি আল্পরাল্পক বভতসুবফব াল্পেল্পযা েী িয় (ভল্পডর নাংKh4WGNIMZR এফাং বভবতসুবফব এর-২০০ ডাফর ককবফন বকা (ভল্পডর নাং- KL3TJNTR) স্থানীয়বাল্পফ
াংল্পমাবেত ভারাভার চুড়ান্ত বফর ২৯/০৩/২০১৮ ইাং তাবযল্পখ প্রদান কল্পয। প্রগবত BÛvw÷ªR বরবভল্পটড কতৃক
ি বোট
বযল্পাল্পধয কব প্রকে বযিারল্পকয ফযাফল্পয কদয়া য়।প্রকে বযিারক কতৃক
ি বাউিায ও বোট বযল্পাল্পধয কব
অনুল্পভাবদত ল্পর প্রগবত BÛvw÷ªR বনবভল্পটড এয ফযাফল্পয গত ০৭/০৬/২০১৮ ইাং তাবযল্পখ বোট ১২১৮৯৯৬৫/-(এক
ককাটি একু রক্ষ উননব্বই াোয নয়ত য়লবট্ট) টাকা বযল্পাধ কযা য়।

µqK…Z MvoxMy‡jvi ‡¶‡Î 1 erm‡ii mvwf©m Iqv‡iw›U wQj| cÖKí mswkøó Kg©KZ©‡`i ms‡M Av‡jvPbv K‡i
Rvbv ‡M‡Q ‡h cY¨ mieiv‡ni ‡¶‡Î ¸YMZgv‡bi ‡¶‡Î eo ai‡bi ‡Kvb wePz¨wZ cwijw¶Z nqwb|
৩.৬.২ অবপ যঞ্জাভ িয় msµvšÍ t
“ভাংরা ফন্দয ল্পত িাঁদপুয-ভাওয়া কগায়ারন্দ ল্পয় াকব ম িন্ত কনৌ-রুল্পটয নাব্যতা উন্নয়ন” ীল িক অনুল্পভাবদত প্রকল্পেয
আওতায় অবপ যঞ্জাভ িয় উন্মুক্ত দযত্র বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যল্পভ কযা ল্পয়ল্পে। Kw¤úDUvi µq, wcª›Uvi µq, BDwcGm I
¯‥vbvi msMÖn, d‡UvKwc †gwkb µq, cvwbi wdëvi mieivn, ‡mvdv, Mªxj †Wvi †K¬vRb I Awdwkqvj †j‡Mv
mieivnmn কফ বকছু অবপ যঞ্জাভ িয় কযা য়। অবপ যঞ্জাভ িয় প্যাল্পকল্পেয কাে ববআল্পযয বনয়ভ অনুমায়ী
ঠিক বের। মািাই ফাোই কাল্পর ঠিকাদাযগণ তাল্পদয দযল্পত্রয াল্পথ কম ভস্ত কাগেত্র দাবখর কল্পযবের কমভন-ব্যাাংক
ি কট, অবডট বযল্পাট ি, কিবডট পোববরটি াটিবপল্প
ি কট, ব্যাাংক পোববরটি াটিবপল্প
ি কট
গ্যাযাবি, ওয়াকি কভবপ্ল্ন াটিবপল্প
ইতোবদ বনধ িাবযত েল্পক পুযণ কযা য় এফাং প্রবতটি দযত্রদাতায েন্য আরাদা আরাদা বাল্পফ েক পুযণ কযা য় এফাং
যফতীল্পত একটি েল্পক কর তথ্য একল্পত্র কযা য়। দদফিয়ল্পনয বববেল্পত বনল্পে বকছু অবপ যঞ্জাভ িয় প্যাল্পকল্পেয
বফফযণ েক আকাল্পয প্রদান কযা ল্পরা:
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দযল্পত্রয
দযত্র মূল্যায়ন
বএ
চুড়ান্ত বফর
Notification কভাট চুবক্ত মূল্য কাম িাল্পদ
গ্রল্পণয ও
কবভটিয বায অনুল্পভাদল্পনয of Award
প্রদাল্পনয
বযল্পাল্পধয
প্রদাল্পনয তাবযখ
কখারায তাবযখ
তাবযখ
তাবযখ
তাবযখ
তাবযখ
১টি পল্পটাকব কভবন,
০৮/০৭/২০১৮ ১০/০৭/২০১৮ ১৬/০৭/২০১৮ ২,৮৮,০০০ ১৬/০৭/২০১৮ ২৮/০৮/২০১৮
১টি কবিউটায িয়
১ টি কবিউটায, ১টি ২২/০৩/২০১৮ ২২/০৩/২০১৮ ২৫/০৩/২০১৮ ২৭/০৩/২০১৮
১৩০৬০০ ২৭/০৩/২০১৮ ২৮/০৩/২০১৮
বপ্রিায, ১ টি ইউবএ,
১টি স্কানায
১টি কোবফল্পনট, ১টি ১৯/০৬/২০১৮ ২০/০৬/২০১৮ ২০/০৬/২০১৮ ২০/০৬/২০১৮
৬৯৪০০ ২০/০৬/২০১৮ ২৮/০৬/২০১৮
গ্রীর কডায কলােন ও
অবপবয়ার করল্পগা
১টি ২ বল্পটয ও ১টি ১ ২৫/০৬/২০১৮ ২৫/০৬/২০১৮ ২৫/০৬/২০১৮ ২৬/০৬/২০১৮
৭৭,৫৬২ ২৬/০৬/২০১৮ ২৮/০৬/২০১৮
বল্পটয কাপা এফাং ১টি
কটবফর
১ টি াবনয বপল্টায ২৪/০৬/২০১৮ ২৬/০৬/২০১৮ ২৫/০৬/২০১৮ ২৬/০৬/২০১৮
৩০,০০০ ২৬/০৬/২০১৮ ২৮/০৬/২০১৮
দযত্র অনুমায়ী
কাল্পেয নাভ

৩.৬.৩ অবপ কডল্পকাল্পযল্পনয কাে
“ভাংরা ফন্দয ল্পত িাঁদপুয- ভাওয়া কগায়ারন্দ ল্পয় াকব ম িন্ত কনৌ- রুল্পটয নাব্যতা উন্নয়ন” ীল িক অনুল্পভাবদত প্রকল্পেয
আওতায় প্রকে অবপ কডল্পকাল্পযল্পনয কাে উন্মুক্ত দযত্র বফজ্ঞবপ্তয বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যল্পভ কযা ল্পয়ল্পে। কনৌ-থ খনল্পনয
কােটি খফই গুরুেপূণ ি ও েরুবয ওয়ায় প্রকে অবপ কডল্পকাল্পযল্পনয কােও দ্রুত কযায বিান্ত কনয়া য়। ক আল্পরাল্পক
অবপ কডল্পকাল্পযল্পনয কাে কোট কোট প্যাল্পকল্পে বাগ কল্পয ৬টি প্যাল্পকল্পেয ভাধ্যল্পভ িন্ন কযা য়। ৬টি প্যাল্পকল্পেয
কাে ববআল্পযয বনয়ভ অনুমায়ী ঠিক বের। মািাই ফাোই কাল্পর ঠিকাদাযগণ তাল্পদয দযল্পত্রয াল্পথ কম ভস্ত
ি কট, ব্যাাংক পোববরটি
কাগেত্র দাবখর কল্পযবের কমভন-ব্যাাংক গ্যাযাবি, অবডট বযল্পাট ি, কিবডট পোববরটি াটিবপল্প
ি
ি
াটিবপল্পকট, ওয়াকি কভবপ্ল্ন াটিবপল্পকট, ইতোবদ বনধ িাবযত েল্পক পুযণ কযা য় এফাং প্রবতটি দযত্রদাতায েন্য
আরাদা আরাদা বাল্পফ েক পুযণ কযা য় এফাং যফতীল্পত একটি েল্পক কর তথ্য একল্পত্র কযা য়। বনল্পে ফগুল্পরা
প্যাল্পকল্পেয অবপ কডল্পকাল্পযল্পনয কাে েক আকাল্পয প্রদান কযা ল্পরা:
দযত্র অনুমায়ী কাল্পেয
নাভ

কডল্পকাল্পযন কাে (গ্রুি কফাডি, ববরাং
১)- াটিন
কফাডি, ওয়ার ভাউনল্পটড
কডল্পকাল্পযন কাে (গ্রু২)- উল্পডন ববরাং, ওয়ার
কবিাং, ককল্পট টাই
এব
কডল্পকাল্পযন কাে (গ্রুি
৩)- উল্পডন ে, াটিন
গ্লা, ওয়ার কায,
কোবফল্পনট কটবফর
কডল্পকাল্পযন কাে (গ্রু৪)-প্ল্াবস্টক কইি, গ্লা,
ককল্পট টাই এব েয়ায
ইউবনট,ওয়াকি কস্টন
কডল্পকাল্পযন কাে (গ্রু৫)- ককল্পট টাই এব
২টা, াটায ওয়াকি
কডল্পকাল্পযন কাে (গ্রু৬)-ওয়ায
কস্টন
ি
াটিন

দযল্পত্রয দযত্র মূল্যায়ন বএ
চুবক্ত
Notification কাম িাল্পদ
গ্রল্পণয
কবভটিয অনুল্পভাদল্পনয of Award
প্রদাল্পনয স্বাক্ষল্পযয
প্রদাল্পনয তাবযখ তাবযখ
ও কখারায বায তাবযখ
তাবযখ
তাবযখ
তাবযখ
০২/০২/
১১/০২/
১২/০২/
১৫/০২/২০১৮
১৫/০২/ ১৮/০২/
২০১৮
২০১৮
২০১৮
২০১৮
২০১৮

কভাট চুবক্ত কাম িাল্পদ
মূল্য
অনুমায়ী
কাে শুরুয
তাবযখ
৪,৯৬,৩০০ ১৯/০২/
২০১৮

কাম িাল্পদ চুড়ান্ত বফর
অনুমায়ী বযল্পাল্পধয
ভাবপ্তয
তাবযখ
তাবযখ
২৫/০২/
২১/০৫/
২০১৮
২০১৮

১২/০২/
২০১৮

১৪/০২/
২০১৮

১৮/০২/২০১
৮

১৯/০২/
২০১৮

১৯/০২/
২০১৮

২০/০২/
২০১৮

৪,৯৬,৩০০

১৯/০২/
২০১৮

২৫/০২/
২০১৮

২১/০৫/
২০১৮

০৬/০৩/
২০১৮

০৬/০৩/
২০১৮

০৬/০৩/
২০১৮

০৬/০৩/২০১৮

০৭/০৩/
২০১৮

১১/০৩/
২০১৮

৪,৮৪,৪০০

০৭/০৩/
২০১৮

১১/০৩/
২০১৮

২২/০৫/
২০১৮

১২/০৩/
২০১৮

১২/০৩/
২০১৮

১২/০৩/২০
১৮

১২/০৩/২০১৮

১২/০৩/
২০১৮

১৪/০৩/
২০১৮

৪,৯৩,৯২৩ ১৫/০৩/
২০১৮

২৫/০৩/
২০১৮

২২/০৫/
২০১৮

১২/০৩/
২০১৮

১৩/০৩/
২০১৮

১৩/০৩/
২০১৮

১৩/০৩/২০১৮

১৩/০৩/ ১৫/০৩/
২০১৮
২০১৮

৪,৫৮,৬০০ ১৬/০৩/
২০১৮

২৫/০৩/
২০১৮

২২/০৫/
২০১৮

২০/০৩/
২০১৮

২০/০৩/
২০১৮

২০/০৩/
২০১৮

২০/০৩/২০১৮

২০/০৩/ ২২/০৩/
২০১৮
২০১৮

৪,৯৭,১৪০ ২৩/০৩/
২০১৮

২৮/০৩/
২০১৮

২২/০৫/
২০১৮

cÖKí mswkøó Kg©KZ©‡`i ms‡M Av‡jvPbv K‡i Rvbv ‡M‡Q ‡h, Awdm †W‡Kv‡ikb Kv‡Ri ¸YMZgv‡bi ‡¶‡Î
eo ai‡bi ‡Kvb wePz¨wZ cwijw¶Z nqwb|
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৩.৬.৪ পুতি কাল্পেয Output and Performance Based Contract (যক্ষণাল্পফক্ষণ)
First Track প্রকল্পেয ওয অনুবষ্ঠত োতীয় ভবনটবযাং কবভটিয ৪থ ি বায় প্রধানভন্ত্রীয বাবতল্পে ভাংরা ও িট্টগ্রাভ
ফন্দয কথল্পক রুপুয বফদ্যেৎ ককল্পন্দ্রয বাযী যঞ্জাভাবদ বযফল্পনয েন্য কনৌ-ল্পথয প্রল্পয়ােনীয় কেবোং কযল্পত ল্পফ” ভল্পভ ি
বিান্ত য়। উক্ত বিাল্পন্তয আল্পরাল্পক বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত ভন্ত্রণারয় কনৌ-থটি খনন এয েন্য কনৌ-বযফন ভন্ত্রণারয়ল্পক
অনুল্পযাধ কযায কপ্রবক্ষল্পত কনৌ-বযফন ভন্ত্রণারয় কথল্পক উক্ত কনৌ-ল্পথ কেবোং প্রকে গ্রল্পণয েন্য বফআইডবিউটিএ কক
ফরা য়। ক আল্পরাল্পক বফআইডবিউটিএ কত “ভাংরা ফন্দয ল্পত িাঁদপুয-ভাওয়া-কগায়ারন্দ ল্পয় াকী ম িন্ত কনৌ-রুল্পটয
নাব্যতা উন্নয়ন” ীল িক প্রকে দতবয কল্পয অনুল্পভাদল্পনয েন্য বযকেনা কবভল্পন কপ্রযণ কযা ল্পর গত ০১.০৮.১৭
তাবযল্পখয একল্পনক বায় ফবণ িত প্রকেটি অনুল্পভাবদত য়। কনৌ-থটি খনন ও াংযক্ষল্পণয েন্য ফবণ িত প্রকল্পেয আল্পরািে
কনৌ-থটিয Output and Performance Based Contract for Improvement of navigability
(including maintenance) from Mongla to Pakshi river routeকাল্পে একটি প্রাক্করন দতবয কযা য়।
প্রাক্করনটি 1.A) Bill No. 1B- First Year Dredging Works Tk 23095,00,000.00 1.B) Bill No.
1B- First Year Dredging Works (Provisional Sums) Tk 2526,00,00,000.00 2) Bill 2 of
Quantities for Improvement Works Tk 650,00,000.00 3) Bill 2 of Quantities for
Maintenance Works Tk 64279,50,000.00 Total Tk 905,50,00,000.00এয প্রাক্করন প্রস্তুত কযা
য়। অবত গুরুেপূণ ি এ কনৌ-ল্পথয নাব্যতা উন্নয়ল্পনয ফবণ িত প্রকল্পেয আওতায় ২০১৭-১৮ অথ ি ফেয ল্পত ২০২৪-২৫ অথ ি
ফেয ম িন্ত কনৌ-থটিয কোবটার কেবোং ও াংযক্ষণ কযায বযকেনায আল্পরািে প্রাক্করল্পন বনধ িাবযত আল্পে। কনৌ-থ
খনল্পনয কােটি খফই গুরুেপূণ ি ও েরুবয ওয়ায় বফআইডবিউটিএ কতৃক
ি ফাস্তফায়নাধীন “ভাংরা ফন্দয ল্পত িাঁদপুযভাওয়া-কগায়ারন্দ ল্পয় াকী ম িন্ত কনৌ-রুল্পটয নাব্যতা উন্নয়ন” খনল্পনয আওতায় Output and Performance
Based Contract for Improvement of navigability (including maintenance) from Mongla
to Pakshi river routeএফাং অনুল্পভাবদত প্রকল্পেয িয় বযকেনায় যাবয িয় িবত (বডবএভ)-কত ফাাংরাল্পদ
কনৌ-ফাবনীল্পক কাে কদয়ায বফলল্পয় াংস্থান যাখা য়।
যাবয িয় িবত (বডবএভ)-কত ফাাংরাল্পদ কনৌফাবনীল্পক ১২-০৭-১৭ তাবযল্পখ দয প্রস্তাফ দাবখল্পরয েন্য অনুল্পযাধ কল্পয
ত্র প্রদান কযা য়। ফাাংরাল্পদ কনৌফাবনী কতৃক
ি আল্পরািে কাল্পেয দযত্র গত ০১.০৮.১৭ তাবযল্পখ দাবখর কল্পয। দযত্র
মূল্যায়ল্পনয রল্পক্ষে কনৌভ এয দপ্তয আল্পদ নাং-১৮.০২১.০১৪.০০.০০.১০.২০১৬-১৮১, তাবযখঃ ১২.০৭.১৭ এয ভাধ্যল্পভ
কবভটি গঠন কযা য়। দাবখরকৃত দযত্র মূল্যায়ল্পনয েন্য গত ০১.০৮.১৭ তাবযল্পখ দযত্র মূল্যায়ন কবভটি (TEC)-বা
অনুবষ্ঠত য়। দাবখরকৃত দয প্রস্তাফটি দ্রুত অনুল্পভাদল্পনয রল্পক্ষে গত ০২.০৮.১৭ তাবযল্পখ কনল্পগাবল্পয়ন বা য়।
ফাাংরাল্পদ কনৌফাবনী কতৃক
ি আল্পরািে কাল্পেয েন্য ১০৩৭.৪০ ককাটি টাকায দযত্র দাবখর কল্পয, মাল্পত কোবট্যার
কেবোং দয ২৫৬.০০ টাকা এফাং াংযক্ষণ কাল্পেয েন্য বফববন্ন ফেল্পযয কেবোং দয ২৫৬ টাকা ল্পত ৩৩৩ টাকা। বকন্তু
বডববয অনুল্পভাবদত দল্পয কোবটার কেবোং দয ২৫০.০০ টাকা এফাং াংযক্ষণ কাল্পেয েন্য বফববন্ন ফেল্পযয কেবোং দয
২৫০.০০ টাকা াল্পয কভাট ৯০৫.০০ ককাটি টাকা প্রাক্করন দতবয কল্পয প্রাবনক অনুল্পভাদন কনয়া আল্পে। ফাাংরাল্পদ
কনৌফাবনীয প্রস্তাফ ১০৩৭.০০ ককাটি টাকা ওয়ায়, মা প্রাক্কবরত মূল্য ৯০৫.৫০ ককাটি টাকা ল্পত ১৪.৫৬% কফব এফাং
ফতিভান ফাোয দয ল্পত কফব ওয়ায় দয কভাল্পনা তাল্পদয কেোল্পযয অফস্থান িল্পকিও মূল্যায়ন কবভটিল্পক অফগত
কযাল্পনায অনুল্পযাধ কযা য়। ক কভাতাল্পফক আইল্পটভ ওয়াইে দয কবভল্পয় ফাাংরাল্পদ কনৌফাবনী কােটি
৮৯৫,৬৯,৯৫,০০০.০০ (আট ত পঁিানব্বই ককাটি উনত্তুয রক্ষ এফাং পঁিানব্বই াোয) টাকায় ফাস্তফায়ন কযল্পত ম্মত
ন। মা প্রাক্কবরত মূল্পল্যয কিল্পয় ১.০৮% বনল্পে ওয়ায় দযত্র মূল্যায়ন কবভটি উক্ত দয গ্রল্পণয সুাবয কল্পযন।
ফাাংরাল্পদ কনৌফাবনীয আবথ িক প্রস্তাফ যকাযী িয় াংিান্ত ভন্ত্রীবা কবভটি কতৃক
ি গত ১২.০৯.২০১৭ তাবযল্পখ
অনুল্পভাবদত য়। যকাযী িয় াংিান্ত ভন্ত্রীবা কবভটি-কত কােটি দ্রুত িাদল্পনয সুবফধাল্পথ ি কভল্পক্ষ ০৫ (াঁি)টি
কমাগ্যতা িন্ন কেবোং প্রবতষ্ঠানল্পক বনল্পয়াগ কযল্পত ল্পফ ভল্পভওি ফ িম্মতবাল্পফ সুাবয কযা ল্পয়ল্পে। বফলয়টি ফাাংরাল্পদ
কনৌফাবনী-কক অফগত কযায েন্য NOA-কত াংল্পমাবেত কল্পযগত ১৯.০৯.২০১৭ তাবযল্পখ NOA-প্রদান কযা য়।
ফবণ িত কাল্পেয Tender Documents-এ কোবটার কেবোং কযায েন্য ১ভ ফেয ১৫টি ১৮" কাটায াকন কেোয
এফাং াংযক্ষণ কেবোং কযায েন্য ২য় ফেয ল্পত ৮ভ ফেয ম িন্ত ৮টি ১৮" কাটায াকন কেোয বনল্পয়াবেত কযল্পত ল্পফ
ভল্পভ ি তি আল্পে।
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প্যাল্পকে
নাং

বডবব অনুাল্পয
প্রবকউযল্পভি
প্যাল্পকল্পেয
বফস্তাবযত ফণ িনা
(ক)
কোবটার
কেবোং ওয়াকি
ডবিউবড-১ (খ) কভইনল্পটল্পনন্স
কেবোং ওয়াকি
(গ) ভাটিয ডাইক
বনভিাণ
(ঘ) ফাঁল্পয াইবরাং
ও তেিায কফড়া
বনভিাণ

বযভাণ প্রবকউযল্পভি
চুবক্ত প্রাক্কবরত
ম্ভাব্য তাবযখ
চুবক্ত অনুাল্পয
(রক্ষ প্রবিয়া ও অনুল্পভাদন ফযাে কটন্ডাল্পযয চুবক্তয চুবক্তয বযভাণ চুবক্তয
ঘন বভ)
(ধযন)
কতৃি ক্ষ
(রাখ
েন্য
তাবযখ ভাবপ্তয (রাখ
তাবযখ
টাকায়) আভন্ত্রণ
তাবযখ টাকায়)
৯৩.১০
৮৯৯০০
৮৯৫৬৯
২২
১৬-জুরাই, আগষ্ট
জুন,
অল্পক্টাফয,
বডবএভ
িয়
২০১৭ ২০১৭ ২০২৫
২০১৭
২৫৬.৯০ (ফাাংরাল্পদ াংিান্ত
কনৌ-ফাবনী) ভন্ত্রীবা
কবভটি
১৪.০০
০৪.০০
রক্ষ
ি
ফগবভটায

৩.৬.৫ যাভিক কফা
“ভাংরা ফন্দয ল্পত িাঁদপুয- ভাওয়া কগায়ারন্দ ল্পয় াকব ম িন্ত কনৌ- রুল্পটয নাব্যতা উন্নয়ন” ীল িক অনুল্পভাবদত প্রকল্পেয
আওতায় যাভি কফা ফাফদ ফ িল্পভাট ১৩০০.০০ রক্ষ ফযাে যল্পয়ল্পে। কােটি Single Source Selection িবতল্পত
িাদল্পনয েন্য প্রকল্পেয বডবব’য িয় বযকেনা উল্পেখ আল্পে। প্রস্তাফ দাবখল্পরয েন্য (CEGIS) এয বনকট
১১/০৯/১৭ তাবযল্পখ Letter of Invitation কপ্রযণ কযা য়। CEGIS ল্পত ১০২২.৬৪৬৯৩ রক্ষ টাকায প্রস্তাফ
দাবখর কল্পয য়। গত ২৮-০৯-১৭ তাবযল্পখ প্রস্তাফ গ্রণ ও প্রস্তাফ ওল্পবনাং কবভটি কতৃক
ি কখারা য়। কনৌ- বযফন
ভন্ত্রানারল্পয়য স্মাযক নাং-১৮.০২১.০১৪.০০.০০.১০.২০১৬/২২৮, তাবযখঃ ৩০/০৮/২০১৭ এয ভাধ্যল্পভ ৭ দস্য বফবষ্ট
একটি প্রস্তাফ মূল্যায়ন কবভটি গঠন কযা য়। প্রস্তাফ মূল্যায়ন কবভটি প্রাপ্ত প্রস্তাফটি মািাই ফাোই কল্পযন। Center for
Environmental and Geographic information Services (CEGIS) ল্পত প্রাপ্ত প্রস্তাফটিল্পত দাবখরকৃত
কর কাগেত্র ঠিক াওয়া মায়। দাবখরকৃত দয প্রাক্কবরত ুহল্য অল্পক্ষা ৩১.৮৪৪৪৩ রক্ষ টাকা কফব। ববআয
২০০৮: বফবধ ১১০ (৩) অনুাল্পয প্রস্তাফ মূল্যায়ন কবভটি এফাং Center for Environmental and Geographic
information Services (CEGIS) এয াল্পথ ০৯-১১-১৭ তাবযল্পখ কনল্পগাবল্পয়ন বা অনুবষ্ঠত য়। উক্ত বায়
প্রস্তাফ মূল্যায়ন কবভটি দয কবভল্পয় ৯৭০.০০ রক্ষ টাকায় দাবখল্পরয েন্য অনুল্পযাধ কল্পয। যফতীল্পত Center for
Environmental and Geographic information Services (CEGIS) আবথ িক প্রস্তাফ ৯৭০.০০ রক্ষ
টাকায় াংল্পাধন কল্পয ২৬-১১-১৭ তাবযল্পখ দাবখর কল্পযন। আল্পরািে যাভি কফায উদ্ধৃত ুহল্য ৮.০০ ককাটি টাকায ঊল্পিি
এফাং ১০.০০ ককাটি টাকায ভল্পধ্য ওয়ায় অনুল্পভাদল্পনয ক্ষভতা mswkøó ভন্ত্রণারল্পয়য। ২০১৭-১৮ ল্পত ২০২৪-২৫ অথ ি
ফেল্পযয যাভি কফা কনয়ায েন্য Single Source Selection (SSS) িবতল্পত Center for
Environmental and Geographic information Services (CEGIS) কক বনল্পয়াল্পগয রল্পক্ষে ৯৯০.৮০২৫
রক্ষ টাকায প্রাবনক অনুল্পভাদন HOPE কতৃক
ি গত ০৮.০১.২০১৮ তাবযখ প্রদান কযা য় । গত ১৫.০১.২০১৮
তাবযল্পখ চুবক্ত স্বাক্ষবযত য়।
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PZz_© Aa¨vq
e¨Z¨q we‡kølY I Exit Plan ch©v‡jvPbv
4.1 e¨Z¨q we‡kølY
(K) Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt প্রকে শুরু ল্পত অযাফবধ ফদরী েবনত কাযল্পণ ৩ েন প্রকে বযিারক প্রকল্পেয
কাম িিল্পভয াল্পথ মৄক্ত ল্পয়ল্পেন, মা প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ল্পনয অন্তযায়।
(L) e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z mgm¨v t cÖKí †bIqvi mgq cÖK‡í †h cwigvY KvwiMwi Ávbm¤úbœ Rbej †bqvi `iKvi
wQj Zv mwVKfv‡e we‡ePbv Kiv nqwb| 460 wK.wg •`‡N©¨i b`xc_wU mwVKfv‡e ev¯Íevqb I gwbUwis Kivi Rb¨
Kgc‡ÿ 10/12Rb mnKvix/DcmnKvix cÖ‡K․kjxi `iKvi wQj wKšÍÍy eZ©gv‡b 5 Rb Kg©iZ i‡q‡Q hv AcÖZzj|
(M) mgš^qnxbZv t ch©‡eÿYKv‡j iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K›`ª cÖK‡íi ev¯Íevqb ïiæ‡Z cÖKí mswkøó‡`i mv‡_
‡WªwRs Gi cÖKí mswkøó Kg©KZ©v‡`i g‡a¨ mgš^qnxbZv cwijwÿZ nq hv cieZ©x‡Z `yixf~Z n‡q‡Q|
(N) তেিায †eov/WvBK wbg©vY bv Kiv t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cÖK‡íi cÖ_g eQi A_©vr 2018 mv‡j ‡gvU 14wU
†mM‡g‡›Ui gva¨‡g K¨vwcUvj †WªwRs m¤úv`b Kiv nq hvi cÖ‡Z¨KwU †mM‡g‡›Ui †WªwRs Kiv gvwU `~ieZx© cÙvi
†Lvjv P‡i/b`x‡Z †djv nq| †WªwRs cieZx© el©v ‡g․my‡g b`x‡Z Zxeª †m&ªv‡Zi Kvi‡Y DRvb n‡Z evwj/ gvwU b`xi
Zj‡`‡k Rgv n‡q bve¨Zv K‡g hvq hv c~biƒ×v‡i cÖvq mgcwigvY †gBb‡U‡bÝ †WªwRs m¤úv`‡bi cÖ‡qvRb †`Lv ‡`q
djkÖæwZ‡Z Kvw•LZ bve¨Zv m„wó Kiv hvq wb, d‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨nZ nq|
(O) Zx‡i fv½b I evsjv †WªRv‡ii e¨envi t b`xi ZxieZx© ‡Kvb †Kvb GjvKvq Lb‡bi d‡j Zx‡i fv½b †`Lv
‡`q| fv½‡bi Av‡iKwU KviY nj evé‡nW †WªRvi w`‡q b`x †_‡K Mfxi K‡i AcwiKwíZfv‡e evjy D‡Ëvjb Kiv
Ges GB D‡ËvjbK…Z RvqMvi b`xi MfxiZv cÖvq 40 n‡Z 50 dzU ch©šÍ cwijwÿZ nq hv el©v ‡g․my‡g NyY©v‡eÿ‡Yi
m„wó n‡q b`xi Zxi Ges dmjx Rwg †fs‡M hvq|
(P) cvUzwiqv-cvKmx †bŠc_ Lb‡b e¨Z¨q t cvUzwiqv-cvKmx †b․-c‡_i bve¨Zv Dbœq‡bi j‡ÿ¨ 2018 mv‡ji
Rvbyqvix-‡g Gi g‡a¨ ¯^í mg‡q Capital Dredging Gi gva¨‡g 64 jÿ N.wg. cwj AcmviY Kiv nq| wKš‘
K¨vwcUvj ‡WªwRs mgvß nIqvi K‡qK gv‡mi g‡a¨B †b․-c_wU fivU n‡q hvq, GgbwK †Kv_vI Pi †R‡M D‡V|
CEGIS Gi µzwUc~Y© wdwRwewjwU ÷v¨vwW m¤úv`‡bi Kvi‡Y cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨nZ n‡q‡Q|
(Q) †WªR ¯ú‡qj †iwR÷vif~³ bv Kiv t WvB‡K †djv K¨vwcUvj †WªwRs Gi D‡ËvwjZ spoil ‡iwR÷vif~³ Kiv
nqwb| Z‡e eZ©gv‡b msiÿY †WªwRs Gi WvB‡K †djv spoil †iwR÷vvifz³ Kiv n‡”Q e‡j cÖKí Awdm Rvbvq|
(R) ¯’vbxq RbMY‡K AewnZ bv Kiv t cÖKí GjvKvq b`x Lb‡bi welqwU ¯’vbxq RbcÖwZwbwa‡`i m¤ú„³/AewnZ bv
Kivi Kvi‡Y ¯’vbxq RbM‡Yi †WªwRs m¤úwK©Z †Kvb aviYv †bB, d‡j WvBK wbg©vY msµvšÍ mgm¨v ‡`Lv †`q|
(T) ev¯Íe Ae¯’v ch©‡eÿ‡Y D×©Zb‡`i Abycw¯’wZ t mgxÿK `j KZ…©K ev¯Íe Ae¯’v ch©‡eÿ‡Yi mgq CEGIS Gi
†Kvb D×©Zb Kg©KZ©v‡K gvV ch©v‡q †`Lv hvq wb|
(U) Performance Based Contract cÖwZdjb bv nIqvt †WªwRs KvR ev¯Íevq‡bi Rb¨ †b․-evwnbxi mv‡_
BIWTA Gi Performance Based Contract m¤úvw`Z n‡jI †WªwRs Kvh©µ‡g Performance Based
Contract Gi †Kvb aviv/AvB‡Ug mwbœ‡ewkZ bvB| Performance msµvšÍ my¯úó aviv _vKv cÖ‡qvRb wQj|
4.2 cÖK‡íi Exit Plan
(K) cÖK‡íi KvVv‡gv-djvdj Z_v AeKvVv‡gv BIWTA Gi Rbej Øviv iÿYv‡eÿY I cwiPvjbv Kiv n‡e|
cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ/ hvbevnb cÖKí †k‡l BIWTA Gi `vßwiK Kv‡R e¨envi Kiv n‡e|
(L) cÖK‡íi jÿ¨gvÎv AR©‡b †WªwRs KvR el©v †g․myg cieZx© mgq hLb b`x‡Z ‡¯ªvZ n«vm I DRvb n‡Z cwj Avmv
n«vm †c‡Z _v‡K (†m‡Þ¤^i-A‡±vei) †m mgq m‡e©v”PmsL¨K (15/20) wU †WªRvi wb‡qvM Kiv †h‡Z cv‡i
(mgxÿv`j KZ©„K cwi`k©‡bi mgq 20wU †WªRvi `„k¨gvb wQj)| P¨v‡b‡ji KvUIqvix, †÷R evB †÷R c×wZ‡Z
‡WªwRs m¤úv`b Kiv n‡j Lye Aí mg‡qi g‡a¨ (1 gv‡mi g‡a¨) P¨v‡b‡j cÖ‡qvRbxq byb¨Zg bve¨Zv msiÿY Kiv
m¤¢e n‡e| G‡Z cieZ©x‡Z †WªwRs Ae¨vnZ †i‡LB Av‡jvP¨ we`y¨r †K‡›`ªi fvix gvjvgvj webv cÖwZeÜKZvq gsjv
n‡Z e~ccyi we`y¨r †K‡›`ª cwienb Kiv m¤¢e n‡e|
(M) ‡h‡nZz M½v I cÙv b`x GKwU Avb†cÖwWK†Uej/Avb‡÷ej b`x ZvB cÖKí cieZ©x mg‡q weAvBWweøDwU-Gi
wbR¯^ †WªRvi Øviv Av‡jvP¨ ‡b․-c_wUi Lbb KvR Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e|
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িভ অধ্যায়
SWOT বফল্পিলণ
cÖK‡íi mejw`K, `ye©jw`K, my‡hvM Ges SzuwK (SWOT) m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ aviYv cvIqvi j‡ÿ¨ cÖkœgvjvi gva¨‡g
DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i mivmwi mvÿvrKvi MÖnY, cÖK‡íi mswkøó weAvBWweøDwUG Gi e¨w³eM©, GjvKvi
DcKvi‡fvMx Ges iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K›`ª wbg©vY cÖKí msµvšÍ Kg©KZ©v‡`i mv‡_ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv
Ges gvVch©v‡q mgxÿv `j KZ©„K m‡iRwg‡b ch©‡eÿY BZ¨vw`i gva¨‡g cÖvß Z_¨mg~~n we¯ÍvwiZ ch©v‡jvPbv I
we‡kølY Kiv nq| GQvov cÖKí ev¯Íevqb cieZx© mswkøó cÖwZôvb¸‡jvi wba©vwiZ `vwqZ¡, KZ©e¨ I cÖKí Kvh©µg
e¨e¯’vcbvi `ye©jZv mbv³Ki‡Yi Rb¨ wewfbœ WKz‡g›U I wi‡cvU©mg~n cixÿv-wbixÿv Kiv nq| ewY©Z কনৌ-ল্পথ কর
কভৌসুল্পভ iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi Kivi j‡ÿ¨ gsjv e›`i n‡Z
†b․-c‡_ iƒccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb m¤¢e n‡”Q wKbv Zv m¤ú‡K© aviYv †bqvi Rb¨ cÖK‡íi SWOT we‡kølY
Kiv n‡q‡Q hv wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv|
5.1 cÖK‡íi mej w`Kmg~n
cÖK‡íi ¸iæZ¡c~Y© mej w`K mgxÿvi gva¨‡g mbv³ Kiv n‡q‡Q| G‡`i g‡a¨ cÖavb cÖavb mej w`K¸‡jv n‡jv t
K. bve¨Zv wdwi‡q Avbvi wm×všÍ t cÖK‡íi kw³kvjx mej w`K n‡jv 4 ‡_‡K 5.5 wg. bve¨Zv wbwðZKi‡Yi
wm×všÍ| mviv eQi a‡i mswkøó †b․c‡_i bve¨Zv ‡mB gvÎvq eRvq _vKv Ges †b․-PjvP‡ji Rb¨ D¤§y³ ivLv|
L. Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfvet †WªwRs Kivi d‡j b`xi bve¨Zv e„w× †c‡q‡Q, d‡j †jvKR‡bi
hvZvqvZ myweav e„w× cvIqvq cÖvq mviv eQiB ‡b․PvjK‡`i Avq e„w× cv‡e|
M. e¨enviKvixi msL¨v e„w× t Lb‡bi d‡j ‡b․-c_wU‡Z mviv eQi bve¨Zv _vKvi d‡j †b․-c_ e¨enviKvixi
msL¨v e„w× cv‡”Q|
N. K…wli Dci cÖK‡íi cÖfvet প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর তকযা ৫৭ েন উকাযল্পবাগী কৃলল্পকয ভল্পত একই েবভল্পত
ফৎল্পয পর িাল্পলয াংখ্যা (বনবফড়তা) বৃবি কল্পয়ল্পে| Drcvw`Z K…wl cY¨ mn‡RB evRviRvZ Kiv m¤¢e n‡”Q
e‡j K…lK K…wl cY¨ Drcv`‡b AvMÖnx n‡”Q|
O. cY¨ cwien‡b I Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi myweav e„w×t †b․-c_ Lb‡bi d‡j GK ¯’vb n‡Z Ab¨ ¯’v‡bi `yiZ¡
K‡g hvIqvi d‡j cY¨ cwien‡b mgq I LiP `y‡UvB n«vm †c‡q‡Q| hvÎx cwienbKvix †b․-hvb PjvP‡ji
gva¨‡g Rbmvavi‡Yi hvZvqv‡Zi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q|
5.2 cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n
cÖK‡íi A‡bK¸‡jv `ye©j w`K mgxÿvi gva¨‡g mbv³ Kiv n‡q‡Q hv wb¤§iƒc t
K.

bve¨Zv ¯’vqx bv nIqv t 150 †KvwU UvKv e¨‡q K¨vwcUvj †WªwRs Gi gva¨‡g †WªwRs Kiv n‡jI mviv eQi
bve¨Zv a‡i ivL‡Z bv cvivq †b․-hvb PjvP‡j Kvw•LZ djvdj cvIqv hvqwb|

L.

µzwUc~Y© wdwRwewjwU ÷vwW m¤úv`b t †WªwRs Gi ¯’vb I cwigvY wba©viY Kv‡Ri Rb¨ civgk©K cÖwZôvb
CEGIS Gi gva¨‡g we¯ÍvwiZ wdwRwewjwU ÷¨vwW Kiv nq hv cieZ©x‡Z µzwUc~Y© wn‡m‡e we‡ewPZ nq|
wdwRwewjwU ÷vwW‡Z †WªwRs cieZ©x mg‡q A_©vr ‡WªwRs‡qi cieZ©x eQ‡i †WªwRsK„Z P¨v‡bj fiv‡Ui cwigvY
we‡ePbv Kiv n‡q‡Q 40% ‡m Av‡jv‡K Av‡jvP¨ cÖK‡í cÖwZ eQi 55% †gBb‡U‡bÝ †WªwRs Gi ms¯’vb
AšÍf~©³ K‡i wWwcwc cÖYqb Kiv nq| wKš‘ ev¯Í‡e cÖvq kZfvM fivU n‡q‡Q hv CEGIS Gi mgxÿv
GKw`‡K fyj cÖgvwYZ n‡q‡Q Ab¨w`‡K cÖKí ev¯Íevq‡b AšÍivq m„wó n‡”Q/n‡q‡Q|

M.

¯’vbxq RbcÖwZwbwa‡`i‡K AewnZ bv Kiv t Lb‡bi c~‡e© cÖKí GjvKvq ¯’vbxq RbcÖwZwbwa‡`i‡K †WªwRs
msµvšÍ †Kvb Z_¨ AewnZ bv Kiv|
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N.

mvgvwRK wbivcËvt cÖK‡íi g~j Kvh©µ‡g dm‡ji ÿwZc~iY cÖ`v‡bi gZ mvgvwRK wbivcËvi welqwU _vKvi
ciI Grievance Redress Committee (GRC), Grievance Redress Mechanism (GRM)
Focal Point bv _vKv|

O.

evé‡nW Øviv A‰eafv‡e evjy D‡Ëvjbt A‣ea I AcwiKwíZfv‡e b`x n‡Z evjy D‡Ëvjb (evé‡nW Øviv)
Kivi d‡j ¯’vb‡f‡` b`xi Zj‡`‡k 30-40 wdU MfxiZv n‡q b`xi Zx‡i fv½b †`Lv w`‡”Q|

P.

‡WªR Spoil Gi †ÿ‡Î Ae¨e¯’vcbvt fv‡jv gv‡bi WvBK, DbœZ gv‡bi ZiRvi †eov, wbivc` `~i‡Z¡ gvwU
†djv BZ¨vw` KvR AwaK ¸iæZ¡ mnKv‡i bv Kiv| ‡WªwRsK…Z Spoil e¨e¯’vcbvi welqwU Lb‡bi c~‡e© myivnv
bv Kiv|

Q.

Exit Plan t cÖK‡íi wWwcwc‡Z mywbw`©ó Exit Plan bv _vKvq ‡WªwRsK…Z †b․-c_wU msiÿY Kiv mgm¨v
msKzj|

5.3 cÖK‡íi gva¨‡g m„ó my‡hvMmg~n
cÖKí Kvh©µ‡gi wKQz `„k¨gvb DcKvi QvovI A‡bK¸‡jv my‡hvM Kv‡R jvwM‡q cÖKí n‡Z Av‡iv AwaK Ges †UKmB
DcKvi cvIqv †h‡Z cv‡i| Gi g‡a¨ me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© my‡hvM n‡jvt
K.

‡WªR Spoil e¨envi t m¤¢ve¨ GjvKvq b`xi cvk©^eZx© GjvKvi wb¤œf~wg Dbœqb Kiv hv emevm
(Settlement) I K…wl Drcv`‡b e¨envi Kiv hv‡e| ¯’vbxq RbM‡Yi DcKv‡ii Rb¨ m¤¢ve¨ GjvKvq
ebvqb, iv¯Ív wbg©vY, cvK© BZ¨vw`i my‡hvM m„wó Kiv †h‡Z cv‡i|

L.

wkÿv I ¯^v¯’¨ Dbœqb t †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb I mnRZi nIqvi d‡j wkÿvi cÖmvi (we‡kl K‡i bvix‡`i)
I ¯^v¯’¨ Dbœq‡b mnvqK n‡e|

M.

Kv‡Ri my‡hvM m„wó t mviv eQi wbwe©‡Nœ †b․-PjvP‡ji d‡j ‡b․-hvb PvjK‡`i Rb¨ †hgb mviv eQi Kv‡Ri
my‡hvM m„wó n‡e †Zgwb ¯’vbxq e¨emvqx‡`i e¨emv‡q cÖe„w× Avb‡e|

N.

cwienb e¨q n&ªvm t e¨emvqx‡`i †b․-c_ e¨env‡ii d‡j Kg g~‡j¨ cY¨ cwien‡b my‡hvM m„wó n‡e|

O.

K…wl I grm¨ Pv‡li my‡hvM m„wó t mviveQi ‡m‡Pi myweav e„w× I b`x‡Z cvwb _vKvi Kvi‡Y K…wl dmj
Drcv`b I grm¨ AvniY e„w× cv‡e, Gi d‡j K…wlR I grm¨ e¨emvqx‡`i Kg©ms¯’v‡bi bZzb my‡hvM •Zwi
n‡e|

P.

DËi c~e© Ges `wÿY-cwðgvÂ‡ji Dbœqbt †`‡ki `wÿY-cwðgvÂ‡ji †jvKRb/e¨emvqxe„›` Zv‡`i
Drcvw`Z/e¨emv cY¨ AwZ mn‡R XvKvmn ‡`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡j †cÖiY Ki‡Z mÿg n‡e| `ªæZZg mg‡q
wkí I KuvPvgvj Kg Li‡P cwienb Kiv hv‡e| G‡ÿ‡Î cvUzwiqv n‡Z cvKkx ch©šÍ GjvKvi wewfbœ c‡q‡›U
jÂ/‡dixNvU wbg©vY K‡i †hvMv‡hvM e¨e¯’vi cÖmvi NUv‡bv hv‡e|

Q.

রূপুয াযভাণবফক বফদ্যেৎ ককল্পন্দ্র বাযী ভারাভার বযফন t ভাংরা ফন্দয ল্পত কনৌ-ল্পথ রূপুয ম িন্ত নদীয
নাব্যতা উন্নয়ন ও াংযক্ষণ Kivi d‡j রূপুয াযভাণবফক বফদ্যেৎ ককল্পন্দ্রয বাযী ভারাভার বযফন বনযাদ ও
েতয n‡e|

5.4 cÖK‡íi SzuwKc~Y© w`Kmg~n
cÖK‡íi wba©vwiZ jÿ¨ I D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wKQz SzuwK mgxÿvi gva¨‡g wPwýZ Kiv n‡q‡Q| mgxÿvq wPwýZ
cÖavb cÖavb SzuwKmg~n wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv t
K.

Lbb Kvh©Ki bv nIqvt Kvh©Ki Lbb I Lbb KvR ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ wb‡qvwRZ civgk©K cÖwZôvb CEGIS
KZ©„K cÖ`Ë GjvBb‡g›U Abyhvqx †b․-c_ Lb‡bi c‡iI ¯^í mg‡qi g‡a¨ †b․-c_wU fivU n‡q hvq|
GgZve¯’vq, †b․-c_wU cÖwZ eQiB mgcwigvY cyb: Lb‡bi cÖ‡qvRb n‡e|
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L.

‡WªRK…Z Spoil e¨e¯’vcbv t el©v †g․my‡g cÖej †¯ªv‡Zi Kvi‡Y WvBK SzuwKi gy‡L ci‡Q| `ye©j AeKvVv‡gv
w`‡q ZR©vi †eov wbg©v‡Yi d‡j †mM‡g›U 3 I 11 ‡Z B‡Zvg‡a¨ ZiRvi †eov †f‡½ c‡o‡Q|

M.

cvo fv½v t cÖK‡íi Rb¨ cwiKwíZ GjvBb‡g›U b`xi cvo †_‡K wbw`©ó `~i‡Z¡ bv _vK‡j b`xi wKbviv †f‡½
c‡o|

N.

b`xi MwZc‡_i cwieZ©‡bi SuzwKt civgk©K cÖwZôvb KZ©„K cÖ`Ë Gj¨vBb‡g›U Abyhvqx 2018 mv‡ji
Rvbyqvwi-‡g mg‡q Capital Dredging Gi gva¨‡g 64 jÿ N.wg. cwj AcmviY Kiv nq| cieZ©x el©vq
P¨v‡bjwU fivU n‡q hvq| | eZ©gv‡b bZzb Gj¨vBb‡g›U Abyhvqx †WªwRs Gi KvR m¤úbœ Ki‡Z n‡”Q|
cÖwZeQi el©vq P¨v‡b‡ji MwZc_ cwieZ©‡bi m¤¢vebv i‡q‡Q|
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lô Aa¨vq
mycvwik I Dcmsnvi
6.1 mycvwik
wbweo cwiexÿY mgxÿvi wewfbœ ch©v‡q Z_¨ msMÖn, ev¯Íe Ae¯’v ch©‡eÿY, Z_¨ we‡kølY Ges প্রকল্পেয প্রধান
কল্পিাল্পনিমূল্পয প্রবাফ এফাং এয াভবগ্রক ‘ফর-দ্যফ ির-সুল্পমাগ-ঝবুঁ ক’ বফল্পিলণ কল্পল বকছু াংখ্যক সুাবয প্রদান
কযা ল্পয়ল্পে মাল্পত প্রকেটি কাবিত রক্ষে অেিল্পন ক্ষভ য়। mycvwik¸‡jv wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv:
K. mgwš^Z I wbweofv‡e `vwqZ¡ cvjb t cÙv b`xi MwZ cÖevn LyeB Avb‡cÖwWK‡Uej| cÖwZ el©vq b`xi MwZc_
e¨vcK cwieZ©b nIqvq cÖKíwU myôfv‡e ev¯Íevq‡bi ¯^v‡_© cÖwZ el©v †g․my‡g †k‡li w`‡K †m‡Þ¤^i/A‡±vei
gv‡m hLb †¯ªvZ n«vm †c‡Z _v‡K Ges P¨v‡bj w¯’wZkxj (Stable) n‡Z _v‡K ZLb m‡e©v”P msL¨K
(15/20) wU †WªRvi wb‡qvwRZ K‡i civgk©K cÖwZôvb (CEGIS) Ges ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi D×©Zb
Kg©KZ©vMY †WªwRs GjvKvq Dcw¯’Z †_‡K mve©ÿwYK gwbUwis‡qi gva¨‡g P¨v‡b‡ji KvUIqvix †÷R evB
†÷R KvwUs c×wZ‡Z m¤úv`b Ki‡Z n‡e|
L.

ev¯ÍewfwËK wdwRwewjwU ÷vwWi Dci ¸iæZ¡v‡ivc t CEGIS KZ©„K wdwRwewjwU ÷vwW ev¯Íem¤§Z bv nIqvq
cÖK‡íi AvIZvq cÖ_g eQ‡ii b¨vq cÖwZ eQi mg cwigvY †WªwRs m¤úv`b Kivi cÖ‡hvRbxqZv †`Lv †`q|
ZvB fwel¨‡Z G RvZxq ¸iæZ¡c~Y© cÖK‡í Av‡iv wbweofv‡e cixÿv wbixÿv K‡i mwVK Z_¨ DcvË msMÖn K‡i
ev¯ÍeZvi Av‡jv‡K wdwRwewjwU ÷vwW Kiv cª‡qvRb|

M.

cÖKí e¨e¯’vcbv t Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`jx cÖK‡íi Kvh©µg ev¯Íevq‡b mgm¨v m„wó K‡i hv wbiærmvwnZ
Ki‡Z n‡e Ges mswkøó gš¿Yvjq‡K G wel‡q K‡Vvi n‡Z n‡e;

N.

Performance Based Contract t Performance Based Contract Gi Agreement G
Performance `„k¨gvb nq Ggb my¯úó aviv/AvB‡Ug mwbœ‡ek NUv‡Z n‡e hv eZ©gvb Contract G bvB|

O.

evé‡nW †WªRvi Øviv evjy D‡Ëvjb e‡Ü e¨e¯’v MÖnY t evé‡nW †WªRvi (Kw_Z evsjv †WªRvi) Øviv P¨v‡b‡ji
hÎZÎ evjy D‡Ëvjb cwinvi Ki‡Z K‡Vvi cÖkvmwbK e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e|

P.

cÖwZwU WvBK‡K ‡UKmB (Sustainable) I `„k¨gvb (Visible) Kivi D‡`¨vM MÖnY t cÖwZwU WvBK‡K
‡UKmB I `„k¨gvb Kivi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| ZiRvi †eov¸‡jv k³fv‡e •Zwi Ki‡Z n‡e hv‡Z el©v
†g․my‡g †f‡½ bv hvq| cÖ‡qvR‡b Pzw³ ms‡kvab K‡i wRI e¨vM e¨envi K‡i gvwUi WvBK myiwÿZ Kiv †h‡Z
cv‡i|

Q.

evRvi`i we‡kølYc~e©K wWwcwc‡Z †WªwRs `i wba©viY t wWwcGg c×wZ‡Z †WªwRs Kiv n‡j mgRvZxq cÖK‡íi
†WªwRs I evRvi`i we‡kølYc~e©K †WªwRs Gi `i wba©viY Kiv †h‡Z cv‡i|

R. Dredge Spoil e¨e¯’vcbv t †b․cwienb gš¿Yvjq KZ©„K RvwiK…Z me©‡kl cwicÎ AbymiY K‡i mwVKfv‡e
Dredge Spoil e¨e¯’vcbv m¤úbœ Ki‡Z n‡e| †WªwRsK…Z gvwU K…wl Rwg‡Z bv †d‡j GjvKv‡f‡` miKvwi
wkÿv cÖwZôvb Ges bxPz Rwg, iv¯Ív, gmwR`, gv`ªvmv, GwZgLvbv, Kei¯’vb, C`Mvn gvVmn iv¯Ív NvU wbg©vY I
wkí ev B‡Kv‡bvwgK †Rvb M‡o †Zvjv hvq Ggb ¯’v‡b gvwUi WvBK wbg©vY K‡i †WªwRs ¯ú‡qj †dj‡Z n‡e|
S. mvgvwRK wbivcËv t cÖK‡íi g~j Kvh©µ‡g dm‡ji ÿwZc~iY, Rwg AwaMÖnY I wjR BZ¨vw` mvgvwRK
wbivcËv welq¸‡jv _vKvq Lb‡bi †ÿ‡Î †h mgm¨¸‡jv Avm‡Z cv‡i ‡m welq¸wj AvcwË wbimb †K․kj
(GRM) Gi gva¨‡g mwVK mgvavb Kiv| cÖwZwU †b․-c‡_ Grievance Redress Committee
(GRC) & Focal Point Gi e¨e¯’v ivLv Ges cÖKí e¨e¯’vcbv ch©v‡qI Focal Point Gi e¨e¯’v ivLv
†h‡Z cv‡i|
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T. cÖ‡qvRbxq Rbej wbwðZKiY t ‡b․-c_wUi bve¨Zv Dbœq‡bi j‡ÿ¨ M„nxZ cÖKíwU mwVKfv‡e ev¯Íevqb I
gwbUwis Kivi Rb¨ eZ©gv‡b wb‡qvwRZ Rbe‡ji AwZwi³ KvwiMwi Ávbm¤úbœ cÖ‡qvRbxq Av‡iv Rbej
wb‡qvM Kiv cÖ‡qvRb|
U.

‡WªR ¯ú‡qj †iwR÷vif~³ Kiv t wWwcwci ms¯’vb Abyhvqx gvwUi WvBK Ges ZiRvi †eov wbg©v‡Yi gva¨‡g
Dredge Spoil msiÿY Ges Zv †iwR÷vif~³ Ki‡Z n‡e| †h ¯’v‡b gvwU †djv n‡”Q Zvi w¯’i I wfwWI
wPÎ ivLv †h‡Z cv‡i|

6.2 Dcmsnvi
iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi Kivi j‡ÿ¨ gsjv e›`i n‡Z †b․-c‡_
iƒccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Kvh©µg Pjgvb _vK‡jI mviveQi a‡i fvix gvjvgvj cwienb mnRZi
n‡”Q bv wKsev ejv hvq mviv eQi a‡i PjvPj Ki‡Z cvi‡Q bv| †WªwRs KvR ïiæi Av‡M ¯’vbxq RbMY‡K G KvR
m¤ú‡©K aviYv w`‡q Zv‡`i gZvgZ Abyhvqx e¨e¯’v MÖnY I gvwUi †djvi ¯’vb Av‡MB wbe©vPb Kiv n‡j cÖKí
ev¯Íevqb mnR n‡e|
cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j iæccy‡ii fvix gvjvgvj cwien‡bi cvkvcvwk mviv eQi a‡i hvZvqv‡Z we‡kl f~wgKv ivL‡e
hv hvÎx wb‡q hvIqv Avmv I gvjvgvj cwien‡b Ges Avw_©K m”QjZv e„w× cv‡e| cÖKí ev¯Íevq‡bi ci cY¨ Drcv`b
mnR n‡e I evRviRvZKi‡Yi my‡hvM myweav e„w× cv‡e|

65

cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8
‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207
In-depth Monitoring of Project “Improvement of navigability from Mongla to
Pakshi river route via Chandpur-Mawa-Gualanda Project”

(gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi - gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb) kxl©K Pjgvb
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv)
cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj
†KvW bst
mgxÿvi D‡Ïk¨ t

‡b․-cwienb gš¿Yvj‡qi e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k Af¨šÍixY †b․-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K
ev¯Íevqbvaxb Ógsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi - gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ
kxl©K cÖKíi AvIËvq †b․-c‡_ PUªMÖvg I gsjv n‡Z iæccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Ges
mswkøó †b․-c‡_ Kg mg‡q Ges ¯^í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwienY Kivi j‡¶¨ cÖvq 460 wK.wg †b․c‡_i mgm¨v msKzj GjvKvq †WªwRs Gi gva¨‡g cÙv I M½v b`xi bve¨Zv 4-5.5 wgUvi DbœxZ Kiv hvi
d‡j mviv eQi a‡i wbiwew”Qbœ †b․ PjvP‡ji c_ Db¥³ Kivi j‡ÿ¨ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb
i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq
RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength),
`ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK (threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z
GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi D‡`k¨|
01. LbbK„Z ‡WªwRs c‡q›U GjvKvi bvgt.............................................................................
2.0

DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t [mKj DËi`vZvi Rb¨] Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask cyiY Ki‡eb

2.1

DËi `vZvi bvg t

2.2

eqm t

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

wj½t
•eevwnK Ae¯’vt
MÖvg/†g․Rv t
BDwbqb t
Dc‡Rjv t
†Rjv t
wefvM t
†gvevBj b¤^it
mvÿvr MÖn‡bi ZvwiL I mgq
wkÿvMZ †hvM¨Zv t

2.13 Avcbvi †ckv t
[GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]

(‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv, 3=Z…Zxq wj½)|
(‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)|

1= wbiÿi; 2= 5g ‡kÖYx; 3= 8g ‡kÖYx; 4= Gm.Gm.wm; 5=GBP.Gm.wm;
6= Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb --------------------)
†KvWmg~nt K…wlRxwe-1/ grm¨Rxwe-2/ PvKzix-3/ e¨emvqx-4/ QvÎ-5/
kÖwgK-6/ gvóvi/mv‡is-7 †b․-hvb kÖwgK-8 †b․-hvb gvwjK-9, Ab¨vb¨10 (D‡jøL Kiæb -------------------------------------)
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cÖK‡íi cªfve m¤ú‡K© gZvgZt
3.0
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

‡WªwRs, dm‡ji ÿwZc~iY&, gvwUi WvBK wbg©vY Ges ev‡kui cvBwjs I ZR©v †eov wbg©vY m¤ú©wKZ Z_¨vejx
[mKj DËi`vZvi Rb¨]
Pjgvb cÖK‡íi †WªwRs KvR m¤ú‡K© Rvbv Av‡Q wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, Rvwb bv=3]
†WªwRs Gi d‡j GjvKvq wK wK DcKvi n‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]
1. Kg mg‡q Ges ¯^í e¨‡q hvÎx cwienY myweav †e‡o‡Q, 2. gsjv n‡Z iƒccyi ch©šÍ b`xi
bve¨Zv e„w× †c‡q‡Q, 3. fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi n‡q‡Q, 4. bvix I wkï‡`i
PjvPj e„w× †c‡q‡Q, 4. Ab¨vb¨ ( ...............................................D‡jøL Kiæb)
Avcwb wb‡R †WªwRs Ki‡Z †`‡L‡Qb wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]
‡`L‡j KLb †WªwRs Ki‡Z †`‡L‡Qb? ......................................mv‡j|
†b․-c_ Lb‡bi d‡j Kv‡M©v/eo †f‡mj PjvPj e„w× ‡c‡q‡Q wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]
iƒccyi cvigvbweK we`y¨r †K›`ª m¤ú‡K© aviYv Av‡Q wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]
iƒccyi cvigvbweK we`y¨r †K‡›`ª ‡h‡Z †Kvb fvix ‡b․-hvb †`‡L‡Qb wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2]
[‡KvW: n¨vu =1, bv=2]
‡b․-c_ Lb‡bi d‡j †Kvb ai‡bi †b․-hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvi‡Q?
[‡KvW: 1. cY¨evnx †b․-hvb, 2.hvÎxevnx †b․-hvb, 3. Kv‡M©v, 5. gvQ aivi Uªjvi, 6 Ab¨vb¨
(........................D‡jøL Kiæb)
‡WªwRs Gi d‡j eb¨vKvjxb mg‡q b`xi ZxieZx© dmjx Rwg I ¯’vcbv fv½Y KewjZ nIqvi
m¤¢ebv n«vm †c‡q‡Q wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3]
Dredged Spoil †Kv_vq †djv n‡”Q? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]
[‡KvW: 1. cÖKí KZ©„K wbg©vYK…Z gvwUi WvB‡K, 2. b`x‡Z, 3. b`xi cv‡o, 4.K…wl Rwg‡Z,
5.Ab¨vb¨ ..................D‡jøL Kiæb)
gvwUi WvBK ‣Zwii mgq evu‡ki cvBwjs I ZR©v †eov wbg©vY Kiv n‡”Q wK ?
[‡KvW: n¨vu =1, bv=2, Rvwb bv=3]
Dredged Spoil wKfv‡e †djv n‡”Q? [‡KvW: 1. †WªRv‡ii gva¨‡g, 2. †WªRvi I GK&ªKv‡fU‡ii
gva¨‡g, 3. GK&ªKv‡fU‡ii gva¨‡g, 4. Ab¨vb¨........................................... D‡jøL Kiæb)
‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKv‡i Avm‡Q wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]

4.1
4.2

n¨vu n‡j Zv wKfv‡e? [‡KvW: 1. K…wl Kv‡R,2. iv¯Ív wbg©vY, 3. gvV fivU 4. wkÿv cÖwZôv‡bi
RvqMv fivU 5. Ab¨vb¨ ..............................D‡jøL Kiæb)
†WªwRsK…Z gvwUi weµq g~j¨ wKfv‡e Zv cwi‡kva (UvKv/†c-AW©vi Gi gva¨‡g) K‡i‡Qb?
............................................................................................................
g¨v‡Uwiqvj K¨vwis LiP †K enb K‡i‡Qb? ......................................................
Pjgvb cÖK‡íi d‡j Avcbvi dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]
n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]
cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbvi Rvbv g‡Z †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR †bqv n‡q‡Q wK ?
[‡KvW: n¨vu=1, bv=2]
n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZMÖ¯’ gvwjK b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Qb Kx ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]
bv †c‡q _vK‡j Gi KviY wK ?
[‡KvW: 1. Rwg msµvšÍ KvMR wVK bv _vKv, 2.
cÖwµqvaxb, 3. Ab¨vb¨ ................D‡jøL Kiæb)
cÖKíwU mgvwßi ci wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `ªyZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb Kiv
hv‡e wK ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]
‡bŠ-hvb e¨enviKvix hvÎx I e¨emvqx‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ ‡bŠ-hvb e¨enviKvix hvÎx I
e¨emvqx‡`i Rb¨)
Avcwb wK G c‡_ wbqwgZ PjvPj K‡ib? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]
n¨vu n‡j gv‡m KZ evi? †KvW:1=1-2evi, 2=2-4evi, 3=4-6evi, 4=6-8evi, 5=10+evi

4.3

¯‥zj/K‡j‡Ri wkÿv_©x, Rbmvavi‡bi hvZvqv‡Zi wK ai‡bi myweav e‡o‡Q e‡j g‡b K‡ib ?

3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
4.0
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4.4
4.5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.0
7.1
7.2
7.3
7.5
8.0
8.1
8.2

9.0
9.1
9.2

[GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] [‡KvW: 1. mgq Kg jv‡M, 2. LiP Kg nq, 3. hvZvqv‡Zi
myweav, 4. Ab¨vb¨........................(D‡jøL Kiæb)
bvix, wkï Ges Aÿg Rb‡Mvôxi hvZvqvZ Av‡Mi Zzjbvq Kx †e‡o‡Q e‡j g‡b nq wK ?
[‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]
ågb wccvmy †jvKRb b`xi †m․›`h©¨ Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡Q wK? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]
‡bŠ-hvb Pvj‡Ki Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ ‡bŠ-hvb Pvj‡Ki Rb¨)
Lb‡bi d‡j b`xi bve¨Zv e„w×‡Z gsjv n‡Z iƒccyi cvigvbweK ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienb
wbivc` I mnRZi n‡q‡Q wK ? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]
bv n‡j wK ai‡bi cwien‡bi Amyweavi m¤§yLxb n‡”Qb?
[‡KvW: 1=fvix gvjvgvj cwien‡b, 2=hvÎx cwien‡b
mviv eQi a‡i †b․-hvb PjvP‡ji e¨e¯’v _v‡K wK ? [‡KvW: n¨vu =1, bv=2 ]
bv n‡j erm‡ii †Kvb †Kvb gv‡m PjvP‡ji e¨e¯’v _v‡K bv?
‡WªwRs Gi c~‡e©..................c‡i....................gvm
‡WªwRs Kv‡Ri ¸YMZgvb †Kgb e‡j g‡b nq ? 1=fvj, 2= †gvUvgywU, 3= †gv‡UI fvj bq
K…wli Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ K…wlRxex‡`i Rb¨)
Avcbvi
K…wl
Kv‡R
e¨envi
Kiv
Rwgi
(wbR
I
eM©v)
cwigvY
KZUyKy?...........................kZvsk
Lb‡bi ci †m‡Pi AvIZvfz³ Rwgi cwigvY ?
‡WªwRs Gi c~‡e©........................kZvsk, c‡i..................kZvsk
Lb‡bi c~‡e© erm‡i KqwU dmj Drcv`b nZ? [‡KvW: 1 =1wU, 2=2wU, 3=3wU]
Lb‡bi ci GKB Rwg‡Z erm‡i KqwU dmj Drcv`b nq ? [‡KvW: 1 =1wU, 2=2wU, 3=3wU]
Lb‡bi d‡j †mP myweavw` e„w× cvIqvq K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms¯’vb †Kvb †Kvb fv‡e †e‡o‡Q e‡j
g‡b nq?
[‡KvW: 1. mviv eQi Pv‡li KvR _v‡K, 2. mviv eQi gRywi cvIqvi my‡hvM,
3. Ab¨vb¨...........................................
Lb‡bi d‡j GjvKvq dm‡ji evRviRvZKi‡Yi my‡hvM-myweav †e‡o _vK‡j Zv wKfv‡e ?
[GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] [‡KvW: 1. Drcvw`Z cY¨ cwienb, 2. mgq Kg jvM‡e, 3.
LiP Kg n‡e, 4. Ab¨vb¨............................
grm¨Rxwe‡`i Dci cÖK‡íi cÖfve (ïaygvÎ grm¨Rxex‡`i Rb¨)
Lb‡bi d‡j b`xi cvwb aviY ÿgZv e„w× cvIqvq gv‡Qi Drcv`b e„w× ‡c‡q†Q wK ?
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]
mviv eQi a‡i grm¨ AvniY m¤¢e wK ? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]
Pjgvb cÖK‡íi d‡j grm¨ kÖwg‡Ki Kg©ms¯’vb †Kvb †Kvb fv‡e †e‡o‡Q e‡j g‡b K‡ib ?
[‡KvW: 1. mviv eQi gvQ AvniY Kiv hvq, 2. mviv eQi gRywi cvIqvi my‡hvM,
3.Ab¨vb¨......................................]
Lb‡bi d‡j GjvKvq gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM- myweav †e‡o _vK‡j Zv Kxfv‡e ?
1. Drcvw`Z cY¨ cwien‡b, 2. mgq Kg jvM‡e,3. LiP Kg n‡e, 4. Ab¨vb¨.....................
Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve [mKj DËi`vZvi Rb¨]
Pjgvb cÖK‡íi d‡j †b․-iæ‡U mviv eQi ch©vß bve¨Zv eRvq _vKvq Af¨šÍixY †b․-cwienb
Lv‡Zi Avq e„w× cv‡”Q wK ? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]
Pjgvb cÖK‡íi d‡j †b․-iæ‡U mviv eQi ch©vß bve¨Zv eRvq _vKvq wK ai‡bi Kg©ms¯’v‡bi m„wó
n‡q‡Q? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]
[‡KvW: 1. Drcvw`Z cY¨ cwienb, 2. hvÎx cwienb, 3. w`bgRyi, 4. grm¨ AvniY, 5. K… wl
cY¨ Drcv`b Ges 6. ÿz`ª e¨emv]
‡UKmB cwi‡ek Dbœqb I m¤¢ve¨ `y‡hv©M e¨e¯’vcbv, Rjevhy cwieZ©‡bi Awf‡hvRb Ges SzuwK
cÖkgb cÖK‡íi cÖfve [mKj DËi`vZvi Rb¨]
Pjgvb cÖKíwU cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖKvi weiƒc cÖfve †dj‡e wK ? [‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv,
3=Rvwb bv]
n¨vu n‡j wK ai‡b weiƒc cÖfve †dj‡e ? [‡KvW: 1.K…wl Rwg fivU Kiv, 2. Lb‡bi d‡j K…wl
cvZv-69

cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj

9.3
9.4
9.5
10.0
10.1

Rwg
K‡g
hvIqv,
3.
RbM‡Yi
PjvP‡j
evavMÖ¯Í
n‡q‡Q/n‡”Q,
Ab¨vb¨.............................................................................(D‡jøL Kiæb)
cÖKíwU cÖZ¨ÿfv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e wK ?
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]
b`x n‡Z we`¨gvb Pi I cwj AcmviY Kivi d‡j b`xi cvwb cÖevn e„w× ‡c‡q‡Q wK ?
[‡KvW: n¨vu =1, bv=2]
[‡KvW: 1=n¨vu, 2=bv]
SWOT we‡kølY
cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb :
1.

4.

2.
3.
10.2

cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K D‡jøL Kiæb :
1.
2.
3.

10.3

cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL Kiæb :
1.
2.
3.

10.4

cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y© w`K D‡jøL Kiæb :
1.
2.
3.

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯^vÿi I ZvwiLt ------------mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯^vÿi I ZvwiLt --------------

mgxÿK
‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)
DTCL
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cwiwkó-2: ‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (GdwRwW) mfvi MvBWjvBb

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8
‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207
In-depth Monitoring of Project “Improvement of navigability from Mongla to
Pakshi river route via Chandpur-Mawa-Gualanda Project”

(gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi - gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb) kxl©K Pjgvb
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv)
‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (GdwRwW) mfvi MvBWjvBb
mgxÿvi D‡Ïk¨ t
‡bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K
ev¯Íevqbvaxb Ógsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi - gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ
kxl©K cÖKíi AvIËvq †bŠ-c‡_ PUªMÖvg I gsjv n‡Z iæccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Ges
mswkøó †bŠ-c‡_ Kg mg‡q Ges ¯^í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwienY Kivi j‡¶¨ cÖvq 460 wK.wg †bŠc‡_i mgm¨v msKzj GjvKvq †WªwRs Gi gva¨‡g cÙv I M½v b`xi bve¨Zv 4-5.5 wgUvi DbœxZ Kiv hvi
d‡j mviv eQi a‡i wbiwew”Qbœ †bŠ PjvP‡ji c_ Db¥³ Kivi j‡ÿ¨ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb
i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq
RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength),
`ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK (threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z
GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi D‡`k¨|
GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi ¯’vb t......................................................................................
MÖvg/ †gŠRv t........................................................BDwbqb t.......................................
Dc‡Rjv t ...................... †Rjv t............................. ..........wefvM t.............................
ZvwiL t.......................................................................mgq t.........................................
LbbK„Z ‡WªwRs c‡q‡›Ui bvg t............................................................................................
†PKwj÷
1. Pjgvb cÖK‡íi †WªwRs KvR m¤ú‡K© Rvbv Av‡Q wK ?
2. Pjgvb cÖK‡íi Kvi‡Y GjvKvq wK wK DcKvi n‡q‡Q/n‡”Q e‡j g‡b K‡ib ?

3. Lb‡bi c~‡e© PjvPj I gvjvgvj cwien‡bi Rb¨ wK wK mgm¨vi gy‡LvgywL n‡Zb ?

4. †bŠ-c‡_i Lb‡bi d‡j Kv‡M©vi PjvPj e„w× ‡c‡q‡Q wK?
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5. ‡bŠ-c_ Lb‡bi d‡j †Kvb †Kvb ai‡bi †bŠ-hvb mn‡R PjvPj Ki‡Z cvi‡Q?

6. ‡WªwRs Gi d‡j eb¨vKvjxb mg‡q b`xi ZxieZx© dmjx Rwg I ¯’vcbv fv½Y KewjZ nIqvi m¤¢ebv n«vm
†c‡q‡Q wK ?

7. Dredged Spoil †Kv_vq †djv/ ivLv n‡q‡Q? welqwU Avcwb †`‡L‡Qb wK ?

8. gvwUi WvBK ‰Zwii mgq evu‡ki cvBwjs I ZR©v †eov wbg©vY Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?

9. Dredged Spoil wKfv‡e †djv n‡q‡Q/n‡”Q ?

10. ‡WªwRsK…Z gvwU wewµ Kiv n‡q‡Q wK? hw` Kiv n‡q _v‡K Z‡e wKfv‡e Zv cwi‡kva (UvKv/ †c-AW©vi
Gi gva¨‡g) Kiv n‡q‡Q

11. ‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKv‡i Avm‡Q wK ? wKfv‡e ?

12. Lb‡bi d‡j Avcbv‡`i GjvKvq dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j ÿwZc~iY
†c‡q‡Qb wK? bv n‡q _vK‡j Gi KviY wK?
13. Avcbv‡`i Rvbv g‡Z †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR †bqv n‡q‡Q wK? n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZMÖ¯Í f~wgi gvwjK
b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Qb wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviY wK ?

14. Lb‡bi d‡j b`xi bve¨Zv e„w×‡Z gsjv n‡Z iæccyi cvigvYweK ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienY wbivc`
I mnRZi n‡q‡Q wK?

15. cÖKíwU mgvwßi ci wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `ªæZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb Kiv hv‡e
wK?
16. Pjgvb cÖK‡íi d‡j GKB Rwg‡Z erm‡i dmj Pv‡li msL¨v (wbweoZv) e„w× †c‡q‡Q wK? ‡c‡q _vK‡j
erm‡i KqwU dmj Drcv`b nq ?
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17. Pjgvb cÖK‡íi d‡j GjvKvq dmj I gvQ evRviRvZKi‡Yi my‡hvM- myweav †e‡o _vK‡j Zv wKfv‡e?

18. cÖK‡íi Kv‡Ri ¸YMZgvb m¤ú©‡K Avcbv‡`i gZvgZ wK?

19. cÖK‡íi Kvh©µg‡K mgybœZ ivLvi Dcvq¸‡jv m¤ú‡K© civgk© w`b|

20. cÖKí e¨e¯’vcbvq wb‡qvwRZ miKvwi Kg©KZv©/ Kg©Pvix‡`i wbKU ‡_‡K mgqgZ cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv
cvIqv hvq wK?
21. Pjgvb cÖKíwU cwi‡e‡ki Dci †Kvb cÖKvi weiƒc cÖfve ‡d‡j‡Q wK ? c‡o _vK‡j wKfv‡e c‡o‡Q
Zvi D‡jøL Kiæb:
22. ågb wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡Q wK?
23. b`x n‡Z we`¨gvb Pi I cwj AcmviY Kivi d‡j b`xi cvwb cÖevn e„w× ‡c‡q‡Q wK?

24. bvix, wkï Ges Aÿg Rb‡Mvôxi hvZvqvZ Av‡Mi Zzjbvq wK †e‡o‡Q e‡j g‡b nq ?

SWOT we‡kølY
25. GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb :

26. GB cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K D‡jøL Kiæb :

27. GB cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL Kiæb :

28. GB cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y© w`K D‡jøL Kiæb :

29. fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Av‡Q e‡j g‡b K‡ib wK?
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GdwRwWÕ‡Z AskMÖnYKvixM‡Yi Dcw¯’wZi ZvwjKv t
µwgK
bs
01.

bvg I wVKvbv

‡ckv I c`gh©v`v

wkÿvMZ
†hvM¨Zv

‡gvevBj bs

¯^vÿi

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

(we.`ª. mgRvZxq e¨w³e‡M©i mgš^‡q GdwRwW (FGD) AbywôZ Ki‡Z n‡e Ges AskMÖnYKvix
mvÿr`vZvi Qwe, AwWI I wfwWI Dfqfv‡e aviY Ki‡Z n‡e )
Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix t
¯^vÿi t

‡gvevBj t
mgxÿK
DTCL

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)
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cwiwkó-3:

e¨w³e‡M©i Rb¨ cÖkœvewj

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8
‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207
In-depth Monitoring of Project “Improvement of navigability from Mongla to
Pakshi river route via Chandpur-Mawa-Gualanda Project”

(gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb) kxl©K Pjgvb
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv)
gyL¨ e¨w³e‡M©i (cÖKí mswkøó Kg©KZ©v Rb¨ cÖkœvewj)
mgxÿvi D‡Ïk¨ t
‡bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K
ev¯Íevqbvaxb Ògsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ kxl©K
cÖKíi AvIËvq †bŠ-c‡_ PUªMÖvg I gsjv n‡Z iæccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Ges mswkøó †bŠ-c‡_
Kg mg‡q Ges ¯^í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwienY Kivi j‡¶¨ cÖvq 460 wK.wg †bŠ-c‡_i mgm¨v msKzj
GjvKvq †WªwRs Gi gva¨‡g cÙv I M½v b`xi bve¨Zv 4-5.5 wgUvi DbœxZ Kiv hvi d‡j mviv eQi a‡i wbiwew”Qbœ
†bŠ PjvP‡ji c_ Db¥³ Kivi j‡ÿ¨ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v
ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q
Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength), `ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK
(threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik
cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi D‡`k¨|
mvaviY Z_¨vewjt
bvg t ---------------------------------------c`ex t----------------------------- ‡gvevBj t -----------cÖwZóvb t ------------------------------------ †Rjv t --------------------------- wefvM t-------------1.0

cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨

1.1

cÖK‡íi mKj Kvh©µg c~Y©fv‡e ev¯ÍevwqZ n‡”Q wK? ‡Kvb Kvh©µgwU MÖnY Kiv m¤¢e n‡”Q bv?

1.2

wWwcwc-†Z †h fv‡e jÿ¨ w¯’i wQj †m fv‡e cÖKí D‡Ïk¨¸‡jv AR©b Kiv m¤¢e n‡”Q wK? bv n‡j KviY wK?

1.3

cÖK†íi ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µ‡gi eZ©gvb Ae¯’v wK ?

1.4

cÖKíwUi †gqv` †k‡l Gi Kvh©vewj I iÿYv‡eÿY wKfv‡e Pj‡e e‡j Avcwb g‡b K‡ib ?
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e¨w³e‡M©i Rb¨ cÖkœvewj

2.0

cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb

2.1

cÖK‡íi AvIZvq gvjvgvj, †mev I wbg©vY Kvh©µg msMÖ‡ni mgq wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008
mwVKfv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q/ n‡”Q wK?

2.2

gvjvgvj I wVKv`vi wbe©vP‡b †Kvb wbY©vqK e¨envi Kiv n‡qwQj/ n‡”Q?

2.3

Pzw³ Abyhvqx †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kk†bi me KvR wbw`©ó mg‡q m¤ú~Y© n‡”Q wK?

2.4

†UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb Abymv‡i wVKv`v‡ii cÖwZkÖæwZ KZUv cvwjZ n‡”Q?

2.5

cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖwZK~jZv wK ai‡bi wQj/ n‡”Q ?

2.6

cÖKíwU Av‡iv fvj I ¸YMZ fv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ wK wK D‡`¨vM †bIqv `iKvi?

2.7

cÖKí ev¯Íevq‡b ‡Kvb Avw_©K I e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK?

2.8

cÖK‡íi jÿ¨ AR©‡b eivÏ A_© h‡_ó wQj wK?

2.9

cÖK‡íi eivÏK…Z A_© e¨q Kiv m¤¢e n‡qwQj wK? hw` bv n‡q _v‡K, Z‡e †Kb ?

2.10

Lbb m¤úbœ Kivi d‡j KZ `xN© c_ bve¨Zvi myd‡ji AvIZvq G‡m‡Q?

2.11

Dredged Spoil †Kv_vq †djv n‡”Q Ges wKfv‡e ?

2.12 Dredged Spoil wK b`x‡Z †djv n‡”Q ? n‡q _vK‡j KviY wK ? Gi d‡j cybivq LbbK…Z ¯’vb fivU
n‡”Q wK?
2.13

Dredged Spoil wK b`x‡Z †djv n‡”Q ? n‡q _vK‡j KviY wK? Gi d‡j cybivq LbbK…Z ¯’vb
fivU n‡”Q wK?

2.14

†bŠ-evwnbxi mv‡_ wVKv`vix cÖwZôv‡bi cvidi‡gÝ †WwRs K›Uv± n‡q‡Q wK? bv n‡j Gi KviY wK?
hw` n‡q _v‡K Z‡e cvidi‡gÝ †WwRs K›Uv± Abyhvqx wVKv`vix cÖwZôvb¸‡jv KvR Ki‡Q wKbv ?
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2.15

WvB‡K gvwU †djv n‡q _vK‡j Gi cwigvY, KZwU †WªRvi
e¨envi Kiv n‡q‡Q Ges †WªRvi¸‡jv KZ N›Uv KvR K‡i‡Q?

2.16

†WªwRsK…Z gvwU wewµ Kiv n‡q‡Q wK? hw` Kiv n‡q _v‡K Z‡e wKfv‡e Zv cwi‡kva (UvKv/ †c-AW©vi –
Gi gva¨‡g) Kiv n‡q‡Q?

2.17

wVKv`v‡ii wej cwi‡kv‡ai †ÿ‡Î †cvó mv‡f© Abyhvqx wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q wK ? bv n‡j Gi KviY
wK?

2.18

wWwcwc‡Z D‡jøwLZ †WªwRs-Gi cwigvY †_‡K eZ©gvb mgq ch©šÍ †gvU KZUzKz ‡WªwRs Kiv n‡q‡Q?

3.0

cÖK‡íi cÖfve

3.1

Lb‡bi d‡j b`xi bve¨Zv e„w×‡Z gsjv n‡Z iæccyi cvigvbweK ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienb
wbivc` I mnRZi n‡q‡Q wK?

3.2

†bŠ-c‡_i Lb‡bi d‡j Kv‡M©vi PjvPj e„w× ‡c‡q‡Q wK

3.3

bvix I wkï‡`i PjvPj e„w× †c‡q‡Q wK ?

3.4

wWwcwc †gvZv‡eK ZiRvi †eov, WvBK wbg©vY Kiv n‡q‡Q wK ? bv n‡j Gi KviY wK?

3.5

‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKv‡i Avm‡Q wK ?

3.6

cÖKíwU mgvwßi ci wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `~ªZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb Kiv hv‡e
wK?

3.7

ågY wccvmy †jvKRb b`xi †mŠ›`h©¨ Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡Q wK?

3.8

‡WªwRs Kv‡Ri ¸YMZgvb †Kgb e‡j g‡b nq ?

3.9

Kg©ms¯’vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz?

3.10

Lb‡bi d‡j b`xi cvwb aviY ÿgZv e„w× cvIqvq gv‡Qi Drcv`b e„w× ‡c‡q†Q wK ?
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e¨w³e‡M©i Rb¨ cÖkœvewj

3.11

cÖKíwU cÖZ¨ÿfv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e wK ?

3.12

cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i Rvbv g‡Z wK †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bIqv n‡q‡Q? hw` Rwg AwaMÖnY
Kiv n‡q _v‡K Z‡e Zviv wVKg‡Zv ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n t

4. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY
4.1

cÖKí e¨e¯’vcbv Ges Kv‡Ri mej (strength) w`K¸‡jv D‡jøL Kiæb

4.2

cÖKí e¨e¯’vcbv Ges Kv‡Ri `ye©j (weakness) w`K¸‡jv D‡jøL Kiæb

4.3

cÖKí e¨e¯’vcbv Ges KvR Dbœq‡b Av‡iv ‡Kvb my‡hvM (opportunity) wQj wKbv ev eZ©gv‡b Av‡Q
wKbv e‡j Avcwb g‡b K‡ib?

4.4

eZ©gv‡b ‡Kvb ai‡Yi SuywK (threat) Av‡Q wKbv e‡j Avcwb g‡b K‡ib?

5 cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM †bqv `iKvi ?

g~L¨ e¨w³e‡M©i ¯^vÿi I mxj (we.`ª. Qwe wbb)
Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev`
Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯^vÿi I ZvwiLt -------------------mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯^vÿi I ZvwiLt --------------------

mgxÿK
‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)
DTCL
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8
‡k‡i evsjv bMi, XvKv 1207
In-depth Monitoring of Project “Improvement of navigability from Mongla to
Pakshi river route via Chandpur-Mawa-Gualanda Project”

(gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb) kxl©K Pjgvb
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv)
mgxÿvi D‡Ïk¨ t
‡b․-cwienb gš¿Yvj‡qi e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k Af¨šÍixY †b․-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K
ev¯Íevqbvaxb Ógsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi - gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ
kxl©K cÖKíi AvIËvq †b․-c‡_ PUªMÖvg I gsjv n‡Z iæccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Ges
mswkøó †b․-c‡_ Kg mg‡q Ges ¯^í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwienY Kivi j‡¶¨ cÖvq 460 wK.wg †b․c‡_i mgm¨v msKzj GjvKvq †WªwRs Gi gva¨‡g cÙv I M½v b`xi bve¨Zv 4-5.5 wgUvi DbœxZ Kiv hvi
d‡j mviv eQi a‡i wbiwew”Qbœ †b․ PjvP‡ji c_ Db¥³ Kivi j‡ÿ¨ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb
i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq
RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength),
`ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK (threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z
GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi D‡`k¨|
ev¯Íevqb I mgm¨vw` m¤úwK©Z Z_¨vw` I gZvgZ msMÖ‡ni wbwgË cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœgvjv
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg t
c`ex t
‡gvevBj b¤^i t
cÖKí e¨e¯’vcbv t
1| Avcwb KZ ZvwiL n‡Z GB cÖK‡íi `vwq‡Z¡ Av‡Qb?
2| Avcbvi c~‡e© Ab¨ †KD wK cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb? K‡i _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zuvi/ Zuv‡`i
bvg I mgqKvj D‡jøL Kiæb|
3| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix Avcbvi cÖK‡í †cÖl‡Y c`vqb Kiv n‡q‡Q Ges †cÖl‡Y
c`vq‡bi Rb¨ †Kvb †Kvb c` Lvwj Av‡Q? Lvwj _vK‡j, Lvwj c`¸‡jv †cÖl‡Y c`vq‡bi Rb¨ wK e¨e¯’v M„wnZ
n‡q‡Q ?
4| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q‡Q? wb‡qv‡Mi Rb¨ †Kvb c`
Lvwj _vK‡j Zv wb‡qv‡Mi Rb¨ wK e¨e¯’v M„wnZ n‡q‡Q ?
5| eZ©gv‡b Avcbvi Aax‡b †h KqRb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvwRZ Av‡Qb, Zv‡`i Øviv Avcwb wK myôzfv‡e
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cÖK‡íi ev¯Íevqb KvR m¤úv`b Ki‡Z cvi‡Qb? †jvKej NvUwZ _vK‡j Zvi Kvi‡Y wK ai‡bi mgm¨vi
m¤§yLxb n‡”Qb?
cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb ch©vq
6. gvjvgvj (Goods), KvR (Works) I †mev (Services) -Gi msMÖn/µq (Procurement)-Gi ‡h
KqwU c¨v‡KR Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jvi g‡a¨ †Kvb †Kvb c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q Ges †Kvb
†Kvb c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cªwµqv GLbI evKx Av‡Q?
7. ‡h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q, †m¸‡jv h_vh_ miKvix wewagvjv wcwcG 2006 Ges
wcwcAvi 2008 mwVKfv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q wKbv Ges GB cÖwµqvq †Kvb mgm¨vq m¤§yLxb n‡qwQ‡jb
wK?
8. †h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß nq bvB, †m¸‡jvi eZ©gvb Ae¯’v wK? G me c¨v‡K‡Ri
cÖwµqvKi‡Y †Kvb mgm¨v _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zvi eY©bv w`b|
9. gvjvgvj (Goods) msMÖn/ µ‡qi c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ m¤úvw`Z n‡q‡Q Ges IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q
†m¸‡jvi Aax‡b gvjvgvj msMÖ‡ni eZ©gvb Ae¯’v wK ch©v‡q Av‡Q?
10. Kvh© (Works)-Gi †h c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ ¯^v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jvi
KvR ïiæ n‡q _vK‡j Zvi AMÖMwZ wKiƒc? Avi KvR ïiæ bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK?
11. †mev (Services)-Gi †h c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ ¯^v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q, †m¸‡jvi
Aax‡b †`kx I we‡`kx civgk©K cÖwZôvb wK KvR ïiæ K‡i‡Qb? G e¨vcv‡i wK †Kvb mgm¨v Av‡Q?
12. †b․-evwnbxi mv‡_ wVKv`vix cÖwZôv‡bi cvidi‡gÝ †WwRs K›Uv± n‡q‡Q wK? bv n‡j Gi KviY wK? hw` n‡q
_v‡K Z‡e cvidi‡gÝ †WwRs K›Uv± Abyhvqx wVKv`vix cÖwZôvb¸‡jv KvR Ki‡Q wKbv?
13. ‡b․-c‡_i †WªwRs wK †Kvb 3q cÿ Øviv Monitoring Kiv n‡&”Q? n‡q _vK‡j ms¯’vi bvg wK ? Zviv
wK wK Monitoring Ki‡Q| Zviv Kx †Kvb cÖwZ‡e`b †`q|
14. Pjgvb cÖK‡íi ‡cÖwÿ‡Z cÖKí GjvKvq dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j Zviv
wVKg‡Zv ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK? bv n‡q _vK‡j Gi KviY wK?
15. Pjgvb cÖK‡í G ch©šÍ †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bqv n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j Z‡e f~wgi gvwjK
b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Q wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n16. wWwcwc †gvZv‡eK ZiRvi †eov, WvBK wbg©vY Kiv n‡q‡Q wK ? bv n‡j Gi KviY wK?
17. WvB‡K gvwU †djv n‡q _vK‡j Gi cwigvY, KZwU †WªRvi e¨envi Kiv n‡q‡Q Ges †WªRvi¸‡jv KZ N›Uv KvR
K‡i‡Q?
18. †WªwRsK…Z gvwU wewµ Kiv n‡q‡Q wK? hw` Kiv n‡q _v‡K Z‡e wKfv‡e Zv cwi‡kva (UvKv/ †c-AW©vi Gi
gva¨‡g) Kiv n‡q‡Q ?
19. wVKv`v‡ii wej cwi‡kv‡ai †ÿ‡Î †cvó mv‡f© Abyhvqx wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q wK ? bv n‡j Gi KviY wK?
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20. cÖK‡íi †gvU †WªwRs Kv‡Ri eQi wfwËK AMÖMwZ eb©bv w`b|
cÖKíi cÖfve
21.

-

22. Lb‡bi d‡j b`xi bve¨Zv e„w×‡Z gsjv n‡Z iæccyi cvigvbweK ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I
mnRZi n‡q‡Q wK?
23. †b․-c_ Lb‡bi d‡j Kv‡M©v PjvPj e„w× ‡c‡q‡Q wK?
24. ‡WªwRs Gi d‡j eb¨vKvjxb mg‡q b`x ZxieZx© dmjx Rwg I ¯’vcbv fv½Y KewjZ nIqvi m¤¢ebv n«vm
†c‡q‡Q wK ?
25. gvwUi WvBK ‣Zwii mgq evu‡ki cvBwjs I ZR©v †eov wbg©vY Kiv n‡q‡Q/n‡”Q wK?
26. ‡WªwRs Gi gvwU Øviv fivUK…Z Rwg GjvKvevmxi DcKv‡i Avm‡Q wK ?
27. cÖKíwU mgvwßi ci wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `~ªZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb Kiv hv‡e wK?
28. cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j cwðgvÂ‡ji †Rjv mg~‡ni mv‡_ iæccy‡ii †b․ †hvMv‡hvM mnRZi n‡e hv
GZ`Â‡ji AvÂwjK •elg¨ `~ixKi‡Y mnvqK n‡e wK?
29. cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cÖKí GjvKvq dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK? n¨vu n‡q _vK‡j Zviv
wVKg‡Zv ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK?
30. ågb wccvmy †jvKRb b`xi †m․›`h©¨ Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡Q wK?
31. Kg©ms¯’vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz?
32. Lb‡bi d‡j b`xi cvwb aviY ÿgZv e„w× cvIqvq gv‡Qi Drcv`b e„w× ‡c‡q†Q wK ?
33. cÖKíwU cÖZ¨ÿfv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e wK ?
mgm¨v I mycvwik
32. cÖKíwU myôzfv‡e I mgqgZ ev¯Íevqb Ges cÖK‡íi D‡Ïk¨vejx cy‡ivcywi AR©‡bi j‡¶¨ Avcbvi †Kvb
mywPwšÍZ gZvgZ _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zv ejyb|
33. cÖKí ev¯Íevq‡b †Kvb Avw_©K I e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK ? DËi‡Yi Rb¨
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Avcbvi wK †Kvb civgk© ev mycvwik Av‡Q?
34. ‡WªwRs Gi gvwU †djvi RvqMv bv cvIqvi Kvi‡Y †WªwRs Kvh©µg wejw¤^Z n‡”Q wK?
35. ‡WªwRs Gi KvR mg~‡ni †`kx/ we‡`kx wVKv`vix cÖwZôvb Øviv m¤úv`b Kiv‡bv n‡”Q| GB KvR¸wj
mswkó miKvwi cÖwZôvb gva¨‡g Kiv‡bv n‡j Kx Kx mgm¨v n‡Z cvi‡Zv e‡j g‡b K‡ib|
36. cÖKí ev¯Íevq‡bi eZ©gvb ch©v‡q `uvwo‡q Avcwb wK Avkvev`x †h Aby‡gvw`Z wWwcwc-Gi j¶¨gvÎv
Abyhvqx cÖKíwU Ryb, 2025 -‡Z mgvß n‡e?
37. cÖKí mgvwßi ci m„ó myweavw` †UKmB Kivi j‡ÿ¨ mywbw`ó Exit Plan Av‡Q wK? Avcbvi gZvgZ
w`b

SWOT we‡kølY
38.

(K) Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb:
(i)
(ii)
(iii)
(L) Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU `ye©j w`K D‡jøL Kiæb:
(i)
(ii)
(iii)
(M) Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL Kiæb:
(i)
(ii)
(iii)
(N) Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y©w`K D‡jøL Kiæb:
(i)
(ii)
(iii)

39|

cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM †bqv `iKvi?

mgxÿK
‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)
DTCL
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Rb¨ cÖkœvewj

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8
‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207
In-depth Monitoring of Project “Improvement of navigability from Mongla to
Pakshi river route via Chandpur-Mawa-Gualanda Project”

(gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb) kxl©K Pjgvb
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv)
mgxÿvi D‡Ïk¨ t
‡bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K
ev¯Íevqbvaxb Ógsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi- gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ kxl©K
cÖK‡íi AvIËvq †bŠ-c‡_ gsjv n‡Z iƒccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Ges mswkøó †bŠ-c‡_ Kg mg‡q
Ges ¯^í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwienY Kivi j‡¶¨ cÖvq 460 wK.wg †bŠ-c‡_i mgm¨v msKzj GjvKvq †WªwRs
Gi gva¨‡g cÙv I M½v b`xi bve¨Zv 4-5.5 wgUvi DbœxZ Kiv hvi d‡j mviv eQi a‡i wbiwew”Qbœ †bŠ PjvP‡ji
c_ Db¥³ Kivi j‡ÿ¨ cÖKíwUi KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv,
cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiƒcY Kiv D³
cÖK‡íi mejw`K (strength), `ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK (threat)
(SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB
D³ mgxÿvi D‡`k¨|
iƒccyi cvigvYweK we`y¨r ‡K‡›`ªi cÖKí mswkøó Kg©KZ©v‡`i Rb¨ cÖkœgvjv
bvg t ---------------------------------------c`ex t---------------------- ‡gvevBj t ------------------1.0

cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨

1.1

iƒccyi cvigvbweK we`y¨r ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi Kivi Rb¨ b`xi bve¨Zv
Dbœqb I msiÿY Kivi j‡ÿ cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| G wel‡q aviYv Av‡Q wK?

1.2

-

1.3

Pjgvb cÖK‡íi K¨vwcU¨vj †WªwRs (93.10 jÿ NbwgUvi), †gBb‡U‡bÝ (256.90 jÿ NbwgUvi)
jÿgvÎv wba©viY Kiv Av‡Q ? G wel‡q aviYv Av‡Q wK?

1.4

G ch©šÍ †h cwigvY †WªwRs m¤úbœ n‡q‡Q Zvi Dredged Spoil †Kv_vq †djv n‡q‡Q Ges Kxfv‡e †djv
n‡”Q Avcwb Zv †`‡L‡Qb wK/G wel‡q aviYv Av‡Q wK?

1.5

Dredged Spoil wK b`x‡Z †djv n‡q‡Q ? hw` †djv n‡q _v‡K Gi d‡j LbbK…Z ¯’vb cybivq fivU
n‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib wK?
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1.6

Dredged Spoil ‡djvi Rb¨ gvwUi WvBK ‰Zwi I ZR©v Øviv †eov wbg©vY KvRwU Avcwb ‡`‡L‡Qb wK?

1.7

gvwUi WvBK wbg©Y (14.00 jÿ eM©wgUvi) Ges ev‡kui cvBwjs I ZR©vi †eov wbg©vY (04.00jÿ
eM©wgUvi) jÿgvÎv wba©viY Kiv Av‡Q? G wel‡q Avcbvi gZvgZ w`b?

1.8

iƒccyi cvigvbweK we`y¨r †K‡›`ª ivwkqv †_‡K †Kvb gvjvgvjevnx RvnvR G‡mwQj wK? Avm‡j K‡e
G‡mwQj Ges KZevi G‡mwQj? bv Avm‡j Zvi KviY wK Ges K‡e Avm‡e?

1.9

Lbb KvR ïiæ nIqvi ci G ch©šÍ KZevi gvjvgvj cwienY Kiv m¤¢e n‡q‡Q?

1.10 cÖKíwU Av‡iv fvj I ¸YMZ fv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ wK wK D‡`¨vM †bIqv `iKvi e‡j Avcwb g‡b
K‡ib?
1.11

cÖKíwU Pjgvb _vKvi Kvi‡Y ev ev¯ÍevwqZ n‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨ Ò
-

2.0
2.1

cÖK‡íi cÖfve
gsjv n‡Z iƒccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv eZ©gvb ï¯‹ †gŠmy‡g KZUzKz e„w× †c‡q‡Q e‡j Avcwb g‡b
K‡ib?

2.2

Lb‡bi d‡j b`xi bve¨Zv e„w×‡Z gsjv n‡Z iƒccyi cvigvbweK ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienb
wbivc` I mnRZi n‡q‡Q wK ?

2.3

†h cwigvY Lbb m¤úbœ n‡q‡Q Zvi †cÖwÿ‡Z cvigvbweK we`y¨r †K‡›`ª fvix gvjvgvj cwien‡b †Kvb
cÖwZeÜKZvi m¤§yLxb nIqvi m¤¢ebv Av‡Q wK ?

2.4

†bŠ-c‡_i Lb‡bi d‡j i~ccyi cvigvbweK we`y¨r †K›`ª ch©šÍ Kv‡M©v/RvnvR PjvPj e„w× ‡c‡q‡Q wK?

2.5

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j wkí cY¨ Ges KvuPvgvj `~ªZZg mg‡q I A‡cÿvK…Z Kg Li‡P cwienb Kiv
hv‡e wK?

2.6

Kg©ms¯’vb m„wó‡Z cÖK‡íi f~wgKv KZUzKz e‡j Avcwb g‡b K‡ib?
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2.7

Lb‡bi d‡j b`xi cvwb aviY ÿgZv e„w× ‡c‡q†Q wK?

2.8

cÖKíwU cÖZ¨ÿfv‡e cÖK„wZ I cwi‡ekMZ mgZv cybiæ×v‡i mnvqK f~wgKv ivL‡e wK?

Rb¨ cÖkœvewj

3. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY
3.1

cÖKí ev¯Íevq‡bi mej (strength) w`K¸‡jv D‡jøL Kiæb

3.2

cÖKí ev¯Íevq‡bi Kv‡Ri `ye©j (weakness) w`K¸‡jv D‡jøL Kiæb

3.3

cÖKí ev¯Íevq‡bi Av‡iv fvj my‡hvM (opportunity) ¸‡jv wK e‡j Avcwb g‡b K‡ib?

3.4

cÖKí ev¯Íevq‡bi ci eZ©gv‡b ‡Kvb ai‡Yi SuywK (threat) Av‡Q e‡j Avcwb g‡b K‡ib?

g~L¨ e¨w³e‡M©i ¯^vÿi I mxj (we.`ª. Qwe wbb)

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯^vÿi I ZvwiLt ------------mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯^vÿi I ZvwiLt --------------
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8
‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207
In-depth Monitoring of Project “Improvement of navigability from Mongla to
Pakshi river route via Chandpur-Mawa-Gualanda Project”

(gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb) kxl©K Pjgvb
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv
wcwcG-2006/wcwcAvi-2008 Abyhvqx gvjvgvj / †mev µq msµvšÍ Z_¨vewj
c¨v‡KR১
gš¿bvjq / wefvM

:

2

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v

:

3

cÖK‡íi bvg

:

4

`icÎ Abyhvqx কাজের bvg

:

5

:

6

`icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq
/Avন্তRvwZK)
`icÎ weµq ïiæi ZvwiL

7

`icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq

:

8

`icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq

:

9

cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v

:

10

`icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq

:

11

†imcbwmf `ic‡Îi msL¨v

:

12

bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v

:

13

`icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL

:

14

Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi ZvwiL

:

15

wm Gm •Zwii ZvwiL

:

16

wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL

:

17

Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL

:

18

†gvU Pzw³ g~j¨

:

19

Pzw³ ¯^v¶‡ii ZvwiL

:

gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠiæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb

:
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20

কার্ যাজদশ cÖ`v‡bi ZvwiL

:

২১

কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে শুরুর তাররখ

:

২২

সময় বৃরি থাকজে, কতরদজনর এবং রক কারজে :

২৩

কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে সমারির তাররখ

:

২৪

চূড়ান্ত রবে েমাদাজনর তাররখ ও রবজের
ররমাে
চূড়ান্ত রবে ররজশাজধর তাররখ ও ররমাে

:

ক্রজয়র ক্ষেজে সরকারর ক্রয়নীরতমাো অনুসরে
করা হজয়রিে রকনা
না হজে ক্ষকন হয়রন?

:

(Works) গুজোর গুেগত মাজনর ক্ষেজে
ক্ষকান রবচ্যুরত ঘজেরিে ?
হজয় থাকজে ক্ষকন ?

:

দরজে উজেরখত মূল্য অজো অরধক ব্যয়
হজয়রিে রকনা ?
হজয় থাকজে ক্ষকন ?

:

২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩

(Works) গুজোর ক্ষকান ত্রুটি ধরা

জররিে রক না?
ত্রুটি হজয় থাকজে ক্ষসবা মান ক্ষকমন রিে?

:

:

:

:
:
:

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix:
¯^vÿit
‡gvevBjt

mgxÿK
‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)
DTCL
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8
‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207
In-depth Monitoring of Project “Improvement of navigability from Mongla to
Pakshi river route via Chandpur-Mawa-Gualanda Project”

(gsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqb) kxl©K Pjgvb
cÖK‡íi wbweo cwiexÿY mgxÿv)
mgxÿvi D‡Ïk¨ t
‡b․-cwienb gš¿Yvj‡qi e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k Af¨šÍixY †b․-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) KZ©„K
ev¯Íevqbvaxb Ògsjv e›`i n‡Z Pvu`cyi - gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †b․-iæ‡Ui bve¨Zv Db&œqbÓ kxl©K
cÖKíi AvIËvq †b․-c‡_ PUªMÖvg I gsjv n‡Z iæccyi ch©šÍ b`xi bve¨Zv Dbœqb I msiÿY Ges mswkøó †b․-c‡_
Kg mg‡q Ges ¯^í e¨‡q gvjvgvj I hvÎx cwienY Kivi j‡¶¨ cÖvq 460 wK.wg †b․-c‡_i mgm¨v msKzj
GjvKvq †WªwRs Gi gva¨‡g cÙv I M½v b`xi bve¨Zv 4-5.5 wgUvi DbœxZ Kiv hvi d‡j mviv eQi a‡i wbiwew”Qbœ
†b․ PjvP‡ji c_ Db¥³ Kivi j‡ÿ¨ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v
ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b ¯’vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q
Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength), `ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK
(threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik
cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi D‡`k¨|
‡Km ÷vwWi Rb¨ ‡PKwj÷
‡Km ÷vwW t DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Dci cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨ msMÖn Rb¨ †Km ÷vwWR Kiv n‡e
†hLv‡b cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y myweav-Amyweav Ges mvdj¨-e¨_©Zv cÖvavb¨ cv‡e|
LbbK„Z ‡WªwRs c‡q›U GjvKvi bvg t...........................................................................................
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DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t [mKj DËi`vZvi Rb¨] Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask c~Y© Ki‡eb

1.1
1.2

DËi`vZvi bvg t
wcZvi bvg t

1.4

¯^vgx/¯¿xi bvg t

1.5
1.7
1.8

eqm t
•eevwnK Ae¯’v t
MÖvg/ †g․Rv t

1.10

Dc‡Rjv t

1.13 †gvevBj b¤^i t

1.3 gvZvi bvg t
1.6wj½ t
(‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)|
1.9 BDwbqb t
1.11 †Rjv t
1.14 mvÿvr MÖn‡Yi ZvwiL I mgq t

1.15 wkÿvMZ †hvM¨Zv t

1.16 †ckv wKt:

1.17

Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib?
K) ¯’vqxevwm›`v L) ¯’vbvšÍwiZ-------------- eQi (c~Y© ermi D‡jøL Kiæb)
1.18 cwiev‡iii m`m¨ msL¨v
†gvUt
gwnjvt
cyiælt
cvZv-88

cwiwkó-7: ‡Km ÷vwWi Rb¨ ‡PKwj÷
cÖK‡íi mvdj¨
K) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb wQj ?
L) eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb ?
M) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb ?
N) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi A_©‣bwZK Ae¯’v †Kgb wQj ?
O) Avcbvi †ckvi DbœwZ‡Z cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q?
cÖK‡íi cÖfvemg~n
K) GB cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK A_©‣bwZK Kg©KvÛ M‡o D‡V‡Q? G‡Z cÖK‡íi Ae`vb KZUzKz e‡j Avcwb g‡b Ki‡Qb?
L) cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbv‡`i Rvbv g‡Z wK †Kvb Rwg AwaMÖnY/ jxR ‡bIqv n‡q‡Q? hw` Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q _v‡K
Z‡e f~wgi gvwjK b¨vh¨ g~j¨ †c‡q‡Q wK? bv †c‡q _vK‡j Gi KviYmg~n
M) cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi dmjx Rwgi dm‡ji †Kvb ÿwZ n‡q‡Q wK? n¨vu n‡q _vK‡j ÿwZc~iY †c‡q‡Qb wK ?
N) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq K…wl‡ÿ‡Î wK cÖfve †d‡j‡Q ?
O)Lb‡bi d‡j b`xi bve¨Zv e„w×‡Z gsjv n‡Z iæccyi cvigvbweK ‡K‡›`ª fvix gvjvgvj cwienb wbivc` I mnRZi
n‡q‡Q wK?
P) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq grm¨ Avni‡Y wK cÖfve †d‡j‡Q ?
Q) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwY‡R¨ wK cÖfve †d‡j‡Q ?
1.

cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n
cÖK‡íi wZbwU mej w`K D‡jøL Kiæb :

2. cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K D‡jøL Kiæb :
3. cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM D‡jøL Kiæb :
4.

cÖK‡íi wZbwU SzuwK c~Y©w`K D‡jøL Kiæb :

5.

cÖK‡íi Kv‡Ri mgq Avcbviv wK †Kvb mgm¨vi gy‡L c‡o‡Qb KLbI ? wK wK mgm¨vi m¤§yLxb n‡q‡Qb ? wKfv‡e
GB mgm¨v¸‡jvi mgvavb Ki‡jb ?
6. GB cÖKí m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ I mycvwikmg~n wK wK ? we¯ÍvwiZ ejyb |
we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mdjZvi Qwe Zy‡j Avb‡Z n‡e|
AskMÖn‡Yi Rb¨ Avcbv‡K AmsL¨ ab¨ev`
Z_¨ msMÖnKvixi bvg t
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‡gvevBj b¤^i t

ZvwiL t
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cwiwkó-8: ev¯Íe Ae¯’v ch©‡eÿY msµvšÍ †PKwj÷
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we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B Qwe Zy‡j Avb‡Z n‡e|
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