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নির্ বাহী সারসংক্ষেপ
র্াংলাক্ষেক্ষের উত্তর-পূর্ ব নেক্ষে ভ ৌগলিক কারণে হাওর অঞ্চল এে নিন্ন ধরক্ষের পনরনিনির স্বীোর হক্ষে প্রনিনিয়ি এর্ং প্রায়
প্রনির্ছরই উপক্ষরর পাহানি ঢক্ষল আেনিে র্ন্যায় ের্নলি হয়। যা এখািোর পনরক্ষর্ে ও জীর্িযাত্রার মািক্ষে ঝনুঁ েপূে ব েক্ষর
তুলক্ষছ এর্ং কৃনি নিনত্তে উন্নয়ি নিনমি হক্ষয় পিক্ষছ। রীষীম ম সমুমেক্ষমর সেি হক্ষি েীি সমুমেম রু হ হওয়ার মযবরর্িস সমক্ষয় সারা
র্ছক্ষর প্রায় ৬/৭ মাস ফসনল আর্ানে জনম জলমগ্ন াাক্ষে। প্রর্ল সঢউক্ষয়র োরক্ষে িাং ি বৃনি পায় এর্ং জনমর ফসল ধুক্ষয় নিক্ষয়
যায়। যার ফক্ষল হাওর অঞ্চক্ষলর সর্নেরিা রীষামীে জি-জীর্ক্ষি মারাত্নে চাপ সৃনি হয়। রীষামীে েনরদ্র জিক্ষ ানি প্রধািি সর্াক্ষরা
ধাি চাি ও মাছধরা র্া নর্নিক্ষয়াক্ষ র মাযবরক্ষম উপাজবক্ষির উপর নিিবরেীল। র্ি বাোক্ষল সিুোই রীষামর্াসীর এেমাত্র সযা াক্ষযাক্ষ র
মাযবরম। এধরক্ষের অপ্রতুল সযা াক্ষযা ব্যর্িা িািীয় উন্নয়িক্ষে র্াধাঁরীষি েক্ষর। িািীয় উৎপানেি পণ্য র্াজারজািেরক্ষে সমস্যা
সৃনি হয় এর্ং মানুক্ষির আর্ানে জনমর উর্ বরিা েক্ষম যাওয়ায় হাওর এলাোয় জীর্িমাি উন্নয়ক্ষি র্াধাঁরীষি হয়। হাওর এলাোর
প্রনিটি রীষাক্ষম র্ন্যা প্রনিক্ষরাধ, যাাযা মৎস্য সম্পে ব্যর্িাপিা ও সংরেে, জীর্িমাি এর্ং েষ্য উৎপােি বৃনি ও পরু সম্পে
উন্নয়িেক্ষে জ হনরিাক্ষর্ রীষামীে েনরদ্র জিক্ষ ানিক্ষে সহায়িা েরার প্রক্ষয়াজি হয়। িৎক্ষপ্রনেক্ষি আক্ষলাচপ প্রেেটি হিনহি হক্ষয়ক্ষছ।
হাওর অঞ্চক্ষলর অর্োঠাক্ষমা এর্ং জীর্িমাি উন্নয়ি (১ম সংক্ষোনধি) প্রেক্ষের মূল লেপ হণিা; প্রেক্ষের মাযবরক্ষম হাওর অঞ্চক্ষল
েনরদ্র মানুক্ষির জীর্িযাত্রার মাি উন্নয়ি ও োনরদ্র হ্রাক্ষস সহায়িা েরা।
প্রেক্ষের উক্ষেশ্যঃ (ে) র্াজার অনি ম্যিা বৃনি, জীনর্োর মেক্ষযা এর্ং সামানজে সসর্া বৃনি; (খ) রীষামীে অা বনিনিে
েমবিৎপরিা বৃনি, ফসল উৎপােক্ষি ঝনুঁ ে হ্রাস এর্ং প্রাকৃনিে দূক্ষয বাক্ষ র প্রক্ষোপ সাক্ষে রোেরে; ( ) মৎস্য সম্পক্ষে র্নধ বি
প্রক্ষর্োনধোর, জীর্নর্নচত্রপ সংরেে এর্ং েনমউনিটি নিনত্তে সম্পে ব্যর্িাপিা (SCBRMP) প্রকণের সুফি অনুসরে; (ঘ)
র্নধ বি উৎপােি, উৎপােক্ষির বর্নচত্রপ আিয়ি এর্ং ফসল ও প্রানে সম্পেজাি পক্ষণ্যর নর্পেক্ষি মেক্ষযা সৃনি; (ঙ) প্রকণের
সম্পদসমূণহর েে, োয বের এর্ং ন্যায়সং ি ব্যর্হার; এর্ং (চ) জলর্ায়ু পনরর্িবক্ষির প্রিাক্ষর্র সাক্ষা উপোরক্ষিা ীক্ষের সক্ষচিি
েরা এর্ং িাক্ষের জ্ঞাি ও সেমিা বৃনিক্ষি সহায়তা প্রদান।
হাওর অর্োঠাক্ষমা এর্ং জীর্িমাি উন্নয়ি প্রেে (HILIP) প্রেেটি ০৫/০৬/২০১২ িানরক্ষখ অনুনিি এেক্ষিে সিায় অনুক্ষমানেি
হয়। পরর্িসক্ষি HILIP প্রেসের সনহি “জলর্ায়ু অনিক্ষযাজি এর্ং জীর্িমাি মেরো প্রেে” (CALIP) প্রেেটি যুক্ত েক্ষর
১০/০৭/২০১৪ িানরক্ষখ এর ১ম সংক্ষোধনি মািিীয় পনরেেো মন্ত্রী মক্ষহােয় ের্তবে অনুক্ষমানেি হয়। অনুক্ষমানেি মূল প্রেে ব্যয়ঃ
৯৪৫,৩৮.৭৩ লে টাো। র্রােকৃি অক্ষা বর মক্ষযবর নজওনর্ ২৫৫,৬১.৯৯ লে টাো এর্ং প্রেে সাহায্য ৬৮,৯৭৬.৭৪ লে টাো।
১ম সংক্ষোধনিক্ষি প্রেে ব্যয়ঃ ১,০৭৬,৩২.০০ লে টাো যার মক্ষযবর নজওনর্ ২৬,৯৯২.৭৬ লে টাো এর্ং প্রেে সাহায্য
৮০,৬৩৯.২৪ লে টাো। প্রেেটির অনুক্ষমানেি র্াির্ায়ি সময়ােোল জানুয়ানর, ২০১২ সাক্ষে জুি ২০১৯ পয বন্ত।
এবং CALIP প্রেে এনেভূিিাক্ষর্ প্রেেভুক্ত হাওর অঞ্চক্ষলর ৫টি সজলার ২৮টি উপক্ষজলায় ১৭৬টি হাওর ইউনিয়ক্ষি
নিক্ষনাক্ত ৬টি েক্ষম্পাক্ষিক্ষের মাযবরক্ষম র্াির্ানয়ি হক্ষে। (ক) ভ াগাণ াগ অবকাঠাণ া; (খ) কল উলনটি অবকাঠাণ া (HILIP &
CALIP Part) (গ) কল উলনটি সম্পদ ব্যবস্থপনা; (ঘ) জীর্িমাি মেরো (HILIP & CALIP Part); (ঙ) জলর্ায়ু
পনরর্িবক্ষির োরক্ষে সৃি দুক্ষয বা সমাোক্ষর্লায় অর্াে িথ্য নর্নিময় ও সেমিা আিয়ি; এর্ং (চ) প্রেে ব্যর্িাপিা।
HILIP

নহনলপ প্রেেটি র্াির্ায়ক্ষি নিক্ষনাক্ত উপোরক্ষিা ী েল ঠি েক্ষর েক্ষম্পাক্ষিে নিনত্তে োয বরম র্াির্ায়ি হক্ষে - (ক)
ভ াগাণ াগ অবকাঠাণ া কা যক্র - ঠিকাদাণরর াধ্যণ বাস্তবালয়ত হণে; (খ) কল উলনটি অবকাঠাণ া কা যক্র - LCS দণির
াধ্যণ বাস্তবালয়ত হণে; (গ) কল উলনটি সম্পদ ব্যবস্থপনা কা যক্র - BUG দণির াধ্যণ বাস্তবালয়ত হণে; (ঘ) জীর্িমাি
মেরো কা যক্র - CIG দণির াধ্যণ বাস্তবালয়ত হণে; এর্ং (ঙ) জলর্ায়ু পনরর্িবক্ষির োরক্ষে সৃি দুক্ষয বা সমাোক্ষর্লায় অর্াে
িথ্য নর্নিময় ও সেমিা আিয়ি কা যক্র - BUET, আবহাওয়া অলিদপ্তর ও পালন উন্নয়ন ভবাণড যর অিীনস্থ সংস্থার াধ্যণ
গণবষো কণর বাস্তবালয়ত হণে।
নিনর্ি পনরর্ীেক্ষের প্রধাি উক্ষেশ্য হক্ষে প্রেেটির র্াির্ায়ি োয বরক্ষমর র্িবমাি অর্িা ও অরীষ নি পয বাক্ষলাচিা েক্ষর প্রেে
র্াির্ায়ক্ষি প্রকৃি উক্ষেশ্য অজবক্ষি অরীষ নি মূল্যায়ি, র্াির্ায়িোলীি সমস্যা সমূহ নচনিি এর্ং যাাসমক্ষয় সঠিেিাক্ষর্ প্রেে
সমানিক্ষি পরামেব ও নিক্ষে বেিা নেক্ষয় সহায়িা প্রোি। এরই ধারাবালহকতায় বতয ান ‘লনলবড় পলরবীক্ষে’ োয বরক্ষমর পলরকেনা
করা হয় ভ খাণন সরকাণরর বাইণর, তৃতীয় ভকান ‘স্বািীন’ পণক্ষর াধ্যণ গণবষোটি পলরচালিত হণে।
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এই নিনর্ি পনরর্ীেে সমীো োয বরক্ষম গুে ি নর্ক্ষেিক্ষের মাযবরক্ষম প্রেে এলাোর র্াির্ অর্িার সপ্রনেক্ষি প্রেেভূক্ত
োজসমূক্ষহর োয বোনরিা, মাি যাচাই, সমস্যা ও মেনর্ধানে নচনিি েরা হক্ষয়ক্ষছ। এ জন্য র্াির্ অর্িা পনরেেবি, উপোরক্ষিা ী
জিক্ষ ািী, সক্ষচিি ব্যনক্তর্ক্ষ রব এর্ং প্রেে সম্পনেবি েমবেিবাক্ষের মিামি রীষহে ও নর্ক্ষেিে েরা হক্ষয়ক্ষছ।
ক্ষর্িো পিনিটি পনরমাে ি (quantitative) এর্ং গুে ি (qualitative) এ দু’িাক্ষ পনরচালিা েরা হক্ষয়ক্ষছ।
পনরমাে ি জনরক্ষপর মাযবরক্ষম প্রেক্ষের সিুি অর্োঠাক্ষমা, খাল পুিঃখিি ও র্িায়ি োয বরম র্াির্ায়ক্ষির ফক্ষল উপোরক্ষিা ী
পয বাক্ষয় সয প্রিার্ পনরলনেি হক্ষয়ক্ষছ র্া হক্ষে িা নিরূপে েরা হসয়ক্ষছ। আর গুে ি অনুসন্ধাক্ষির দ্বারা প্রেক্ষের জীর্িমাি উন্নয়ক্ষি
র্িবমাি অর্িা ও সিুি অর্োঠাক্ষমাসমূক্ষহর োয বোনরিা যাচাই েরা হসয়ক্ষছ এর্ং সক্ষচিি ব্যনক্তর্ ব ও প্রেক্ষের সাক্ষা সংনেি
েমবেিবাক্ষের নিেট হক্ষি প্রেে সম্পনেবি িথ্য ও মিামি রীষহে েরা হসয়ক্ষছ। িমুিার আোর হক্ষয়ক্ষছ ৭৪৭টি নেন্তু োক্ষজর
মেনর্ধার জন্য িমুিার আোর সিয়া হক্ষয়ক্ষছ ৭৫৬টি।
উক্ষেনখি িমুিায়ক্ষি সর্ে নেছু োয বরম রীষহে েরা হক্ষয়ক্ষছ যার মক্ষযবর রক্ষয়ক্ষছ সাক্ষিব প্রশ্নমালা যার মাযবরক্ষম প্রেে এলাোর মক্ষযবর
প্রেেভূক্ত খািা সমূক্ষহর মক্ষযবর সাক্ষে প্রেেভূক্ত মেনিনে বি উপোরক্ষিা ী জরীপ েরা হক্ষয়ক্ষছ। প্রেেভূক্ত ৫টি সজলার ২৮টি
উপক্ষজলার প্রক্ষিপেটিক্ষে িমুিা উপক্ষজলা নহক্ষসক্ষর্ সিয়া হক্ষয়ক্ষছ। সর্ বক্ষমাট ৭৫৬টি িমুিাক্ষে সমািিাক্ষর্ ২৮টি উপক্ষজলায় র্েি
েরা হক্ষয়ক্ষছ।
হাওর অঞ্চক্ষলর অর্োঠাক্ষমা এর্ং জীর্িমাি উন্নয়ি প্রেে (১ম সংক্ষোনধি) প্রেক্ষের প্রলতণবদন কাি অর্ যাৎ জানুয়ারী, ১৮ পয বন্ত
ক্র পুনিভূত ভ ৌত ও আলর্ যক অগ্রগলত, অংগল লিক অগ্রগলত লবণেষে ও প যাণিাচনা করা হণয়ণে। পরবলতযণত এই অধ্যাণয়
লডলপলপণত উণেলখত বালষ যক ক পয লরকেনার সলহত প্রলতণবদনকাি পয বন্ত প্রকে বাস্তবায়ণনর তুিনামূিক লচত্র প যাণিাচনা করা
হণয়ণে। প্রকণের বাস্তব অবস্থার সাণর্ তুিনামূিক লববরেী প্রদাণনর াধ্যণ তা লবণেষে করা হণয়ণে। এ োড়াও প্রকণে নারীর
অংশগ্রহণের অংগল লিক হাণরর তুিনামূিক লচত্র ও তা প যাণিাচনা সহ উপস্থাপন করা হণয়ণে (লচত্র ২ ও ৩)। এোড়াও প্রকে
বাস্তবায়ণনর স স্যালদ লচলিত কণর এর কারেসহ লবণেষে, প যাণিাচনা ও লবষ্যত সুপালরশসমুহ অন্তভূযক্ত করা হণয়ণে।
ভ গাণ াগ অবকাঠাণ া লন ায ণের ভক্ষণত্র সবণচণয় ভবশী অগ্রগলত হণয়ণে মেিাম ক্ষি ব্রীজ/োলিাট ব উন্নয়ি োক্ষজ। সযখাক্ষি ৯৭%
অা ব ব্যক্ষয় সিুি অরীষ নি হক্ষয়ক্ষছ ১০০%। এরপর রক্ষয়ক্ষছ ইউনিয়ি সিে উন্নয়ি, সযখাক্ষি ৮৬% অা ব ব্যয় েক্ষর ৯৯% সিে
নিমবাে েরা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং উপক্ষজলা সিে উন্নয়ক্ষি ৮৭% অা ব ব্যক্ষয় ৯৮% সিুি অরীষ নি সানধি হক্ষয়ক্ষছ (নচত্র ৪)।
লহলিপ অংণশর কল উলনটি অবকাঠাণ া উন্নয়ণন সবণচণয় ভবশী উন্নয়ন গ্রা প্রলতরক্ষা উন্নয়ন খাণত। ার আলর্ যক অগ্রগলত ৭৮%
এবং ভ ৌত অগ্রগলত ৮৮%। অন্যলদণক উক্ত কণম্পাণনণে কল উলনটি সড়ক উন্নয়ণন সবণচণয় ভবশী আলর্ যক অগ্রগলত ৯৯% সালিত
হণয়ণে। ার লবপরীণত ভ ৌত অগ্রগলত ৭৮%। জায়গা না পাওয়ার কারণে াণকযট কাণিকশন ভসন্টার লন ায ণের অগ্রগলত খুবই ক
(১%) া সণন্তাষজনক নয়। ভসচ অবকাঠাণনা লন যাণের অগ্রগলতও অণনক ক (৩৪%) এবং তা ৬২% আলর্ যক অগ্রগলতর
লবপরীণত (লচত্র ৫)।
কল উলনটি অবকাঠাণ া কযালিপ লন ায ণের ভক্ষণত্র উপণজিা/ইউলনয়ন সড়ণক ঢাি প্রলতণরািক পরীক্ষামূিক পাইিটিং অবকাঠাণ া
লন যাণে ৪০% আলর্ যক অগ্রগলতর লবপরীণত ভ ৌত অগ্রগলত ৮৮% অলজযত হয়, া এ কসম্পাভনণন্টর ণধ্য সবণচণয় ভবশী অগ্রগলত।
আন্তঃগ্রা ীে ভসবা খাণতর অবকাঠাণ ার ভক্ষণত্র কল উলনটি ল্যালিন ও টিউবওণয়ি সহ এক বাড়ী ভর্ণক অপর বাড়ী প যন্ত সড়ক
লন যাে করা হণয়ণে। এভক্ষণত্র ৮৮% আলর্ যক অগ্রগলতর লবপরীণত ৭৬% ভ ৌত অগ্রগলত সালিত হণয়ণে। ণডি ল ণিণজর স্থান না
পাওয়ার কারণে এটি স্থাপন করণত লবিম্ব হণিও বতয াণন এর কাজ চিণে। নতুন উদ্ভাবনী অবকাঠাণ া স্থান লনি যারে না হওয়ায়
এটি শুরু করা ায় লন। লকোর ভক্ষণত্র ২৫% আলর্ যক অগ্রগলতর লবপরীণত ভ ৌত অগ্রগলত ৫৪%।
কল উলনটি সম্পদ ব্যবস্থপনা কণম্পাণনণন্টর ভক্ষণত্র সবণচণয় ভবশী অগ্রগলত সালিত হণয়ণে জিজ বৃক্ষ ভরাপন। ার আলর্ যক
অগ্রগলত ৮৫% এবং ভ ৌত অগ্রগলত ৫২%। অন্যলদণক লবি উন্নয়ণনর ভক্ষণত্র আলর্ যক ও ভ ৌত অগ্রগলত াক্রণ ১৩% এবং ১৭%
লকন্তু খাি খনন ও পুন:খনণন অগ্রগলত র্াক্র ৩৯% ও ৩৬% পলরিলক্ষত হয় (লচত্র ৭)।
লহলিপ ও কযালিপ অংণগর াধ্যণ হাওর এিাকার ানুণষর জীবন ান উন্নয়ন করা হণে। াচ য, ২০১৮ প যন্ত লহলিপ অংণগর
৯৪,০০০ উপকারণ াগীর ণধ্য ৬৭,৫৫৫ জন উপকারণ াগী উপকৃত হণয়ণেন ার অগ্রগলত ৭৩% এবং কযালিপ অংণগর ৪৪,৫২০
জন উপকারণ াগী উপকৃত হণয়ণেন ার অগ্রগলত ৫৩%। এোড়াও জীর্িমাি উন্নয়ক্ষি প্রধািি: কৃলষ, ৎস্য ও পশুসম্পদ প্রদশযনী
এবং ঘূে যয় াে তহলবি প্রদান কণর দলরদ্রণদর সহায়তা প্রদান, গ্রা ীে বনায়ন, ৎস্য চাষ, এড ান্সড ইণরা প্রলশক্ষে,
II

ভ াণকশনাি প্রলশক্ষে ইতযালদ খাণতর লবল ন্ন কা যক্রণ র াধ্যণ হাওসরর দলরদ্র জনণগালির জীর্িমাি সংরক্ষণের জন্য উণযাগ
ভনওয়া হণয়ণে।
প্রেক্ষের আরনিনপনপ অনুযায়ী রাজস্ব হক্ষি প্রেে অনফস, সজলা র্াির্ায়িোরী অনফস, উপক্ষজলা র্াির্ায়িোরী অনফসসমূক্ষহ
নর্নিন্ন সেনের ৭৩ জি েমবেিবা-েমবচারী নিক্ষয়া েরার সংিাি রক্ষয়ক্ষছ। র্াির্ পয বক্ষর্েক্ষে সেখা যায় সয, আরনিনপনপর সংিাি
এর নর্পরীক্ষি মাত্র ০৯ জি েমবেিবা-েমবচারী নিক্ষয়া েরা হক্ষয়ক্ষছ (সারনে-১৪)। যা প্রেক্ষের োক্ষজর পনরনধর তুলিায় েমবেিবা
ও েমবচারীর সংখ্যা নিিান্তই অপ্রতুল। প্রেে র্াির্ায়ি ও ব্যর্িাপোর জন্য আরনিনপনপ অনুযায়ী ব্যনক্ত পরামেবক্ষের সংখ্যা ১৩
জি সংিাক্ষির নর্পরীক্ষি ১১ জি নিক্ষয়া প্রোি েরা হক্ষয়ক্ষছ (সারনে-১৫)।
রীষাম প্রনিরো সেওয়াল ও নেোর সেক্ষত্র সক্ষরজনমক্ষি মি ও পয বক্ষর্েে েক্ষর িথ্য সংরীষহ হরা হক্ষয়ক্ষছ। এছািা (সারেী-২) এ
র্নে বি উপক্ষজলা োয বরমসমূক্ষহর র্াির্ অর্িা যাচাই েরা হক্ষয়ক্ষছ। প্রনেনেি িথ্য সংরীষহোরীর মাযবরক্ষম পয বক্ষর্েক্ষের জন্য
প্রেক্ষের েক্ষম্পাক্ষিেসমূক্ষহর অর্িা, ইহার ব্যর্হার ও োয বোনরিা ইিপানে সম্পক্ষেব িথ্য সংরীষহ েরা হক্ষয়ক্ষছ। উক্ত
খিি/পূিঃখিি োক্ষজ পূর্ বাপর পনরমাপ (pre work measurement) এর্ং োজ পরর্িস পনরমাপ (post
work measurement) র্াছাই েরার মাযবরক্ষম সক্ষরজনমক্ষে পয বক্ষর্েে েরা হক্ষয়ক্ষছ। এছািাও মাঠ পয বাক্ষয় নর্নিন্ন সিুি
অর্োঠাক্ষমার গুে ি মাি যাচাইক্ষয়র লক্ষেপ এিলজইলড এর ল্যাব কতৃযক পরীলক্ষত ল্যাব ভটস্ট এর ফিাফি াচাই করা হণয়ণে।
ার নমুনা লনণের সারলে ১৯ এ তুণি িরা হণয়ণে।
হাওর অঞ্চক্ষলর অর্োঠাক্ষমা নিমবাে ও জীর্িমাি উন্নয়ি প্রেে ৫টি েক্ষম্পাক্ষিে নিক্ষয় োনরদ্র ও প্রানন্তে খািাগুক্ষলাক্ষে
উৎপােিমুখী খামাক্ষর পনরিি েরার সচিায় গুে-মাক্ষি প্রিার্ সফলক্ষলও, এটিই প্রিপানেি প্রেেটি উপোরক্ষিা ীক্ষের আা বসামানজে অর্িায় ইনির্াচে অর্োি রাখক্ষর্। চলনি অযবরাক্ষয় উপোরক্ষিা ীক্ষের আা ব-সামানজে অর্িায় প্রেক্ষের প্রিার্, গুে ি
ও পনরমাে ি িক্ষথ্যর নিনত্তক্ষি নর্ক্ষেিে েরা হক্ষয়ক্ষছ। এফনজনিক্ষি অংেরীষহেোরী খািা সেস্যক্ষের মিানুযায়ী খািার সেস্যক্ষের
জীর্ি জীনর্ো ও রীষামীে জীর্ি জীনর্োর উপর এই প্রেক্ষের েীি ব পাঁচটি (৫)টি প্রিার্ হক্ষে; জীর্ি যাত্রার মাক্ষন্নায়ি, আা বসামানজে উন্নয়ি, নেোর মাক্ষিান্নয়ি, খাদ্য ঘাটনি হ্রাস এর্ং আয় বৃনি। এ ছািাও আক্ষরা অিপন্ত ১৭টি প্রিাক্ষর্র োা উক্ষেখ
েক্ষরি; আয়র্ধ বিমূলে েমবোন্ড বৃনি, ক্ষুদ্র ব্যর্সার প্রসার, স্বার্লনিিা অজবি, েমবসংিাি সৃনি, স্বেলিা বৃনি, সক্ষচিিিা বৃনি,
আিা সৃনি, এেিা প্রনিিা, মািনসে উন্ননি, সামানজে সম্মাি বৃনি, োনরদ্র নর্ক্ষমাচি, পুনুঁ জ ঠি এর্ং িারীর েমিায়ি ইিপানে।
লডলপলপ’ভত বলে যত বালষ যক ক্রয় পলরকেনায় (APP-Annual Procurement Plan) অনু ায়ী পণ্য (Goods), োয ব
(Works) ও সসর্া (Service) োয বক্র বাস্তবায়ন করা হণয়ণে। পণ্য/মালামাল (Goods) রক্ষয়র সেক্ষত্র ১৮টি প্যাক্ষেজ
বালষ যক ক য পলরকেনায় উণেখ রণয়ণে, তার ণধ্য ১৭টি প্যাণকজ সম্পন্ন হণয়ণে। সসর্া (Service) সরর্রাক্ষহর সেক্ষত্র ৩২৫টি
প্যাক্ষেজ বালষ যক ক্রয় পলরকেনায় উণেখ রণয়ণে, তার ণধ্য ২৭৮টি প্যাণকজ সম্পন্ন হণয়ণে। োয ব (Works) সম্পােক্ষির সেক্ষত্র
ঠিোোর দ্বারা উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধলত (OTM) াধ্যণ এবং এিলসএস সরাসনর রয় পদ্ধলত (DPM) এর াধ্যণ সম্পন্ন হণয়ণে।
উণেখ্য ভ , লডলপলপ অনু ায়ী উপণজিা ও ইউলনয়ন সড়ণকর িক্ষয াত্রা লেি ২৫৩.০০ লকঃল ঃ, তার ণধ্য ২৪৭.০০ লকঃল ঃ
সড়ণকর কাণজর চুলক্ত সম্পন্ন করা হণয়ণে। ব্রীজ/কাি াট ব এর িক্ষয াত্রা লেি ৪০৫০.০০ ল ঃ, তার ণধ্য ২৩৭৩.৭৭ ল ঃ
ব্রীজ/কাি াট য কাণজর চুলক্ত সম্পন্ন করা হণয়ণে। ল্যালডং ঘাট ৫০টির ণধ্য ৩২টির চুলক্ত সম্পন্ন করা হণয়ণে। গ্রা ীে রাস্তা
৩৫০.০০ লকঃল ঃ এর ণধ্য ২৭২.২৮৫ লকঃল ঃ, গ্রা ীে বাজার ৭৮টির ণধ্য ৫৭টি, গ্রা প্রলতরক্ষা (লহলিপ) ৭৮টির ণধ্য ৭৭টি,
বাজার প্রলতরক্ষা ৫২টির ণধ্য ৩৩টি, াণকযট কাণিকশন ভসন্টার ৯০টির ণধ্য ৩টি, ভসচ অবকাঠাণ া ২৬টির ণধ্য ১৫টি চুলক্ত
সম্পন্ন করা হণয়ণে। এোড়া খাি খনন ১০০.০০ লকঃল ঃ এ ণধ্য ৭২.০০ লকঃল ঃ, লবি ৩০৫টির ণধ্য ১১১টি, রাস্তার ভলাপ
সপ্রাভটকশন ৫০.০০ লকঃল ঃ এর ণধ্য ৩০.০০ লকঃল ঃ, গ্রা প্রলতরক্ষা (কযালিপ) ২২৪টির ণধ্য ১২৫টি, ল ণিজ ইন্টারনাি
সাল সয ১৬৮টির ণধ্য ১৫৩টির চুলক্ত সম্পন্ন করা হণয়ণে।
হণে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংলক্ষপ্তরুপ। এটি একটি কাঠাণ াগত
পদ্ধলত া প্রকণের উক্ত চারটি লদক মূল্যায়ন বা লবণেষে কণর। তন্মণধ্য সবি লদকসমূহ (Strengths) এবং দুব যি লদকসমূহ
(Weaknesses) প্রকণের অ যন্তরীে লবষয় এবং প্রকে বাস্তবায়ঙ্কারী কতৃযপণক্ষর লনয়ত্রণাোিীন এবং সুণ াগসমূহ
(Opportunities) এবং নাজুকতাসমূহ (Threats) বাইণরর লবষয় া প্রকে বাস্তবায়নকারী কতৃযপক্ষণক অনু ান করণত হয়
এবং তদনু ায়ী সলক্রয় হণত হয়। KII (Key Informant Interview), FGD এবং স্থানীয় ক শয ািার াধ্যণ হাওরঅঞ্চণির
SWOT Analysis
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অবকাঠাণ া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকণের সংলেষ্ট ব্যলক্তগে এবং স্থানীয় সুফিণ াগী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এিলজইলড’র
ক যকতযাগণের প্রদি তথ্য ও আণিাচনার ল লিণত লনেরূপ SWOT Analysis করা হণয়ণে।
পয বক্ষর্েে সারসংক্ষেপ
 সযক্ষহতু নহনলপ প্রেক্ষের মাযবরক্ষম নিনমবি ডুক্ষর্া রািায় িনর্ষ্যক্ষি িারী যাির্াহি চলাচল েরক্ষর্, িাই সরাক্ষির নিজাইি
আক্ষ ই সংক্ষোধি েরক্ষল িাল হক্ষিা;
 পাো ঘাট নিমবাক্ষে আরনসনস নসনির সোিাগুনলক্ষি িাং ি সঠোক্ষিার জন্য নিমবােোলীি সমক্ষয়ই এমএস এংক্ষ ল
(ক্ষলাহার এংক্ষ ল) িাপি েরা প্রক্ষয়াজি নছল;
 কাণজর বাস্তবায়ন স য়সী া হাওর অঞ্চক্ষল অন্যান্য অঞ্চল সাক্ষে নদ্বগুি হওয়া র্াঞ্চিীয়। োরে মালামাল (নিমবাে
সামরীষী) পনরর্হি এর্ং োক্ষজর সমুমেম সীনমি/েম াাোয় নিধ বানরি সমক্ষয়র মক্ষযবর নর্ক্ষেি েক্ষর হাওক্ষরর নিিক্ষরর
সিুি অর্োঠাক্ষমা নিমবাে োজ অক্ষিে সমক্ষয়ই নিধ বানরি সমক্ষয় সেি েরক্ষি িা পারায় অনিনরক্ত সমক্ষয়র প্রক্ষয়াজি
হয়। এ নর্িয়টি নর্ক্ষর্চিায় সরক্ষখ নিনপনপক্ষি সসিাক্ষর্ই স য়সী া নিধ বারি েরার প্রক্ষয়াজি নছল;
 হাওর অঞ্চক্ষল এেই সমক্ষয় অা বাৎ রুস্ক সমুমেক্ষম কৃনি োজ সহ সেল ধরক্ষের োজ চলমাি াাক্ষে নর্ধায় েনমে
স্বেিার োরক্ষে এর্ং কৃনি জনমক্ষি সয পনরমাে মুজুনর পাওয়া যায় িাঁর সচক্ষয় পূিব োক্ষজ মুজুনর েম হওয়ায় এলনসএস
পিনির োক্ষজ েনমেক্ষের আরীষহ েম সেখা স ক্ষছ। যার ে হি এলনসএস পিনিক্ষি োজ র্াির্ায়ক্ষি অক্ষিে নর্লনিি
হক্ষয়ক্ষছ। িাই এলনসএস পিনির পনরর্ক্ষিব সটন্ডার পিনিক্ষি এ সেল োজ েরাক্ষিার প্রক্ষয়াজি নছল;
 হাওর অঞ্চক্ষল নিমবাে োক্ষজ মনহলা েনমে েম পাওয়া যায় এ নর্িয়টি নর্ক্ষর্চিায় সরক্ষখ নপম এ এলনসএক্ষস মনহলা
সেস্য সংখ্যার েিেরা হার েম রাখক্ষল লেপমাত্রা অজবক্ষি সহজ হক্ষিা। িক্ষর্ হাওক্ষরর সপ্রোপক্ষট েপানলপ পাক্ষট বর
প্রনেেক্ষে সর্ে েক্ষয়েটি প্রনেেে সেক্ষি মনহলাক্ষের অনধে অংেরীষহে প্রেংসিীয়;
 েনমউনিটি টয়ক্ষলট সয সেল িাক্ষি িাপি েরা হক্ষয়ক্ষছ সসগুক্ষলা েনমউনিটির নিনে বি খািার সলাক্ষেরা ব্যর্হার েক্ষর,
ফক্ষল এটি েনমউনিটি মেনিনে বি খািার সেস্য ছািা অক্ষন্যরা ব্যর্হার েরক্ষি পাক্ষর িা। িাই টয়ক্ষলক্ষটর সংখ্যা আক্ষরা
র্ািাক্ষিার সেক্ষত্র আক্ষ ই সস মেক্ষযা সরক্ষখ োয বরমটি র্াির্ায়ি েরা হক্ষল িাল হক্ষিা। িক্ষর্ এটি প্রেক্ষের এেটি
ব্যনিরমধমস ও অিপন্ত িাল উক্ষদ্যা ;
 প্রেক্ষের নিনপনপক্ষি অন্তভূবক্ত ৫০০ টি নর্ক্ষলর মক্ষযবর ৩৮৩ টি নর্ল ভূনম মন্ত্রোলয় সাক্ষে প্রেক্ষে হিান্তর েরা হক্ষয়ক্ষছ
ফক্ষল মেফলক্ষিা ী লেপমাত্রা অজবক্ষি সমস্যা হক্ষে। এই েক্ষম্পাক্ষিেটি এেটি র্ি েক্ষম্পাক্ষিে নর্ধায় অিনিনর্লক্ষি
অর্নেি জলােয়/নর্লসমূহ হিান্তর িা হক্ষল প্রেক্ষের লেপ-উক্ষেশ্য অজবি ব্যহি হক্ষি পাক্ষর;
 নর্লসমূক্ষহর ইজারার সময়াে প্রেেোলীি সমক্ষয়র জন্য সেয়া হয়, যার ফক্ষল প্রেে সময়াে সেক্ষি েনরদ্র সজক্ষলরা আর্ার
ইজারাোরক্ষের সোিক্ষের ের্ক্ষল পরক্ষর্। িাই নর্লসমূক্ষহর ইজারার সময়াে প্রেে সেি হক্ষলও সংনেি সনমনির অনুকূক্ষল
ইজারা চলমাি রাখার জন্য নর্লসমূহ েীঘ ব সময়ােী হিান্তর সিয়ার নর্িক্ষয় exit plan এ ভুনম মন্ত্রোলক্ষয়র সাক্ষা এ
নর্িক্ষয় সমক্ষ ািা িারে াাো প্রক্ষয়াজি নছল;
 নর্ল/খাল খিক্ষির পর সয মাটি উক্ষত্তালি েরা হয় িা নর্ল/খাক্ষলর আক্ষেপাক্ষে নেো িাপি েরা হয় যা আ াম র্ন্যার
হাি সাক্ষে ফসল রোর জন্য ইক্ষিামক্ষযবর োয বের ভূনমো সরক্ষখক্ষছ। িাই নেোর সংখ্যা আক্ষরা সর্েী সংখ্যে হক্ষল িাল
হক্ষিা;
 র্িবমাি নর্ল ব্যর্িাপিা েনমটি রক্ষয়ক্ষছ নেন্তু এক্ষে েনমটি িা র্ক্ষল নর্ল ব্যর্িাপিা সং ঠি র্া সমর্ায় সনমনি র্লা
হক্ষল িাল হক্ষিা। অন্যনেক্ষে আংনেে সং ঠি/সনমনির নির্ন্ধি আক্ষছ। সেল সং ঠক্ষির সমর্ায় সাক্ষে নির্ন্ধি সিয়া
প্রক্ষয়াজি;
 নর্লসমূহ রুধুমাত্র সয িাক্ষি অিয়ােম েরা হক্ষর্ সস িাি র্া নেছু সর্েী পুি:খিি েরা হয়। নেন্তু এেটি নর্ক্ষলর জন্য
এটুকু খিি যক্ষাি িয় নর্ধায় প্রক্ষয়াজি অনুযায়ী পুি:খিি োজ সম্পূে বিাক্ষর্ েরার লক্ষেপ নিনপনপক্ষি অনধে অা ব র্রাে
রাখার প্রক্ষয়াজি নছল;
 েনমউনিটি সম্পে ব্যর্িাপিায় র্িায়ি এেটি গু হত্বপূে ব অংে। িাই নর্স্তৃি এলাোয় আক্ষরা সর্েী েক্ষর র্িায়ি েরার
প্রক্ষয়াজি নছল;
 িািীয় উপোরক্ষিা ীক্ষের প্রনেেে পরর্িস োয বরম বৃনি েরার প্রক্ষয়াজি; সযমি অক্ষা বর সংিাি েরা, সসক্টর নিনত্তে
ব্যর্সা প্রসাক্ষরর ব্যর্িােরে, নর্েে েমবসংিাক্ষির জন্য স্ব-েমবসংিাক্ষির লক্ষেপ আনা বে প্রনিিাক্ষির সাক্ষা সযা াক্ষযা
িাপি েরা অার্া ক্ষুদ্র Fসের ব্যর্িা রীষহে ইিপানে;
 র্িবমাক্ষি েনমউনিটি নরক্ষস বাস উন্নয়ক্ষির লক্ষেপ নর্ল ব্যর্হারোরী েক্ষলর (নর্ইউনজ) সেস্যক্ষের আয় বৃনিমূলে ভকান
োনর নর প্রনেেে সেয়া হয় িা। এ নর্িক্ষয় ব্যর্িা নিক্ষল সজক্ষলক্ষের নর্েে েমবসংিাক্ষির মেক্ষযা হক্ষিা;
 প্রনেেে পরর্িস োয বরম এর্ং ফলাফল যাঁচাই েরার জন্য এখি পয বন্ত সোি সাক্ষিব/সমীোর ব্যর্িা েরা হয়নি;

IV

 কৃনি পণ্য উৎপােক্ষির উপর সয প্রনেেে নর্দ্যমাি রক্ষয়ক্ষছ সসটাক্ষে আরও র্হুমুখী করণি লবষ্যণত াি ফিাফি
পাওয়া াণব এর্ং িানপি প্রেেবিীসমূহক্ষে ধক্ষর রাখার জন্য সোি ফক্ষলাআপ প্রনেেক্ষের ব্যর্িা সেখা যায়নি;
 প্রানেসম্পে উন্নয়ক্ষির সেক্ষত্র সংের জাক্ষির র্ােীপরু উৎপােক্ষির ব্যর্িা েরা, ভূট্টা ও ম জািীয় খার্ার রুেক্ষিা
সমুমেক্ষম মজুে রাখা যাক্ষি র্ি বা সমুমেক্ষম স া খাক্ষদ্যর অিার্ িা হয়, র্ােীপরুর দুধ র্াজারজাি েরে এর্ং দুগ্ধজাি
পণ্য উৎপােক্ষির জন্য প্রনেেে ও মূলধক্ষির ব্যর্িা েরা, র্ি বা সমুমেক্ষম হাঁক্ষসর র্সর্াক্ষসর জায় া িা াাোয় এ সময় হাঁস
পালি ব্যহি হয়, িার জন্য িায়ী র্সর্াক্ষসর ব্যর্িা েরা এর্ং সয সর্ েমবোন্ড নর্দ্যমাি রক্ষয়ক্ষছ সসগুক্ষলাক্ষে আরও
সর্েী োয বের ও িরানিি করার জন্য প্রণয়াজনীয় পদণক্ষপ ভনওয়ার প্রণয়াজন লেি;
 প্রকে সংস্থান ভর্ণক Flash Flood Early Warning System চালু েরার ব্যর্িা রক্ষয়ক্ষছ এর্ং িার র্াির্ায়ি
পনরলনেি হক্ষে। বুক্ষয়ট, নর্এমনি এর্ং র্াংলাক্ষেে পানি উন্নয়ি সর্াি ব সমনিিিাক্ষর্ োজ েক্ষর যাক্ষে। িক্ষর্ োক্ষজর
নি আক্ষরা র্ািাক্ষিা প্রক্ষয়াজি;
 নর্ ি ২০১৭ সাক্ষলর আেনিে র্ন্যা (Flash Flood) এর্ং প্রলনিি র্ন্যার (Long Lasting) োরক্ষে এেটি পুক্ষরা
অা বর্ছর সিুি অর্োঠাক্ষমা োজ র্াির্ায়ক্ষি সিমি সোি অরীষ নি সেখা যায় নি;
 হাওক্ষরর মানুক্ষির েল্যাি েরার জন্য প্রেেটি এেটি ব্যনিরমধমস প্রেে। িাই প্রেে সেি হওয়ার অন্তঃি দুর্ছর
আক্ষ সাক্ষেই ফক্ষলা-আপ প্রেে প্রিার্িা প্রোক্ষির জন্য প্রক্ষয়াজিীয় ব্যর্িা রীষহে েরা জ হরী। িা িা হক্ষল এই প্রাক্ষের
িাল নেখিগুক্ষলা সটেসই হক্ষর্ িা। িাছািা এনিট প্ল্পাক্ষি িনর্ষ্যি প্রেক্ষের জন্য নিনপনপক্ষি পরর্িস প্রেক্ষের সাক্ষা
নলংে েক্ষর রাখা হক্ষল িাল হক্ষিা যনেও এখিও িা েরা হয়নি;
 নহনলপ ও েপানলপ দুক্ষটা নমক্ষল প্রেক্ষের োয বরম ব্যপেিাক্ষর্ নর্স্তৃি। নহনলপ এর সাক্ষা েপানলপ সম্পূরে প্রেে নহসাক্ষর্
সযা হক্ষয়ক্ষছ, ফক্ষল দুটি প্রেক্ষের োয বরম এেই জির্ল দ্বারা এেসাক্ষা র্াির্ায়ক্ষির োরক্ষে নপএমইউ সহ সেল
জির্ক্ষলর ওপর োক্ষজর অনিনরক্ত চাপ সৃনি হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রেক্ষের েক্ষম্পাক্ষিক্ষের সাক্ষা সংনেি অনধেিরগুক্ষলার সনরয়
ভূনমো নিনিি েরার জন্য এলনজইনি নলি সংিা নহসাক্ষর্ প্রেে পনরচালে নহসাক্ষর্ োনয়ক্ষত্ব সাক্ষে সংনেি
অনধেিক্ষরর (কৃনি, মৎস্য ও পরুসম্পে) এেজি েক্ষর সফাোল পাস বি রাখার প্রক্ষয়াজি নছল; এর্ং
 হাওর এলাোয় প্রেে রীষহক্ষের সেক্ষত্র সংনেি সেল সংিার সাক্ষা সমিয় সরক্ষখ প্রেে রীষহে েরার পাোপানে সংনেি
সেল সংিার োছ সাক্ষে অরীষ নি প্রনিক্ষর্েি বিরীর ব্যর্িা রাখার প্রক্ষয়াজি নছল।
মেপানরেমালাঃ
সিুি সযা াক্ষযা অর্োঠাক্ষমা সংরান্ত
 সার্মানস বর্ল সরাি এর সেক্ষত্র িারী যাির্াহি চলাচল উপক্ষযা ী েক্ষর নিজাইি আরও ইমপ্রুি েরার মেপানরে েরা
সযক্ষি পাক্ষর; এর্ং (পয বক্ষর্েে ১০.২.১)
 পাো ঘাট নিমবাক্ষে আরনসনস নসনির সোিাগুনলক্ষি িাং ি সঠোক্ষিার জন্য নিমবােোলীি সমক্ষয়ই এমএস এংক্ষ ল
(ক্ষলাহার এংক্ষ ল) িাপি েরার মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে ১০.২.২)
েনমউনিটি সিুি অর্োঠাক্ষমা সংরান্ত
 হাওর অঞ্চক্ষল োক্ষয বাপক্ষযা ী সময় েম পাওয়া যায় নর্ধায় োক্ষজর র্াির্ায়ি সময়সীমা হাওর অঞ্চক্ষল অন্যান্য অঞ্চল
সাক্ষে নদ্বগুি হওয়া র্াঞ্চিীয়; (পয বক্ষর্েে ১০.২.৩)
 হাওর অঞ্চক্ষল এেই সমক্ষয় অা বাৎ রুস্ক সমুমেক্ষম কৃনি োজ সহ সেল ধরক্ষের োজ চলমাি াাক্ষে নর্ধায় েনমে
স্বেিার োরক্ষে এর্ং কৃনি জনমক্ষি সয পনরমাে মুজুনর পাওয়া যায় িাঁর সচক্ষয় পূিব োক্ষজ মুজুনর েম হওয়ায় এলনসএস
পিনির োক্ষজ েনমেক্ষের আরীষহ েম াাক্ষে, এর ফক্ষল এলনসএস পিনিক্ষি োজ র্াির্ায়ক্ষি নর্লি হয়। িাই এলনসএস
পিনির পনরর্ক্ষিব সটন্ডার পিনিক্ষি এ সেল োজ েরাক্ষিার জন্য সজাি মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে
১০.২.৪)
 হাওর অঞ্চক্ষল নিমবাে োক্ষজ মনহলা েনমে েম পাওয়া যায় নর্ধায় এলনসএক্ষস মনহলা সেস্য সংখ্যার হার মেনিনে বি িা
েক্ষর র্াির্ অর্িার নিনত্তক্ষি মনহলা েনমে নিক্ষয়াক্ষ র মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; এর্ং (পয বক্ষর্েে ১০.২.৫)
 েনমউনিটি টয়ক্ষলক্ষটর সংখ্যা আক্ষরা বৃনির জন্য মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর। (পয বক্ষর্েে ১০.২.৬)
েনমউনিটি সম্পে ব্যর্িাপিা সংরান্ত
 প্রেক্ষের নিনপনপক্ষি অন্তভূবক্ত ৫০০টি নর্ক্ষলর মক্ষযবর ৩৮৩টি নর্ল ভূনম মন্ত্রোলয় সাক্ষে প্রেক্ষে হিান্তর েরা হক্ষয়ক্ষছ ফক্ষল
মেফলক্ষিা ী লেপমাত্রা অজবক্ষি অর্নেি নর্লসমূহ হিান্তর িরানিি েরার মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে
১০.২.৭)
V

 নর্লসমূক্ষহর ইজারা সময়াে প্রেে সেক্ষি প্রেক্ষের আওিায় ঠিি সনমনির অনুকূক্ষল ইজারা চলমাি রাখার মেপানরে
েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে ১০.২.৮)
 নর্ল/খাল খিক্ষির পর সয মাটি উক্ষত্তালি েরা হয় িা নর্ল/খাক্ষলর আক্ষেপাক্ষে নেো স্খাপি েরা হয় যা আ াম র্ন্যার
হাি সাক্ষে ফসল রোর জন্য ইক্ষিামক্ষযবর োয বের ভূনমো সরক্ষখক্ষছ। িাই নেোর সংখ্যা আক্ষরা র্ািাক্ষিার মেপানরে েরা
সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে ১০.২.৯)
 নর্ল ব্যর্িাপিা সেল সং ঠি/সনমনিক্ষে সমর্ায় সাক্ষে নির্ন্ধি সিওয়ার জন্য সুপালরশ েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে
১০.২.১০)
 নর্লসমূহ রুধুমাত্র সয িাক্ষি অিয়ােম েরা হক্ষর্ সস িাি র্া নেছু সর্েী পুি:খিি েরা হয়। নেন্তু এেটি নর্ক্ষলর জন্য
এটুকু খিি যক্ষাি িয় নর্ধায় প্রক্ষয়াজি অনুযায়ী পুি:খিি োজ সম্পূে বিাক্ষর্ েরার লেপ অনধে অা ব র্রাে প্রোক্ষির
জন্য মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; এর্ং (পয বক্ষর্েে ১০.২.১১)
 র্িায়ি আক্ষরা সর্েী েরার মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর। (পয বক্ষর্েে ১০.২.১২)
জীর্িমাি মেরো সংরান্ত
 প্রনেেে পরর্িস োয বরম বৃনি েরা; সযমি অক্ষা বর সংিাি েরা, সসক্টর নিনত্তে ব্যর্সা প্রসাক্ষরর ব্যর্িােরে, নর্েে
েমবসংিাক্ষির জন্য স্ব-েমবসংিাক্ষির লক্ষেপ আনা বে প্রনিিাক্ষির সাক্ষা সযা াক্ষযা িাপি েরা অার্া ক্ষুদ্র Fসের ব্যর্িা
রীষহক্ষের মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে ১০.২.১৩)
 নর্েে েমবসংিাি সৃনির লক্ষেপ োনর রী সেক্ষির আক্ষরা সর্েী প্রনেেে সোস ব চালু েরার মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর;
(পয বক্ষর্েে ১০.২.১৪)
 প্রনেেক্ষের ফলাফল নে িা যাঁচাই েরার জন্য সাক্ষিব/সমীো োয বরম রীষহক্ষের জন্য মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর;
(পয বক্ষর্েে ১০.২.১৫)
 কৃনি পণ্য উৎপােক্ষির ওপর সয সেল প্রনেেে নর্দ্যমাি রক্ষয়ক্ষছ সসগুক্ষলাক্ষে আরও র্হুমুখী েরা এর্ং িানপি
প্রেেবিীসমূহক্ষে ধক্ষর রাখার জন্য ফক্ষলাআপ প্রনেেে নেক্ষয় োয বরমসমূহ আরও নিনর্িিাক্ষর্ মনিটর েরার জন্য
মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; এর্ং (পয বক্ষর্েে ১০.২.১৬)
 প্রােীসম্পে উন্নয়ক্ষির সেক্ষত্র সংের জাক্ষির র্ােীপরু উৎপােক্ষির ব্যর্িা েরা সযক্ষি পাক্ষর এর্ং সযসর্ েমবোন্ড
নর্দ্যমাি রক্ষয়ক্ষছ সসগুক্ষলাক্ষে আরও সর্েী োয বের ও িরানিি েরার জন্য মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর। (পয বক্ষর্েে
১০.২.১৭)
জলর্ায়ু পনরর্িবক্ষির োরক্ষে নিনিেীলিা আিয়ি (CALIP) সংরান্ত
 Flash Flood Early Warning System চালু েরার আক্ষ পরীোমূলে িাক্ষর্ সেক্ষখ িার োয বোনরিা নিনিি
হওয়ার পর চূিান্ত িাক্ষর্ িা োয বের েরার জন্য মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর। (পয বক্ষর্েে ১০.২.১৮)
লবষ্যত প্রকে প্রস্তাবনা প্রেয়ন সংরান্ত
 নর্ ি ২০১৭ সাক্ষলর আেনিে র্ন্যা (Flash Flood) এর্ং প্রলনিি র্ন্যার (Long Lasting) োরক্ষে এেটি পুক্ষরা
অা বর্ছর সিুি োজ র্াির্ায়ক্ষি সোি অরীষ নি হয় িাই নর্ধায় প্রেক্ষের সময়াে েমপক্ষে আক্ষরা এে র্ছর র্ািাক্ষিার
জন্য মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে ১০.২.১৯)
 প্রকণের াি লশখনসমূণহর পুনরাবৃলি করার জন্য প্রেে সেি হওয়ার অন্তি: দুর্ছর আক্ষ সাক্ষেই ফক্ষলা-আপ প্রেে
প্রিার্িা প্রোক্ষির জন্য মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; (পয বক্ষর্েে ১০.২.২০)
 িনর্ষ্যি প্রেক্ষের আয়িি আক্ষরা সছাট হওয়া র্াঞ্চিীয় এর্ং প্রেক্ষের েক্ষম্পাক্ষিক্ষের সাক্ষা সংনেি অনধেিরগুক্ষলার
সনরয় ভূনমো নিনিি েরার জন্য এলনজইনি নলি সংিা নহসাক্ষর্ প্রেে পনরচালে নহসাক্ষর্ োনয়ক্ষত্ব সাক্ষে সংনেি
অনধেিক্ষরর (কৃনি, মৎস্য ও পরুসম্পে) এেজি েক্ষর সফাোল পাস বি রাখার মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর; এর্ং
(পয বক্ষর্েে ১০.২.২১)
 হাওর এলাোয় প্রেে রীষহক্ষের সেক্ষত্র সংনেি সেল সংিার সাক্ষা সমিয় সরক্ষখ প্রেে রীষহে েরার পাোপানে সংনেি
সেল সংিার োছ সাক্ষে অরীষ নি প্রনিক্ষর্েি বিরীর ব্যর্িা রাখার মেপানরে েরা সযক্ষি পাক্ষর। (পয বক্ষর্েে ১০.২.২১)
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প্রথম অধ্যায়
পটভূমম এবং উদ্দেশ্য
১.০ ভূমমকা (Introduction)
বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মবভাগ (আইএমইমি) বাংোলে সরকাদ্দরর গণখাদ্দে বাস্তবাময়ে প্রকল্পসমুদ্দের মূল্যায়দ্দনর ককন্দ্রীয়
সংস্থা। আইএমইমি মূলেঃ বামষ িক উন্নয়ন কমিসূচীদ্দে অন্তর্ভিক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমুে পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কদ্দর থাদ্দক, যাদ্দে কদ্দর সংমিষ্ট
মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পসমুে যথাযথভাদ্দব বাস্তবায়দ্দন মনমিে েদ্দে পাদ্দর। প্রকল্প পমরবীক্ষদ্দণর মাধ্যদ্দম আইএমইমি,
বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংমিষ্ট সংস্থাদ্দক প্রকদ্দল্পর প্রকৃে বাস্তবায়ন অগ্রগমে, কাদ্দের গুণগেমান, বাস্তবায়ন সময় এবং
বাস্তবায়দ্দনর সমস্যামি মচমিেকরেঃ গ্রেণীয় পিদ্দক্ষপ কনয়ার পরামর্ি মিদ্দয় থাদ্দক। ২০০৪ সাল কথদ্দক আইএমইমি সকল এমিমপর্ভক্ত
প্রকদ্দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগমে পমরবীক্ষদ্দণর পার্াপামর্ এমিমপর্ভক্ত সীমমে সংখ্যক প্রকদ্দল্পর মনমবড় পমরবীক্ষণ কদ্দর আসদ্দে। এরই
ধারাবামেকোয় চলমে অথ ি বেদ্দরর বাদ্দেদ্দটর আওোয় স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল অমধিপ্তদ্দরর আওোধীন “োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা
এবং েীবনমান উন্নয়ন (১ম সংদ্দর্ামধে)” র্ীষ িক মবমনদ্দয়াগ প্রকল্পটির মনমবড় পমরবীক্ষদ্দণর উদ্দযাগ কনয়া েদ্দয়দ্দে। এ লদ্দক্ষে যথাযথ
প্রমিয়ার মাধ্যদ্দম “এনমাস কনসালদ্দটমি (প্রাঃ) মলমমদ্দটি” কক প্রকল্পটির মনমবড় পমরবীক্ষদ্দণর েন্য পরামর্িক প্রমেষ্ঠান মেদ্দসদ্দব মনদ্দয়াগ
প্রিান করা েয়। েৎদ্দপ্রমক্ষদ্দে পরামর্িদ্দকর কায িপদ্ধমে (ToR) কমাোদ্দবক োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা এবং েীবনমান উন্নয়ন (১ম
সংদ্দর্ামধে) প্রকদ্দল্পর মনমবড় পমরবীক্ষদ্দণর কাে পমরচামলে েদ্দয়দ্দে।
১.২ প্রকদ্দল্পর কপ্রক্ষাপট (Background of the Project)
বাংলাদ্দিদ্দর্র উত্তর-পূব ি মিদ্দক ভ ৌগধেক কারলণ োওর অঞ্চল এক মভন্ন ধরদ্দণর পমরমস্থমের স্বীকার েদ্দে প্রমেমনয়ে এবং প্রায়
প্রমেবেরই উপদ্দরর পাোমড় ঢদ্দল আকমিক বন্যায় কবমলে েয়। যা এখানকার পমরদ্দবর্ ও েীবনযাত্রার মানদ্দক ঝমুঁ কপূণ ি কদ্দর তুলদ্দে
এবং কৃমষ মভমত্তক উন্নয়ন মস্তমমে েদ্দয় পড়দ্দে। গ্রীষ্ম কমৌসুদ্দমর কর্ষ েদ্দে র্ীে কমৌসুম শুরু েওয়ার মধ্যবেী সমদ্দয় সারা বেদ্দর প্রায় ৬/৭
মাস ফসমল আবামি েমম েলমগ্ন থাদ্দক। প্রবল কঢউদ্দয়র কারদ্দণ ভাংগন বৃমদ্ধ পায় এবং েমমর ফসল ধুদ্দয় মনদ্দয় যায়। যার ফদ্দল োওর
অঞ্চদ্দলর কবমর্রভাগ গ্রামীণ েন-েীবদ্দন মারাত্নক চাপ সৃমষ্ট েয়। গ্রামীণ িমরদ্র েনদ্দগামষ্ঠ প্রধানে কবাদ্দরা ধান চাষ ও মােধরা বা
মবমনদ্দয়াদ্দগর মাধ্যদ্দম উপােিদ্দনর উপর মনভিরর্ীল। বষ িাকাদ্দল কনৌকাই গ্রামবাসীর একমাত্র কযাগাদ্দযাদ্দগর মাধ্যম। এধরদ্দণর অপ্রতুল
কযাগাদ্দযাগ ব্যবস্থা স্থানীয় উন্নয়নদ্দক বাধাঁগ্রস্থ কদ্দর। স্থানীয় উৎপামিে পণ্য বাোরোেকরদ্দণ সমস্যা সৃমষ্ট েয় এবং মানুদ্দষর আবামি
েমমর উব িরো কদ্দম যাওয়ায় োওর এলাকায় েীবনমান উন্নয়দ্দন বাধাঁগ্রস্থ েয়। োওর এলাকার প্রমেটি গ্রাদ্দম বন্যা প্রমেদ্দরাধ, যথাযথ
মৎস্য সম্পি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, েীবনমান এবং র্ষ্য উৎপািন বৃমদ্ধ ও পশু সম্পি উন্নয়নকদ্দল্প েরুমরভাদ্দব গ্রামীণ িমরদ্র
েনদ্দগামষ্ঠদ্দক সোয়ো করার প্রদ্দয়ােন েয়। েৎদ্দপ্রমক্ষদ্দে আদ্দলাচে প্রকল্পটি গৃমেে েদ্দয়দ্দে।
১.৩ প্রকল্প গ্রেদ্দণর কযৌমক্তকো
োওর অঞ্চলগুদ্দলাদ্দে গ্রীষ্ম কমৌসুদ্দমর কর্ষ েদ্দে র্ীে কমৌসুম শুরু েওয়ার মধ্যবেী সমদ্দয় সারা বেদ্দর প্রায় ৬/৭ মাস ফসমল আবামি েমম
েলমগ্ন থাদ্দক। প্রবল কঢউদ্দয়র কারদ্দণ ভাঙ্গন বৃমদ্ধ পায় এবং েমমর ফসল ধুদ্দয় মনদ্দয় যায়। যার ফদ্দল োওর অঞ্চদ্দলর কবমর্রভাগ গ্রামীণ
েন-েীবদ্দন কবর্ চাপ সৃমষ্ট েয়। যার ফলশ্রুমেদ্দে োওর এলাকার প্রমেটি গ্রাদ্দম বন্যা প্রমেদ্দরাধ, যথাযথ মৎস্য সম্পি ব্যবস্থাপনা ও
সংরক্ষণ, েীবনমান এবং র্ষ্য উৎপািন বৃমদ্ধ ও পশু সম্পি উন্নয়নকদ্দল্প েরুমরভাদ্দব গ্রামীণ িমরদ্র েনদ্দগামষ্ঠদ্দক সোয়ো করার প্রদ্দয়ােন
েয়। স্থানীয় ভূমমেীন, ক্ষুদ্র ও প্রামন্তক কৃষকদ্দির মবদ্দর্ষ কদ্দর িমরদ্র েনগদ্দণর সমিয় অংর্গ্রেণ মনমিে কদ্দর গ্রাম পয িাদ্দয় কমিেীন গরীব
মানুষদ্দিরদ্দক যথাযথ প্রমর্ক্ষণ প্রিাদ্দনর মাধ্যদ্দম গ্রামীণ েনগণদ্দক িক্ষ েনর্মক্তদ্দে রুপান্তর করা; োদ্দির স্বপমরচামলে সংগঠন সৃমষ্ট;
সংগঠনগুদ্দলাদ্দক উৎপািদ্দনর সাদ্দথ সম্পৃক্ত করণ, এোড়া কত্রো-মবদ্দিো, পণ্য সরবরােকারী মিলার, কসবা প্রিানকারী মবমভন্ন িপ্তর
সংস্থার সাদ্দথ সংদ্দযাগ স্থাপন করাদ্দনা, মনয়মমে সঞ্চদ্দয়র মাধ্যদ্দম মবমনয়গদ্দযাগ্য েেমবল / পূমুঁ ে গঠন এবং স্থানীয় সম্পদ্দির সব িাত্মক ও
সদ্দব িাত্তম ব্যবোদ্দরর মাধ্যদ্দম েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ েনগদ্দণর কমিক্ষমো ও সৃেনর্ীলোদ্দক কাদ্দে লামগদ্দয়
িামরদ্র মবদ্দমাচন এবং োদ্দির েীবন যাত্রার মান উন্নয়দ্দনর লদ্দক্ষে স্বকমি সংস্থাদ্দনর মাধ্যদ্দম আত্মমনভিরর্ীল েওয়ার েন্য উক্ত “োওর
অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা এবং েীবনমান উন্নয়ন (১ম সংদ্দর্ামধে)” প্রকল্পটি গ্রেদ্দণ কযৌমক্তক বদ্দল মবদ্দবচনা করা েদ্দয়দ্দে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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১.৪ প্রকল্প সারসংদ্দক্ষপ (Project Summery)
প্রকদ্দল্পর নাম

োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা এবং েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংদ্দর্ামধে)

(ক)

উদ্দযাগী মন্ত্রণালয়/মবভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার মবভাগ

(খ)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল অমধিপ্তর

(গ)

মবভাগ
ঢাকা
প্রকদ্দল্পর অবস্থান
মসদ্দলট

চট্রগ্রাম
(ঘ)

কেলা

উপদ্দেলা

মকদ্দর্ারগঞ্জ

ইটনা, মমঠামইন, অষ্টগ্রাম ও মনকমল

কনত্রকনা

খামলয়াজুমর, কলমাকান্দা, মিন ও কমােনগঞ্জ

সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ সির, িমক্ষন সুনামগঞ্জ, মবশ্বম্বরপুর, োমেরপুর,
োমালগঞ্জ, মিরাই, র্াল্লা, কিায়ারাবাোর, ধমিপার্া, োেক ও
েগন্নাথপুর

েমবগঞ্জ

আেমমমরগঞ্জ, লাখাই ও বামনয়াচং

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সির, নামসরনগর, নবীনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ ও
বাঞ্ছারামপুর

প্রকল্প ব্যয়

(ঙ)

(i) মূে প্রকল্প
(ii) ১ সংল াধিত প্রকল্প

৯৪৫,৩৮.৭৩ লক্ষ টাকা
১,০৭৬,৩২.০০ লক্ষ টাকা ( ১৩.০৮ % বৃমদ্ধ)

বাস্তবায়নকাল
মূে প্রকল্প
১ সংল াধিত প্রকল্প

শুরুর োমরখ

সমামপ্তর োমরখ

োনুয়ারী, ২০১২
োনুয়ারী, ২০১২

জুন, ২০১৯
জুন, ২০১৯

১.৫ প্রকদ্দল্পর প্রধাণ লক্ষে (Project Goal)
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা এবং েীবনমান উন্নয়ন (১ম সংদ্দর্ামধে) প্রকদ্দল্পর মূল লক্ষে মনম্নরুপঃ


প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম োওর অঞ্চদ্দল িমরদ্র মানুদ্দষর েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও িামরদ্র হ্রাদ্দস সোয়ো করাই এ প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য।

১.৬ প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য (Project Objective)
(ক) বাোর অমভগম্যো বৃমদ্ধ, েীমবকার সুদ্দযাগ এবং সামামেক কসবা বৃমদ্ধ;
(খ) গ্রামীণ অথ িননমেক কমিেৎপরো বৃমদ্ধ, ফসল উৎপািদ্দন ঝমুঁ ক হ্রাস এবং প্রাকৃমেক দূদ্দয িাদ্দগর প্রদ্দকাপ কথদ্দক রক্ষাকরণ;
(গ) মৎস্য সম্পদ্দি বমধ িে প্রদ্দবর্ামধকার, েীবনবমচত্রে সংরক্ষণ এবং কমমউমনটি মভমত্তক সম্পি ব্যবস্থাপনা (SCBRMP)
প্রকলল্পর সুফে অনুসরণ;
(ঘ) বমধ িে উৎপািন, উৎপািদ্দনর ববমচত্রে আনয়ন এবং ফসল ও প্রামণ সম্পিোে পদ্দণ্যর মবপণদ্দন সুদ্দযাগ সৃমষ্ট;
(ঙ) প্রকলল্পর সম্পেসমূলহর িক্ষ, কায িকর এবং ন্যায়সংগে ব্যবোর; এবং
(চ) েলবায়ু পমরবেিদ্দনর প্রভাদ্দবর সাদ্দথ উপকারদ্দভাগীদ্দির সদ্দচেন করা এবং োদ্দির জ্ঞান ও সক্ষমো বৃমদ্ধদ্দে সহায়তা প্রোন।
১.৭ প্রকল্প অনুদ্দমািদ্দনর পয িায়
োওর অবকাঠাদ্দমা এবং েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HILIP) প্রকল্পটি ০৫/০৬/২০১২ োমরদ্দখ অনুমষ্ঠে একদ্দনক সভায় অনুদ্দমামিে েয়।
পরবেীদ্দে HILIP প্রককল্পর সমেে “েলবায়ু অমভদ্দযােন এবং েীবনমান সুরক্ষা প্রকল্প” (CALIP) প্রকল্পটি যুক্ত কদ্দর ১০/০৭/২০১৪
োমরদ্দখ এর ১ম সংদ্দর্াধমন মাননীয় পমরকল্পণা মন্ত্রী মদ্দোিয় কর্তিক অনুদ্দমামিে েয়। অনুদ্দমামিে মূল প্রকল্প ব্যয়ঃ ৯৪৫,৩৮.৭৩ লক্ষ
টাকা। বরােকৃে অদ্দথ ির মদ্দধ্য মেওমব ২৫৫,৬১.৯৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাোয্য ৬৮,৯৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা। ১ম সংদ্দর্াধমনদ্দে প্রকল্প
ব্যয়ঃ ১,০৭৬,৩২.০০ লক্ষ টাকা যার মদ্দধ্য মেওমব ২৬,৯৯২.৭৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাোয্য ৮০,৬৩৯.২৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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অনুদ্দমামিে বাস্তবায়ন কময়ািকাল োনুয়ামর, ২০১২ কথদ্দক জুন ২০১৯ পয িন্ত। প্রকদ্দল্পর সংদ্দর্াধন কমাোদ্দবক অথ িদ্দযাগানিাো অনুযায়ী
কমাট সংদ্দর্ামধে প্রকল্প ব্যয় মনদ্দম্নাক্ত কটমবদ্দল উদ্দল্লখ করা ে’কলাঃ
সারমণ - ০১
অথ িায়নকারী
GOB
IFAD
STF
IFAD
ASAP

কমাটঃ

সংদ্দর্ামধে
পমরমাণ (লক্ষ টাকায়)
২৬৯,৯২.৭৬
৪৪৪,১৬.৬৭
২৩৭,০২.২৮
৮৫৭.৭৯
১১৬,৬২.৫০
১০৭৬,৩২.০০

প্রকল্প ব্যদ্দয়র
র্েকরা (%)
২৫.১০%
৪০.৭৯%
২২.২৫%
০.৭৪%
১১.১২%
১০০%

অথ িায়দ্দনর ধরণ
সেদ্দযাগী অথ িায়ন
ঋণ
ঋণ
অনুিান
অনুিান

১.৮ প্রকদ্দল্পর প্রধান অংগসমুে (Major components of the project)
এবং CALIP প্রকল্প এমকভূেভাদ্দব প্রকল্পর্ভক্ত োওর অঞ্চদ্দলর ৫টি কেলার ২৮টি উপদ্দেলায় ১৭৬টি োওর ইউমনয়দ্দন মনদ্দম্নাক্ত
৬টি কদ্দম্পাদ্দনদ্দের মাধ্যদ্দম বাস্তবাময়ে েদ্দে।
(ক) ভ াগাল াগ অবকাঠাল া (Communication Infrastructure)
(খ) কধ উধনটি অবকাঠাল া (Community Infrastructure HILIP & CALIP Part)
(গ) কধ উধনটি সম্পে ব্যবস্থপনা (Community Resource Management)
(ঘ) েীবনমান সুরক্ষা (Livelihood Protection HILIP & CALIP Part)
(ঙ) েলবায়ু পমরবেিদ্দনর কারদ্দণ সৃষ্ট দুদ্দয িাগ কমাকাদ্দবলায় অবাি েথ্য মবমনময় ও সক্ষমো আনয়ন (Capacity, Knowledge
Management and Resilience)
(চ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (Project Management)
HILIP

উলেখ্য ভ , ধহধেপ একটি াধিধিধসধিনারী প্রকল্প। বহুধবি কা যক্র এ প্রকলল্পর াধ্যল বাস্তবাধয়ত হলে। প্রকদ্দল্পর অংগসমূদ্দের
আওোধীন ১৬৮টি কায িিম ও উপ-কায িিম রদ্দয়দ্দে। এর মদ্দধ্য প্রধান প্রধান কায িিমসমূে মনমবড় পয িদ্দবক্ষণ ও মূল্যায়দ্দনর েন্য গৃেীে
েয়। মনদ্দম্ন (সারমণ - ০২) ো উদ্দল্লখ করা ে’কলাঃ
সারমণ - ০২ প্রধান প্রধান কায িিমসমূে
ক্রঃনং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

কায িিমসমূে
েমম অমধগ্রেণ এবং অন্যান্য সম্পি
সাবমামস িবল করাি সে উপদ্দেলা করাি মনমিাণ
সাবমামস িবল করাি সে ইউমনয়ন করাি মনমিাণসাবমামস িবল সে কমমউমনটি করাি মনমিাণ
উপদ্দেলা করাদ্দির উপদ্দর মব্রে / কালভাট ি মনমিাণ
ইউমনয়ন করাদ্দির উপদ্দর মব্রে / কালভাট ি মনমিাণ
কমমউমনটি রাস্তার উপর মব্রে / কালভাট ি মনমিাণ
সুনামগদ্দঞ্জ মব্রে / কালভাট ি মনমিাণ
ল্যামডং ঘাট মনমিাণ
গ্রামীণ বাোর উন্নয়ন
মাদ্দকিট কাদ্দলকর্ন কসোর মনমিাণ
গ্রাম প্রমেদ্দরাধক কাে
গ্রামরক্ষা অবকাঠাদ্দমা মনমিাণ এবংআন্তঃ গ্রামীণ কসবা
মবল উন্নয়ন (নতুন)
মবল উন্নয়ন (পুরােন)
খাল খনন
গাদ্দের চারা করাপণ

েক্ষ্য াত্রা/পধর াণ
২১ একর
১০০ মক.মম.
১৫০ মক.মম.
১৫০ মক.মম.
৭০০ মম.
১০৫০ মম.
১৬০০ মম.
৭০০ মম.
৫০ টি
৭৮ টি
৯০ টি
৭৮ টি গ্রাম
২২৪ টি
২০০ টি
১০৫ টি
১০০ মক.মম.
২,১৩,৫০০ টি

{{{
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১.৯ প্রকদ্দল্পর অংগমভমত্তক অথ িায়দ্দনর মচত্র
সারমণ - ০৩ প্রকদ্দল্পর অংগমভমত্তক অথ িায়দ্দনর মচত্র
(মমমলয়ন িলার)

অথ িায়নকারী
িঃনং

অংগ

IFAD ঋণ

কযাগাদ্দযাগ
অবকাঠাদ্দমা
কমমউমনটি
অবকাঠাদ্দমা
কমমউমনটি সম্পি
ব্যবস্থাপণা
েীবনমান সংরক্ষণ
েলবায়ু পমরবেিদ্দনর
কারদ্দণ মস্থমের্ীলো
আনয়ণ (CALIP)
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
কমাট প্রকল্প ব্যয়

১
২
৩
৪
৫
৬

IFAD অনুিান

ASAP অনুিান

STF

কমাট

GOB

পমরমাণ

%

পমরমাণ

%

পমরমাণ

%

পমরমাণ

%

পমরমাণ

%

পমরমাণ

%

১২

২৫.৪

-

-

১২

২৫.৪

-

-

২৩.৩০

৪৮.৯৪

৪৭.৩০

৩৫.০৮

১৬

৩৪.৫

-

-

১৫

৩২.৩

৮.৬

১৮.৫

০.৮৪

১৪.৭২

৪৬.৪৪

৩৪.৪৪

৬

৫৬.৬

০.৬

১৭.৭

৩

২৮.৩

-

-

১.০০

৯.৪৩

১০.৬০

৭.৮৬

৩

৩৮.১

০.৪

১৯.৭

-

-

৪.৩

৫৪.৬

০.১৭

২.১৪

৭.৮৭

৫.৮৪

-

০.০

-

-

-

-

১.৭

৮৮.১

০.২৩

১১.৯২

১.৯৩

১.৪৩

১৮
৫৫

৮৮.৯
৪০.৮

১

০.৭৪

৩০

২২.৩

০.৪
১৫

১.৯৩
১১.১

২.৩০
৩৩.৮৪

১১.১১
২৪.৯৩

২০.৭০
১৩৪.৮৪

১৫.৩৫
১০০

১.১০ প্রকল্প বাস্তবায়দ্দন উপকারদ্দভাগী িল
মেমলপ প্রকল্পটি বাস্তবায়দ্দন মনদ্দম্নাক্ত উপকারদ্দভাগী িল গঠন কদ্দর কদ্দম্পাদ্দনে মভমত্তক কায িিম বাস্তবায়ন েদ্দে।
(ক) ভ াগাল াগ অবকাঠাল া কা যক্র - ঠিকাোলরর াধ্যল বাস্তবাধয়ত হলে।
(খ) কধ উধনটি অবকাঠাল া কা যক্র - LCS েলের াধ্যল বাস্তবাধয়ত হলে।
(গ) কধ উধনটি সম্পে ব্যবস্থপনা কা যক্র - BUG েলের াধ্যল বাস্তবাধয়ত হলে।
(ঘ) েীবনমান সুরক্ষা কা যক্র - CIG েলের াধ্যল বাস্তবাধয়ত হলে।
(ঙ) েলবায়ু পমরবেিদ্দনর কারদ্দণ সৃষ্ট দুদ্দয িাগ কমাকাদ্দবলায় অবাি েথ্য মবমনময় ও সক্ষমো আনয়ন কা যক্র - BUET, আবহাওয়া
অধিেপ্তর ও পাধন উন্নয়ন ভবালি যর অিীনস্থ সংস্থার াধ্যল গলবষণা কলর বাস্তবাধয়ত হলে।
১.১১ প্রকদ্দল্পর িাময়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পমরচালকগদ্দণর নাম ও কায িকাল
িঃ নং

নাম

পিবী

কায িালয়

কময়ািকাল

০১

এ, কক, এম োরুন-উর-রর্ীি

প্রকল্প পমরচালক

এলমেইমি সির িপ্তর, এলমেইমি
ভবন, কলদ্দভল - ৬, আগারগাও,
কর্দ্দর-বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

২৪/০৭/২০১২ কথদ্দক ১৬/১২/২০১৩

০২

কমাঃ খমললুর রেমান

প্রকল্প পমরচালক

এলমেইমি সির িপ্তর, আরমিইমস
ভবন, কলদ্দভল - ৩, আগারগাও,
কর্দ্দর-বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

১৭/১২/২০১৩ কথদ্দক ২৪/১১/২০১৪

০৩

কগাপাল চন্দ্র সরকার

প্রকল্প পমরচালক

এলমেইমি সির িপ্তর, আরমিইমস
ভবন, কলদ্দভল - ৩, আগারগাও,
কর্দ্দর-বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

২৫/১১/২০১৪ কথদ্দক চলমান
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১.১২ মানমচদ্দত্র প্রকদ্দল্পর অবস্থান

ধচত্র ১. মানমচদ্দত্র প্রকদ্দল্পর অবস্থান
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মিেীয় অধ্যায়
মনমবড় পমরবীক্ষণ কায িিদ্দমর পদ্ধমে (Methodology)
২.১ মনমবড় পমরবীক্ষণ সমীক্ষা কায িিদ্দমর উদ্দেশ্য
মনমবড় পমরবীক্ষদ্দণর প্রধান উদ্দেশ্য েদ্দে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কায িিদ্দমর বেিমান অবস্থা ও অগ্রগমে পয িাদ্দলাচনা কদ্দর প্রকল্প বাস্তবায়দ্দন
প্রকৃে উদ্দেশ্য অেিদ্দন অগ্রগমে মূল্যায়ন, বাস্তবায়নকালীন সমস্যা সমূে মচমিে এবং যথাসমদ্দয় সঠিকভাদ্দব প্রকল্প সমামপ্তদ্দে পরামর্ি ও
মনদ্দি ির্না মিদ্দয় সোয়ো প্রিান। এরই ধারাবাধহকতায় বতয ান ‘ধনধবড় পধরবীক্ষ্ণ’ কায িিদ্দমর পধরকল্পনা করা হয় ভ খালন সরকালরর
বাইলর, তৃতীয় ভকান ‘স্বািীন’ পলক্ষ্র াধ্যল গলবষণাটি পধরচাধেত হলে।
এই মনমবড় পমরবীক্ষণ সমীক্ষা কায িিদ্দম গুণগে মবদ্দিষদ্দণর মাধ্যদ্দম প্রকল্প এলাকার বাস্তব অবস্থার কপ্রমক্ষদ্দে প্রকল্পভূক্ত কােসমূদ্দের
কায িকামরো, মান যাচাই, সমস্যা ও সুমবধামি মচমিে করা েদ্দয়দ্দে। এ েন্য বাস্তব অবস্থা পমরির্িন, উপকারদ্দভাগী েনদ্দগাষ্ঠী, সদ্দচেন
ব্যমক্তবদ্দগরি এবং প্রকল্প সম্পমকিে কমিকেিাদ্দির মোমে গ্রেণ ও মবদ্দিষণ করা েদ্দয়দ্দে।
২.২ পরামর্িক প্রমেষ্ঠাদ্দনর িাময়ত্ব (ToR)
মেমলপ প্রকদ্দল্পর মনমবড় পমরবীক্ষণ সমীক্ষায় পরামর্িক প্রমেষ্ঠাদ্দনর িাময়ত্ব মনম্নরুপ:
 প্রকদ্দল্পর মববরণ (প্রকদ্দল্পর নাম, উদ্দযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কমলে ব্যয়, বেরমভমত্তক ব্যয়
প্রাক্কলন, প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য, অনুদ্দমািন/সংদ্দর্াধন, অথ িায়ন, প্রকদ্দল্পর পটভূমম ইেোমি সংমিষ্ট সকল েথ্য পয িাদ্দলাচনা);
 প্রকদ্দল্পর সামব িক এবং মবস্তামরে অংগমভমত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগমের (বাস্তব ও আমথ িক) েথ্য সংগ্রে, সমন্নদ্দবর্ন, মবদ্দিষণ,
সারমণ/কলখমচদ্দত্রর মাধ্যদ্দম উপস্থাপন ও পয িাদ্দলাচনা;
 প্রকদ্দল্পর উদ্দেদ্দশ্যর মবপরীদ্দে অমেিে অগ্রগমে মবদ্দিষণ ও সম্ভাব্য ভমবষ্যদ্দের প্রভাব মবষদ্দয় পয িাদ্দলাচনা;
 প্রকদ্দল্পর আওোয় সম্পামিে/চলমান মবমভন্ন পণ্য, কায ি ও কসবা সংগ্রদ্দের (Procurement) কক্ষদ্দত্র মবযমান আইন ও
মবমধমালা (মপমপএ-২০০৬, মপমপআর-২০০৮, উন্নয়ন সেদ্দযাগীর গাইি লাইনস্ ইেোমি) প্রমেপালন করা েদ্দয়দ্দে/েদ্দে মকনা ো
পয িদ্দবক্ষণ ও পয িাদ্দলাচনা (এদ্দক্ষদ্দত্র িরপত্র প্রমিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পয িাদ্দলাচনা করা বাঞ্চনীয়; মিমপমপদ্দে বমণ িে িয়
কায িিদ্দমর প্যাদ্দকেসমূে ভাঙ্গা েদ্দয়দ্দে মকনা, ভাঙ্গা েদ্দল োর কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তিপদ্দক্ষর অনুদ্দমািনিদ্দম েদ্দয়দ্দে
মকনা ো পরীক্ষা করা প্রদ্দয়ােন);
 প্রকদ্দল্পর আওোয় সংগৃমেে/সংগ্রদ্দের প্রমিয়াধীন পণ্য, কায ি ও কসবা সংমিষ্ট িয়চুমক্তদ্দে মনধ িামরে BoQ অনুযায়ী পমরমাণ
সংগ্রে এবং কেমসমফদ্দকর্ন অনুযায়ী গুণগে মান মনমিে করা েদ্দে মকনা ো পয িদ্দবক্ষণ ও পয িাদ্দলাচনা (এদ্দক্ষদ্দত্র
কেমসমফদ্দকর্ন অনুযায়ী গুণগেমান মনমিে করা েদ্দে মকনা ো মাঠ পয িায় েদ্দে নমুনা সংগ্রে ও গদ্দবষণাগাদ্দর পরীক্ষার
মাধ্যদ্দম যাচাই করা বাঞ্চনীয়। এোড়া মাঠ পয িায় েদ্দে সদ্দরেমমন পমরির্িন Individual Interview, KII (Key
Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যদ্দম েথ্য সংগ্রে করদ্দে েদ্দব);
 মিমপমপ-কে বের মভমত্তক কমি পমরকল্পনা ও অথ ি চামেিার প্রাক্কলন কযৌমক্তকো এবং প্রকদ্দল্পর শুরু েদ্দে কমি পমরকল্পনা
অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে/েদ্দে মকনা ো পরীক্ষা করা; পমরকল্পনার সাদ্দথ ব্যেেয় ঘটদ্দল ো মচমিে কদ্দর
প্রমেকাদ্দর পরামর্ি এবং ভমবষ্যদ্দের েন্য সুপামরর্ প্রিান;
 প্রকদ্দল্পর বাস্তবায়ন সম্পমকিে মবমভন্ন সমস্যা কযমন ভূমম অমধগ্রেণ, ইউটিমলটি স্থানান্তর, অথ িায়দ্দন মবলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন
অথ িাৎ পণ্য, কায ি ও কসবা িয়/সংগ্রদ্দের কক্ষদ্দত্র মবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব িলো, প্রকদ্দল্পর কময়াি ও ব্যয় বৃমদ্ধ ইেোমি কারণসে
অন্যান্য মিক মবদ্দিষণ, পয িদ্দবক্ষণ ও পয িাদ্দলাচনা;
 কৃেকদ্দমির কায িকামরো এবং উপযুক্তো মবদ্দিষণ করা এবং প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য অনুযাময় প্রকল্পটির কভৌে অগ্রগমে প্রেোমর্ে
ফলাফদ্দলর সমেে যথাযথ আদ্দে মকনা;
 প্রকল্প বাস্তবায়দ্দন সুমবধাদ্দভাগীদ্দির েন্য মক উপকাদ্দর আসদ্দে বা োদ্দির আথ ি-সামামেক অবস্থার উপর মক প্রভাব পরদ্দে ো
মবদ্দিষণ করা এবং ককান সাফদ্দল্যর গল্প তুদ্দল ধরা (যমি থাদ্দক);
 প্রকদ্দল্পর সম্ভাব্য exit plan সম্পদ্দকি পয িাদ্দলাচনা ও মোমে প্রিান;
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্দ্দষ বাস্তবাময়ে অবকাঠাদ্দমা / সুদ্দযাগদ্দক িীঘ িস্থায়ী করার েন্য সুপামরর্ প্রণয়ন;
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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 প্রকদ্দল্পর SWOT মবদ্দিষণ; এদ্দক্ষদ্দত্র সবলো, দুব িলো, সুদ্দযাগ এবং নাজুকো সামব িকভাদ্দব মচমিে করা এবং আদ্দলাচনার
মাধ্যদ্দম উত্তরদ্দণর লদ্দক্ষে প্রদ্দয়ােনীয় সুপামরর্ প্রণয়ন;
 আথ ি-সামামেক অবস্থার কক্ষদ্দত্র প্রকল্পটি গ্রেদ্দণর কযৌমেকো ব্যাখ্যা;
 প্রকল্প বাস্তবায়দ্দন সামমগ্রক ভাদ্দব প্রধান প্রধান সমস্যা সমূে মচমিেকরণ;
 মচমিে সমস্যা সমূদ্দের মবপরীদ্দে সমাধাদ্দনর েন্য সুপামরর্ প্রিান;
 প্রকল্প এলাকা কথদ্দক সংগৃেীে েথ্যগুমলর উপর মভমত্ত কদ্দর আইএমইমির অনুদ্দমািন সাদ্দপদ্দক্ষ প্রকল্পটির েন্য একটি মনমবড়
পমরবীক্ষণ প্রমেদ্দবিন প্রণয়ন;
 মনমবড় পমরবীক্ষদ্দণর সমস্যা সমূদ্দের উপর একটি োেীয় কমির্ালার আদ্দয়ােন করদ্দে েদ্দব এবং উক্ত সভার গুরুত্বপূণ ি মন্তব্য ও
সুপামরর্ সমূে সংদ্দযােন পূব িক চূড়ান্ত প্রমেদ্দবিন প্রনয়ণ; এবং
 িয়কারী সংস্থা (আইএমইমি) কর্তিক মনধ িামরে প্রকল্প সংমিষ্ট অন্যান্য মবষয়ামি।
২.৩ সমীক্ষার কমিপদ্ধমে
গদ্দবষণা পদ্ধমেটি পমরমাণগে (quantitative) এবং গুণগে (qualitative) এ দু’ভাদ্দগ পমরচালনা করা েদ্দয়দ্দে। পমরমাণগে
েমরদ্দপর মাধ্যদ্দম প্রকদ্দল্পর কভৌে অবকাঠাদ্দমা, খাল পুনঃখনন ও বনায়ন কায িিম বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল উপকারদ্দভাগী পয িাদ্দয় কয প্রভাব
পমরলমক্ষে েদ্দয়দ্দে বা েদ্দে ো মনরূপণ করা েকয়দ্দে। আর গুণগে অনুসন্ধাদ্দনর িারা প্রকদ্দল্পর েীবনমান উন্নয়দ্দন বেিমান অবস্থা ও কভৌে
অবকাঠাদ্দমাসমূদ্দের কায িকামরো যাচাই করা েকয়দ্দে এবং সদ্দচেন ব্যমক্তবগ ি ও প্রকদ্দল্পর সাদ্দথ সংমিষ্ট কমিকেিাদ্দির মনকট েদ্দে প্রকল্প
সম্পমকিে েথ্য ও মোমে গ্রেণ করা েকয়দ্দে।
২.৩.১ পমরমাণগে মবদ্দিষণ (Quantitative Analysis)
প্রকল্প এলাকাটি ঢাকা মবভাদ্দগর মকদ্দর্ারগঞ্জ কেলার ইটনা, মমঠামইন, অষ্টগ্রাম ও মনকমল উপদ্দেলায়; কনত্রদ্দকানা কেলার খামলয়াজুমড়,
কলমাকান্দা, মিন ও কমােনগঞ্জ উপদ্দেলায়; মসদ্দলট মবভাদ্দগর সুনামগঞ্জ কেলার সুনামগঞ্জ সির, িমক্ষণ সুনামগঞ্জ, মবশ্বম্বরপুর,
োদ্দেরপুর, োমালগঞ্জ, কিরাই, র্াল্লা, কিায়ারাবাোর, ধমিপার্া, োেক ও েগন্নাথপুর উপদ্দেলায় এবং েমবগঞ্জ কেলার আেমমমরগঞ্জ,
লাখাই ও বামনয়াচং উপদ্দেলায় এবং চট্রগ্রাম মবভাদ্দগর ব্রাক্ষ্মণবামড়য়া কেলার ব্রাক্ষ্মণবামড়য়া সির, নমসরনগর, নবীনগর, সরাইল,
আশুগঞ্জ, ও বাঞ্জারামপুর উপদ্দেলায় অবমস্থে। অত্র ২৮টি উপদ্দেলাগুদ্দলার েনদ্দগাষ্ঠী প্রকল্পটি বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল মবমভন্ন আথ ি-সামামেক
কমিকাদ্দড প্রেেক্ষ বা পদ্দরাক্ষভাদ্দব সম্পৃক্ত েদ্দয়দ্দেন এবং োদ্দিরদ্দক সুমবধাদ্দভাগী মবদ্দবচনা কদ্দর প্রমেমনমধত্বর্ীল নমুনা
(representative sample) মনব িাচন করা েদ্দয়দ্দে।
২.৩.১.১ নমুনার আকার মনধ িারণ (Sample size determination)
মনদ্দম্নাক্ত মনব িাচন পদ্ধমে কমাোদ্দবক মনমবড় পমরবীক্ষদ্দণর মাধ্যদ্দম নমুনার আকার মনধ িারণ করা েদ্দয়দ্দে। নমুনার আকার মনধ িারদ্দণ ৯০%
Confidence Level এবং ০.০৩% Precision Level ব্যবোর করা েদ্দয়দ্দে ,যা অনুরূপ সামামেক গদ্দবষণার কক্ষদ্দত্র প্রদ্দযােে
েদ্দয় থাদ্দক। প্রকদ্দল্পর নমুনার আকার মনরূপদ্দণর েন্য মনদ্দম্নাক্ত পমরসংখ্যান সূত্র ব্যবোর করা েদ্দয়দ্দেঃ
𝑛=

𝑁𝑧 2 𝑝𝑞
𝑑 2 𝑁 − 1 + 𝑧 2 𝑝𝑞

n = নমুনার আকার পমরমাণ
N = population size= ১১৩৯৪৫
Z = Standard Normal Variate (SNV) at ৯০% confidence level (১.৬৪৫)
p = ৫০% (অনুমান করা েদ্দয়দ্দে কয, প্রকল্প এলাকায় কমাট েনসংখ্যার অথ িাৎ কমাট Population এর ৫০% প্রকল্পটির মাধ্যদ্দম আথ িসামামেকভাদ্দব উপকৃে েদ্দবন।) অথ িাৎ p = ০.৫০
q = ১-০.৫= ০.৫
d = Acceptable margin of error for proportion being estimated যা ৩ %এর তুল্য। অথ িাৎ d = ০.০৩

সুেরাং, ধদ্দর কনওয়া েদ্দলা নমুনার আকার ∫ ৭৪৭
কাদ্দের সুমবধার েন্য নমুনার আকার কনয়া েদ্দব ৭৫৬ টি
উদ্দল্লমখে নমুনায়দ্দন কবর্ মকছু কায িিম গ্রেণ করা েদ্দয়দ্দে যার মদ্দধ্য রদ্দয়দ্দে সাদ্দভি প্রশ্নমালা যার মাধ্যদ্দম প্রকল্প এলাকার মদ্দধ্য প্রকল্পভূক্ত
খানা সমূদ্দের মদ্দধ্য কথদ্দক প্রকল্পভূক্ত সুমনমি িষ্ট উপকারদ্দভাগী েরীপ করা েদ্দয়দ্দে। সুমনমি িষ্ট প্রমেমনমধত্বমূলক খানা েরীদ্দপ “Random
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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Sampling”

পদ্ধমে অনুসরণ করা েদ্দয়দ্দে। সংলগ্নীদ্দে প্রিত্ত সাদ্দভি প্রশ্নমালা/কচকমলষ্ট (আইএমইমি কর্তিক অনুদ্দমািন স্বাদ্দপদ্দক্ষ) উক্ত
সাদ্দভি কায িিদ্দম ব্যবোর করা েদ্দয়দ্দে। নমুনায়দ্দনর সব িদ্দমাট আকার ৭৫৬টি মেদ্দসব কদ্দর উক্ত নমুনায়দ্দন ০৩ মবভাদ্দগর ০৫টি কেলার
মদ্দধ্য মনদ্দম্ন (সারমণ - ০৪) এ উদ্দল্লমখে মবভােন অনুযায়ী মবভামেে করা েদ্দয়দ্দে।
প্রকল্পভূক্ত কেলা
েমবগঞ্জ
সুনামগঞ্জ

ব্রাহ্মণবামড়য়া

মকদ্দর্ারগঞ্জ
কনত্রদ্দকানা

সারমণ - ০৪ : প্রকল্পমভমত্তক নমুনাময়ে উপদ্দেলা
প্রকল্পভূক্ত উপদ্দেলা
নমুনাময়ে উপদ্দেলা (১০০%)
আেমমমরগঞ্জ, লাখাই এবং বামনয়াচং
আেমমমরগঞ্জ, লাখাই এবং বামনয়াচং
সুনামগঞ্জ সির, িমক্ষণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ সির, িমক্ষণ সুনামগঞ্জ,
মবশ্বম্বরপুর, োমেরপুর, োমালগঞ্জ, মবশ্বম্বরপুর, োমেরপুর, োমালগঞ্জ,
মিরাই, র্াল্লা, কিায়ারাবাোর, ধমিপার্া, কিরাই, র্াল্লা, কিায়ারাবাোর, ধমিপার্া,
োেক এবং েগন্নাথপুর
োেকন এবং েগন্নাথপুর
ব্রাহ্মণবামড়য়া
সির,
নামসরনগর, ব্রাহ্মণবামড়য়া
সির,
নামসরনগর,
নবীনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ এবং নবীনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ এবং
বাঞ্ছারামপুর
বাঞ্ছারামপুর
ইটনা, মমঠামইন, অষ্টগ্রাম এবং মনকমল ইটনা, মমঠামইন, অষ্টগ্রাম এবং মনকমল
খামলয়াজুমর, কলমাকান্দা, মিন এবং খামলয়াজুমর, কলমাকান্দা, মিন এবং
কমােনগঞ্জ
কমােনগঞ্জ

২.৩.২ গুণগে মবদ্দিষণ (Qualitative Analysis)
গুণগে গদ্দবষণার (Qualitative Research) কক্ষদ্দত্র নমুনায়দ্দনর পদ্ধমে (Sampling Method) এবং নমুনার আকার
(Sample size) মনধ িারণ একটি গুরুত্বপূণ ি মবষয়। অদ্দনক গদ্দবষক গুণগে গদ্দবষণার কক্ষদ্দত্র সদ্দব িাচচ মভন্নো নমুনায়ন পদ্ধমে
(Maximum Variation Sampling) অনুসরন কলরন। সদ্দব িাচচ মভন্নো নমুনায়ন পদ্ধমে েল এমন পদ্ধমে কযখাদ্দন সমগ্রদ্দকর
োমলকা পাওয়া যায় না এবং সমগ্রক কভৌগমলকভাদ্দব মবস্তৃে, মকন্তু প্রেোমর্ে ববমর্দ্দষ্টের একক মবযমান। এরুপ সমগ্রক কথদ্দক প্রেোমর্ে
ববমর্দ্দষ্টের নমুনা একক (sample unit) একটি একটি কদ্দর উদ্দেশ্যমূলকভাদ্দব (purposively) মনব িাচন করা েয়।
২.৩.২.১ নমুনায়দ্দনর আকার গণনা
নমুনা আকার ও নমুনা বেন: প্রকল্পভূক্ত ৫টি কেলার ২৮টি উপদ্দেলার প্রদ্দেেকটিদ্দক নমুনা উপদ্দেলা মেদ্দসদ্দব কনয়া েদ্দয়দ্দে। সব িদ্দমাট
৭৫৬টি নমুনাদ্দক সমানভাদ্দব ২৮টি উপদ্দেলায় বেন করা েদ্দয়দ্দে। এদ্দে প্রমেটি উপদ্দেলার নমুনার আকার েদ্দব ২৭টি কদ্দর। মনদ্দম্ন (সারমণ
- ০৫) এ খানার নমুনার আকার উপদ্দেলা মভমত্তক বেন কিখাদ্দনা েদ্দয়দ্দে।
সারমণ - ০৫ : খানার নমুনার আকার

কেলা
১) মকদ্দর্ারগঞ্জ

২) কনত্রদ্দকানা

৩) ব্রাহ্মণবামড়য়া

৪) েমবগঞ্জ

উপদ্দেলা
১) ইটনা
২) মমঠামইন
৩) মনকমল
৪) অষ্টগ্রাম
৫) খামলয়াজুমর
৬) কলমাকান্দা
৭) মিন
৮) কমােনগঞ্জ
৯) ব্রাহ্মণবামড়য়া সির
১০) নামসরনগর
১১) নবীনগর
১২) সরাইল
১৩) আশুগঞ্জ
১৪) বাঞ্ছারামপুর
১৫) আেমমমরগঞ্জ
১৬) লাখাই

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

নমুনা আকার
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
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কেলা

উপদ্দেলা

নমুনা আকার

১৭) বামনয়াচং
১৮) সুনামগঞ্জ সির
১৯) িমক্ষণ সুনামগঞ্জ
২০) মবশ্বম্বরপুর
২১) োমেরপুর
২২) োমালগঞ্জ
২৩) কিরাই
২৪) র্াল্লা
২৫) কিায়ারাবাোর
২৬) োেক
২৭) ধমিপার্া
২৮) েগন্নাথপুর

৫) সুনামগঞ্জ

২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭
২৭

কমাট

৭৫৬

সারমণ - ০৬ পূেিকাদ্দের বাস্তব অবস্থা পমরির্িন ও গুণগে মান মনরুপভণর উদ্দেদ্দশ্য নমুনায়দ্দনর আকার
িমমক
নং

কায িিমসমূে

মেমলপ অংর্
উপদ্দেলা সড়ক মনমিাণ
১
(ডুদ্দবা সড়ক সে)
২
৩
৪
৫
৬

ইউমনয়ন সড়ক মনমিাণ
(ডুদ্দবা সড়ক সে)
উপদ্দেলা সড়দ্দক ব্রীে/
কালভাট ি মনমিাণ
ইউমনয়ন সড়দ্দক ব্রীে/
কালভাট ি মনমিাণ
গ্রামীণ সড়দ্দক ব্রীে/কালভাট ি
মনমিাণ
সুনামগদ্দঞ্জ ব্রীে/কালভাট ি
মনমিাণ

আরমিমপমপ
লক্ষেমাত্রা

লক্ষেমাত্রার মবপরীদ্দে
োনুয়ারী, ২০১৮
পয িন্ত অেিন

অেিদ্দনর মবপরীদ্দে
বাস্তব সমীক্ষার
েন্য ১০% নমুনা
সংখ্যা

১০০ মক.মম.

৮০ মক.মম.

৮ মক.মম.

১৫০ মক.মম

১১৫ মক.মম

১২ মক.মম.

৭০০ মম.

২৮০ মম.

২৮ মম.

ধমিপার্া ও অষ্টগ্রাম

১০৫০ মম.

৪৬৩ মম.

৪৬ মম.

লাখাই, মমঠামইন ও
কলমাকান্দা

১৬০০ মম.

৫৩৭ মম.

৫৪ মম.

োমেরপুর ও নবীনগর

৭০০ মম.

৭০০ মম.

৭০ মম.

৫০টি

৩২টি

০৪ টি

২৩০ মক.মম.

২২৩ মক.মম.

২৩ মক.মম.

৭

কবাট ল্যামডং ঘাট মনমিাণ

৮

গ্রামীণসড়ক মনমিাণ (ডুদ্দবা
সড়ক সে)

৯

গ্রামীণবাোর উন্নয়ন

৭৮টি

৫১টি

০৫টি

১০

গ্রাম প্রমেরক্ষা অবকাঠাদ্দমা
কায িিম (মেমলপ)

৭৮টি

৬১টি

৬টি

১১

বাোর প্রমেরক্ষা

৫২টি

২৩টি

৩টি

৯০টি

০২টি

০১টি

২৬টি
১০০ মক.মম.

৮টি
৩৫.৮ মক.মম.

১টি
০৪ মক.মম.

৩০৫টি

২১টি

০২টি

২১৩৫০টি

১,১১,০০০টি

১১,৫০০টি

১৩
১৪

মাদ্দকটি কাদ্দলকর্ন কসোর
মনমিাণ
কসচ অবকাঠাদ্দমা (সংখ্যা)
খাল পুনঃখনন

১৫

মবল (সংখ্যা)

১৬

বনায়ন (সংখ্যা)

১২

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

সমীক্ষার
েন্য মনব িামচে উপদ্দেলা

ধমিপার্া, খামলয়াজুমড় ও
বামনয়াচং
সুনামগঞ্জ সির, কমােনগঞ্জ,
মমঠামইন, নামসরনগর,
বামনয়াচং ও লাখাই

িমক্ষণ সুনামগঞ্জ, োেক ও
কিায়ারাবাোর
োেক, মিন, মনকমল ও
নবীনগর
ধমিপার্া, র্াল্লা, মিরাই,
মনকমল, মমঠামইন ও ইটনা
কিায়ারাবাোর, মিরাই,
সরাইল, বামনয়াচং ও
আেমমমরগঞ্জ
বামনয়াচং, বাঞ্ছারামপুর,
িমক্ষণ সুনামগঞ্জ, মিন,
মমঠামইন ও ইটনা
বামনয়াচং, কলমাকান্দা ও
অষ্টগ্রাম
নামসরনগর
মিরাই
োমালগঞ্জ ও মিরাই
সুনামগঞ্জ সির, েগন্নাথপুর
ও িমক্ষণ সুনামগঞ্জ
মিরাই
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িমমক
নং

কায িিমসমূে

আরমিমপমপ
লক্ষেমাত্রা

লক্ষেমাত্রার মবপরীদ্দে
োনুয়ারী, ২০১৮
পয িন্ত অেিন

অেিদ্দনর মবপরীদ্দে
বাস্তব সমীক্ষার
েন্য ১০% নমুনা
সংখ্যা

৫০ মক.মম.

১৮.৩০ মক.মম.

২ মক.মম.

সমীক্ষার
েন্য মনব িামচে উপদ্দেলা

কোমলপ অংর্
১৭

রাস্তার কলাপ কপ্রাদ্দটকর্ন

১৮

গ্রাম প্রমেরক্ষামূলক অবকাঠাদ্দমা
মনমিাণ

২২৪টি

৯০টি

৯টি

১৯

মভদ্দলে ইোরনাল সামভিস

১৬৮টি

১১২টি

১১টি

২০

মকল্লা মনমিাণ

২০টি

১০টি

১টি

ইটনা, ধমিপার্া ও
খামলয়াজুমড়
মনকমল, মমঠামইন ও
োমেরপুর
োেক, মিন, ব্রাহ্মণবামড়য়া
সির, আশুগঞ্জ, নবীনগর ও
নামসরনগর
নামসরনগর

২.৩.২.২ মুখ্য েথ্যিাোর সাক্ষাৎকার
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এর মাধ্যদ্দম কযাগাদ্দযাগ, অবকাঠাদ্দমা মনমিাণ ও েীবনমান উন্নয়দ্দন স্কীম গ্রেণ ও
বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে। উক্ত বাস্তবায়দ্দন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অমফস- সির িপ্তর, কেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অমফস, মনব িােী প্রদ্দকৌর্লীর িপ্তর,
উপদ্দেলা প্রকল্প ব্যবস্থপনা অমফস ও উপদ্দেলা প্রদ্দকৌর্লীর িপ্তদ্দরর সমন্বদ্দয় করা েয়। কসভক্ষ্লত্র মূল্যায়ন স ীক্ষ্ার প্রিান উলেশ্য
অজযলনর েলক্ষ্য তথ্য সংগ্রলহর অন্যত উপায় ধহলসলব প্রকল্প সম্পলকয জ্ঞাত ভেকলহাল্ডার তথা ধহধেপ প্রকলল্পর প্রকল্প পধরচােক, উপপ্রকল্প পধরচােক; ধনব যাহী প্রলকৌ েী, উপপমরচালক (কৃমষ সম্প্রসারণ), কেলা প্রামণসম্পি কমিকেিা, কেলা মৎস্য কমিকেিা, উপদ্দেলা কৃমষ
অমফসার, মনব িােী প্রদ্দকৌর্লী, ধহধেপ প্রকলল্পর ভজো প্রকল্প স ন্বয়কারী, উপদ্দেলা প্রদ্দকৌর্লী ও উপলজো প্রকল্প স ন্বয়কারীগলণর
সাক্ষ্াৎকার গ্রহণ করা হলয়লে। স ীক্ষ্ার স লয়র সী াবদ্ধতা, প্রকলল্পর অবস্থালনর ধবস্তৃধত ইতযাধে ধবলবচনা কলর সম্পূণ য প্রকল্প এোকার
প্রধতধনধিত্বমূেক নমুনা ধহলসলব ৫টি ভজোর ধনব যাধচত ২৮টি উপলজোর ধ্য ভথলক ভ াট ১৮ জলনর ধনি যাধরত প্রশ্ন াোর (সংদ্দযােনী ৮)
াধ্যল সাক্ষ্াৎকার গ্রহণ করা হলয়লে।
২.৩.২.৩ স্থানীয় েনদ্দগাষ্ঠীর আথ ি-সামামেক অবস্থা েমরপ
মনধ িামরে প্রশ্নমালার (সংদ্দযােনী ১) মাধ্যদ্দম প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল স্থানীয় েনগদ্দণর স্বঃ কমিসংস্থান, আথ ি-সামামেক অবস্থার উন্নয়ন,
েীবনযাত্রার মান পমরবেিন পয িদ্দবক্ষণ করা েদ্দয়দ্দে।
২.৩.২.৪ ট্রামফক ও সড়ক ব্যবোরকারী গণনা
মনধ িামরে প্রশ্নমালার (সংদ্দযােনী ২ ও ৩) মাধ্যদ্দম প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল উপদ্দেলা, ইউমনয়ন ও গ্রামীণ সড়ক মনমিাণ পরবেী অবস্থা
মনরুপদ্দণর লদ্দক্ষে মাঠ পয িাদ্দয় মনমবড় পমরবীক্ষদ্দণর মাধ্যদ্দম যানবােদ্দনর সংখ্যা বৃমদ্ধ এবং যাোয়াদ্দের সুমবধা বৃমদ্ধর েথ্য সড়ক
ব্যবোরকারীগদ্দণর মনকট কথদ্দক মোমে েরীদ্দপর মাধ্যদ্দম সংগ্রে করা েদ্দয়দ্দে। যানবােদ্দনর সংখ্যা গণনা করার েন্য এলমেইমি এর
সোয়োয় আরএসএমএস পদ্ধমে প্রদ্দয়াগ করা েদ্দয়দ্দে।
২.৩.২.৫ কভৌে অবকাঠাদ্দমা েমরপ
মনধ িামরে প্রশ্নমালার (সংদ্দযােনী ৭) মাধ্যদ্দম প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর মাধ্যদ্দম প্রকদ্দল্প কভৌে অবকাঠাদ্দমার গুণগেমান মনরুপদ্দণর লদ্দক্ষে মাঠ
পয িায় মনমবড় পমরবীক্ষণ করা েদ্দয়দ্দে।
২.৩.২.৬ িয় কায িিম পয িাদ্দলাচনা
মনধ িামরে প্রশ্নমালার (সংদ্দযােনী ৫) মাধ্যদ্দম মালামাল িয় ও কসবা িয় কায িিম, িরপত্র এবং কায িাদ্দির্ প্রিান পয িদ্দবক্ষণ করা েদ্দয়দ্দে।
২.৩.২.৭ কফাকাস গ্রুপ আদ্দলাচনা
মনধ িামরে প্রশ্নমালার (সংদ্দযােনী ৪) মাধ্যদ্দম মবমভন্ন েথ্য সংগ্রদ্দের েন্য মাঠ পয িাদ্দয় প্রমে কেলা কথদ্দক ২টি কদ্দর কমাট ১০টি এফমেমি
এর আদ্দয়ােন করা েদ্দয়দ্দে। আদ্দলাচনায় উপদ্দেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী, এলমসএস প্রমেমনমধ, মমেলা প্রমেমনমধ, অত্র এলাকার েনপ্রমেমনমধ
এবং প্রকদ্দল্পর সাধারণ উপকারদ্দভাগীগণ অংর্ গ্রেণ কদ্দরন। েথ্য ও মবষয়বস্তুর যথাথ িো যাচাই (validation) এবং ধবলেষলণর
(interpretation)1 জন্য কফাকাস গ্রুপ আদ্দলাচনার (Focus Group Discussion-FGD) আলয়াজন করা হলয়লে।

1

Data Collection Methods for Program Evaluation: Focus Groups. http://www.cdc.gov/healthyyouth/ evaluation/pdf/
brief13.pdf.
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২.৩.২.৮ স্থানীয় পয িাদ্দয়র কমির্ালা (Local level Workshop)
মনধ িামরে প্রশ্নমালার (সংদ্দযােনী ১০) মাধ্যদ্দম খসড়া ধরলপালট যর উপর তা ত সংগ্রহ এবং SWOT Analysis এর জন্য ধকল ারগঞ্জ
ভজোর এেধজইধির অধফস ধ েনায়তলন একটি স্থানীয় প যালয়র ক য াোর আলয়াজন করা হলয়লে। ক য াোয় প্রকল্প পধরচােক, ধনব যাহী
প্রলকৌ েী, কেলা প্রাধণসম্পি কমিকেিা, কেলা মৎস্যসম্পি কমিকেিা, উপপমরচালক (কৃমষ), উপদ্দেলা প্রদ্দকৌর্লী, উপদ্দেলা প্রকল্প
সমন্বয়কারী, কেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী, েনপ্রমেমনধী এবং এেধজইধির সের েপ্তলরর (PMU Office) পরা যকগণ সহ স্থানীয়
প যালয়র ধবধ ন্ন ভেনীর সুফেল াগীগণ উপধস্থত ধেলেন।
২.৩.২.৯ বাস্তব পয িদ্দবক্ষণ (physical observation)
োপ্তধরক ালব প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং তথ্য সংগ্রহকারীগণ কতৃযক সংগৃহীত েথ্য-উপাত্ত াঠ প যালয় সলরজধ লন প যলবক্ষ্ণ করা হলয়লে।
২.৪ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রধক্রয়াকরণ ও ধবলেষণ (Data collection, processing and analysis)
য প্রধতষ্ঠান কতৃযক ১২ (বার) জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ৩ (ধতন) জন
ধনধবড় পধরবীক্ষ্লণর ধনধ ত্ত তথ্য সংগ্রলহর জন্য পরা ক
সুপার াইজার ধনলয়াগ করা হয়। ধনলয়াগপ্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপার াইজারগণলের ধেনব্যাপী প্রধ ক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। উক্ত
প্রধ ক্ষ্ণ কা যক্রল প্রকলল্পর উলেশ্য, ধনধবড় পধরবীক্ষ্লণর উলেশ্য এবং তথ্য সংগ্রলহর পদ্ধধত, ক য এোকা সম্পলকয তথ্য সংগ্রহকারীলের
সম্যক িারণা প্রোণ করা হলয়লে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কতৃযক পূরণকৃত প্রশ্নাবেী প্রাথধ ক তলথ্যর উৎস ধহলসলব ধবলবচনা করা হলয়লে।
সংগৃহীত উপাত্তসমূহ ধবলেষলণর জন্য এসধপএসএস ও এলেে ভপ্রাগ্রা ব্যবহার করা হলয়লে।

েধব- ধনলয়াগপ্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহকারী ও

সুপার াইজারগণলের ধেনব্যাপী প্রধ ক্ষ্ণ

২.৫ মনমবড় পমরবীক্ষণ কায িিদ্দমর সময়মভমত্তক কমি পমরকল্পনা
মনমবড় পমরবীক্ষণ কায িিদ্দমর প্রারমম্ভক প্রমেদ্দবিন কপর্ করার পর কামরগমর ও মিয়ামরং কমমটির অনুদ্দমািনিদ্দম মাঠ পয িাদ্দয় েথ্য
সংগ্রে শুরু করা েকয়দ্দে। সমীক্ষাটির কমি পমরকল্পনা ও সম্পামিে কাে মনদ্দম্ন কিওয়া েলঃ
সারমণ - ০৭ সমীক্ষার কমি পমরকল্পনা
ি: নং
ক)
খ)
গ)
ঘ)

কায িাবলী
চুমক্ত স্বাক্ষর
প্রারমম্ভক প্রমেদ্দবিদ্দনর উপর কটকমনকোল কমমটি কর্তিক পয িাদ্দলাচনা
প্রারমম্ভক প্রমেদ্দবিদ্দনর উপর মিয়ামরং কমমটি কর্তিক পয িাদ্দলাচনা
েথ্য সংগ্রেকারীদ্দির প্রমর্ক্ষণ

ঙ)

বাস্তব পয িদ্দবক্ষণ, মাঠ পয িাদ্দয় েথ্য সংগ্রে ও কায িিম পমরির্িন

চ)

প্রকল্প এলাকায় কসমমনার আদ্দয়ােন
িাটা ককামিং, িাটা এমি, কভমরমফদ্দকর্ন, িাটা প্রদ্দসমসং, িাটা
এনালাইমসস ও ১ম খসড়া প্রমেদ্দবিন প্রস্তুে
১ম খসড়া প্রমেদ্দবিদ্দনর উপর কটকমনকোল কমমটি কর্তিক পয িাদ্দলাচনা
১ম খসড়া প্রমেদ্দবিদ্দনর উপর মিয়ামরং কমমটি কর্তিক পয িাদ্দলাচনা
২য় খসড়া প্রমেদ্দবিন প্রস্তুে ও োেীয় পয িাদ্দয়র কসমমনাদ্দর চূড়ান্ত খসড়া
প্রমেদ্দবিন উপস্থাপন

ে)
ে)
ঝ)
ঞ)

সময়
০৫/০২/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
১৫/০২/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
২৬/০২/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
১৪/০৩/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
১৬/০৩/২০১৮ কথদ্দক ১৫/০৪/২০১৮
(সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
০৭/০৪/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
১৬/০৪/২০১৮ কথদ্দক ২৫/০৪/২০১৮
(সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
২৬/০৪/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
৩০/০৪/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)
৩০/০৫/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)

(ট)

কটকমনকোল কমমটি কর্তিক চূড়ান্ত প্রমেদ্দবিন পয িাদ্দলাচনা

০৫/০৬/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)

(ঠ)

মিয়ামরং কমমটি কর্তিক চূড়ান্ত প্রমেদ্দবিন পয িাদ্দলাচনা

১০/০৬/২০১৮ (সম্পামিে েদ্দয়দ্দে)

(ি)

চূড়ান্ত প্রমেদ্দবিন ইংদ্দরমেদ্দে অনুবাি করণ ও িামখল

৩০/০৬/২০১৮ (অনুমানকৃে)
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র্তেীয় অধ্যায়
বাস্তবায়ন অগ্রগমে প যালোচনা
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা এবং েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংদ্দর্ামধে) প্রকদ্দল্পর প্রধতলবেন কাে অথ যাৎ োনুয়ারী, ১৮ পয িন্ত
ক্র পুমঞ্জভূত ভ ৌত ও আধথ যক অগ্রগধত, অংগধ ধত্তক অগ্রগধত ধবলেষণ ও প যালোচনা করা হলয়লে। পরবধতযলত এই অধ্যালয় ধিধপধপলত
উলেধখত বাধষ যক ক পয ধরকল্পনার সধহত প্রধতলবেনকাে পয িন্ত প্রকল্প বাস্তবায়লনর তুেনামূেক ধচত্র প যালোচনা করা হলয়লে। প্রকলল্পর
বাস্তব অবস্থার সালথ তুেনামূেক ধববরণী প্রোলনর াধ্যল তা ধবলেষণ করা হলয়লে। এ োড়াও প্রকলল্প নারীর অং গ্রহলণর অংগধ ধত্তক
হালরর তুেনামূেক ধচত্র ও তা প যালোচনা সহ উপস্থাপন করা হলয়লে (ধচত্র ২ ও ৩)। এোড়াও প্রকল্প বাস্তবায়লনর স স্যাধে ধচধিত কলর
এর কারণসহ ধবলেষণ, প যালোচনা ও ধবষ্যত সুপাধর সমুহ অন্তভূযক্ত করা হলয়লে।
৩.১ প্রকদ্দল্পর বের মভমত্তক ব্যয় মববরণী ও অগ্রগধত
ধনলের েলক প্রকদ্দল্পর বের মভমত্তক ব্যয় মববরণী ও অগ্রগধত উপস্থাপন করা হে:
সারমণ - ০৮ প্রকদ্দল্পর বের মভমত্তক ব্যয় মববরণী ও অগ্রগধত
(লক্ষ টাকা)

অথ ি বের

ধিধপধপ সংস্থান

এধিধপ বরাে

ভ াট ব্যয়

বের-২ (২০১২-১৩)

২,৪৮১.৯৮

২,২৪৬.০০

বের-৩ (২০১৩-১৪)

৯,৯৬৭.৩৫

বের-৪ (২০১৪-১৫)

আধথ যক অগ্রগধত
বাধষ যক

ক্র পুধঞ্জত

২,১৯১.৮০

৯৭.৫৭ %

২.০০ %

৯,০০০.০০

৮,৮৩৪.৭২

৯৮.১৬ %

১০.২৪ %

২০,৫৪৩.৩২

১৭,৪০০.০০

১৭,৩২৬.৪৯

৯৯.৫৮ %

২৬.৩৪ %

বের-৫ (২০১৫-১৬)

২০,৬৮৪.৪৯

১৭,০০০.০০

১৫,৪২৫.১৮

৯০.৭৪ %

৪০.৬৭ %

বের-৬ (২০১৬-১৭)

২০,০৩৮.১০

২১,০০০.০০

১৪,০৩১.৬৬

৯৯.৮৭ %

৫৩.৭১ %

বের-৭ (২০১৭- মাচ ি, ১৮)

২০,১১৪.৩৬

২১,২৪৯.৫৭

৭,৪৬৮.৮৫

৬৭.৯০ %

৬০.৬৫ %

বের-৮ (২০১৮-১৯)

১৩,৮০২.৪০

১৯,৭৩৬.৪৩

-

-

কমাট (২০১১-১৯)

১০৭,৬৩২.০০

১০৭,৬৩২.০০ ৬৫২৭৮.৭০

-

প্রকদ্দল্পর বের মভমত্তক ব্যয় মববরণী ও অগ্রগধতর বাস্তব অগ্রগধতর অবস্থা উপস্থাধপত সারধণ ও বার ভেখধচত্র ধবলেষণ করলে ভেখা ায়
ভ , প্রকলল্পর শুরুলত ২০১২-১৩ অথ ি বেদ্দর অথ ি বরাে ধেে সবলচলয় ক (২,৪৮১.৯৮ েক্ষ্ টাকা)। তলব অথ ি ব্যলয়র অগ্রগধত ধেে
সলন্তাষজনক (৯৭.৫৭%)। ২০১২-১৩ সালে প্রকল্প কা যক্র শুরু হলত োপ্তধরক ধবধ ন্ন প্রস্তুধতর প্রলয়াজলন ৩-৪ াস াস ভেলগ ায়, ার
কারলণ কাজ শুরু করলত এই স য়টুকুর প্রলয়াজন হয় এবং এর ফলে অথ য ব্যয়ও ক হয়। অন্য ধেলক ২০১৪-১৫ অথ ি বেলর অথ ি ব্যলয়র
অগ্রগধত ধেে অতযন্ত াে (৯৯.৫৮%) ভকননা উক্ত বেলর শুষ্ক ভ ৌসুল র স য়কাে ভব ী হওয়ায় কাজ করার জন্য ভব ী স য় পাওয়া
ায়। ২০১৫-১৬ অথ ি বের শুষ্ক ভ ৌসুল র ভ লষর ধেলক আগা বন্যার পাধন আসার কারলণ কাজ করার স য় এ বেরও তুেনামূেক ালব
ক পাওয়া ায় এবং এর ফলে ব্যয়ও ক হয়।
অন্যধেলক ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ সালে ও অগ্রগধত ধিধপধপলত সংস্থানকৃত অলথ যর ভচলয় থাক্রল ৩১৪৩.৩২ এবং ৩৬৮৪.৪৯ েক্ষ্
টাকা এধিধপ বরাে পাওয়া ায় (ধচত্র ৩)। ২০১৭ সালের াচ য ালস হঠাৎ আগা বন্যায় স স্ত োওর সম্পূণ য ালব িাধবত হওয়ার কারলণ
ঐ বের োওদ্দর ভ ৌত অবকাঠাল ধন ায লণ ব্যপক স স্যার সম্মুখীন হলত হয়। পরবতীলত কাজ শুরু করার স য় হাওকরর এই প্রকট
প্রধতবন্ধকতালক ধবলবচনায় ভরলখ কাজ করা হয় এবং এর ফলে সলন্তাষজনক অগ্রগধত সাধিত হয় (৯৯.৮৭%) (ধচত্র ২)।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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ধচত্র ১ - প্রকদ্দল্পর বের মভমত্তক ব্যয় মববরণী ও অগ্রগধত

ধচত্র: ২. প্রকদ্দল্পর বের মভমত্তক ব্যয় মববরণী ও অগ্রগধত

ধচত্র ২ - এধপ্রে, ১৮ পয িন্ত ক্র পুধঞ্জত ভ ৌত ও আধথ যক অগ্রগধত

ধচত্র ৩. প্রকলল্পর কমাট মিমপমপ সংস্থান,এমিমপ বরাে ও কমাট ব্যয়
২০১৭-১৮ সালে প্রাকৃধতক কারলণ ক্ষ্মেগ্রস্ত হওয়া কাজগুলো সহ চেধত অথ য বেলরর কাজসমূহ এখন পূণ য উলযাল এধগলয় চেলে এবং এ
প যন্ত এ বেভরর ৬৭.৯০ % অগ্রগধত এখন প যন্ত খুবই সলন্তাষজনক এবং আ া করা ালে ভ , চেধত অথ য বেলরর ভ লষ কাধিত
েক্ষ্য াত্রা অধজযত হলব। ভকননা ক্র পুধঞ্জত েক্ষ্য াত্রা ৬০.৬৫% এরই লধ্য অধজযত হলয়লে া উলেধখত সারমণ ও পাই চালট যর াধ্যল
সুস্পষ্ট ালব বুঝা ায়।
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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৩.২ সব িদ্দর্ষ এধপ্রে/১৮ পয িন্ত প্রকদ্দল্পর অংগমভমত্তক বাস্তবায়ন লক্ষেমাত্রা ও অগ্রগমে
প্রকদ্দল্পর শুরু ভথলক এধপ্রে/১৮ পয িন্ত অংগমভমত্তক বাস্তবায়ন লক্ষেমাত্রা ও অগ্রগমে ধনলের সারধণলত উপস্থাপন করা হে:
সারমণ - ০৯ এধপ্রে, ২০১৮ পয িন্ত অংগমভমত্তক বাস্তবায়ন লক্ষেমাত্রা ও অগ্রগমে
(লক্ষ টাকা)
িঃনং

অংদ্দগর নাম

১
২
ক) রােস্ব:
১.
অমফসারদ্দির কবেন
২.
কমিচারীদ্দির কবেন
৩.
কমিকেিা কমিচারীদ্দির ভাো
৪.
সরবরাে ও কসবা
৪.১ ভ্রমণ ব্যয়
৪.২

কপদ্দট্রাল ও লুমব্রদ্দকে

৪.৩
৪.৪
৪.৫

৫.১

প্রমর্ক্ষণ ব্যয়
সভা ও কসমমনার
ব্যবস্থাপনা ব্যয়
এমআইএস/সফটওয়ার
সোয়ো
পরামর্িক
সাদ্দভ ি
অমিট
অপাদ্দরটিং, খরচ, প্রমর্ক্ষণসে
মবমভন্ন ব্যদ্দয়র আরমপএ
খরদ্দচর ভোট ট্যাক্স ও
অন্যান্য ব্যয় (মপএমইউ,
কেলা ও উপদ্দেলা অমফস
পয িাদ্দয়)
কমরামে, সংরক্ষণ ও
পুনব িাসন
যানবােন কমরামে

৫.২

গ্রামীণ সড়ক ও কালভাট ি

৫.৩

জে ান

৪.৬
৪.৭
৪.৮
৪.৯

৪.১০

৫.

১ম সংদ্দর্ামধে মিমপমপ
কমাোদ্দবক লক্ষেমাত্রা
কভৌে
আমথ িক
৩
৪
১১৩ েন
২০১ েন
--

৪৫৩৩.৮৩
৩৪৬৬.৩৫
০.০০

১৬০ েন
২৬৯টি
যানবােন
৪২৭২ ব্যাচ
৫৪টি
২৩২৩ েন

ভ াট ব্যলয়র
তকরা হার
৭

২১৮৫.০২ (৪৪%)
১৭৪১.৫৩ (৫০%)
০.০০

০.০২০৩
০.০১৬২
০.০০০০

৯৯০.৯০

-

৪৭০.৬৪ (৪৭%)

০.০০৪৪

১০৩৩.৮৫

-

৫২৫.৭৪ (৫১%)

০.০০৪৯

৫৫৪২.৩২
২৮৯.৪৩
২৯০.১৬

২৩৪৩
৫২
-

২০৩০.৪৭
৮২,৫৩ (২৯%)
৬৩.৮১ (২২%)

০.০১৮৯
০.০০০৮
০.০০০৬

১টি

১০০.০০

-

৩.০০ (৩%)

০.০০০০

১৪ েন
১৭টি
৯৭৫টি

১৪৪২.৪০
২০০৬.২৫
১৮২.৮১

-

৬২২.৮৩ (৪৩%)
২৪৮.৫৫ (১২%)
৬.৯৫ (৪%)

০.০০৫৮
০.০০২৩
০.০০০১

কথাক

৬২৮০.৪৮

-

২৬৯০.৯৬ (৪৩%)

০.০২৫০

২৫৯টি
১৩৬০
মকঃমমঃ
১০ টি
রােস্ব উপদ্দমাটঃ

(খ) মূলধন
৬.
সম্পি সংগ্রে / িয়
কমাটরযান (বাইসাইদ্দকল৬.১ ১০০+ কমাটর সাইদ্দকল১০৫ + েীপ-০২)
৬.২ েলযান
৬.৩ যন্ত্রপামে
কমম্পউটার ও সরঞ্জাম
৬.৪ এমআইএস/সফটওয়ার
সোয়ো

জুলাই/১২ কথদ্দক এধপ্রে/১৮ পয িন্ত
িমপুমঞ্জে অগ্রগমে
কভৌে
আমথ িক
৫
৬

৪৬৩.৭৫
১৮৪০.০০
মকঃমমঃ
৭১.৪০

০.০০০০

-

১৮৫.৮৪

০.০০১৭

-

০.০০ (০.০০%)

০.০০০০

-

১০.০৮ (১৪%)
১০৬৯৭.৯৭
(৩৭%)

০.০০০১

২৮৫৩৩.৯৪

০.০৯৯৪

২১৮টি

৭৬৫.১৬

২১২ টি

৫৫৬.০৭ (৪০%)

০.০০৫২

৯টি
২০ কসট

১১৭.০০
১৩৭.০০

০৪টি
-

৭৯.৬৯ (৬৮%)
১৩৪.১৫ (৯৮%)

০.০০০৭
০.০০১২

১৬৮টি

১৪২.৩০

১৬১ ভসট

৭৩.৫৮ (৫৩%)

০.০০০৭

৬.৫

আসবাবপত্র

২০ কসট

১০৩.০০

২০ ভসট

৬.৬

কমমর্নামরে

২৪টি

৪৩.৫০

২৪ টি

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

১০৯.৪৭
(১০৬.৪৭%)
৪৩.২০ (৯৯%)

০.০০১০
০.০০০৪
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১ম সংদ্দর্ামধে মিমপমপ
কমাোদ্দবক লক্ষেমাত্রা
কভৌে
আমথ িক
২১ একর
২২০.৫০

িঃনং

অংদ্দগর নাম

৭.
৮

ভূমম ও অন্যান্য সম্পি সংগ্রে
মনমিাণ ও পূেি

৮.১

উপদ্দেলা সড়ক উন্নয়ন

১০০ মকঃমমঃ

৮০০০.০০

৮.২

ইউমনয়ন সড়ক উন্নয়ন

১৫০ মকঃমমঃ

১০৫০০.০০

৮.৩

কমমউমনটি সড়ক উন্নয়ন

৩৫০
মকঃমমঃ

১৭৩৫০.০০

৭০০ মমঃ

২৪৬০.০০

১০৫০ মমঃ

৩০০০.০০

১৬০০ মমঃ

৩৩৯০.০০

৭০০ মমঃ

৮.৪
৮.৫
৮.৬
৮.৭

উপদ্দেলা সড়দ্দক
ব্রীে/কালভাট ি উন্নয়ন
ইউমনয়ন সড়দ্দক
ব্রীে/কালভাট ি উন্নয়ন
কমমউমনটি সড়দ্দক
ব্রীে/কালভাট ি উন্নয়ন
সুনামগদ্দঞ্জ ব্রীে/কালভাট ি
উন্নয়ন

৮.৮

গ্রাম প্রমেরক্ষা উন্নয়ন

৮.৯
৮.১০

কসচ অবকাঠাদ্দমা
ঘাট উন্নয়ন

৮.১১

মাটির কাে

৮.১২
৮.১৩
৮.১৪
৮.১৫
৮.১৬

গ্রাম বাোর উন্নয়ন
মাদ্দকটি কাদ্দলকর্ন কসোর
বাোর প্রমেরক্ষা উন্নয়ন
নতুন উদ্ভাবনী অবকাঠাদ্দমা
মবল উন্নয়ন

৮.১৭

খাল খনন ও পুনঃখনন

৮.১৮

বৃক্ষ করাপণ

৮.১৯
৮.২০
৮.২১
৮.২২
৮.২৩
৮.২৪
৯.
১০.

প্রাকৃমেক উপাদ্দয় গ্রাম
প্রমেরক্ষা উন্নয়ন
আন্তঃ গ্রামীণদ্দসবা
মদ্দিল গ্রাম
মকল্লা উন্নয়ন
ভোটিবার সেকাদ্দরর মবদ্দলর
পাড় প্রমেদ্দরাধ পরীক্ষামূলক
পাইলটিং
উপদ্দেলা / ইউমনয়ন সড়দ্দক
ঢাল প্রমেদ্দরাধক পরীক্ষামূলক
পাইলটিং
মফমেকোল কদ্দেনদ্দেমি
প্রাইস কদ্দেনদ্দেমি

জুলাই/১২ কথদ্দক এধপ্রে/১৮ পয িন্ত
িমপুমঞ্জে অগ্রগমে
কভৌে
আমথ িক
০.০০
৮৬.৫ মকঃমমঃ
(৮৭%)
১২৯.৫
মকঃমমঃ(৮৬%)
২৫৭.৫ মকঃমমঃ
(৭৪%)
২৭৯ মমঃ
(৪০%)
৪৯৩ মমঃ
(৪৭%)

৭৮৭১.১২ (৯৮%)
১০৩৬৯.৩৬
(৯৯%)
১৪৭৭৫.৫২
(৯৯%)

ভ াট ব্যলয়র
তকরা হার

০.০৭৩১
০.০৯৬৩
০.১৩৭৩

৬৬৯.৯৪ (২৭%)

০.০০৬২

১১১১.৭৯ (৩৭%)

০.০১০৩

৬২২ মমঃ(৩৯%)

১৪৮২.১০ (৪৪%)

০.০১৩৮

১৩৭২.০০

৭০০ মমঃ
(১০০%)

৭৮ টি গ্রাম

৪৬৮০.০০

৬১ গ্রাম (৭৮%)

২৬টি
৫০টি

১০৪০.০০
১২৩০.০০

০.০০৩৩
০.০০৮১

২৫০মকঃমমঃ

১৩৫০.০০

৭৪.১১ (৫%)

০.০০০৭

৭৮টি
৯০টি
৫২টি
১৫টি
৩০৫টি

২২৫০.০০
৩৩০.০০
১৫৬০.০০
১৫০.০০
২৭১০.০০

১৪০৫.৯৭ (৬২%)
৪.৫১ (১%)
৮৫৬.৯৯(৫৫%)
০.০০
৪৫৮.৪৮ (১৭%)

০.০১৩১
০.০০০০
০.০০৮০
০.০০০০
০.০০৪৩

১০০ মকঃমমঃ

১৮০০.০০

৬৪২.৫৪(৩৬%)

০.০০৬০

২১৩৫০০টি

৭০.০০

১৬টি (৬২%)
২৫ টি (৫০%)
২২ মকঃমমঃ
(৯%)
৫৪টি (৬৯%)
১ (১%)টি
৪০টি (৭৭%)
০
৪১ টি (১৩%)
৩৯ মকঃমমঃ
(৩৯%)
১৮১০০০টি
(৮৫%)

১৩৩৬.৯৩
(৯৭%)
৪১৩৩.৬৭
(৮৮%)
৩৫৪.৮৭ (৩৪%)
৮৭৩.৪০ (৭১%)

৩৬.৩৪(৫২%)

০.০০০৩

২২৪টি

৩১৩৫.০০

১১৪টি (৫১%)

২১০৮.৬৫(৬৭%)

০.০১৯৬

১৬৮টি
৫টি
২০টি

২৬৮৪.০০
৪৬২.০০
১৯৩.০৫

১৩৫টি (৮০%)
০ (০%)
৫টি (২৫%)

২০৪২.৪১ (৭৬%)
০.০০(০%)
৮৯.৯৩(৫৪%)

০.০১৯০
০.০০০০
০.০০০৮

৫০টি

১৮৫.৫৮

৬টি (১২%)

১.০২ (১%)

০.০০০০

৫০ মকঃমমঃ

৫০২.৯৮

২১.৫ মকঃমমঃ
(৪৩%)

৪৪৩.৭২ (৮৮%)

০.০০৪১

-

১৪৩৫.০০
৫৭৩০.০০

-

৭৯০৯৮.০৭

-

উপদ্দমাট (খ) মুলধন

সব িদ্দমাট (ক+খ) ১০৭৬৩২.০০

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

৬৫.৭৪(%)

০.০১২৪
০.০৩৮৪

০.০০
০.০০
৫৪৫৮৮.০০
(৬৯%)
৬৩৭০৭.৭৮
(৬০.৬৬%)
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৩.৩ প্রকলল্পর উলেলশ্যর সালথ অযাবধি উন্নয়নমূেক কালজ অধজযত অগ্রগধতর তুেনামূেক ধববরণী ( তকরা হার)
৩.৩.১ ভ াগাল াগ অবকাঠাল া (কলম্পালনন্ট - ১)
ভ গাল াগ অবকাঠাল া ধন ায লণর ভক্ষ্লত্র সবলচলয় ভব ী অগ্রগধত হলয়লে সুনামগদ্দঞ্জ ব্রীে/কালভাট ি উন্নয়ন কাদ্দে। কযখাদ্দন ৯৭% অথ ি ব্যদ্দয়
কভৌে অগ্রগমে েদ্দয়দ্দে ১০০%। এরপর রদ্দয়দ্দে ইউমনয়ন সড়ক উন্নয়ন, কযখাদ্দন ৮৬% অথ ি ব্যয় কদ্দর ৯৯% সড়ক মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে
এবং উপদ্দেলা সড়ক উন্নয়দ্দন ৮৭% অথ ি ব্যদ্দয় ৯৮% কভৌে অগ্রগমে সামধে েদ্দয়দ্দে (মচত্র ৪)।

ধচত্র ৪- ভ াগাল াগ অবকাঠাল ার অগ্রগধত (%)
কম সময় ও কম খরদ্দচ গন্তব্যস্থাদ্দন গমন, পণ্য সামগ্রী পমরবেণ, োত্র-োথীদ্দির মর্ক্ষা প্রমেষ্ঠাদ্দন যাোয়াে ইেোমি কসবায় মেমলপ
প্রকদ্দল্পর মনমিাণকৃে সড়ক, ব্রীে ও কালভাট িগুদ্দলা বেিমাদ্দন উপদ্দযাগী ভূামমকা রাখদ্দে। কৃমষে ফসল উৎপািদ্দনর পর কৃষকরা এখন
োদ্দির ফসল মনরাপদ্দি বাড়ী মনদ্দে পারদ্দেন। অন্যমিদ্দক মনমমিে ঘাটগুদ্দলা মানুষ এবং পণ্যসামগ্রী পারাপাদ্দরর কক্ষদ্দত্র মবদ্দর্ষ ভূমমকা
করদ্দখ চলদ্দে।
এসকে ভ ৌত অবকাঠাল াসমুহ ধন ায লণ োওর অঞ্চলে সািারণত: ৪-৫ ালসর ভব ী কালজর স য় পাওয়া ায় না। ধবল ষ কলর আগা
বন্যা, ভ ৌত অবকাঠাল া ধন ায ণ কালজর সবলচলয় বড় চযালেঞ্জ। ার ফেশ্রুধতলত আধথ যক ও ভ ৌত উ য় ভক্ষ্লত্রই অগ্রগধত বািাগ্রস্ত হয়।
অন্যধেলক িান কাটা শুরু হলে েধ ক স্বল্পতা ভেখা ভেয় এবং মুজুরীও অলনকাংল ভবলড় ায়।

েধব - উপলজো সড়ক

েধব - ব্রীজ

েধব - ভবাি ল্যাধডং ঘাট

শুষ্ক ভ ৌসুল র শুরুলতই কাজ শুরু করলত হলব এবং সকে দ্রব্যসা গ্রী একসালথ এলন, অধিক েধ ক একসালথ ধনলয়াগ প্রোলনর াধ্যল
ভ ৌত অবকাঠাল া ধন ায ণ কাজ দ্রুত ভ ষ করার ব্যবস্থা ভনওয়ার প্রলয়াজন।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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৩.৩.২ কধ উধনটি অবকাঠাল া (ধহধেপ) (কলম্পালনন্ট - ২)
ধহধেপ অংল র কধ উধনটি অবকাঠাল া উন্নয়লন সবলচলয় ভব ী উন্নয়ন গ্রা প্রধতরক্ষ্া উন্নয়ন খালত। ার আধথ যক অগ্রগধত ৭৮% এবং
ভ ৌত অগ্রগধত ৮৮%। অন্যধেলক উক্ত কলম্পালনলে কধ উধনটি সড়ক উন্নয়লন সবলচলয় ভব ী আধথ যক অগ্রগধত ৯৯% সাধিত হলয়লে।

ধচত্র ৫ - কধ উধনটি অবকাঠাল ার অগ্রগধত (ধহধেপ)

ার ধবপরীলত ভ ৌত অগ্রগধত ৭৮%। জায়গা না পাওয়ার কারলণ ালকযট কালেক ন ভসন্টার ধন যালণর অগ্রগধত খুবই ক (১%) া
সলন্তাষজনক নয়। ভসচ অবকাঠালনা ধন ায লণর অগ্রগধতও অলনক ক (৩৪%) এবং তা ৬২% আধথ যক অগ্রগধতর ধবপরীলত (ধচত্র ৫)। ভসচ
অবকাঠালনা ধন ায লণর স য় জধ লত চাষাবাে চো এবং শুষ্ক ভ ৌসুল র ভ ষ ধেলক পাধন চলে আসার কারলণ এলক্ষ্লত্র ভ ৌত অগ্রগধত
ধকছুটা ন্থর, ধকন্তু চাধষলের ালঝ এর ব্যাপক চাধহো রলয়লে।

েধব: ইউধনয়ন সড়ক

েধব: গ্রা ীণ সড়ক

েধব: গ্রা ীণ বাজার ভ ি ধন ায ণ

স্থানীয় প্র াসন, এ এ ধস ও সংধেষ্ট জনপ্রধতধনধিলের সালথ আোপ আলোচনার াধ্যল ালকযট কালেক ন ভসন্টালরর জন্য জায়গার
ব্যবস্থা করা ভ লত পালর এবং ভসচ অবকাঠালনা ধন ায লণর জন্য শুষ্ক ভ ৌসু শুরুর সালথ সালথই কাজ শুরা করা হলে এ ভক্ষ্লত্র সাধব যক
অগ্রগধত ভবলড় ালব।
৩.৩.৩ কধ উধনটি অবকাঠাল া (কযাধেপ) (কলম্পালনন্ট - ২)
কধ উধনটি অবকাঠাল া কযাধেপ ধন ায লণর ভক্ষ্লত্র উপলজো/ইউধনয়ন সড়লক ঢাে প্রধতলরািক পরীক্ষ্ামূেক পাইেটিং অবকাঠাল া
ধন যালণ ৪০% আধথ যক অগ্রগধতর ধবপরীলত ভ ৌত অগ্রগধত ৮৮% অধজযত হয়, া এ ককম্পাভনলন্টর লধ্য সবলচলয় ভব ী অগ্রগধত।
আন্তঃগ্রা ীণ ভসবা খালতর অবকাঠাল ার ভক্ষ্লত্র কধ উধনটি ল্যাধিন ও টিউবওলয়ে সহ এক বাড়ী ভথলক অপর বাড়ী প যন্ত সড়ক ধন যাণ
করা হলয়লে। এভক্ষ্লত্র ৮৮% আধথ যক অগ্রগধতর ধবপরীলত ৭৬% ভ ৌত অগ্রগধত সাধিত হলয়লে। লিে ধ লেলজর স্থান না পাওয়ার
কারলণ এটি স্থাপন করলত ধবেম্ব হলেও বতয ালন এর কাজ চেলে। নতুন উদ্ভাবনী অবকাঠাল া স্থান ধনি যারণ না হওয়ায় এটি শুরু করা
ায় ধন। ধকোর ভক্ষ্লত্র ২৫% আধথ যক অগ্রগধতর ধবপরীলত ভ ৌত অগ্রগধত ৫৪% এবং আগা বন্যায় জরুরী ধ ধত্তলত ফসে কাটার পর
ফসে সংরক্ষ্ণ ও াড়াই এ ধকোর ভূধ কা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য।
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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েধব: যাটিবার ব্যবহালর গ্রা ীণ সড়লকর
ভলাপ ভপ্রালটক ন

েধব: গ্রা প্রধতরক্ষ্া ভেওয়াে ধন ায ণ

েধব: গ্রা ীণ অ যন্তরীণ সড়ক

লিে ধ লেলজর স্থান না পাওয়ার কারলণ এটি স্থাপন করলত ধবেম্ব হলেও বতয ালন এর কাজ চেলে। নতুন উদ্ভাবনী অবকাঠাল া স্থান
ধনি যারণ না হওয়ায় এটি শুরু করা ায় ধন। ধকোর ভক্ষ্লত্র ২৫% আধথ যক অগ্রগধতর ধবপরীলত ভ ৌত অগ্রগধত ৫৪% এবং আগা বন্যায়
জরুরী ধ ধত্তলত ফসে কাটার পর ফসে সংরক্ষ্ণ ও াড়াই এ ধকোর ভূধ কা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য।

েধব: গ্রা ীণ অ যন্তরীণ সড়লকর সালথ সংধেষ্ট টিউবওলয়ে ও
কধ উধনটি স্যাধনটাধর টয়লেট

েধব: আগা বন্যার কবে ভথলক ফসে রক্ষ্ালথ য প্রকল্প ভথলক ধনধ যত
ধকো

২০১৭ সালের আগা
বন্যায় ধকোর াধ্যল
প্রায় ৩,০০০ ন িান
রক্ষ্া করা হলয়লে।
প্রাকৃধতক উপালয় গ্রা
প্রধতরক্ষ্া উন্নয়ন হাওর
অঞ্চলের জন্য একটি
জরুরী কাজ ভ ভক্ষ্লত্র
৫১% অধথ যক অগ্রগধতর
ধবপরীলত ৬৭% ভ ৌত
অগ্রগধত হলয়লে। ধকন্তু
ধচত্র ৬ - কধ উধনটি অবকাঠাল া
যাটিবার
সহকালরর
(কযাধেপ)
ধবলের পাড় প্রধতলরাি পরীক্ষ্ামূেক পাইেটিং এর অগ্রগধত ধবে হস্তান্তর না পাওয়ার কারলণ অগ্রধত ১২% আধথ যক অগ্রগধতর ধবপরীলত
াত্র ১% (ধচত্র ৬)। স্থানীয় প্র াসন, এ এ ধস ও সংধেষ্ট জনপ্রধতধনধিলের সালথ আোপ আলোচনার াধ্যল জায়গা খুলজ ধনলয় ধকো
ও লিে গ্রা প্রধতষ্ঠার েক্ষ্য াত্রা অজযন করা ভ লত পালর। নতুন উদ্ধাবনী অবকাঠাল ার কাজ শুরু করা প্রলয়াজন এবং প্রলয়াজলন
অন্যান্য সংস্থার অধ জ্ঞতালক কালজ োগালত হলব।
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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৩.৩.৪ কধ উধনটি সম্পে ব্যবস্থপনা (কলম্পালনন্ট - ৩)
কধ উধনটি সম্পে ব্যবস্থপনা কলম্পালনলন্টর ভক্ষ্লত্র সবলচলয় ভব ী
অগ্রগধত সাধিত হলয়লে জেজ বৃক্ষ্ ভরাপন। ার আধথ যক অগ্রগধত
৮৫% এবং ভ ৌত অগ্রগধত ৫২%। অন্যধেলক ধবে উন্নয়লনর
ভক্ষ্লত্র আধথ যক ও ভ ৌত অগ্রগধত াক্রল ১৩% এবং ১৭% ধকন্তু
খাে খনন ও পুন:খনলন অগ্রগধত থাক্র ৩৯% ও ৩৬%
পধরেধক্ষ্ত হয় (ধচত্র ৭)।
এ ভক্ষ্লত্র এখনও প্রথ ত ১৩৪টি ধবে হস্তান্তর না পাওয়ার কারলণ
খনন ও পুন:খনলনর কাজ করা সম্ভব হয়ধন। অন্যধেলক ২০১৭
সালে োওদ্দর সংগঠিত ব্যধতক্র ি ী আগা বন্যা ধহসালব
পধরধচত ধেে তাঁর কারলণ ধবে ও খাে খনন এবং পুন:খনন কাজ
শুরু করা হলেও বা বািাগ্রস্থ হয়। তলব চেধত বের উক্ত কাজ
ধচত্র ৭ - কধ উধনটি সম্পে ব্যবস্থাপনা অগ্রগধত (%)
পুলরােল চেলে। ভ লহতু ধবে ও খাে খনন এবং পুন:খনন হে াটির কাজ তাই আগা বন্যার কারলণ াটির কাজ ভ ন ধবধিত না হয়,
ভস জন্য োওদ্দর জানুয়ারী ালসর লধ্য কাজ শুরু করলত হলব। অন্য ধেলক ভূধ ন্ত্রণােয় কতৃযক অবধ ষ্ট ধবেসমূহ ধহধেপ প্রকলল্পর
ধনকট হস্তান্তর করণ জরুরী।

েধব: ধবলে স্থাধপত ৎস্য অ য়াে

েধব: খাে খনন

েধব: ধহজে-করচ গালের নাস যাধর

৩.৩.৫ েীবনমান সংরক্ষণ (কলম্পালনন্ট - ৪)
প্রকল্পভুক্ত ভজোগুলোলত উপকারল াগীলের জীবন ান উন্নয়লন র্ষ্য উৎপািন বৃমদ্ধর েলক্ষ্য, বহুমুখী ফসলের আবাে অথ যাৎ িপ
িাই ারধসধফলক ন, গ্রা ীণ পুকুলর মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা, পশু সম্পি উন্নয়নকদ্দল্প েরুমরভাদ্দব উন্নয়ন কমিসূমচ গ্রেণ কদ্দর মবমভন্ন
প্রির্িণী স্থাপলনর াধ্যল উপকারল াগীলের লধ্য উন্নত ও আধুধনক উৎপােন প্রযুধক্ত ধবস্তার, ক্ষুদ্র ও প্রামন্তক কৃষকদ্দির মবদ্দর্ষ কদ্দর
িমরদ্র েনগদ্দণর সমিয় অংর্গ্রেণ মনমিে কদ্দরদ্দে। এোড়া গ্রাম পয িাদ্দয় কমিেীন গরীব মানুষদ্দিরদ্দক যথাযথ প্রমর্ক্ষণ প্রিাদ্দনর মাধ্যদ্দম
িক্ষ েনর্মক্তদ্দে রুপান্তর করা; োদ্দিরদ্দক মসআইমে সংগঠন সৃমষ্ট কদ্দর উৎপািদ্দনর সাদ্দথ সম্পৃক্ত করণ, মবমভন্ন িপ্তর সংস্থা, কিোমবদ্দিো, পণ্য সরবরােকারী মিলার, কসবা প্রিানকারী সরকারী িপ্তর সংস্থার সাদ্দথ সংদ্দযাগ করণ, িামরদ্রো হ্রাস ও কবকারত্ব দূরীকরদ্দন
আত্ম- কমি সংস্থান সৃমষ্টদ্দে কবর্ ভূমমকা করদ্দখদ্দে। উদ্দল্লখ্য কয, স্থানীয় সম্পদ্দির সব িাত্মক ও সদ্দব িাত্তম ব্যবোদ্দরর লদ্দক্ষে আবামি েমম,
গ্রামীণ পুকুর, উন্মুক্ত েলার্য় (মবল/োওর) োঁস মুরগী ও গবামিপশু সে মবমভন্ন আয় বধ িণমূলক কমিকাদ্দডর মাধ্যদ্দম োওর অঞ্চদ্দলর
উপকারদ্দভাগীদ্দির েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এই কদ্দম্পাদ্দনদ্দের অন্যেম কাে। েীবন যাত্রার মান উন্নয়দ্দনর লদ্দক্ষে এ কলম্পালনন্ট এর
াধ্যল উপকারল াগীলের স্বঃ কমি-সংস্থাদ্দনর মাধ্যদ্দম আত্মমনভিরর্ীল কদ্দর তুেলে।
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েধব: োওদ্দর ভ ড়া পােলনর াধ্যল েধরদ্র
ধহোলের জীবন ান উন্নয়ন করলে

েধব: োওদ্দর পধতত জধ লত প্রকল্প কতৃযক
ো জনক ভবগুনচাষ সম্প্রসাধরত হলে।

েধব: োওদ্দর টল লটা চালষর াধ্যল েধরদ্র
পধরবালরর সেস্যলের জীব ান উন্নয়ন

েধব: সুনা গলঞ্জর অচ যনা গ্রাল র বাড়ীলতই জুট
ব্যাগ ততরী ও বাজারজাত কলর স্বাবেম্বী
হলয়লেন।

েধব: সুনা গঞ্জ ভজোর রািা নগর গ্রাল র
ধহো উপকারল াগীগণ বহুমুখী ফসে
উৎপােন কলর আত্ম-ক সয ংস্থান করলেন।

েধব: করফুলন্নো নাস যারী স্থাপলনর াধ্যল
এবার ৩য় ভেষ্ঠ আত্ম-ক সয ংস্থানকারী নারী
ধনব যাধচত হলয়লেন।

ধহধেপ ও কযাধেপ অংলগর াধ্যল োওর এোকার ানুলষর জীবন ান উন্নয়ন করা হলে। াচ য, ২০১৮ প যন্ত ধহধেপ অংলগর ৯৪,০০০
উপকারল াগীর লধ্য ৬৭,৫৫৫ জন উপকারল াগী উপকৃত হলয়লেন ার অগ্রগধত ৭৩% এবং কযাধেপ অংলগর ৪৪,৫২০ জন
উপকারল াগী উপকৃত হলয়লেন ার অগ্রগধত ৫৩%। এোড়াও েীবনমান উন্নয়দ্দন প্রধানে: কৃধষ, ৎস্য ও পশুসম্পে প্রে নয ী এবং
ঘূণ যয় াণ তহধবে প্রোন কলর েধরদ্রলের সহায়তা প্রোন, গ্রা ীণ বনায়ন, ৎস্য চাষ, এি ান্সি ইভম্প্রা প্রধ ক্ষ্ণ, ভ ালক নাে প্রধ ক্ষ্ণ
ইতযাধে খালতর ধবধ ন্ন কা যক্রল র াধ্যল হাওকরর েধরদ্র জনলগাধষ্ঠর েীবনমান সংরক্ষ্লণর জন্য উলযাগ ভনওয়া হলয়লে। ধনলের সারমণ
- ১০, ১১ এ প্রকদ্দল্পর েীবনমান সংরক্ষণ (মেমলপ ও কোমলপ অংদ্দর্র) কায িিদ্দমর আওোয় মাচ ি, ২০১৮ পয িন্ত অগ্রগধত উপস্থাপন করা
হে:
সারমণ - ১০ েীবনমান উন্নয়ন (মেমলপ অংদ্দর্র) কায িিদ্দমর আওোয় োনুয়ারী, ২০১৮ পয িন্ত অগ্রগধত
িমমক
নং
০১
০২
০৩
০৪

০৫
০৬
০৭

কায িিম

ইউমনট

ি
মসআইমে িল গঠন (িপ ও েটিকালচার
িল
কসক্টর) (২৫ েদ্দনর িল)
মসআইমে িল গঠন (দ্দপালমট্র ও লাইভষ্টক
িল
কসক্টর) (২৫ েদ্দনর িল)
মসআইমে িল গঠন (মৎস্য কসক্টর) (২৫ েদ্দনর
িল
িল)
মসআইমে িল গঠন (ইদ্দনাদ্দভটিভ মবেদ্দনস
িল
মিদ্দয়র্ন) (১০ েদ্দনর িল)
মসআইমে িল গঠন উপদ্দমাট
ি
বহুমুখী আবাি বৃমদ্ধর েন্য িপ ও েটিকালচার
সংখ্যা
কসক্টদ্দরর প্রির্িণী স্থাপন
কপালমট্র ও লাইভষ্টক কসক্টদ্দরর প্রির্িণী স্থাপন
সংখ্যা
মৎস্য কসক্টদ্দরর প্রির্িণী স্থাপন
সংখ্যা

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

েক্ষ্য াত্রা

োনুয়ারী, ২০১৮
পয িন্ত অগ্রগমে

অগ্রগমের
তকরা হার

১৬৮০

১৫১১

৯০

১৬৮০

১৪৮৩

৯৩

৩৩৬

৩১৫

৯৪

৮৪

৬৭

৮০

৩৭০০

৩৩৭৬

৯১

৯২৪

৬৭০

৭৩

১২৫৬
৩৩৬

৮৬৯
২৩২

৬৯
৬৯
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িমমক
নং
০৮
০৯
১০

১১
১২
১৩

১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

২১
২২
২৩
২৪

কায িিম

ইউমনট

প্রির্িণী বাস্তবায়ন উপদ্দমাট
প্রির্িণী মভমত্তক কৃষক প্রমর্ক্ষণ প্রিান (িপ ও
ব্যাচ
ি
েটিকালচার
কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ২৫ েন)
প্রির্িণী মভমত্তক কৃষক প্রমর্ক্ষণ প্রিান (দ্দপালমট্র
ব্যাচ
ও লাইভষ্টক কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ২৫ েন)
প্রির্িণী মভমত্তক কৃষক প্রমর্ক্ষণ প্রিান (মৎস্য
ব্যাচ
কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ২৫ েন)
প্রির্িণী মভমত্তক কৃষক প্রমর্ক্ষণ প্রিান উপদ্দমাট
কৃষকদ্দির আয়বধ িণ মূলক/ অন্যান্য প্রমর্ক্ষণ
ব্যাচ
প্রিান (কৃমষ কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ২৫ েন)
কৃষকদ্দির আয়বধ িণ মূলক/ অন্যান্য প্রমর্ক্ষণ
প্রিান (প্রামণ সম্পি কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ২৫
ব্যাচ
েন)
কৃষকদ্দির আয়বধ িণ মূলক/ অন্যান্য প্রমর্ক্ষণ
ব্যাচ
প্রিান (মৎস্য কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ২৫ েন)
আয়বধ িণ মূলক/ অন্যান্য প্রমর্ক্ষণ উপদ্দমাট
কৃষকদ্দির অমভজ্ঞো মবমনময় ভ্রমন (কৃমষ
ব্যাচ
কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ১৫ েন)
কৃষকদ্দির অমভজ্ঞো মবমনময় ভ্রমন (মৎস্য
ব্যাচ
কসক্টর) (প্রমে ব্যাদ্দচ ১৫ েন)
কৃষকদ্দির অমভজ্ঞো মবমনময় ভ্রমন উপদ্দমাট
মাঠ মিবস উৎযাপন (কৃমষ কসক্টর)
সংখ্যা
মাঠ মিবস উৎযাপন (মৎস্য কসক্টর)
সংখ্যা
মাঠ মিবস উৎযাপন উপদ্দমাট
প্রামণ স্বাস্থে রক্ষায় প্যারাদ্দভট কট্রমনং (প্রমে
ব্যাচ
ব্যাদ্দচ ৩০ েন)
গবামি পশুর ভোকমসদ্দনর্ন করাদ্দনা প্রমে
ইল ন্ট
ইদ্দভদ্দে ৫০০টি কোদ্দটল
গাভীর কৃমত্রম প্রেনন করাদ্দনা প্রমে ইদ্দভদ্দে
ইল ন্ট
৫০টি গাভী
উপদ্দমাট
গ্রাজুদ্দয়ট এলমসএস সিস্যদ্দির ক্ষুদ্র ব্যবসা
ব্যমক্ত সংখ্যা
পমরচালনার েন্য ইদ্দনাদ্দভটিভ কট্রমনং প্রিান
মবমভন্ন েনগুরুত্ব মবষদ্দয় সামামেকভাদ্দব
ব্যমক্ত সংখ্যা
স্বদ্দচেনো বৃমদ্ধ করণ
িামরদ্র মবদ্দমাচন, আত্ম-কমিসংস্থান সৃেন ও
কেষ্ঠ উৎপািদ্দনর েন্য কৃষক/কৃষাণীদ্দির
ব্যমক্ত সংখ্যা
পুরমস্কে করণ
স্বঃ স্বঃ ইউমনয়দ্দন কমমউমনটি ফোমসমলদ্দটটর
ব্যমক্ত সংখ্যা
কায িিম
উপদ্দমাট

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

২৫১৬

োনুয়ারী, ২০১৮
পয িন্ত অগ্রগমে
১৭৫৬

অগ্রগমের
তকরা হার
৭০

৯২৪

৬৭০

৭৩

১৩৬৫

১০০৯

৭৪

৩৩৬

২৪৯

৭৪

২৬২৫

১৯২৮

৭৩

১৩৩০

৯৩৮

৭১

১৭২

৫৯

৩৪

৮৪

৬৫

৭৭

১৫৮৬

১০৬২

৬৭

২০০

১২৪

৬২

২৩৫

২০২

৮৬

৪৩৫
১৩২
১০১
৪৩৫

৩২৬
১০০
৩৪
৩২৬

৭৫
৭৬
৩৪
৭৫

২৮

১৩

৪৬

১২৬

৮৯

৭১

৭০

৪৩

৬১

২২৪

১৪৫

৬৫

৯৬০

৬৩০

৬৬

২৭২

১৮৪

৬৮

৬১৮

৩৩৮

৫৫

১৬৫

১৬৫

১০০

২০১৫

১৩১৭

৬৫

েক্ষ্য াত্রা
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সারমণ - ১১ েীবনমান সুরক্ষা (কোমলপ অংদ্দর্র) কায িিদ্দমর আওোয় োনুয়ারী, ২০১৮ পয িন্ত অগ্রগধত
িমমক
কায িিম
নং
গ্রামীণ বনায়ন মবষয়ক প্রমর্ক্ষণ
১
বাঁর্ উৎপািন
২
মূেিা কবে উৎপািন
৩
মেেল / করচ গাে উৎপািন
৪
মবন্যা ঘাস উৎপািন
৫
ফল / ঔষুমধ বৃক্ষ উৎপািন
৬
গ্রামীণ বনায়ন মবষয়ক টিওটি
পুকুদ্দর মাে চাষ মবষয়ক প্রমর্ক্ষণ
৭
মলা মাে (Mola Fish) প্রির্িণী
৮
মলা মাদ্দের কপানা উৎপািন প্রির্িণী
৯
মলা মাে (Mola Fish) উৎপািন সংিান্ত
প্রমর্ক্ষণ
১০ মৎস্য েোচারীদ্দে অমভজ্ঞো মবমনময় ভ্রমন
১১
মৎস্য খামাদ্দর অমভজ্ঞো মবমনময় ভ্রমন
মবমভন্ন দ্রব্যামি বেরীদ্দে উন্নে প্রমর্ক্ষণ প্রিান
১২ কাঠ োেীয় দ্রব্যামি বেরীর উপর প্রমর্ক্ষণ
১৩ বাঁর্ োেীয় দ্রব্যামি বেরীর উপর প্রমর্ক্ষণ
১৪ কবদ্দের দ্রব্যামি বেরীর উপর প্রমর্ক্ষণ
১৫ পাট োেীয় দ্রব্যামি, ব্লক বাটিক,
নকর্ীকাঁথা, কারচুমপ ইেোমি দ্রব্যামি বেরীর
উপর প্রমর্ক্ষণ
কভাদ্দকর্নাল কট্রমনং (Vocational Training)
১৬ ধিলজে ইধঞ্জন/পাম্প ধরধপয়াধরং ভিলি
প্রধ ক্ষ্ণ
১৭ ভ াটর সাইলকে ধরধপয়াধরং ভিলি প্রধ ক্ষ্ণ
১৮ ভ াবাইে ভফান / কধম্পউটার ারা ত ভিলি
প্রধ ক্ষ্ণ
১৯ ভটইোধরং ভিলি প্রধ ক্ষ্ণ
২০ ইদ্দলকমট্রমর্য়ান/োউে ওয়ামরং ভিলি
প্রধ ক্ষ্ণ
২১ প্লামম্বং ভিলি প্রধ ক্ষ্ণ
২২ করমিোদ্দরটর কমরামে ভিলি প্রধ ক্ষ্ণ
২৩ ওদ্দয়মডং ভিলি প্রধ ক্ষ্ণ
২৪ ড্রাইমভং কাম অদ্দটা কমকামনক ভিলি প্রধ ক্ষ্ণ

ইউমনট

লক্ষেমাত্রা

োনুয়ারী, ২০১৮
পয িন্ত অগ্রগমে

অগ্রগমের
তকরা হার

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
উপদ্দমাট

১১২০
৩৫০
২৫২
৪২০
৮৪০
৫
২৯৮৭

৬৪৬
৩৪১
১৩০
২৯৭
২০৩
৫
১৬২২

৫৮
৯৭
৫২
৭১
২৪
১০০
৫৪

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন

৮৪
২৮
২২০

-১
৯৯

-৪
৪৫

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
উপদ্দমাট

১০৩
১০৪
৫৩৯

১৩
১৪
১২৭

১৩
১৩
২৪

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন

৬
৮৪
৬
২৮২

৬
৫৪
৬
১২৬

১০০
৬৪
১০০
৪৫

উপদ্দমাট

৩৭৮

১৯২

৫১

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন

১৭

৯

৫৩

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন

৪৪
৩৯

১২
৪

২৭
১০

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন

৯১
৮০

৮
২৩

৯
২৯

প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
প্রমে ব্যাদ্দচ ২০ েন
উপদ্দমাট
সব িদ্দমাট (ব্যাচ)
সব িদ্দমাট উপকারদ্দভাগী

৩০
২৯
১৯
১০১
৪৫০
৪৩৫৪
৮১৩৫০

৫
৫
৪
১
৭১
২০১২
৪০২৪০

১৭
১৭
২১
১
১৬
৪৬
৫০

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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েধব: প্রকলল্পর জীবন ান উন্নয়লন ভসোই
প্রধ ক্ষ্ণ

েধব: ইফাে সুপারধ ন ধ ন সেস্যরা ব্লকবাটিক প্রধ ক্ষ্ণ পধরে নয করলেন

েধব: ইলেকধিলকে এড হাউজ ওয়াধরং
প্রধ ক্ষ্ণপ্রাপ্ত প্রধ ক্ষ্ণাথীর স্বক সয ংস্থান

৩.৪ প্রকলল্পর ধবধ ন্ন কা যক্রল নারীর অং গ্রহণ
নারীর অং গ্রহলণর ভক্ষ্লত্র ভেখা ায় ভ , সািারণত ধবধ ন্ন প্রধ ক্ষ্ণ
ভিলি নারীলের ভচলয় পুরুষলের অং গ্রহণ ভবধ হয় এবং ধহোলের
অং গ্রহণ সািারণত গলড় ক (৪০%), ধকন্তু ধবল ষ কলর ভসোই
প্রধ ক্ষ্ণ, ব্লক বাটিক, নকধ কাথা, কারচুধপ, বাঁ ও ভবলতর কাজ
ইতযাধের ভিলি ধহোলের অং গ্রহণ ৮০% বা তার ভচলয় ভবধ হয়।
ধন যাণ কালজ ধহোলের অং গ্রহণ তূেনামূেক ালব ক হলেও
চেধত বের ভ সকে প্রকল্প চেলে ভসগুলোলত ধহোলের অং গ্রহণ
সলন্তাষজনক এবং এ বের প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াে অনু ায়ী ৫০%
েক্ষ্য াত্রা অধজযত হলব বলে লন হয়।
েধব: ধবধ ন্ন প্রধ ক্ষ্ণ ভিলি ধহোলের অং গ্রহণ

ধনলে (সারমণ - ১২) এর মাধ্যদ্দম ধবধ ন্ন কা যক্রল

ধহোলের অং গ্রলণর একটি তূেনামূেক ধচত্র উপস্থাপন করা হ’ভোঃ

সারমণ - ১২ ধবধ ন্ন কা যক্রল
ধপ
প্রকল্প কা যক্র

*ধপ

ধহোলের অং গ্রহভণর একটি তূেনামূেক ধচত্র

*

এক ন িযান অনু ায়ী
নারীর অং গ্রহলণর
েক্ষ্য াত্রার হার (%)

নারীর
অং গ্রহলণর
হার (%)

পুরুষ ও নারীর অং গ্রহণ
(ধিলসম্বর ২০১৭ প যন্ত)

এেধসএস কা যক্র (ধহধেপ)

৫০%

পুরুষ
২৪৩৭৭

ধবে ব্যবহারকারী েে
(ধবইউধজ)
ক ন ইন্টালরষ্ট গ্রুপ
(ধসআইধজ)
ধবধ ন্ন প্রধ ক্ষ্ণ

২৫%

৯১১৪

৩৯০৬

১৩০২০

৩৫%

৫০%

৪৪২৭

১৩৯৮

৫৮২৫

২৫%

৪১৩৫৩

২৭৪৬৭

৬৮৮২০

৫০%

ধহো
৭৬৯৮

ভ াট
৩২০৭৫

৩২%

৪০%

: Project Implementation Mnual (PIM)

৩.৫ প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য, গৃেীে কায িিম, এ সকল কায িিদ্দমর ব্যয়সমূদ্দের পয িদ্দবক্ষণ ও সুপামরর্
প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য েদ্দলা োওর অঞ্চদ্দল িামরদ্র কমমদ্দয় আনা; এবং প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও িামরদ্দদ্রর অমভর্াপ কথদ্দক
মুক্ত করা। প্রকদ্দল্পর উদ্দেদ্দশ্যর মবপরীদ্দে গৃেীে কায িিম এবং এ সকল কায িিদ্দমর ব্যয়সমূদ্দের পয িদ্দবক্ষণ ও সুপামরর্ সমূদ্দের েক মনদ্দম্ন
সারমণ - ১৩ এর মাধ্যদ্দম কিখাদ্দনা ে’কলা। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়দ্দনর লদ্দক্ষে কয সকল উপকারদ্দভাগী ও কায িিম মবযমান ো মনম্নরুপঃ

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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োওর অঞ্চদ্দল বসবাসরে িমরদ্র েণীর্ভক্ত পমরবার;
ক্ষুদ্র কৃষক পমরবার যাদ্দির েমম ২.৫ একদ্দরর নীদ্দচ;
ক্ষুদ্র মৎস্যেীমব যাদ্দির আদ্দয়র মূল উৎস মাে আেরণ অথ িাৎ যারা মৎস্য আেরদ্দণর মাধ্যদ্দম েীমবকা মনব িাে কদ্দর;
স্থানীয় বাোদ্দরর ক্ষুদ্দি ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্থোকারী; এবং
গ্রামীণ স্বামী পমরেোক্ত মবধবা মমেলা, মবত্তেীন মমেলা যারা উৎপািদ্দনর সাদ্দথ েমড়ে েদ্দে চায় এবং স্থানীয়ভাদ্দব মনমিাণ
কাদ্দে র্মরক েদ্দয় কমিসংস্থান ও আয় বাড়াদ্দে চায়।

কায িিম ককৌর্ল
কয সমস্ত কায িিম ও ককৌর্ল অবলম্বদ্দন সুদ্দযাগ সৃমষ্টর মাধ্যদ্দম োওর অঞ্চদ্দলর মানুদ্দষর েীবনমান উন্নয়ন সম্ভব ো েদ্দলা
 সামামেক েীবনমান উন্নয়ন এবং স্থানীয় বাোদ্দরর সুদ্দযাগ সৃমষ্ট;
 উৎপািন ক্ষমে কমময়া আনা এবং সামামেক গমের্ীলো বৃমদ্ধ করা;
 এলাকাবাসীদ্দক উন্নে উৎপািন প্রযুমক্তর সাদ্দথ সম্পৃক্ত করা;
 োওর এলাকায় কৃষকদ্দির কৃমষ, মৎস্য চাষ, গবামিপশু ও োঁস-মুরগী পালন, স্থানীয় ভাদ্দব রাস্তাঘাট বেরী ইেোমি মবষদ্দয়
প্রমর্ক্ষণ প্রিান কদ্দর স্বাবলম্বী কদ্দর কোলা;
 গ্রামীণ িামরদ্রো দূমরকরণ, কমিসংস্থান, উন্নে পদ্ধমেদ্দে উৎপািন বৃমদ্ধ, বাোরোেকরণ ও পামরবামরকভাদ্দব আয় বৃমদ্ধর
ককৌর্ল; এবং
 সামামেক সদ্দচেনো বৃমদ্ধর ককৌর্ল (Social Awareness) ও গ্রামীণ মমেলাদ্দির কমিসংস্থান।
সারমণ - ১৩ প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য, গৃেীে কায িিম, এ সকল কায িিদ্দমর ব্যয়সমূদ্দের পয িদ্দবক্ষণ ও সুপামরর্ েক
প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য

গৃেীে কায িিম

(ক)
বাোদ্দর
প্রদ্দবর্ামধকার
বৃমদ্ধ,
েীমবকায়দ্দনর সুদ্দযাগ
সৃমষ্ট এবং সামামেক
কসবা বৃমদ্ধ;

(ক) কদ্দম্পাদ্দনে ১;
কযাগাদ্দযাগ
অবকাঠাদ্দমা;

কায িিদ্দমর
ব্যয়
৩১,৪৫৬.০০
লক্ষ টাকা

পয িদ্দবক্ষণ

সুপামরর্

অবকাঠাল া বাস্তবায়লনর ফলে
ধনে বধণ যত উন্নধত সাধিত হলয়লে।
 সড়ক ভ াগাল াগ ব্যবস্থার
উন্নধত সািন;
 আয় বৃধদ্ধর ফলে আথ যসা াধজক অবস্থার পধরবতযন;
 জীবন ালনর ব্যাপক উন্নধত;
 ক সয ংস্থালনর সুল াগ সৃধষ্ট;
 ধ ক্ষ্া ও স্বাস্থযলসবা প্রাধপ্ত;
 কৃধষ পলের উৎপােন বৃধদ্ধ,
সঠিক ও ন্যায্য মূল্য প্রাধপ্ত;
এবং
 সাধব যক ালব োধরদ্রতা হ্রাস
ভপলয়লে

১. গ্রামীণ সড়ক, গ্রাম প্রমেরক্ষা বাঁধ মনমিাদ্দণর
পরবেীদ্দে সংরক্ষণ ও রক্ষণাদ্দবক্ষণ এর িাময়ত্ব
এবং অদ্দথ ির বরাে মনমি িষ্ট ককান অদ্দথরি সংস্থা
উপর ন্যস্ত করা িরকার। উদ্দল্লখ্যদ্দয, উপদ্দেলা ও
ইউমনয়ন সড়ক/ব্রীে/কালভাট ি স্থানীয় সরকার
প্রদ্দকৌর্লী অমধিপ্তর োর এমিমপ বরােকৃে রােস্ব
অথ ি িারা মনয়মমে রক্ষণাদ্দবক্ষণ কদ্দর।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

২. আরমসমস কাদ্দের ঢালাইদ্দয়র অনুপাে ১:২:৪
এর পমরবদ্দেি ১:১.৫:৩ কম ক্ষয়প্রাপ্ত যা েদ্দল
অমধক কটকসই করা সম্ভব। এ মবষয়টি মবদ্দবচনা
করার েন্য সুপামরর্ করা েল।
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গৃেীে কায িিম

(খ) গ্রামীণ গমের্ীলো
বৃমদ্ধ ,ফসল
উৎপািদ্দন ঝমুঁ ক
হ্রাস এবং প্রাকৃমেক
দূদ্দয িাদ্দগর প্রদ্দকাপ
কথদ্দক রক্ষাকরণ;

(খ) কদ্দম্পাদ্দনে - ২
কমমউমনটি
অবকাঠাদ্দমা;

(গ) মৎস্য সম্পদ্দি
প্রদ্দবর্ামধকার বৃমদ্ধ,
এবং েীবনবমচদ্দত্রের
সংরক্ষদ্দণ
SCBRMP এর
মর্ক্ষণ অনুকরণ;

(গ) কদ্দম্পাদ্দনে - ৩
কমমউমনটি সম্পি
ব্যবস্থাপনা;

কায িিদ্দমর
ব্যয়
৩৭,৬৮১.৩৩
লক্ষ টাকা

৭,৪৫০.০৫
লক্ষ টাকা

পয িদ্দবক্ষণ

সুপামরর্

 বাজার প্রধতরক্ষ্ায় বাজার
অবকাঠাল ার সুরক্ষ্া;
 বাজালর ভক্রতা-ধবলক্রার অধিক
স াগল র
ফলে
আথ যসা াধজক অবস্থার পধরবতযন;
 বাজার অবকাঠাল ার সুধবিা
ধবল ষ
কলর
টয়লেট,
টিউবলয়ে, ধবধ ন্ন প্রকালরর
ভসি, অ যন্তরীণ রাস্তা ও ভেন;
 গ্রা
প্রধতরক্ষ্ায়
গ্রা
অবকাঠাল ার সুরক্ষ্া;
 োধরদ্রতা হ্রাস ধবল ষ কলর
নারীর আয় বৃধদ্ধ;
 আয়বধ িনমুলক কাে বৃমদ্ধ;
 অথ িননমেক উন্নমে;
 ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার;
 কবকারত্ব দূমরকরণ;
 স্বেলো বৃমদ্ধ;
 সামামেক অগ্রগমে;
 আথ ি-সামামেক উন্নয়ন;
 আথ য-সা াধজক
অবস্থার
পধরবতযন; এবং
 কৃধষ পলের উৎপােন বৃধদ্ধ,
সঠিক ও ন্যায্য মূল্য প্রাধপ্ত
 শুষ্ক কমৌসুদ্দম মাে চাষ বৃমদ্ধ
কপদ্দয়দ্দে;
 মা মাে সংরক্ষদ্দণর ব্যবস্থা
রদ্দয়দ্দে;
 অথ িননমেক উন্নমে সামধে
েদ্দয়দ্দে;
 কবকারত্ব দূরীকরণ েদ্দয়দ্দে;
 স্বেলো বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
 আথ ি-সামামেক উন্নয়ন সামধে
েদ্দয়দ্দে;
 েলে সম্পদ্দি প্রদ্দবর্ামধকার
মনমিে েদ্দয়দ্দে; এবং
 েলে
সম্পদ্দি
প্রদ্দবর্ামধকাদ্দরর পার্াপামর্
স্থাময়ত্ব বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে ও কনর্তত্ব
প্রিাদ্দনর কযাগেো অমেিে
েদ্দয়দ্দে।

১. কাদ্দের বাস্তবায়ন সময়সীমা োওর অঞ্চদ্দল
অন্যান্য অঞ্চল কথদ্দক মিগুন েওয়া বাঞ্জনীয়। কারণ
মালামাল (মনমাণ ি সামগ্রী) পমরবেন এবং কাদ্দের
কমৌসুম সীমমে/কম থাকায় অমেমরক্ত সময় ব্যয়
েয়।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

২. োওর অঞ্চদ্দল মনমিাণ কাদ্দে মমেলা েমমক কম
পাওয়া যায় মবধায় এলমসএদ্দস মমেলা সিস্য
সংখ্যা র্েকরা ৫০% কথদ্দক কমমদ্দয় ২৫% করা
কযদ্দে পাদ্দর।
৩. এলমসএস কাদ্দে মজুমরর পমরমাণ ৩০০ টাকা
আদ্দে যা বেিমান বাোদ্দরর তুলনায় কম। োই
মজুমরর পমরমাণ বৃমদ্ধ করদ্দে েদ্দব। প্রমর্ক্ষণ
আদ্দরা উন্নে ও কবমর্ কদ্দর কিয়া, যাদ্দে োরা
পরবেীদ্দে সুিক্ষ েমমক ও সুিক্ষ মমমি েদ্দে
পাদ্দর। উক্ত উন্নে প্রমর্ক্ষণ ও মজুমর বৃমদ্ধ করা েদ্দল
যা োদ্দির েীবনমানদ্দক উন্নে করদ্দব।

১. মবল/খাল খনদ্দনর পর কয মাটি উদ্দত্তালন করা
েয় ো মবল/খাদ্দলর আদ্দর্পাদ্দর্ মকল্লা স্খাপন করা
েয় যা আগাম বন্যার োে কথদ্দক ফসল রক্ষার েন্য
ইদ্দোমদ্দধ্য কায িকর ভূমমকা করদ্দখদ্দে। োই মকল্লার
সংখ্যা আদ্দরা বাড়াদ্দে েদ্দব।
২. মবল ব্যবস্থাপনা কমমটিদ্দক কমমটি না বদ্দল মবল
ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা সমবায় সমমমে বলা কযদ্দে
পাদ্দর এবং সকল সংগঠন/ সমমমেদ্দক সমবায়
কথদ্দক মনবন্ধন কনয়া কযদ্দে পাদ্দর।
৩. কমমউমনটি মরদ্দস িাস উন্নয়দ্দনর লদ্দক্ষে মবল
ব্যবোরকারী িদ্দল (মবইউমে) সিস্যদ্দির আয়
বৃমদ্ধমূলক মবমভন্ন কামরগমর প্রমর্ক্ষণ কিয়া েয়।
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প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য

গৃেীে কায িিম

(ঘ) উৎপািন বৃমদ্ধ,
উৎপািদ্দনর
ববমচত্রে আনয়ন
এবং ফসল ও
প্রামণ সম্পদ্দির
মবপণদ্দনর সুদ্দযাগ
সৃমষ্ট; এবং

(ঘ) কদ্দম্পাদ্দনে - ৪
েীবনমান
রক্ষাকরণ;

(ঙ)

প্রকদ্দল্পর
সম্পিসমূদ্দের
িক্ষ, কায িকর
এবং ন্যায়সংগে
ব্যবোর।

(ঙ) কোমলপ এর
অমেমরক্ত
কদ্দম্পাদ্দনেসক্ষমো অেিদ্দনর
িক্ষো ও জ্ঞাদ্দনর
পমরসীমা বৃমদ্ধ।

কায িিদ্দমর
ব্যয়
৬,৩৭১.৩৬
লক্ষ টাকা

১,৩৭৪.৬২
লক্ষ টাকা

পয িদ্দবক্ষণ

সুপামরর্

জীবন ান উন্নয়লন কৃমষ, প্রাণী ও
মৎস্য সম্পদ্দির আয়বধ িণমূলক
মবষদ্দয়র উপর প্রমর্ক্ষণ কিওয়া
হয়। ার লধ্য রদ্দয়দ্দে কৃধষ- স্য ও হরটিকােচার
( ার ৫০ াগ নারী ও ৫০ াগ
পুরুষ);
 গবােীপশু ও প্রাণীসম্পে উন্নয়ন
( ার ৪০ াগ নারী ও ৬০ াগ
পুরুষ);
 ৎস্য চাষ ও উৎপােন বৃধদ্ধ
( ার ৬০ াগ নারী ও ৪০ াগ
পুরুষ);
 েীবনমান উন্নয়দ্দন গ্রাজুদ্দয়ট
এলমসএদ্দসর
ইদ্দনাদ্দভটিভ
প্রমর্ক্ষণ;
 োঁস-মুরগী, োগল-কভড়া পালন;
 চারদ্দকাল (জ্বালানী) উৎপািন;
 স্যামনটামর কনপমকন বেমর;
 ক্ষুদ্র ব্যবসা

১. প্রমর্ক্ষণ পরবেী কায িিম বৃমদ্ধ করদ্দে েদ্দব।
কযমন অদ্দথ ির সংস্থান, কসক্টর মভমত্তে ব্যবসা
প্রসাদ্দরর ব্যবস্থা, কাদ্দের মনরাপি পমরদ্দবর্ বেমর
ইেোমি।

কোমলপ অংদ্দর্ কয সকল প্রমর্ক্ষণ
কমিসূচী বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে ো
ে’ল গ্রাম্য বনায়দ্দনর মদ্দধ্য বাশঁ
উৎপািন, মেেল, করচ,
মবন্না ঘাস উৎপািন, ফল
উৎপািন;
 পুকুদ্দর মাে চাদ্দষর
উৎপািন;
 কাঠ, বাশঁ ও কবদ্দের
সামগ্রীর উপর উৎপািন;
 পাদ্দটর ব্যাগ, নকর্ী
কাঁথা, কারচুমপর কাে;
এবং
 কামরগরী
প্রমর্ক্ষদ্দণর
মদ্দধ্য
কটইলামরং,
ড্রাইমভং, মিদ্দেল ইমঞ্জন
কমরামে, কমাবাইল কফান
কমরামে, করমিোদ্দরটর
কমরামে ও প্লামমবং।
 েলবাযু পমরবেিদ্দনর পূব িাভাস
এবং
েলবাযু
ঝমুঁ কর
মনরুপদ্দনর েন্য কৃমষ ও
মৎস্য
কক্ষদ্দত্রর
অংর্গ্রেণমূলক উন্নয়ন;
 পুকুদ্দরর মৎস্য ও েলবাযু
পমরবেিদ্দনর
পমরদ্দবর্গে
প্রভাব মবদ্দিষণ;
 বনায়ন এবং প্রমরদ্দবর্গে
মস্থমেস্থাপকো পরীক্ষা।

২. প্রমর্ক্ষদ্দণর ফলাফল মক ো যাঁচাই করার েন্য
সাদ্দভি/সমীক্ষা করদ্দে েদ্দব।
৩. কৃমষ পণ্য উৎপািদ্দনর উপর কয প্রমর্ক্ষণ
মবযমান রদ্দয়দ্দে কসটাদ্দক আরও বহুমুখী উৎপািন
করদ্দে েদ্দব এবং স্থামপে প্রির্িনীসমূেদ্দক ধদ্দর
রাখার েন্য ফদ্দলাআপ প্রমর্ক্ষণ মিদ্দয় কায িিম
মমনটর করদ্দে েদ্দব।

১. Flash Flood Early Warning
System চালু করার আদ্দগ পরীক্ষামূলক ভাদ্দব
কিদ্দখ োর কায িকামরো মনমিে েওয়ার পর চূড়ান্ত
ভাদ্দব ো কায িকর করার েন্য সুপামরর্ করা েল।

এোড়াও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বাবি ১৬,১৩৩.৬৪ লক্ষ টাকা, কভৌে সম্ভাব্যো বাবি ১,৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মূল্য সংকট বাবি
৩,৭৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাে রদ্দয়দ্দে। যা প্রদ্দয়ােন সাদ্দপদ্দক্ষ ব্যবহৃে েদ্দে এবং েদ্দব জুন, ২০১৯ প্রকল্প কময়াি কর্ষ েওয়া পয িন্ত।
সব িদ্দমাট ১ম সংদ্দর্াধমনদ্দে প্রকল্প ব্যয়ঃ ১,০৭৬,৩২.০০ লক্ষ টাকা।
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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চতুথ ি অধ্যায়
প্রকল্প সংমিষ্ট - প্রকল্প অমফস, কভৌে অবকাঠাদ্দমা েমরপ
৪.১ প্রকদ্দল্পর ব্যবস্থাপণা
প্রকদ্দল্পর আরমিমপমপ অনুযায়ী রােস্ব েদ্দে প্রকল্প অমফস, কেলা বাস্তবায়নকারী অমফস, উপদ্দেলা বাস্তবায়নকারী অমফসসমূদ্দে মবমভন্ন
কেমণর ৭৩ েন কমিকেিা-কমিচারী মনদ্দয়াগ করার সংস্থান রদ্দয়দ্দে। বাস্তব পয িদ্দবক্ষদ্দণ কিখা যায় কয, আরমিমপমপর সংস্থান এর মবপরীদ্দে
মাত্র ০৯ েন কমিকেিা-কমিচারী মনদ্দয়াগ করা েদ্দয়দ্দে (সারমণ-১৪)। যা প্রকদ্দল্পর কাদ্দের পমরমধর তুলনায় কমিকেিা ও কমিচারীর সংখ্যা
মনোন্তই অপ্রতুল। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপণার েন্য আরমিমপমপ অনুযায়ী ব্যমক্ত পরামর্িদ্দকর সংখ্যা ১৩ েন সংস্থাদ্দনর মবপরীদ্দে ১১
েন মনদ্দয়াগ প্রিান করা েদ্দয়দ্দে (সারমণ-১৫)। অমধকন্তু বেিমাদ্দন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সকল কাে যুগপৎভাদ্দব চলদ্দে। মবমভন্ন
পূেিকাে পমরকল্পনা ও েিারমক এবং মাষ্টার প্লান প্রণয়দ্দনর েন্য পরামর্িক মনদ্দয়াগ করা েদ্দয়দ্দে।
সারমণ-১৪ আরমিমপমপ এর সংস্থান অনুযায়ী রােস্ব খাদ্দে প্রকদ্দল্পর েনবল
িমমক নং
(ক)
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
(খ)
১।
২।
৩।
৪।
(গ)
১।
২।

কমিকেিা ও কমিচারী
কমিকেিা ও কমিচারী সংখ্যা
(আরমিমপমপ অনুযায়ী)
(আরমিমপমপ অনুযায়ী)
প্রকল্প ব্যবস্থাপণা অমফস
প্রকল্প পমরচালক
০১
উপ-প্রকল্প পমরচালক
০১
মসমনয়র সেকারী প্রদ্দকৌর্লী
০১
মেসাবরক্ষক কমিকেিা
০১
উপ-সেকারী প্রদ্দকৌর্লী
০২
কমম্পউটার অপাদ্দরটর
০২
কমাট
০৮
কেলা বাস্তবায়নকারী অমফস
সেকারী প্রদ্দকৌর্লী
০৫
মেসাবরক্ষক কমিকেিা
০৫
উপ-সেকারী প্রদ্দকৌর্লী
১০
সাদ্দভিয়ার
০৫
কমাট
২৫
উপদ্দেলা বাস্তবায়নকারী অমফস
উপ-সেকারী প্রদ্দকৌর্লী
২০
কায ি সেকারী
২০
কমাট
৪০
সব িদ্দমাট
৭৩

কমিকেিা ও কমিচারী সংখ্যা
(বেিমাদ্দন মবযমান)
০১
০১
০১
০১
০২
০২
০৮
০০
০০
০১
০০
০১
০০
০০
০০
০৯

সারমণ-১৫ আরমিমপমপ এর সংস্থান অনুযায়ী ব্যমক্ত পরামর্িদ্দকর সংখ্যা ও োর বেিমান মচত্র
িমমক
নং

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।

মিমপমপ অনুযায়ী অনুল াধেত পরা

লয কর পেবী

Project Planning Implementation Specialist
M& E and KM Specialist
Livelihood & Training Specialist
Finance Management Specialist
Community Recourse Management
Specialist
Quality Control Engineer
Design Engineer
Fisheries Adviser
Procurement Specialist
Gender Adviser
Climate Change Adaptation Specialist
Senior Development Specialist
Mid-level Livelihood Specialist
সব িদ্দমাট

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

অনুল াধেত সংখ্যা

কমিরে সংখ্যা

০১
০১
০১
০১
০১

০১
০১
০১
০১
০১

০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১

০১
০১
০০
০০
০১
০১
০১
০১

১৩

১১
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সারমণ-১৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপণার েন্য আরমিমপমপ অনুযায়ী ব্যমক্ত পরামর্িদ্দকর সংখ্যা ও োর বেিমান মচত্র
িমমক
নং
(ক)
১।
২।

কমিকেিা ও কমিচারীর অনুল াধেত পে
(আরমিমপমপ অনুযায়ী)
প্রকল্প ব্যবস্থাপণা অমফস
প্রসার্মনক কমিকেিা
মেসাব সেকারী

অনুল াধেত পে সংখ্যা
(আরমিমপমপ অনুযায়ী)

কমিরে কমিকেিা ও কমিচারী সংখ্যা

০১
০২
০৩

০১
০২
০৩

০৫

০৫

০৩

০৩

০৫

০১

০৫

০৫

০৫

০৫

০৫

০৫

০৫
১০
০৫
৪৮

০৫
০৭
০৫
৪১

১৪

১২

১৪
২০
১৪
৫০
২০
১৩২
১৮৩

১১
২০
১৪
৫০
২০
১২৭
১৭১

কমাট
(খ)
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

কেলা বাস্তবায়নকারী অমফস
District Project Coordinator
(DPC)
District Training Coordinator
(DTC)
Communication Infrastructure
Coordinator (CIC)
Livelihood Coordinator (LC)
Monitoring and Evaluation (M &
E)
Community Resource
Management Coordinator
(CRMC)
Finance Assistance (FA)
Sub-Assistance Engineer (SAE)
Computer Operator

কমাট
(গ)
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

উপদ্দেলা বাস্তবায়নকারী অমফস
Upazila Project Coordinator
(DPC)
Sub-Assistance Engineer (SAE)
Work Assistance
Computer Operator
Social Worker
LCS Organizer

কমাট
সব িদ্দমাট

৪.২ িাধফক গণনা ও সড়ক ব্যবহারকারীর জধরপ
৪.২.১ ট্রামফক গণনা েমরপ
কয সকল উপদ্দেলা, ইউমনয়ন ও কমমউমনটিদ্দে সড়ক মনমিাণ ও কালভাট ি করা েদ্দয়দ্দে, এ কক্ষদ্দত্র ট্রামফক গণনার েন্য এই পমরবীক্ষণ
সমীক্ষায় প্রমে কেমণর কভৌে অবকাঠাদ্দমার েন্য কমাট সম্পামিে কাদ্দের ১০% কভৌে অবকাঠাদ্দমা স্কীম সমীক্ষার েন্য বাোই করা
েদ্দয়দ্দে। (সারমণ -৬) এ স্কীম সংখ্যা উদ্দল্লখ করা েদ্দয়দ্দে। প্রমেটি কক্ষদ্দত্র কভার ৭:০০ টা কথদ্দক পরবেী ১২ ঘো পয িন্ত চলাচলকারী ট্রামফক
উপকারদ্দভাগীদ্দির মনকট কথদ্দক েথ্য সংগ্রে করা েদ্দয়দ্দে। এ কক্ষদ্দত্র সড়দ্দক ট্রামফক গণনা করা েদ্দয়দ্দে দুই মিন অন্তর কমাট ২ বার । দুই
মিদ্দনর গড় কথদ্দক বিমনক ট্রামফক সংখ্যা মনণ িয় করা েদ্দয়দ্দে। যার মদ্দধ্য ১ মিন োট বাদ্দরর সময় রদ্দয়দ্দে।
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা এবং েীবনমান উন্নয়ন (১ম সংদ্দর্ামধে) প্রকদ্দল্পর আওোয় ৩ (মেন) ধরদ্দণর সড়ক অবকাঠাদ্দমা উন্নয়ন
করা েদ্দয়দ্দে। উপদ্দেলা সড়দ্দক ৪টি (চার); ইউমনয়ন সড়দ্দক ৫টি (পাঁচ) এবং গ্রামীণ সড়দ্দকর উপর ১০টি (ির্) কদ্দর সব িদ্দমাট ১৯টি
(উমনর্) ট্রামফক গণনা েমরপ করা েদ্দয়দ্দে। উক্ত েমরপ কাে পয িদ্দবক্ষদ্দণর সময় ১২ ঘো কদ্দর অথ িাৎ সকাল ৭ ঘটিকা েদ্দে সন্ধো ৭
ঘটিকা পয িন্ত নমুনাময়ে মেন ধরদ্দণর রাস্তার উপর মক পমরমাণ যামন্ত্রক এবং অযামন্ত্রক যানবােন চলাচল কদ্দর থাদ্দক োর সংখ্যা মনরুপণ
করা েদ্দয়দ্দে। উদ্দল্লখ্য কয, প্রদ্দেেক প্রকাদ্দরর সড়দ্দকর কক্ষদ্দত্র সড়দ্দকর শুরু ও কর্দ্দষর স্থাদ্দন এবং োদ্দটর মিন ও োদ্দটর মিন ব্যেীে যামন্ত্রক
এবং অযামন্ত্রক যানবােদ্দনর সংখ্যা গণনা কদ্দর সংখ্যা মনণ িয় করা েদ্দয়দ্দে। নমুণাময়ে প্রমেটি সড়ক ককান না ককান গ্রামীণ োট বাোরদ্দক
সংযুক্ত কদ্দরদ্দে।
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উপদ্দেলা সড়কঃ প্রকদ্দল্পর মিমপমপ অনুযায়ী কদ্দম্পাদ্দনে - ১ এর আওোয় কযাগাদ্দযাগ কভৌে অবকাঠাদ্দমা উন্নয়দ্দন লক্ষেমাত্রা ১০০ মক.মম.
মনধ িামরে আদ্দে। োনুয়ারী, ২০১৮- এর অগ্রগমের প্রমেদ্দবিন েদ্দে প্রাপ্ত এ পয িন্ত সম্পামিে ৮০ মক.মম. পয িন্ত সম্পািন করা েদ্দয়দ্দে।
নমুনার আকার অনুযায়ী উক্ত অগ্রগমের ১০% অথ িাৎ ৮ মক.মম. সড়দ্দকর উপর ট্রামফক গণনা েমরপ সম্পন্ন করা েদ্দয়দ্দে। নমুনাময়ে ৮
মক.মম. মভন্ন বিদ্দঘ ির এবং অবস্থাদ্দনর মধ্য েদ্দে মবভােদ্দনর মাধ্যদ্দম ৩টি (মেন) উপদ্দেলা সড়ক েদ্দে গণনা মনণ িয় করা েদ্দয়দ্দে।
সারমণ - ১৬ উপদ্দেলা সড়ক
োদ্দটর মিন োদ্দটর মিন ব্যেীে
কমাট সংখ্যা কমাট সংখ্যা

যানবােদ্দনর ধরণ
যামন্ত্রক
ট্রাক/ ট্রাকটর
বাস/মমমন বাস
কার/মেপ/মপক-আপ/মাদ্দিাবাস
মসএনমে
নমসমন
অদ্দটা-মরক্সা
মটর সাইদ্দকল
উপ-কমাট
অযামন্ত্রক
মরক্সা
বাই-সাইদ্দকল
গরু/দ্দঘাড়া/মমেদ্দষর গাড়ী
কঠলা-গাড়ী
মরক্সাভোন
উপ-কমাট
সব িদ্দমাট

৪৬
৪৭
৭১
৭৭
২৪১

৭৪
৫০
২৩
০১
৩৭
১৩
১৯৮

৩১
৪১
২৭
২৯
১২৮
৩৬৯

০৪
২৩
২০
৫৪
১০১
২৯৯

উপদ্দরর সারমণ েদ্দে কিখা যায় কয, োদ্দটর মিন কমাট ২৪১টি যামন্ত্রক যানবােন এবং ১২৮ টি অযামন্ত্রক যানবােন চলাচল কদ্দর থাদ্দক।
এোড়াও োদ্দটর মিন ব্যেীে কমাট ১৯৮টি যামন্ত্রক যানবােন এবং ১০১টি অযামন্ত্রক যানবােন চলাচল কদ্দর কদ্দরদ্দে েমরদ্দপ কিখা যায়।
কবস লাইন িাটা
সময়

যামন্ত্রক
অযামন্ত্রক
োদ্দটর মিন োদ্দটর মিন ব্যেীে কমাট োদ্দটর মিন োদ্দটর মিন ব্যেীে কমাট
কবস লাইন সমীক্ষা
১৬১
৭৭
২৩৮
৯৩
৭১
১৬৪
ট্রামফক গণনা েমরপ করার অন্যেম উদ্দেশ্য েদ্দে সড়ক উন্নয়দ্দনর পদ্দর ট্রামফক বৃমদ্ধর সংখ্যা এবং উন্নয়দ্দনর পূদ্দব ি ট্রামফদ্দকর সংখ্যা
পমরমাণগে তুলনা মনণ িয় করা। উক্ত প্রকদ্দল্পর কবস লাইন েমরপ েদ্দে প্রাপ্ত ট্রামফক সংখ্যার সাদ্দথ বেিমান ট্রামফক গণনা েমরদ্দপর সাদ্দথ
তুলনা করা েদ্দয়দ্দে। যার মাধ্যদ্দম েষ্ট প্রেীয়মান েয় কয, প্রকদ্দল্প কভৌে অবকাঠাদ্দমা মনমিাদ্দণর ফদ্দল পূদ্দব ির তুলনায় ট্রামফক বৃমদ্ধ
কপদ্দয়দ্দে।
ইউমনয়ন সড়কঃ প্রকদ্দল্পর মিমপমপ অনুযায়ী কদ্দম্পাদ্দনে - ১ এর আওোয় কযাগাদ্দযাগ কভৌে অবকাঠাদ্দমা উন্নয়দ্দন লক্ষেমাত্রা ১৫০ মক.মম.
মনধ িামরে আদ্দে। োনুয়ারী, ২০১৮- এর অগ্রগমের প্রমেদ্দবিন েদ্দে এ পয িন্ত সম্পামিে ১১৫ মক.মম. সম্পািন করা েদ্দয়দ্দে। নমুনার আকার
অনুযায়ী উক্ত অগ্রগমের ১০% অথ িাৎ ১২ মক.মম. সড়দ্দকর উপর ট্রামফক গণনা েমরপ সম্পন্ন করা েদ্দয়দ্দে। নমুনাময়ে ১২ মক.মম. মভন্ন
বিদ্দঘ িের এবং অবস্থাদ্দনর মধ্য েদ্দে মবভােদ্দনর মাধ্যদ্দম ৬টি (েয়) ইউমনয়ন সড়ক েদ্দে গণনা মনণ িয় করা েদ্দয়দ্দে।
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সারমণ - ১৭ ইউমনয়ন সড়ক
োদ্দটর মিন োদ্দটর মিন ব্যেীে
কমাট সংখ্যা কমাট সংখ্যা

যানবােদ্দনর ধরণ
যামন্ত্রক
ট্রাক/ ট্রাকটর
বাস/মমমন বাস
কার/মেপ/মপক-আপ/মাদ্দিাবাস
মসএনমে
নমসমন
অদ্দটা-মরক্সা
মটর সাইদ্দকল
উপ-কমাট
অযামন্ত্রক
মরক্সা
বাই-সাইদ্দকল
গরু/দ্দঘাড়া/মমেদ্দষর গাড়ী
কঠলা-গাড়ী
মরক্সাভোন
উপ-কমাট
সব িদ্দমাট

১৫৪
১০৫
২২৫
১৮৭
৩১২
৮৮
১০৭১

১১১
৩২৯
১৪৬
৪৮
৯০
১৯৭
৯২১

২৩৪
১১২
২৪৪
২৭৬
৮৬৬
১৯৩৭

১৪৯
১১৭
১২৫
১৭৩
৫৬৪
১৪৮৫

উপদ্দরর সারমণ েদ্দে প্রেীয়মান েয় কয, োদ্দটর মিন কমাট ১০৭১টি যামন্ত্রক যানবােন এবং কমাট ৯২১টি অযামন্ত্রক যানবােন চলাচল কদ্দর
থাদ্দক। উপদ্দরর কটমবল েদ্দে প্রেীয়মান েয় কয, োদ্দটর মিন ব্যেীে কমাট ৮৬৬ টি যামন্ত্রক যানবােন এবং কমাট ৫৬৪ অযামন্ত্রক যানবােন
চলাচল কদ্দর থাদ্দক।

কবস লাইন িাটা
সময়
োদ্দটর মিন
কবস লাইন সমীক্ষা

৬০২

যামন্ত্রক
োদ্দটর মিন
ব্যেীে
৪২০

কমাট

োদ্দটর মিন

১০২২

৭০৬

অযামন্ত্রক
োদ্দটর মিন
ব্যেীে
৪৩৬

কমাট
১১৪২

ট্রামফক গণনা েমরপ করার অন্যেম উদ্দেশ্য েদ্দে সড়ক উন্নয়দ্দনর পদ্দর ট্রামফক বৃমদ্ধর সংখ্যা এবং উন্নয়দ্দনর পূদ্দব ি ট্রামফদ্দকর সংখ্যা
পমরমাণগে তুলনা মনণ িয় করা। উক্ত প্রকদ্দল্পর কবস লাইন েমরপ েদ্দে প্রাপ্ত ট্রামফক সংখ্যার সাদ্দথ বেিমান ট্রামফক গণনা েমরদ্দপর সাদ্দথ
তুলনা করা েদ্দয়দ্দে। যার মাধ্যদ্দম েষ্ট প্রেীয়মান েয় কয, প্রকদ্দল্প কভৌে অবকাঠাদ্দমা মনমিাদ্দণর ফদ্দল পূদ্দব ির তুলনায় ট্রামফক বৃমদ্ধ
কপদ্দয়দ্দে।
গ্রামীণ সড়কঃ প্রকদ্দল্পর মিমপমপ অনুযায়ী কদ্দম্পাদ্দনে - ২ এর আওোয় কযাগাদ্দযাগ কভৌে অবকাঠাদ্দমা উন্নয়দ্দন লক্ষেমাত্রা ২৩০ মক.মম.
মনধ িামরে আদ্দে। োনুয়ারী, ২০১৮- এর অগ্রগমের প্রমেদ্দবিন েদ্দে এ পয িন্ত সম্পামিে ২২৩ মক.মম. সম্পািন করা েদ্দয়দ্দে। নমুনার
আকার অনুযায়ী উক্ত অগ্রগমের ১০% অথ িাৎ ২৩ মক.মম. সড়দ্দকর উপর ট্রামফক গণনা েমরপ সম্পন্ন করা েদ্দয়দ্দে। নমুনাময়ে ২৩ মক.মম.
মভন্ন বিদ্দঘ িের এবং অবস্থাদ্দনর মধ্য েদ্দে মবভােদ্দনর মাধ্যদ্দম ৬টি (েয়) গ্রামীণ সড়ক েদ্দে গণনা মনণ িয় করা েদ্দয়দ্দে।
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সারমণ - ১৮ গ্রামীণ সড়ক
োদ্দটর মিন োদ্দটর মিন ব্যেীে
কমাট সংখ্যা কমাট সংখ্যা

যানবােদ্দনর ধরণ
যামন্ত্রক
ট্রাক/ ট্রাকটর
বাস/মমমন বাস
কার/মেপ/মপক-আপ/মাদ্দিাবাস
মসএনমে
নমসমন
অদ্দটা-মরক্সা
মটর সাইদ্দকল
উপ-কমাট
অযামন্ত্রক
মরক্সা
বাই-সাইদ্দকল
গরু/দ্দঘাড়া/মমেদ্দষর গাড়ী
কঠলা-গাড়ী
মরক্সাভোন
উপ-কমাট
সব িদ্দমাট

১৭২
০১
০৩
০২
১০৯
৬৭
৩৫৪

১১২
৫৮
৫১
২২১

১১৮
৭৭
৩৬
২৪
৮৯
৩৪৪
৬৯৮

৭৭
৬৯
৩০
৩২
৪৪
২৫২
৪৭৩

উপদ্দরর সারমণ েদ্দে প্রেীয়মান েয় কয, োদ্দটর মিন কমাট ৩৫৪টি যামন্ত্রক যানবােন এবং ২২১টি অযামন্ত্রক যানবােন চলাচল কদ্দর থাদ্দক
উপদ্দরর কটমবল েদ্দে প্রেীয়মান েয় কয, োদ্দটর মিন ব্যেীে কমাট ৩৪৪টি যামন্ত্রক যানবােন এবং ২৫২টি অযামন্ত্রক যানবােন চলাচল কদ্দর
থাদ্দক
কবস লাইন িাটা
সময়
োদ্দটর মিন
কবস লাইন সমীক্ষা

২৬৩

যামন্ত্রক
োদ্দটর মিন
ব্যেীে
১৯৪

কমাট

োদ্দটর মিন

৪৫৭

১৯৮

অযামন্ত্রক
োদ্দটর মিন
ব্যেীে
১২২

কমাট
৩২০

ট্রামফক গণনা েমরপ করার অন্যেম উদ্দেশ্য েদ্দে সড়ক উন্নয়দ্দনর পদ্দর ট্রামফক বৃমদ্ধর সংখ্যা এবং উন্নয়দ্দনর পূদ্দব ি ট্রামফদ্দকর সংখ্যা
পমরমাণগে তুলনা মনণ িয় করা। উক্ত প্রকদ্দল্পর কবস লাইন েমরপ েদ্দে প্রাপ্ত ট্রামফক সংখ্যার সাদ্দথ বেিমান ট্রামফক গণনা েমরদ্দপর সাদ্দথ
তুলনা করা েদ্দয়দ্দে। যার মাধ্যদ্দম েষ্ট প্রেীয়মান েয় কয, প্রকদ্দল্প কভৌে অবকাঠাদ্দমা মনমিাদ্দণর ফদ্দল পূদ্দব ির তুলনায় ট্রামফক বৃমদ্ধ
কপদ্দয়দ্দে।
৪.২.১ সড়ক ব্যবোরকারী েমরপ
একই ভাদ্দব কয সকল উপদ্দেলা, ইউমনয়ন ও কমমউমনটিদ্দে সড়ক ও কালভাট ি মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে কসদ্দক্ষদ্দত্র সুফলদ্দভাগী গণনার েন্য এই
পমরবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রমে কেমণর কভৌে অবকাঠাদ্দমার েন্য কমাট সম্পামিে কাদ্দের ১০% কভৌে অবকাঠাদ্দমা স্কীম সমীক্ষার েন্য বাোই
করা েদ্দয়দ্দে। (সারমণ - ৬) এ স্কীম সংখ্যা উদ্দল্লখ করা েদ্দয়দ্দে। প্রমেটি কক্ষদ্দত্র কভার ৬:০০ টা কথদ্দক পরবেী ১২ ঘো পয িন্ত চলাচলকারী
সড়ক উপকারদ্দভাগীদ্দির মনকট কথদ্দক েথ্য সংগ্রে করা েদ্দয়দ্দে। এ কক্ষদ্দত্র সড়দ্দক সুফলদ্দভাগী গণনা করা েদ্দয়দ্দে মেন মিন অন্তর ৩বার।
মেন মিদ্দনর গড় কথদ্দক বিমনক সড়ক উপকারদ্দভাগীর সংখ্যা মনণ িয় করা েদ্দয়দ্দে। আর দুই ধরদ্দনর সড়ক ব্যবোরকারী উপর েমরপ করা
েদ্দয়দ্দে যথা পণ্যসে ব্যবোরকারী ও পণ্য ব্যেীে ব্যবোরকারী।
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উপদ্দেলা সড়দ্দক সড়ক ব্যবোরকারীর তুলনা:
সড়ক ব্যবোরকারী
পণ্যসে
পণ্য ব্যেীে
কমাট

োদ্দটর মিন
১৪৪
১৪১৫
১৫৫৯

কবস লাইন
োদ্দটর মিন ব্যেীে
১১৮
৯৬০
১০৭৮

পয িদ্দবক্ষণ
োদ্দটর মিন
১০১
১৮৪০
১৯৪০

োদ্দটর মিন ব্যেীে
৮৩
১২৪৮
১৩৩১

সড়ক ব্যবোরকারী েমরপ েদ্দে প্রেীয়মান েয় কয, সড়ক উন্নয়দ্দনর পদ্দর সড়ক ব্যবোরকারী বৃমদ্ধর সংখ্যা এবং উন্নয়দ্দনর পূদ্দব ি সড়ক
ব্যবোরকারী সংখ্যা পমরমাণগে তুলনা মনণ িয় করা। উক্ত প্রকদ্দল্পর কবস লাইন েমরপ েদ্দে প্রাপ্ত সড়ক ব্যবোরকারী সংখ্যার সাদ্দথ
বেিমান সড়ক ব্যবোরকারী গণনা েমরদ্দপর সাদ্দথ তুলনা করা েদ্দয়দ্দে। যার মাধ্যদ্দম েষ্ট প্রেীয়মান েয় কয, প্রকদ্দল্প কভৌে অবকাঠাদ্দমা
মনমিাদ্দণর ফদ্দল পূদ্দব ির তুলনায় সড়ক ব্যবোরকারীর সংখ্যা বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
ইউমনয়ন সড়দ্দক সড়ক ব্যবোরকারীর তুলনা:
সড়ক ব্যবোরকারী
পণ্য সে
পণ্য ব্যেীে
কমাট

োদ্দটর মিন
১২২
১২০৩
১৩২৫

কবস লাইন
োদ্দটর মিন ব্যেীে
১০০
৮১৬
৯১৬

পয িদ্দবক্ষণ
োদ্দটর মিন
৮৬
১৫৬৪
১৬৪৯

োদ্দটর মিন ব্যেীে
৭০
১০৬১
১১৩১

সড়ক ব্যবোরকারী েমরপ করার অন্যেম উদ্দেশ্য েদ্দে সড়ক উন্নয়দ্দনর পদ্দর সড়ক ব্যবোরকারী বৃমদ্ধর সংখ্যা এবং উন্নয়দ্দনর পূদ্দব ি
সড়ক ব্যবোরকারী সংখ্যা পমরমাণগে তুলনা মনণ িয় করা। উক্ত প্রকদ্দল্পর কবস লাইন েমরপ েদ্দে প্রাপ্ত সড়ক ব্যবোরকারী সংখ্যার সাদ্দথ
বেিমান সড়ক ব্যবোরকারী গণনা েমরদ্দপর সাদ্দথ তুলনা করা েদ্দয়দ্দে। যার মাধ্যদ্দম েষ্ট প্রেীয়মান েয় কয, প্রকদ্দল্প কভৌে অবকাঠাদ্দমা
মনমিাদ্দণর ফদ্দল পূদ্দব ির তুলনায় সড়ক ব্যবোরকারীর সংখ্যা বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
গ্রামীণ সড়দ্দক সড়ক ব্যবোরকারীর তুলনা:
সড়ক ব্যবোরকারী
পণ্য সে
পণ্য ব্যেীে
কমাট

োদ্দটর মিন
৯২
১৪১৫
১৫৫৯

কবস লাইন
োদ্দটর মিন ব্যেীে
১১৮
৯৬০
১০৭৮

পয িদ্দবক্ষণ
োদ্দটর মিন
৬৫
১১৭৪
১২৩৮

োদ্দটর মিন ব্যেীে
৭০
৭৯৬
৮৬৬

সড়ক ব্যবোরকারী েমরপ করার অন্যেম উদ্দেশ্য েদ্দে সড়ক উন্নয়দ্দনর পদ্দর সড়ক ব্যবোরকারী বৃমদ্ধর সংখ্যা এবং উন্নয়দ্দনর পূদ্দব ি
সড়ক ব্যবোরকারী সংখ্যা পমরমাণগে তুলনা মনণ িয় করা। উক্ত প্রকদ্দল্পর কবস লাইন েমরপ েদ্দে প্রাপ্ত সড়ক ব্যবোরকারী সংখ্যার সাদ্দথ
বেিমান সড়ক ব্যবোরকারী গণনা েমরদ্দপর সাদ্দথ তুলনা করা েদ্দয়দ্দে। যার মাধ্যদ্দম েষ্ট প্রেীয়মান েয় কয, প্রকদ্দল্প কভৌে অবকাঠাদ্দমা
মনমিাদ্দণর ফদ্দল পূদ্দব ির তুলনায় সড়ক ব্যবোরকারীর সংখ্যা বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
৪.৩ কভৌে অবকাঠাদ্দমা েমরপ
গ্রাম প্রমেরক্ষা কিওয়াল ও মকল্লার কক্ষদ্দত্র সদ্দরেমমদ্দন গমন ও পয িদ্দবক্ষণ কদ্দর েথ্য সংগ্রে েরা েদ্দয়দ্দে। এোড়া (সারণী-২) এ বমণ িে
উপদ্দেলা কায িিমসমূদ্দের বাস্তব অবস্থা যাচাই করা েদ্দয়দ্দে। প্রমর্মক্ষে েথ্য সংগ্রেকারীর মাধ্যদ্দম পয িদ্দবক্ষদ্দণর েন্য প্রকদ্দল্পর
কদ্দম্পাদ্দনেসমূদ্দের অবস্থা, ইোর ব্যবোর ও কায িকামরো ইেোমি সম্পদ্দকি েথ্য সংগ্রে করা েদ্দয়দ্দে। উক্ত খনন/পূনঃখনন কাদ্দে পূব িাপর
পমরমাপ (pre work measurement) এবং কাে পরবেী পমরমাপ (post work measurement) বাোই
করার মাধ্যদ্দম সদ্দরেমমদ্দণ পয িদ্দবক্ষণ করা েদ্দয়দ্দে। এোড়াও মাঠ পয িাদ্দয় মবমভন্ন কভৌে অবকাঠাদ্দমার গুণগে মান যাচাইদ্দয়র লদ্দক্ষে
এেধজইধি এর ল্যাব কতৃযক পরীধক্ষ্ত ল্যাব ভটে এর ফোফে াচাই করা হলয়লে। ার নমুনা ধনলের সারধণ ১৯ এ তুলে িরা হলয়লে।
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েমবঃ প্রকদ্দল্পর কভৌে অবকাঠাদ্দমা মনমিাদ্দণর গুণগে মান পয িদ্দবক্ষণ
(ক) উপদ্দেলাঃ বামনয়াচং, কেলাঃ েমবগঞ্জ।
স্কীদ্দমর নামঃ নাগুরা ফামি গ্রাম প্রমেরক্ষা কিয়াল মনমিাণ কাে।
পয িদ্দবক্ষণঃ প্রমেরক্ষা কিয়াদ্দলর বিঘ িে ১৪৫ মমটার। যার চুমক্ত মূল্য ৩১.৪৯ লক্ষ টাকা। উক্ত কিয়াদ্দলর ঢাদ্দলর অংদ্দর্র বিঘ িে ১১ মমটার,
যা ১:১.৫ অনুপাদ্দে স্থাপন করা েদ্দয়দ্দে। ড্রইং অনুসাদ্দর মসমস ব্লদ্দকর সাইে ১ মম: x ১ মম: x ১০০ মম:মম:। পমলমথদ্দনর উপদ্দর
ওয়ারম্যার্সে মপ্র-কাি মসমস ব্লকগুমল স্থাপন করা েদ্দয়দ্দে। কােটি এলমসএস িারা বাস্তবাময়ে এবং ১৫/০৬/২০১৫ োমরদ্দখ সমাপ্ত করা
েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান সদ্দ্ত্তাষেনক।

(খ) উপদ্দেলাঃ নামসরনগর, কেলাঃ ব্রাক্ষ্মণবামড়য়া।
স্কীদ্দমর নামঃ মসংগগ্রাম বাোর উন্নয়ন কাে
পয িদ্দবক্ষণঃ আমলগঞ্জ বাোর উন্নয়ন কাে এলমসএস িারা বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে। যার চুমক্ত মূল্য ৩০.৮৯ লক্ষ টাকা। উক্ত বাোর
উন্নয়দ্দন ১টি মফস কসি (সাইে ১২ মম: x ৬ মম:), ১টি মামিপারপাে কসি (সাইে ১২ মম: x ৬ মম:), ১টি ওদ্দপন কসি (সাইে ১৫ মম: x
১০ মম:) মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে। পুরুষ ও মমেলা আলািা ব্যবোর উপদ্দযাগী পাকা টয়দ্দলট মনমিাণ ও সুদ্দপয় পামনর েন্য একটা টিউবওকয়ল
স্থাপন করা েদ্দয়দ্দে। এোড়া বাোদ্দরর অভেন্তদ্দর পাকা রাস্তা ৪৬ মমটার বিঘ িে ও ৩ মমটার RCC (১:২:৪ অনুপাদ্দে) এবং ২৪ মমটার
বিদ্দঘ িের HBB রাস্তা মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে। কােটি এলমসএস িারা বাস্তবায়ন করা েয় এবং ০৭/০৮/২০১৫ োমরদ্দখ সমাপ্ত করা েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান সদ্দ্ত্তাষেনক।
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(গ) উপদ্দেলাঃ বামনয়া চং, কেলাঃ েমবগঞ্জ।
স্কীদ্দমর নামঃ েমবগঞ্জ নবীগঞ্জ R & H েদ্দে ইমামবাড়ী গুমন্ন িাড়াওমরয়া সড়ক (দ্দচইদ্দনে ৬০৩৫ েদ্দে ৮০৩৫)
পয িদ্দবক্ষণঃ েমবগঞ্জ নবীগঞ্জ R & H েদ্দে ইমামবাড়ী গুমন্ন িাড়াওমরয়া পয িন্ত RCC সড়ক মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে। উক্ত রাস্তাটির (নিঘ িে ২
মক:মম: ও প্রস্থ ৩.৭ মক:মম:) সাদ্দথ গাইি ওয়াল মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে। গাইি ওয়াদ্দলর উচ্চো ২০ ইমঞ্চ (৫০০ মম:মম:) ও চওড়া ১০ ইমঞ্চ
(২৫০ মম:মম:)। কপভদ্দমে এর পুরুত্ব ১৫০ মম:মম:। কােটি ঠিকািার িারা বাস্তবাময়ে এবং ২৭/০৭/২০১৭ োমরদ্দখ সমাপ্ত করা েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান সদ্দ্ত্তাষেনক।

(ঘ) উপদ্দেলাঃ র্াল্লা, কেলাঃ সুনামগঞ্জ
স্কীদ্দমর নামঃ (কোমলপ) ভাটিপাড়া গ্রাম প্রমেরক্ষা কিয়াল মনমিাণ কাে।
পয িদ্দবক্ষণঃ কিয়াদ্দলর বিঘ িে ৬৩৫ মমটার এবং চুমক্ত মূল্য ২৪.৪০ লক্ষ টাকা। কিয়াদ্দলর ঢাদ্দলর বিঘ িে ১১ মমটার যা ১: ১.৫ অনুপাদ্দে করা
েদ্দয়দ্দে। ড্রইং অনুসাদ্দর (মসমস ব্লদ্দকর সাইে ৪৫০ মম:মম: x ৪৫০ মম:মম: x ১০০ মম:মম:) পমলমথদ্দনর উপদ্দর ওয়ারম্যার্সে মসমস ব্লকগুমল
স্থাপন করা েদ্দয়দ্দে। উক্ত রাস্তাটির সাদ্দথ গাইি ওয়াল মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে যার উচ্চো ৫০০ মমমম। গাইি ওয়াদ্দলর সাদ্দথ ফুটিং করা
েদ্দয়দ্দে। ফুটিং এর উচ্চো ৩৭৫ মম:মম: এবং চওড়া ২৫০ মম:মম: কােটি এলমসএস িারা বাস্তবাময়ে করা েদ্দে যার কভৌে অগ্রগমে প্রায়
৭৫%। কােটি বেিমাদ্দন চলমান রদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান সদ্দন্তাষেনক।

(ঙ) কেলাঃ সুনামগঞ্জ সির; উপদ্দেলাঃ সুনামগঞ্জ
স্কীদ্দমর নামঃ অভেন্তরীণ গ্রামীণ সুদ্দযাগ সুমবধা
পয িদ্দবক্ষণঃ বাড়ী েদ্দে বাড়ী যাওয়ার েন্য CC করাদ্দির বিঘ িে ২৫০ মমটার ও প্রস্থ ১.২ মমটার। ঢালাইদ্দয়র পুরত্ব ১০০ মম:মম:। ৫টি
টয়দ্দলট মনমিাণ করা েয় যার প্রমেটিদ্দে প্যান, টাওয়াল রোমল ও সাবানিামন যুক্ত। ২টি েস্তচামলে নলকূপ স্থাপন করা েদ্দয়দ্দে যার পামন
আদ্দস িমনক মুক্ত। কােটির চুমক্ত মূল্য ৭০.৮১ লক্ষ টাকা। কােটি এলমসএস িারা বাস্তবাময়ে েদ্দয়দ্দে। উক্ত মনমিাণ কােটি ২৮/১২/২০১৬
োমরদ্দখ সমাপ্ত করা েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান কমাটমুটি ভাল।
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(চ) উপদ্দেলাঃ মিন, কেলাঃ কনত্রদ্দকান।
স্কীদ্দমর নাম: েলর্াখা বাোর কবাট ল্যামডং ঘাট মনমিাণ
পয িদ্দবক্ষণঃ RCC কবাট ি ল্যামডং কির্ন (ঘাট) যার বিঘ িে ২৫০ মমটার ও প্রস্থ ১.২ মমটার। ঘাটটিদ্দে রোম কিওয়া েদ্দয়দ্দে। মসমড়গুদ্দলাদ্দে
এমএস এংদ্দগল ও কনৌকা বাধার কলাোর আংটা লাগাদ্দনা েয়মন। শুষ্ক কমৌসুদ্দম ঘাদ্দটর সব িমনম্ন স্থান পয িন্ত পামন থাদ্দক। ৫টি পাইল িারা
ঘাটটি মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে। পাইদ্দলর বিঘ িে ২৫০ মমটার ও িায়া ১.২ মমটার। কােটির চুমক্ত মূল্য ২৭.৩৮ লক্ষ টাকা। কােটি ঠিকািার
িারা বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে এবং বেিমাদ্দন কােটি চলমান রদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান কমাটমুটি ভাল।

(ে) উপদ্দেলাঃ আেমমমরগঞ্জ, কেলাঃ েমবগঞ্জ।
স্কীদ্দমর নাম: পুনঃখাল খনন (চামলয়ার খাল)
পয িদ্দবক্ষণঃ চামলয়ার খাদ্দলর বিঘ িে ১১২০ মমটার ও প্রস্থ ১.২ মমটার। কােটি ঠিকািার িারা বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে যার চুমক্ত মূল্য
২৫.৬৯ লক্ষ টাকা। কােটি ১৪/০৯/২০১৫ োমরদ্দখ সমাপ্ত করা েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান কমাটমুটি ভাল।
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(ে) উপদ্দেলাঃ খামলয়াজুমর, কেলাঃ কনত্রদ্দকনা।
স্কীদ্দমর নামঃ খামলয়াজুমর মেমস েদ্দে কৃষ্নাপুর মেমস
পয িদ্দবক্ষণঃ মেয়ালা বাোর কথদ্দক কমাকাররমপুর ইউমপ অমফস রাস্তায় RCC বক্স কালভাট ি টির সাইে ২ মম: x ৪ মম: x ৪ মম:।
কােটির চুমক্ত মূল্য ১৭.৯০ লক্ষ টাকা। কােটি ঠিকািার এর মাধ্যদ্দম বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে। কােটি ০১/১০/২০১৭ োমরদ্দখ সমাপ্ত
সমাপ্ত করা েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ পূেি কাদ্দের বামেেক মিক কথদ্দক গুণগেমান কমাটমুটি ভাল।

(ঝ) উপদ্দেলাঃ মনকলী, কেলাঃ মকদ্দর্ারগঞ্জ।
স্কীদ্দমর নামঃ িামপাড়া সড়ক েদ্দে আমলপুর বাোর পয িন্ত (দ্দচইদ্দনে ৬৮৬৫ েদ্দে ৭৮৬৫) RCC সড়ক মনমিাণ কাে।
পয িদ্দবক্ষণঃ রাস্তাটির বিঘ িে ১ মক:মম: ও প্রস্থ ৩.৭ মম: যার সাদ্দথ ব্লক এইে মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে। ব্লক এইদ্দের (ব্লদ্দকর সাইে ১০০০
মম:মম: x ৫০০ মম:মম: x ১২৫ মম:মম:) কপভম্যাে এর পুরত্ব ১৫০ মম:মম:। ISG এর উপর BF Soling পমলমথনসে ১৫০ মম:মম: এর
পুরুত্ব RCC ঢালাই করা েদ্দয়দ্দে। কােটির চুমক্ত মূল্য ১০৭.০০ লক্ষ টাকা। ঠিকািার িারা কােটি বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে এবং
২৭/০৪/২০১৬ োমরদ্দখ কােটি সমাপ্ত করা েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ বাস্তবাময়ে পূেি কাদ্দের গুণগেমান সদ্দ্ত্তাষেনক।

(ঞ) উপদ্দেলাঃ ধমিপার্া, কেলাঃ সুনামগঞ্জ।
স্কীদ্দমর নামঃ িাউিকামন্দ সড়ক েদ্দে কামর্পুর সড়ক পয িন্ত (দ্দচইদ্দনে ২৫৪৫ েদ্দে ২৬৪৫) RCC সড়ক মনমিাণ কাে।
পয িদ্দবক্ষণঃ উক্ত রাস্তাটির (নিঘ িে ১ মকঃমমঃ ও প্রস্থ ৩.৭ মমঃ) সাদ্দথ ব্লক এইে মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে। ব্লক এইদ্দের (ব্লদ্দকর সাইে
১০০০মম:মম: x ৫০০ মম:মম: x ১২৫ মম:মম:)। কপভম্যাে এর পুরত্ব ১৫০ মম:মম:। কােটির চুমক্ত মূল্য ১০৭.০০ লক্ষ টাকা। কােটি
ঠিকািার িারা বাস্তবায়ন এবং ২৭/০৪/২০১৬ োমরদ্দখ সমাপ্ত করা েদ্দয়দ্দে।
মন্তব্যঃ বাস্তবাময়ে পূেি কাদ্দের গুণগেমান সদ্দন্তাষেনক।
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সারধণ ১৯ : কাজ চোকােীন ধনব যাহী প্রলকৌ েীর েপ্তর, হধবগঞ্জ, এেধজইধি এর ল্যাব কতৃযক পরীধক্ষ্ত ল্যাব ভটে এর ফোফে
িমমক
নং

১

২

৩

অবস্থান

নমুনার মববরণ

পরীক্ষার নাম ও গড়
ফলাফল

কটি এর োমরখ

েমবগঞ্জ-নবীগঞ্জ আর
এইচমি- ইমামবাড়ী
বামনয়াচং ভায়া
গুমনবাড়ামুমড়ী রাস্তা
উন্নয়ন কাে
(কচইদ্দনে ৬০৩৫
মম: - ৮০৩৫ মম)

আরমসমস এলএএ মান
পরীক্ষার েন্য পাথরকুমচ
(১০ককমে) সংগ্রে এসএই ও
ইউই কর্তক ২০/১১/২০১৬
যাো েদ্দে ৫ককমে পাথর কুমচ
কটদ্দি ব্যবহৃে।

এলএএ-২৮% (মন্তব্য:
এলএএ এর মান সব িদ্দচ্চা
৩০% গ্রেণদ্দযাগ্য

২১/১১/২০১৬

েমবগঞ্জ-নবীগঞ্জ আর
এইচমি- ইমামবাড়ী
বামনয়াচং ভায়া
গুমনবাড়ামুমড়ী রাস্তা
উন্নয়ন কাে
(কচইদ্দনে ৬০৩৫
মম: - ৮০৩৫ মম)

Strength test পরীক্ষার
েন্য ৫০মমমম মকউ (sand
ratio 1:2.75, w/c
ratio=0.485, মসদ্দমে

েমবগঞ্জ-নবীগঞ্জ আর
এইচমি- ইমামবাড়ী
বামনয়াচং ভায়া
গুমনবাড়ামুমড় রাস্তা
উন্নয়ন কাে
(কচইদ্দনে ৬০৩৫
মম: - ৮০৩৫ মম)

কংমিট এর compressive
strength test এর েন্য
৪" x ৮" সাইদ্দের মসমলডার
কেমসম্যান, ঢালাইদ্দয়র
অনুপাে (১:২:৪) মসদ্দমে=র্াে
কের্াল বামলর
এফএম=১.৮০

মসদ্দমে এর কদ্দম্প্রমসভ

ব্যবোর: র্াে কের্াল

Average
compressive
strength (PSI)

প্রাপ্তমান

OPC
strength
ASTMC
(C-150)

Test date

1800 PSI
24/11/2016
৩ মিদ্দন = ২১৬৩ PSI
2800 PSI
28/11/2016
৭ মিদ্দন = ৩২৮২ PSI
4000 PSI
19/12/2016
২৮ মিদ্দন = ৪.৪৩৯ PSI
(২১/১১/২০১৬ োমরদ্দখ মসদ্দমে মট িার কামিং করা েয়)

৩৩২৩ PSI=(২৩৩
Kg/cm2 ) (২১০
Kg/cm2 ) প্রদ্দয়ােনীয়
strength িরকার।

ঢালাই ০৫/১২/১৬ োমরদ্দখ কামিং
করা েয় যা ২৮মিন পর ০২/০১/২০১৭
োমরদ্দখ কটি করা েয়।

৪.৪ কফাকাস গ্রুপ আদ্দলাচনা
কনত্রদ্দকানা, ব্রাক্ষ্মণবামড়য়া, মকদ্দর্ারগঞ্জ, েমবগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ কেলার মবমভন্ন উপদ্দেলায় কমাট ১০টি কফাকাস গ্রুপ আদ্দলাচনা করা েয়।
উক্ত আদ্দলাচনায় প্রকল্পর্ভক্ত মবমভন্ন গ্রুপ কযমন- মসআইমে (CIG), মবইউমে (BUG), আইএমমস (IMC), এমএমমস (MMC) এবং
এলমসএস (LCS) এর সিস্যরা অংর্গ্রেণ কদ্দরন। উদ্দল্লখ্য কয, কফাকাস গ্রুপ আদ্দলাচনায় মেমলপ প্রকদ্দল্পের কমিকাদ্দড মবমভন্ন গ্রুদ্দপর
অংর্গ্রেণ এবং োদ্দির সুমবধা-অসুমবধা ও সুপামরর্ সমূে আদ্দলামচে েয়, যা গ্রুপ মভমত্তক মনদ্দম্ন আদ্দলাচনা করা ে’কলা।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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মচত্রঃ এফমেমি, কনত্রদ্দকানা
এলমসএস (LCS)
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর আওোয় কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমা উন্নয়নসমূে এলমসএস (LCS) এর মাধ্যদ্দম
বাস্তবায়ন করা েদ্দব যা মিমপমপদ্দে উদ্দল্লখ আদ্দে। কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমার মদ্দধ্য গ্রামীণ সড়ক, গ্রাম প্রমেরক্ষা, বাোর প্রমেরক্ষা, বাোর
উন্নয়ন, মাদ্দকিট কাদ্দলকর্ন, কসচ অবকাঠাদ্দমা, খাল ও মবল খনন, বনায়ন, মভদ্দলে ইোরনাল সামভিস, কলাপ কপ্রাদ্দটকর্ন, মকল্লা মনমিাণ।
এলমসএস (LCS) স্থানীয় সুমবধাদ্দভাগী এর মাধ্যদ্দম মবমভন্ন আকাদ্দরর গ্রুপ অথ িাৎ ২০-২৫ েন কদ্দর গঠন করা েয়। প্রমেটি গ্রুদ্দপ অদ্দধ িক
নারী ও অদ্দধ িক পুরুষ গঠন করা েয়। পরবেীদ্দে এলমসএস (LCS) গ্রুপদ্দক প্রমর্ক্ষণ মিদ্দয় মাটি ভরাট/মনমিাণ কাে সম্পন্ন করা েয়।
উদ্দল্লখ্য কয, LCS গ্রুদ্দপ আগ্রেী মমেলা পাওয়া সাদ্দপদ্দক্ষ অমধক সংখ্যক মমেলাদ্দির অন্তভূিক্ত করা েদ্দয়দ্দে।
এলমসএস (LCS) গ্রুদ্দপর সাদ্দথ আদ্দলাচনায় কযসব ইমেবাচক মিক পাওয়া যায় কসগুদ্দলা েদ্দলা আদ্দগ শুধু কৃমষ কাদ্দের উপর মনভিরর্ীল েদ্দলও বেিমাদ্দন মেমলপ প্রকদ্দল্প েমমক/মিনমজুদ্দরর কাে করা যায়। প্রকদ্দল্পর
উন্নয়নমুলক কাদ্দে এলাকার মানুদ্দষর েমমক/মিনমজুর মেদ্দসদ্দব অংর্গ্রেণ বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে, যা কবকার েমমকদ্দির কমিসংস্থাদ্দনর
সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে।
এলমসএস (LCS) এর গঠন প্রমিয়ায় অদ্দধ িক নারী থাকায় গ্রাদ্দমর নারীদ্দির কমিসংস্থাদ্দনর সাদ্দথ সাদ্দথ আদ্দয়র সংস্থান করা
েদ্দয়দ্দে, যা মকনা নারীর ক্ষমোয়ন প্রমেমষ্ঠে কদ্দর।
এসব আয় কথদ্দক অন্যান্য আয়মূলক কাদ্দে মবমনদ্দয়াগ কদ্দর লাভবান েওয়া যায়।
এলমসএস (LCS) গ্রুদ্দপর সাদ্দথ আদ্দলাচনায় কযসব মোমে পাওয়া যায় কসগুদ্দলা েদ্দলা



মনমিাণ কাদ্দে প্রমর্ক্ষণ আদ্দরা উন্নে ও কবমর্ কদ্দর কিয়া, যাদ্দে োরা পরবেীদ্দে সুিক্ষ েমমক ও সুিক্ষ মমমি েদ্দে পাদ্দর।
মজুমরর পমরমাণ ৩০০ টাকা আদ্দে যা বেিমান বাোদ্দরর তুলনায় কম। োই মজুমরর পমরমাণ বৃমদ্ধ করদ্দে েদ্দব।
উক্ত উন্নে প্রমর্ক্ষণ ও মজুমর বৃমদ্ধ করা েদ্দল একমিদ্দক োদ্দির আয় বৃমদ্ধ পাদ্দব অন্যমিদ্দক োদ্দির েীবনমান উন্নে েদ্দব।

মবইউমে (BUG)
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকদ্দল্প মেমলপ অংদ্দগর আওোয় কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমা উন্নয়নসমুে
মবইউমে (BUG) এর মাধ্যদ্দম বাস্তবায়ন করা েদ্দব যা মিমপমপদ্দে উদ্দল্লখ আদ্দে।
কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমার মদ্দধ্য, খাল ও মবল খনন, মবইউমে (BUG) এর মাধ্যদ্দম মবমভন্ন আকাদ্দরর গ্রুপ অথ িাৎ
২৫/৩০/৩৫/৪৫ েন কদ্দর গঠন করা েয় যা মকনা মবদ্দলর আকার (৪-২০ একদ্দরর অমধক) অনুসাদ্দর। মবল ব্যবোদ্দরর কক্ষদ্দত্র ৪০
ভাগ নারী ও ৬০ ভাগ পুরুষ িারা গঠন করা েয়। পরবেীদ্দে মবইউমে (BUG) গ্রুপদ্দক প্রমর্ক্ষণ মিদ্দয় মবল/খাল খনন কাে
সম্পন্ন করা েয়।
মবল/খাল খনদ্দনর কক্ষদ্দত্র ৬-৮ ফুট গভীর কদ্দর খনন করা েয়।
মবইউমে (BUG) গ্রুদ্দপর সাদ্দথ আদ্দলাচনায় কযসব ইমেবাচক মিক পাওয়া যায় কসগুদ্দলা েদ্দলা শুষ্ক কমৌসুদ্দম যাদ্দে মবদ্দল পামন থাদ্দক কসেন্য মবল খনন করা েয় যা মকনা মাদ্দের উৎপািন/প্রেনন বৃমদ্ধ কদ্দর।
মবল খনদ্দনর কারদ্দন শুষ্ক কমৌসুদ্দম কৃমষ েমমদ্দে পামন সরবরাে করা যায়। ফদ্দল কৃমষ পদ্দণ্যর উৎপািন বৃমদ্ধ পায়।
আদ্দগ শুধু কৃমষ কাদ্দের উপর মনভিরর্ীল েদ্দলও বেিমাদ্দন মেমলপ প্রকদ্দল্প েমমক/মিনমজুদ্দরর কাে করা যায়। প্রকদ্দল্পর
উন্নয়নমুলক কাদ্দে এলাকার মানুদ্দষর েমমক/মিনমজুর মেদ্দসদ্দব অংর্গ্রেণ বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে, যা কবকার েমমকদ্দির কমিসংস্থাদ্দনর
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে।
মবইউমে (BUG) এর গঠন প্রমিয়ায় ৪০ ভাগ নারী থাকায় গ্রাদ্দমর নারীদ্দির কমিসংস্থাদ্দনর সাদ্দথ সাদ্দথ আদ্দয়র সংস্থান করা
েদ্দয়দ্দে, যা মকনা নারীর ক্ষমোয়ন প্রমেমষ্ঠে কদ্দর।
মবইউমে (BUG) গ্রুদ্দপর সাদ্দথ আদ্দলাচনায় কযসব মোমে পাওয়া যায় কসগুদ্দলা েদ্দলা



মনমিাণ কাদ্দে প্রমর্ক্ষণ আদ্দরা উন্নে ও কবমর্ কদ্দর কিয়া, যাদ্দে োরা পরবেীদ্দে সুিক্ষ েমমক ও সুিক্ষ মমমি েদ্দে পাদ্দর।
মজুমরর পমরমাণ ৩০০ টাকা আদ্দে যা বেিমান বাোদ্দরর তুলনায় কম। োই মজুমরর পমরমাণ বৃমদ্ধ করদ্দে েদ্দব।
উক্ত উন্নে প্রমর্ক্ষণ ও মজুমর বৃমদ্ধ করা েদ্দল একমিদ্দক োদ্দির আয় বৃমদ্ধ পাদ্দব অন্যমিদ্দক োদ্দির েীবনমান উন্নে েদ্দব।

মবল ব্যবস্থাপনা কমমটি (BMC)
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প মেমলপ এর আওোয় কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমা উন্নয়ন মবল উন্নয়ন
মবএমমসর পমরচালনায় মবইউমে মধ্য কথদ্দক গঠন করা েয়।
মবল ব্যবস্থাপনা কমমটি গঠন সরকার কর্তিক প্রণীে নীমেমালা অনুযায়ী এগার (১১) সিদ্দস্যর সমন্বদ্দয় করা েয়।
মসআইমে (CIG)
মেমলপ প্রকদ্দল্পর আদ্দরকটি একটি উপকারদ্দভাগী গ্রুপ েদ্দে মসআইমে (CIG)। ২৫ েন কদ্দর অমভন্ন কাদ্দের স্বাথ িসংমিষ্ট এই গ্রুপ গঠন
করা েয় যার অদ্দধ িক নারী আর অদ্দধ িক পুরুষ। উক্ত মসআইমে (CIG) গ্রুপদ্দক মবমভন্ন আয়মুখী প্রযুমক্ত মনভির প্রমর্ক্ষণ কিয়া েয়, যার মদ্দধ্য
কৃমষ উৎপািন, প্রাণী সম্পি উন্নয়ন, মৎস্য চাষ উদ্দল্লখদ্দযাগ্য। এসব প্রমর্ক্ষদ্দণ োরা উচচফলনর্ীল োদ্দের প্রির্িনী স্থাপন কদ্দর, উন্নে
বীে, সার, বালাই িমন ব্যবস্থা ব্যবোর কদ্দর। োদ্দিরদ্দক মবমভন্ন িপ্তর সংস্থার পাইকারী কিো ও মবদ্দিোদ্দির সাদ্দথ পমরচয় কমরদ্দয়
কিওয়া েয়। পার্াপামর্ উৎপামিে পণ্য বাোদ্দর মবমির ব্যবস্থা করা েয়।
প্রাণী সম্পিঃ




মকভাদ্দব োঁস, মুরমগ, গবামি পশু পালন করদ্দে েয় োরা োনদ্দে কপদ্দরদ্দে।
োঁস, মুরমগ, গবামি পশুদ্দক মকভাদ্দব প্রমেপালন ও মাংর্ বৃমদ্ধ েয় এবং করাগব্যামধর োে কথদ্দক রক্ষা পাওয়া যায় ো
প্রমর্ক্ষদ্দণর মাধ্যদ্দম োনদ্দে কপদ্দরদ্দে। যা অদ্দনকদ্দকই এই কাদ্দের মাধ্যদ্দম আমথ িক স্বেলো প্রিান কদ্দরদ্দে।
মকভাদ্দব কৃমত্রম প্রেনন কদ্দর উন্নে প্রোমের বাচচা উৎপািন করদ্দে েয় এবং গবামি পশুর করাগ েদ্দল মক ধরদ্দণর প্রমেদ্দষধক
মিদ্দে েয় োও প্রমর্ক্ষণ এর মাধ্যদ্দম োনদ্দে কপদ্দরদ্দে।

কৃমষ উৎপািনঃ




ফসদ্দল সঠিক বীে, চারা করাপন ও সার এবং বালাই িমন করদ্দে েয় যা োনদ্দে কপদ্দরদ্দে।
সঠিক উপাদ্দয় মকভাদ্দব র্াক সবমে ও ফসলদ্দক কপাকা-মাকদ্দড়র োে কথদ্দক রক্ষা করদ্দে েয় ো োনদ্দে কপদ্দরদ্দে।
ধান োড়াও প্রকল্প এলাকায় প্রচুর র্াক-সবমের উৎপািন কবদ্দড়দ্দে এবং গবামি পশুর করাগ েদ্দল মক ধরদ্দণর প্রমেদ্দষধক মিদ্দে
েয় োও প্রমর্ক্ষণ এর মাধ্যদ্দম োনদ্দে কপদ্দরদ্দে।

মৎস্য চাষঃ


োওদ্দর মাদ্দের কৃমত্রম প্রেনন বাড়ার ফদ্দল মৎস্য উৎপািন কবদ্দড়দ্দে। এলাকার মানুষ মৎস্য উৎপািদ্দন মনদ্দেদ্দির চামেিা
মমটিদ্দয় বামেদ্দর মবমি কদ্দর লাভবান েদ্দেন। এবং োরা মাদ্দের কপানা িয় মবিদ্দয় সক্ষম েদ্দয়দ্দেন।

মসআইমে (CIG) গ্রুদ্দপর সাদ্দথ আদ্দলাচনায় কযসব মোমে পাওয়া যায় কসগুদ্দলা েদ্দলা
আত্ম-কমিসংস্থানমূলক প্রমর্ক্ষণ প্রিান যা োওর এলাকার কবকার নারী-পুরুদ্দষর কবকারত্ব হ্রাস কদ্দরদ্দে।
কামরগমর প্রমর্ক্ষদ্দণর পদ্দর যন্ত্রপামে সরবরাদ্দের ব্যবস্থা থাকদ্দে েদ্দব।
আধুমনক ব্যবসাময়ক মদ্দিল বেমর কদ্দর উপকারদ্দভাগীদ্দির সাদ্দথ সংদ্দযাগ স্থাপন করদ্দে েদ্দব।
এমএমমস (MMC)
োওর অবকাঠাদ্দমা উন্নয়ন প্রকল্প মেমলপ ও কোমলপ এর আওোয় কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমা উন্নয়ন (বাোর উন্নয়ন) এমএমমস
(MMC) পমরচালনায় এলমসএস (LCS) মাধ্যদ্দম বাস্তবায়ন করা েদ্দব যা মিমপমপদ্দে উদ্দল্লখ আদ্দে।
বাোর ব্যবস্থাপনা কমমটি গঠন সরকার কর্তিক প্রণীে োট বাোর ব্যবস্থাপনা নীমেমালা অনুযায়ী এগার (১১) সিদ্দস্যর সমন্বদ্দয়
করা েয়।
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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কমমটির সভাপমে পিামধকার বদ্দল সংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ্দির কচয়ারম্যান, কসদ্দিটামর সংমিষ্ট বাোদ্দরর স্থায়ী কিাকানিার।
ি
এ োড়াও ইউমপ কমম্বার পুরুষ ও মমেলা, কমমউমনটি অগানাইোর
(CO), ইউমনয়ন ভূমম কমিকেিা (েেমসলিার), মবমভন্ন
কপর্ার প্রমেমনমধবৃন্দ অন্যান্য সিস্য মেদ্দসদ্দব থাদ্দকন।
কমমউমনটি/গ্রামীণ বাোর উন্নয়ন করার পর সংমিষ্ট বাোর কমমটির কাদ্দে েস্তান্তর করা েয়। পরবেীদ্দে এই কমমটি উক্ত
বাোদ্দরর কিখভাল অথ িাৎ সংরক্ষণ ও রক্ষণাদ্দবক্ষণ কদ্দর থাদ্দকন।
প্রকল্প এলাকায় কযসমস্ত বাোর উন্নয়ন করা েদ্দয়দ্দে কসগুদ্দলার বাোর ব্যবস্থাপনা কমমটি সরকামর নীমেমালা অনুযায়ী গঠন
করা েদ্দয়দ্দে মকন্তু উক্ত কমমটি যেটা কায িকর েওয়া িরকার েেটা কায িকর নয়।
োটবাোর ব্যবস্থাপনা কমমটির ওপর ন্যাস্ত িায়িাময়ত্ব োটবাোর ইোরার্ভক্ত করা, কটাল চাট ি টাঙ্গাদ্দনা, বাোর পমরস্কার
পমরেন্ন রাখা অমধকাংর্ োটবাোরগুদ্দলাদ্দে পাওয়া যায়না।
সরকাদ্দরর রােস্ব আদ্দয়র একটি অংর্ োটবাোর কথদ্দক আদ্দস মকন্তু অদ্দনক োটবাোরই কপমরদ্দফমরর্ভক্ত না থাকায় সরকামর
োটবাোদ্দরর োমলকায় অন্তভূিক্ত না েওয়ায় সরকার প্রাপ্য রােস্ব কথদ্দক বমঞ্চে েয়।
এমএমমস (MMC) গ্রুদ্দপর সাদ্দথ আদ্দলাচনায় কযসব ইমেবাচক মিক পাওয়া যায় কসগুদ্দলা েদ্দলা স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল মবভাগ কর্তিক মেমলপ প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম কয বাোদ্দরর উন্নয়ন েদ্দয়দ্দে োর ফদ্দল ঐসব এলাকার স্থানীয়
মানুদ্দষর আয় বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে এবং েীবনমাদ্দনর উন্নয়ন ঘদ্দটদ্দে। বাোর উন্নয়দ্দনর ফদ্দল বাোদ্দরর এক একটি মভটি অথ িাৎ এক
একটি কিাকাদ্দনর অবস্থান আদ্দগ কযখাদ্দন ৪০০০.০০ েদ্দে ৫০০০.০০ টাকা মলে েে এখন কসটা প্রায় ১,০০,০০০.০০ (এক
লক্ষ) টাকায় মলে েয়।
োটবাের উন্নয়দ্দনর ফদ্দল গ্রাদ্দমর নারী ও পুরুদ্দষর কমিসংস্থাদ্দনর সাদ্দথ সাদ্দথ আদ্দয়র সংস্থান েদ্দয়দ্দে, যা মকনা োেীয়
অথ িনীমেদ্দে কযাগ েদ্দে।
এমএমমস (MMC) গ্রুদ্দপর সাদ্দথ আদ্দলাচনায় কযসব মোমে পাওয়া যায় কসগুদ্দলা েদ্দলা বাোর উন্নয়দ্দনর পুদ্দব ি বাোর ব্যবোরকারীদ্দির অংর্গ্রেণ ও মোমদ্দের মভমত্তদ্দে উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রস্ত্ত্তে করা িরকার। উক্ত
উন্নয়ন পমরকল্পনা অনুযায়ী বাোর উন্নয়দ্দনর কাে সম্পন্ন করা প্রদ্দয়ােন।
 বাোর উন্নয়দ্দনর পর বাোদ্দর অন্যান্য অবকাঠাদ্দমা উন্নয়ন কযভাদ্দব গদ্দড় উদ্দঠ ো পমরকমল্পে নয়। যা পরবেীদ্দে সমস্যা বেমর
কদ্দর কযমন কড্রদ্দনে, আভেন্তরীন রাস্তা, ময়লা আবেিনা ইেোমি।
 বাোর উন্নয়দ্দনর পর উক্ত উন্নয়ন আদ্দরা কটকসই করার েন্য সংমিষ্ট োটবাোর ব্যবস্থাপনা কমমটি ও ব্যবোরদ্দভাগীদ্দির
সরকামর োটবাোর নীমেমালার ওপর প্রমর্ক্ষণ কিয়ার প্রদ্দয়ােন।
আইএমমস গ্রুপ (IMC)
মেমলপ প্রকদ্দল্প আর একটি উপকারদ্দভাগী গ্রুপ েদ্দে আইএমমস গ্রুপ (IMC) ১০ েন সিদ্দস্যর সমন্বদ্দয় এই গ্রুপ গঠন করা েয় যার
মদ্দধ্য স্থানীয় েনপ্রমেমনমধ মবদ্দর্ষ কদ্দর ইউমপ মমেলা কমম্বার, পুরুষ কমম্বার, স্থানীয় মবমর্ষ্ট ব্যমক্তবগ ি ও অন্যান্য কপর্ার কলাক
রদ্দয়দ্দে। উক্ত আইএমমস (IMC) গ্রুপদ্দক মবমভন্ন অবকাঠাদ্দমা মনমিাণ পরবেী িায়িাময়দ্দত্বর উপর প্রমর্ক্ষণ কিয়া েয়। রাস্তা, ব্রীে,
কালভাট ি, কলাপ কপ্রাদ্দটকর্ন, প্রমেরক্ষাবাঁধ মনমিাদ্দণর পর উক্ত অবকাঠাদ্দমা রক্ষণাদ্দবক্ষণ করার িাময়ত্ব এই কমমটির। মবদ্দর্ষ কদ্দর
রাস্তার কলাপ কপ্রাদ্দটকর্ন ও রক্ষণাদ্দবক্ষণ কাদ্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ষণাদ্দবক্ষণ করার প্রদ্দয়ােন েদ্দল আইএমমস (IMC) কমমটি কদ্দর
থাদ্দক।
৪.৫ প্রকল্প সংমিষ্ট ব্যমক্তবদ্দগরি মনকট েইদ্দে সংগৃেীে েথ্যামি/মোমে মবদ্দিষণ (দ্দকআইআই)
মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য অেিদ্দনর লদ্দক্ষে েথ্য সংগ্রদ্দের অন্যেম উপায় মেদ্দসদ্দব প্রকল্প সম্পদ্দকি জ্ঞাে মেমলপ প্রকদ্দল্পর
প্রকল্প পমরচালক / উপ-প্রকল্প পমরচালক; এলমেইমি প্রকল্প অমফদ্দসর মসমনয়র সেকারী প্রদ্দকৌর্লী, মেমলপ প্রকদ্দল্পর কেলা প্রকল্প
সমন্বয়কারী ও উপদ্দেলা প্রকল্প সমন্বয়কারীর ককআইআই গ্রেণ করা েদ্দয়দ্দে। সমীক্ষার সমদ্দয়র সীমাবদ্ধো, প্রকদ্দল্পর অবস্থাদ্দনর
মবস্তৃমে ইেোমি মবদ্দবচনা কদ্দর সম্পূণ ি প্রকল্প এলাকার প্রমেমনমধত্বমূলক নমুনা মেদ্দসদ্দব ৫টি কেলার মনব িামচে ২৮টি উপদ্দেলার মধ্য
কথদ্দক কমাট ১৭ টি ককআইআই গ্রেণ করা েদ্দয়দ্দে। যার সম্বমলে েথ্য মনদ্দম্ন একমত্রকরণ কদ্দর প্রিান করা েদ্দলাঃ
 প্রকল্প পমরচালকঃ
মেমলপ এর প্রকল্প পমরচালক েনাব কগাপাল চন্দ্র সরকার প্রকদ্দল্পর অংগসমূেদ্দর বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন সময় সমস্যা ও বাস্তবায়ন
পরবেী সুমবধাদ্দভাগীদ্দির েীবনমাদ্দনর বেিমান অবস্থা সংদ্দক্ষদ্দপ বণ িননা কদ্দরন। োঁর মদ্দে, প্রকদ্দল্পর যেগুমল কভৌে অবকাঠাদ্দমা
উন্নয়ন অংগসমূে রদ্দয়দ্দে, কসগুমল বাস্তবায়দ্দন প্রধান সমস্যা েল েমম সংিান্ত েটিলো। মিমপমপদ্দে কয সমস্ত বাোর, ঘাট,
পণ্যমজুি ককন্দ্র, রাস্তা রক্ষণাদ্দবক্ষণ, গ্রাম প্রমেরক্ষা, বাোর প্রমেরক্ষা, খাল খনন, মবল খনন, মদ্দিল মভদ্দলে, মবল মিমারদ্দকর্ন
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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উন্নয়ন রদ্দয়দ্দে, োরমদ্দধ্য কযগুদ্দলা েমম সংিান্ত েটিলোর কারদ্দন বাস্তবায়ন করা সম্ভব েদ্দে না, োর মবকল্প মেসাদ্দব নতুন সাবপ্রদ্দেক্ট গ্রেন যা মকনা মিমপমপদ্দে বমেভূিে েদ্দব মবধায় গ্রেণ করা েদ্দে না। কমমউমনদ্দকর্ন অবকাঠাদ্দমা উন্নয়ন যা বাস্তবায়ন করা
েয় ঠিকািাদ্দরর মাধ্যদ্দম কসটা যেটুকু না বাস্তবায়ন সম্ভব োরদ্দচদ্দয় কবর্ী অসম্ভব েয় কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমা উন্নয়ন যা বাস্তবায়ন
করা েয় এলমসএস চুমক্তর মাধ্যদ্দম। কযদ্দেতু প্রকদ্দল্পর কময়ািকাল ২০১২ েদ্দে ২০১৯ পয িন্ত কসদ্দেতু মবগে বের গুদ্দলাদ্দে মবদ্দর্ষ কদ্দর
২০১৪/১৫ সদ্দন কয সমস্ত কভৌে অবকাঠাদ্দমার কর্ষ েদ্দয়দ্দে, এই মুহুদ্দেি গে ২০১৬ সাদ্দলর অমে বৃমষ্টর কারদ্দন কসগুদ্দলার প্রদ্দয়ােনী
রক্ষণাদ্দবক্ষণ িরকার। এোড়া কভৌে অবকাঠাদ্দমা সমামপ্তর পর এগুদ্দলা যখন িাময়ত্বপ্রাপ্ত কমমটির মনকট েস্তান্তর করা েয় মকন্তু
পরবেীদ্দে এই িাময়ত্বপ্রাপ্ত কমমটি (বাোর ব্যবস্থাপনা কমমটি, মবল ব্যবোরকারী) কায িকর না থাকায় কভৌে অবকাঠাদ্দমার
রক্ষণাদ্দবক্ষণ প্রদ্দয়ােন েয়। উদ্দল্লখ্য কয, গ্রামীণ অভেন্তরীন সামভিস সমূদ্দের (োটার রাস্তা মনমিাণ, টয়দ্দলট, টিউবওদ্দয়ল স্থাপন) ব্যাপক
সাড়া পাওয়া যায়। োওর এলাকায় টয়দ্দলদ্দটর ব্যাপক সমস্যা েয়, বষ িা ও শুষ্ক কমৌসুদ্দমর মধ্যকার সময়টাদ্দে মবদ্দর্ষ কদ্দর মমেলা ও
বৃদ্ধদ্দির। কারণ োওর এলাকায় অমধকাংর্ টয়দ্দলট কখালা, বষ িা কমৌসুদ্দম বসেবাড়ীর মকনারায় আর শুষ্ক কমৌসুদ্দম পামন কয স্থাদ্দন
কনদ্দম যায় কস স্থাদ্দন টয়দ্দলদ্দটর কাে সাদ্দড়। শুষ্ক কমৌসুদ্দম টয়দ্দলদ্দটর দুরত্ব কবর্ দূদ্দর থাকায় মমেলা ও বৃদ্ধদ্দির খুব সমস্যা েয়।
প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম গ্রামীণ অভেন্তরীন সামভিদ্দসর আওোয় কযসমস্ত টয়দ্দলট মনমিাণ করা েয়। ো োওর এলাকার মানুদ্দষর খুব উপকার
সামধে েয়।
প্রকল্প পমরচালক মেমলপ প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম মকছু নতুন নতুন কমিকাদ্দডর কথা বদ্দলন কযমন- Early Warning System
for Flash Flood in Haor Area, Innovative Business Activities, Sanitary Napkin , চাড়কল অথ িাৎ
রান্নার জ্বালানী, বক্স কালভাট ি এর পমরবদ্দেি ভাসমান ব্রীে।
উপদ্দেলা প্রদ্দকৌর্লী, এলমেইমি, মিরাই উপদ্দেলা, সুনামগঞ্জ কেলা
প্রকল্প সম্পমকিে কাে মিমপমপ ও প্রমকউরদ্দমে নীমেমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা েদ্দয়দ্দে।
ইমেমপ কটডামরং প্রমিয়া ও পদ্ধমে অনুসরণ করা েদ্দয়মেল।
 কেলা কৃমষ অমফসার, ব্রাক্ষ্মণবামড়য়া
প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপািদ্দনর অবস্থা কেমন ভাদ্দলা মেল না। কারন মকভাদ্দব সঠিক পদ্ধমেদ্দে ফসল চাষ করদ্দে েয় এ
ব্যাপাদ্দর ধারনা মেল না।
প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপািন কবদ্দড়দ্দে। কারন প্রকল্প এলাকায় কৃষকদ্দির মনদ্দয় পয িাপ্ত প্রমর্ক্ষদ্দণর
ব্যবস্থা করা েদ্দয়দ্দে। প্রমর্ক্ষদ্দণ চাষ করার সঠিক পদ্ধমে মনদ্দয় কৃষকদ্দির োনাদ্দনা েদ্দয়দ্দে। ফদ্দল ফসল উৎপািদ্দন সঠিক সমদ্দয়
সঠিক পমরমাদ্দণ বীে ও কীটনার্ক প্রদ্দয়াগ কদ্দর করাগ বালাইদ্দয়র োে কথদ্দক ফসল রক্ষায় কৃষকদ্দির িক্ষো কবদ্দড়দ্দে।
প্রকল্প শুরুর আদ্দগ ও পদ্দর প্রকল্প এলাকায় কৃমষ পদ্দণ্যর উৎপািন ১৫% কথদ্দক ২০% বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
প্রকল্প’র ফদ্দল এলাকার মানুদ্দষর অদ্দনক ধরদ্দনর সুমবধা েদ্দয়দ্দে। প্রকল্প এলাকার রাস্তাঘাট উন্নে েদ্দয়দ্দে। কৃষকরা অমে
সেদ্দেই কম খরদ্দচ েমম কথদ্দক ফসল বামড়দ্দে মনদ্দয় আসদ্দে পাদ্দর।
এলাকার মানুদ্দষর েীবন যাত্রার মান বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। মানুদ্দষর আদ্দয়র উৎস বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে ও মর্ক্ষার োর ও বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
প্রকদ্দল্পর কায িিম গমের্ীল করদ্দে েদ্দল এলাকায় আরও রাস্তাঘাট মনমিাণ করদ্দে েদ্দব।
প্রকদ্দল্পর কযসব রাস্তা কভদ্দঙ্গ কগদ্দে কসগুদ্দলা সংস্কার করদ্দে েদ্দব। প্রকল্প এলাকায় কৃষকদ্দির ঘন ঘন প্রমর্ক্ষদ্দণর ব্যবস্থা করদ্দে
েদ্দব কযন কৃষকরা আধুমনক প্রযুমক্ত ব্যবোর কদ্দর উন্নে মাদ্দনর ফসদ্দলর উৎপািন বৃমদ্ধ করদ্দে পাদ্দর।
 কেলা প্রাণী সম্পি কমিকেিা, মকদ্দর্ারগঞ্জ
প্রকল্প শুরুর আদ্দগ প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপািন কেমন মেলনা। প্রকল্প েদ্দে মৎস্য চাষীদ্দির প্রমর্ক্ষদ্দণর ফদ্দল উৎপািন
কবদ্দড়দ্দে।
প্রমর্ক্ষদ্দণর মাধ্যদ্দম মৎস্য চাষীদ্দির উৎসামেে করা েয় এবং সঠিকভাদ্দব মৎস্য খামাদ্দর যত্নামি কযমন মকভাদ্দব সুষম খাবার
বেমর করদ্দে েয়, করাগািান্ত মােদ্দির মকভাদ্দব ওষুধ মিদ্দে েয় ো সম্পদ্দকি কৃষকরা এখন কবমর্ সদ্দচেন।
প্রকল্প শুরুর আদ্দগ প্রকল্প এলাকায় োঁস মুরগীর উৎপািন কেমন ভাদ্দলা মেল না। েদ্দব মেমলপ প্রকল্প এলাকায় গরীব ও দু:স্থ
মানুষদ্দির োঁস মুরগী ও গবামি পশু পালদ্দন উিুদ্ধ কদ্দরদ্দে। ফদ্দল উৎপািন কবদ্দড়দ্দে। এখন প্রকল্প এলাকায় মানুদ্দষর চামেিা
অনুযায়ী োঁস মুরগী ও পশু পালন সঠিকভাদ্দব েদ্দে।
প্রকল্প এলাকায় গবামি পশু ও োঁস মুরগীর উপর অমধক পমরমাদ্দণ প্রমর্ক্ষণ ও কমির্ালার আদ্দয়ােন করা েদ্দয়দ্দে। গবামি পশু ও
োঁস মুরগীদ্দক মক ধরদ্দনর খাবার খাওয়াদ্দল দ্রুে কবদ্দড় উঠদ্দব এবং করাগ ব্যামধর োে কথদ্দক রক্ষা করা যায় ো মেমলপ’র
মাধ্যদ্দম প্রমর্ক্ষদ্দণর মাধ্যদ্দম োনদ্দে কপদ্দরদ্দে ফদ্দল উৎপািন কবদ্দড়দ্দে।
প্রকল্প শুরুর পদ্দর গবামি পশু ও োঁস মুরগীর উৎপািন ক্ষমো ২০% কথদ্দক ২৫% বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
প্রকল্প বাস্তবায়দ্দন ককাদ্দনা ধরদ্দনর সমস্যার সম্মুখীন েদ্দে েয়মন।
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প্রকদ্দল্প কায িিম আদ্দরা গমের্ীল করদ্দে েদ্দল বাোর উন্নয়ন করদ্দে েদ্দব। মনরাপি খায ব্যবস্থা করদ্দে েদ্দব। উৎপািনদ্দক
মনরাপি করদ্দে েদ্দব।
খামারীদ্দির মধ্য কথদ্দক স্বাবলম্বীদ্দক ব্যবসায়ী মেদ্দসদ্দব রুপান্তমরে করদ্দে েদ্দব।
পয িাপ্ত প্রমর্ক্ষদ্দণর ব্যবস্থা করদ্দে েদ্দব।
গ্রাম পয িাদ্দয় ভোকমসন ব্যবোরকারীদ্দির সদ্দচেন েদ্দে েদ্দব। কৃমত্রমভাদ্দব ঘাস উৎপািদ্দনর ব্যবস্থা করদ্দে েদ্দব ইেোমি।
 উপদ্দেলা কৃমষ কমিকেিা, মমঠামইন উপদ্দেলা, মকদ্দর্ারগঞ্জ
প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর পূদ্দব ি মাত্র এক মসেন ফসল উৎপািন েদ্দো মকন্তু বেিমাদ্দন দুই মসেদ্দনই ফসল উৎপািন েয়।
প্রকল্প শুু্রুর আদ্দগর কচদ্দয় বেিমাদ্দন ৩০% উৎপািন বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম সুমবধাদ্দভাগীদ্দির অদ্দনক সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে, কযমন: কৃমষ কাে বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে এবং আদ্দগর কচদ্দয় বেিমাদ্দন
আধুমনক যন্ত্রপামের মাধ্যদ্দম অমে সেদ্দেই ও স্বল্প সমদ্দয় চাষাবাি করদ্দে পারদ্দে।
এ প্রকদ্দল্পর ফদ্দল েনগদ্দণর ককানরুপ ওদ্দোর আপমত্ত পাওয়া যায়মন বরং োদ্দির কমিসুদ্দযাগ বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
প্রকল্পদ্দক আদ্দরা গমের্ীল করদ্দে েদ্দল প্রকদ্দল্পর কায িিম আদ্দরা বাড়াদ্দে েদ্দব এবং েনগদ্দণর সম্পৃক্তো আদ্দরা বাড়াদ্দে েদ্দব।
 উপদ্দেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী, কমােনগঞ্জ উপদ্দেলা, কনত্রদ্দকানা ।
প্রকদ্দল্পর আওোয় মনমমিে বা মনমিাণাধীন অবকাঠাদ্দমা বেিমাদ্দন ভাদ্দলা অবস্থায় আদ্দে মকন্তু কাে চলমান আদ্দে।
কোমলপ প্রকদ্দল্পর বাস্তবায়ণকৃে মকছু কসস্নাপ প্রদ্দটকর্ন এর মবন্যা ঘাস সদ্দর মগদ্দয়দ্দে। বন্যার কঢউদ্দয় মকছু কলাপ সদ্দর মগদ্দয়দ্দে।
প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর সময় স্থানীয় েনসাধারদ্দনর মোমে কনয়া েদ্দয়মেল।
স্থানীয় ইউমপ কচয়ারম্যান ও কমম্বার ও েনগদ্দণর সাদ্দথ প্রকল্প সংমিষ্ট মবষদ্দয় আদ্দলাচনা করা েদ্দয়দ্দে।
মৎস্য, পশু ও কৃমষ মবভাদ্দগর সাদ্দথ সমন্বয় কদ্দর কাে করা েয়।
এই প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম অদ্দনক কদ্দম্পাদ্দনে মনদ্দয় কাে করায় সুদ্দযাগ রদ্দয়দ্দে। এটাই অন্যান্য প্রকল্প কথদ্দক আলািা ও মভন্নো।
েীবন যাত্রার মান বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। পমরদ্দবর্গে ভারসাম্য রক্ষা কদ্দর প্রকল্প কনয়া েয়, যাদ্দে পমরদ্দবদ্দর্র ককাদ্দনা ক্ষমে না েয়।
আয়মুলক কাদ্দের সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে। উৎপামিে পদ্দন্যর বাোর সৃমষ্ট যাোয়ে ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফসদ্দলর উৎপািন বৃমদ্ধ
কপদ্দয়দ্দে।
কমিসংস্থাদ্দনর সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে, মবমভন্ন কট্রদ্দি প্রমর্ক্ষণ, অথ িননমেকভাদ্দব লাভবান, কামরগমর প্রমর্ক্ষদ্দণর সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে।
প্রকল্পটি িক্ষোর সমেে বাস্তবায়ন করা েদ্দে, যথা সমদ্দয় কাে কর্ষ করা, প্রমর্ক্ষদ্দণর েন্য, চামেিা অনুযায়ী কলাক খুদ্দে কবর
প্রমর্ক্ষদ্দণ পাঠাদ্দনার ব্যবস্থা করদ্দে েদ্দব।
কেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়, কলমাকান্দা উপদ্দেলা, কনত্রদ্দকানা
৪.৬ স্থানীয় পয িাদ্দয়র কমির্ালা
গে ৭ এমপ্রল, ২০১৮ োমরদ্দখ “োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংদ্দর্ামধে)” র্ীষ িক প্রকদ্দল্পর মনমবড়
পমরবীক্ষণ কাদ্দের উপর স্থানীয় পয িাদ্দয় মেমবমনময় করমর্ালা অনুমষ্ঠে েয়। উক্ত অনুষ্ঠাদ্দন এলমেইমি েদ্দে প্রকল্প পমরচালক, কেলা
প্রাণীসম্পি কমিকেিা, কেলা মৎস্যসম্পি কমিকেিা, কেলা কৃমষ অমফসার এবং এলমেইমির সির িপ্তর (PMU Office) এর
পরামর্িকগণ সে স্থানীয় পয িাদ্দয়র মবমভন্ন কেনীর সুফলদ্দভাগীগণ উপমস্থে মেদ্দলন। ক য াোয় উপধস্থত ক কয তযা ও গে ান্য ব্যধক্তবগ য
অং গ্রহন কলর তালের তা ত ব্যক্ত কলরন।
অয ৭ই এমপ্রল, ২০১৮ োমরদ্দখ সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় এনমাস কনসালদ্দটমি (প্রা:) মলমমদ্দটি এর টিম মলিার েনাব ফরােী র্ােবউমেন
আেদ্দমি এর সভাপমেভত্ব উক্ত মেমবমনময় কমির্ালা অনুমষ্ঠে েয়। প্রথদ্দম সকদ্দলর পমরমচমে পব ি সম্পন্ন কদ্দর সভাপমে মদ্দোিয়
কমির্ালার শুভ উদ্দদ্ভাধন কঘাষনা কদ্দরন। এরপর কমির্ালায় এনমাস কনসালদ্দটমি (প্রা:) মলমমদ্দটি এর আথ ি সামামেক মবদ্দর্ষজ্ঞ েনাব
কমাঃ মেয়াউল েক কমির্ালার উদ্দেশ্য সম্পদ্দকি আদ্দলাচনা কদ্দরন। উদ্দল্লখ্য কয, োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
(১ম সংদ্দর্ামধে) র্ীষ িক প্রকদ্দল্পর প্রকল্প পমরচালক েনাব কগাপাল চন্দ্র সরকার প্রকদ্দল্পর অংগসমূদ্দের বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন সময়সীমা
সমস্যা ও বাস্তবায়ন পরবেী সুমবধাদ্দভাগীদ্দির েীবনমাদ্দনর বেিমান অবস্থা বণ িনা কদ্দরন। এরপর মবমভন্ন কপর্ার সুমবধাদ্দভাগী,
কেলা/উপদ্দেলা মবমভন্ন িপ্তর প্রধান, প্রকদ্দল্পর মনদ্দয়ামেে ব্যমক্ত পরামর্িক ও এলমেইমির কেলা ও উপদ্দেলা পয িাদ্দয়র কমিকেিাবৃদ্দন্দর
মোমে প্রিান কদ্দরন। উক্ত আদ্দলাচনা ও মোমদ্দের সার সংদ্দক্ষপ মনদ্দম্ন বণ িনা করা েল।
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মোমদ্দের সারসংদ্দক্ষপসমূেঃ
১। এলমসএস এর িারা বড় অংদ্দকর কাে বাস্তবায়ন না করা। যমি বাস্তবায়ন করা েয় োেদ্দল সময় কবর্ী রাখা;
২। মবল খনন/উন্নয়ন করা েদ্দল শুষ্ক কমৌসুদ্দম যাদ্দে মা মাে কবদ্দচ থাকদ্দে পাদ্দর োর েন্য ব্যবস্থা রাখা;
৩। প্রকদ্দল্পর কময়ািকাল (োনুয়ারী ২০১২ কথদ্দক জুন ২০১৯) িীঘ ি েওয়ায় কভৌে অবকাঠাদ্দমার উপর প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়
কমরামে ও রক্ষণাদ্দবক্ষণ বাবি অদ্দথ ির সংস্থান রাখা;
৪। প্রমর্ক্ষণ পরবেী কায িিম বৃমদ্ধ করদ্দে েদ্দব। কযমন-অদ্দথ ির সংস্থান, কসক্টর মভমত্তক ব্যবসা প্রসাদ্দরর ব্যবস্থা, কাদ্দের মনরাপি
কমিপমরদ্দবর্ বেরী ইেোমি;
৫। কৃমষ পণ্য উৎপািদ্দনর উপর কয প্রমর্ক্ষণ মবযমান রদ্দয়দ্দে কসটাদ্দক আরও বহুমুখী উৎপািন করদ্দে েদ্দব; এবং
৬। প্রাণীসম্পি েদ্দে উৎপামিে পণ্য (দুধ, মিম ও দুগ্ধোে পণ্য ইেোমি) গ্রামীণ বাোদ্দর মবমি করা এক ধরদ্দণর কুসংস্কার ভাবাটাদ্দক
পমরবেিন করদ্দে েদ্দব।
আদ্দলাচে মবষদ্দয় কমির্ালার অন্যান্য অংর্গ্রেণকারীগণ উপদ্দরাক্ত মসদ্ধান্ত মবষদ্দয় একমে কপাষণ কদ্দরন। মেমলপ প্রকল্প োওর এলাকার
অবকাঠাদ্দমা ও েীবনামান উন্নয়দ্দন কবর্ বমলষ্ঠ ভূমমকা পালন কদ্দরদ্দে। কমির্ালার মাধ্যদ্দম প্রকল্প বেরী ও বাস্তবায়ন করার সময় কয
সমস্ত ইমেবাচক ও কনমেবাচক মিক উদ্দঠ এদ্দসদ্দে কসগুদ্দলা পরবেী প্রকল্প বেরী ও বাস্তবায়ন করার সময় মবদ্দবচনায় রাখা িরকার।
কমির্ালায় আর ককান আদ্দলাচনা না থাকায় সভাপমে মদ্দোিয় উপমস্থে সকল সিস্যবৃন্দদ্দক আবারও শুদ্দভো োমনদ্দয় কমির্ালার
সমামপ্ত কঘাষনা কদ্দরন।
৪.৭ প্রকল্প এলাকায় োওদ্দরর পামন দূষণ
মবমভন্ন উপকারদ্দভাগীর সাদ্দথ আলাপ কদ্দর পামন দূষণ সম্পদ্দকি সুমনমি িষ্ট ককান েথ্য পাওয়া যায়মন। েদ্দব োদ্দির বক্তব্য অনুযায়ী ইিামনং
কযসমস্ত ইমঞ্জনচামলে কনৌকা, মেিদ্দবাি ি মালামাল ও যাত্রী পমরবেন কদ্দর কসগুদ্দলা েদ্দে মনগেি কেল োওদ্দরর পামনদ্দক দূমষে করদ্দে।
বেিমাদ্দন োওর এলাকায় কবর্মকছু কোট কোট কলকারখানা (ইদ্দটর ভাটা, রাইস মমল মবমভন্ন কুটির মর্ল্প) প্রমেমষ্ঠে েওয়ায় কসগুদ্দলা েদ্দে
মনগেি মবমভন্ন বেিেসমূে (রাসায়মনক ও ধােব) োওদ্দরর পামনদ্দক দূমষে করদ্দে। মবদ্দর্ষ কদ্দর রাসায়মনক বেিে এদ্দমামনয়া যা পামনর সাদ্দথ
মমদ্দর্ পামনদ্দে কাব িন িাই অক্সাইি এর পমরমাণ বৃমদ্ধ কদ্দর পামন দূমষে করদ্দে। ফদ্দল পামনদ্দে বসবাসকৃে মাে ও অন্যান্য প্রোমের
েলে প্রাণীর েীবন হুমমকর সম্মুমখন ফদ্দল, এক পয িাদ্দয় এগুদ্দলা মৃে েদ্দয় যায়। এোড়া োওর এলাকায় োঁস-মুরগীর কয সমস্ত খামার
রদ্দয়দ্দে কসগুদ্দলাদ্দে োঁস-মুরগীর খাবার মেসাদ্দব ও দ্রুে বৃমদ্ধর লদ্দক্ষে কপামি মফি ব্যবহৃে করা েয়। উক্ত কপামি মফদ্দি ব্যবহৃে
রাসায়মনক পিাথ ি পরবেীদ্দে োঁস-মুরগীর বেিের সাদ্দথ কবর েয়, যা োওদ্দরর পামনদ্দক দূমষে করদ্দে।
কৃমষ েমমদ্দে কয রাসায়মনক সার ব্যবোর করা েয়, কসই সার েদ্দে মনগেি রাসায়মনক পিাথ ি পামনদ্দে মমদ্দর্ পামনদ্দক দূমষে কদ্দর। এোড়া
কবাদ্দরা ধান কাটার পর কয আগাো থাদ্দক পরবেীদ্দে ো পামনদ্দে পদ্দচ রাসায়মনক মবমিয়ার মাধ্যদ্দম এদ্দমামনয়ার পমরমাণ বৃমদ্ধ কদ্দর
পামনদ্দক দুমষে কদ্দর।
োরা আদ্দরা বদ্দলন কয, গে বের আগাম বন্যার কারদ্দন পামন ভয়াবে দূমষে েদ্দয়দ্দে। আগাম বন্যার কারদ্দন পামন ভয়াবে দূমষে েওয়ার
ববজ্ঞামনক কারণ েদ্দলা- আগাম বন্যার কারদ্দন মবদ্দর্ষ কদ্দর ধাদ্দনর কক্ষদ্দত্র কযটা েয় ো েল, অপমরপক্ক ধান পমরপক্ক না েওয়ায় ো েদ্দে
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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মনগেি েরল পিাথ ি (সািা) কবর েয়, োদ্দে এদ্দমামনয়া থাদ্দক। উক্ত এদ্দমামনয়া পামনর সাদ্দথ মবমিয়া কদ্দর পামনদ্দে কাব িন িাই অক্সাইি
বৃমদ্ধ কদ্দর। ফদ্দল পামন দূমষে েয়। এই দূষদ্দনর ফদ্দল পামনদ্দে বসবাসকৃে মাে ও অন্যান্য প্রোমের েলে প্রাণীর েীবন হুমমকর সম্মুমখন
েয়। এক পয িাদ্দয় এগুদ্দলা মৃে েদ্দয় যায়। এদ্দক্ষদ্দত্র োওর ও েলাভূমম উন্নয়ন অমধিপ্তদ্দরর সম্পৃক্তোর মাধ্যদ্দম সমাধাদ্দনর মবদ্দর্ষ েরুমর
েদ্দয় পদ্দড়দ্দে।
৪.৮ প্রকল্প এলাকায় েলার্য়সমূদ্দের পমল পড়া
োওর এলাকায় কবর্ মকছু েলার্য় পমলর কারদ্দন ভরাট েদ্দয় যাদ্দে। মবমভন্ন উপকারদ্দভাগীর সাদ্দথ আলাপ কদ্দর োনা যায় কয, অেীদ্দের
তুলনায় বেিমাদ্দন োওদ্দরর েলার্য়সমূদ্দে পমলর পমরমাণ বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। োদ্দির ব্যাখ্যা মদ্দে, আদ্দগ কযখাদ্দন পামনর গভীরো ১৪-১৫ ফুট
মেল এখন কসখাদ্দন কসই গভীরো কদ্দম ১২-১৩ ফুদ্দট কনদ্দম এদ্দসদ্দে। মবদ্দর্ষ কদ্দর শুষ্ক কমৌসুদ্দম (এমপ্রল-কম) োওদ্দর কয সমস্ত োয়গায়
পামন থাদ্দক কসগুদ্দলার নাব্যো এেই কম কয, ঐ সমস্ত োয়গায় এলাকার কলাকেন চাষাবাদ্দি কসদ্দচর েন্য পামন ও ফসদ্দলর বীেেলা
উৎপািন কদ্দর থাদ্দক।
শুষ্ক কমৌসুদ্দম (এমপ্রল-কম) োওদ্দরর খাল/মবলসমূে পমলিারা ভরাদ্দটর কারদ্দন পামনেীন থাদ্দক। খাল/মবলসমূদ্দে পামনর পমরমাণ এেই কম
থাদ্দক কয কনৌকা চলাচদ্দলর অনুদ্দপাদ্দযাগী থাদ্দক। খুব সামান্য অংর্ কনৌকা চলাদ্দচদ্দলর উপদ্দযাগী থাদ্দক। অদ্দনকদ্দর মদ্দে োওদ্দর যখন প্রথম
পামন আদ্দস কসই পামন কবর্ কনাংরা ও ময়লাযুক্ত থাদ্দক। বাংলাদ্দিদ্দর্র উত্তর-পূদ্দব ির োওর অঞ্চল বলদ্দে সাধারনে সুনামগঞ্জ, কনত্রদ্দকানা,
মব.বামড়য়া, মকদ্দর্ারগঞ্জ, েমবগঞ্জ এসমস্ত এলাকায় মবস্তৃে োওর সমূেদ্দক বুঝায়। বাস্তদ্দব কভৌগমলক অবস্থাদ্দনর কপ্রমক্ষদ্দে বলা যায় কয,
এসমস্ত োওদ্দরর উত্তদ্দর ভারদ্দের কমঘালয় ও আসাদ্দমর মকছু এলাকা পদ্দড়দ্দে। কমঘালয় ও আসাদ্দমর পাোড়গুদ্দলা বাংলাদ্দিদ্দর্র সংলগ্ন
অবস্থান করদ্দে। ফদ্দল এই পাোড়গুদ্দলা েদ্দে যখন পামন কনদ্দম আদ্দস েখন মবমভন্ন ধুমলকণার সংমমেণ থাদ্দক। প্রথম মিকটার পামনদ্দে এই
ধুলাবামলর পমরমাণ কবর্ী থাকার কারদ্দন পামনদ্দে যদ্দথষ্ট ময়লা থাদ্দক। পরবেীদ্দে এই সমস্ত ধুলাবামলগুমল পামনর েলদ্দিদ্দর্ কনদ্দম আদ্দস
এবং খাল-মবলগুদ্দলা পমল িারা ভরাট েদ্দে থাদ্দক।
মিনমিন এ পমলর পমরমাণ এে কবর্ী েদ্দে কয, স্থানীয় েনগদ্দনর মদ্দে কয সমস্ত োওদ্দর অেীদ্দে সবমসয় পামন পাওয়া কযে এখন
কসগুদ্দলাদ্দে মবদ্দর্ষ কদ্দর শুষ্ক কমৌসুদ্দম (এমপ্রল-কম) পামন থাদ্দক না বদ্দল্লই চদ্দল। এদ্দক্ষদ্দত্র োওর ও েলাভূমম উন্নয়ন অমধিপ্তদ্দরর
সম্পৃক্তোর মাধ্যদ্দম সমাধাদ্দনর মবদ্দর্ষ েরুমর েদ্দয় পদ্দড়দ্দে।
৪.৯ প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষ করাপণ (মেেল গাে সে)
অত্র প্রকদ্দল্পর আওোয় বৃক্ষদ্দরাপণ কমিসূচীর মদ্দধ্য নাস িামর কায িিম মবদ্দর্ষ উদ্দল্লখদ্দযাগ্য। উক্ত নাস িমর কায িিম মদ্দধ্য ফলে, বনে, ওষমধ
ও মবমভন্ন ফুদ্দলর চারা উৎপািন। ফলে গাদ্দের মদ্দধ্য- আম, মলচু, কপয়ারা, কলবু, েলপাই, োম, কাঠাঁল, সুপামর। বনে গাদ্দের মদ্দধ্যকমেগনী, মনম, মেেল, করে, কিম। ঔষুমধ গাদ্দের মদ্দধ্য- েরেকী, বদ্দেরা, কির্ী মনম। ফুদ্দলর চারা উৎপািদ্দনর মদ্দধ্য- কগালাপ,
রনেীগন্ধা, িামলয়া, সূয িমুখী, গাঁিা।
সামামেক বনায়দ্দণর ফদ্দল কবর্ মকছু বৃক্ষদ্দরাপণ করা েদ্দয়দ্দে। েদ্দর মদ্দধ্য মেেল, করে গাে উদ্দল্লখদ্দযাগ্য। অেীদ্দে োওর অঞ্চদ্দল এই
সমস্ত মেেল, করে গাে প্রাকৃমেক ভারসাম্য রক্ষা করে যা পমরদ্দবর্ বান্ধব। কসই ভারসাম্য রক্ষায় অত্র প্রকল্প েদ্দে মেেল, করে গাে
করাপন করা েদ্দয়দ্দে। উক্ত মেেল, করে গাদ্দের ববমর্ষ্ট েল



প্রকৃমের েীব-ববমচদ্দত্রের ভারসাম্য রক্ষা কদ্দর মবদ্দর্ষ কদ্দর মাদ্দের প্রেনন ক্ষমো বৃমদ্ধদ্দে সোয়ো কদ্দর।
মেেল, করে গাে এমনভাদ্দব করাপন করা েয় যা পরবেীদ্দে পামনর করাে বাোদ্দসর কবগ েদ্দে গ্রামগুমলদ্দক রক্ষা কদ্দর।
মকল্লা ও খাল-মবদ্দলর পাদ্দর্ এসমস্ত গাে করাপদ্দনর ফদ্দল কলা কপ্রাদ্দটকর্ন মেসাদ্দব এগুদ্দলাদ্দক রক্ষা কদ্দর।

এসমস্ত গাে একমিদ্দক কযমন পমরদ্দবদ্দর্ অমক্সদ্দেন সরবরাে কদ্দর অমক্সদ্দেন ও কাব িন-িাই অক্সাইি এর ভারসাম্য রক্ষা করদ্দে অন্যমিদ্দক
েলবায়ু পমরবেিদ্দন কয অমেমরক্ত োপমাত্রা বৃমদ্ধ পাদ্দে ো কর্াষণ কদ্দর োপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা কদ্দর পমরদ্দবর্দ্দক ঠাডা রাখদ্দে।
রাস্তার কলাপ কপ্রাদ্দটকর্দ্দনর সাদ্দথ মবন্না ঘাস করাপণ করা েদ্দে, যা মকনা রাস্তার কলাদ্দপ মাটির ক্ষয়দ্দরাধ রক্ষা করদ্দে। বাংলাদ্দির্
প্রদ্দকৌর্লী মবশ্বমবযালয় কর্তিক গদ্দবষণায় কিখা কগদ্দে কয, এই মবন্না ঘাস রাস্তার কলাপ কপ্রাদ্দটকর্দ্দন মবদ্দর্ষ ভূমমকা পালন করদ্দে। োদ্দির
বক্তব্য মদ্দে, উক্ত মবন্না ঘাস রাস্তার কলাপ কপ্রাদ্দটকর্দ্দন অন্যান্য কায িিদ্দমর (জুট, মেও কটক্সটাইল, ব্লগ) তুলনায় অদ্দনক কবর্ী সােয়ী।
সামামেক বনায়দ্দণর আর একটি মিক েদ্দে নাস িামর। উক্ত নাস িামর কমিকাদ্দডর ফদ্দল মবমভন্ন প্রোমের মবদ্দর্ষ কদ্দর ফলে, বনে এবং
ঔষধী গাদ্দের চারা করাপন করা েদ্দে। এসমস্ত চারা পরবেীদ্দে োওদ্দরর মবমভন্ন স্থাদ্দন করাপন কদ্দর পমরদ্দবদ্দর্র ভারসাম্য রক্ষা করা েদ্দে।
উক্ত বৃক্ষ করাপদ্দনর ফদ্দল োওর এলাকায় একমিদ্দক কযমন গােপালা বাড়দ্দে অন্যমিদ্দক বায়ুমডদ্দলর অমক্সদ্দেন ও কাব িন িাই অক্সাইি
এবং োপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করদ্দে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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পঞ্চম অধ্যায়
আথ িসামামেক েমরপ
৫.১ আথ য-সা াধজক জধরপ
োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা মনমিাণ ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ৫টি কদ্দম্পাদ্দনে মনদ্দয় িামরদ্র ও প্রামন্তক খানাগুদ্দলাদ্দক উৎপািনমুখী
খামাদ্দর পমরনে করার কচষ্টায় গুণ-মাদ্দন প্রভাব কফলদ্দলও, এটিই প্রেোমর্ে প্রকল্পটি উপকারদ্দভাগীদ্দির আথ ি-সামামেক অবস্থায়
ইমেবাচক অবিান রাখদ্দব। চলমে অধ্যাদ্দয় উপকারদ্দভাগীদ্দির আথ ি-সামামেক অবস্থায় প্রকদ্দল্পর প্রভাব, গুণগে ও পমরমাণগে েদ্দথ্যর
মভমত্তদ্দে মবদ্দিষণ করা েদ্দয়দ্দে। এফমেমিদ্দে অংর্গ্রেণকারী খানা সিস্যদ্দির মোনুযায়ী খানার সিস্যদ্দির েীবন েীমবকা ও গ্রামীণ
েীবন েীমবকার উপর এই প্রকদ্দল্পর র্ীষ ি পাঁচটি (৫)টি প্রভাব েদ্দে; েীবন যাত্রার মাদ্দন্নায়ন, আথ ি-সামামেক উন্নয়ন, মর্ক্ষার মাদ্দনান্নয়ন,
খায ঘাটমে হ্রাস এবং আয় বৃমদ্ধ। এ োড়াও আদ্দরা অেেন্ত ১৭টি প্রভাদ্দবর কথা উদ্দল্লখ কদ্দরন; আয়বধ িনমূলক কমিকাড বৃমদ্ধ, ক্ষুদ্র ব্যবসার
প্রসার, স্বাবলমম্বো অেিন, কমিসংস্থান সৃমষ্ট, স্বেলো বৃমদ্ধ, সদ্দচেনো বৃমদ্ধ, আস্থা সৃমষ্ট, একো প্রমেষ্ঠা, মানমসক উন্নমে, সামামেক
সম্মান বৃমদ্ধ, িামরদ্র মবদ্দমাচন, পুমুঁ ে গঠন এবং নারীর ক্ষমোয়ন ইেোমি।
৫.২ প্রকদ্দল্পর প্রভাব - গুণগে মবদ্দিষণ
প্রকদ্দল্পর খানা েমরদ্দপ খানার সিস্যদ্দির মোনুযায়ী খানার সিস্যদ্দির মোমে প্রকদ্দল্পর ৫টি অংদ্দগর মভমত্তদ্দে উপস্থাপন করা েদ্দয়দ্দে।
অংগসমূেগুদ্দলা ে’ল; (১) কযাগাদ্দযাগ অবকাঠাদ্দমা- বাোদ্দর প্রদ্দবর্ামধকার বৃমদ্ধ, েীমবকায়দ্দনর সুদ্দযাগ সৃমষ্ট এবং সামামেক কসবা বৃমদ্ধ,
কমমউমনটি অবকাঠাদ্দমা- (২) গ্রামীণ অথ িনীমের গমের্ীলো বৃমদ্ধ, ফসল উৎপািদ্দন ঝমুঁ ক হ্রাস এবং প্রাকৃমেক দূদ্দয িাদ্দগর প্রদ্দকাপ কথদ্দক
রক্ষাকরণ, (৩) কমমউমনটি সম্পি ব্যবস্থাপনা- মৎস্য সম্পদ্দি প্রদ্দবর্ামধকার বৃমদ্ধ, এবং েীবনবমচত্র সংরক্ষদ্দণ SCBRMP এর মর্ক্ষা
অনুসরণ, (৪) েীবনমান রক্ষাকরণ- উৎপািন বৃমদ্ধ, উৎপািদ্দনর ববমচত্রে আনয়ন এবং ফসল, প্রামন ও মৎস্য সম্পদ্দির মবপণদ্দনর সুদ্দযাগ
সৃমষ্ট, (৫) প্রকদ্দল্পর সম্পিসমূদ্দের িক্ষ, কায িকর এবং ন্যায়সংগে ব্যবোর-কোমলপ এর অমেমরক্ত কদ্দম্পাদ্দনে- সক্ষমো অেিদ্দনর িক্ষো
ও জ্ঞাদ্দনর পমরসীমা বৃমদ্ধ। উক্ত অংগসমূদ্দের আদ্দলাদ্দক প্রকদ্দল্পর প্রভাব একমিদ্দক কযমন খানা জধরলপ খানাসমূলহর সেস্যলের তা ত ও
অন্যধেলক প্রকল্প ক যকতযাবৃলের তা ত ধনে বধণ যত সারধণ ২০ এ ধবলেষণ করা হলয়লে।
সারধণ ২০ : খানার আথ য-সা াধজক অবস্থায় প্রকলল্পর প্র াব (কলম্পালনন্ট ধ ধত্তক গুণগত ধবলেষণ)
অংগসমূে
কলম্পালনন্ট-১

প্রকল্প ক কয তযাবৃে হলত প্রাপ্ত তথ্য

খানা জধরলপ খানাসমূলহর সেস্য হলত প্রাপ্ত তথ্য








সড়ক ভ াগাল াগ ব্যবস্থার উন্নধত সািন;
আয় বৃধদ্ধর ফলে আথ য-সা াধজক অবস্থার
পধরবতযন;
জীবন ালনর ব্যাপক উন্নধত;
ক যসংস্থালনর সুল াগ সৃধষ্ট;
ধ ক্ষ্া ও স্বাস্থযলসবা প্রাধপ্ত;
কৃধষ পলের উৎপােন বৃধদ্ধ, সঠিক ও ন্যায্য মূল্য
প্রাধপ্ত; এবং
সাধব যক ালব োধরদ্রতা হ্রাস ভপলয়লে

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

কম সময় ও কম খরদ্দচ গন্তব্যস্থাদ্দন গমন;
দ্রব্য সামগ্রী পমরবেণ;
োত্র-োত্রীদ্দির মর্ক্ষা প্রমেষ্ঠাদ্দন গমদ্দনর সুদ্দযাগ
বৃমদ্ধ;
 মনমিাণকৃে ডুদ্দবা ও অন্যান্য সড়ক, ব্রীে ও
কালভাট িগুদ্দলা বেিমাদ্দন কযাগাদ্দযাগ ব্যবস্থার
ব্যপক ভূামমকা রাখদ্দে;
 কৃমষ ফসল উৎপািদ্দনর পর কৃষকরা এখন োদ্দির
ফসল মনরাপদ্দি বাড়ী মনদ্দে পারদ্দেন; এবং
 অন্যমিদ্দক ঘাটগুদ্দলা মানুষ এবং দ্রব্যসামগ্রী
পারাপাদ্দরর কক্ষদ্দত্র মবদ্দর্ষ ভূমমকা করদ্দখ চলদ্দে।
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কলম্পালনন্ট-২

















কলম্পালনন্ট-৩










বাজার প্রধতরক্ষ্ায় বাজার অবকাঠাল ার সুরক্ষ্া;
বাজালর ভক্রতা-ধবলক্রার অধিক স াগল র ফলে
আথ য-সা াধজক অবস্থার পধরবতযন;
বাজার অবকাঠাল ার সুধবিা ধবল ষ কলর টয়লেট,
টিউবওভয়ে, ধবধ ন্ন প্রকালরর ভসি, অ যন্তরীণ রাস্তা
ও ভেন;
গ্রা প্রধতরক্ষ্ায় গ্রা অবকাঠাল ার সুরক্ষ্া;
োধরদ্রতা হ্রাস ধবল ষ কলর নারীর আয় বৃধদ্ধ;
আয়বধ িনমুলক কাে বৃমদ্ধ;
অথ িননমেক উন্নমে;
ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার;
কবকারত্ব দূমরকরণ;
স্বেলো বৃমদ্ধ;
সামামেক অগ্রগমে;
আথ ি-সামামেক উন্নয়ন;
আথ য-সা াধজক অবস্থার পধরবতযন; এবং
কৃধষ পলের উৎপােন বৃধদ্ধ, সঠিক ও ন্যায্য মূল্য
প্রাধপ্ত
শুষ্ক কমৌসুদ্দম মাে চাষ বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
মা মাে সংরক্ষদ্দণর ব্যবস্থা রদ্দয়দ্দে;
অথ িননমেক উন্নমে সামধে েদ্দয়দ্দে;
কবকারত্ব দূরীকরণ েদ্দয়দ্দে;
স্বেলো বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
আথ ি-সামামেক উন্নয়ন সামধে েদ্দয়দ্দে;
েলে সম্পদ্দি প্রদ্দবর্ামধকার মনমিে েদ্দয়দ্দে; এবং
েলে সম্পদ্দি প্রদ্দবর্ামধকাদ্দরর পার্াপামর্ স্থাময়ত্ব
বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে ও কনর্তত্ব প্রিাদ্দনর কযাগেো অমেিে
েদ্দয়দ্দে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

মনমিাণকৃে বাজার অবকাঠাল া ধবল ষ কলর
টয়লেট, টিউবওভয়ে, ধবধ ন্ন প্রকালরর ভসি,
অ যন্তরীণ রাস্তা ও ভেন বেিমাদ্দন বাোদ্দর ব্যপক
উন্নমে সাধন কদ্দরদ্দে;
 কৃমষ ফসল উৎপািদ্দনর পর কৃষকরা এখন োদ্দির
ফসল বাোদ্দর সঠিক ও সুন্দর পমরদ্দবদ্দর্ সুলভ
মূদ্দল্য মবমি করদ্দে পারদ্দেন;
 গ্রা প্রধতরক্ষ্া বাঁি ধন ায লণর ফলে বষ যা ভ ৌসুল
গ্রাল র ানুলষর জীবলনর ধনরাপত্তা এলসলে; এবং
 জীবন ালনর ব্যাপক উন্নধতসািন া তালের
ধচধকৎসা, স্বাস্থয ও ধ ক্ষ্াখালত প্রধতফেন ঘলটলে।


খাে-ধবে খনলনর ফলে ৎস্য সম্পলের উৎপােন
ও ৎস্য প্রজাধতর সংখ্যা বৃধদ্ধ ভপলয়লে; এবং
 জেজ উধদ্ভে (ধহজে ও করচ) ভরাপলনর ফলে
েীব-ববমচকত্রের ভারসাম্য রক্ষার পার্াপামর্ েীবববমচত্র বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
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 জীবন ান উন্নয়লন কৃমষ, প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ্দির
আয়বধ িণমূলক মবষদ্দয়র উপর প্রমর্ক্ষণ কিওয়া হয়।
ার লধ্য রদ্দয়দ্দে কৃধষ- স্য ও হরটিকােচার ( ার ৫০ াগ
নারী ও ৫০ াগ পুরুষ);
 গবােীপশু ও প্রাণীসম্পে উন্নয়ন ( ার ৪০
াগ নারী ও ৬০ াগ পুরুষ);

ৎস্য চাষ ও উৎপােন বৃধদ্ধ ( ার ৬০ াগ
নারী ও ৪০ াগ পুরুষ);
 েীবনমান উন্নয়দ্দন গ্রাজুদ্দয়ট এলমসএদ্দসর
ইদ্দনাদ্দভটিভ প্রমর্ক্ষণ;
 োঁস-মুরগী, োগল-কভড়া পালন;
 চারদ্দকাল (জ্বালানী) উৎপািন;
 স্যামনটামর কনপমকন বেমর;
 ক্ষুদ্র ব্যবসা










কোমলপ অংদ্দর্ কয সকল প্রমর্ক্ষণ কমিসূচী বাস্তবায়ন 
করা েদ্দয়দ্দে ো ে’ল গ্রাম্য বনায়দ্দনর মদ্দধ্য বাশঁ উৎপািন, মেেল,
করচ, মবন্না ঘাস উৎপািন, ফল উৎপািন;
 পুকুদ্দর মাে চাদ্দষর উৎপািন;
 কাঠ, বাশঁ ও কবদ্দের সামগ্রীর উপর
উৎপািন;
 পাদ্দটর ব্যাগ, নকর্ী কাঁথা, কারচুমপর কাে;
এবং
 কামরগরী প্রমর্ক্ষদ্দণর মদ্দধ্য কটইলামরং,
ড্রাইমভং, মিদ্দেল ইমঞ্জন কমরামে, কমাবাইল
কফান কমরামে, করমিোদ্দরটর কমরামে ও
প্লামমবং।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)

জীবন ান উন্নয়লন কৃধষ, ৎস্য ও প্রাণী সম্পলের
উপর ধবধ ন্ন প্রধ ক্ষ্ণ প্রোলনর ফলে কৃধষ ও
ৎলস্যর উৎপািন বৃমদ্ধ এবং প্রামণ সম্পি রক্ষার
টিকা, কভকমসন, কৃমত্রম প্রেনদ্দনর সুদ্দযাগ সুমষ্ট
েদ্দয়দ্দে;
েীবনমান উন্নয়দ্দন গ্রাজুদ্দয়ট এলমসএদ্দসর
ইদ্দনাদ্দভটিভ কট্রমনং- োগল পালন, কভড়া পালন,
চারদ্দকাল (জ্বালানী), স্যামনটামর কনপমকন, ক্ষুদ্র
ব্যবসা গুরুত্বপূণ ি র্ভমমকা পালন কদ্দরদ্দে;
এলাকায় লাভেনকভাদ্দব বহুমুখী ফসল উৎপািন
েদ্দে। বাোরোে করদ্দনর সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে;
পণ্য কবচাদ্দকনায় মমেলাদ্দির কমিসংস্থান ও
অমভগম্যো বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
মবমভন্ন িপ্তর সংস্থার সাদ্দথ সংদ্দযাগ বেমর েদ্দয়দ্দে
এবং উৎপািনমুখী প্রযুমক্তর মবস্তার ঘদ্দটদ্দে;
কভাদ্দকর্নাল
কট্রমনং
এর
মাধ্যদ্দম
আত্বকমিসংস্থাদ্দনর সুদ্দযাগ বেমর েদ্দয়দ্দে;
স্থানীয় বাোদ্দর বীে, কৃমষপণ্য কবচাদ্দকনা
সেেের েদ্দয়দ্দে।
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কমি গদ্দবষণাঃ
 Flash Flood Early Warning
System চালু করার আদ্দগ পরীক্ষামূলক ভাদ্দব
 েলবাযু পমরবেিদ্দনর পূব িাভাস এবং েলবাযু
কিদ্দখ োর কায িকামরো মনমিে েওয়ার পর
ুঁ
ঝমকর মনরুপদ্দনর েন্য কৃমষ ও মৎস্য কক্ষদ্দত্রর
চূড়ান্ত ভাদ্দব ো কায িকর করার েন্য সুপামরর্
অংর্গ্রেণমূলক উন্নয়ন;
করা েল।
 পুকুদ্দরর মৎস্য ও েলবাযু পমরবেিদ্দনর
 আবোওয়া ও আকমিক বন্যার সেকিোমূলক
পমরদ্দবর্গে প্রভাব মবদ্দিষণ;
সক্ষমো অেিন।
 বনায়ন এবং প্রমেদ্দবর্গে মস্থমেস্থাপকো পরীক্ষা।
 েলবাযু পমরবেিন প্রভাব কমাকাদ্দবলায় ক্ষমো
কায িিমঃ
এবং জ্ঞান বৃমদ্ধ।
 বাংলাদ্দির্ আবোওয়া মবভাদ্দগর কামরগমর
সোয়ো প্রিান;
 বাংলাদ্দির্ আবোওয়া মবভাদ্দগর (মবএমমি) িারা
োওদ্দররেন্য বৃমষ্টপাদ্দের সম্প্রসারণ ব্যবস্থা
মবকার্;
 IWFM, IWM িারা োওর অঞ্চদ্দলর েন্য
FFEWS মবকার্;
আউটপুটসঃ FFEWS কায িকরী; মবমভন্ন প্রযুমক্ত এবং
মসদ্দিদ্দমর উপর গদ্দবষণা েয; পমলমস মব্রফগুমল
কাঠাদ্দমা উন্নে করার লদ্দক্ষে গদ্দবষণা ফলাফল এবং
েলবায়ু সংদ্দবিনর্ীল নীমে সংলাপ সমথ িন কদ্দর।

উপকারদ্দভাগীদ্দির উপর প্রকদ্দল্পর ইমেবাচক প্রভাব, মবমভন্ন ককস িামিদ্দে উদ্দঠ এদ্দসদ্দে। এসকল সাফল্য গাথা (দ্দকস িামি) অধ্যায় ৭ম
এ উপস্থাপন করা েদ্দয়দ্দে।
৫.৩ প্রকদ্দল্পর প্রভাব -পমরমাণগে মবদ্দিষণ
৫.৩.১ প্রধান কপর্া
পমরবীক্ষণ গদ্দবষণায় অংর্গ্রেণকারী সিস্যদ্দির মদ্দধ্য কিখা যায় কয, কৃমষ কপর্ায় মনদ্দয়ামেে রদ্দয়দ্দেন সবদ্দচদ্দয় কবমর্ সংখ্যক, যা
র্েকরা ৩৬.৯০%। এ োড়াও রদ্দয়দ্দে গৃমেনী ৩১.৬১%, ড্রাইভার বা কেল্পার ০.১৩% এবং মিনমজুর ১৩.৭৬% (মচত্র ৮)।

ধচত্র ৮. গদ্দবষণায় অংর্গ্রেণকারী সিস্যদ্দির প্রধান কপর্াসমূে
গদ্দবষণায় কিখা যায় কয, প্রকল্প এলাকায় অদ্দপক্ষাকৃে কম মানুষ মিনমজুদ্দরর কাদ্দে মনদ্দয়ামেে। আকমিক বন্যা ও র্মণ িঝড় প্রবন
এলাকা েওয়ায় উক্ত এলাকায় কম সংখ্যাক কলাক মিন মজুর মেদ্দসদ্দব মনদ্দয়ামেে বদ্দল ধারণা করা যায়। েদ্দব গ্রামীণ অবকাঠাদ্দমা আদ্দরা
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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র্মক্তর্ালী করদ্দল এবং আদ্দরা কটকসই েদ্দল অমধক মানুষ মিনমজুদ্দরর কাদ্দে মনদ্দেদ্দিরদ্দক মনদ্দয়ামেে রাখদ্দে পারদ্দব। োোড়া প্রকল্প
এলাকায় ৩২% গৃমেনী, যমি োদ্দিরদ্দক কাদ্দে লাগাদ্দনা যায় োেদ্দল অমে সেদ্দেই োওরএলাকাদ্দক অথ িননমেকভাদ্দব আদ্দরা কবমর্ সমৃদ্ধ
করা সম্ভব। গ্রামীণ অবকাঠাদ্দমার উন্নয়দ্দনর ফদ্দল অত্র এলাকা মানুদ্দষর মদ্দন ব্যবসা করার প্রবণোও বৃমদ্ধ পাদ্দব।
৫.৩.২ মর্ক্ষা
প্রকল্প এলাকায় মর্ক্ষার োর মনরুপদ্দন েমরদ্দপর পূদ্দব ির (দ্দবসলাইন েথ্য) ও েমরপকালীন সমদ্দয় প্রাপ্ত েদ্দথ্যর মভমত্তদ্দে কিখা যায় প্রকল্প
এলাকায় মর্ক্ষার োদ্দরর উন্নমে ঘদ্দটদ্দে যা মনদ্দম্ন তুলনামুলক েদ্দথ্যর মববরণ কিয়া েদ্দলা (মচত্র ৯):
মর্ক্ষা
মনরক্ষর
৫ম কেনী পয িন্ত
৮ম কেনী পয িন্ত
এসএসমস
এইচএসমস
স্নােক বা স্নােদ্দকাত্তর
কমাট

কবসলাইন (%)
৫৩.২
২৭.০
১৫.৪
২.৬
১.১
০.৯

প যলবক্ষ্ণ (%)
৪২.৫
৩৩.৭
১৮.৫
৩.১
১.২
১.০

১০০.০০

১০০.০০

ধচত্র ৯. প্রকল্প এলাকায় মর্ক্ষার োদ্দরর কবসলাইন েথ্য ও েমরপকালীন সমদ্দয় প্রাপ্ত েদ্দথ্যর তুলনামুলক মচত্র
উপদ্দরর কটমবল েদ্দে প্রেীয়মান েয় কয, প্রকল্প এলাকায় প্রকদ্দল্পর কায িিম বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল মর্ক্ষার কক্ষদ্দত্র মনরক্ষর কলাদ্দকর সংখ্যা
কবসলাইন েমরদ্দপ যা মেল ো কদ্দম অন্যান্য কেমণদ্দে বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। মবদ্দর্ষ কদ্দর ৫ম কেণী ও ৮ম কেণীদ্দে বৃমদ্ধ কবর্ী েদ্দয়দ্দে।
৫.৩.৩ আয়
উপকারল াগীর কালে জানলত চাওয়া হলে তারা তালের েীমবকায়দ্দন গড় মামসক আদ্দয়র মেসাব অনুযায়ী বদ্দলন ভ , প্রকদ্দল্পর শুরুদ্দে
তালের াধসক আলয়র পধর াণ ভ টা ধেে পরবতীলত প্রকল্প বাস্তবায়লনর ফলে তার পমরবেিন েদ্দয়দ্দে । যা মনদ্দচর সারমণ েদ্দে সেদ্দেই
বুঝা যায়।
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কটমবল: প্রকল্প এলাকার সুফলভীগীদ্দির মামসক আয়
মামসক আয় (টাকা)
১) ০-১০০০
২) ১০০১-২০০০
৩) ২০০১-৫০০০
৪) ৫০০১-১০০০০
৫) ১০০০১-২০০০০
৬) ২০০০১-৫০০০০
৭) ৫০০০০+
কমাট

পয িদ্দবক্ষণ (%)
৩৮.৭৬
১৯.৫৮
১৩.৩৬
১৪.৫
৯.২৫
৩.৮০
০.৭৫
১০০.০

কবসলাইন (%)
৬৮.৭৬
১৫.৫০
৫.৩৬
৩.৫
২.২৫
১.৮০
০.৩০
১০০.০

ধচত্র ১০. েীমবকায়দ্দন গড় মামসক আদ্দয়র তুলনা মচত্র (%)
উপদ্দরর মচত্র েদ্দে প্রেীয়মান েয় কয, প্রকল্প এলাকায় প্রকদ্দল্পর কায িিম বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল ০-১০০০ টাকা আদ্দয়র কলাদ্দকর সংখ্যা একিম
কম। মকন্তু পয িদ্দবক্ষদ্দণ কিখা যায় কয, অন্যান্য কেমণদ্দে আদ্দয়র কলাদ্দকর সংখ্যা কবসলাইন েমরদ্দপ যা মেল োর তুলনায় বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
মবদ্দর্ষ কদ্দর ২০০০-৫০০০ টাকা, ৫০০০-১০০০০ টাকা ও ৫০০০-১০০০০ টাকা কেমণদ্দে বৃমদ্ধটা কবর্ী েদ্দয়দ্দে।
৫.৩.৪ মৎস্য উৎপািন
প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল প্রকল্প এলাকায় মাদ্দের উৎপািন ও
েীব-ববমচত্রে মবষদ্দয় িীঘ িদ্দময়ািী গদ্দবষণা পমরচালনা করদ্দে
World Fish Bangladesh ২৫টি মনব িামচে মবদ্দল
োদ্দির মামসক নমুনায়দ্দনর মভমত্তদ্দে েথ্য মমনটমরং এর
কায িিম পমরচালনা কদ্দরন।
োদ্দির অদ্দক্টাবর, ২০১৭ সাদ্দলর মরদ্দপাট ি অনুযায়ী মবইউমে
(BUG) সিস্যদ্দির প্রমেমিদ্দনর মাে আেরদ্দণর োর, আেরণ
সরঞ্জাম অনুযায়ী ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬
সাদ্দল যথািদ্দম ৩.৩৯ ককমে, ২.৭৮ ককমে, ২.২৮ ককমে,
৩.৩৫ ককমে ও ২.৭৩ ককমে। এই আেরদ্দণর োর
ধচত্র ১১. ভজো ধ ধত্তক ালের উৎপােন (ভকধজ/জন)
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মনদ্দি ির্ কদ্দর কয, মবলসমূদ্দে প্রচুর মাে রদ্দয়দ্দে এবং প্রােেমেক মাদ্দের োর অদ্দনক কবর্ী। এোড়াও োদ্দির প্রিত্ত গদ্দবষণা অনুযায়ী
কনত্রদ্দকানা, ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া ও মকদ্দর্ারগঞ্জ কেলার প্রমেেন মৎস্যেীমবর প্রমেোদ্দল মাে আেরদ্দণর োর মেল যথািদ্দম প্রমেমিন ২.৩১
ককমে, ২.২৮ ককমে ও ১.৪৮ ককমে (২০১৬ কবে ইয়ার)। অেএব কিখা যায় উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল অত্র এলাকায় মাে আেরদ্দনর
োর বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে (মচত্র ১১)।
উদ্দল্লখ্য কয, World Fish সংস্থার মরদ্দপাট ি অনুযায়ী ২০১৬-১৭ সাদ্দল সমীক্ষাভূক্ত ২০টি মবদ্দল মাদ্দের মূল উৎপািন মেল ১২২ কমমট্রক
টণ। যার মদ্দধ্য সংগঠিে (Organized) আেরদ্দণর পমরমাণ মেল ৩৪% এবং উন্মুক্ত আেরদ্দণর পমরমাণ মেল ৬৬%। অন্যমিদ্দক মভমত্ত
বৎসর ২০১২-১৩ সাদ্দল ২৫টি সমীক্ষাভূক্ত মবদ্দলর কমাট আেরন মেল ১৫২ কমমট্রক টণ। যার মদ্দধ্য সংগঠিে (Organized) আেরদ্দনর
পমরমাণ মেল ৪৬% এবং উন্মুক্ত আেরদ্দনর পমরমাণ মেল ৩৪%। সমীক্ষার অন্যমিদ্দক সুনামগদ্দঞ্জ মাদ্দের উৎপািন পাওয়া যায় ২০১২১৩ সাদ্দল ৫৪৩ ককমে/দ্দেক্টর, ২০১৩-১৪ সাদ্দল ৬৪৩ ককমে/দ্দেক্টর, ২০১৪-১৫ সাদ্দল ৭৩০ ককমে/দ্দেক্টর, ২০১৫-১৬ সাদ্দল ৭২০
ককমে/দ্দেক্টর, ২০১৬-১৭ সাদ্দল ৬৪৩ ককমে/দ্দেক্টর (মচত্র ১২)।

ধচত্র ১২.সুনা গঞ্জ ভজোয় ালের উৎপােন (ভকধজ/ভহক্টর)
এদ্দে কিখা যায় কয, মভমত্ত বের ২০১২-১৩ সাদ্দলর গড় মাদ্দের উৎপািন ও আেরণ বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। অন্যমিদ্দক ২০১৬-১৭ সাদ্দল
কনদ্দত্রদ্দকানায় উৎপািন মেল ২৬০ ককমে/দ্দেক্টর, মকদ্দর্ারগদ্দঞ্জ মেল ৬১৭ ককমে/দ্দেক্টর, ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া মেল ৪২৩ ককমে/দ্দেক্টর। সুনামগদ্দঞ্জ
মভমত্ত বৎসর ২০১২-১৩ সাদ্দল ১০৫ টি মাদ্দের প্রোমে আেরন করা েয়, যা বৃমদ্ধ কপদ্দয় ২০১৬-১৭ সাদ্দল ১২৭ টিদ্দে এদ্দস িাড়ায়। োই
কিখা যায় মাদ্দের প্রোমের ববমচত্রেো বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। সমীক্ষায় কিখা যায় োেপুটি, টামক, ট্যাংরা,কামলবাউষ, কমনী/দ্দভিা এবং োরা
বাইম এই ৭টি প্রোমে সবদ্দচদ্দয় কবর্ী পাওয়া কগদ্দে। অন্যমিদ্দক োেপুটি প্রমেকুল পমরদ্দবদ্দর্ ও টিদ্দক কথদ্দক অমধক প্রেনন কদ্দরদ্দে এবং
োেপুটির উৎপািন বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। সমীক্ষায় আদ্দরা কিখা যায় কয, গোমরয়া মবল, িীঘাদ্দকাচমা মবল, মাটিয়ান োওর, বাসকর মবল ও
েলদ্দর্াদ্দকর মবল, মঙ্গলপুদ্দরর ডুমব মবল, ভাটি লাউ রক্ষা মবল এবং কসবা মবদ্দল Critically Endangered প্রোমের মাদ্দের
প্রোমেসমূে প্রচুর পাওয়া যায়।
প্রকল্প সংস্থান কথদ্দক ৪০টি অভয়ােম স্থাপন করা েদ্দয়দ্দে। যার ফদ্দল মবলসমূদ্দের মাদ্দের েন্য মনরাপি বাসস্থান এবং উৎপািন বৃমদ্ধসে
েীবনবমচত্রে বৃমদ্ধদ্দে উক্ত অভয়ােম ব্যাপকভাদ্দব ভূমমকা করদ্দখদ্দে। প্রকল্প কায িিদ্দমর মধ্যমিদ্দয় ো সম্ভব েদ্দয়দ্দে।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
সংগ্রে আইন ও মবমধমালা অনুসরণ মবষদ্দয় পয িাদ্দলাচনা ও পয িদ্দবক্ষণ
৬.১ াো াে, কা য ও ভসবা ক্রয় সংক্রান্ত পধরবীক্ষ্ণ
ধিধপধপ প্রণয়লনর স য় প্রকদ্দল্পর অধীদ্দন মবমভন্ন াো াে কা য ও ভসবা ক্রলয়র জন্য ভ পধরকল্পনা করা হলয়ধেে তা ধিধপধপলত Total
Procurement Plan ধহসালব অন্তভূযক্ত আলে। কা য প্রধক্রয়া পয িাদ্দলাচনায় ককান প্যাদ্দকদ্দের দুই বা েদ্দোমধক সাব-প্যাদ্দকে মবভক্ত
করার মবষয় পমরলমক্ষে েয়মন।
প্রকদ্দল্পর িয় সংিান্ত মবষদ্দয় মপমপএ- ২০০৬ ও মপমপআর-২০০৮ এর নীমেদ্দে এবং উন্নয়ন সেদ্দযাগীর িয় গাইিলাইন অনুসাদ্দর সম্পন্ন
করা েদ্দয়দ্দে। সংগৃেীে িরপত্র িমলদ্দলর েথ্য পয িাদ্দলাচনা কদ্দর কিখা যায় কয, মপমপএ ও প্রদ্দযােে কক্ষদ্দত্র সাোয্য সংস্থার িয় গাইি লাইন
অনুসাদ্দর প্রনীে। সকল কক্ষদ্দত্র কমপদ্দক্ষ দুটি পমত্রকায় িরপত্র মবজ্ঞমপ্ত প্রকার্ করা েদ্দয়দ্দে যার মদ্দধ্য অন্তে ১টি ইংদ্দরমে ও ১টি বাংলা।
িরপত্র কখালার সময় কমমটির সকল সিস্য উপমস্থে মেদ্দলন। মূল্যায়ন কমমটিদ্দে বাইদ্দরর ২ েন সিস্যসে কমাট ৭ েন সিস্য মেদ্দলন।
োরা মপমপআর অনুযায়ী িরপত্র মূল্যায়ণ কদ্দরদ্দেন। িরপত্র মবষদ্দয় ককান অমভদ্দযাগ প্রামপ্তর েথ্য পাওয়া যায়মন। HOPE অনুসাদ্দর কক্ষত্র
মবদ্দর্দ্দষ িয়কারী প্রমেষ্ঠাদ্দনর প্রধাদ্দনর মনকট েদ্দে িরপদ্দত্রর অনুদ্দমািন কদ্দরদ্দেন। এক ককাটি টাকার অমধক মূদ্দল্যর িরপত্র মবজ্ঞমপ্ত
মসমপটিইউ-কে পাঠাদ্দনা েদ্দয়দ্দে। অমধকাংর্ কক্ষদ্দত্র এ সকল চুমক্তর কাে সম্পন্ন েদ্দয়দ্দে।
ধিধপধপ’ভত বধণ যত বাধষ যক ক্রয় পধরকল্পনায় (APP-Annual Procurement Plan) অনু ায়ী পণ্য (Goods), কায ি (Works) ও
কসবা (Service) কায িক্র বাস্তবায়ন করা হলয়লে। পণ্য/মালামাল (Goods) িদ্দয়র কক্ষদ্দত্র ১৮টি প্যাদ্দকে বাধষ যক ক য পধরকল্পনায়
উলেখ রলয়লে, তার লধ্য ১৭টি প্যালকজ সম্পন্ন হলয়লে। কসবা (Service) সরবরাদ্দের কক্ষদ্দত্র ৩২৫টি প্যাদ্দকে বাধষ যক ক্রয় পধরকল্পনায়
উলেখ রলয়লে, তার লধ্য ২৭৮টি প্যালকজ সম্পন্ন হলয়লে। কায ি (Works) সম্পািদ্দনর কক্ষদ্দত্র ঠিকািার িারা উন্মুক্ত িরপত্র পদ্ধধত
(OTM) াধ্যল এবং এেধসএস সরাসমর িয় পদ্ধধত (DPM) এর াধ্যল সম্পন্ন হলয়লে। উলেখ্য ভ , ধিধপধপ অনু ায়ী উপলজো ও
ইউধনয়ন সড়লকর েক্ষ্য াত্রা ধেে ২৫৩.০০ ধকঃধ ঃ, তার লধ্য ২৪৭.০০ ধকঃধ ঃ সড়লকর কালজর চুধক্ত সম্পন্ন করা হলয়লে।
ব্রীজ/কাে াট ি এর েক্ষ্য াত্রা ধেে ৪০৫০.০০ ধ ঃ, তার লধ্য ২৩৭৩.৭৭ ধ ঃ ব্রীজ/কাে াট য কালজর চুধক্ত সম্পন্ন করা হলয়লে। ল্যাধডং
ঘাট ৫০টির লধ্য ৩২টির চুধক্ত সম্পন্ন করা হলয়লে। গ্রা ীণ রাস্তা ৩৫০.০০ ধকঃধ ঃ এর লধ্য ২৭২.২৮৫ ধকঃধ ঃ, গ্রা ীণ বাজার
৭৮টির লধ্য ৫৭টি, গ্রা প্রধতরক্ষ্া (ধহধেপ) ৭৮টির লধ্য ৭৭টি, বাজার প্রধতরক্ষ্া ৫২টির লধ্য ৩৩টি, ালকযট কালেক ন ভসন্টার
৯০টির লধ্য ৩টি, ভসচ অবকাঠাল া ২৬টির লধ্য ১৫টি চুধক্ত সম্পন্ন করা হলয়লে। এোড়া খাে খনন ১০০.০০ ধকঃধ ঃ এ লধ্য ৭২.০০
ধকঃধ ঃ, ধবে ৩০৫টির লধ্য ১১১টি, রাস্তার ভলাপ কপ্রাভটক ন ৫০.০০ ধকঃধ ঃ এর লধ্য ৩০.০০ ধকঃধ ঃ, গ্রা প্রধতরক্ষ্া (কযাধেপ)
২২৪টির লধ্য ১২৫টি, ধ লেজ ইন্টারনাে সাধ সয ১৬৮টির লধ্য ১৫৩টির চুধক্ত সম্পন্ন করা হলয়লে।
৬.১.১ াো াে ক্রয় সংক্রান্ত পধরবীক্ষ্ণ
মালামাল িয় প্যাদ্দকে সমূে মপমপএ- ২০০৬ ও মপমপআর-২০০৮ অনুসরণ কদ্দর যথাযথ মনয়দ্দম সম্পামিে েদ্দয়দ্দে। উক্ত মনয়ম
অনুসাদ্দর একটি প্যাদ্দকদ্দের নমুনা মনদ্দম্ন প্রিান করা েল।
িরপত্র অনুযায়ী প্যাদ্দকদ্দের নামঃ(4WD) ৫টি িাবল ককমবন মপক-আপ
ক্রয়কারীর না : প্রকল্প পধরচােক, ধহধেপ, এেধজইধি সের েপ্তর, ঢাকা ।
অনুল ােনকারীর কা যােয়: প্রকল্প পধরচােক, ধহধেপ।
ক্রয়কারী কা ােলয়র প্রিান: প্রিান প্রককৌ েী (HOPE)।
(মপমপআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল (Goods) িয় এবং আমথ িক ক্ষমো বেন সংিান্ত পমরবীক্ষণ েক)
ক্রধ ক
ধনণ যয়ক
নং
১.
প্রলয়াজনীয়তা

প যলবক্ষ্ণ

ন্তব্য

 প্রকল্প এোকায় াো ােটি ক্রলয়র প্রলয়াজনীয়তা রলয়লে বলে প্রধতয় ান
হয়;
 তদুপধর প্রকলল্পর গাইি োইন অনুসালর আন্ত ন্ত্রনােলয়র ধেয়াধরং কধ টির
অনুল াধতক্রল োতা সংস্থা IFAD এর সম্বমেপত্র পাওয়া ায়।
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২.

৩.
৪.

বাৎসধরক ক্রয় পধরকল্পনা

াো াে ক্রয় পদ্ধধত
োপ্তধরক প্রাক্কেন

 ক্রয়কারী কা ােলয়র প্রিান (HOPE) কতৃযক অনুল াধেত;
 তত্র াধসক প্রধতলবেন হােনাগাে; এবং
 প্রধতলবেলনর কধপ CPTU ভত অনোইলন আপলোি করা (ধবধি ৩৬.৫)
 াো াে (Goods) িয় কক্ষদ্দত্র National Competitive Bidding
(NCB) পদ্ধধত অনুসরণ করা েদ্দয়দ্দে ।
 এেধজইধি’র এর অনুল াধেত ভরট ধসধিউে অনুসরন পূব যক োপ্তধরক

প্রাক্কেন প্রস্তুত করা হয় া প্রিান প্রলকৌ েী, HOPE কতৃযক
অনুল ােন করা হলয়লে।
৫.
৬.
৭.

েরপত্র প্রস্তুতকরণ
াো াে ক্রলয়র ধবধনলে য
(Specification)
পমরমাণ

 CPTU কতৃযক অনুল াধেত েরপলত্রর আে য েধেে (STD) অনুসরন কভর
েরপত্র েধেে প্রস্তুত করা হলয়লে।
 অনুল াধেত োপ্তধরক প্রাক্কেন অনুসরন কলর ধবধনলে য

(Specification) প্রস্তুত করা হলয়লে।
 অনুল াধেত ধিধপধপলত উলেধখত াো াে ক্রয় অনু ায়ী ধবধনলে য

(Specification) প্রস্তুত করা হলয়লে।
৮.

েরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ণ
কধ টি (TOC, TEC)

৯.

মবজ্ঞাপন প্রকার্

১০.

েরপত্র োধখে

১১.
১২.

েরপত্র উন্মুক্তকরণ
েরপত্র/ প্রস্তাব মূল্যায়ন

১৩.

চুধক্ত সম্পােন ভনাটি / চুধক্তর
স্বাক্ষ্র

১৪.

অনুল ােলনর প্রধক্রয়া

১৫.
১৬.

চুধক্ত পধরচােনা ও ব্যবস্থাপনা
াো াে সরবরাহ

১৭.
১৮.

কা য সম্পােন
ভসবা সরবরাহ

 ধপধপআর এর তফধসে-২ ও ধবধি -৭ এর ধনলে য না ভ াতালবক প্রিান
প্রলকৌ েী, HOPE কতৃযক অনুল ােনক্রল েরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ণ
কধ টি প্রস্তুত করা হলয়লে।
 ধপধপআর এর তফধসে-২ ও ধবধি - ৯০(২) (গ) (ঝ) এর ধনলে য না
ভ াতালবক িরপদ্দত্রর আেবান োেীয় ইংদ্দরমে ও বাংলা পমত্রকায় মবজ্ঞাপন
প্রকার্ করা হলয়লে।
 এোড়া োর কধপ এেধজইধি’র website ও CPTU ভত অনোইলন
আপলোি করা হলয়লে।
 ইংদ্দরমে পমত্রকা- The Independent, Date: ২৪/০২/২০১৩
 বাংলা পমত্রকা- বিমনক মানবকন্ঠ োং- ২৩/০২/২০১৩
 িরপত্র িামখদ্দলর োমরখ মেল ২০/০৩/২০১৩।
 ৩টি িরপত্র ধবক্রয় করা হলয়ধেে তার লধ্য ০২টি জ া পলড় ধেে।
 িরপত্র উন্মুক্তকরলনর োমরখ মেল ২০/০৩/২০১৩।
 কৃে কােটির িরিাোর সংখ্যা ০২ েন।
 সব িমনম্ন িরিাোর িামখলকৃে ির ২,৩৫,২১,১৫০.০০ টাকা।
 সব িমনম্ন িরিাো উপযুক্ত মেসাদ্দব মনব িামচে েদ্দয়দ্দে।
 চুধক্ত সম্পােন ভনাটি (NOA) জাধরর তাধরখ-০৪/০৪/২০১৩
 (NOA) জাধরর ১৪ ধেলনর লধ্য কা য সম্পােলনর জা ানত
(Performance Security) চুমক্ত মূদ্দল্যর ৫% টাকা েমা করা েদ্দয়দ্দে।
 েরপলত্রর তবিতার (১২০ ধেন) স য়সী ার লধ্য চুধক্ত সম্পােন করা
হলয়লে।
 ধপধপআর এর ধবধি ১০, ১১, ৩৬, ১২৪ এর ধনলে য না ভ াতালবক িরপদ্দত্রর
অনুল ােলনর প্রধক্রয়া সম্পন্ন করা হলয়লে।
 চুমক্ত অনুযায়ী কাে সম্পািদ্দনর োমরখ-০৩/০৭/২০১৩
 অনুল াধেত োপ্তধরক প্রাক্কেন অনুসরন কলর ধবধনলে য

(Specification) অনু ায়ী াো াে সরবরাহ

১৯.

২০.

চুধক্ত পধরচােনা ও
ব্যবস্থাপনার ভক্ষ্লত্র সংকটপূণ য
ধবষয়াধের ভ ধরলয় ন
স য় বৃধদ্ধকরন সংল ািলনর
আলে
ধবে প্রোন/পধরল াি

২১.

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র

 বাস্তদ্দব কাে সমাপ্ত েদ্দয়দ্দে-১৫/০৫/১৩ োমরদ্দখ।
 মপমপআর অনুসাদ্দর কাদ্দয ির কসবা প্রিান সম্পন্ন েওয়ার প্রমেদ্দবিন

করা েদ্দয়দ্দে।
প্রল াজয নয়

অনুল াধেত চুধক্ত অনু ায়ী ধবে প্রোন এবং আয়কর ও যাট চাোলনর
াধ্যল পধরল াি করা হলয়লে।
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৬.১.২ কাজ ক্রয় সংক্রান্ত পধরবীক্ষ্ণ
কাে িয় প্যাদ্দকে সমূে মপমপএ- ২০০৬ ও মপমপআর-২০০৮ অনুসরণ কদ্দর যথাযথ মনয়দ্দম সম্পামিে েদ্দয়দ্দে। উক্ত মনয়ম অনুসাদ্দর
একটি প্যাদ্দকদ্দের নমুনা মনদ্দম্ন প্রিান করা েল।
কালজর না : ইটনা উপদ্দেলাধীন ইটনা-আেমমরীগঞ্জ মেমস সড়ক উন্নয়ন (Road Id-348332002)
ভজো: ধকল ারগঞ্জ; উপলজো: ইটনা
ক্রয়কারীর না :ধনব যাহী প্রললকৌ েী, এেধজইধি, ধকল ারগঞ্জ
অনুল ােনকারীর কা যােয়: প্রকল্প পধরচােক, ধহধেপ।
ক্রয়কারী কা ােলয়র প্রিান: প্রিান প্রককৌ েী (HOPE)
(মপমপআর-২০০৮ অনুযায়ী কায ি (Works) িয় এবং আমথ িক ক্ষমো বেন সংিান্ত পমরবীক্ষণ েক)
ক্রধ ক
ধনণ যয়ক
নং
১.
প্রলয়াজনীয়ো

২.

বাৎসধরক ক্রয়
পধরকল্পনা

৩.

েরপত্র ক্রয় পদ্ধধত

৪.

োপ্তধরক প্রাক্কেন

৫.

েরপলত্রর েধেে
প্রস্তুতকরন
কাল যর পধর াণগত
ধহসাব (BOQ)
পমরমাণ

৬.
৭.

৯.

েরপত্র উন্মুক্তকরন ও
মূল্যায়ন কধ টি প্রস্তুত
পদ্ধধত (TOC/ TEC)
মবজ্ঞাপন প্রকার্

১০.

েরপত্র োধখে

১১.

েরপত্র উন্মুক্তকরন

৮.

প যলবক্ষ্ন

ন্তব্য

 প্রকল্প এোকায় কাজ/স্কী টির প্রলয়াজনীয়তা রলয়লে বলে প্রধতয় ান
হয়।
 তদুপধর প্রকলল্পর গাইি োইন অনুসালর আন্ত ন্ত্রনােলয়র ধেয়াধরং
কধ টির অনুল াধতক্রল োতা সংস্থা IFAD এর সম্বমেপত্র পাওয়া
ায়।
 বাৎসধরক ক্রয় পধরকল্পনা (APP) ক্রয়কারী কা ােলয়র প্রিান
(HOPE) কতৃযক অনুল াধেত, ও আন্ত ন্ত্রনােলয়র ধেয়াধরং কধ টির
অনুল াধতক্রল োতা সংস্থা IFAD এর সম্বমেপত্র পাওয়া ায়।
 তত্র াধসক প্রধতলবেন ধনয়ধ ত হােনাগাে করা হয়।

 কায ি (Works) িয় কক্ষদ্দত্র উন্মুক্ত িরপত্র পদ্ধধত (OTM) এর
মাধ্যদ্দম বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে।
এেধজইধি’র এর অনুল াধেত ভরট ধসধিউে অনুসরনপূব যক
োপ্তধরক প্রাক্কেন প্রস্তুত করা হয় া প্রিান প্রলকৌ েী, LGED
(HOPE) কতৃযক অনুল ােন করা হলয়লে।
কতৃযক অনুল াধেত েরপলত্রর আে য েধেে (STD) অনুসরন
কলর েরপত্র েধেে প্রস্তুত করা হলয়লে।
CPTU

 অনুল াধেত োপ্তধরক প্রাক্কেন অনুসরন কলর সাইট জরীলপর পর
কাল যর পধর াণগত ধহসাব (BOQ) প্রস্তুত করা হলয়লে।
 অনুল াধেত ধিধপধপলত উলেধখত কালজর পধর াণ অনু ায়ী কালজর
প্রাক্কেন প্রস্তুত করা হলয়লে া থাথ য বলে প্রতীয় ান হয়।
 ধপধপআর এর তফধসে-২ ও ধবধি -৭ এর ধনলে য না ভ াতালবক প্রিান
প্রলকৌ েী, HOPE কতৃযক অনুল ােনক্রল েরপত্র উন্মুক্তকরন
(TOC) ও মূল্যায়ন কধ টি (TEC) প্রস্তুত করা হলয়লে।
 ধপধপআর এর তফধসে-২ ও ধবধি - ৯০(২)(গ) (ঝ) এর ধনলে য না
ভ াতালবক িরপদ্দত্রর আেবান োেীয় ইংদ্দরমে ও বাংলা পমত্রকায়
মবজ্ঞাপন প্রকার্ করা হলয়লে;
 এোড়া োর কধপ এেধজইধি’র website ও CPTU ভত অনোইলন
আপলোি করা হলয়লে।; এবং
 ইংদ্দরমে পমত্রকা- The Daily Observer,
Date: ১৭/০৪/২০১৫; এবং
 বাংলা পমত্রকা- মানবকন্ঠ োং- ১৭/০৪/২০১৫
 িরপত্র িামখদ্দলর োমরখ মেল ১১/০৫/২০১৫। এবং
 ১৫টি িরপত্র ধবক্রয় করা হলয়ধেে তার লধ্য ০৫ টি েরপত্র জ া
পলড় ধেে।
কােটির Responssive (নবধ্য/উপযুক্ত) িরিাোর সংখ্যা ০৩ েন;
এবং
 সব িমনম্ন িরিাো উপযুক্ত মেসাদ্দব মনব িামচে েদ্দয়দ্দে।
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১২.

েরপত্র মূল্যায়ন

মপমপআর অনুসাদ্দর েরপত্র মূল্যায়লন অমেমরক্ত ১২ মিন সময়
কলদ্দগদ্দে।

১৩.

চুধক্ত সম্পােন ভনাটি
(NOA) ও চুধক্তর
স্বাক্ষ্র

১৪.

অনুল ােলনর প্রধক্রয়া

চুধক্ত সম্পােন ভনাটি (NOA) জাধরর তাধরখ-০৫/০৭/২০১৫
 (NOA) জাধরর ১৪ ধেলনর লধ্য কা য সম্পােলনর জা ানত
(Performance Security) চুমক্ত মূদ্দল্যর ৫% টাকা েমা করা
েদ্দয়দ্দে;
 কা য সম্পােলনর জা ানত (Performance Security)
জ ার তাধরখ- ১০/০৭/২০১৫
 েরপলত্রর তবিতার (১২০ ধেন) স য়সী ার লধ্য চুধক্ত সম্পােন
করা হলয়লে।
 মপমপআর অনুসাদ্দর অনুল ােলনর প্রধক্রয়া সম্পন্ন করা েদ্দয়দ্দে।

১৫.

চুধক্ত পধরচােনা ও
ব্যবস্থাপনা

 চুমক্ত অনুযায়ী কাে সম্পািদ্দনর োমরখ- ২৫/০৭/২০১৬
 বাস্তদ্দব কাে সমাপ্ত েদ্দয়দ্দে- ১৩/০৩/১৭
 কাে সম্পািদ্দনর সময়সীমা বৃমদ্ধ উপযুক্ত কর্তিপক্ষ কর্তিক অনুদ্দমািন
কদ্দর কা য সম্পােলনর জা ানত (Performance Security)
সময়সীমা বৃমদ্ধ করা েদ্দয়দ্দে।

১৬.
১৭.

াো াে সরবরাহ
কা য সম্পােন

প্রদ্দযােে নয়
সময়সীমা বৃমদ্ধসে কায ি সম্পন্ন করা েয়।

১৮.
১৯.

প্রদ্দযােে নয়

২০.

ভসবা সরবরাহ
চুধক্ত পধরচােনা ও
ব্যবস্থাপনার ভক্ষ্লত্র
সংকটপূণ ধবষয়াধে
ভ ধরলয় ন
স য় বৃধদ্ধকরন
সংল ািলনর আলে
ধবে প্রোন/পধরল াি

২১.

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র

 িামখলকৃে
িরিাোদ্দির
িমললামি যাচাই
বাোই করদ্দে
অমেমরক্ত ১২ মিন
সময় কলদ্দগদ্দে।
 মপমপআর
অনুসাদ্দর অনুদ্দমািন
প্রমিয়া সম্পািন
করা েদ্দয়দ্দে।

 চুধক্ত সম্পােন
ভনাটি
(NOA) জাধরর
১৫ ধেলনর লধ্য
কাজ শুরু করার
ধনয় ধকন্তু ভসই
অনু ায়ী কাজ
করা হয়ধন।
কারন
োওরএোকায়
বষ যাকালে
াো াে সাইলট
ধনলত হয় শুষ্ক
ভ ৌসুল কাজ
করলত হয়। তাই
কালজর স য়
ভব ী ভেলগলে।
 োওদ্দর দূগমি
কযাগাদ্দযাগ
ব্যবস্থা ও
মালামাল
পমরবেদ্দন
প্রমেকূলো
কারদ্দণ সময়
বৃমদ্ধর প্রদ্দয়ােন
েয়।

 কাে সম্পািদ্দনর সময়সীমা বৃমদ্ধ উপযুক্ত কর্তিপক্ষ কর্তিক অনুদ্দমািন
কদ্দর কা য সম্পােলনর জা ানত (Performance Security)
সময়সীমা বৃমদ্ধ করা েদ্দয়দ্দে।
 ল্যাব কটদ্দির মাধ্যদ্দম কাদ্দের গুণগে মান মনমিে করা েদ্দয়দ্দে।
 সময়মে সরেমমদ্দন যাচাই কদ্দর চলমান মবল প্রিান করা েদ্দয়দ্দে।

অনুল াধেত চুধক্ত অনু ায়ী ধবে প্রোন এবং আয়কর ও যাট
চাোলনর াধ্যল পধরল াি করা হলয়লে।
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৬.১.২ ভসবা ক্রয় সংক্রান্ত পধরবীক্ষ্ণ
িরপত্র অনুযায়ী প্যাদ্দকদ্দের নামঃ Baseline Study for CALIP
ক্রয়কারীর না : প্রকল্প পধরচােক, ধহধেপ, এেধজইধি সের েপ্তর, ঢাকা ।
অনুল ােনকারীর কা যােয়: প্রকল্প পধরচােক, ধহধেপ ।
ক্রয়কারী কা ােলয়র প্রিান: প্রিান প্রককৌ েী (HOPE)
মপমপআর-২০০৮ অনুযায়ী ভসবা (Services) িয় এবং আমথ িক ক্ষমো বেন সংিান্ত পমরবীক্ষণ েক যা মসমপটিউ কর্তিক প্রস্তুেকৃে
কচক-মলি
ক্রধ ক
ধনণ যয়ক
নং
১.
প্রলয়াজনীয়তা

২.

বাৎসধরক ক্রয়
পধরকল্পনা

৩.

ভসবা (Services)
পদ্ধধত
আগ্রে ব্যক্তকরদ্দনর
আদ্দবিনপত্র িামখল

৪.

প যলবক্ষ্ন
 প্রকল্প এোকায় ভসবা (Services) ক্রলয়র প্রলয়াজনীয়তা রলয়লে বলে
প্রধতয় ান হয়।
 তদুপধর প্রকলল্পর গাইি োইন অনুসালর আন্ত ন্ত্রনােলয়র ধেয়াধরং
কধ টির অনুল াধতক্রল োতা সংস্থা IFAD এর সম্বমেপত্র পাওয়া
ায়।
 বাৎসধরক ক্রয় পধরকল্পনা (APP) ক্রয়কারী কায িােলয়র প্রিান
(HOPE) কতৃযক অনুল াধেত ও আন্ত ন্ত্রনােলয়র ধেয়াধরং কধ টির
অনুল াধতক্রল োতা সংস্থা IFAD এর সম্বমেপত্র পাওয়া ায়।
 তত্র াধসক প্রধতলবেন ধনয়ধ ত হােনাগাে করা হয়।
 ভসবা (Services) িয় কক্ষদ্দত্র গুনগেমান ও ব্যয়ধ ধত্তক ধনব যাচন
পদ্ধধত (QCBS) পূব িক e-GP এর মাধ্যদ্দম বাস্তবায়ন করা েদ্দয়দ্দে।
 এেধজইধি’র এর অনুল াধেত ভরট ধসধিউে অনুসরনপূব যক োপ্তধরক
প্রাক্কেন প্রস্তুত করা হয় া প্রিান প্রলকৌ েী, HOPE কতৃযক
অনুল ােন করা হলয়লে।

৫.

আদ্দবিনপত্র িামখদ্দলর
োমরখ, সময় ও স্থান

 আদ্দবিনপত্র িামখদ্দলর োমরখ মেল ১৯/০১/২০১৬
 আদ্দবিনপত্র িামখদ্দলর কর্ষ োমরখ মেল ২৯/০৫/২০১৬, সময়-দুপুর
২:০০ ঘটিকা এবং স্থান প্রকল্প পধরচােলকর েপ্তর।

৬.

আদ্দবিনপত্র
উন্মুক্তকরন/ কাল যর
পধর ানগত ধহসাব
(ToR)
আদ্দবিনপত্র মূল্যায়ন
ও সংমক্ষপ্ত োমলকা
অনুদ্দমািন /প্রস্তাব
িামখদ্দলর অনুদ্দরাধ
সম্বমলে িমলল প্রস্তুে
মবেরন (RFP)

 আদ্দবিনপত্র উন্মুক্তকরন কধ টি HOPE কতৃযক অনুল ােন করা
হলয়ধেে।

৭.

ন্তব্য

 ২১টি আদ্দবিনপত্র জ া হলয়ধেে তার লধ্য ভথলক ৭টি ভক Short
List করা েয়। উক্ত Short List এর Criteria HOPE কতৃযক
অনুল ােন করা হলয়ধেে।
 ৭টি প্রধতষ্ঠালনর আদ্দবিনপত্র মূল্যায়ন কলর ৫টি প্রধতষ্ঠালনর অনুকূলে
প্রস্তাব িামখদ্দলর অনুদ্দরাধ সম্বমলে িমলল প্রস্তুে মবেরন (RFP) ইসুয
করা হলয়ধেে।
 উক্ত (RFP) িামখদ্দলর োমরখ মেল ১৭/০১/২০১৭; এবং
 আদ্দবিনপত্র িামখদ্দলর কর্ষ োমরখ মেল ১৪/০২/২০১৭, সময়-দুপুর
২:০০ ঘটিকা এবং স্থান প্রকল্প পধরচােলকর েপ্তর।
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৮.

প্রস্তাব উন্মুক্তকরন ও
মূল্যায়ন কধ টি প্রস্তুত
পদ্ধধত (POC/ PEC)

৯.

চুধক্ত মনদ্দগামসদ্দয়র্ন

১০.
১১.
১২.
১৩.

অনুল ােন প্রধক্রয়া
প্রস্তাব চুধক্তর স্বাক্ষ্র
অনুল ােলনর প্রধক্রয়া
চুধক্ত পধরচােনা ও
ব্যবস্থাপনা
ভসবা সরবরাহ
কা য সম্পােন
ভসবা সরবরাহ

১৪.
১৫.
১৮.

২০.

চুধক্ত পধরচােনা ও
ব্যবস্থাপনার ভক্ষ্লত্র
সংকটপূণ ি ধবষয়াধে
ভ ধরলয় ন স য়
বৃধদ্ধকরন সংল ািলনর
আলে
ধবে প্রোন/পধরল াি

২১.

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র

১৯.

 ধপধপআর এর তফধসে-২ ও ধবধি -৭ এর ধনলে য না ভ াতালবক
প্রিান প্রলকৌ েী, HOPE কতৃযক অনুল ােনক্রল প্রস্তাব উন্মুক্তকরন
কধ টি ১৪/০২/২০১৭ োমরদ্দখ দুপুর ২:০০ ঘটিকা প্রস্তাবসমূে েমার
পর মবকাল-৪:০০ ঘটিকায় উন্মুক্ত কদ্দর Proposal Openning
Sheet প্রস্তুে করা েয়;
 প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূে মূল্যায়দ্দণর েন্য Marking Criteria সুমনমি িষ্ট
করার লদ্দক্ষে প্রস্তাব মূল্যায়ন কধ টির স া ২২/০২/২০১৭ তাধরলখ
স ার আহবান করা হয়।
 প্রস্তাব মূল্যায়ন কধ টি কতৃযক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূদ্দের কামরগমরক প্রস্তাব
মূল্যায়ন পূব িক উক্ত সভার কায িমববরণীসে মূল্যায়ণ প্রমেদ্দবিন
প্রস্তুত করা হলয়লে। এোড়া IFAD কতৃযক No Objection
১৭/০৫/২০১৭ োমরদ্দখ সংগ্রে কদ্দর প্রস্তাব চুড়ান্তকরন সভা
২৪/০৫/২০১৭ োমরদ্দখ স ার আহবান করা হয়।
 প্রস্তাব মূল্যায়ন কধ টি কতৃযক ২৪/০৫/২০১৭ োমরদ্দখর স ার
কামরগমরক ও আমথ িক প্রস্তাব মূল্যায়ন পূব িক উক্ত সভার
কায িমববরণীসে মূল্যায়ণ প্রমেদ্দবিন প্রস্তুত করা হলয়লে।
 এোড়া IFAD কতৃযক No Objection ২৭/০৬/২০১৭ োমরদ্দখ
সংগ্রে কদ্দর Contract Negotiation এর সভা ০৩/০৭/২০১৭
োমরদ্দখ স ার আহবান করা হয়।
 Contract Negotiation এর সভায় Base Line Study এর
েন্য Join Venture of EADS and DTCL এর সমেে চুমক্ত
সম্পািন করা েয়।
 উক্ত প্রস্তাব চুমক্তর মূল্য ২৪,২৯০৫৫.০০ টাকা।
প্রল াজয নয়
প্রস্তাব চুধক্ত ৩০/০৭/২০১৭ তাধরলখ সম্পন্ন করা হয়।
প্রল াজয নয়
প্রল াজয নয়
চুধক্ত ও ভসবার তযাবেী অনু ায়ী ভসবা সরবরাহ করা হলয়লে।
প্রল াজয নয়
মপমপআর অনুসাদ্দর কাদ্দয ির কসবা প্রিান সম্পন্ন েওয়ার প্রমেদ্দবিন করা
েদ্দয়দ্দে।
প্রল াজয নয়

অনুল াধেত চুধক্ত অনু ায়ী ধবে প্রোন এবং আয়কর ও যাট চাোলনর
াধ্যল পধরল াি করা হলয়লে।
প্রল াজয নয়
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৭ অধ্যায়
সাফল্যগাথা সমীক্ষা (Case Study)
৭.১ প্রকলল্পর সাফল্যগাথা
োওর অঞ্চভের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়লনর ফলে এখানকার সুফেল াগীলের জীবলনর ান ভ ন উন্নত কলরলে
ভত ধন তালের আথ য-সা াধজক অবস্থারও ব্যপক হালর উন্নধত ঘটিলয়লে। ার ফেস্বরুপ ধকছু সাফল্যগাথা ধনলে তুলে িরা হ’ভো।
সাফল্যগাথা সমীক্ষা - ০১ (একটি নাস িারী পাদ্দি মিল করফুদ্দন্নোর েীবন)
স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল অমধিপ্তদ্দরর আওোয় বাস্তবায়নাধীন োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও
েীবনমান উন্নয়ন র্ীষ িক প্রকল্প (মেমলপ) কর্তিক এলাকার গ্রামীণ িমরদ্র কৃষক কৃষানীদ্দির উন্নে
পদ্ধমেদ্দে গ্রীষ্মকালীন ও র্ীেকালীন র্াকসবমে চাষ, ফল বাগান সৃেন, প্লোে নাস িারী স্থাপন
ইেোমির উপর মবদ্দর্ষ প্রমর্ক্ষণ মিদ্দয় প্রকল্প এলাকার িামরদ্র মবদ্দমাচন ও কমিসংস্থান করদ্দে।
প্রমর্ক্ষণ কর্দ্দষ প্রকল্প সোয়ো মেসাদ্দব মসআইমে িদ্দলর মদ্দনানীে কৃষকদ্দক প্রির্িনী বাস্তবায়দ্দনর
মকছু অথ ি কিয়া েয়। এ মিদ্দয়ই োরা িামরদ্র মবদ্দমাচদ্দনর লদ্দক্ষে আত্ম কমি-সংস্থাদ্দনর কমিযজ্ঞ শুরু
কদ্দরন ।
েমবগঞ্জ কেলার বামনয়াচং উপদ্দেলায় পুকড়া ইউমনয়দ্দনর মসকন্দরপুর
গ্রাদ্দমর করফুদ্দন্নো (৫০) কস রকম ই িামরদ্র পীমড়ে সোয় সম্বলেীন
এক মমেলা। বাবা-মা অমেিমরদ্র মেল মবধায় পড়াদ্দলখার সুদ্দযাগ
পানমন। পদ্দনদ্দরা বের বয়দ্দসই পাদ্দর্র গ্রাদ্দমর কাপ্তান মময়ার সাদ্দথ
োর মবদ্দয় েয়। মনদ্দের বসে-মভটা (চার র্েক) োয়গায় ঘর তুদ্দল
ককানরকদ্দম পমরবারসে বসবাস করদ্দেন কাপ্তান মময়া। মনদ্দের বলদ্দে
আর ককান েমম মেলনা। অভাদ্দবর কারদ্দণ োর ককান কেদ্দল-কমদ্দয়দ্দক
পঞ্চম কেণীর উপর কলখাপড়া করাদ্দে পাদ্দরনমন। কাপ্তান মময়া অদ্দন্যর েমম মলে মনদ্দয় কৃমষ কাদ্দে কযাগ মিদ্দলও উন্নে প্রযুমক্তর অভাব
এবং প্রাকৃমেক দুদ্দয িাদ্দগর কারদ্দণ প্রায়ই সফলোর মুখ কিখা েেনা। স্বামীর সামান্য আদ্দয় অমে কদ্দষ্ট চলে োদ্দির সংসার। করফুদ্দন্নোর
েীবদ্দন িামরদ্রো মেল মনেেসঙ্গী। সবসময় টানাদ্দপাদ্দড়ন কলদ্দগই থাকে। করফুদ্দন্নো অভাদ্দবর কারদ্দণ কেদ্দল-কমদ্দয়দ্দক অল্প বয়দ্দসই মবদ্দয়
মিদ্দয় কিন। এমনের পামরবামরক কঠিন সমদ্দয় এলমেইমি’র আওোধীন োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবন উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর (মেমলপ)
সেদ্দযাগীোয় করফুদ্দন্নো আর্ার আদ্দলা কিখদ্দে পান।
২০১৫ সাদ্দলর কসদ্দেম্বর মাদ্দস মেমলপ-এলমেইমি, বামনয়াচং
উপদ্দেলা অমফদ্দসর এসও (িপ) কমা: ফারুক আেদ্দম্মি এর
উদ্দযাদ্দগ মসকন্দরপুর কৃমষ-৪ নাদ্দম মসআইমে (Common
Interest Group) গঠন েয়। উক্ত মসআইমের সিস্যরা (২৫
েন) নাস িারী বেরীর উপর প্রমর্ক্ষণ পায় এবং উক্ত প্রমর্ক্ষণ
গ্রেদ্দণর পর করফুদ্দন্নো, নাস িারী করার আগ্রে কিখাদ্দল ঐ
মসআইমে’র সকল সিদ্দস্যদ্দির সম্মমেদ্দে নাস িারী স্থাপদ্দনর উপর
মেমলপ প্রকল্প েদ্দে প্রির্িনীর সুদ্দযাগ পান। নাস িারী বেরীর উপর
গৃেীে প্রমর্ক্ষণ েদ্দে োদ্দে-কলদ্দম করফুদ্দন্নো ও োর স্বামী,
কাপ্তান মময়া উন্নে পদ্ধমেদ্দে নাস িারী বেরীর ককৌর্ল মর্দ্দখ কনন। পূদ্দব ি নাস িারী মবষদ্দয় ঐ পমরবাদ্দরর কাদ্দরাই ককান অমভজ্ঞো মেলনা।
মেমন ঋণ কদ্দর এবং মনদ্দের মকছু টাকা কযাগ কদ্দর ১০,০০০/- মিদ্দয় োর বাড়ীর কাোকামে ২০ র্েক েমম মলে কনন। মেমলপ প্রকল্প
আমথ িক সোদ্দযাগীো মেদ্দসদ্দব একটি প্রির্িনী নাস িারী বাস্তবায়দ্দনর েন্য োদ্দক কবড়া, বাঁর্, বীে, পমলদ্দবগ, মাটি, পামনর পাম্প সে
নাস িারীর প্রদ্দয়ােনীয় সকল প্রকার যন্ত্রপামে িয় বাবি ৪৬,০০০/- প্রকল্প প্রিান কদ্দর। করফুদ্দন্নো ও োর স্বামীর মনরলস পমরেদ্দমর ফদ্দল
নাস িারীদ্দে োরা সুফল কপদ্দে শুরু কদ্দরদ্দেন ।
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প্রাপ্তসুফলঃ বেিমাদ্দন করফুদ্দন্নোর নাস িারীটি অত্র এলাকায় একমাত্র নাস িারী এবং এটি মূল সড়দ্দকর (েমবগঞ্জ-নবীগঞ্জ) পাদ্দশ্বি অবমস্থে
েওয়ায় এর প্রসার ও মবমি তুলনামূলক ভাল। করফুদ্দন্নো এখন একেন সফল নাস িারীর মামলক মেদ্দসদ্দব এলাকায় সুপমরমচে।
এলাকাবাসীদ্দির ধে চারাগাদ্দের প্রদ্দয়ােন েয় োেদ্দল কলাকেন করফুদ্দন্নোর নাস িারীদ্দকই পেন্দ কদ্দর। বেিমাদ্দন োর

পমরবাদ্দরর মামসক খরদ্দচর ১৮,০০০/- কথদ্দক ২০,০০০/- টাকা নাস িারী কথদ্দক আদ্দস মবধায় পমরবাদ্দরর সকদ্দলই কাদ্দের ফাদ্দক নাস িারীদ্দে
করফুদ্দন্নোদ্দক সেদ্দযাগীো কদ্দর। করফুদ্দন্নোর নাস িারী বেরীর মাধ্যদ্দম োর আত্মমবশ্বাস বেরী েদ্দয়দ্দে। ইদ্দোমদ্দধ্য করফুদ্দন্নো নাস িারীর
আয় কথদ্দক ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চার্ োোর) টাকা খরচ কদ্দর নতুন আধাপাকা টিদ্দনর ঘর বেরী কদ্দরদ্দেন। বেিমাদ্দন পাঁচ েন
নামে-নােনীদ্দির কলখাপড়ার খরচ চালাদ্দেন। ৩০,০০০/- টাকা মিদ্দয় ২.৮ একর ফসমল েমম মলে মনদ্দয়দ্দেন। বেিমাদ্দন এদ্দে চাষাবাি
চলদ্দে। োর উপামেিে আয় মিদ্দয় মেমন এখন পমরবাদ্দরর অন্যান্যদ্দির কাপড়-কচাপড়, খাওয়া-িাওয়া ভাদ্দলাভাদ্দবই চালাদ্দে সক্ষম। মেমন
সংসাদ্দরর চামেিা কমটাদ্দনার পার্াপামর্ ইসলামী ব্যাংদ্দক মনে নাদ্দম একাউে খুদ্দল সঞ্চয় করদ্দে শুরু কদ্দরদ্দেন। ব্যাংদ্দক মিদ্দসম্বর, ১৭
পয িন্ত োর েমা ২০,০০০/- েদ্দয়দ্দে । এোড়াও সংসাদ্দরর ব্যবোয ি মনেে প্রদ্দয়ােনীয় মেমনসপত্র কযমন- কাঁদ্দচর থালা বাসন, গ্লাস, মগ,
কলস, কমাবাইল কফান, আলনা, আলমারী ও মনদ্দের েন্য একটি কটমলমভর্নও মকদ্দনদ্দেন। করফুদ্দন্নো ইদ্দোমদ্দধ্য মনদ্দের েন্য ১০,০০০/টাকার স্বণ িালংকার মকদ্দনদ্দেন।
গ্রেণদ্দযাগ্যোঃ এলমেইমি কর্তিক বাস্তবাময়ে মেমলপ প্রকল্প েদ্দে এমন আত্মমনভিরর্ীল কাে করার সুদ্দযাগ কপদ্দয় করফুদ্দন্নো এখন অদ্দনক
খুমর্। আমথ িক স্বেলোর পার্াপামর্ করফুদ্দন্নোর আত্নমবশ্বাস অদ্দনক কবদ্দড় কগদ্দে। পূদ্দব ি কস কযখাদ্দন পুরুষর্ামষে সমাদ্দে কথা বলদ্দে ভয়
কপে এখন কস কযদ্দকান পমরমস্থমেদ্দে মসদ্ধান্ত মনদ্দে পাদ্দর ও োর স্বামীদ্দক প্রদ্দয়ােনীয় মসদ্ধান্ত মনদ্দে সোয়ো কদ্দর। করফুদ্দন্নো এখন
সদ্দচেন উন্নয়নমূলক কমিকাদ্দড নারীর অংর্গ্রেন, নারীর অমধকার সম্পদ্দকি অন্যান্যদ্দির কাদ্দে এলাকায় উিােরণ, করাল মদ্দিল।
করফুদ্দন্নো এখন স্বপ্ন কিদ্দখ একটি অমে সুন্দরও সুখী ভমবষ্যদ্দের।
ভমবষ্যদ্দে উন্নয়দ্দনর প্রেোর্াঃ বেিমান কমিকাড চলমান রাখার পার্াপমর্ নােী-নােনীদ্দিরও উচ্চ মর্ক্ষায় মর্মক্ষে করার মবষদ্দয় অবিান
রাখা, বাড়ী-ঘদ্দরর উন্নয়ন ও একটি সমমন্বে গাভীর খামার প্রমেষ্ঠা করা। মেমন োর কমিকাড আেীবন সচল রাখদ্দে চান ও ভমবষ্যদ্দে
োর কমিকাড আরও সম্প্রসামরে করদ্দবন।অভাদ্দবর কারদ্দণ োর কেদ্দলদ্দমদ্দয়দ্দক মেমন পড়াদ্দর্ানা করাদ্দে পাদ্দরমন। কসই অভাবদ্দবাধ ও
কদ্দষ্টর োড়না কথদ্দকই করফুদ্দন্নো োর নােী-নােনীদ্দির উচ্চ মর্ক্ষায় মর্মক্ষে কদ্দর গদ্দড় কোলার প্রেোর্া রাদ্দখন এবং প্রদ্দচষ্ঠা অব্যােে
রাদ্দখদ্দেন।
উক্ত নাস িারীদ্দে করফুদ্দন্নো জুন, ২০১৭ পয িন্ত প্রায় ৩৩,১৭০ টি চারা মবমি কদ্দরদ্দেন ও এখদ্দনা ২১,৭০০ (একুর্ োোর সাের্ে) টি মবমভন্ন
ধরদ্দনর চারা কযমন বনে উমদ্ভি আকার্ী, আকার্মনী, কবলমেয়াম, করইনমট্র, ফলে উমদ্ভি কযমন কাঠাল, কেঁদ্দেঁ, কলবু, সুপামর, নামরদ্দকল,
কলা, োম, আম, কমলা, কলবু, বুমব মবমভন্ন োদ্দের মমরচ, কবগুন, কসায়াম্প-মট্র (মেেল, করচ), কমঞ্চ-কলম পদ্ধমেদ্দে বেরী বাদ্দশঁর চারা,
মবন্না ঘাস ইেোমি মবমভন্ন ধরদ্দনর চারা বেরী কদ্দর ধাদ্দপ-ধাদ্দপ মবমি করদ্দেন। োর নাস িারী েদ্দে পাইকার, খুচরা মবদ্দিো ও গ্রামবাসী
মনয়মমেভাদ্দব প্রদ্দয়ােন অনুযায়ী চারা মকদ্দন কনয়। মেমলপ অমফদ্দসর সোয়োয় ইমেমদ্দধ্য উন্নয়নমূলক সংস্থা (ব্র্যাক এনমেও) ও
উপদ্দেলা কৃমষ অমফস উক্ত নাস িারী েদ্দে মবমভন্ন ধরদ্দনর চারা িয় কদ্দরদ্দেন।
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করফুদ্দন্নোর নাস িারীটি অত্র এলাকায় একমাত্র নাস িারী এবং এটি মূল সড়দ্দকর পাদ্দর্ অবমস্থে েওয়ায় এর প্রসার ও মবমি তুলনামূলক
ভাল।বেিমাদ্দন োর পমরবাদ্দরর মূল খরদ্দচর টাকা নাস িারী েদ্দে আদ্দস মবধায় পমরবাদ্দরর সকদ্দলই নাস িারীর কাদ্দে করফুদ্দন্নোদ্দক
সেদ্দযাগীো কদ্দর। এরই মদ্দধ্য কস ৩০/০৬/২০১৭ পয িন্ত ৩৩,১৭০ টি চারা ৪,১৩,৯৭০/- টাকায় মবমি কদ্দর। বাকী ২১,৭০০টি চারা আদ্দে
(৩০/০৬/২০১৭ পয িন্ত) যার বেিমান িাম কম কদ্দর েদ্দলও ২,৫০,০০০/-। নাস িারী বেরীর মাধ্যদ্দম করফুদ্দন্নো আত্মমবশ্বাসী েদ্দয় ওদ্দঠদ্দেন।
উক্ত নাস িারী েদ্দে লাদ্দভর টাকা মিদ্দয় োর েীবনদ্দক নতুনভাদ্দব সাোদ্দনার কথা ভাবদ্দেন।
োর নাস িারীদ্দে স্থানীয় চামেিার মভমত্তদ্দে নানা ধরদ্দণর চারা থাকায় োর আদ্দর্পাদ্দর্র অদ্দনদ্দকই করফুদ্দন্নো েদ্দে চারা িয় কদ্দর
লাগাদ্দনাদ্দে উৎসামেে েদ্দেন। োর নাস িারীদ্দে ঐ এলাকার ২ েন পুরুষ ও দুইেন িমরদ্র মমেলার কমিসংস্থাদ্দনর সুদ্দযাগ েদ্দয়দ্দে।
করফুদ্দন্নো বদ্দলদ্দেন, ‘‘অভাদ্দবর োড়নায় এেমিন কেদ্দলদ্দমদ্দয়দ্দির পড়াদ্দলখা করাদ্দে পামরমন। োই নােী-নােনীরা যাদ্দে পড়াদ্দলখা কদ্দর
মানুদ্দষর মে মানুষ েদ্দে পাদ্দর, কসেন্য সোয়ো কদ্দর যাওয়াই আমার মূল লক্ষে”।
দৃঢ় সংকল্প ও কদ্দঠার পমরেদ্দমর মাধ্যদ্দম করফুদ্দন্নো োর পমরবারদ্দক িামরদ্রোর অমভর্াপ কথদ্দক মুক্ত কদ্দরদ্দেন। মেমলপ- এলমেইমি’র
সেদ্দযাগীোয় কস বেিমাদ্দন একটি নাস িারীর মামলক েদ্দয়দ্দেন। নাস িারীর পার্াপমর্ আয়বধ িনমূলক কাে মেসাদ্দব ভমবষ্যদ্দে গাভী
পালনকরার পমরকল্পনাও োর রদ্দয়দ্দে। এলাকায় বৃক্ষদ্দরাপদ্দনর মাধ্যদ্দম মেমন সমাে উন্নয়দ্দন সমিয়ভাদ্দব কাে করদ্দবন। ভমবষ্যদ্দে মেমন
বৃেৎ নাস িারী স্থাপদ্দনর স্বপ্ন কিদ্দখন।
মেমলপ প্রকদ্দল্পর েমবগঞ্জ কেলার করফুদ্দন্নো আন্তেিামেক নারী মিব-২০১৮কে এলমেইমি কর্তিক মনব িামচে সমগ্র বাংলাদ্দিদ্দর্র মদ্দধ্য কথদ্দক
র্তেীয় কেষ্ঠ আত্মমনভিরর্ীল নারী মনব িামচে েদ্দয়দ্দেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়াধীন এলমেইমি করফুদ্দন্নোদ্দক সম্মাননা সে ির্ োোর
টাকা পুরষ্কার প্রিান কদ্দরন। করফুদ্দন্নো োর েীবদ্দন প্রমেষ্ঠা প্রামপ্তর েন্য োওরঅঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (মেমলপ)
ও এলমেইমি’র মনকট মচর কৃেজ্ঞ।
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সাফল্যগাথা সমীক্ষা - ০২ (সুনামগদ্দঞ্জর সবমে গ্রাম রাধানগর)
‘‘োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন’’ প্রকল্প (মেমলপ) এর েীবনমান উন্নয়ন
কমিকাদ্দডর আওোয় সুনামগঞ্জ কেলার মিরাই উপদ্দেলার রাধানগর গ্রামটিদ্দক সম্পূণ ি সবমে
গ্রাদ্দম পমরণে কদ্দরদ্দে । সবাই এটিদ্দক ‘সবমে গ্রাম’ নাদ্দম মচদ্দন। গ্রাদ্দমর ১৫০টি পমরবাদ্দরর
৮০ পমরবারই এখন গ্রাদ্দম সবমে উৎপািন কদ্দর। প্রকদ্দল্পর সোয়োয় খুব অল্প সমদ্দয়ই এ
সাফল্য ও সুনাম এদ্দসদ্দে। শুরুদ্দে এই প্রকদ্দল্পর আওোয় িমক্ষণ রাধানগর গ্রাম কথদ্দক ২৫
েন উৎসােী কৃষকদ্দক মনব িাচন কদ্দর র্মক্তর্ালী মসআইমে গঠন করা েয়। িদ্দল রদ্দয়দ্দে
২০েন পুরুষ এবং ৫ েন মমেলা চাষী। িদ্দলর সকলদ্দক মনদ্দয় সবমে চাদ্দষর নানা মবষদ্দয়র
উপর আদ্দলাকপাে কদ্দর একমিদ্দনর একটি প্রমর্ক্ষণ কমির্ালার আদ্দয়ােন করা েয়। এদ্দির
মধ্য কথদ্দক ৩ েন চাষীদ্দক প্রির্িনী প্লদ্দটর েন্য মনব িাচন করা েয়। প্রকল্প কথদ্দক এদ্দিরদ্দক সব
ধরদ্দনর কামরগমর (input) সোয়ো কিওয়া েদ্দয়মেল। মনদ্দেদ্দির েমমদ্দে দুইেন চাষী
চালকুমড়া এবং একেন চাষী মঝঙ্গা চাষ কদ্দর। প্রির্িনী প্লদ্দট অেেন্ত সফল চাষবাদ্দির ফদ্দল এসব চাষীরা উচ্চ মুনাফা অেিন কদ্দরদ্দে।
এই সাফল্য কিদ্দখ অন্য মসআইমে চাষীরা গভীরভাদ্দব অনুপ্রামণে েন এবং ধীদ্দর ধীদ্দর োরা র্ীে ও গ্রীষ্ম উভয় কমৌসুদ্দমই এ গ্রাদ্দম সবমে
চাদ্দষ েম ও অথ ি মবমনদ্দয়াগ করদ্দে শুরু কদ্দরদ্দেন।
মেমলপ প্রকল্প গ্রাদ্দমর কৃষকদ্দিরদ্দক উচ্চ ফলনর্ীলোে ও োইমব্রি োদ্দের বীদ্দের ব্যবোর, বেব সার বেমর ও প্রদ্দয়াগ, প্রাকৃমেক উপাদ্দয়
কীটপেঙ্গ িমন, চামেিা মে সার ও কসচ কিয়া সে মবমভন্ন উৎপািন মুখী প্রমর্ক্ষণ মিদ্দয় বেরী কদ্দর। প্রকল্পটি গ্রাদ্দমর চাষীদ্দির সংদ্দগ
কৃমষ সম্প্রসারণ মবভাগ এর সরাসমর সংদ্দযাগ স্থাপন কমরদ্দয় কিয়। এর ফদ্দল চাষীরা সবমেচাষ মবষয়ক কয ককান কামরগমর সোয়োর
েন্য কৃমষ কমিকেিার সংদ্দগ সরাসমর কযাগাদ্দযাগ করদ্দে পারদ্দেন। এ োড়াও কৃমষ উপকরণ মবদ্দিো এবং পাইকামর কত্রো-মবদ্দিোদ্দির
সদ্দঙ্গ পমরমচমেকরণ সভার মাধ্যদ্দম োদ্দির সংদ্দযাগ কমরদ্দয় কিওয়া েদ্দয়দ্দে। প্রকদ্দল্পর আওোয়, মকছু অগ্রসর মসআইমে চাষীর েন্য
পাশ্বিবেী কেলায় সবমের অমভজ্ঞো মবমনময় ভ্রমদ্দণর আদ্দয়ােন করা েয়। প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম স্থানীয় পয িাদ্দয় প্রমর্ক্ষক বেমর কদ্দর
সবমেচাদ্দষ স্থানীয় মবদ্দর্ষজ্ঞিল গদ্দড় কোলা েদ্দয়দ্দে। প্রকল্প কর্তিক মসআইমে কৃষকদ্দির সাদ্দথ ভোলু কচইদ্দনর অন্যান্য ব্যমক্তবদ্দগরি মনমবড়
কযাগাদ্দযাগ সৃমষ্ট করা েদ্দয়দ্দে। কসইসদ্দঙ্গ মনরমবমেন্ন কামরগমর সোয়ো প্রিাদ্দনর মাধ্যদ্দম কৃষকদ্দির সক্ষমো বৃমদ্ধ করা েদ্দয়দ্দে। এদ্দে ২০
েন পুরুষ এবং ৫ েন মমেলা মসআইমে কৃষক এবং মসআইমে বমেভূিে অদ্দনক কৃষক লাভবান েদ্দয়দ্দেন ।
রাধানগর গ্রাদ্দমর কৃষকরা োদ্দির খামাদ্দর মবমনদ্দয়াদ্দগর েন্য এখন মবমভন্ন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা কথদ্দক ঋণ মনদ্দে পাদ্দরন। ফলন অদ্দনক কবমর্
েওয়ায় পাইকামর কিোরা সরাসমর েমম কথদ্দকই এখন সবমে িয় কদ্দর থাদ্দকন। োোড়া কৃষকরা োদ্দির সবমে মিরাই বাোদ্দর
পাইকামর কিোর কাদ্দেও মবমির েন্য পাঠান। ইদ্দোমদ্দধ্য প্রকল্প রাধানগর গ্রাদ্দম সবমে উৎপািদ্দনর েন্য কলাকাল চোমম্পয়ন বেরী
কদ্দরদ্দে। োরা েদ্দলা আদ্দলয়া কবগম (২৫), কমাঃ ধন মময়া (৪২), কমাঃ আবদুস র্েীি
(৪৫), মমোনুর রেমান (২১)। এোড়া এ গ্রাদ্দম মসআইমে িদ্দলর অধীদ্দন কৃষকদ্দির
সংগঠিে করা, প্রমর্ক্ষণ ও প্রির্িণীর মাধ্যদ্দম সবমে চাষীদ্দির মদ্দধ্য আধুমনক প্রযুমক্ত
েস্তান্তর এবং ভমবষ্যৎ কামরগমর সোয়োর েন্য কৃমষ সম্প্রসারণ মবভাগদ্দক
সম্পৃক্তকরণ, পমরমচমেকরণ সভার মাধ্যদ্দম কৃমষ উপকরণ মবদ্দিো, পাইকামর কিো
এবং ব্যবসায়ীদ্দির সংদ্দগ সংদ্দযাগ স্থাপন, সাব িক্ষমণক কামরগমর সোয়োয়
প্রদ্দবর্ামধকার সৃমষ্ট, কৃষকদ্দির মাঠ মিবদ্দসর মাধ্যদ্দম োদ্দির পমরমচমে ব্যাপকের
কদ্দরদ্দে। ভ্রমদ্দণর মাধ্যদ্দম অমভজ্ঞো মবমনময়, উৎসাে প্রিান, ঋণসুমবধায়
প্রদ্দবর্ামধকার মনমিে করদ্দে কৃষক এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুদ্দলার মদ্দধ্য সংদ্দযাগ স্থাপন, কটকসই প্রস্থান ককৌর্ল মেদ্দসদ্দব স্থানীয় প্রমর্ক্ষক
এবং কৃমষ উপকরণ সরবরােকারী মিলারদ্দির সাদ্দথ কৃষকদ্দির সংদ্দযাগ করাদ্দনা েদ্দয়দ্দে। ফদ্দল সামময়ক পমেে েমমদ্দে সবমে চাদ্দষর
প্রচলন; সঠিক কমৌসুদ্দম সঠিক সবমে চাদ্দষর েন্য িক্ষো ও জ্ঞান বৃমদ্ধ; প্রির্িনী প্লট ব্যবোর কদ্দর প্রমর্ক্ষদ্দণর মাধ্যদ্দম প্রযুমক্তর প্রসার,
পমরমচমেকরণ সভা এবং িলগে মবপণদ্দনর মাধ্যদ্দম বাোর সংদ্দযাগ র্মক্তর্ালীকরণ; আধুমনক এবং বেব পদ্ধমেদ্দে সবমেচাদ্দষ অভেস্ত
েদ্দয় ওঠা; নারীদ্দির আয়মূলক কমিকাদ্দড অন্তর্ভিক্তকরণ, মুনাফার টাকা মবকল্প আয়মূলক কমিকাদ্দড মবমনদ্দয়াগ; প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম চাষীদ্দির
কেষ্ঠ কােগুদ্দলার স্বীকৃমে প্রিান ইেোমি করা েদ্দয়দ্দে। সবমেচাদ্দষর মবস্তাদ্দরর কারদ্দণ এলাকায় কৃমষ-মজুরদ্দির চামেিাও উদ্দল্লখদ্দযাগ্য
োদ্দর বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে।
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সবমেচাষাবাি ভীষণভাদ্দব েম মনভির েওয়ার ফদ্দল এলাকার ভূমমেীন ও
স্বল্প আদ্দয়র মানুষদ্দির েন্য উপােিদ্দনর একটি সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে। এই
প্রথম সবমে চাদ্দষর মাধ্যদ্দম রাধানগর গ্রাদ্দমর মমেলারা ও সরাসমর
উপােিনমূলক কাদ্দের সদ্দঙ্গ সম্পৃক্ত েদ্দে কপদ্দরদ্দে। এর ফদ্দল োরা
আদ্দগর চাইদ্দে অদ্দনক কবমর্ আত্মমবশ্বাসী এবং আমথ িকভাদ্দব ক্ষমোবান
েদ্দয়দ্দে। সবমেচাদ্দষ অমধক মুনাফার কারদ্দণ চাষীদ্দির আয় করােগার
আদ্দগর তুলনায় করদ্দড়দ্দে। োদ্দির েীবনমান বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে। রাধানগর
গ্রাদ্দমর অদ্দনক চাষী এখন োদ্দির ঘরবামড়র উন্নমে করদ্দে সমথ ি েদ্দয়দ্দে।
অদ্দনক চাষী োদ্দির মুনাফার টাকা গরুোগল ও োঁসমুরমগ পালদ্দনর মদ্দো
মবকল্প আয় বধ িনমূলক কমিকাদ্দড মবমনদ্দয়াগ করদ্দে। এদ্দির প্রায় সকদ্দলই
এখন োদ্দির সন্তানদ্দির স্কুদ্দল পাঠায়। বিনমন্দন খাবার িাবাদ্দর পুমষ্ট গ্রেদ্দণর মাত্রা উন্নেের েদ্দয়দ্দে। সামমগ্রকভাদ্দব গ্রামবাসীদ্দির
েীবনযাত্রার মান িমর্ উন্নেের েদ্দে।
গ্রামীণ িমরদ্রদ্দির েীবনযাপদ্দনর মান উন্নীে করা এবং িামরদ্রো কমমদ্দয়
আনাই এই প্রকদ্দল্পর উদ্দেশ্য। এেন্য প্রকল্পটি বাোর ব্যবস্থায় গ্রামীণ
কৃষকদ্দির অমধকের প্রদ্দবর্ামধকার, েীমবকার সুদ্দযাগ এবং সামামেক
কসবাসমূে; গ্রামীণ েনেীবদ্দন অমধক গমেসঞ্চার, উৎপািন মন্দা হ্রাস এবং
চরমভাবাপন্ন আবোওয়ার প্রমেকূলোর মবরুদ্দদ্ধ সুরক্ষা; মৎস্য সম্পদ্দি
অমধক প্রদ্দবর্গম্যো এবং েীব ববমচদ্দত্রর সংরক্ষণ; এবং অমধক উৎপািন,
র্স্য ও প্রামণসম্পি পদ্দণ্যর ববমচত্রে এবং উন্নে মবপণন ব্যবস্থা। োওর
অধুেমষে কেলাগুদ্দলার ২৮টি উপদ্দেলায় এলমেইমির মাধ্যদ্দম মেমলপ
প্রকল্পটির বাস্তবায়ন েদ্দে। এসব কেলার মদ্দধ্য রদ্দয়দ্দে মকদ্দর্ারগঞ্জ,
কনত্রদ্দকাণা, সুনামগঞ্জ, েমবগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবামড়য়া ভজো সমুলহর ২৮টি
উপলজো।
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সাফল্যগাথা সমীক্ষা - ০৩ (তুষ পদ্ধমেদ্দে োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনার মমমন েোচামর স্থাপদ্দনর মাধ্যদ্দম
িামরদ্র মবদ্দমাচন ও েীবনমান উন্নয়ন)
ভূমমকাঃ
কনত্রদ্দকাণা কেলার কলমাকান্দা উপদ্দেলার কপাগলা ইউমনয়দ্দনর মূল কপাগলা গ্রাদ্দমর মরক্তা খাতুন
মেল অসোয় এক িমরদ্র মমেলা। স্বামীর সংসাদ্দর চরম িমরদ্রো, অভাব অনটন আর েোর্া মনদ্দয়
অমেকদ্দষ্ট োর েীবন চলমেল। স্বামী কপর্ায় মিনমজুর। পাঁচ সিদ্দস্যর পমরবাদ্দরর কবাঝা মনদ্দয়
অমেকদ্দষ্ট মরক্তা সংসার করমেল। স্বামীর উপােিন পয িাপ্ত না থাকায় োদ্দির পমরবাদ্দরর কদ্দষ্টর সীমা
মেল না। মভদ্দটবাড়ী োড়া মনেস্ব অমে অল্প চাষদ্দযাগ্য েমমর ফসদ্দল োদ্দির সংসার চলমেল না। এ
চরম অসোয় অবস্থায় মরক্তা খাতুদ্দনর পাদ্দর্ িাড়ায় এলমেইমি’র আওোধীন োওর অঞ্চদ্দলর
অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (মেমলপ)।
২৫ েন িমরদ্র ও আগ্রেী সিস্যদ্দির সাদ্দথ মরক্তা খাতুন তুষ পদ্ধমেদ্দে োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনার ওপর আনুষ্ঠামনক ও অনানুষ্ঠামনক প্রমর্ক্ষণ
কনয়। প্রমর্ক্ষণ গ্রেদ্দনর পর মরক্তা খাতুদ্দনর োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনার উৎসাে ও উেীপনা িারুনভাদ্দব কবদ্দড় যায়। োর একাগ্রোয় মসআইমে
সিদ্দস্যর মোমদ্দের মভমত্তদ্দে মেমলপ প্রকল্প কথদ্দক মরক্তা খাতুনদ্দক তুষ পদ্ধমেদ্দে োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনার একটি মমমন েোচারী স্থাপদ্দনর
েন্য ২০,০০০/-(মবর্ োোর) টাকা প্রির্িনী সোয়ো প্রিান করা েয় ।
প্রকদ্দল্পর প্রির্িণী সোয়ো ও োর মনদ্দের মকছু সমঞ্চে অথ ি মমমলদ্দয় মরক্তা খাতুন প্রাথমমক ভাদ্দব ১৭,৭০০/- টাকায় ১০০০টি ফাট িাইল
মিম িয় কদ্দর বাচ্চা ফুটাদ্দনার কায্যিিম শুরু কদ্দর। ২৮ মিন পর ৯৫০টি োঁদ্দসর বাচ্চা ফুদ্দট এবং োর মধ্য কথদ্দক ৫০০টি বাচ্চা মবিয়
কদ্দর ১৫,০০০/- টাকা পায়। বামক ৪৫০টি বাচ্চা মনদ্দেই োঁসপালদ্দনর কোট খামার কদ্দর মিম মবমি করদ্দে। এ েন্য প্রকদ্দল্পর উদ্দযাদ্দগ
মরক্তা খাতুন োর বামড়দ্দে একটি আলািা কসি বেরী কদ্দর োঁদ্দসর বাচ্চা লালন পালন কদ্দর বড় কদ্দর মিম সংগ্রে কদ্দর থাদ্দক। এ কথদ্দকই
োর সাফদ্দল্যর কামেনী গাথা শুরু েয়। মরক্তা অেেন্ত আগ্রে ও পমরেম কদ্দর মিম কথদ্দক োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনার কাে করদ্দে থাদ্দক মিম
মবমি শুরু কদ্দর। এদ্দে কস প্রমেমিন গদ্দড় ৩০০০/- টাকা আয় কদ্দর থাদ্দক। োর মনেস্ব বামষ িক আয় ৭,৭২,০০০/- টাকা। োর কমাট
মূলধন/ পুমে সঞ্চয় ও মবমনদ্দয়াদ্দগর পমরমান ৯০০,০০০/-। এ কাদ্দে োর স্বামীর অবিান মেল। োঁদ্দসর বাচ্চা বাোরোেকরদ্দণ ও মিম
মবমিদ্দে োর স্বামী সাব িক্ষমনক সেদ্দযাগীো করদ্দে। স্বামী ও িী কযৌথভাদ্দব মিম কথদ্দক োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনার কাে করদ্দে। মরক্তার বাড়ী
কথদ্দক পাইকাররা ০১ (এক মিদ্দনর) োদ্দসর বাচ্চা মকদ্দন মনদ্দয় যাদ্দেন। মরক্তা ও োর স্বামী বাচ্চা ফুটাদ্দনার উপদ্দযাগী ফাট িাইল মিম মকনার
মনভিরর্ীল উৎদ্দস্যর সাদ্দথ মনমবড় কযাগাদ্দযাগ েদ্দয়দ্দে ।

ধাপ-১

ধাপ-২

ধাপ-৩

ধাপ-৪

ধাপ-৫
মচত্রঃ তুষ পদ্ধমেদ্দে োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনার িম মচত্র

ধাপ-৬
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কলমাকান্দা বাোদ্দর পাইকারী মিম মবমির সুমবধা আদ্দে। বষ িা
কমৌসুদ্দম প্রমেমিন মবমি েয় ২৭০০ টাকার মিম। োদ্দে বিমনক আয়
েয় ১৫০০ টাকা এবং মামসক আয় ৫০-৬০ োোর। লাদ্দভর টাকা
মিদ্দয় মরক্তা খাতুন োর স্বামীদ্দক ৫,০০,০০০/- টাকা মিদ্দয় ৫০ র্েক
েমম বন্ধক (মলে) মনদ্দয় মিদ্দয়দ্দেন। োর স্বামী চাষাবাি কদ্দর
২৯,০০০/- টাকা মিদ্দয় ৭টি োগল িয় কদ্দরদ্দেন। এ কথদ্দক োদ্দির আয়
েদ্দে। মরক্তা খাতুন োর কেদ্দলর নাদ্দম ব্যাংদ্দক Fixed deposit
মেসাব কখাদ্দল প্রমেমাদ্দস ৫০০/- টাকা কদ্দর েমা রাখদ্দেন। বেিমাদ্দন
মরক্তা খাতুদ্দনর ৮০০টি মিমপাড়া োঁস রদ্দয়দ্দে। যা কথদ্দক কস প্রমেমিন
৫২০ কথদ্দক ৫৩০টি মিম পায়। কযখান কথদ্দক কস প্রমেমিন গদ্দড় ২৭০০৩০০০/- টাকা আয় কদ্দর। বেিমাদ্দন মরক্তা খাতুদ্দনর ৫০,০০০/- টাকা
সঞ্চয় আদ্দে। কস আন্তেিামেক নারী মিবস, ২০১৭ কে স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল অমধিপ্তর কথদ্দক পামন সম্পি কসক্টদ্দর মিেীয় পুরস্কার
অেিন কদ্দর।
ইদ্দোমদ্দধ্য মরক্তা খাতুদ্দনর সামামেক ময িািা কবদ্দড়দ্দে। োর বাড়ীঘদ্দরর উন্নয়ন েদ্দয়দ্দে, কস
টিমভ, কমাবাইলদ্দফান ও আসবাবপত্র মকদ্দনদ্দে। কস এলাকায় নারী মনয িােন, বাল্যমববাে
করাধ, কেডার স্বদ্দচেনো এবং োর মনদ্দের িলদ্দক সোয়ো করদ্দে। কস মেমলপ প্রকল্প,
উপদ্দেলা প্রামণসম্পি অমফস, োঁদ্দসর বাচ্চা, খায ও মিম মবদ্দিো এবং ঔষধ ককাম্পানীর
সাদ্দথ মনয়মমে কযাগাদ্দযাগ রাখদ্দে এবং োঁদ্দসর বাচ্চা ও মিম বাোরোেকরণ করদ্দে।
গ্রাদ্দমর কদ্দয়কেন মসআইমে সিস্য োর এ সাফল্য কিদ্দখ উৎসামেে েদ্দয় তুষ পদ্ধমেদ্দে
োঁদ্দসর বাচ্চা ফুটাদ্দনা শুরু কদ্দরদ্দে।
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সাফল্যগাথা সমীক্ষা - ০৪ (সুনামগদ্দঞ্জর প্রেেন্ত গ্রাদ্দম মেমলপ প্রকদ্দল্পর সোয়োয় অচ িনা িাদ্দসর স্থামপে জুট ব্যাদ্দগর কারখানা গ্রামীণ
িামরদ্র মবদ্দমাচদ্দনর এক অনন্য দৃষ্টান্ত।)
অচ িনা িাস এক গ্রামীণ িমরদ্র মমেলা। োমালগঞ্জ উপদ্দেলার কবদ্দেলী ইউমনয়দ্দনর কর্ালাচরা গ্রাদ্দমর এক েে িরীদ্র পমরবাদ্দরর গৃমেনী কস।
স্বামী ও দুই সন্তান মনদ্দয় মিন আদ্দন মিন খায়- এভাদ্দব োদ্দির েীবন চলমেল। ককানভাদ্দবই িামরদ্রো কথদ্দক োরা মুমক্ত পামেল না।
সন্তানদ্দির ভমবষ্যৎ, েীবন েীমবকার কথা মচন্তা কদ্দর অচ িনা মিদ্দর্োরা েদ্দয় উদ্দঠ। ইদ্দোমদ্দধ্য অচ িনার স্বামী প্রকদ্দল্পর মাঠকমীর মাধ্যদ্দম
োনদ্দে পাদ্দরন কয, স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল অমধিপ্তদ্দরর আওোধীন (এলমেইমি) মেমলপ প্রকদ্দল্পর কোমলপ অংদ্দগর আওোয় মবমভন্ন
কময়াদ্দি িক্ষো বৃমদ্ধ কদ্দর।

েমবঃ অচ িনা িাদ্দসর স্থামপে জুট ব্যাদ্দগর কারখানা পধরে নয

েমবঃ অচ িনা িাদ্দসর স্থামপে জুট ব্যাদ্দগর কারখানা

অচ িনার স্বামী ঠিক করদ্দলন োঁর িীদ্দক প্রকদ্দল্পর আওোয় ১০ মিন ব্যাপী পাটোে মবমভন্ন পণ্য সামগী উৎপািন মবষয়ক প্রমর্ক্ষদ্দণ
পাঠাদ্দবন। অচ িনার ও োর স্বামীর আগ্রে কিদ্দখ মেমলপ প্রকদ্দল্পর সুনামগঞ্জ কেলার কমিকেিাগণ ২০১৬ সাদ্দল অচ িনাদ্দক ১০ (মিন) ব্যামপ
প্রমর্ক্ষণ প্রিান কদ্দরন। প্রমর্ক্ষণ কর্দ্দষ অচ িনার স্ব:কমিসংস্থাদ্দনর আকাংক্ষা কবদ্দড় যায়। োর শুধু স্বপ্ন মকভাদ্দব োঁর সন্তানদ্দির মানুষ করা
যায় এবং িামরদ্রোর অমভর্াপ কথদ্দক মুক্ত েওয়া যায় ।
স্বামী িী মমদ্দল অচ িনার প্রমর্ক্ষদ্দণ অমেিে জ্ঞান ও িক্ষো কাদ্দে লামগদ্দয় পাট োে দ্রব্য কথদ্দক মবমভন্ন মিোইদ্দনর উৎপামিে পণ্যসামগ্রী
বেরীর েন্য কোট আকাদ্দর একটি কারখানা স্থাপদ্দনর েন্য দ্রুে োরা কাে শুরু কদ্দরন মকন্তু এদ্দে সমস্যা িাড়ায় পূমুঁ ের। মেমলপ প্রকদ্দল্পর
সাদ্দথ কযাগাদ্দযাগ করদ্দল প্রকদ্দল্পর কমিকেিাদ্দির সেদ্দযামগোয় অচ িনাদ্দক গ্রামীণ ব্যাংক কথদ্দক ৩০,০০০.০০ (মত্রর্ োোর) টাকা ঋণ কনয়ার
ব্যবস্থা কদ্দর কিওয়ার মাধ্যদ্দম অচ িনার যাত্রা শুরু। যা মিদ্দয় অচ িনা ৩টি (মেন) কসলাই কমমর্ন ও কাঁচামাল িয় কদ্দর মবমভন্ন মিোইদ্দনর
পাটোে পণ্য উৎপািদ্দনর েন্য প্রেেন্ত গ্রাদ্দম োর মনে বাড়ীদ্দেই একটি-জুটব্যাগ বেরীর কারখানা স্থাপন কদ্দরন। কারখানাদ্দে োর মিন
মিন আয় বাড়দ্দে থাদ্দক। অচ িনা ইদ্দোমদ্দধ্য োঁর কারখানায় কাে করার েন্য কামরগর মেসাদ্দব মেমলপ কর্তিক প্রমর্ক্ষণ প্রাপ্ত অন্য ০৪
(চার) েন কবকার কমদ্দয়দ্দক কমিসংস্থাদ্দনর ব্যবস্থা কদ্দরদ্দেন। অচ িনার স্বামী কবমর্রভাগ সময় কারখানায় উৎপামিে পণ্যসামগ্রী কযমনড্রামব্যাগ, স্কুলব্যাগ, র্মপংব্যাগ, কমাবাইলব্যাগ, পাদ্দস িল ব্যাগ ইেোমি স্থানীয় বাোর এবং বাংলাদ্দিদ্দর্র কুটির মর্ল্প কমলায় মবমি করদ্দেন
এবং প্রচার-প্রচারণা চালান। োোড়া মেমলপ প্রকদ্দল্পর সেদ্দযামেোয় ঢাকার েময়ো র্মপং কমদ্দপ্লদ্দক্স এখন মনয়মমে অি িার অনুযায়ী
মালামাল সরবরাে কদ্দর থাদ্দকন। ইফাি সুপারমভর্ন মমর্ন ১০/৫/১৭ োমরদ্দখ অচ িনা িাদ্দসর কারখানাটি ও োদ্দির স্বঃকমিসংস্থান কিদ্দখ
ভূয়মস প্রসংর্া কদ্দরদ্দেন ।
বেিমাদ্দন অচ িনা োঁর কারখানা কথদ্দক মাদ্দস গদ্দড় ১৫,০০০ টাকা আয় করদ্দেন। যা কথদ্দক গ্রামীণ ব্যাংদ্দকর ঋদ্দণর মকমস্ত মেসাদ্দব মেমন
মাদ্দস ২৬০০/- টাকা পমরদ্দর্াধ করদ্দেন এবং ২০০/- টাকা কদ্দর সঞ্চয় করদ্দেন। এ োড়া োঁর পমরবাদ্দরর খরচ ও ব্যবসা পমরচালনা বাবি
৮০০০ টাকা ব্যয় কদ্দরও প্রমে মাদ্দস োঁর ৪২০০ টাকা মনট লাভ েদ্দে। অচ িনার পমরবার কথদ্দক এখন িামরদ্রোর অমভর্াপ কনই। অচ িনা
োর দুই কমদ্দয়দ্দক মনয়মমে স্কুদ্দল পাঠাদ্দেন। োর কারখানায় ০৪ েন কবকার প্রমর্মক্ষে মমেলার কমিসংস্থান কদ্দরদ্দে। োঁর এই ক্ষুদ্র
ব্যবসাদ্দক আরও বড় আকাদ্দরর ব্যবসা প্রমেষ্ঠান মেদ্দসদ্দব গদ্দড় কোলার স্বপ্ন মনদ্দয় এমগদ্দয় চলদ্দেন অচ িনা। োঁর প্রেোর্া মবমভন্ন গ্রাদ্দম োঁর
মদ্দো কোট কোট ক্ষুদ্র ব্যবসায় আদ্দরা কবকার িমরদ্র কমদ্দয়রা কযন এমগদ্দয় এদ্দস োদ্দির েীবনমান উন্নয়ন কদ্দর। কারণ এ োেীয় ক্ষুদ্র
ব্যবসা ও পাট োেীয় পণ্যামির স্থানীয়ভাদ্দব ব্যাপক চামেিা আদ্দে ।
জুট ব্যাগ বেরীর এ গ্রা ীণ কায্যযক্র সৃেদ্দন কযসব মবষয়ামি গুরুত্বপূণ ি ভাদ্দব প্রকল্প মবদ্দবচনা এদ্দনদ্দে ো িমানুসাদ্দর প্রকদ্দল্পর অন্যান্য
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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কেলায় বাস্তবায়দ্দনর েন্য উদ্দল্লখ করা েদ্দলাঃ
১. Need based participants selection করা েদ্দয়মেল।
২. অচ িনার কটইলামরং কাদ্দে মকছু পূব ি অমভজ্ঞো মেল।
৩. সাব িক্ষমণক মদ্দনাদ্দযাগ মিদ্দয় কস কট্রমনং গ্রেণ কদ্দরমেল।
৪. এই গ্রুদ্দপ একেন অমভজ্ঞ কটইলার (অচ িনার স্বামী) মযমন সংযুক্ত মেদ্দলন।
৫. কটইলামরং এর কাে কদ্দর অচ িনার পমরবাদ্দরর সংসার চলদ্দো।
৬. গ্রাদ্দম মনে বাড়ীদ্দে জুট কারখানাটি স্থামপে েদ্দয়দ্দে।
৭. স্থানীয় বাোদ্দর জুট ব্যাগ মবমির সুমবধা মবযমান আদ্দে।
৮. স্থানীয় বাোদ্দরর কিাকানিারদ্দির মনকট কথদ্দক মবমভন্ন ধরদ্দনর জুট ব্যাগ সরবরাদ্দের চামেিা পাওয়া যাদ্দে।
৯. মবমির েন্য মবমভন্ন মাদ্দকিদ্দটর সাদ্দথ মলংদ্দকে কিভদ্দলাপ করা েদ্দয়মেল ।
১০. মেমলপ প্রকদ্দল্পর সেদ্দযাগীোয় ঢাকার ধানমমডস্থ েময়ো র্মপং কমদ্দপ্লদ্দক্স কিোর মিোইন ও চামেিা অনুসাদ্দর মনয়মমে
অি িার অনুযায়ী মালামাল সরবরাে কদ্দর আয় করার সুদ্দযাগ সৃমষ্ট করা েদ্দয়দ্দে।
১১. জুট ব্যাদ্দগর কাপড় ও আনুষাংমগক মালামাল অচ িনার
স্বামী ঢাকা কথদ্দক সেদ্দেই মকদ্দন আনদ্দে পারদ্দেন।
১২. প্রকদ্দল্পর কমিকেিাদ্দির সেদ্দযামগোয় গ্রামীণ ব্যাংক কথদ্দক
৩০ (মত্রর্) োোর টাকা ঋণ কনয়ার ব্যবস্থা কদ্দর কিওয়া
েদ্দয়মেল; যা মিদ্দয় ৩টি (মেন) কসলাই কমমর্ন ও কাঁচামাল
িয় কদ্দর শুরুদ্দেই মবমভন্ন মিোইদ্দনর পাটোে পণ্য
উৎপািন করা সম্ভব েদ্দয়মেল।
১৩. স্থানীয় োমালগঞ্জ ও সাচন বাোদ্দর এবং বাংলাদ্দির্
কুটির মর্ল্প কমলায় োর স্বামী এসব পণ্য মবমি করদ্দেন
এবং োদ্দির মালামাদ্দলর প্রচার করা েদ্দে।
১৪. মেমলপ প্রকল্প কর্তিক প্রমর্ক্ষণ প্রাপ্ত ঐ এলাকার ০৪ (চার) েন কবকার কমদ্দয়র কমিসংস্থাদ্দনর সুদ্দযাগ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে।
১৫. উৎপািদ্দনর খরচ, আয় ব্যদ্দয়র মেসাব এ কারখানায় রাখা েদ্দে।
১৬. মেমলপ প্রকদ্দল্পর কমিকেিাগন সাব িক্ষমনক এ কায িিম েিারমক করদ্দেন।
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সাফল্যগাথা সমীক্ষা - ০৫ ‘‘ মেমলদ্দপর সোয়োয় মমে মােচাদ্দষ কবগমান েদ্দয় কালুদ্দিব এখন অমের্য় লাভবান’’
কালুদ্দিব (৪৫), মপো রাখাল কিব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কেলার নামসরনগর উপদ্দেলা আওোধীন চটিপাড়া
গ্রাদ্দমর একেন িমরদ্র কৃষক। অষ্টম কেণী পয িন্ত কলখাপড়া করার পর আর কলখাপড়া করদ্দে পাদ্দর নাই।
অভাদ্দবর সংসাদ্দর বাবার সাদ্দথ কাদ্দের কযাগান মিদ্দে েদ্দো প্রেেে। োর পমরবাদ্দরর সিস্য সংখ্যা ০৫
েন। ০২ কমদ্দয় এইচএসমসদ্দে পদ্দড় আর এক কেদ্দল ষষ্ঠ কেণীদ্দে। কালুদ্দিব োর অক্লান্ত পমরেদ্দমর
মাধ্যদ্দম বাচ্চাদ্দির কলখাপড়ার খরচ চামলদ্দয় যাদ্দে। কালুদ্দিব গরীব চাষী। অদ্দন্যর েমম বগাি চাষ কদ্দর।
অন্যান্য কাদ্দের সাদ্দথ েমড়ে েদ্দয় ককান রকম ভাদ্দব সংসার চালায়। কস সৎ ও কাময়ক পমরেদ্দমর
মাধ্যদ্দম কবর্ী টাকা করােগার করার স্বপ্ন কিদ্দখ। মেমলপ প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম োর কসই স্বপ্ন পূরণ েদ্দয়দ্দে ।
২০১৪ সদ্দনর জুলাই মাদ্দস স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল অমধিপ্তদ্দরর আওোধীন োওর অঞ্চদ্দলর
অবকাঠাদ্দমা ও েীবন উন্নয়ন প্রকল্প (মেমলপ) মাঠ পয িাদ্দয় কমমউমনটি কিদ্দভলপদ্দমে ফোমসমলদ্দটটর
উসমান মময়ার মাধ্যদ্দম মেমলপ প্রকল্প সম্পদ্দকি অবগে েয় কালুদ্দিব। প্রকদ্দল্পর
লাইভলীহুি কপ্রাদ্দটকর্ন কদ্দম্পাদ্দনে এর আওোয় মবমভন্ন কমিকাড সম্পদ্দকি
মেমলপ প্রকদ্দল্পর মনয়ম কমাোদ্দবক অমভন্ন সুমবধাদ্দভাগীদ্দির মনদ্দয় োর এলাকায়
‘চটিপাড়া মমে মােচাষ’ নাদ্দম একটি মসআইমে গঠন কদ্দর এবং এর সিস্য
মেদ্দসদ্দব অন্তভূিক্ত েয়। প্রকল্প অমফস কথদ্দক চটিপাড়া মমে মােচাষ মসআইমের
সিস্যদ্দির পুকুদ্দর মমে মােচাদ্দষর উপর একমিদ্দনর প্রমর্ক্ষণ কিয়া েয়। উক্ত
প্রমর্ক্ষণ কথদ্দক কালুদ্দিব মমে মােচাদ্দষর উন্নে কলা ককৌর্ল, চাষ সংিান্ত
প্রযুমক্ত যথা পুকুর প্রস্ত্ত্তে, চুন, সার রদ্দটনন প্রদ্দয়াগ, মাদ্দের কপানা মজুি, মাদ্দের
করাগবালাই, মাদ্দের খাবার কিওয়ার ককৌর্ল, স্তর মভমত্তক মাে চাষ, পমরচয িা,
মবমি ও মবপনন ব্যবস্থা সম্পদ্দকি মবস্তামরে ভাদ্দব োনদ্দে সক্ষম েয়। প্রমর্ক্ষণ পাওয়ায় কালুদ্দিব সে সিস্যদ্দির পুকুদ্দর মমে োদ্দের
মােচাষ করার আগ্রে প্রবল ভাদ্দব কবদ্দড় যায় ।
ছব িঃ সফল বিশ্র িাছ চাষী
কালু দে

প্রমর্ক্ষণ প্রামপ্তর পর কালুদ্দিব োর পেন্দমে আরও চার েন আগ্রেী মসআইমে
সিস্যদ্দক সংদ্দগ মনদ্দয় পুকুদ্দর মমে মােচাষ করার পমরকল্পনা কনন। কালুদ্দিব োর
কদ্দষ্ট েমাদ্দনা ও সাথীদ্দির কাে কথদ্দক কনয়া টাকা সে ১১৫৯২৫/- টাকা কযাগার
কদ্দর। স্থানীয় কলাদ্দকর কাে কথদ্দক ১২০ র্োংর্ পমরমান বাৎসমরক মভমত্তক একটি
পুকুর মলে কনন। িামরদ্র মবদ্দমাচন ও আত্ম কমি সংস্থান সৃেদ্দনর লদ্দক্ষে মেমলপ
প্রকল্প ৭৭,৭০০/- টাকার প্রকল্প সোয়ো ও মাে চাষ মবষদ্দয় পরামর্ি মিদ্দয়
‘চটিপাড়া মমে মােচাষ’ মসআইমে িলদ্দক মিদ্দয় উক্ত মলেকৃে পুকুদ্দর প্রির্িণী
স্থাপদ্দন সোয়ো কদ্দর। প্রমর্মক্ষে সিস্যগণ কযৌথ পুমে ও প্রকল্প সোয়োয় উক্ত
পুকুদ্দর আধুমনক মমে মােচাষ পদ্ধমেদ্দে রুই, কােল, মৃদ্দগল, সরপুটি, কেলামপয়া
সে অন্যান্য মাদ্দের কপানা ও মাে চাষ শুরু কদ্দর। ৩-৪ মদ্দসর মদ্দধ্যই োদ্দির ব্যাপক সাফল্য আদ্দস ।
কযদ্দেতু অত্র এলাকায় আধুমনক পদ্ধমেদ্দে মমে মাে চাষ এদ্দকবাদ্দর নতুন োই কালুদ্দিদ্দবর উৎসাে এবং মদ্দনাবল এে অদ্দনক গুন কবদ্দড়
যায়। স্থানীয় মাদ্দের চামেিা কবর্ী এবং বড় মাদ্দের আরদ্দে কবর্ী মূল্য পাওয়ার আর্ায় কস মিন রাে অক্লান্ত পমরেম করদ্দে থাদ্দক।
আগ্রদ্দের সাদ্দথ সাব িক্ষমণক পুকুদ্দর মাদ্দের অমধক উৎপািন, খাবার কিয়া, োল টানা, ও মাদ্দের পমরচয িার েন্য কাে কদ্দর। মেমলপ
প্রকদ্দল্পর কমিকেিা ও উপদ্দেলা মৎস্য কমিকেিাগদ্দণর সামব িক কামরগরী েত্ত্বাবধান সে সঠিক মিক মনদ্দি ির্না মূলক পরামর্ি মনদ্দয় পুকুদ্দর
মমেচাষ পমরচালনা কদ্দর। লক্ষেমাত্রা মেল ৩০০০ ককমে মাে উৎপািন েদ্দব। মাে আেরদ্দণর পদ্দর ২৮০০ ককমে মাে উৎপািন েয় যার
মূল্য ৩,৯৫,০০০/- টাকা, খরচ েয় ১,৯৩,৬২৫/- টাকা, নীট লাভ েয় কালুদ্দিদ্দবর ২,০২,৩৭৫/- টাকা।
স্থানীয় সরকার প্রদ্দকৌর্ল অমধিপ্তদ্দরর আওোধীন োওর অঞ্চদ্দলর অবকাঠাদ্দমা ও েীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (মেমলপ) এর প্রমর্ক্ষণ, আমথ িক
সেদ্দযাগীো এবং কারীগমর মিক মনদ্দি ির্না োদ্দক আদ্দরা আত্মমবশ্বাসী কদ্দর তুদ্দলদ্দে। মমে মাে চাষ কমিকাদ্দডর মাধ্যদ্দম োদ্দক নতুন
পমরমচমে মিদ্দয়দ্দে ।
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িএকেন সফল মাে চাষী মেদ্দসদ্দব কালুদ্দিদ্দবর মমে মােচাদ্দষ
আয় ও উৎপািন ককৌর্ল কিখদ্দে আদ্দর্ পাদ্দর্র গ্রাদ্দমর অদ্দনক
কলাক এদ্দস োর কাে কথদ্দক মাে চাদ্দষর পরামর্ি কনয়।
কালুদ্দিবদ্দক সফল মাে চাষী মেসাদ্দব এখন অদ্দনক কলাদ্দক মচদ্দন।
অদ্দনক প্রমেষ্ঠান োর পুকুর পমরির্িন কদ্দর পদ্ধমে মর্খদ্দেন।
ইদ্দোমদ্দধ্য কদ্দয়কটি প্রচার মমমিয়া েনগনদ্দক উিুদ্ধ করার েন্য
োর সাক্ষাৎকার মনদ্দয়দ্দে। কালুদ্দিব গদ্দব ির সাদ্দথ মেমলপ প্রকদ্দল্পর
সাফল্য গাঁথা এলাকায় বদ্দল কবড়ায়। ‘‘মমে মােচাদ্দষর মাধ্যদ্দম
আমাদ্দির েীবনটাদ্দক পাদ্দি মিদ্দয়দ্দে মেমলপ প্রকল্প’’ আমার
আর ককান অভাব নাই ।
বেিমাদ্দন কালুদ্দিব মমে মােচাদ্দষর লাদ্দভর টাকা মিদ্দয় আরও ০৬টি পুকুর
মলে মনদ্দয় উন্নে পদ্ধমেদ্দে মমে মােচাষ ও করনু কপানার চাষ করদ্দে। োর
খামাদ্দর এখন ১৫-২০ েন কলাদ্দকর কমিসংস্থান েদ্দে। র্েদ্দরর অদ্দনক বড়
বড় মাদ্দের আড়দ্দের সাদ্দথ োর উন্নে সম্পকি েদ্দয়দ্দে। আড়েিারগণ
কালুদ্দিবদ্দক অদ্দনক সময় আমথ িকভাদ্দবও সেদ্দযাগীো কদ্দর থাদ্দকন।
কালুদ্দিদ্দবর এখন কস মনদ্দেই বড় পুকুদ্দরর মামলক এবং বড় ধরদ্দনর করনু
কপানা সাপ্লাইয়ার মেদ্দসদ্দব সমাদ্দে প্রমেমষ্ঠে। ভমবষ্যদ্দে কস মাদ্দের কেচামর
স্থাপদ্দনর স্বপ্ন কিদ্দখ। কালুদ্দিব বদ্দলন, ‘‘মাদ্দে ভাদ্দে বাঙ্গালী, কথাটি মেমলপ
প্রকল্প আবার আমার কদ্দমির মাধ্যদ্দম প্রমাণ কদ্দরদ্দে। এখন এলাকাবাসী
োদ্দন, মমে মােচাষ আমথ িক ভাদ্দব লাভবান েওয়া োড়াও আমাদ্দির র্রীদ্দরর আমমদ্দষর চামেিা কমটায়, সুস্থে সবল কমিক্ষম মানুষ বেরী
েয় ।
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অষ্টম অধ্যায়
SWOT Analysis
SWOT Analysis হলে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats

এর সংধক্ষ্প্তরুপ। এটি একটি কাঠাল াগত পদ্ধধত া
প্রকলল্পর উক্ত চারটি ধেক মূল্যায়ন বা ধবলেষণ কলর। তন্মলধ্য সবে ধেকসমূহ (Strengths) এবং দুব যে ধেকসমূহ (Weaknesses)
প্রকলল্পর অ যন্তরীণ ধবষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ঙ্কারী কতৃযপলক্ষ্র ধনয়ন্ত্রণািীন এবং সুল াগসমূহ (Opportunities) এবং নাজুকতাসমূহ
(Threats) বাইলরর ধবষয় া প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কতৃযপক্ষ্লক অনু ান করলত হয় এবং তেনু ায়ী সধক্রয় হলত হয়। KII (Key
Informant Interview), FGD এবং স্থানীয় ক য াোর াধ্যল োওরঅঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকলল্পর সংধেষ্ট
ব্যধক্তগণ এবং স্থানীয় সুফেল াগী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এেধজইধি’র ক কয তযাগলণর প্রেত্ত তথ্য ও আলোচনার ধ ধত্তলত ধনেরূপ
SWOT Analysis করা হলয়লেঃ
৮.১ সবল মিকসমুে (Strengths)
প্রকল্প এলাকার মানুদ্দষর েীবনমান উন্নয়ন কায িিদ্দম অংর্গ্রেন বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
েীবনযাত্রার মাদ্দনর অগ্রগমে সামধে েদ্দয়দ্দে;
গ্রামীণ অবকাঠাদ্দমা উন্নে েদ্দয়দ্দে;
নারীর ক্ষমাোয়ন বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
নারীদ্দির কমিসংস্থাদ্দনর সুদ্দযাগ বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
েীবনযাত্রার মাদ্দনর উন্নয়ন ঘদ্দটদ্দে;
উৎপািন বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর ফদ্দল এলাকার পমরদ্দবদ্দর্র উপর ইমেবাচক প্রভাব পদ্দড়দ্দে। প্রকল্প এলাকায় রাস্তা, কড্রন, কালভাট ি
েওয়াদ্দে েলাবদ্ধো কদ্দমদ্দে, বন্যার োে কথদ্দক সেদ্দে মুমক্ত মমদ্দলদ্দে;
৮.১.৯ প্রকদ্দল্পর রাস্তাঘাট েওয়ায় এলাকার কেদ্দল কমদ্দয়রা সেদ্দেই স্কুল কদ্দলদ্দে কযদ্দে পারদ্দে;
৮.১.১০ পদ্দণ্যর সঠিক ও ন্যায্য মূল্য পাদ্দে, উৎপািন বৃমদ্ধর ফদ্দল মানুদ্দষর মুনাফা বৃমদ্ধ কপদ্দয়দ্দে;
৮.১.১১ িামরদ্রো হ্রাস কপদ্দয়দ্দে; এবং
৮.১.১২ মৎস্য উৎপািদ্দন কৃমত্রম প্রেনন আদ্দগর কচদ্দয় কবদ্দড়দ্দে।
৮.১.১
৮.১.২
৮.১.৩
৮.১.৪
৮.১.৫
৮.১.৬
৮.১.৭
৮.১.৮

৮.২ দুব িল মিকসমুে (Weaknesses)
৮.২.১ প্রমর্ক্ষদ্দণর ফলাফল যাচাই করার ব্যবস্থা না থাকা;
৮.২.২ পাকা ঘাট মনমিাদ্দণ আরমসমস মসমড়র ককানাগুদ্দলার ভাঙ্গন কঠকাদ্দনার েন্য এমএস এংদ্দগল (দ্দলাোর এংদ্দগল) স্থাপন না করা;
৮.২.৩ আরমসমস কাদ্দের ঢালাইদ্দয়র অনুপাে ১:২:৪ এর পমরবদ্দেি অনুপাে ১:১.৫:৩ (কম ক্ষয়প্রাপ্ত) না করা;
৮.২.৪ কৃমষ কাে এবং এলমসএস এর কাে একই সমদ্দয় পমরচামলে করা;
৮.২.৫ গ্রুপগুদ্দলা র্মক্তর্ালী ও সমিয় নয়;
৮.২.৬ মেমলপ প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম কযসমস্ত অবকাঠাদ্দমা মনমিাণ করা েদ্দয়দ্দে কসগুদ্দলা যথাযথভাদ্দব রক্ষণাদ্দবক্ষদ্দণর অভাব রদ্দয়দ্দে;
৮.২.৭ মবমভন্ন সংস্থার সমন্বদ্দয়র অভাব;
৮.২.৮ গ্রাম প্রমেরক্ষা কিয়াল োওদ্দরর েন্য কটকসই েদ্দেনা এবং পয িাপ্ত ঘাট না থাকায় েনগদ্দণর উঠানামার সমস্যা েদ্দে;
৮.২.৯ ভারী যানবােন চলাচল উপদ্দযাগী রাস্তার মিোইন র্মক্তর্ালীকরণ না করা; এবং
৮.৩ সুদ্দযাগসমুে (Opportunities)
৮.৩.১ প্রকদ্দল্পর কায িিম আদ্দরা গমের্ীল করা েদ্দল আদ্দরা উন্নে প্রযুমক্তর প্রমর্ক্ষণ ব্যবস্থা করা েদ্দল েীবনযাত্রার মাদ্দনর উন্নয়ন
ঘটদ্দব;
৮.৩.২ প্রকদ্দল্পর কায িিম আদ্দরা িীঘ ি করার মাধ্যদ্দম কদ্দমির সংস্থান বৃমদ্ধ পাদ্দব;
৮.৩.৩ উক্ত প্রকল্প েদ্দে যমি নারীদ্দির আদ্দরা কবমর্ প্রমর্ক্ষণ কিয়া যায় োেদ্দল োরা আদ্দরা সদ্দচেন েদ্দয় োদ্দির েীবন যাত্রার মান
উন্নে করদ্দে পারদ্দব;
৮.৩.৪ যমি ৮-১০ ফুট গভীর কদ্দর মবল খনন করা যায় েদ্দব শুকনার কমৌসুদ্দমও মবদ্দল পামন থাকদ্দব, োেদ্দল মৎস্য চাষ, কৃমষ চাদ্দষ
ব্যাপক সাফল্য আসদ্দব;
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৮.৩.৫ কযাগাদ্দযাগ ব্যবস্থার উন্নমে;
৮.৩.৬ কমিসংস্থান সৃমষ্ট;
৮.৩.৭ খায ও পুমষ্ট বৃমদ্ধ;
৮.৩.৮ িামরদ্র মবদ্দমাচন;
৮.৩.৯ েনগদ্দণর স্বাবলম্বী েদ্দে পারা;
৮.৩.১০ সদ্দচেনো বৃমদ্ধ;
৮.৩.১১ নারীর ক্ষমোয়ন;
৮.৩.১২ কনর্তদ্দত্বর মবকার্;
৮.৩.১৩ মানমসকোর পমরবেিন;
৮.৩.১৪ আয়বধ িনমুলক কাে বৃমদ্ধ;
৮.৩.১৫ অথ িননমেক উন্নমে;
৮.৩.১৬ ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার;
৮.৩.১৭ কবকারত্ব দূমরকরণ;
৮.৩.১৮ স্বেলো বৃমদ্ধ;
৮.৩.১৯ সামামেক অগ্রগমে; এবং
৮.৩.২০ আথ ি সামামেক উন্নয়ন।
৮.৪ ঝমুঁ ক সমূে (Threats)
৮.৪.১ প্রাকৃমেক দুদ্দয িাদ্দগর কারদ্দণ ক্ষমে;
৮.৪.২ মেমলপ প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম মনমমিে অবকাঠাদ্দমা কযমন কলাপ কপ্রাকটকর্ন ও গ্রামীণ, ইউমনয়ন ও উপদ্দেলা রাস্তার কলাপ ও
কসাডাদ্দরর বালু ও মাটি সদ্দর কগদ্দে যার ফদ্দল অবকাঠাদ্দমাগুদ্দলা বড় ধরদ্দণর ঝমুঁ কদ্দে রদ্দয়দ্দে;
৮.৪.৩ মনব িামচে েনপ্রমেমনমধদ্দির অযামচে েৎপরো ও ক্ষমোর অপব্যবোর;
৮.৪.৪ ফসদ্দলর করাগ-বালাই কৃমষ উৎপািনদ্দক ব্যােে করদ্দে;
৮.৪.৫ সিস্যদ্দির মদ্দধ্য এলমসএদ্দসর মজুরী মনদ্দয় েোর্া সৃমষ্ট;
৮.৪.৬ সকল গ্রুপগুদ্দলা সমবায় কথদ্দক মনবন্ধন না করা;
৮.৪.৭ প্রকদ্দল্পর সংস্থান অনুযায়ী েনবল মনদ্দয়াগপ্রাপ্ত না েওয়া;
৮.৪.৮ প্রাকৃমেক দূদ্দয িাদ্দগর ফদ্দল মানুষ ও গৃেস্থালী প্রাণীর ব্যাপক প্রানোনী েদ্দে;
৮.৪.৯ োওদ্দরর পামন দূষন করাদ্দধ ককান ব্যবস্থা না করা;
৮.৪.১০ োওর এলাকা পমল িারা ভরাট েওয়া; এবং
৮.৪.১১ গভীর োওদ্দর অবমস্থে গ্রাম ও রাস্তা সমুদ্দের কঢউ কবমর্ েওয়ায় গ্রাম প্রমেরক্ষা কিয়াল কটকসই েদ্দেনা। রাস্তার কসাডাদ্দরর
মাটি সদ্দর মগদ্দয় রাস্তা ক্ষমেগ্রস্ত েদ্দে।
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নবম অধ্যায়
EXIT Plan ও প্রকল্প পমরকল্পনাকারী সংদ্দযােন বা পমরবেিন
প্রমেটি প্রকদ্দল্পর প্রকল্প কায িিম কর্ষ েওয়ার পর কায িিমগুদ্দলা চলমান রাখা এবং প্রকল্প কায িিদ্দমর স্থায়ীত্বমর্লো একটি গুরুত্বপূণ ি
মবষয়। এর েন্য এমক্সট প্লোন এবং মকভাদ্দব প্রকদ্দল্পর কায িিমগুদ্দলা স্থায়ীত্বমর্ল েদ্দব এর েন্য আদ্দগই পমরকল্পনা কদ্দর রাখদ্দে েয়। ো না
েদ্দল উন্নয়দ্দনর স্থায়ীত্বমর্লোও বোয় থাদ্দক না। বেিমান সমীক্ষা কায িিদ্দম প্রকদ্দল্পর উপকারদ্দভাগীদ্দিরদ্দক োওর অবকাঠাদ্দমা ও
েীবনমান উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর এমক্সট প্লান সম্পদ্দকি মোমে চাওয়া েয়। প্রকদ্দল্পর উপকারদ্দভাগী খানা োড়াও প্রকল্প বাস্তবায়দ্দন কমিরে মাঠ
পয িাদ্দয়র কমিকেিা ও সংমিষ্ট স্থানীয় প্রর্াসদ্দনর কমিকেিাবৃদ্দন্দর কাদ্দেও মোমে চাওয়া েয়। মনধ িামরে ককস িামি ও কফাকাস িলীয়
আদ্দলাচনা সাক্ষাৎকাদ্দর এমক্সট প্লান মনদ্দয় উপকারদ্দভাগী খানার সিস্যরা মোমে প্রিান কলরন। এদ্দক্ষদ্দত্র সবাইদ্দক মনম্নমলমখে মেনটি
প্রদ্দশ্নর উত্তর মিদ্দে আেবান োনাদ্দনা েয়। কযমন:
১) কখন, মকভাদ্দব এই প্রকল্প কর্ষ েদ্দল উপকারদ্দভাগীদ্দির েন্য ভাল েয়?
২) যমি এই প্রকল্প ২০১৯ সাদ্দল কর্ষ করদ্দে েয়, োেদ্দল মবদ্দর্ষভাদ্দব মকছু করণীয় আদ্দে মক?
৩) প্রকল্প কর্ষ েদ্দল মনমমিে অবকাঠাদ্দমা সমমমেগুদ্দলার আওোয় চদ্দল আসাদ্দক োরা মকভাদ্দব কিখদ্দেন?
কবমর্রভাগ উপকারদ্দভাগী খানা সিস্যই মদ্দন কদ্দরন এ প্রকদ্দল্পর সময়সীমা ২০১৯ োমড়দ্দয় আদ্দরা বাড়াদ্দনা উমচে। সকল সিস্যদ্দক
স্বাবলম্বী করার পর এই প্রকল্প কর্ষ করা উমচে বদ্দল োঁরা মদ্দন কদ্দরন।
অমধকাংর্ উপকারদ্দভাগী প্রকদ্দল্পর কায িিম সুষ্ঠুভাদ্দব পমরচালনার েন্য প্রদ্দয়ােনীয় েনবল মনদ্দয়াগ কিওয়া আবশ্যক বদ্দল মদ্দন কদ্দরন।
যাদ্দে োরা সমমমেগুদ্দলাদ্দক সমিয় রাখার লদ্দক্ষে েিারমক ও সিস্যদ্দির সেদ্দযাগীো করদ্দে পাদ্দরন। মবযমান সমমমেগুদ্দলাদ্দক আদ্দরা
র্মক্তর্ালীকরণ কদ্দর সমমমের সিদ্দস্যদ্দির একো প্রমেষ্ঠা ও সুষ্ঠু পমরচালনা মনমিে করার উপর কোর কিন। সমমমেদ্দে বাি পদ্দড় যাওয়া
েেিমরদ্র খানাগুদ্দলাদ্দক অন্তর্ভিক্ত কদ্দর োদ্দির পয িাপ্ত প্রমর্ক্ষণ প্রিাদ্দনর িারা আয়বধ িণমুলক কাদ্দের সাদ্দথ সম্পৃক্ত করা উমচে। এোড়াও
সমমমে প্রধানদ্দির সমমমের িাময়ত্ব েস্তান্তর কদ্দর সামদ্দনর মিদ্দক এমগদ্দয় মনদ্দয় যাওয়ার পথ কখালা রাখদ্দে েদ্দব বদ্দল োরা অমভমে কিন।
মূল মিমপমপ অনুযায়ী ধাদ্দপ ধাদ্দপ প্রকদ্দল্পর মনমমিে অবকাঠাদ্দমাগুদ্দলা মবযমান সমমমে এলমসএস (LCS), মসআইমে (CIG) মবইউমে
(BUG), আইএমমস (IMC), এমএমমস (MMC) আওোয় চদ্দল যাওয়া-ককমন্দ্রক কয এমক্সট প্লান বেিমাদ্দন রদ্দয়দ্দে ো বাস্তবসম্মে।
েদ্দব প্রকদ্দল্পর কায িিমসমূদ্দের প্রভাব কযন স্থায়ীত্বর্ীল েয় কসেন্য প্রকদ্দল্পর প্রমেটি কদ্দম্পাকনকের সুমনমি িষ্ট এমক্সট প্লোন রদ্দয়দ্দে যা
প্রকদ্দল্পর মিমপমপ ও মপম এ অন্তভিক্ত রদ্দয়দ্দে। উক্ত এমক্সট প্লোনসমূে মনম্নরুপ:
কা যক্র
উপলজো ও ইউধনয়ন
ভরাি রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ

ভক বাস্তবায়ন করলব
ধক লব করলব
এেধজইধি
উপলজো ও ইউধনয়ন ভরাি রক্ষ্ণালবক্ষ্লণর োধয়ত্ব স্থানীয় সরকার প্রলকৌ ে
অধিেপ্তলরর এবং অত্র অধিেপ্তলরর উপলজো েপ্তলরর াধ্যল উপলজো ও ইউধনয়ন
ভরাি রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ করা হলব। এখালন উলেখল াগ্য ভ , প্রধত বের এেধজইধি সরকার
ভথলক সড়ক ভ রা লতর জন্য ধকছু অথ য বরাে ভপলয় থালক। উক্ত বরাে ভথলক
এেধজইধি উপলজো ও ইউধনয়ন ভরাি রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলব।
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গ্রামীণ সড়ক
রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ

ইউধনয়ন পধরষে

গ্রা সুরক্ষ্া ভেওয়াে
রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ কা যক্র

কধ উধনটির সেস্য
ও খানার সেস্যবৃে

গ্রামীণ বাজার
রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ

বাজার ব্যবস্থাপনা
কধ টি

ধবে/ খাে/জো য়
ব্যবস্থপনা

ধবে ব্যবহারকারী
েে (ধবইউধজ)

সংধেষ্ট ইউধনয়ন পধরষলের াধ্যল গ্রামীণ সড়ক রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ করা হলব। কারণ
স্থানীয় সরকারলক গ্রামীণ সড়ক রক্ষ্ণালবক্ষ্লণ সংধেষ্ট করা হলে এর স্থায়ীত্ব ীেতা
বৃধদ্ধ পালব।
অন্যধেলক ভ সকে সংস্থা ধবধ ন্ন ভ ৌত অবকাঠাল া ধন যাণ করলে তালের
রক্ষ্ণালবক্ষ্লণর জন্য প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রকলল্পর সুধবিা পাওয়ার জন্য
সংধেষ্ট সংস্থার ধনকট স্থানীয় সরকার ভজার োবী জানালত পালর।
অন্যধেলক ধে কংধক্রট ব্যবহালরর াধ্যল ধনধ তয গ্রামীণ সড়লকর স্বল্প
রক্ষ্ণালবক্ষ্লণর প্রলয়াজন হয় তলব গ্রা ীণ সড়ক রক্ষ্ণালবক্ষ্লণর োধয়ত্ব ইউধনয়ন
পধরষলের ধনলজর।
তাোড়া বতয ালন ইউধনয়ন পধরষেসমূহ ধবশ্বব্যাংক ভথলক সহল াধগতা পালে, তাঁলের
'ব্লক গ্রযান্ট' বৃধদ্ধ পালে এবং ইউধনয়ন পধরষেসমূলহর স্থানীয় রাজস্ব বাড়ালনার জন্য
সহল াধগতা প্রোন করা হলে। তাই সংধেষ্ট ইউধনয়ন পধরষলের াধ্যল গ্রামীণ সড়ক
রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ করা সহজ হলব।
সংধেষ্ট কধ উধনটির সেস্য ও খানার সেস্যবৃেলের ধনলয় সুফেল াগী েে গঠলনর
াধ্যল তাঁলেরলক োধয়ত্ব বুধঝলয় ভেওয়া হলব। তাঁরা ধনলজরা বা উপলজো পধরষে বা
ইউধনয়ন পধরষলের াধ্যল গ্রা সুরক্ষ্া ভেওয়াে রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ কা যক্র সম্পন্ন
করলত পারলব।
ইলতা লধ্য গঠিত বাজার ব্যবস্থাপনা কধ টিলক গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থাপনা এবং
রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ করার জন্য োধয়ত্ব বুধঝলয় ভেওয়া হলব। এ ভক্ষ্লত্র সংধেষ্ট বাজালরর
ইজারা মূলল্যর ২৫% এ এ ধস এর wbKU হস্তান্তর করা হলব এবং উক্ত A_©দ্বারা উক্ত
গ্রামীণ বাজার রক্ষ্ণালবক্ষ্ণ করা হলব।
প্রকল্প ভ ষ হওয়ার পর ইজারা ভ য়াে ভ ষ হওয়া প যন্ত ধবইউধজ ধবেসমূলহর
ব্যবস্থপনার োধয়লত্ব ধনলয়াধজত থাকলব। তাঁলের আইনগত অধিকার প্রধতষ্ঠার জন্য
সকে ধবইউধজ স বায় অধিেপ্তলরর ধনকট ভথলক ধনবন্ধন গ্রহণ করলব। এরই লধ্য ১৩৫টি ধবইউধজ ধনবন্ধন গ্রহণ কলরলে। বতয ালন ধবেসমূহ েীঘ© ভ য়ােী ইজারা ধনলয়
প্রকল্প Kvh©µg চাোলনা হলে। তলব বতয ান ইজারা ভ য়াে ভ ষ হওয়ার পরও
নতুন ালব ইজারা গ্রহলণর স য় ধবইউধজ এর আইনগত অধিকার সংরধক্ষ্ত হলব
এবং ইজারা গ্রহণ করলত পারলব। এেধজইধি এ ধবষলয় প্রলয়াজনীয় সহল াধগতা
করলব।
প্রতযা া করা ালে ভ , ধবে ব্যবহারকারী েেসমূহ (ধবইউধজ) এরই লধ্য
আধথ যক ালব স্বয়ংসম্পূণ য হলব এবং তাঁরা স্থানীয় ভসবাপ্রোনকারী সংগঠন ধহসালব
আত্বপ্রকা করলব ও সাব-ভসক্টর প্রকল্প গ্রহলণর াধ্যল উলযক্তা ধহসালব প্রধতধষ্ঠত
হলব।
ভ লহতু ভেল র অন্যান্য অংল র ভচলয় হাওর অঞ্চলে পধে রালটর হার ভব ী তাই খাে
এবং নেীসমূহ ভ গুলো প্রকল্প ভথলক পূন:খনন করা হলয়লে ভসগুলো পুন:রায় পধেদ্বারা
রাট হলয় ালব। এ ভক্ষ্লত্র এ প্রকলল্পর সুফেগূলোলক স্থায়ীত্ব ীে করার জন্য প্রকল্প
ভথলক ভূধ হীনলের ধনলয় এেধসএস েে গঠন করা হলব াঁরা পুন:খনন কাজ করলব।
এই এলপ্রাচটি বতয ালন ধহধেপ প্রকলল্প চে ান রলয়লে।
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প্রকলল্পর
উপকারল াগীলের
উৎপাধেত পে ধবপণন

চাধষ ও অন্যন্য
উলযাক্তা

ধবধ ন্ন ভসবা গ্রহণ

স্থানীয়
ভসবাোনকারী
প্রধতষ্ঠান

চাধষলের উৎপাধেত ফসে বা পে এবং অন্যন্য উলযাক্তালের উৎপাধেত পে
বাজারজাতকরলণর জন্য তাঁরা বাজালরর সালথ সংল াগ স্থাপলনর জন্য আলগই
প্রলয়াজনীয় উলযাগ ও ভূধ কা গ্রহণ করলব এবং প্রকল্প এোকার চাধষ ও উলযাক্তালের
এ ধবষলয় প্রকল্প ভথলক সহল াধগতা প্রোন করা হলে এবং উক্ত সহল াগীতা অব্যাহত
থাকলব। এর ফলে চাধষ ও অন্যান্য উলযাক্তালের উৎপাধেত পে বাজারজাত করলণর
ধবষয়টি স্থায়ীত্ব ীেতা পালব। এলক্ষ্লত্র প্রধ ক্ষ্ণপ্রাপ্ত চাধষ ও অন্যান্য উলযাক্তালের
সালথ স্থানীয় ভবপারী/ব্যবসায়ী/ভক্রতা/ ধ্যস্বত্বল াগী বা তালের এলজন্টলের সালথ
গ্রামীণ বাজার, ইউধনয়ন ও উপলজো বাজার এর সালথ সরাসধর ভ াগাল াগ স্থাধপত
হলব ারা উৎপাধেত পে তালের ধনকট ভথলক ক্রয় করলব। তাোড়া স ীক্ষ্ায় ভেখা
ভগলে ভ , চাধষ ও অন্যান্য উলযাক্তারা সািারণত ভক্রতা এবং পে সরবরালহর স্থান/
একধত্রত হওয়ার স্থালনর সালথ পধরধচত।
প্রকল্প বাস্তবায়ন ভ লষ ভ সকে পধরবতযন সাধিত হলব ভসগুলোর লধ্য প্রিান প্রিান
ধবষয়গুলো ধনলে উলেখ করা হে:
ক) ষ্য ও উযান ধবষয়ক কৃধষ পে:
১. পরবতী ভ ৌসু গুলোলতও চাধষরা নতুন িরলণর ষ্য চাষাবাে করলবন ভ খালন
প্রকল্প চোকালে প্রকল্প ভথলক সহায়তা করা হলব,
২. উন্নত চাষাবাে অনু ীেন চে ান থাকলব,
৩. চাধষরা ো জনক ালব বীজ উৎপােন অব্যাহত রাখলব,
৪. ধবলক্রতালের উৎপােন সা গ্রীর জুে ও ধবক্রয় এোকার চাধহো অনু ায়ী অব্যাহত
থাকলব।
৫. প্রকলল্পর সহায়তায় চাধষলের উৎপাধেত পন্য ধবক্রয় প্রকল্প চোকােীন স য় প যন্ত
অব্যাহত খাকলব।
খ) ভপাধি ও োই ষ্টক:
১. স লয়র সালথ সালথ ভপাধি ও োই ষ্টক উৎপােন বাড়লব এবং চাধষরা তাঁলের
ব্যবসা প্রসাধরত করলব।
২. চাধষরা m¤ú~Y© ধনলজর খরলচ তালের ভপাধি ও োই ষ্টক খা ালর যাকধসলন ন
ভসবা গ্রহণ করলব।
গ) ৎস্য:
১. চাধষরা প্রকলল্পর ভকান সহল াগীতা োড়াই খাঁচায়/ভপলন াে চাষলক ব্যবসা ধহসালব
চে ান রাখলব,
২. ালের ভপানা স্থানীয় ালব সহজে য হলব,
৩. স্বাস্থযসম্মত ও উন্নত শুকলনা াে চাধষ/ভজলেরাই উৎপন্ন কলর বাজারজাত করলব।
স্থানীয় ভসবা োনকারী প্রধতষ্ঠান ভ সকে ভসবা প্রোন কলর থালক ভস সকে ভসবা
অব্যাহত থাকলব। তাই প্রকলল্পর উপকারল াগীরা সরকার ও অন্যান্য সংস্থা ভথলক ভ
সকে ভসবা বতয ালন পালে ভস সকে ভসবা ভথলক বধঞ্চত হলব না। ভ ন: কৃধষ,
ৎস্য, পশুসম্পে ইতযাধে অধিেপ্তলরর াঠ প যালয় েপ্তর রলয়লে। াঁলের ধনকট ভথলক
সংধেষ্ট সুফেল াগীরা অব্যাহত ালব কাধরগরী ভসবা গ্রহণ করলত পারলব।
প্রধতটি উপকারল াগী খানা ভ ৌত অবকাঠাল া ধন ায ণ, ধফ াধরজ খালতর উন্নয়ন এবং
জীবন াত্রার ালনর ধনরাপত্তা ধবিালনর ফলে উক্ত ভ াগাল াগ ও অন্যান্য ভসবা গ্রহণ
কলর ধবধ ন্ন পে বাজারজাতকরভণর জন্য এরই লধ্য ব্যবসায়ী ধহসালব আত্বপ্রকা
করলব। শুরু ভথলক চূড়ান্ত প যালয় এরাই স্থায়ী ব্যবসায়ী ধহসালব প্রতধষ্ঠত হলব এবং
পরবতীলত প্রকল্প ভথলক এলেরলক সাবধসিাইজ হালর আর ভকান ইনপুট বা এ িরলণর
আর ভকান সহল াধগতা প্রোন করার প্রলয়াজন হলব না।
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ির্ম অধ্যায়
পয িদ্দবক্ষণ
১০.১ ভূমমকা
অদ্দনক সীমাবদ্ধো থাকা সলেও বাংলাদ্দিদ্দর্র উত্তর-পূব ি মিদ্দক অবমস্থে োওর অঞ্চদ্দল চলমান এই প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম োওর অঞ্চদ্দল িামরদ্র
কমমদ্দয় আনা, োওদ্দরর মানুদ্দষর েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও িামরদ্দদ্রর অমভর্াপ কথদ্দক মুক্ত করা, বাোর অমভগম্যো বৃমদ্ধ, উপােিন বৃমদ্ধর
সুদ্দযাগ এবং সামামেক কসবা বৃমদ্ধ, গ্রামীণ অথ িননমেক কমিকাড বৃমদ্ধ, ফসল উৎপািদ্দন ঝমুঁ ক হ্রাস এবং প্রাকৃমেক দূদ্দয িাদ্দগর প্রদ্দকাপ কথদ্দক
রক্ষাকরণ, মৎস্য সম্পদ্দি বমধ িে প্রদ্দবর্ামধকার, েীবনবমচত্র সংরক্ষণ এবং কমমউমনটি মভমত্তক সম্পি ব্যবস্থাপনায় সুফল প্রামপ্ত, বমধ িে
উৎপািন, উৎপািদ্দনর ববমচত্রে আনয়ন এবং ফসল ও প্রামণ সম্পিোে পদ্দণ্যর মবপণদ্দন সুদ্দযাগ সৃমষ্ট করা, সম্পদ্দির িক্ষ, কায িকর এবং
যথাযথ ব্যবোদ্দরর মধ্য মিদ্দয় োওর এলাকার েনগদ্দণর েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অসোয়ত্ব হ্রাস এবং সদ্দব িাপমর িামরদ্র মবদ্দমাচন করার
েন্য মবমভন্ন ধরদ্দণর কায িিম গ্রেণ কদ্দরদ্দে। বাস্তবাময়ে কায িিদ্দমর ফদ্দল কবর্ মকছু প্রভাবও পমরলমক্ষে েদ্দয়দ্দে। সমীক্ষার টিওআর
অনুযায়ী প্রকদ্দল্পর উপকারদ্দভাগী, অন্যান্য ব্যমক্তবগ ি ও মবমভন্ন কষ্টকদ্দোডারদ্দির মনকট কথদ্দক সংগৃেীে েথ্য মবদ্দিষণ, প্রকদ্দল্পর মিমপমপ ও
অন্যান্য সংমেষ্ট নমথপত্র পয িাদ্দলাচনা কদ্দর পূব িবেী অধ্যায়সমূদ্দে উদ্দল্লমখে পয িদ্দবক্ষণসমূে সংমক্ষপ্ত আকাদ্দর এ অধ্যাদ্দয় উপস্থাপন করা
েদ্দলা।
১০.২ সারসংদ্দক্ষপ
১০.২.১ কযদ্দেতু মেমলপ প্রকদ্দল্পর মাধ্যদ্দম মনমমিে ডুদ্দবা রাস্তায় ভমবষ্যদ্দে ভারী যানবােন চলাচল করদ্দব, োই করাদ্দির মিোইন আদ্দগই
সংদ্দর্াধন করদ্দল ভাল েদ্দো;
১০.২.২ পাকা ঘাট মনমিাদ্দণ আরমসমস মসমড়র ককানাগুমলদ্দে ভাংগন কঠকাদ্দনার েন্য মনমিাণকালীন সমদ্দয়ই এমএস এংদ্দগল (দ্দলাোর
এংদ্দগল) স্থাপন করা প্রদ্দয়ােন মেল;
১০.২.৩ কালজর বাস্তবায়ন স য়সী া োওর অঞ্চদ্দল অন্যান্য অঞ্চল কথদ্দক মিগুন েওয়া বাঞ্চনীয়। কারণ মালামাল (মনমিাণ সামগ্রী)
পমরবেন এবং কাদ্দের কমৌসুম সীমমে/কম থাকায় মনধ িামরে সমদ্দয়র মদ্দধ্য মবদ্দর্ষ কদ্দর োওদ্দরর মভেদ্দরর কভৌে অবকাঠাদ্দমা
মনমিাণ কাে অদ্দনক সমদ্দয়ই মনধ িামরে সমদ্দয় কর্ষ করদ্দে না পারায় অমেমরক্ত সমদ্দয়র প্রদ্দয়ােন েয়। এ মবষয়টি মবদ্দবচনায়
করদ্দখ মিমপমপদ্দে কসভাদ্দবই স য়সী া মনধ িারন করার প্রদ্দয়ােন মেল;
১০.২.৪ োওর অঞ্চদ্দল একই সমদ্দয় অথ িাৎ শুস্ক কমৌসুদ্দম কৃমষ কাে সে সকল ধরদ্দণর কাে চলমান থাদ্দক মবধায় েমমক স্বল্পোর
কারদ্দণ এবং কৃমষ েমমদ্দে কয পমরমাণ মুজুমর পাওয়া যায় োঁর কচদ্দয় পূেি কাদ্দে মুজুমর কম েওয়ায় এলমসএস পদ্ধমের কাদ্দে
েমমকদ্দির আগ্রে কম কিখা কগদ্দে। যার িরুন এলমসএস পদ্ধমেদ্দে কাে বাস্তবায়দ্দন অদ্দনক মবলমম্বে েদ্দয়দ্দে। োই এলমসএস
পদ্ধমের পমরবদ্দেি কটডার পদ্ধমেদ্দে এ সকল কাে করাদ্দনার প্রদ্দয়ােন মেল;
১০.২.৫ োওর অঞ্চদ্দল মনমিাণ কাদ্দে মমেলা েমমক কম পাওয়া যায় এ মবষয়টি মবদ্দবচনায় করদ্দখ মপম এ এলমসএদ্দস মমেলা সিস্য
সংখ্যার র্েকরা োর কম রাখদ্দল লক্ষেমাত্রা অেিদ্দন সেে েদ্দো। েদ্দব োওদ্দরর কপ্রক্ষাপদ্দট কোমলপ পাদ্দট ির প্রমর্ক্ষদ্দণ কবর্
কদ্দয়কটি প্রমর্ক্ষণ কট্রদ্দি মমেলাদ্দির অমধক অংর্গ্রেণ প্রর্ংসনীয়;
১০.২.৬ কমমউমনটি টয়দ্দলট কয সকল স্থাদ্দন স্থাপন করা েদ্দয়দ্দে কসগুদ্দলা কমমউমনটির মনমি িষ্ট খানার কলাদ্দকরা ব্যবোর কদ্দর, ফদ্দল এটি
কমমউমনটি সুমনমি িষ্ট খানার সিস্য োড়া অদ্দন্যরা ব্যবোর করদ্দে পাদ্দর না। োই টয়দ্দলদ্দটর সংখ্যা আদ্দরা বাড়াদ্দনার কক্ষদ্দত্র
আদ্দগই কস সুদ্দযাগ করদ্দখ কায িিমটি বাস্তবায়ন করা েদ্দল ভাল েদ্দো। েদ্দব এটি প্রকদ্দল্পর একটি ব্যমেিমধমী ও অেেন্ত ভাল
উদ্দযাগ;
১০২.৭ প্রকদ্দল্পর মিমপমপদ্দে অন্তভূিক্ত ৫০০ টি মবদ্দলর মদ্দধ্য ৩৮৩ টি মবল ভূমম মন্ত্রণালয় কথদ্দক প্রকদ্দল্প েস্তান্তর করা েদ্দয়দ্দে ফদ্দল
সুফলদ্দভাগী লক্ষেমাত্রা অেিদ্দন সমস্যা েদ্দে। এই কদ্দম্পাদ্দনেটি একটি বড় কদ্দম্পাদ্দনে মবধায় অনমেমবলদ্দম্ব অবমর্ষ্ট
েলার্য়/মবলসমূে েস্তান্তর না েদ্দল প্রকদ্দল্পর লক্ষে-উদ্দেশ্য অেিন ব্যেে েদ্দে পাদ্দর;
১০.২.৮ মবলসমূদ্দের ইোরার কময়াি প্রকল্পকালীন সমদ্দয়র েন্য কিয়া েয়, যার ফদ্দল প্রকল্প কময়াি কর্দ্দষ িমরদ্র কেদ্দলরা আবার
ইোরািারদ্দির কর্াষদ্দণর কবদ্দল পরদ্দব। োই মবলসমূদ্দের ইোরার কময়াি প্রকল্প কর্ষ েদ্দলও সংমিষ্ট সমমমের অনুকূদ্দল ইোরা
চলমান রাখার েন্য মবলসমূে িীঘ ি কময়ািী েস্তান্তর কনয়ার মবষদ্দয় exit plan এ র্ভমম মন্ত্রণালদ্দয়র সাদ্দথ এ মবষদ্দয় সমদ্দঝাো
িারক থাকা প্রদ্দয়ােন মেল;
১০.২.৯ মবল/খাল খনদ্দনর পর কয মাটি উদ্দত্তালন করা েয় ো মবল/খাদ্দলর আদ্দর্পাদ্দর্ মকল্লা স্থাপন করা েয় যা আগাম বন্যার োে
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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কথদ্দক ফসল রক্ষার েন্য ইদ্দোমদ্দধ্য কায িকর ভূমমকা করদ্দখদ্দে। োই মকল্লার সংখ্যা আদ্দরা কবর্ী সংখ্যক েদ্দল ভাল েদ্দো;
১০.২.১০ বেিমান মবল ব্যবস্থাপনা কমমটি রদ্দয়দ্দে মকন্তু এদ্দক কমমটি না বদ্দল মবল ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা সমবায় সমমমে বলা েদ্দল ভাল
েদ্দো। অন্যমিদ্দক আংমর্ক সংগঠন/সমমমের মনবন্ধন আদ্দে। সকল সংগঠদ্দনর সমবায় কথদ্দক মনবন্ধন কনয়া প্রদ্দয়ােন;
১০.২.১১ মবলসমূে শুধুমাত্র কয স্থাদ্দন অভয়ােম করা েদ্দব কস স্থান বা মকছু কবর্ী পুন:খনন করা েয়। মকন্তু একটি মবদ্দলর েন্য এটুকু খনন
যদ্দথষ্ট নয় মবধায় প্রদ্দয়ােন অনুযায়ী পুন:খনন কাে সম্পূণ িভাদ্দব করার লদ্দক্ষে মিমপমপদ্দে অমধক অথ ি বরাে রাখার প্রদ্দয়ােন
মেল;
১০.২.১২ কমমউমনটি সম্পি ব্যবস্থাপনায় বনায়ন একটি গুরুত্বপূণ ি অংর্। োই মবস্তৃে এলাকায় আদ্দরা কবর্ী কদ্দর বনায়ন করার প্রদ্দয়ােন
মেল;
১০.২.১৩ স্থানীয় উপকারদ্দভাগীদ্দির প্রমর্ক্ষণ পরবেী কায িিম বৃমদ্ধ করার প্রদ্দয়ােন; কযমন অদ্দথ ির সংস্থান করা, কসক্টর মভমত্তক ব্যবসা
প্রসাদ্দরর ব্যবস্থাকরণ, মবকল্প কমিসংস্থাদ্দনর েন্য স্ব-কমিসংস্থাদ্দনর লদ্দক্ষে আমথ িক প্রমেষ্ঠাদ্দনর সাদ্দথ কযাগাদ্দযাগ স্থাপন করা
অথবা ক্ষুদ্র Fকণর ব্যবস্থা গ্রেণ ইেোমি;
১০.২.১৪ বেিমাদ্দন কমমউমনটি মরদ্দস িাস উন্নয়দ্দনর লদ্দক্ষে মবল ব্যবোরকারী িদ্দলর (মবইউমে) সিস্যদ্দির আয় বৃমদ্ধমূলক ভকান কামরগমর
প্রমর্ক্ষণ কিয়া েয় না। এ মবষদ্দয় ব্যবস্থা মনদ্দল কেদ্দলদ্দির মবকল্প কমিসংস্থাদ্দনর সুদ্দযাগ েদ্দো;
১০.২.১৫ প্রমর্ক্ষণ পরবেী কায িিম এবং ফলাফল যাঁচাই করার েন্য এখন পয িন্ত ককান সাদ্দভি/সমীক্ষার ব্যবস্থা করা েয়মন;
১০.২.১৬ কৃমষ পণ্য উৎপািদ্দনর উপর কয প্রমর্ক্ষণ মবযমান রদ্দয়দ্দে কসটাদ্দক আরও বহুমুখী করলে ধবষ্যলত াে ফোফে পাওয়া ালব
এবং স্থামপে প্রির্িনীসমূেদ্দক ধদ্দর রাখার েন্য ককান ফদ্দলাআপ প্রমর্ক্ষদ্দণর ব্যবস্থা কিখা যায়মন;
১০.২.১৭ প্রামণসম্পি উন্নয়দ্দনর কক্ষদ্দত্র সংকর োদ্দের গবািীপশু উৎপািদ্দনর ব্যবস্থা করা, ভূট্টা ও গম োেীয় খাবার শুকদ্দনা কমৌসুদ্দম
মজুি রাখা যাদ্দে বষ িা কমৌসুদ্দম কগা খাদ্দযর অভাব না েয়, গবািীপশুর দুধ বাোরোে করণ এবং দুগ্ধোে পণ্য উৎপািদ্দনর
েন্য প্রমর্ক্ষণ ও মূলধদ্দনর ব্যবস্থা করা, বষ িা কমৌসুদ্দম োঁদ্দসর বসবাদ্দসর োয়গা না থাকায় এ সময় োঁস পালন ব্যেে েয়, োর
েন্য স্থায়ী বসবাদ্দসর ব্যবস্থা করা এবং কয সব কমিকাড মবযমান রদ্দয়দ্দে কসগুদ্দলাদ্দক আরও কবর্ী কায িকর ও েরামন্বে করার
জন্য প্রলয়াজনীয় পেলক্ষ্প ভনওয়ার প্রলয়াজন ধেে;
১০.২.১৮ প্রকল্প সংস্থান ভথলক Flash Flood Early Warning System চালু করার ব্যবস্থা রদ্দয়দ্দে এবং োর বাস্তবায়ন
পমরলমক্ষে েদ্দে। বুদ্দয়ট, মবএমমি এবং বাংলাদ্দির্ পামন উন্নয়ন কবাি ি সমমন্বেভাদ্দব কাে কদ্দর যাদ্দে। েদ্দব কাদ্দের গমে
আদ্দরা বাড়াদ্দনা প্রদ্দয়ােন;
১০.২.১৯ মবগে ২০১৭ সাদ্দলর আকমিক বন্যা (Flash Flood) এবং প্রলমম্বে বন্যার (Long lasting) কারদ্দণ একটি পুদ্দরা
অথ িবের কভৌে অবকাঠাদ্দমা কাে বাস্তবায়দ্দন কেমন ককান অগ্রগমে কিখা যায় মন;
১০.২.২০ োওদ্দরর মানুদ্দষর কল্যান করার েন্য প্রকল্পটি একটি ব্যমেিমধমী প্রকল্প। োই প্রকল্প কর্ষ েওয়ার অন্তঃে দুবের আদ্দগ
কথদ্দকই ফদ্দলা-আপ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রিাদ্দনর েন্য প্রদ্দয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করা েরুরী। ো না েদ্দল এই প্রাদ্দল্পর ভাল
মর্খনগুদ্দলা কটকসই েদ্দব না। োোড়া এমক্সট প্লোদ্দন ভমবষ্যে প্রকদ্দল্পর েন্য মিমপমপদ্দে পরবেী প্রকদ্দল্পর সাদ্দথ মলংক কদ্দর
রাখা েদ্দল ভাল েদ্দো যমিও এখনও ো করা েয়মন;
১০.২.২১ মেমলপ ও কোমলপ দুদ্দটা মমদ্দল প্রকদ্দল্পর কায িিম ব্যপকভাদ্দব মবস্তৃে। মেমলপ এর সাদ্দথ কোমলপ সম্পূরক প্রকল্প মেসাদ্দব কযাগ
েদ্দয়দ্দে, ফদ্দল দুটি প্রকদ্দল্পর কায িিম একই েনবল িারা একসাদ্দথ বাস্তবায়দ্দনর কারদ্দণ মপএমইউ সে সকল েনবদ্দলর ওপর
কাদ্দের অমেমরক্ত চাপ সৃমষ্ট েদ্দয়দ্দে এবং প্রকদ্দল্পর কদ্দম্পাদ্দনদ্দের সাদ্দথ সংমিষ্ট অমধিপ্তরগুদ্দলার সমিয় ভূমমকা মনমিে করার
েন্য এলমেইমি মলি সংস্থা মেসাদ্দব প্রকল্প পমরচালক মেসাদ্দব িাময়দ্দত্ব কথদ্দক সংমিষ্ট অমধিপ্তদ্দরর (কৃমষ, মৎস্য ও পশুসম্পি)
একেন কদ্দর কফাকাল পাস িন রাখার প্রদ্দয়ােন মেল; এবং
১০.২.২২ োওর এলাকায় প্রকল্প গ্রেদ্দণর কক্ষদ্দত্র সংমিষ্ট সকল সংস্থার সাদ্দথ সমন্বয় করদ্দখ প্রকল্প গ্রেণ করার পার্াপামর্ সংমিষ্ট সকল
সংস্থার কাে কথদ্দক অগ্রগমে প্রমেদ্দবিন বেরীর ব্যবস্থা রাখার প্রদ্দয়ােন মেল।
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একাির্ অধ্যায়
সুপামরর্ মালা
১১ সুপামরর্মালাঃ
১১.১ কভৌে কযাগাদ্দযাগ অবকাঠাদ্দমা সংিান্ত
১১.১.১ সাবমামস িবল করাি এর কক্ষদ্দত্র ভারী যানবােন চলাচল উপদ্দযাগী কদ্দর মিোইন আরও ইমপ্রুভ করার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর;
এবং (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১)
১১.১.২ পাকা ঘাট মনমিাদ্দণ আরমসমস মসমড়র ককানাগুমলদ্দে ভাংগন কঠকাদ্দনার েন্য মনমিাণকালীন সমদ্দয়ই এমএস এংদ্দগল (দ্দলাোর
এংদ্দগল) স্থাপন করার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.২)
১১.২ কমমউমনটি কভৌে অবকাঠাদ্দমা সংিান্ত
১১.২.১ োওর অঞ্চদ্দল কাদ্দয িাপদ্দযাগী সময় কম পাওয়া যায় মবধায় কাদ্দের বাস্তবায়ন সময়সীমা োওর অঞ্চদ্দল অন্যান্য অঞ্চল কথদ্দক
মিগুন েওয়া বাঞ্চনীয়; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.৩)
১১.২.২ োওর অঞ্চদ্দল একই সমদ্দয় অথ িাৎ শুস্ক কমৌসুদ্দম কৃমষ কাে সে সকল ধরদ্দণর কাে চলমান থাদ্দক মবধায় েমমক স্বল্পোর কারদ্দণ
এবং কৃমষ েমমদ্দে কয পমরমাণ মুজুমর পাওয়া যায় োঁর কচদ্দয় পূেি কাদ্দে মুজুমর কম েওয়ায় এলমসএস পদ্ধমের কাদ্দে
েমমকদ্দির আগ্রে কম থাদ্দক, এর ফদ্দল এলমসএস পদ্ধমেদ্দে কাে বাস্তবায়দ্দন মবলম্ব েয়। োই এলমসএস পদ্ধমের পমরবদ্দেি
কটডার পদ্ধমেদ্দে এ সকল কাে করাদ্দনার েন্য কোড় সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.৪)
১১.২.৩ োওর অঞ্চদ্দল মনমিাণ কাদ্দে মমেলা েমমক কম পাওয়া যায় মবধায় এলমসএদ্দস মমেলা সিস্য সংখ্যার োর সুমনমি িষ্ট না কদ্দর
বাস্তব অবস্থার মভমত্তদ্দে মমেলা েমমক মনদ্দয়াদ্দগর সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; এবং (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.৫)
১১.২.৪ কমমউমনটি টয়দ্দলদ্দটর সংখ্যা আদ্দরা বৃমদ্ধর েন্য সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর। (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.৬)
১১.৩ কমমউমনটি সম্পি ব্যবস্থাপনা সংিান্ত
১১.৩.১ প্রকদ্দল্পর মিমপমপদ্দে অন্তভূিক্ত ৫০০টি মবদ্দলর মদ্দধ্য ৩৮৩টি মবল ভূমম মন্ত্রণালয় কথদ্দক প্রকদ্দল্প েস্তান্তর করা েদ্দয়দ্দে ফদ্দল
সুফলদ্দভাগী লক্ষেমাত্রা অেিদ্দন অবমর্ষ্ট মবলসমূে েস্তান্তর েরামন্বে করার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.৭)
১১.৩.২ মবলসমূদ্দের ইোরা কময়াি প্রকল্প কর্দ্দষ প্রকদ্দল্পর আওোয় গঠিে সমমমের অনুকূদ্দল ইোরা চলমান রাখার সুপামরর্ করা কযদ্দে
পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.৮)
১১.৩.৩ মবল/খাল খনদ্দনর পর কয মাটি উদ্দত্তালন করা েয় ো মবল/খাদ্দলর আদ্দর্পাদ্দর্ মকল্লা স্খাপন করা েয় যা আগাম বন্যার োে কথদ্দক
ফসল রক্ষার েন্য ইদ্দোমদ্দধ্য কায িকর ভূমমকা করদ্দখদ্দে। োই মকল্লার সংখ্যা আদ্দরা বাড়াদ্দনার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর;
(পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.৯)
১১.৩.৪ মবল ব্যবস্থাপনা সকল সংগঠন/সমমমেদ্দক সমবায় কথদ্দক মনবন্ধন কনওয়ার জন্য সুপাধর করা কযদ্দে পাদ্দর;(পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১০)
১১.৩.৫ মবলসমূে শুধুমাত্র কয স্থাদ্দন অভয়ােম করা েদ্দব কস স্থান বা মকছু কবর্ী পুন:খনন করা েয়। মকন্তু একটি মবদ্দলর েন্য এটুকু খনন
যদ্দথষ্ট নয় মবধায় প্রদ্দয়ােন অনুযায়ী পুন:খনন কাে সম্পূণ িভাদ্দব করার লক্ষে অমধক অথ ি বরাে প্রিাদ্দনর েন্য সুপামরর্ করা
কযদ্দে পাদ্দর; এবং (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১১)
১১.৩.৬ বনায়ন আদ্দরা কবর্ী করার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর। (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১২)
১১.৪ েীবনমান সুরক্ষা সংিান্ত
১১.৪.১ প্রমর্ক্ষণ পরবেী কায িিম বৃমদ্ধ করা; কযমন অদ্দথ ির সংস্থান করা, কসক্টর মভমত্তক ব্যবসা প্রসাদ্দরর ব্যবস্থাকরণ, মবকল্প
কমিসংস্থাদ্দনর েন্য স্ব-কমিসংস্থাদ্দনর লদ্দক্ষে আমথ িক প্রমেষ্ঠাদ্দনর সাদ্দথ কযাগাদ্দযাগ স্থাপন করা অথবা ক্ষুদ্র Fকণর ব্যবস্থা গ্রেদ্দণর
সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১৩)
১১.৪.২ মবকল্প কমিসংস্থান সৃমষ্টর লদ্দক্ষে কামরগরী কট্রদ্দির আদ্দরা কবর্ী প্রমর্ক্ষণ ককাস ি চালু করার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ
১০.২.১৪)
১১.৪.৩ প্রমর্ক্ষদ্দণর ফলাফল মক ো যাঁচাই করার েন্য সাদ্দভি/সমীক্ষা কায িিম গ্রেদ্দণর েন্য সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ
১০.২.১৫)
হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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১১.৪.৪ কৃমষ পণ্য উৎপািদ্দনর ওপর কয সকল প্রমর্ক্ষণ মবযমান রদ্দয়দ্দে কসগুদ্দলাদ্দক আরও বহুমুখী করা এবং স্থামপে প্রির্িনীসমূেদ্দক
ধদ্দর রাখার েন্য ফদ্দলাআপ প্রমর্ক্ষণ মিদ্দয় কায িিমসমূে আরও মনমবড়ভাদ্দব মমনটর করার েন্য সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর;
এবং (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১৬)
১১.৪.৫ প্রাণীসম্পি উন্নয়দ্দনর কক্ষদ্দত্র সংকর োদ্দের গবািীপশু উৎপািদ্দনর ব্যবস্থা করা কযদ্দে পাদ্দর এবং কযসব কমিকাড মবযমান
রদ্দয়দ্দে কসগুদ্দলাদ্দক আরও কবর্ী কায িকর ও েরামন্বে করার েন্য সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর। (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১৭)
১১.৫ েলবায়ু পমরবেিদ্দনর কারদ্দণ মস্থমের্ীলো আনয়ন (CALIP) সংিান্ত
১১.৫.১ Flash Flood Early Warning System চালু করার আদ্দগ পরীক্ষামূলক ভাদ্দব কিদ্দখ োর কায িকামরো মনমিে েওয়ার
পর চূড়ান্ত ভাদ্দব ো কায িকর করার েন্য সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর। (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১৮)
১১.৬ ধবষ্যত প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন সংিান্ত
১১.৬.১ মবগে ২০১৭ সাদ্দলর আকমিক বন্যা (Flash Flood) এবং প্রলমম্বে বন্যার (Long lasting) কারদ্দণ একটি পুদ্দরা অথ িবের
কভৌে কাে বাস্তবায়দ্দন ককান অগ্রগমে েয় নাই মবধায় প্রকদ্দল্পর কময়াি কমপদ্দক্ষ আদ্দরা এক বের বাড়াদ্দনার েন্য সুপামরর্ করা
কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.১৯)
১১.৬.২ প্রকলল্পর াে ধ খনসমূলহর পুনরাবৃধত্ত করার জন্য প্রকল্প কর্ষ েওয়ার অন্তে: দুবের আদ্দগ কথদ্দকই ফদ্দলা-আপ প্রকল্প প্রস্তাবনা
প্রিাদ্দনর েন্য সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.২০)
১১.৬.৩ ভমবষ্যে প্রকদ্দল্পর আয়েন আদ্দরা কোট েওয়া বাঞ্চনীয় এবং প্রকদ্দল্পর কদ্দম্পাদ্দনদ্দের সাদ্দথ সংমিষ্ট অমধিপ্তরগুদ্দলার সমিয়
ভূমমকা মনমিে করার েন্য এলমেইমি মলি সংস্থা মেসাদ্দব প্রকল্প পমরচালক মেসাদ্দব িাময়দ্দত্ব কথদ্দক সংমিষ্ট অমধিপ্তদ্দরর (কৃমষ,
মৎস্য ও পশুসম্পি) একেন কদ্দর কফাকাল পাস িন রাখার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর; এবং (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.২১)
১১.৬.৪ োওর এলাকায় প্রকল্প গ্রেদ্দণর কক্ষদ্দত্র সংমিষ্ট সকল সংস্থার সাদ্দথ সমন্বয় করদ্দখ প্রকল্প গ্রেণ করার পার্াপামর্ সংমিষ্ট সকল
সংস্থার কাে কথদ্দক অগ্রগমে প্রমেদ্দবিন বেরীর ব্যবস্থা রাখার সুপামরর্ করা কযদ্দে পাদ্দর। (পয িদ্দবক্ষণ ১০.২.২১)

হাওর অঞ্চলের অবকাঠাল া ও জীবন ান উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংল াধিত)
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