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সংক্ষর্াজিী ৩: প্রেত্রল্পি ক্রয় ো্ যক্রত্রম চিচিএ/চিচিআি/চবশ্বব্যাংে গাইিলাইন এি চবচধসমূহ অনুসিণ সংক্রান্তক্রয়চুচক্ত ি্ যাত্রলািনা জিেচলস্ট ---------------------------------------------------------------------------------- 71
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নিব যোহী েোর েংরক্ষপ
বাাংলাদেদশর েরক্ষণ ও েরক্ষণ পরিমাাংদশ বদগাপসাগর সহ রবস্তীণ য উপকূল রবরাজমান। ববরিক উষ্ণতা বৃরি ও জলবায়ুর
ক্রমবর্ যমান পররবতযদনর ফদল গ্রীষ্ম ও বর্ যাকাদল বাাংলাদেদশর উপকূলীয় এলাকায় ঝড় ও জরলোচ্ছ্বোরের মদতা প্রাকৃরতক দুদ্ যাগ
সাংঘটিত হদয় আসদে। ্ার ফলশ্রুরতদত মানুদর্র জান মাল ও গৃহপারলত গবারে পশুর ব্যাপক ক্ষরত সারর্ত হদে। উদেরখত ক্ষয়ক্ষরত করমদয় আনার লদক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার তাঁর রনজস্ব তহরবল ও রবরভন্ন সাহায্য সাংস্থার সারব যক অর্ যায়দন ঘূরণ যঝড়
ও জদলাচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ করদে। জনরহতকর এই প্রকল্পটির সময়াে ২০১৫ ররেঃ সর্দক ২০২১
ররেঃ প্ যন্ত।
প্রকল্পটির সমাট অনুদমারেত ব্যয় ২৯৩৫.০০ সকাটি টাকা, তন্মদে বোংলোরদর্ েরেোর নদরে ১০.০০ সকাটি টাকা এবাং প্রকল্প সাহায্য
নহরেরব প্রোনি ২৯২৫.০০ সকাটি টাকা। প্রর্ম সাংদশারর্ত DPP অনুসাদর অনুদমারেত ব্যয় ৩১৭০.৭৬ সকাটি টাকা তন্মদি বাাংলাদেশ
সরকাদরর অবোন ১০.০০ সকাটি টাকা এবাং প্রকল্প সাহায্য ৩১৬০.৭৬ মেোটি টোেো। এলনজইনডর ২০১২ েোরলর মরট নর্নডউল
অনু্োয়ী DPP প্রস্তুি েরো হরয়নিল। নেন্তু ২০১৫ এবং ২০১৮ েোরল বোস্তনবে অবস্থোর পনররপ্রনক্ষরি এলনজইনড িতুি মরট নর্নডউল
প্রস্তুি েরর। এই পনরবিযরির ফলস্বরূপ প্রেরের েোনব যে মূল্য বৃনি পোয়। প্রেরের প্রোরম্ভেোল মর্রে ২০১৯ নরোঃ প্ যন্ত ক্রমপুনিি
ব্যয় ১২১৫২৫.৭৫ মেোটি টোেো ্ো প্রেরের অনুরমোনদি ব্যরয়র মোত্র ৩৮.৩৩%। প্রেরের এনপ্রল ২০২০ প্ যন্ত এলনজইনডর অগ্রগনি
প্রনিরবদরির নবরবচিোয় সভৌত অগ্রগরত ৪৮.৮৩% এবাং আরর্ যক অগ্রগরত ৪৫.৪৬%।
এলরজইরির রহতকর এই প্রকদল্পর মূল উদেশ্য ঘূরণ যঝড়, জদলাচ্ছ্বাস রকাংবা প্রাকৃরতক দুদ্ যাদগর সময় অসহায় জনদগাষ্ঠী ও গৃহপারলত
গবারে পশুদের বহুমুখী আশ্রয়দকদন্দ্র রাখার মােদম তাদের জীবন রক্ষা করা এবাং রনরাপে সমদয় একই অবস্থাদন প্রার্রমক রশক্ষা
কা্ যক্রম, ইরপআই কমযসূরি, করমউরনটি রিরনক এবাং সদিতনতা ও রবরভন্ন আয়মুখী প্ররশক্ষণ কা্ যক্রম পররিালনা করা।
রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত ৫৫৬ টি নতুন বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মদে ৩৬ টির রনমযাণ কাজ এবাং সাংস্কাদরর জন্য রিরিত ৪৫০
টি রবদ্যমান বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মদে ২১০ টির কা্ যক্রম সমাপ্ত হদয়দে। উদেরখত তথ্য রবদবিনায় এই প্রকদল্পর সভৌত
অগ্রগরত ৪৮%।
প্রদকৌশলগত প্ যদবক্ষদণর মােদম ৫২ টি নতুন এবাং ৪৯ টি রবদ্যমান আশ্রয়দকন্দ্র পররেশযন করা হয়। তার মদে নতুন আশ্রয়দকদন্দ্রর
concrete strength, Re-bar strength সিক করা হদয়দে ্া সঠিক পাওয়া রগদয়দে। অন্যরেদক বারলর লবনাক্ততা পরীক্ষা
কদর ২০% কাদজর লবনাক্ততা পাওয়া ্ায় ্ার মদে অরর্কাাংশই রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্র। অন্যরেদক রবদ্যমান স্ ৪৯ টি
আশ্রয়দকন্দ্র পররেশযন করা হদয়দে তাদত সেয়াদল crack, েরজা আঁকাবাঁকা, প্লাষ্টার উচু রনচু, প্লাষ্টার সভজা, রনিতলার সমদঝদত
সকার্াও সকার্াও crack ও উচু রনচু রবদ্যমান পাওয়া রগদয়দে। এখাদন উদেখ্য স্, পররবীক্ষণ কাদজর টিম রলিার ও প্রদকৌশলী
প্রকদল্পর কাদজর সাইট পররেশযন কদরদেন।
MDSP প্রকদল্পর সাদর্ সাংরিষ্ঠ এবাং প্রকল্প সম্পদকয অবরহত মাঠ প্ যাদয়র ব্যরক্তবদগরয মতামত গ্রহণ করা হয়। মতামত রবদির্দণ
সেখা ্ায় স্, কাদজর অগ্রগরত রনমযাণার্ীন ৫১.৮৫% এবাং রনমযাণ হদয়দে ৪৮.১৫%। সাংদ্াগ সড়দকর সমাট রনমযাণার্ীন ৪১%,
রনমযাণ হদয়দে ১১.১১% এবাং রনমযাণ হয়রন ৪৮.১৫%। এোড়াও রিজ/কালভাট য রনমযাণ হয়রন ৮১.৪৮% এবাং রনমযাণ হদয়দে ১৯%।
বহমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্র জোিীয় নবদুুৎ ও মেৌর নবদুুৎ েরবোরহর মোরেরম প্ররয়োজিীয় আরলোর ব্যবস্থো নিনিি েরো হরয়রি।
বহমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র স্থোপরির পোর্োপোনর্ এলোেোয় পোেো রোস্তো ও েোলেোট য নিনমযি হওয়োর ফরল ্োিোয়োি ব্যবস্থো ও
পনররবরর্র দূশ্যমোি উন্নয়ি েংঘটিি হরয়রি। ্োর ফলশ্রুনিরি কৃনষ পণ্য স্থোিীয় বোজোরর সুষ্ঠুেোরব বোজোরজোিেররণর সূবণ য সুর্োগ
সৃনি হওয়োয় উক্ত এলোেোর কৃষেগণ িোরদর উৎপোনদি পরণ্যর ন্যোয্য মৃল্য পোরে। পোর্োপোনর্ দনরদ্র্ু জিগরণর ব্যোপে েমযেংস্থোরির
সুর্োগ সৃনি হরয়রি। স্থোিীয় প্রধোি রোস্তো পোেো হওয়োর েোররণ অরিরেই ্োিবোহি চোনলরয় জীনবেো নিব যোহ েররি। বষ যো মমৌসুরম
এই এলোেোর জিেোধোররণর চলোচল েহজির হরয়রি।
অনধেোংর্ িতুি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র মোিেম্মিেোরব নিমযোণ েরো হরয়রি। নবদ্যমোি বহমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর তুলিোয় িতুি
নিনমযি বহমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্র েম ত্রুটি পনরলনক্ষি হরয়রি। পনরদর্যিকৃি ১০১ টি বহমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর মরে ৬৬ টি
আশ্রয়রেরন্দ্রর (২৭ টি িতুি ও ৩৯ টি নবদ্যমোি) েোমোন্য ত্রুটি পোওয়ো মগরি।
স্কুল রশক্ষক, করমটির সেস্যবৃন্দ, উপদেষ্টা ফাময এবাং এলরজইরির প্রদকৌশলীসের তত্ত্বাবর্াদন রনরমযত কাদজর গুনগতমান ভাদলা
বদল পররলরক্ষত হদয়দে। তদব কদয়কটি বহুমূখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র পারন সরবরাহ ব্যবস্থায় ত্রুটি লক্ষে করা সগদে। পারন সরবরাদহর
ত্রুটির কারদণ রবদ্যমান টয়দলটগুদলা সঠিকভাদব পররেন্ন রাখা সম্ভব হদে না। আশ্রয়দকদন্দ্রর ইদটর গাঁথুরনদত লবনাক্ততা পাওয়া
সগদে। বহুমূখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রোম্প ও রিঁরড়র মাঝখাদন কলাপরসবল সগট না র্াকায় দূঘ যটনা ঘটার সম্ভাবনা রদয়দে।
বহুমূখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সীমানা প্রািীর না র্াকার কারদণ প্রায়শই রনরাপত্তার ব্যাঘাত ঘদট। জনসাংখ্যার অনুপাদত প্ যাপ্ত
সাংখ্যক আশ্রয়দকন্দ্র না র্াকার ফদল এলাকার সমস্ত জনসার্ারণ আশ্রয়দকদন্দ্র দুদ্ যাগকালীন সময় সুষ্ঠুভাদব আশ্রয় রনদত পাদর না।
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পণ্য ও কা্ য ক্রদয়র জন্য e-gp এর মােদম েরপত্র আহবান করা হয়। আশ্রয়দকন্দ্রগুরল রনমযাণ ও সাংস্কাদরর জন্য ২০ টি (১৪ টি
প্যাদকজ নতুন আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর জন্য এবাং ৬ টি রবদ্যমান আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়দনর জন্য) প্যাদকদজর মােদম েরপত্র আহবান
করার কর্া উদেখ রদয়দে। সসখাদন বাস্তদব, National Competitive Bidding (NCB) এর মােদম ৩ টি গ্রুদপ এবাং
International Competitive Bidding (ICB) এর মােদম ৫ টি গ্রুদপ সমাট ২৫০ টি নতুন আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর জন্য
েরপত্র আহবান করা হয়। অরতসম্প্ররত ৬ টি প্যাদকদজর মােদম নতুন ৩০৬ টি আশ্রয়দকদন্দ্রর রনমযাণ কাদজর কা্ যাদেশ প্রোন
করা হয়। রকন্তু কাজ এখনও শুরু হয়রন।
প্রকদল্পর প্রর্ান কা্ যক্রম হল ৫৫৬ টি নতুন বহুমূখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ, ৪৫০ টি রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্রর উন্নয়ন, ১৮২
রকদলারমটার সাংদ্াগ সড়ক রনমযাণ এবাং ৬৫৬ রমটার রিজ/কালভাট য রনমযাণ। প্রকল্পটি ্র্ারীরত এর উদেদশ্য প্ররতপালন কদর
কা্ যক্রম পররিারলত করদে মদময প্রতীয়মান হদয়দে।
পররদশদর্ বলা ্ায়, বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য বাস্তবায়নদ্াগ্য নীরতমালা বতরর ও আরর্ যক বরাদের
সাংস্থান র্াকা উরিত; প্রর্ান সড়দকর সাদর্ সাংদ্াগ সড়ক বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র অবরস্থত রোম্প প্ যন্ত করা েরকার; বহুমুখী
দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র অবরস্থত অদকদজা টিউবওদয়লসমূহদক পারন উদত্তালদনর জন্য সিল করা প্রদয়াজন এবাং স্দহতু রিদসম্বর
২০১৯ প্ যন্ত প্রকদল্পর সভৌত ও আরর্ যক অগ্রগরত ্র্াক্রদম শতকরা ৪৮ ও ৩৮.৩৩ ভাগ মাত্র সসজন্য িলমান প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাদব
সমাপদনর রনরমদত্ত একটি সমরিত সময়রভরত্তক কমযপররকল্পনা (Comprehensive Time Bound Action Plan) প্রস্তুত
কদর প্রকদল্পর সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন পূব যক সকল সাংস্থার রনকট সপ্ররণ করণ ও সস অনু্ায়ী প্রকল্প কর্তযপক্ষদক প্রদয়াজনীয়
ও সিাজ মরনটররাং রনরিত করার জন্য উদদ্যাগ সনয়া উরিত। রবদশর্ প্রদয়াজদন প্রকদল্পর সময়াে এক বের বৃরি করা স্দত পাদর।
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মানরিদত্র বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্প (এমরিএসরপ) ভুক্ত ৯ টি সজলা
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Acronym
CPM

Critical Path Method

CPTU

Central Procurement Technical Unit

DCI

Data Collecting Instrument

DPA

Direct Project Aid

DPP

Development Project Proposal

EPI

Expanded Program of Immunization

FGD

Focus Group Discussion

GOB

Government of Bangladesh

ICB

International Competitive Bidding

IMED

Implementation Monitoring and Evaluation Division

KII

Key Informant Interview

LGED

Local Government Engineering Department

MDSP

Multipurpose Disaster Shelter Project

NCB

National Competitive Bidding

PPA

Public Procurement Acts-2006

PPR

Public Procurement Rules-2008

RDPP

Revised Development Project Proposal

RPA

Reimbursable Project Aid

SWOT

Strength, Weakness, Opportunity and Threat

WB

World Bank
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প্রর্ম অেোয়: প্রেরের নবস্তোনরি বণ যিো
১.১ পটভূনম
বাাংলাদেশ একটি উব যর পরলযুক্ত সেশ ্ার মে রেদয় ্মুনা, িহ্মপুত্র ও সমঘনা নেী সহ আরও প্রায় ৫০ টির মদতা সোট নেী প্রবারহত
হদয়দে। এই সেদশর েরক্ষণ ও েরক্ষণ পরিমাাংদশ বদগাপসাগর রবস্তীণ য উপকূল। গ্রীষ্ম ও বর্ায কাদল মাদঝ মাদঝ উপকূলীয় এলাকায়
সামুরিক ঝড় ও জরলোচ্ছ্বোরের মদতা প্রাকৃরতক দুদ্ যাগ সেখা ্ায়। এদত মানুদর্র জান মাল ও গবারে পশুর ব্যাপক ক্ষরত সারর্ত
হয়। উদেরখত রবর্য়ারে রবদবিনায় সরদখ সরকারর রনজস্ব ও রবরভন্ন সাহায্য সাংস্থার অর্ যায়দন বহুমুখী ব্যবহাদরর জন্য ঘূরণ যঝড় ও
জদলাচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ করা হদে। আশ্রয়দকদন্দ্র প্রাইমারী স্কুল কা্ যক্রম, করমঊরনটি রিরনক
এবাং দুদ্ যাদগর সময় জনসার্ারণ আশ্রয়গ্রহণ কদর। তাোড়া আশ্রয়দকদন্দ্র গবােী পশু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। এরই
র্ারাবারহকতায় দুদ্ যাগপ্রবণ এলাকায় রবিব্যাাংক বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্প (এমরিএসরপ) অর্ যায়দন সম্মত হয়। রিদসম্বর
১৬, ২০১৪ তাররদখ অনুদমােদনর পর বাাংলাদেশ সরকাদরর সাদর্ রবিব্যাাংদকর চুরক্ত সাক্ষররত হয়। উক্ত প্রকদল্প বররশাল, সভালা,
রপদরাজপুর, পটুয়াখালী, সফনী, সনায়াখালী, লক্ষ্মীপুর, িট্টগ্রাম ও কক্সবাজার, সমাট ৯ টি সজলার ৭৪ টি উপদজলায় ৫৫৬ টি নতুন
আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ, ৪৫০ টি রবদ্যমান আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়ন, ১৮২ রকদলারমটার সাংদ্াগ সড়ক এবাং ৬৫৬ রমটার রিজ/কালভাট য
রনমযাণ করা হদব। রিরপরপ সত ব্যয় র্রা হদয়রেল ২৯৩৫.০০ সকাটি টাকা তন্মদি রবিব্যাাংক ২৯২৫.০০ সকাটি টাকা এবাং বাাংলাদেশ
সরকার ১০.০০ সকাটি টাকা প্রোন করদব। প্রকদল্পর সময়ােকাল জানুয়ারর ২০১৫ ররেঃ হদত রিদসম্বর ২০২১ ররেঃ প্ যন্ত। রিরপরপদত
প্রস্তারবত প্রকদল্পর আরর্ যক বরাে ২০১২ সাদলর এলরজইরির সরট রশরিউল অনুসাদর প্রস্তুত করা হদয়রেল। পরবতীদত ২০১৫ সাদল
এবাং ২০১৮ সাদল এলরজইরির নতুন সরট রশরিউল প্রস্তুত করা হয়। তাই নতুন সরট রশরিউল অনুসাদর কাদজর এরিদমট করা
প্রদয়াজন হওয়ায় রিরপরপ সাংদশার্দনর প্রদয়াজনীয়তা সেখা সেয়। তাই রিরপরপ প্রর্ম সাংদশার্ন করা হয়।
১ম সাংদশারর্ত রিরপরপ অনু্ায়ী এই প্রকদল্প ব্যয় র্রা হদয়দে ৩১৭০.৭৬ সকাটি টাকা ্াদত রবিব্যাাংক ৩১৬০.৭৬ সকাটি টাকা
এবাং বাাংলাদেশ সরকার ১০.০০ সকাটি টাকা অর্ যায়ন করদব।
আরর্ যক বরাে প্রারপ্তর পররদপ্ররক্ষদত প্ররত বের পরামশযক (ব্যরক্ত/ফাময) রনদয়াদগর মােদম বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
(আইএমইরি) এর পররবীক্ষণ সসক্টরসমূদহর আওতায় রবরভন্ন মন্ত্রণালয়/রবভাদগর রনব যারিত িলমান প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ
পররিালনা কদর র্াদক।
প্ররত বেদরর ন্যায় িলরত অর্ যবেদরও (২০১৯-২০২০ ররেঃ) আইএমইরি কর্তযক পরামশযক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগর মােদম রকছু গুরুত্বপূণ য
প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা পররিালনার উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দে। িলরত অর্ যবেদর আইএমইরির পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
সসক্টর-৩ এর মােদম স্থানীয় সরকার রবভাদগর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরর্েপ্তর কর্তযক বাস্তবায়নার্ীন বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্পটি রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা পররিালনার জন্য ০৫/০১/২০২০ ররেঃ তাররদখ পরামশযক প্ররতষ্ঠান মাইিাস এর
সাদর্ চুরক্ত সম্পােন করা হদয়দে।
১.১.১ প্রকদল্পর নাম
১.১.২ উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ
১.১.৩ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা
১.১.৪ বাস্তবায়নকাল
রিরপরপ
মূল
১ম সাংদশারর্ত

: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্প (এমরিএসরপ)
: স্থানীয় সরকার রবভাগ, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
: স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরর্েপ্তর
:
অনুদমােদনর তাররখ
রিদসম্বর ২০১৪
আগষ্ট ২০১৯

প্রকল্প শুরুর তাররখ
১ জানুয়ারর ২০১৫
১ জানুয়ারর ২০১৫

প্রকল্প সমারপ্তর তাররখ
৩১ রিদসম্বর ২০২১
৩১ রিদসম্বর ২০২১

১.১.৫ প্রকল্পভুক্ত সজলা ও উপদজলা
প্রকল্পটির কা্ যক্রম ২টি রবভাদগর ৯টি সজলার ৭৪ টি উপদজলায় রবস্তৃত। রবভাগ, সজলা, উপদজলার নাম রনদের সারণীদত সেওয়া
হল :
রবভাগ
সজলা
বররশাল বররশাল
সভালা
পটুয়াখালী
রপদরাজপুর
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

উপদজলা
বাবুগঞ্জ, বাদকরগঞ্জ, বানারীপাড়া, বররশাল সের, সগৌরনেী, রহজলা, সমদহরন্দগঞ্জ, মুলােী, উরজরপুর
সভালা সের, িরফোশন, লালদমাহন, মনপুরা, তজুমরেন, সেৌলতখান, সবারহান উরেন
গলারিপা, েশরমনা, কলাপাড়া, রমজযাগঞ্জ, পটুয়াখালী সের, দুমরক, বাউফল, রাগাবালী
ভান্ডাররয়া, কাউখালী, মঠবাড়ীয়া, সনোরাবাে, নারজরপুর, রপদরাজপুর সের, ইন্দুরকানী
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রবভাগ
িট্টগ্রাম

সজলা
িট্টগ্রাম
কক্সবাজার
সফনী
সনায়াখালী
লক্ষ্মীপুর

উপদজলা
সন্দ্বীপ, সলাহাগাড়া, সাতকারনয়া, পটিয়া, িন্দনাইশ, সবায়ালখালী, বাঁশখালী, সীতাকুন্ড, রাউজান,
রাঙ্গুরনয়া, মীরসরাই, হাটহাজারী, ফটিকেরড়, আদনায়ারা, কণ যফূরল
কুতুবরেয়া, কক্সবাজার সের, িকররয়া, সপকুয়া, মদহশখালী, রামু, উরখয়া, সটকনাফ
োগনভূঞা, োগলনাইয়া, সসানাগাজী, সফনী সের, পরশুরাম, ফুলগাজী
সুবণ যির, করবরহাট, সসানাইমুড়ী, সনায়াখালী সের, িাটরখল, সবগমগঞ্জ, সকাম্পানীগঞ্জ, হারতয়া,
সসনবাগ
কমলনগর, রামগরত, রামগঞ্জ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর সের

১.১.৬ প্রেরের লক্ষে ও উদেশ্য
প্রকল্পটির প্রর্ান উদেশ্য হল(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

উপকূলীয় রনব যারিত সজলাসমূদহর জনদগাষ্ঠীদক প্রাকৃরতক দুদ্ যাদগর ঝরুঁ ক সর্দক রক্ষা;
ঘূরণ যঝড় ও জদলাচ্ছ্বাদসর সময় গৃহপারলত জীব-জন্তুসহ মানুর্ ও তাদের সম্পদের রনরাপে আশ্রয় প্রোন;
প্রার্রমক/অন্যান্য রশক্ষার সুরবর্া সৃরষ্টর মােদম সকদলর জন্য রশক্ষার সুদ্াগ প্রোন;
সভৌত অবকাঠাদমা রনমযাণ এবাং আশ্রয়দকন্দ্র ব্যবহাদরর মােদম প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষভাদব কমযসাংস্থাদনর সুদ্াগ সৃরষ্ট; এবাং
রবরভন্ন সামারজক ও সরকারর কমযসূরি স্মন- সম্প্রসাররত টিকাোন কমযসূরি (ইরপআই), এনরজও প্ররশক্ষণ ইতোরের
মােদম সামারজক সুরবর্া প্রোদনর সুদ্াগ সৃরষ্ট।

১.২ রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর উদেশ্য
এই প্রকদল্পর পরবীক্ষণ সমীক্ষার প্রর্ান উদেশ্যসমূহ রনেরূপ:
ক) এই প্রকদল্পর রবরভন্ন আইদটদমর কাদজর আরর্ যক ও সভৌত লক্ষেমাত্রা এবাং অরজযত অগ্রগরত প্ যাদলািনা করা এবাং সকানরূপ
রবচুেরত হদল এর কারণসমূহ রনণ যয় করা;
খ) বাস্তবারয়ত কাজসমূদহর গুণগত মান প্ যাদলািনা করা এবাং সকানরূপ রবচুেরত হদল এর কারণসমূহ রিরিত করা;
গ) প্রকদল্পর প্রর্ান প্রর্ান কাজসমূদহর (্র্া- বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ, রবদ্যমান দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর উন্নয়ন, সাংদ্াগ
সড়ক, রিজ/কালভাট য রনমযাণ ইতোরে) বতযমান অবস্থা প্ যদবক্ষণ এবাং বতযমান কা্ যকাররতা সম্পদকয মন্তব্য প্রোন; এবাং
ঘ) প্রকল্পটির মােদম সুরবর্াদভাগীদের কমযসাংস্থান সৃরষ্ট, করমউরনটি স্বাস্থে সসবা, রশক্ষা ইতোরে সুরবর্ারে পররবীক্ষণ করা।
১.৩ প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশার্ন, ব্যয় ও সময়াে হ্রাস/বৃরি
প্রকল্পটি রবিব্যাাংক ও বাাংলাদেশ সরকাদরর অর্ যায়দন বাস্তবারয়ত হদে। রনদের েদক প্রকল্প ব্যয় সেখাদনা হল:
রিরপরপ

রবিব্যাাংক

মূল (অনুদমােন
রিদসম্বর ২০১৪)

২৯২৫০০.০০

১ম সাংদশারর্ত
(অনুদমােন আগি
২০১৯)

৩১৬০৭৬.০০

বাাংলাদেশ
সরকার
(রজওরব)
১০০০.০০
১০০০.০০

সমাট

সময়াে

২৯৩৫০০.০০

১ জানুয়ারর ২০১৫
সর্দক
৩১ রিদসম্বর ২০২১
১ জানুয়ারর ২০১৫
সর্দক
৩১ রিদসম্বর ২০২১

৩১৭০৭৬.০০

(লক্ষ টাকায়)
হ্রাস/বৃরি

প্রকল্প সময়াদের
পররবতযন হয়রন।

সকান

প্রকদল্পর রনমযাণ ব্যয় ২০১২
সাদলর ের অনু্ায়ী মূল
রিরপরপদত অন্তভুযক্ত হদয়রেল।
রকন্ত ২০১৫ ও ২০১৮ সাদল
এলরজইরি নতুন ের হার
প্রণয়ন কদর।
ফদল সাংদশারর্ত রিরপরপ সত
প্রকল্প ব্যয় ৮.০৩% বৃরি করা
হদয়দে।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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১.৪ অর্ যোয়রির অবস্থো (মূল/েংরর্োধি এর হ্রোে/বৃনির হোর)
প্রেেটি নবশ্বব্যোংে এর অর্ যোয়রি বোস্তবোনয়ি হরে। ২০১৪ েোরলর নডরেম্বর মোরে প্রেেটির নডনপনপ অনুরমোনদি হয় ্োর মরট
নর্নডউল নিল ২০১২ েোরলর। পরবিীরি এলনজইনডর ২০১৫ েোরল ও ২০১৮ েোরল িতুি মরট নর্নডউল হওয়োয় ১ম সাংদশারর্ত
রিরপরপ প্রস্তুত করা হয় ্াদত ৮.০৩% ব্যয় বৃরি র্রা হদয়দে। এলরজইরির সরট রশরিউল এর পররবতযদনর কারদন এ বৃরির প্রদয়াজন
হয়।
প্রকল্প পররিালক, এমনডএেনপ হদত নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত প্রকদল্পর আরর্ যক ও সভৌত কাদজর অগ্রগরতর প্ররতদবেন সাংগ্রহ করা হয়।
প্রকদল্পর শুরু হদত নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত অগ রভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রনদের সারণীদত সেয়া হদলা:
েোরণী ১.১: প্রেরের আনর্ যে ও মেৌি েোরজর পনরমোণ ও অগ্রগনি
(লক্ষ টাকায়)
ক্ররমক
নাং
১
২

৩

১ম সাংদশারর্ত রিরপরপ অনু্ায়ী
অগ
রজওরব সাংস্থাপন ব্যয়:
সবতন ভাতারে ও অন্যান্য
সভৌত কাজ:
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংদ্াগ
সড়ক, কালভাট য এবাং সলাপ প্রদটকশন
রনমযাণ
রবদ্যমান দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়ন

৮
৯

Social & Environment
Management
Establishment of Project
Management Office at H.Q.
& Field Office
্ানবাহন ও অরফস ইকুইপদমন্ট
সসবা ও সরবরাহ
সমরামত, সাংরক্ষণ ও পুনব যাসন
রিজাইন, সুপাররভশন এবাং ব্যরক্ত
পরামশযক
M & E Consultant

10

Outsourcing Support Staff

11
12

Foreign + Local Training
Consultancy Services for
Future Project Preparation
Procurement
Panel
Consultants
Price Contingency
Physical Contingency
সব যদমাট=

৪
৫
৬
৭

13
14
15

পররমাণ
জোে

ব্যয়

ক্রমপুরঞ্জত অগ্রগরত
রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত
বাস্তব
ব্যয়

১০০০.০০

জোে

২৮৪.৫৯

৫৫৬ টি

২৭৫৭১২.৪১

৩৬ টি সমাপ্ত
২১৩ টি িলমান

১০২২৬৩.১৪

৪৫০ টি

৯০৩৯.০০

২১০ টি সমাপ্ত
২৪০ টি িলমান

৪৬৫৭.৪৫

জোে

১০.০০

০.০০

১টি

৫০০.০০

০.০০

১২১টি+২৪৩টি
জোে
জোে
৫৬৫৮এমএম
(৭২ মাস)
৫৭০ এমএম (৭২
মাস)
২১১২ এমএম
(৭২ মাস)
জোে

১৯৩০.০০
৫৭২.০১
৩০০.০০

১১৫টি+২০৬টি
জোে
জোে

১৫২৯.৬৮
৩৩৫.৫৫
৪১.৩৫

১১৩৪০.৫৬

৩৯৮২ এমএম

৭৯৫৯.৯১

২৩০০.০০

৩১৪ এমএম

১০৭৮.৪৭

১১৯১.১৮

১২৫১ এমএম

৭০৫.৭৫

৮৫৫.০০

জোে

২৬৩.৫৫

১৮০ এমএম

২৯০.৬৮

১০৮০ চদন

১০৩৫.১৬

জোে
জোে

১১০০০.০০
০.০০
৩১৭০৭৬.০০

০.০০
জোে

১০৩৫.১৬
০.০০
০.০০
১২১৫২৫.৭৫

উৎস: প্রকল্প অরফস (এলরজইরি), অনুসরণ: আইএমইরি েক-০৩
উপদরাক্ত সারণীদত সেখা ্াদে, নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত প্রস্তারবত ৫৫৬ টি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংদ্াগ সড়ক, কালভাট য
এবাং সলাপ প্রদটকশন এর মদে ২৪৯ টি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ হাদত সনওয়া হদয়রেল (সাররণদত সাংদ্াগ সড়ক,
কালভাট য এবাং সলাপ প্রদটকশন এর পররমাণ উদেখ সনই)। তন্মদে ৩৬ টির কাজ সশর্ হদয়দে এবাং ২১৩ টির কাজ িলমান রদয়দে।
অবরশষ্ট ৩০৭ টির কাজ এখদনা আরম্ভ করা হয়রন। রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত এ খাদত ১০২২৬৩.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দে ্া শতকরা
৩৭.০৯ ভাগ। রিদসম্বর ২০২১ সাদলর মদে বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ সশর্ করদত হদব। প্রস্তারবত ৪৫০ টি রবদ্যমান
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর উন্নয়ন কাদজর মদে ৪৫০ টির কাজ হাদত সনয়া হদয়দে এবাং ২১০ টির কাজ সশর্ হদয়দে এবাং ২৪০
টি িলমান রদয়দে। এদত ব্যয় হদয়দে ৪৬৫৭.৪৫ লক্ষ টাকা ্া রিরপরপদত প্রস্তারবত ব্যদয়র ৫১.৫৩%। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর
প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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প্রস্তারবত সাংদ্াগ সড়ক ও রিজ/কালভাদট যর পররমাণ উদেরখত সাররণদত উদেখ সনই। তাই এ ব্যাপাদর সকাদনা মতামত সেয়া ্াদে
না। এলরজইরি কর্তযক প্রস্তুতকৃত সাররণদত রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত সভৌত অগ্রগরত ৪৮% এবাং আরর্ যক অগ্রগরত ৩৮.৩৩% বদল
উদেখ করা হদয়দে। কাজটি র্ীরগরত হওয়ার কারণ: সকার্াও সকার্াও সাইট সপদত সেরর হদয়দে, স্থোিীয় েমস্যো নিল, এেই
ঠিেোদোর মে ২০ মর্রে ২৫ টি প্ যন্ত েোজ মদয়ো হরয়রি িোই ঠিেোদোর েঠিে েমরয় েোজ মর্ষ েররি পোররনি।
প্রকদল্পর সময়াে রিদসম্বর ২০২১ সাদল সশর্ হদয় ্াদব। রনরে যষ্ট সমদয়র মদে প্রকল্পটি সশর্ করদত হদল ৬৫% সর্দক ৭০% অগ্রগরতর
প্রদয়াজন রেল। ফদল প্রকদল্পর অগ্রগরত লক্ষমাত্রার সিদয় রপরেদয় আদে।
১.৫ প্রেরের প্রধোি প্রধোি েোজেমূহ
নডনপনপ

নতুন আশ্রয়দকন্দ্র
রনমযাণ
৫৫৬ টি
৫৫৬ টি

মূল
১ম েংরর্োনধি

রবদ্যমান আশ্রয়দকন্দ্র
উন্নয়ন
৪৫০ টি
৪৫০ টি

রিজ/কালভাট য
রনমযাণ
৫০০ রমটার
৬৫৬ রমটার

সাংদ্াগ সড়ক
রনমযাণ
৫৫০ রকদলারমটার
১৮২ রকদলারমটার

১.৬ প্রেরের অংগ নেনিে লক্ষুমোত্রো
প্রেরের অংগ নেনিে লক্ষুমোত্রো নিরে প্রদি হল:
(লক্ষ টোেোয়)
অংরগর িোম
রাজস্ব ব্যয়:
েমযেিযোরদর মবিি
েমযচোনররদর মবিি
েোিোনদ:
নর্ক্ষো েোিো
বোনড় েোড়ো
মুর োরফোি
শ্রোনন্ত নবরিোদি েোিো
উৎেব েোিো
নচনেৎেো েোিো
দোনয়ত্বেোর েোিো
টিনফি েোিো
্োিোয়োি েোিো
বোংলো িববষ য েোিো
মপ্রষণ েোিো এবং অন্যোন্য
উপরমোট:
েরবরোহ ও মেবো:
ভ্রমণ েোিো
বদনল ব্যয়
ডোে
মটনলরফোি
ফুোক্স এবং ইন্টোররিট
মরনজরের্ি নফ
নবদুুৎ
জ্বোলোিী ও গ্যোে
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পনরমোণ/ েংখ্যো
৭৫৬ জি-মোে
(man-month)
২৫২ জি-মোে
(man-month)

আরনডনপনপ অনুেোরর
নজওনব
প্রেে েোহোয্য

মমোট টোেো

৩১২.০০

-

৩১২.০০

৯২.০০

-

৯২.০০

মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে

৫.৫০
২০৫.০৬
৩.৫০
১০.৭৩
৬২.২৪
১৩.২০
৬.৬৮
০.৯০
২.২৭
৬.২৫
৭০.৬৯
৩৮৭.০০

মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে

২০৪.৫০
৪.৫০
-

-

২.০০
৩.৫০
১.৫০
১০.০০
২৭.০০
৫০.০০

৫.৫০
২০৫.০৬
৩.৫০
১০.৭৩
৬২.২৪
১৩.২০
৬.৬৮
০.৯০
২.২৭
৬.২৫
৭০.৬৯
৩৮৭.০০
২০৪.৫০
৪.৫০
২.০০
৩.৫০
১.৫০
১০.০০
২৭.০০
৫০.০০
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অংরগর িোম
মপররোল ও লুনিরেন্ট
মুদ্র্ণ ও বাঁধোই
মস্টর্িোনর, েীল এবং স্টুোম্প
বইপত্র ও েোমনয়নে
নবজ্ঞোপি
আপ্যোয়ি
েনপ/অনুনলনপ ব্যয়
েনম্পউটোর েোমগ্রী ও অন্যোন্য
ববরদনর্ে প্রনর্ক্ষণ
স্থোিীয় প্রনর্ক্ষণ
েনবষ্যৎ প্রেে প্রস্তুনির জন্য েিেোলরটনি েোজ
উপ-মমোট
প্রনেউররমন্ট পোরিল েিেোলরটন্ট
নডজোইি ও সুপোরনের্ি েিেোলরটনি েোনেযে:
নডজোইি, সুপোরনের্ি ও ইিনডনেজুয়োল
েিেোলরটন্ট ফর মনিটনরং অুোন্ড ইেোলুরয়র্ি
ম্যোরিজরমন্ট েোরপোট য েিেোলরটন্ট ফর মনিটনরং
অুোন্ড ইেোলুরয়র্ি
আউটরেোনে যং েোরপোটিংয স্টোফ েিেোলরটনি
মমরোমি, রক্ষণোরবক্ষণ ও পুিব যোেি:
মমোটর্োি
আেবোবপত্র
অনফে ও েনম্পউটোর েরন্জোম
উপ-মমোট:
মমোট রোজস্ব ব্যয়:
মূলধি ব্যয়:
েম্পদ েংগ্রহ: মমোটর্োি
১.১) মো প্ যোরয় পরীক্ষো ও মোি নিয়ন্ত্ররণর জন্য ৪
ডনিউনড ডোবল মেনবি নপেোপ
১.২) িত্ত্বোবধোরির জন্য মমোটর েোর
১.৩) ৪ ডনিউনড েোনেযে বোহি
১.৪) িত্ত্বোবধোরির জন্য মমোটর েোইরেল
উপ-মমোট
্ন্ত্রপোনি ও আেবোবপত্র:
মহনে নডউটি নডনজটোল ফরটোেনপয়োর
ফরটোেনপয়োর
েনম্পউটোর (ল্যোপটপ)
েনম্পউটোর (মডক্সটপ)
েোলোর নপ্রন্টোর
মলজোর নপ্রন্টোর
েনম্পউটোর েফটওয়ুোর
ফুোক্স, টিনে ও েুোরমরো, ইন্টোরেম, আইনেটি
েরিোম, নেনডও ডকুরমন্ট, মপ্রোরজক্টর ইিুোনদ
আেবোবপত্র
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

আরনডনপনপ অনুেোরর
নজওনব
প্রেে েোহোয্য
২৪৪.৫৫
৫.৭৫
১৩৮.৪৫
১.২৫
৩২.০০
৫.০০
৩.০০
৪৮.০০
৮০০.০০
৫৫.০০
২৯০.৬৮

পনরমোণ/ েংখ্যো
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
মর্োে
১৫০
নদি
১৭৭
নদি
১৭০ জি-মোে
(man-month)
-

মমোট টোেো
২৪৪.৫৫
৫.৭৫
১৩৮.৪৫
১.২৫
৩২.০০
৫.০০
৩.০০
৪৮.০০
৮০০.০০
৫৫.০০
২৯০.৬৮

২০৯.০০
-

১৭১৭.৬৯
১০৩৫.১৬

১৯২৬.৬৯
১০৩৫.১৬

১১৩৪০.৫৬

১১৩৪০.৫৬

-

২৩০০.০০

২৩০০.০০

-

১১৯১.১৮

১১৯১.১৮

১০০০.০০

২৭৭.০০
৮.০০
১৫.০০
৩০০.০০
১৭৮৮৪.৫৯

২৭৭.০০
৮.০০
১৫.০০
৩০০.০০
১৮৮৮৪.৫৯

১৫ টি

-

৬৭১.৫৬

৬৭১.৫৬

১ টি
১০ টি
৯৫ টি

-

২৮.৯০
৭৩৯.৪৫
১৫২.৭৫
১৫৯২.৬৫

২৮.৯০
৭৩৯.৪৫
১৫২.৭৫
১৫৯২.৬৫

১ টি
১০ টি
১৫ টি
১০০ টি
২ টি
১০০ টি
১৫ টি
১৯১ টি

-

১০৫ টি

- ৪০.০০

১০৮০ নদি
৫৬৫৮ জি-মোে
(man-month)
৫৭০ জি-মোে
(man-month)
২১১২ জি-মোে
(man-month)
২৬
মর্োে
মর্োে

৫.০০
৭.৭৯
১০.৮৮
৭৪.৫৫
২.৬০
২৪.৯৪
১০.০০
১০২.২১

৫.০০
৭.৭৯
১০.৮৮
৭৪.৫৫
২.৬০
২৪.৯৪
১০.০০
১০২.২১
৪০.০০
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অংরগর িোম

পনরমোণ/ েংখ্যো
এয়োরেনন্ডর্িোর
১০ টি
ওয়োেয মস্টর্রির জন্য প্ররয়োজিীয় নজনিেপত্র েহ
২০৭ বগ য নমটোর
য
র্োই গ্লোে এবং হোডয মবোড য পোটির্ি
উপ-মমোট
েোমোনজে ও পনররবর্ ব্যবস্থোপিো ব্যয়
মর্োে
ঢোেোয় েদর দির এবং মো প্ যোরয় প্ররজক্ট
১ টি
ম্যোরিজরমন্ট অনফে স্থোপি
িতুি দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র নিমযোণ
৫৫৬ টি
খোড়ো/আনুভূনমে েম্প্রেোরণেহ রবদ্যমান দুদ্ যাগ
৪৫০ টি
আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়ন
দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র রাস্তা/ নিজ/েোলেোট য ১৮২ নেোঃ নমোঃ, ৬৫৬
নিমযোণ/পুিনিমযোণ
নমোঃ
২৯০০০
ঢোল সুরক্ষো (slope protection)
উপ-মমোট:
মমোট মূলধি
(গ) প্রোইে েনন্টিরজনি
(ঘ) নফনজেুোল েনন্টিরজনি
উপ-মমোট:
েব যরমোট:

আরনডনপনপ অনুেোরর
নজওনব
প্রেে েোহোয্য
- ২০.০০
- ৩৯.৩৮
- ৩৩৭.৩৫
- ১০.০০
- ৫০০.০০

মমোট টোেো
২০.০০
৩৯.৩৮
৩৩৭.৩৫
১০.০০
৫০০.০০

- ২৫০৯৬৯.৪১
- ৯০৩৯.০০

২৫০৯৬৯.৪১
৯০৩৯.০০

- ২২৮৯৩.০০

২২৮৯৩.০০

১১০০০.০০
১০০০.০০

১৮৫০.০০
১৮৫০.০০
২৮৫২৬১.৪১ ২৮৫২৬১.৪১
২৮৭১৯১.৪১
২৮৭১৯১
১১০০০.০০
১১০০০.০০
০.০০
১১০০০.০০
৩১৬০৭৬.০০ ৩১৭০৭৬.০০

উৎে: আরনডনপনপ

প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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১.৭ প্রেরের েময-পনরেেিো ও ক্রয়
আরনডনপনপ অনুেোরর:
(লক্ষ টাকায়)
প্যোরেজ িং

েোরজর নববরি

ইউনিট

ইউনিট
ব্যয়

ঢোেোর েদর দির এবং মো প্ যোরয় প্ররজক্ট ম্যোরিজরমন্ট অনফে স্থোপি:
ঢোেোয় েদর দির এবং মো
এলনজইনড/এমনডএেনপ/ঢোেো/১৮প্ যোরয় প্ররজক্ট ম্যোরিজরমন্ট েংখ্যো
৫০০.০০
১৯/নব-১
অনফে স্থোপি
মমোট
রবদ্যমান দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়ন:
এলনজইনড/এমনডএেনপ/চট্ট/১৫নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্রর
েংখ্যো
১৩.৩৪
১৬/ডনিউ-১
উন্নয়ি
এলনজইনড/এমনডএেনপ/েক্স/১৫নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্রর
েংখ্যো
১৫.৭৫
১৬/ডনিউ-২
উন্নয়ি
এলনজইনড/এমনডএেনপ/মফিী/১৫নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্রর
েংখ্যো
২৭.৭০
১৬/ডনিউ-৩
উন্নয়ি
এলনজইনড/এমনডএেনপ/লক্ষী/১৬নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্রর
েংখ্যো
২৪.৪১
১৭/ডনিউ-৪
উন্নয়ি
এলনজইনড/এমনডএেনপ/মিোয়ো/১৬নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্রর
েংখ্যো
৩০.১১
১৭/ডনিউ-৫
উন্নয়ি
এলনজইনড/এমনডএেনপ/মেো/১৬নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্রর
েংখ্যো
২৩.৬৪
১৭/ডনিউ-৬
উন্নয়ি
মমোট =
নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্রর
উন্নয়ি

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পনরমোণ

ক্রয় পিনি

১

উন্মুক্ত
দরপত্র

প্রোক্কনলি
ব্যয়

মটন্ডোর
আহ্বোরির
িোনরখ

েম্ভোব্য িোনরখ
চুনক্ত েোক্ষররর েোজ মর্ষ েরোর
িোনরখ
িোনরখ

৩০-১২-২০১৯

৩০-০৩২০২০

৩০-১২-২০২১

১৭৩৩.০০

২৪-০১-২০১৭

১৯-০৬-২০১৭

৩১-০১-২০২০

১৮৮৯.৯২

০২-১০-২০১৮

২১-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

৫৫৪.০০

১৩-০৮-২০১৭

২৬-১০-২০১৭

৩০-১২-২০১৯

৭৩২.৩৮

০৪-০৩-২০১৮

২৭১০.১২

৩০-০৫-২০১৮

১৪১৮.৫৯

২০-০৯-২০১৮

৫০০.০০
৫০০.০০

১৩০
১২০
২০
৩০
৯০
৬০

উন্মুক্ত
দরপত্র
উন্মুক্ত
দরপত্র
উন্মুক্ত
দরপত্র
উন্মুক্ত
দরপত্র
উন্মুক্ত
দরপত্র
উন্মুক্ত
দরপত্র

৪৫০

৯০৩৮.৭১
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৩০-০৫২০১৮
১৬-০৯২০১৮
১০-০১-২০১৯

০৬-১২-২০১৯
২২-০৮-২০১৯
০৯-০৭-২০২০

(লক্ষ টাকায়)
প্যোরেজ িং (েোজ)

েোরজর নববরি

চলমোি িতুি আশ্রয় মেন্দ্র:
এলনজইনড/এমনডএে েংর্োগ
েড়ে,
নপ/মফিী/২০১৫-১৬/ েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
এিনেনব / এিডনিউ- েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
০১
নিমযোণ (মফিী)
এলনজইনড/এমনডএে েংর্োগ
েড়ে,
নপ/মফিী/২০১৫-১৬/ েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
এিনেনব /এিডনিউ- েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
০২
নিমযোণ (মফিী)
এলনজইনড/এমনডএে েংর্োগ
েড়ে,
য,
নপ/মফিী/২০১৫-১৬/ েোলেোট ঢোল সুরক্ষো
এিনেনব /এিডনিউ- েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
০৩1
নিমযোণ (মফিী)
এমনডএেনপ-II-৭- েংর্োগ
েড়ে,
এলনপআই-ওেোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
এিডনিউ-০১
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
নিমযোণ (বনরর্োল)
েংর্োগ
েড়ে,
এমনডএেনপ-II-৭েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
এলনপআই-ও
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
এিডনিউ-০২
নিমযোণ (মেোলো)
1

ইউনিট

ইউনিট ব্যয়
েোলেোরট যর
আশ্রয়
েোরর্ রোস্তো
মেন্দ্র
এবং ঢোল
সুরক্ষো

পনরমোণ
েোলেোরট যর
আশ্রয়
েোরর্ রোস্তো
মেরন্দ্রর
(নেোঃ নমোঃ)
েংখ্যো

ক্রয়
পিনি

েম্ভোব্য িোনরখ
চুনক্ত েোক্ষররর
িোনরখ

েোজ মর্ষ েরোর
িোনরখ

েংখ্যো

৩৮৭.৩২

৮৩.৬৯

৭

১.৬৭

NCB

২৮৫০.৯৯ ০১-০২-২০১৬

২৬-০৬-২০১৬

৩১-০৩-২০২০

েংখ্যো

৩৭৮.২২

১০৫.৬১

৬

২.৬৯

NCB

২৫৫২.২২ ২৪-০২-২০১৬

২৬-০৬-২০১৬

৩১-০৩-২০২০

েংখ্যো

৩৮৯.৪১

১০৩.৮৫

৬

১.২৮

NCB

২৪৬৯.৩৬ ২৪-০২-২০১৬

১৯-০৪-২০১৬

২৫-০৯-২০১৮

েংখ্যো

৪২০.৫২

১১২.৩৬

৫৮

৪৬.৩৫

ICB

২৯৫৯৮.১০ ২১-০৩-২০১৬

১০-১০-২০১৬

৩১-০৩-২০২০

েংখ্যো

৪৩৭.০৪

১২৩.৭৭

৪২

৯.৯০

ICB

১৯৫৮১.১০

২৪-০১-২০১৭

০৭-০২-২০২০

সমাপ্ত

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

প্রোক্কনলি ব্যয়

মটন্ডোর
আহ্বোরির
িোনরখ
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১৭-০৪-২০১৬

প্যোরেজ িং (েোজ)

এলনজইনড/এমনডএে
নপ/েক্স/১৪১৫/এিডনিউ-০৪
এলনজইনড/এমনডএে
নপ/লক্ষী/১৪১৫/এিডনিউ-০৬
এলনজইনড/এমনডএে
নপ/মিোয়ো/১৪১৫/এিডনিউ-০৯

েোরজর নববরি

েংর্োগ
েড়ে,
েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
নিমযোণ (েক্সবোজোর)
েংর্োগ
েড়ে,
েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
নিমযোণ (লক্ষীপুর)
েংর্োগ
েড়ে,
েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
নিমযোণ (মিোয়োখোলী)

ইউনিট

ইউনিট ব্যয়
েোলেোরট যর
আশ্রয়
েোরর্ রোস্তো
মেন্দ্র
এবং ঢোল
সুরক্ষো

ক্রয়
পিনি

প্রোক্কনলি ব্যয়

মটন্ডোর
আহ্বোরির
িোনরখ

েম্ভোব্য িোনরখ
চুনক্ত েোক্ষররর
িোনরখ

েোজ মর্ষ েরোর
িোনরখ

েংখ্যো

৪০৯.০১

৮৯.৪৬

৬২

২০.৯৭

ICB

২৭২৩৪.৩১ ২৮-০২-২০১৭

০৮-১০-২০১৭

৩০-০৬-২০২০

েংখ্যো

৪১৪.১১

১২৫.১১

৩৪

২০.৫৮

ICB

১৬৬৫৪.৬৬ ২৮-০২-২০১৭

২৮-০৯-২০১৭

৩০-০৬-২০২০

েংখ্যো

৪৩৯.৯১

ICB

১৬৭৪৫.৪৩

২৮-০২-২০১৭

০৯-১০-২০১৭

৩০-০৬-২০২০

১০৪.৭১

চলমোি িতুি আশ্রয়রেরন্দ্রর উপ-মমোট
অনুরমোদরির আওিোয় িতুি আশ্রয়রেন্দ্র:
েংর্োগ েড়ে,
এলনজইনড/এমনডএে
েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
নপ/পটু/১৪েংখ্যো
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
১৫/এিডনিউ-০৫
নিমযোণ (পটুয়োখোলী)
এলনজইনড/এমনডএে েংর্োগ েড়ে েহ
নপ/নপররো/১৪দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র েংখ্যো
১৫/এিডনিউ-০৭
নিমযোণ (নপররোজপুর)
এলনজইনড/এমনডএে েংর্োগ
েড়ে,
নপ/চট্ট/১৩েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
েংখ্যো
১৪/এিডনিউ-১০
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
নিমযোণ (চট্টগ্রোম)
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পনরমোণ
েোলেোরট যর
আশ্রয়
েোরর্ রোস্তো
মেরন্দ্রর
(নেোঃ নমোঃ)
েংখ্যো

৪৯৯.৭৭

১৩৫.০৫

৩৫

১২.৮৮

২৫০

১১৬.৩২

৩৬

৩১.৩৩

ICB

২২২২২.৯৪

২৬-০৬২০১৮

৩০-১১-২০১৯

৩০-১২-২০২১

১১৭৬৮৬.১৮

৫৩২.২৩

২৮১.৭৩

৫০

১০.৫২

ICB

২৯৫৭৫.১৩

২৬-০৬২০১৮

৩০-১১-২০১৯

৩০-১২-২০২১

৪৮৩.৮৭

১৬৪.০২

৭৩

৫.০০

ICB

৩৬১৪২.৩২

২৬-০৬২০১৮

৩০-১১-২০১৯

৩০-১২-২০২১
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প্যোরেজ িং (েোজ)

এলনজইনড/এমনডএে
নপ/মেো/১৪১৫/এিডনিউ-১১

েোরজর নববরি

েংর্োগ
েড়ে,
েোলেোট য, ঢোল সুরক্ষো
েহ দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
নিমযোণ (মেোলো)
এলনজইনড/এমনডএে েংর্োগ েড়ে েহ
নপ/চট্ট
/১৪- দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
১৫/এিডনিউ-৩-এ
নিমযোণ (েিক্রীট েহ
নস্টল
েোেচোর)
(চট্টগ্রোম)
এলনজইনড/এমনডএে েংর্োগ েড়ে েহ
নপ/চট্ট/১৪দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
১৫/এিডনিউ-৩-নব
নিমযোণ (েিক্রীট েহ
নস্টল
েোেচোর)
(চট্টগ্রোম)
উপ-মমোট=
(অনুরমোদরির
আওিোয় িতুি আশ্রয়
মেন্দ্র)
েব যরমোট=
(িতুি আশ্রয় মেন্দ্র)

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

ইউনিট

ইউনিট ব্যয়
েোলেোরট যর
আশ্রয়
েোরর্ রোস্তো
মেন্দ্র
এবং ঢোল
সুরক্ষো

পনরমোণ
েোলেোরট যর
আশ্রয়
েোরর্ রোস্তো
মেরন্দ্রর
(নেোঃ নমোঃ)
েংখ্যো

ক্রয়
পিনি

প্রোক্কনলি ব্যয়

মটন্ডোর
আহ্বোরির
িোনরখ
২৬-০৬২০১৮

েম্ভোব্য িোনরখ
চুনক্ত েোক্ষররর
িোনরখ

েোজ মর্ষ েরোর
িোনরখ

৩০-১১-২০১৯

৩০-১২-২০২১

েংখ্যো

৪৮৩.৬৬

১১৩.১৭

৯৭

১৮.৪৭

ICB

৪৯০০৫.৬৯

েংখ্যো

৪১৫.০০

০.০০

২৫

০.০০

ICB

১০৩৭৫.০১ ০৫-০২-২০১৯

৩০-১১-২০১৯

৩০-০৬-২০২১

েংখ্যো

৪২৮.২১

০.০০

২৫

০.০০

ICB

১০৭০৫.১৪ ০৫-০২-২০১৯

৩০-১১-২০১৯

৩০-০৬-২০২১

৩০৬

৬৫.৩২

১৫৮০২৬.২৩

৫৫৬

১৮২

২৭৫৭১২.৪১
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১.৮ লগ মেম
প্রেে েমোনির পনরেনেি িোনরখ: নডরেম্বর ২০২১
এই েোরমময প্রস্তুরির িোনরখ: আগস্ট ২০১৯
েোরমরমযর বণ যিো
প্রেরের লক্ষু
বোংলোরদরর্র
উপকূরল
বেবোেেোরী
েেল
মলোেজিরে নিরোপদ আশ্রয়
প্রদোি
প্রেরের উরেশ্যোবলী:
 উপকূলীয়
অঞ্চরলর
মলোেজি এবং িোরদর
গৃহপোনলি
প্রোণরদর
জীবি বাঁচোরি নিরোপদ
আশ্ররয়র েংখ্যো বৃনি
েরো;
 আশ্রয়রেরন্দ্রর
ম্োগোর্োগ
ব্যবস্থো
েহজির েরণ;
 প্রোর্নমে এবং অন্যোন্য
নর্ক্ষো েহজির েরো;
 গ্রোমীণ খোরি িোরী ও
পুরুরষর েমযেংস্থোি সৃনি
েরো; এবং
 েরেোরী ও নবনেন্ন
েোমোনজে
েমযসূচীর
আওিোয় ইনপআই ও
এিনজও
প্রনর্ক্ষরণর
মোেরম
স্বোস্থুরেবো
প্রদোি।
আউটপুট:
 পুরুষ ও মনহলোরদর জন্য
পৃর্ে ব্যবস্থোেহ িতুি
আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ;
 নবদ্যমোি আশ্রয়রেন্দ্র
উন্নয়ি; এবং
 আশ্রয়রেরন্দ্র েংর্োগ
েড়ে, নিজ/ েোলেোট য
নিমযোণ।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

বস্তুনিষ্ঠ পনরবিযির্ীল সূচে
প্ যরবক্ষণ পিনি
উরেরশ্যর লক্ষুমোত্রো
লক্ষুমোত্রোর প্ যরবক্ষণ
েনবষ্যরি প্রোকৃনিে দুর্ যোরগর  ক্ষনি
জনরপ
ক্ষয়ক্ষনি েমোরিো
প্রনিরবদি
 নবনবএে
প্রেোব
মূল্যোয়ি
 আশ্রয়রেরন্দ্রর
ধোরণ
ক্ষমিো বৃনি েরর জিগণ
ও পশু েম্পরদর জীবি
বাঁচোরিো;
 ঘূনণ যঝরড়র
ক্ষনি
হ্রোেেরণ;
 প্রোর্নমে
নর্ক্ষোয়
অংর্গ্রহণ বৃনি; এবং
 দনরদ্র্
জিরগোষ্ঠীর
েমযেংস্থোি বৃনি।

গুরুত্বপূণ য পূব যোনুমোি
লক্ষুমোত্রোর পূব যোনুমোি

লক্ষু ও উরেরশ্যর েমন্বয়:
 পনরেংখ্যোিগি িথ্য;  বোৎেনরে প্ যোি অর্ য বরোে;
এবং
 আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোরণর
পূরব য এবং পরবিী  নিমযোণ েোমগ্রী এবং শ্রম
পনরনস্থনির ক্ষনির
মজুনরর অস্বোেোনবে মূল্যবৃনি
তুলিো;
িো েরো।
 ক্ষনি
জনরপ
প্রনিরবদি; এবং
 স্থোিীয় েোক্ষোৎেোর
 িৎক্ষণোৎ/েররজনমি
জনরপ।

 ২০২১ েোরলর মরে ৫০ টি  ক্ষনি জনররপর মরেডয;
নস্টল েোেচোর েহ মমোট  স্থোিীয় েোক্ষোৎেোর;
৫৫৬ টি িতুি আশ্রয়রেন্দ্র
এবং
নিমযোণ;
 িৎক্ষণোৎ/েররজনমি
 খোড়ো/আনুভূনমে
জনরপ।
েম্প্রেোরণেহ ৪৫০ টি
নবদ্যমোি
আশ্রয়রেন্দ্র
উন্নয়ি;
 ৬৫৬ নমটোর নিজ/
েোলেোট যেহ
১৮২
নেরলোনমটোর
রোস্তো
নিমযোণ; এবং ২৯০০০
নমটোর নিরোপিোমূলে
েোজ; এবং

আউটপুট ও উরেরশ্যর েমন্বয়:
 প্রেে বোস্তবোয়রির েময়
প্রোকৃনিে দুর্ যোগ;
 নবশ্ব ব্যোংে/েরেোনর িহনবল
মর্রে ্র্োেমরয় অর্ য প্রবোহ;
 েংনিি েেল েংস্থোর
েহর্োনগিো; এবং
 মো প্ যোয় মর্রে েমন্বয়েহর্োনগিো।
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েোরমরমযর বণ যিো
প্রেরের লক্ষু

বস্তুনিষ্ঠ পনরবিযির্ীল সূচে
উরেরশ্যর লক্ষুমোত্রো
 প্রিুক্ষ ও পররোক্ষ
েমযেংস্থোরির সুর্োগ বৃনি
েরো।

প্ যরবক্ষণ পিনি
লক্ষুমোত্রোর প্ যরবক্ষণ

ইিপুট:
 নেনেল ওয়োেযে চুনক্ত;  নেনেল ওয়োেযে চুনক্ত  প্রেে পনরচোলরের
২৮৫২৫১.৪১
টোেো
িনর্ এবং প্রনিরবদি;
 জিবল;
(লক্ষ);
এবং
 পরোমর্য
পনররেবো

জিবল
৭৯১.০০
টোেো

বোৎেনরে
বরোে
আউটরেোনে যং;
(লক্ষ);
অনু্োয়ী বোৎেনরে
 ্োিবোহি; এবং
উন্নয়ি
 পরোমর্য পনররেবো এবং
 ্ন্ত্রপোনি।
আউটরেোনে যং ১৪৮৩১.৭৪
টোেো (লক্ষ);
 ্োিবোহি ১৫৯২.৬৫১
টোেো (লক্ষ); এবং
 ্ন্ত্রপোনি ৩৩৭.৩৫১ টোেো
(লক্ষ)।
উৎে: আরনডনপনপ

গুরুত্বপূণ য পূব যোনুমোি
লক্ষুমোত্রোর পূব যোনুমোি

আউটপুট ও ইিপুরটর েমন্বয়োঃ
 ্র্োেমরয় নবশ্বব্যোংে ও
েরেোনর িহনবল বরোে;
 েময়মি ক্রয় েম্পোদি
 েংনিি েেল েংস্থোর
েহর্োনগিো; এবং
 প্রেে বোস্তবোয়রির েময়
প্রোকৃনিে দুর্ যোগ।

১.৯ মটেেইেরণ পনরেেিো
বোংলোরদর্ দুর্ যোগপ্রবণ এলোেো। প্রোয় প্রনি বির ঘূনণ যঝড়, জ্বরলোেোে এবং বন্যোয় জিগরণর জোিমোল, র্স্য এবং গবোনদপশুর
ক্ষয়ক্ষনি হরয় র্োরে। নবগি আনর্র দর্ে হরি নবনেন্ন েংস্থো জিগরণর জীবি রক্ষোর জন্য দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ েরর আেরি।
নবনেন্ন েোহোয্য েংস্থোও এ ব্যোপোরর এই ধররির দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোরণ বোংলোরদর্রে েোহোয্য েরর আেরি। পরবিীরি ২০০০
েোল মর্রে দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্রগুনলরে বহুমুখী ব্যবহোররর জন্য নেিোন্ত গৃহীি হয়। এগুরলো প্রধোিি প্রোর্নমে স্কুল নহরেরব ব্যবহৃি
হরয় আেরি ্ো প্রর্ংেিীয়। এরি এেনদরে দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্রগুনল ব্যবহোররর েোররণ নিয়নমি রক্ষণোরবক্ষণ েরো হরে এবং
প্রোর্নমে নবদ্যোলরয়র জন্য িতুি িতুি েবি নিমযোণ েরোর প্ররয়োজি হরে িো। িরব বোংলোরদরর্র দুর্ যোগ প্রবণ এলোেো নহরেরব এবং
জিেংখ্যোর অনুপোরি দুর্ যোরগর উপরর আশ্রয়রেন্দ্র পনরমোণ/েংখ্যো নিণ যয় েরর েমনন্বি মটেেইেরণ পনরেেিো মিয়ো ম্রি পোরর।
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নিিীয় অেোয়: নিনবড় পনরনবক্ষণ েোজ পনরচোলি পিনি ও েময় নেনিে পনরেেিো
২.১ েমীক্ষোর ToR
(ক) প্রকদল্পর রববরণ (প্রকদল্পর নাম, উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্করলত ব্যয়, রিরপরপ অনু্ায়ী
বেররভরত্তক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকদল্পর উদেশ্য, প্রকদল্পর অনুদমােন/সাংদশার্ন, অর্ যায়ন উৎস, প্রকদল্পর স্থান রনব যািদনর স্ৌরক্তকতা,
প্রকদল্পর পটভূরম);
(খ) প্রকদল্পর সারব যক এবাং রবস্তাররত অগরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরর্ যক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদির্ণ,
সাররণ/সলখরিদত্রর মােদম উপস্থাপন ও প্ যাদলািনা;
(গ) লগ সেম অনু্ায়ী প্রকদল্পর স্বল্প-দময়ােী প্রভাব ও ফলাফলসহ প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত অরজযত অগ্রগরত রবদির্ণ ও
প্ যাদলািনা;
(ঘ) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কা্ য ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র রবদ্যমান আইন ও
রবরর্মালা (রপরপএ-৬, রপরপআর-৮, উন্নয়ন সহদ্াগীর গাইি লাইনস্ ইতোরে) প্ররতপালন করা হদয়দে/হদে রক না তা প্ যদবক্ষণ
ও প্ যাদলািনা (এদক্ষদত্র েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন প্ যাদলািনা করা বাঞ্চনীয়; রিরপরপদত বরণ যত ক্রয় কা্ যক্রদমর প্যাদকজসমূহ
ভাগা হদয়দে রকনা, ভাগা হদল তার কারণ ্ািাই এবাং ্র্া্র্ কর্তযপদক্ষর অনুদমােনক্রদম হদয়দে রকনা তা পরীক্ষা করা
প্রদয়াজন);
(ঙ) কময-পরররর্ (TOR) অনু্ায়ী প্রকদল্পর আওতায় পণ্য, কা্ য ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল
এবাং পরামশয সসবাসহ আনুর্ারগক রবর্য়ারে সাংক্রান্ত প্ যদবক্ষণ ও প্ যাদলািনা;
(ি) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কা্ য ও সসবা রনর্ যাররত BoQ অনু্ায়ী সাংগ্রহ এবাং সেরসরফদকশন অনু্ায়ী গুণগত মান
রনরিত করা হদে রকনা তা প্ যদবক্ষণ ও প্ যাদলািনা (এদক্ষদত্র মাঠ প্ যায় হদত নমুনা সাংগ্রহ ও সুখ্যাত গদবর্ণাগাদর পরীক্ষার
মােদম ্ািাই করা বাঞ্চনীয়। এোড়া মাঠ প্ যায় হদত সদরজরমন পররেশযন Individual Interview, KII (Key
Informant Information) এবাং FGD (Focus Group Discussion) এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব);
(ে) প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকযত রবরভন্ন সমস্যা স্মন ভূরম অরর্গ্রহণ, ইউটিরলটি স্থানান্তর, অর্ যায়দন রবলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্ যাৎ
পণ্য, কা্ য ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব যলতা, প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরির কারণ, প্রকদল্পর সামারজক ও
পররদবশগত প্রভাব রবদির্ণ ও প্ যদবক্ষণ;
(জ) প্রকদল্পর আাংরশক কাজ বাস্তবায়দনর পদর প্রদ্াজে সক্ষদত্র সকাদনা সুরবর্া হদয়দে রকনা তা মাঠ প্ যাদয় তথ্য সাংগ্রদহর মােদম
রবদির্ণ ও সুপাররশ প্রোন। পররকল্পনা অনুসাদর প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদল লক্ষে অনু্ায়ী সুরবর্া অজযন সম্ভব;
(ঝ) প্রকদল্পর অনুদমােন, সাংদশার্ন, বরাে, অর্ য োড়, রবল প্রোন, ইতোরে রবদির্ণ ও প্ যদবক্ষণ;
(ঞ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ্ািাই: প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকদল্পর রিয়াররাং করমটির
সভা, রিরপরপদত বের-রভরত্তক কময পররকল্পনা এবাং অদর্ যর িারহো স্ৌরক্তককরণ, প্রকদল্পর শুরু হদত কময পররকল্পনা অনু্ায়ী প্রকল্প
বাস্তবায়ন করা হদয়দে/হদে রকনা তা পরীক্ষা করা; পররকল্পনার সাদর্ ব্যতেয় ঘটদল তা রিরিত কদর প্ররতকাদরর পরামশয এবাং
ভরবষ্যদতর জন্য সুপাররশ প্রোন;
(ট) প্রকদল্পর অবকাঠাদমা রিজাইদনর সকানও সীমাবিতা আদে রকনা তা ্ািাই এবাং প্ররতকার সম্পদকয মতামত ও রবদির্ণ প্রোন;
( ) প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পদর সুরবর্াগুরল সটকসই করার জন্য মতামত প্রোন;
(ড) প্রকদল্পর SWOT রবদির্ণ; এদক্ষদত্র শরক্ত, দুব যলতা, সুদ্াগ ও হুমকী রিরিতকরণ ও আদলািনা। এোড়াও, দুব যলতা ও
হুমকীসমূহ উত্তরদণর লদক্ষে প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন;
(ঢ) প্রকল্প সাংরিষ্ট প্রাপ্ত রবরভন্ন প্ যদবক্ষদণর রভরত্তদত সারব যক প্ যাদলািনা এবাং এর আদলাদক সুপাররশ প্রোন; এবাং
(ন) ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কর্তযক রনর্ যাররত অন্যান্য রবর্য়ারে।
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২.২ এলাকা রনব যািন
বতযমান সমীক্ষার অন্যতম উদেশ্য হল কাদজর রবরভন্ন অদগর আরর্ যক ও সভৌত অগ্রগরত, কাদজর গুণগত অবস্থা ্ািাই এবাং
সম্পারেত কাদজর কা্ যকাররতা রনরূপণ করা। এ লদক্ষে প্রকল্প এলাকার মে সর্দক প্রকল্প ভুক্ত ৯টি সজলার প্রদতেক সজলায় রকছু
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনব যািন করা হদয়দে ্ার আওতায় সাংদ্াগ সড়ক, রিজ/কালভাট য রনমযাদণর মােদম উন্নয়নকা্ য
সম্পারেত হদয়দে। লক্ষেমাত্রা অনু্ায়ী সাংখ্যায় এবাং গুণগত মান অনু্ায়ী অবকাঠাদমার অবস্থা মাঠ প্ যাদয় বাস্তদব ্ািাই করা
হদয়দে।
২.৩ নমুনা পিরত ও আকার রনর্ যারন
গুণগত খানা জররদপর এবাং পররমাণগত রনরবড় অনুসন্ধান উভয় লদক্ষে নমুনায়ন করা হদয়দে। পররমাণগত জররদপর মােদম প্রকল্প
বাস্তবায়দনর ফদল উপকারদভাগী প্ যাদয় স্ প্রভাব পদড়দে তা রনরূপণ করা হদয়দে। আর গুণগত অনুসন্ধাদনর দ্বারা প্রকদল্পর বতযমান
অবস্থা ও সভৌত কাঠাদমাসমূদহর কা্ যকাররতা ্ািাই করা হদয়দে এবাং সদিতন ব্যরক্তবগ য ও প্রকদল্পর সাদর্ সাংরিষ্ট কমযকতযাদের
রনকট হদত প্রকল্প সম্পরকযত তথ্য ও মতামত গ্রহণ করা হদয়দে।
নমুনা রিজাইন:
নমুনা পররকল্পনা: প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনসার্ারণ হদত তথ্য সাংগ্রদহ ক) সপ্রাবারবরলটি
স্যামরপ্লাং, ও খ) নন- সপ্রাবারবরলটি স্যামরপ্লাং, এই দুই পিরতই ব্যবহার করা হদয়দে।
ক) সপ্রাবারবরলটি স্যামরপ্লাং
এই পিরতদত রসদিদমটিক স্যামরপ্লাং এর মােদম নমুনা উপদজলা রনব যািন করা হদয়দে। প্রকল্প এলাকায় ৯টি সজলার প্রদতেকটি
সর্দক ১টি কদর সমাট ৯টি উপদজলা রনব যািন করা হদয়দে।
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ কাদজর নমুনা আকার: রনর্ যাররত সমদয়র মদে আশ্রয়দকদন্দ্রর বাস্তব অবস্থা সদরজরমন পররেশযন
ও অন্যান্য তথ্য সাংগ্রদহর জন্য ১০% আশ্রয়দকন্দ্র রনব যািন করা হদয়দে। রনদির সারণীদত রবস্তাররত সেওয়া হল:
সারণী ২.১ ক-নমুনা রবন্যাস
ক্ররমক নাং
১
২
৩
৪

প্রকদল্পর কমযকান্ড
নতুন বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ
রবদ্যমান বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়ন
সাংদ্াগ সড়ক
রিজ/কালভাট য

সমাট সাংখ্যা
৫৫৬ টি
৪৫০ টি
৫৫০ রকদলারমটার
৫০০ রমটার

নমুনা সাংখ্যা
৫৬ টি
৪৫ টি
৫৫ রকদলারমটার
৫০ রমটার

প্রদকৌশলগত প্ যদবক্ষণ: ৯টি সজলায় বেব িয়ন রভরত্তদত নমুনা রহসাদব রনব যারিত ১০১টি (৫৬টি নতুন ও ৪৫ টি রবদ্যমান) বহুমুখী
দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর বাস্তব অবস্থা সদরজরমন পররেশযদনর মােদম প্ররতটির প্রদকৌশলগত প্ যদবক্ষণ করা হদয়দে। উদেখ্য
অরর্কাাংশ আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ িলমান আদে, রকছু সমাপ্ত হদয়দে।
সমাপ্ত রনমযাণ কাদজর কাংরক্রদটর শরক্ত ্ািাইদয়র জন্য ‘রির্ হোমার সটষ্ট (Smith Hammer Test)’ করা হদয়দে এবাং
পাশাপারশ িলমান কাদজর নমুনা (পার্র, বালু, ইট, রি ইতোরে) সাংগ্রহ কদর পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা করা হদয়দে। তাোড়া িলমান
কাদজর সাইদট কাংরক্রদটর রকউব (প্রারপ্ত সাদপদক্ষ) সাংগ্রহ কদর পরীক্ষাগাদর কাংরক্রদটর শরক্ত পরীক্ষা করা হদয়দে।
ক্রয় চুরক্ত প্ যাদলািনা: প্রকল্পভুক্ত ৯টি সজলায় বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র, সাংদ্াগ সড়ক, রিজ/কালভাট য ইতোরের রনমযাদণর সকল
কা্ যক্রম সমাট ২০ টি (১৪ টি নতুন দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও ৬টি রবদ্যমান দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র) একক প্যাদকদজর আওতায় ক্রয়
চুরক্তর মােদম সম্পােদনর পররকল্পনা করা হদয়দে। প্ররত সজলার অন্তত ১টি এ র্রদণর ক্রয় চুরক্ত প্ যাদলািনা করা হদব। এদত
রপরপআর/রপরপএ অনুসাদর েরপত্র আহবান, ই-রজরপ’র মােদম আহবান করা হদয়দে রকনা, েরপদত্রর রবক্রয়, েরপদত্র
অাংশগ্রহণকারী স্াগ্যতা, েরপত্র মূল্যায়ন, ববর্ েরপত্র, অনুদমােন, চুরক্তপত্র, চুরক্ত মূল্য, েরপত্র সময়ােকাল ইতোরে তথ্য
প্ যাদলািনা করা হদয়দে।
এোড়াও প্রকল্প সাংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য রবদির্দণ প্রকদল্পর নরর্ প্রকদল্পর প্রর্ান কা্ যালয় এবাং প্রকদল্পর সজলা কা্ যালয় (এলরজইরি)
সর্দক ্ািাই/পরীক্ষা করা হদয়দে।
খ) নন-দপ্রাবারবরলটি স্যামরপ্লাং:
নতুন বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ ও রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্রর উন্নয়দনর ফদল প্রকল্পভুক্ত এলাকার স্সব পররবার সরাসরর
উপকৃত হদয়দেন তাদের মে সর্দক বেব িয়দনর মােদম সুরবর্াদভাগী উত্তরোতা বাোই করা হদয়দে। খানা রনব যািদনর সময় বহুমুখী
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দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর আদশ পাদশর এবাং এক রকদলারমটাদরর রভতদর খানাগুদলা বেব িয়ন রভরত্তদত রনব যািন করা হদয়দে।
পারপারসভ স্যামরপ্লাং পিরতদত স্থানীয় জনসার্ারণ ও অাংশীজনদের সর্দক প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। রনদির সারণীদত
রবস্তাররত সেওয়া হল:
সারণী ২.১ খ-নমুনা রবন্যাস
ক্ররমক
নাং
১
২

৩

পিরত

লক্ষে উত্তরোতা

সুরবর্াদভাগী জররপ প্রকল্প এলাকার সুরবর্াদভাগী স্থানীয় জনসার্ারণ (প্ররত
রনব যারিত উপদজলা সর্দক ৩০ জনদক জররপ করা হদয়দে)।
মুক্ত আদলািনা
প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদর্ সাংরিষ্ট কমযকতযা, উপদজলা
প্রশাসদনর কমযকতযা, সুরবর্াদভাগী, জনপ্ররতরনরর্, রশক্ষক,
সভা (FGD)
স্থানীয় গুণীজন, ইতোরে (প্ররত রনব যারিত উপদজলায় ১টি
এফরজরি, প্ররত এফরজরিদত ১০ জন অাংশগ্রহণ কদরদে)।
স্থানীয় গুরুত্বপূণ য প্রকল্প সাংরিষ্ট ব্যরক্ত, প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদর্ সাংরিষ্ট
ব্যরক্তদের
কমযকতযা ও উপদজলা প্রশাসদনর কমযকতযা (প্ররত রনব যারিত
সাক্ষাৎকার (KII) উপদজলা সর্দক ৩ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দে)।

পররমাণ
৯ উপদজলা ×
৩০ জন
৯ উপদজলা ×
১ এফরজরি ×
১০ জন

উত্তরোতার
সাংখ্যা
২৭০ জন

৯ উপদজলা ×
৩ জন

৯০ জন

২৭ জন

২.৪ িথ্য েংগ্রহ ও নবরিষণ পিনি
২.৪.১ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ-মাঠ প্ যায় সর্দক পররমাণগত তথ্য সাংগ্রহ করার জন্য পরামশযক কর্তযক ১৫-২০ জন তথ্য
সাংগ্রহকারী রনদয়াগ সেয়া হরয়রি।
২.৪.২ তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক প্ররশক্ষণ প্রোন-তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াদগর পর তাঁদের জন্য ২ (দুই) রেদনর প্ররশক্ষণ কমযসূরির
ব্যবস্থা করা হরয়রি। পরামশযক আইএমইরির েপ্তদরর সাংরিষ্ট কমযকতযাগদণর সহদ্ারগতায় তথ্য সাংগ্রহকারীদেরদক প্ররশক্ষণ প্রোন
েরররি।
২.৪.৩ মাঠ প্ যাদয় তথ্য/উপাত্ত সাংগ্রহ পররিালনা-কময পররকল্পনা অনু্ায়ী ৪ (িার) সপ্তাহ ব্যাপী তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর কাজ
পররিালনা করা হরয়রি। তথ্য সাংগ্রদহর কাদজ রনদয়ারজত তথ্য সাংগ্রহকারীদের োরয়ত্ব রনেরূপ:
• উত্তরোতার সরাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
• প্রশ্নপত্র অনুসাদর সঠিক সকাদি টিক রিি প্রোন;
• সঠিক উত্তর রনরিত কদর প্রশ্নমালা পূরণ;
• সাংগৃহীত তদথ্যর সগাপনীয়তা ও রনরাপত্তা রক্ষা করা; এবাং
• সাংগৃহীত তথ্য পরামশযদকর কাদে প্রোন করা।
২.৪.৪ তথ্য সাংগ্রদহর মান রনয়ন্ত্রণ
পরামশযক মাঠকমীদের সাদর্ স্াগাদ্াগ এবাং মাঠপ্ যাদয় সৃষ্ট সমস্যাগুদলার সমার্ান প্রোন েরররিি । পরামশযক ও আইএমইরির
কমযকতযাগণ রনয়রমত প্রকল্প এলাকা পররেশযন েরররিি ও তথ্য সাংগ্রহ কা্ যক্রম সদরজরমদন প্ যদবক্ষণ েরররিি।
২.৪.৫ তথ্য সম্পােনা ও সকারিাং
পূরণ কৃত প্রশ্নমালা পরামশযক কর্তযক সকারিাং ও সম্পােনা কদর সাংগৃহীত উপাত্ত Stata সপ্রাগ্রাদম এরি করা হরয়রি।
২.৪.৬ তথ্য রবদির্ণ
সাংগৃহীত তথ্য Stata ও Microsoft Excel সফটওয়োদরর মােদম পররসাংখ্যানগত রবদির্ণ করা হদয়দে। প্রদয়াজনীয় রিত্র,
গ্রাফ, ইতোরের মােদম রবদির্ণদক প্রাঞ্জল করা হদয়দে।
২.৪.৭ প্ররতদবেন প্রণয়ন
পূদব য আদলারিত তথ্য সাংগ্রহ উপকরদণর মােদম সাংগৃহীত তথ্য ্ািাই-বাোই ও রবদির্ণ সশদর্ তা প্ররতদবেন প্রণয়দন ব্যবহার
করা হরয়রি।
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২.৪.৮ প্ররতদবেন উপস্থাপন
প্রাররম্ভক প্ররতদবেন- চুরক্তপদত্রর শতয রহদসদব সমীক্ষার কমযপররকল্পনা ও পিরত, তথ্য সাংগ্রদহর জন্য প্রশ্নমালা ও সিকরলি, নমুনার
আকার এবাং সমীক্ষা এলাকা রনরে যষ্টকরণ ইতোরে রববরণ সম্বরলত প্রাররম্ভক প্ররতদবেন চুরক্ত স্বাক্ষদরর ১৫ (পদনর) রেদনর মদে
২০ করপ সটকরনকোল করমটির সভার জন্য োরখল করা হদয়দে। সটকরনকোল করমটির রসিান্ত অনু্ায়ী সাংদশারর্ত প্রাররম্ভক
প্ররতদবেদনর ২০ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য োরখল করা হরয়রি। রিয়াররাং করমটি কর্তযক উক্ত প্ররতদবেন অনুদমারেত
হওয়োর পর মাঠ প্ যাদয় কা্ যক্রম শুরু েরো হরয়রি।
প্রর্ম খসড়া প্ররতদবেন-মাঠ প্ যাদয় সাংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত প্ যদবক্ষণ ও রবদির্ণ পূব যক একটি খসড়া প্ররতদবেদনর ২০ করপ
োরখল করা হদব। োরখলকৃত খসড়া প্ররতদবেদনর উপর সটকরনকোল করমটির সভা অনুরষ্ঠত হদব। সটকরনকোল করমটির রসিান্ত
অনু্ায়ী সাংদশারর্ত খসড়া প্ররতদবেদনর ২০ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য োরখল করা হদব।
রদ্বতীয় খসড়া প্ররতদবেন-রদ্বতীয় খসড়া প্ররতদবেদনর ৬০ করপ জাতীয় প্ যাদয়র কমযশালার জন্য োরখল করা হদব।
চূড়ান্ত প্ররতদবেন-আইএমইরি ও সাংরিষ্ট েপ্তরসমূদহর মতামত ও রনদে যশনা অনুসাদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন বতরর করা হদব। চূড়ান্ত
প্ররতদবেদনর ৬০ করপ (বাাংলায় ৪০ করপ ও ইাংদররজদত ২০ করপ) মহাপররিালক মূল্যায়ন শাখা, আইএমইরি বরাবর োরখল করা
হদব। সব যদমাট ০৪ (িার) মাদসর মদে চূড়ান্ত প্ররতদবেন োরখল করা হদব।
২.৫ েময় নেনিে েময-পনরেেিো বোস্তবোয়ি
ক) বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্প (এমরিএসরপ) শীর্ যক প্রকদল্পর রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত প্রকদল্পর অগ্রগরতর রনরবড় পররবীক্ষণ
প্ররতদবেন কা্ যক্রম িার মাদসর মদে সমারপ্তর লদক্ষে স্ সময়-রভরত্তক কমযসূরি অনুসরণ করা হদব, তা রনদে বার-িাদট যর মােদম
সেখাদনা হল:
রিত্র- ২.১ বারিাদট য কময-পররকল্পনা

৩

৪

৫
৬
৭
৮
৯

১০

১-৬

সম
২০২০

২৪-৩০

১৬-২৩

৮-১৫

এরপ্রল
২০২০

১-৭

২৪-৩১

১৬-২৩

৮-১৫

১-৭

২৪-৩১

১৬-২৩

৮-১৫

৫-৭
২

১-৭

প্রকদল্পর িকুেদমন্টসমূহ সাংগ্রহ
করা, আইএমইরি ও প্রকল্প
কমযকতযাদের সাদর্ আদলািনা
প্রশ্নমালাসহ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন
প্রণয়ন এবাং সটকরনকোল
করমটিদত উপস্থাপন
সটকরনকোল করমটির রসিান্ত
অনুু্্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন
সাংদশার্ন করতেঃ রষ্টয়াররাং
করমটিদত উপস্থাপন এবাং চূড়ান্ত
অনুদমােন
তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহেঃ মাঠ প্ যাদয়
সাংখ্যাগত খানা জররদপর মােদম
উপাত্ত সাংগ্রহ
গুণগত তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ
সাংগৃহীত
িাটা
সকারিাং,
করম্পউটাদর এরি এবাং রবদির্ণ
খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন

২৪-২৯

১

তাররখ রভরত্তক কমযসূরি (বার-িাদট য)
সফব্রুয়ারর
মাি য
২০২০
২০২০

জানুয়ারর
২০২০

১৬-২৩

কা্ যক্রম

৮-১৫

ক্র
ম
নাং

খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন
খসড়া
চূড়ান্ত
প্ররতদবেন
অবরহতকরণ
ওয়াকযশদপ
উপস্থাপন
চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পৃষ্ঠো- 16

তৃিীয় অেোয়: ফলোফল প্ যোরলোচিো
৩.১ প্রেরের অগ্রগনি
৩.১.১ প্রেরের অর্ যবির নেনিে েমযপনরেেিো বোস্তবোয়ি:
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র প্রেরের আরনডনপনপ অনু্োয়ী ৫৫৬ টি িতুি বহুমুখী আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ, ৪৫০ টি পুরোিি আশ্রয়রেন্দ্র উন্নয়ি, ১৮২ নেোঃ নমোঃ েংর্োগ েড়ে ও ৬৫৬ নমোঃ নিজ/ েোলেোট য
নিমযোরণর পনরেেিো আরি ্ো ২০১৫ েোরল শুরু েরর ২০২১ েোরলর নেিরর েম্পন্ন েরোর ের্ো। আরনডনপনপ অনুেোরর প্রেরের অর্ য বির নেনিে েময পনরেেিো, বরোে, িোড় ও ব্যরয়র িথ্য নিরে প্রদি
হল:
িে: বির নেনিে বোস্তবোয়রির পনরেেিো, বরোে, িোড় ও ব্যয় (আনর্ যে বির ২০১৪-২০১৫ মর্রে ২০১৭-২০১৮)
(লক্ষ টাকায়)
েোরজর িোম
বির-১: ২০১৪-২০১৫
বরোে
িোড়
ব্যয়
(ে) রোজস্ব উপোদোি
েমযেিযোরদর মবিি
েমযচোনররদর মবিি
েোিো
Procurement Panel Consultants

নডজোইি ও সুপোরনের্ি েিোরেনি েোনেযে
Consultancy services for Monitoring and
Evaluation
Outsourcing support staff
ববরদনর্ে প্রনর্ক্ষণ
স্থোিীয় প্রনর্ক্ষণ
Consultancy services for Future Project
Preparation
মেবো ও েরবরোহ
Operation & Maintenance of vehicles &
equipments
Emergency contingence response
(ে) মমোট রোজস্ব
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

বির নেনিে বোস্তবোয়রির পনরেেিো, বরোে, িোড় ও ব্যয়
বির-২: ২০১৫-২০১৬
বির-৩: ২০১৬-২০১৭
বরোে
িোড়
ব্যয়
বরোে
িোড়
ব্যয়

বির-৪: ২০১৭-২০১৮
বরোে
িোড়
ব্যয়

০.৭৬
০.৭৫
-

৬.১২
৭.৮৮
৯.১৪
২৫৫.১৩
১৩৬২.৫৩
-

২১.৮৭
৭.৩৫
২৪.১৩
২২৮.২২
১৬৩০.০৩
২৬১.৪৯

৩৮.৩৫
৭.৭২
৩৬.৬২
২৩৩.০২
১৯১৬.৯২
৩৩৬.৬৫

-

৩৭.০০
০.৬৫
-

১১৯.৬৬
৫.৯২
-

২৫৮.২৯
৬৪.৩৯
১৫.২৩
-

০.৪৬
-

৪৯.৭১
২.০০

৭৮.৫২
১১.৪৯

৮৫.০৮
৯.২৭
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েোরজর িোম
বির-১: ২০১৪-২০১৫
বরোে
িোড়
ব্যয়
(খ) মুলধি উপোদোি
Acquisition of Assets
Social and Environmental Management Cost
Establishment of Project Management Office
at Dhaka HQ and Field Level
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ
য
েোটিেুোল/হনরজন্টোল
এক্সরটির্ি েহ নবদ্যমোি দুর্ যোগ
আশ্রয়রেন্দ্র উন্নয়ি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্র ম্োগোর্োরগর জন্য েংর্োগ েড়ে ও
নিজ/েোলেোট য নিমযোণ/ পুিনিমযোণ
Slope protection
(খ) মমোট মুলধি
(গ) Price Contingency
(ঘ) Physical Contingency
মমোট (গ +ঘ)
েব যরমোট (ে+খ+গ+ঘ)

৫০০.০০
-

বির নেনিে বোস্তবোয়রির পনরেেিো, বরোে, িোড় ও ব্যয়
বির-২: ২০১৫-২০১৬
বির-৩: ২০১৬-২০১৭
বরোে
িোড়
ব্যয়
বরোে
িোড়
ব্যয়

বির-৪: ২০১৭-২০১৮
বরোে
িোড়
ব্যয়

১৭৪.১১
-

৪৯১.৩৮
-

৯৭.৫০
-

১৩৭০.৭৭
-

১৫৮৫৮.০০
-

৩১৪৮৫.৭৭
৩০২.০২

-

-

৫০০.০০

-

-

-

-

-

-

-

-

িে: বির নেনিে বোস্তবোয়রির পনরেেিো, বরোে, িোড় ও ব্যয় (আনর্ যে বির ২০১৮-২০১৯ মর্রে ২০২১-২০২২)
(লক্ষ টাকায়)
েোরজর িোম
বির-৫: ২০১৮-২০১৯
বরোে
িোড়
ব্যয়
(ে) রোজস্ব উপোদোি
েমযেিযোরদর মবিি
েমযচোনররদর মবিি
েোিো
Procurement Panel Consultants

নডজোইি ও সুপোরনের্ি েিোরেনি েোনেযে
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

৩৭.০৯
৮.১১
৩৩.১১
৩১৮.৮০
২১৯০.৪০

বির নেনিে বোস্তবোয়রির পনরেেিো, বরোে, িোড় ও ব্যয়
বির-৬: ২০১৯-২০২০
বির-৭: ২০২০-২০২১
বরোে
িোড় ব্যয়
বরোে
িোড়
ব্যয়

বির-৮: ২০২১-২০২২
বরোে
িোড় ব্যয়

৬৫.০০
১৭.৭৫
৮৯.২৭
১৮০৩.০০

৭২.০০
২৫.২২
৯৮.৮০
৭৬৭.৬৯

৭০.০০
২০.০০
৯৫.১৭
১৬৭০.০০
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েোরজর িোম
বির-৫: ২০১৮-২০১৯
বরোে
িোড়
ব্যয়
Consultancy services for Monitoring and
Evaluation
Outsourcing support staff
ববরদনর্ে প্রনর্ক্ষণ
স্থোিীয় প্রনর্ক্ষণ
Consultancy services for Future Project
Preparation
মেবো ও েরবরোহ
Operation & Maintenance of vehicles &
equipments
Emergency contingence response
(ে) মমোট রোজস্ব
(খ) মুলধি উপোদোি
Acquisition of Assets
Social and Environmental Management Cost
Establishment of Project Management Office at
Dhaka HQ and Field Level
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ
য
েোটিেুোল/হনরজন্টোল
এক্সরটির্ি েহ নবদ্যমোি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
উন্নয়ি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্র ম্োগোর্োরগর জন্য েংর্োগ েড়ে ও
নিজ/েোলেোট য নিমযোণ/ পুিনিমযোণ
Slope protection
(খ) মমোট মুলধি
(গ) Price Contingency
(ঘ) Physical Contingency
মমোট (গ +ঘ)
েব যরমোট (ে+খ+গ+ঘ)

বির নেনিে বোস্তবোয়রির পনরেেিো, বরোে, িোড় ও ব্যয়
বির-৬: ২০১৯-২০২০
বির-৭: ২০২০-২০২১
বরোে
িোড় ব্যয়
বরোে
িোড়
ব্যয়

৩২৩.২৮

৪৫০.০০

৪৭৯.০০

৪৪৯.৫৮

২৩১.০০
১৩৩.১৪
৭.২১
-

২৩৫.০০
১৭০.০০
১২.০০
-

২৩৫.০০
২২৫.০০
১০.০০
১৫০.০০

১১২.২২
১৭০.৪৭
৩.৯৯
১৪০.৬৮

৮১.০৩
১২.৭৮

১৪৮.৩২
৮০.০০

১৭২.৭৮
৮৭.০০

১৬৫.১১
৯৭.৪৬

২৬৬.২৬
-

৩০৫.১৫
৩.৫০
২০০.০০

৬৭.৫৮
৩.৫০
৩০০.০০

২৮.০২
৩.০০
-

৪৪৭৬১.৫১
৩৫০৮.৭২

৪৫৩০০.০০
১১৫৬.০০

৫৭২৭৩.৫৫
২১৮৪.০০

৫৪৯১৯.৪১
১৮৮৮.২৬

১৩৭১.১৫

৮০০০.০০

৫১০০.০০

৭৯২১.৮৫

-

৪০০.০০

১০০০.০০

৪৫০.০০

-

-

৫৫০০.০০
-

৫৫০০.০০
-

উৎে: প্রেে অনফে (এলনজইনড)
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

বির-৮: ২০২১-২০২২
বরোে
িোড় ব্যয়
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৩.১.২ প্রধোি প্রধোি েো্ যক্ররমর অগ্রগনি এবং েোনব যে ও নবস্তোনরি অঙ্গনেনিে বোস্তবোয়ি (বোস্তব ও আনর্ যে) অগ্রগনির িথ্য েংগ্রহ,
েনন্নরবর্ি:
প্রকল্প পররিালক, এমনডএেনপ হদত নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত প্রকদল্পর আরর্ যক ও সভৌত কাদজর অগ্রগরতর প্ররতদবেন সাংগ্রহ করা হয়।
প্রকদল্পর শুরু হদত নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত অগ রভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রনদের সারণীদত সেয়া হদলা:
ক্ররমক
নাং
১

২

৩
৪
৫
৬
৭

১ম সাংদশারর্ত রিরপরপ অনু্ায়ী
অগ
রজওরব সাংস্থাপন ব্যয়:
সবতন ভাতারে ও অন্যান্য
সভৌত কাজ:
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংদ্াগ সড়ক,
কালভাট য এবাং সলাপ প্রদটকশন রনমযাণ
রবদ্যমান দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়ন
Social
&
Environment
Management
Establishment
of
Project
Management Office at H.Q. &
Field Office
্ানবাহন ও অরফস ইকুইপদমন্ট
সসবা ও সরবরাহ
সমরামত, সাংরক্ষণ ও পুনব যাসন
রিজাইন, সুপাররভশন এবাং ব্যরক্ত পরামশযক

৮
৯

M & E Consultant

10

Outsourcing Support Staff

11
12

Foreign + Local Training
Consultancy Services for Future
Project Preparation
Procurement Panel Consultants
Price Contingency
Physical Contingency
সব যদমাট=

13
14
15

পররমাণ
জোে

ব্যয়

ক্রমপুরঞ্জত অগ্রগরত
রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত
বাস্তব
ব্যয়

১০০০.০০

জোে

৫৫৬ টি

২৭৫৭১২.৪১

৪৫০ টি

৯০৩৯.০০

৩৬ টি সমাপ্ত
২১৩ টি িলমান
২১০ টি সমাপ্ত
২৪০ টি িলমান

২৮৪.৫৯
১০২২৬৩.১৪
৪৬৫৭.৪৫

জোে

১০.০০

০.০০

১টি

৫০০.০০

০.০০

১২১টি+২৪৩টি
জোে
জোে
৫৬৫৮ েময-মাস
(৭২ মাস)
৫৭০ েময-মাস
(৭২ মাস)
২১১২ েময-মাস
(৭২ মাস)
জোে

১৯৩০.০০
৫৭২.০১
৩০০.০০

১১৫টি+২০৬টি
জোে
জোে

১৫২৯.৬৮
৩৩৫.৫৫
৪১.৩৫

১১৩৪০.৫৬

৩৯৮২ েময-মাস

৭৯৫৯.৯১

২৩০০.০০

৩১৪ েময-মাস

১০৭৮.৪৭

১১৯১.১৮

১২৫১ েময-মাস

৭০৫.৭৫

৮৫৫.০০

জোে

২৬৩.৫৫

১৮০ েময-মাস
১০৮০ চদন
জোে
জোে

২৯০.৬৮
১০৩৫.১৬
১১০০০.০০
০.০০
৩১৭০৭৬.০০

০.০০
জোে

১০৩৫.১৬
০.০০
০.০০
১২১৫২৫.৭৫

উৎস: প্রকল্প অরফস (এলরজইরি), অনুসরণ: আইএমইরি েক-০৩
নবরিষণ:
প্রেেটি নবশ্বব্যোংে এর অর্ যোয়রি বোস্তবোনয়ি হরে। ২০১৫ েোরলর নডরেম্বর মোরে প্রেেটির নডনপনপ অনুরমোনদি হয় ্োর মরট
নর্নডউল নিল ২০১২ েোরলর। পরবিীরি এলনজইনডর ২০১৫ েোরল এবং ২০১৮ েোরল িতুি মরট নর্নডউল হওয়োয় ১ম সাংদশারর্ত
রিরপরপ প্রস্তুত করা হয় ্াদত ৮.০৩% ব্যয় বৃরি র্রা হদয়দে। এলরজইরির সরট রশরিউল এর পররবতযদনর কারদন এ বৃরির প্রদয়াজন
হয়। মূল রিরপরপদত price contingency ১৯.০৪ সকাটি টাকা রেল। সার্ারনত মালামাল ও শ্ররমক মজুররর বাজারের অনুপাদত
একটি কাদজর ইউরনট সরট রনর্ যারণ কদর প্রকদল্পর রিরপরপ প্রস্তুত করা হয়। এলরজইরির ২০১২ সাদলর সরট অনুসাদর একটি নতুন
দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর ইউরনট ের রনর্ যাররত হদয়রেল। পরবতীদত রনমযাণ সামগ্রীর মূল্য ও শ্ররমক মজুরর সবদড় ্াওয়ায় এলরজইরির
নতুন সরট রশরিউল হয়। Price contingency হরি টোেো নদরয় এই িতুি সরট রশরিউল করা বা রবল প্রোন করা সম্ভব নয়।
তাই রিরপরপ সাংদশার্ন প্রদয়াজন হয়। উদেরখত রিরপরপ সাংদশার্ন প্রকদল্পর রিয়াররাং করমটি, সাংরিষ্ট মন্ত্রনালয় ও রবভাগ,
পররকল্পনা করমশদনর সুপাররদশর মােদম ECNEC হরি অনুরমোনদি হরয়রি।
উপদরাক্ত সারণীদত সেখা ্াদে নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত প্রস্তারবত ৫৫৬ টি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংদ্াগ সড়ক, কালভাট য
এবাং সলাপ প্রদটকশন এর মদে ২৪৯ টি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ হাদত সনওয়া হদয়রেল (সাররণদত সাংদ্াগ সড়ক,
কালভাট য এবাং সলাপ প্রদটকশন এর পররমাণ উদেখ সনই) । তন্মদে ৩৬ টির কাজ সশর্ হদয়দে এবাং ২১৩ টির কাজ িলমান রদয়দে।
প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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অবরশষ্ট ৩০৭ টির কাজ এখদনা আরম্ভ করা হয়রন। রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত এ খাদত ১০২২৬৩.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দে ্া শতকরা ৩৭.০৯ ভাগ। রিদসম্বর ২০২১ সাদলর মদে বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর
কাজ সশর্ করদত হদব। প্রস্তারবত ৪৫০ টি রবদ্যমান বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর উন্নয়ন কাদজর মদে ৪৫০ টির কাজ হাদত সনয়া হদয়দে এবাং ২১০ টির কাজ সশর্ হদয়দে এবাং ২৪০ টি িলমান রদয়দে।
এদত ব্যয় হদয়দে ৪৬৫৭.৪৫ লক্ষ টাকা ্া রিরপরপদত প্রস্তারবত ব্যদয়র ৫১.৫৩%। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর প্রস্তারবত সাংদ্াগ সড়ক ও রিজ/কালভাদট যর পররমাণ উদেরখত সাররণদত উদেখ সনই।
তাই এ ব্যাপাদর সকাদনা মতামত সেয়া ্াদে না। এলরজইরি কর্তযক প্রস্তুতকৃত সাররণদত রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত সভৌত অগ্রগরত ৪৮% এবাং আরর্ যক অগ্রগরত ৩৮.৩৩% বদল উদেখ করা হদয়দে। কাজটি
র্ীরগরত হওয়ার কারণ: সকার্াও সকার্াও সাইট সপদত সেরর হদয়দে, স্থোিীয় েমস্যো নিল, এেই ঠিেোদোর মে ২০ মর্রে ২৫ টি প্ যন্ত েোজ মদয়ো হরয়রি িোই ঠিেোদোর েঠিে েমরয় েোজ মর্ষ েররি
পোররনি।
এলনজইনড হরি এনপ্রল ২০২০ প্ যন্ত েোরজর অগ্রগনির প্রনিরবদি পোওয়ো নগরয়রি ্ো নিরে প্রদি হল:
অাংদগর নাম

১

সভৌত কাজ
ক) বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ
খ) রবদ্যমান দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র উন্নয়ন
গ) দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র সাংদ্াগ সড়কসহ িীজ/কালভাট য রনমযাণ

ঘ) Establishment of Project Management Office
at H.Q. & Field Office
২ ্ানবাহন, ্ন্ত্রপারত ও অরফস ইকুইপদমন্ট
৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (জনবল)
৪

সরবরাহ ও সসবা

রিরপরপ অনুসাদর লক্ষেমাত্রা
বাস্তব

আরর্ যক

৫৫৬ টি

১৭৩৫১৯.০০

৪৫০ টি

৩১৫৯০.০০

৫৫০ রক. রম.
ও
৫০০ রম.

৫৫৭৭০.০০

সর্াক

১৯৫০.০০

৪৬০ টি/দর্াক

২৪৮৫.০০

১০০৮ জনমাস

৮০৫.০০

সর্াক

১২০৫.০০

৫ সমরামত সাংরক্ষণ ও পুনব যাসন
সর্াক

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

৭০০.০০

আররিরপরপ অনু্ায়ী িলরত বেদরদর
লক্ষেমাত্রা (পররমাণ ও রপরপরপর %)

প্ররতদবেনকাল প্ যন্ত (এরপ্রল ২০২০
ররেঃ) অগ্রগরত (পররমাণ ও লক্ষেমাত্রার
%)
বাস্তব
আরর্ যক

বাস্তব

আরর্ যক

২৫০ টি
(আাংরশক ২০%)
৪৫০ টি
(আাংরশক ১২%)

২৭৪৬০.০০
১৬%
২৫০০.০০
৭.৯১%

২৫০ টি
(আাংরশক ৭৪.৪৯%)
৪৫০ টি
(আাংরশক ৬০%)

৩০ রক. রম.
(আাংরশক ৮%)

২০০০.০০
৩.৫৯%

৩০ রক. রম.
(আাংরশক ৭%)

০.০০
০.০০%

০
০%
সর্াক
১২%
১৪৪ জনমাস
১২%
সর্াক
১০%

০.০০
০%
২৪০.০০
১০%
৯৯.০০
১২%
১২৪.০০
১০%

সর্াক
০.০০%
সর্াক
৬.৬৪%

সর্াক
৩.০০%

২২
৩.০০%

০.০০
০.০০%
১৫.৯৪
৬.৬৪%
৭৪.৪১
৭৫.১৬%
৫০.০৫
৪০.৩৬%
১২.৬১
৫৭.৩২%
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১০৬ জনমাস
সর্াক
৪০.৩৬%
সর্াক
৫৭.৩২%

১৮৫৩৩.২৮
১৩৯৮.১৪
৫৫.৯৩%

অাংদগর নাম

রিরপরপ অনুসাদর লক্ষেমাত্রা
বাস্তব

আরর্ যক

সর্াক

১৫৬০.০০

৭২ মাস

১২৪৬.০০

৭২ মাস

৮০০.০০

গ) M & E Consultant

৭২ মাস

২৩৪০.০০

ঘ) Outsourcing Support Staff

৭২ মাস

১২৯৬.০০

সর্াক
সর্াক

৬ Social & Environment Management
৭

পরামশযক
ক) রিজাইন এবাং সুপাররভশন কনসালদটন্টস (Phase-II)
খ) ব্যরক্ত পরামশযক

ঙ)Training workshop/ Study Tour/Technical
Assistant/
Future
Project/Procurement/Preparation
Panel
Consultant etc.
৮ Contingency এবাং অন্যান্য মূলর্ন ব্যয়
সমাট

আররিরপরপ অনু্ায়ী িলরত বেদরদর
লক্ষেমাত্রা (পররমাণ ও রপরপরপর %)
বাস্তব
সর্াক
০%

আরর্ যক
০.০০
০%

১২ মাস
১৫%
১২ মাস
১৯%
১২ মাস
১৪%
১২ মাস
২১%

১৮৫০.০০
১৫%
১৫০.০০
১৯%
৩২৫.০০
১৪%
২৭৫.০০
২১%

৩৯০০.০০

সর্াক
২%

৮৫.০০
২%

সর্াক
০%

০.০০
০%

৩১২০.০০

সর্াক
০%

সর্াক
০%

২৯৩৫০০.০০

১৫%

০.০০
০%
৩৫১৩০.০০
১২%

০.০০
০%
২২২৪২.২৬
৬৩.৩১%

উৎে: প্রেে অনফে (এলনজইনড)
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প্ররতদবেনকাল প্ যন্ত (এরপ্রল ২০২০
ররেঃ) অগ্রগরত (পররমাণ ও লক্ষেমাত্রার
%)
বাস্তব
আরর্ যক
সর্াক
০.০০
০%
০%
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১০ মাস
১০ মাস
১০ মাস
১০ মাস

৭১%

১৫৮১.৪৪
৮৫.৪৮%
৯৮.৬২
৬৫.৭৫%
২৮৪.৭২
৮৭.৬১%
১৯৩.০৫
৭০.২০%

তাোড়া ২০ টি সজলার রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্রর তথ্য হালনাগাে কাজ করদত হদয়দে। এজন্য প্রকদল্পর কাজ ১ বের ৬ মাস পর শুরু
হদয়দে। রিরপরপ অনু্ায়ী ্তটুকু কাজ হওয়ার কর্া তা হয়রন।
রনরে যষ্ট সমদয় কাজ সশর্ করার জন্য গাইিলাইন রনেরূপ:
ক) কাজটি রনরে যষ্ট সমদয় সশর্ করার জন্য ঠিকাোরদের রনকট হদত work programe রনদত হদব;
খ) Work programe অনুসাদর ঠিকাোর কাজ করদে রকনা তা এলরজইরি কর্তযক সাব যক্ষরনক monitor করদত হদব;
গ) ঠিকাোর ্তটুকু কাজ সুসম্পন্ন করদব তার রবল দ্রুত প্রোন করদত হদব; এবাং
ঘ) প্রকল্প পররিালক ও প্রকদল্পর অন্যান্য কমযকতযা মাঠ প্ যাদয়র কমযকতযাদের সাদর্ সাব যক্ষরনক স্াগাদ্াগ করদব এবাং প্রদয়াজনীয়
পেদক্ষপ রনদব।
প্রকদল্পর অবরশষ্ট ৫২% কাজ করা কঠিন। পররকল্পনা অনু্ায়ী সম্পন্ন হয়রন। রিরপরপ সত উদেরখত রনরে যষ্ট প্যাদকদজ কাজ করার
জন্য প্ররত পাদকদজ অদনকগুরল আশ্রয়দকন্দ্র র্াকায় (৪০-৫০টি) ঠিকাোর কর্তযক কাজ করা দুরূহ। তাোড়া আন্তজযারতক েরপদত্রর
রনয়মনীরত সমদন এবাং সাংরিষ্ট কর্তযপদক্ষর অনুমরত রনদয় কা্ যাদেশ রেদত হয়।
প্রকদল্প প্ররত ৬ মাদস রিয়াররাং করমটির সভা এবাং ৬ মাদস প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির সভা হওয়ার কর্া রদয়দে। এই সভাগুরল
হদয়দে। আইএমইরি কর্তযক এ প্ যন্ত ৭ বার প্রকল্প এলাকা পররেশযন করা হয়। পররেশযন কাদল মুলতেঃ কাদজর গরত ত্বরারিত করদত
সুপাররশ করা হয়।
১) প্রর্দম ১ বের ৬ মাস সেররদত কাজ শুরু
২) রিরপরপ সত ক্রয় পররকল্পনায় ৪ টি প্যাদকজ ২০১৮ সাদলর জন্য রনর্ যাররত রেল। উদেরখত প্যাদকদজর কাদজর প্ররক্রয়া সমদন
২০২০ সাদল কা্ যাদেশ সেয়া হয়।
নিরে বনণ যি িোনলেোরি প্যোরেজ অনুেোরর েোরজর ধীরগনির েোরণ গুরলো উরেখ েরো হরয়রি:

বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ
ক্রনমে
িম্বর
১.
২.

৩.
৪.

৫.

প্যোরেজ িম্বর

উপরজলোর িোনলেো েহ
েোরজর িোম

দরপরত্রর
মোেরম
েো্ যোরদর্
মদয়োর িোনরখ

মেৌি
অগ্রগনি

এিডনিউ-০১ (এিনেনব) ৭ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
দরপত্র িম্বর: ৫৪৭৯৪
স্থোি: সসানাগাজী; মজলো: ২৬-০৬-২০১৬ ৪৬%
মফিী
এিডনিউ-০২ (এিনেনব) ৬ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
দরপত্র িম্বর: ৫৪৭৯৩
স্থোি:
সসানাগাজী,
োগলনাইয়া, োগনভূঞা ২৬-০৬-২০১৬ ৬০%
এবাং পরশুরাম; মজলো:
মফিী
এিডনিউ-০৩ (এিনেনব) ৬ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
দরপত্র িম্বর: ৪৮৮৯৫
স্থোি: সফনী সের এবাং ১৪-০৪-২০১৬ ১০০%
ফুলগাজী; মজলো: মফিী
৫৮ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
এমনডএেনপ-II-৭স্থোি: বররশাল সের,
এলনপআই-ওবাবুগঞ্জ,
বাদকরগঞ্জ,
এিডনিউ-০১
১২-১১-২০১৬ ৯০%
বানারীপাড়া, সগৌরনেী,
রহজলা, সমদহরন্দগঞ্জ এবং
মুলােী; সজলা: বররশাল
৪২ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
এমনডএেনপ-II-৭স্থোি:
সভালা সের,
এলনপআই-ও০৮-০৩-২০১৭ ৯৬.৫%
সবারহান
উরেন,
এিডনিউ-০২
িরফোশন, সেৌলতখান,

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

মন্তব্য

•

২-১ টি েোইট মপরি
মদনর হরয়রি।

•
•

২-১ টি েোইট মপরি
মদনর হরয়রি; এবং
স্থোিীয় েমস্যো নিল।

•

েোজটি েমোি হরয়রি।

•

েোজটি েমোনির পরর্।

•

েোজটি েমোনির পরর্।
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ক্রনমে
িম্বর

৬.

৭.

৮.

প্যোরেজ িম্বর

এমনডএেনপ/কক্স/১৪১৫/এিডনিউ-০৪

এমনডএেনপ/লক্ষ্মী/১৪১৫/এিডনিউ-০৬

এমনডএেনপ/সনায়া/১৪১৫/এিডনিউ-০৯

উপরজলোর িোনলেো েহ
েোরজর িোম
লালদমাহন, মনপুরা এবং
তজুমরেন; সজলা: সভালা
৬২ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
স্থোি: কক্সবাজার সের,
িকররয়া,
কুতুবরেয়া,
মদহশখালী, সপকুয়া, রামু,
সটকনাফ এবাং উরখয়া;
সজলা: কক্সবাজার
৩৪ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
স্থোি: লক্ষ্মীপুর সের,
কমলনগর,
রামগরত,
রায়পুর, রামগঞ্জ; সজলা:
লক্ষ্মীপুর

৩৫ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র;
স্থোি: সবগমগঞ্জ, িাটরখল,
হারতয়া, সকাম্পানীগঞ্জ,
করবরহাট,
সসনবাগ,
সসানাইমুড়ী এবাং সুবণ যির;
সজলা: সনায়াখালী

দরপরত্রর
মোেরম
েো্ যোরদর্
মদয়োর িোনরখ

মেৌি
অগ্রগনি

মন্তব্য

•

েরয়েটি েোইট মপরি
মদনর হরয়রি;
স্থোিীয় েমস্যো নিল;
এবং
অরিে েোইট হওয়োয়
ঠিেোদোর েময়মি েোজ
েররি পোররনি।
েরয়েটি েোইট মপরি
মদনর হরয়রি;
স্থোিীয় েমস্যো নিল;
এবং
অরিে েোইট হওয়োয়
ঠিেোদোর েময়মি েোজ
েররি পোররনি।
েরয়েটি েোইট মপরি
মদনর হরয়রি।

•
০৮-১০-২০১৭

৫৬%
•
•
•

২৮-০৯-২০১৭

৪২%
•
•

০৯-১০-২০১৭

৬৮%

উৎে: প্রেে অনফে (এলনজইনড)

নবদ্যমোি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র উন্নয়ি
ক্রনমে
িম্বর

প্যোরেজ িম্বর

উপরজলোর িোনলেো েহ
েোরজর িোম

১.

এলনজইনড/এমনডএ
েনপ/িট্ট/১৬১৭/ডনিউ-১
দরপত্র
িম্বর:
৮৬০০৫

আদনায়ারা,
বাঁশখালী,
সবায়ালখালী,
িন্দনাইশ,
ফটিকেরড়,
হাটহাজারী,
সলাহাগাড়া,
মীরসরাই,
পটিয়া,
রাঙ্গুরনয়া,
সাতকারনয়া, সীতাকুন্ড এবাং
সন্দ্বীপ; সজলা: িট্টগ্রাম
কক্সবাজার সের, িকররয়া,
সপকুয়া, রামু, সটকনাফ,
উরখয়া, কুতুবরেয়া এবাং
মদহশখালী;
মজলো:
কক্সবাজার

২.

এলনজইনড/এমনডএ
েনপ/কক্স/১৬১৭/ডনিউ-২
দরপত্র
িম্বর:২২৭৭৪৮

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

চুনক্তমূল্য েহ
(টোেো) দরপরত্রর
মোেরম েো্ যোরদর্
মদয়োর িোনরখ

১৭৩৩৭০১১৯.০০
(১৯-০৬-২০১৭)

১৮৮৯৯২০৫৩.৪৫
(২৮-০১-২০১৯)

মেৌি
অগ্রগনি

মন্তব্য

•

েোইট
অরিেগুনল
হওয়োয়
ঠিেোদোর
এেেোরর্ েোজ েররি
পোররনি।

•

েোইট
অরিেগুনল
হওয়োয়
ঠিেোদোর
এেেোরর্ েোজ েররি
পোররনি।

৪৭%

৫৩%
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ক্রনমে
িম্বর

প্যোরেজ িম্বর

৩.

এলনজইনড/এমনডএ
েনপ/সফনী/I/১৬১৭/ডনিউ-৩
দরপত্র
িম্বর:১১৪৭৯৩
৪.
এলনজইনড/এমনডএ
েনপ/লক্ষ্মী/১৫১৬/ডনিউ-৪
দরপত্র
িম্বর:১৭০৭৪০
৫.
এলনজইনড/এমনডএ
েনপ/সনায়া/১৬১৭/ডনিউ-৫
দরপত্র
িম্বর:১১২১৯৪
৬.
এলনজইনড/এমনডএ
েনপনেএইেআই/১৬
-১৭/ডনিউ-৬
দরপত্র
িম্বর:২২৩৪২৮
উৎে: প্রেে অনফে (এলনজইনড)

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

উপরজলোর িোনলেো েহ
েোরজর িোম
োগলনাইয়া, োগনভূঞা,
সফনী সের, ফুলগাজী,
পরশুরাম এবং সসানাগাজী;
মজলো: সফনী
লক্ষ্মীপুর সের, কমলনগর,
রামগরত এবং রায়পুর;
মজলো: লক্ষ্মীপুর
সকাম্পানীগঞ্জ,
িাটরখল,
করবরহাট,
সুবণ যির,
সনায়াখালী সের, সবগমগঞ্জ
এবং হারতয়া; মজলো:
সনায়াখালী
সভালা সের, সবারহান
উরেন,
িরফোশন,
সেৌলতখান,
লালদমাহন,
মনপুরা এবং তজুমরেন;
মজলো: সভালা

চুনক্তমূল্য েহ
(টোেো) দরপরত্রর
মোেরম েো্ যোরদর্
মদয়োর িোনরখ
৫৫৪০০০০১.০৩

৭৩২৩৮৫০৮.০০

২৭১০১২৩৩৭.৮০
৩

১৮৮৯৯২০৫৩.৪৫

মেৌি
অগ্রগনি

মন্তব্য

•

েোজটি
পরর্।

•

ঠিেোদোর েময়মি
েোজ েররনি।

•

েোজটি
পরর্।

েমোনির

•

েোজটি
পরর্।

েমোনির

৯৮%

৫২%

৯৬%

৯৮%

েমোনির
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৩.২ ক্রয় েো্ যক্রম
রবিব্যাাংক সহায়তায় বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্প (এমরিএসরপ) এর আওতায় ৫৫৬টি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ৩টি প্ যাদয় রনমযাদণর কা্ যক্রম গ্রহণ করা হয়।
১ম প্ যাদয় অর্ যাৎ ২০১৬ সাদল Prequalification এর মােদম International Competitive Bidding (ICB) পিরতদত বররশাল সজলায় ১টি প্যাদকদজ ৫৮টি, সভালা সজলায় ১টি প্যাদকদজ
৪২টি দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর জন্য ২১-০৩-২০১৬ইাং তাররদখ স্াগ্যতা সম্পন্ন েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর রনকট হদত Prequalification application আহবান করা হয়। রবিব্যাাংক এর সম্মরতর
পর Qualified েরোতার অনুকূদল Tender Document সরবরাহ করা হয় এবাং ২২-০৫-২০১৬ইাং তাররদখ েরপত্র গ্রহণ করা হয়। ২০-০৭-২০১৬ইাং তাররদখ রবিব্যাাংক এর সম্মরতর পর CCGP
হদত ২৪-০৮-২০১৬ইাং তাররদখ অনুদমােন পাওয়া ্ায় এবাং সফনী সজলায় ৩টি প্যাদকদজ ১৯টি দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র e-Gp পিরতদত ২৪-০২-২০১৬ইাং এবাং ১৮-০৪-২০১৬ইাং তাররদখ েরপত্র আহবান
পূব যক রনমযাদণর ক্রয় কা্ যক্রম গ্রহণ করা হয়।
২য় প্ যাদয় অর্ যাৎ ২০১৭ সাদল Prequalification এর মােদম International Competitive Bidding (ICB) পিরতদত কক্সবাজার সজলায় ১টি প্যাদকদজ ৬২টি, লক্ষ্মীপুর সজলায় ১টি
প্যাদকদজ ৩৪টি এবাং সনায়াখালী সজলায় ১টি প্যাদকদজ ৩৫টি দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর জন্য ০৪-১০-২০১৬ইাং তাররদখ Prequalification application আহবান করা হয়। Prequalification
এর উপর রবিব্যাাংক এর সম্মরতর পর ২৮-০২-২০১৭ইাং তাররদখ Qualified েরোতার অনুকূদল Tender Document সরবরাহ করা হয় এবাং ০৩-০৫-২০১৭ইাং তাররদখ ্র্ারীরত েরপত্র গ্রহণ ও
উন্মুক্ত করা হয়। ০৪-০৭-২০১৭ইাং তাররদখ রবিব্যাাংক হদত েরপত্র মূল্যায়দনর সম্মরতর পর CCGP হদত ২৩-০৮-২০১৭ইাং তাররদখ অনুদমােন পাওয়া ্ায়।
৩য় প্ যাদয় অর্ যাৎ ২০১৮ সাদল Prequalification এর মােদম International Competitive Bidding (ICB) পিরতদত পটুয়াখালী সজলায় ১টি প্যাদকদজ ৩৬টি, রপদরাজপুর সজলায় ১টি
প্যাদকদজ ৫০টি, িট্টগ্রাম সজলায় ৩টি প্যাদকদজ ১২৩টি এবাং সভালা সজলায় ১টি প্যাদকদজ ৯৭টি দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর জন্য ২৩-০৫-২০১৮ইাং তাররদখ স্াগ্যতা সম্পন্ন েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর রনকট
হদত Prequalification application আহবান করা হয়। Prequalification এর উপর ১৮-০৪-২০১৮ইাং তাররদখ রবিব্যাাংক এর সম্মরতর পর Qualified েরোতার অনুকূদল Tender
Document সরবরাহ করা হয় এবাং ১৯-০৮-২০১৮ইাং তাররদখ ্র্ারীরত েরপত্র গ্রহণ ও উন্মুক্ত করা হয়। ১৭-১২-২০১৮ইাং তাররদখ রবিব্যাাংক হদত েরপত্র মূল্যায়দনর সম্মরতর পর CCGP হদত
১৩-০২-২০২০ইাং তাররদখ অনুদমােন পাওয়া ্ায়।
বতযমাদন উদেরখত আশ্রয়দকন্দ্রসমুদহর রনমযাণ কা্ যক্রম িলমান।
নিরে বনণ যি িোনলেোরি নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত ক্রয় েো্ যক্রম েংক্রোন্ত িথ্য মদখোরিো হরলো:
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ
ক্রনমে
িম্বর
১.
২.

প্যোরেজ িম্বর
এিডনিউ-০১ (এিনেনব)
দরপত্র িম্বর: ৫৪৭৯৪
এিডনিউ-০২ (এিনেনব)
দরপত্র িম্বর: ৫৪৭৯৩

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

উপরজলোর িোনলেো েহ েোরজর িোম
৭ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: সসানাগাজী;
মজলো: মফিী
৬ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: সসানাগাজী,
োগলনাইয়া, োগনভূঞা এবাং পরশুরাম;
মজলো: মফিী

দরপত্র আহবোরির
িোনরখ

দরপত্র গ্রহণ
েরোর িোনরখ

ক্রয় পিনি

দরপত্র
নবনক্রর
পনরমোণ

দরপত্র
জমোর
পনরমোণ

দরপরত্রর মোেরম
েো্ যোরদর্ মদয়োর
িোনরখ

১৮-০৪-২০১৬

০৫-০৫-২০১৬

NCB

০৩

০৩

২৬-০৬-২০১৬

১৮-০৪-২০১৬

০৫-০৫-২০১৬

NCB

০৩

০২

২৬-০৬-২০১৬
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ক্রনমে
িম্বর
৩.
৪.

৫.

৬.

৭.

প্যোরেজ িম্বর

উপরজলোর িোনলেো েহ েোরজর িোম

এিডনিউ-০৩ (এিনেনব)
দরপত্র িম্বর: ৪৮৮৯৫
এমনডএেনপ-II-৭- এলনপআইও-এিডনিউ-০১

৬ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: সফনী সের
এবাং ফুলগাজী; মজলো: মফিী
৫৮ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: বররশাল
সের, বাবুগঞ্জ, বাদকরগঞ্জ, বানারীপাড়া,
সগৌরনেী, রহজলা, সমদহরন্দগঞ্জ এবং মুলােী;
সজলা: বররশাল
৪২ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: সভালা
সের, সবারহান উরেন, িরফোশন,
সেৌলতখান, লালদমাহন, মনপুরা এবং
তজুমরেন; সজলা: সভালা
৬২ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: কক্সবাজার
সের, িকররয়া, কুতুবরেয়া, মদহশখালী,
সপকুয়া, রামু, সটকনাফ এবাং উরখয়া; সজলা:
কক্সবাজার
৩৪ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: লক্ষ্মীপুর
সের, কমলনগর, রামগরত, রায়পুর,
রামগঞ্জ; সজলা: লক্ষ্মীপুর
৩৫ টি দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র; স্থোি: সবগমগঞ্জ,
িাটরখল, হারতয়া, সকাম্পানীগঞ্জ, করবরহাট,
সসনবাগ, সসানাইমুড়ী এবাং সুবণ যির; সজলা:
সনায়াখালী

এমনডএেনপ-II-৭-এলনপআইও-এিডনিউ-০২
এমনডএেনপ/কক্স/১৪১৫/এিডনিউ-০৪
এমনডএেনপ/লক্ষ্মী/১৪১৫/এিডনিউ-০৬

৮.
এমনডএেনপ/সনায়া/১৪১৫/এিডনিউ-০৯

দরপত্র আহবোরির
িোনরখ

দরপত্র গ্রহণ
েরোর িোনরখ

ক্রয় পিনি

দরপত্র
নবনক্রর
পনরমোণ

দরপত্র
জমোর
পনরমোণ

দরপরত্রর মোেরম
েো্ যোরদর্ মদয়োর
িোনরখ

২৪-০২-২০১৬

২৮-০৩-২০১৬

NCB

০৪

০১

১৪-০৪-২০১৬

২১-০৩-২০১৬

১২-০৫-২০১৬

ICB

০৬

০৩

১২-১১-২০১৬

১৭-০৪-২০১৬

১৩-০৬-২০১৬

ICB

১০

০৭

০৮-০৩-২০১৭

২৮-০২-২০১৭

০৩-০-২০১৭

ICB

০৮-১০-২০১৭

২৮-০২-২০১৭

০৩-০৫-২০১৭

ICB

২৮-০৯-২০১৭

২৮-০২-২০১৭

০৩-০৫-২০১৭

ICB

০৯-১০-২০১৭

উৎে: প্রেে অনফে (এলনজইনড)
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নবদ্যমোি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র উন্নয়ি
ক্রনমে
িম্বর

প্যোরেজ িম্বর

১.

এলনজইনড/এমনডএেনপ/ি
ট্ট/১৬-১৭/ডনিউ-১
দরপত্র িম্বর: ৮৬০০৫

২.

এলনজইনড/এমনডএে
নপ/কক্স/১৬-১৭/ডনিউ-২
দরপত্র িম্বর:২২৭৭৪৮
৩.
এলনজইনড/এমনডএে
নপ/সফনী/I/১৬-১৭/ডনিউ৩
দরপত্র িম্বর:১১৪৭৯৩
৪.
এলনজইনড/এমনডএে
নপ/লক্ষ্মী/১৫-১৬/ডনিউ-৪
দরপত্র িম্বর:১৭০৭৪০
৫.
এলনজইনড/এমনডএে
নপ/সনায়া/১৬-১৭/ডনিউ-৫
দরপত্র িম্বর:১১২১৯৪
৬.
এলনজইনড/এমনডএে
নপনেএইেআই/১৬১৭/ডনিউ-৬
দরপত্র িম্বর:২২৩৪২৮
উৎে: প্রেে অনফে (এলনজইনড)
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উপরজলোর িোনলেো েহ েোরজর িোম

দরপত্র
আহবোরির
িোনরখ

আদনায়ারা, বাঁশখালী, সবায়ালখালী,
িন্দনাইশ, ফটিকেরড়, হাটহাজারী,
সলাহাগাড়া, মীরসরাই, পটিয়া, রাঙ্গুরনয়া, ২১-০১-২০১৬
সাতকারনয়া, সীতাকুন্ড এবাং সন্দ্বীপ;
সজলা: িট্টগ্রাম
কক্সবাজার সের, িকররয়া, সপকুয়া, রামু,
সটকনাফ, উরখয়া, কুতুবরেয়া এবাং ০২-১০-২০১৮
মদহশখালী; মজলো: কক্সবাজার
োগলনাইয়া, োগনভূঞা, সফনী সের,
ফুলগাজী, পরশুরাম এবং সসানাগাজী;
১৩-০৮-২০১৭
মজলো: সফনী
লক্ষ্মীপুর সের, কমলনগর, রামগরত এবং
রায়পুর; মজলো: লক্ষ্মীপুর
০৪-০৩-২০১৮
সকাম্পানীগঞ্জ, িাটরখল, করবরহাট,
সুবণ যির, সনায়াখালী সের, সবগমগঞ্জ ১০-০-২০১৮
এবং হারতয়া; মজলো: সনায়াখালী
সভালা সের, সবারহান উরেন, িরফোশন,
সেৌলতখান, লালদমাহন, মনপুরা এবং
১৯-০৯-২০১৮
তজুমরেন; মজলো: সভালা

দরপত্র গ্রহণ
েরোর িোনরখ

ক্রয় পিনি

দরপত্র
নবনক্রর
পনরমোণ

দরপত্র
জমোর
পনরমোণ

চুনক্তমূল্য েহ (টোেো)
দরপরত্রর মোেরম েো্ যোরদর্
মদয়োর িোনরখ

২৬-০২-২০১৭

NCB

০২

০১

১৭৩৩৭০১১৯.০০
(১৯-০৬-২০১৭)

০৫-১১-২০১৮

NCB

০২

০১

১৮৮৯৯২০৫৩.৪৫
(২৮-০১-২০১৯)

১৩-০৯-২০১৭

NCB

০২

০২

৫৫৪০০০০১.০৩

০৯-০৪-২০১৮

NCB

০৪

০৩

৭৩২৩৮৫০৮.০০

০৯-০৭-২০১৮

NCB

০৩

০৩

২৭১০১২৩৩৭.৮০৩

২৩-১০-২০১৮

NCB

০৪

০৩

১৮৮৯৯২০৫৩.৪৫
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প্রেরের ক্রয় পনরেেিোয় মদখো ্োয়, পণ্য ও েো্ য (গোনড়, আেবোবপত্র, েনম্পউটোর ইিুোনদ), ৫৫৬ টি িতুি আশ্রয়রেন্দ্র, ৪৫০ টি
পুরোিি আশ্রয়রেরন্দ্রর উন্নয়ি, ৫৫০ নেরলোনমটোর রোস্তো, ৫০০ নমটোর নিজ/েোলেোট য নিমযোণ েরোর ের্ো। পণ্য ও েো্ য ক্ররয়র জন্য
e-gp এর মোেরম দরপত্র আহবোি েরো হরয়রি। আশ্রয়রেন্দ্রগুনল নিমযোরণর জন্য ২০ টি (১৪ টি িতুি এবং ৬ টি নবদ্যমোি)
প্যোরেরজর মোেরম দরপত্র আহবোি েরোর ের্ো ররয়রি। মদখো ্োরে ম্, National Competitive Bidding (NCB) এর
মোেরম ৩ টি গ্রুরপ (e-gp এর মোেরম) এবং International Competitive Bidding (ICB) এর মোেরম ৫ টি গ্রুরপ
েব যরমোট ২৫০ টি িতুি আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোরণর জন্য দরপরত্রর মোেরম েোজগুরলো প্রদোি েরো হয়। ৬ টি প্যোরেরজ ৪৫০ টি নবদ্যমোি
আশ্রয়রেরন্দ্রর National Competitive Bidding (NCB) এর মোেরম দরপত্র আহবোরির (e-gp এর মোেরম) মোেরম
েো্ যোরদর্ প্রদোি েরো হয়। ইনিমরে আরও ৬ টি প্যোরেরজ International Competitive Bidding (ICB) এর মোেরম
৩০৬ টি িতুি আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোরণর জন্য দরপত্র আহবোি েরর েো্ যোরদর্ প্রদোি েরো হরয়রি। COVID-19 এর ফরল উদ্ভূি
পনরনস্থনির েোররণ ঠিেোদোর এখিও েোজগুনল শুরু েররি পোররিনি। ম্ েোজগুরলোর েো্ যোরদর্ মদয়ো হরয়রি এবং চলমোি আরি
মেগুনলর নবস্তোনরি নববরি ্র্ো েিটি দরপত্র নবনক্র হরয়রি, েিটি দরপত্র জমো হরয়রি, িোর নববরণ েংযুক্ত েরো হরলো। এখোরি
মদখো ্োয় ম্, মবনর্ পনরমোণ দরপত্র ক্রয় েরো হরয়রে নেন্তু জমো েম মদয়ো হরয়রি। সভালা সজলায় ৯৭ টি আশ্রয়দকদন্দ্র ১টি
প্যাদকদজর ের প্ররক্রয়া করদণর রিরপরপদত অনুদমােন আদে। তাই ৯৭ টি ১ টি প্যাদকদজ করা হয়। ক্রয় করমটি ও সাংরিষ্ট কর্তযপক্ষ
্ািাই বাোই কদর কা্ যাদেশ রেদয়দে। রকন্তু বাস্তদব ৯৭ টি আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়ন করা কঠিন। েরেোররর
Procurement Rule মমরি েোজগুনলর েো্ যোরদর্ মদয়ো হরয়রি। িোিোড়ো Total procurement plan অনু্োয়ী ক্রয় েো্ যক্রম
েম্পন্ন েরো হরয়রি।
৩.৩ উরেশ্য অজযি
৩.৩.১ প্রকদল্পর সভৌত কাঠাদমা রনমযাণ প্ যাদলািনা
প্রকদল্পর প্রর্ম সাংদশারর্ত রিরপরপ অনু্ায়ী ৫৫৬ টি নতুন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র, ৪৫০ টি রবদ্যমান বহুমুখী দুর্ যোগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর উন্নয়ন, ১৮২ রকেঃরমেঃ সাংদ্াগ সড়ক, ৬৫৬ রমটার নিজ/কালভাট য রনমযাদণর কর্া। এ সকল কাদজর মরে নডরেম্বর
২০১৯ প্ যন্ত সভৌত অগ্রগরত আনুমারনক ৪৮% এবাং আরর্ যক অগ্রগরত ৩৮%। প্রকদল্পর সময়াে রিদসম্বর ২০২১ এ সশর্ হদয় ্াদব।
প্রকদল্পর অবরশষ্ট কাজ রিদসম্বর ২০২১ এর মদে সশর্ করা প্রদয়াজন।
উদেরখত ৫৫৬+৪৫০=১০০৬ টি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র হদত ১০১ টি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর প্রশ্নমালার (সাংযুক্ত)
মােদম মাঠ প্ যায় হদত তথ্য উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। উদেরখত কাজগুরলর গুনগত মান ্ািাইদয়র জন্য প্রদকৌশলগত সিকরলদির
মােদম কাদজর মান ্ািাই বাোই করা হয় । রনদে ্ািাই বাোইকৃত ফলাফল রবধৃত করা হল।
১০১ টি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর প্রদকৌশলগত অবস্থা মাঠ প্ যাদয় প্ যদবক্ষণ করা হদয়দে। তন্মদে ৫২ টি নতুন বহুমুখী দুর্ যোগ
আশ্রয়দকন্দ্র (৫১.৪৯%) এবাং ৪৯ টি নবদ্যমোি (৪৮.৫১%) বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র। নতুন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মদে
৫১ টিদত রসটু পাইল/রপকাষ্ট পাইল এবাং রসটু পাইল সলাি সটষ্ট/ইনরিরগটি সটষ্ট করা হদয়দে। ৫০ টি মি রবরভন্ন স্তদর রকউব সটি
করা হদয়দে ।
ব্যবহৃত মালামাল:
সারণী ৩.০১: ব্যবহৃত মালামাল পরীক্ষা
ক্ররমক নাং

ব্যবহৃত মালামাল

নতুন
িো

হুাঁ

মমোট
n

িো

হুাঁ

পার্র

২

রি/বার

৫১

৯৮

১

২

৫২

১৩

২৭

৩৬

৭৩

৪৯

৬৪

৬৩

৩৭

৩৭

বালু

৫১

৯৮

১

২

৫২

১৩

২৭

৩৬

৭৩

৪৯

৬৪

৬৩

৩৭

৩৭

৫১

৯৮

১

২

৫২

১৪

২৯

৩৫

৭১

৪৯

৬৫

৬৪

৩৬

৩৬
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%
২

মমোট

১

৪
রসদমন্ট
n=সাংখ্যা (Number)

n
১

হুাঁ

n
৫১

৩

%
৯৮

সব যদমাট

রবদ্যমান
িো

৫২

n
১৩

%
২৭

n
৩৬

%
৭৩

n
৪৯

n
৬৪

%
৬৩

n
৩৭

%
৩৭
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সলখরিত্র ৩.০১: ব্যবহৃত মালামাল পরীক্ষা
৯৮%

২%

২৯%

৭১%

৯৮%

২%

২৭%

৭৩%

৯৮%

২%

২৭%

৭৩%

৯৮%

২%

২৭%

৭৩%

হোঁ

না

হোঁ

না

নতুন

রবদ্যমান
পার্র

রি/বার

বালু

রসদমন্ট

নতুন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র এবাং রবদ্যমান বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর কাদজর পার্র, রি/বার, বালু, রসদমন্ট ইতোরে
পরীক্ষা রনরীক্ষা করা হদয়দে রকনা তা এলরজইরির সরকিয হদত সেখা হদয়দে। তাদত সেখা ্ায় স্, রবদ্যমান বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকন্দ্রগুদলা রনমযাদণ ব্যবহৃত মালামাল (পার্র, রি/বার, বালু, রসদমন্ট) পরীক্ষাগাদর সপ্ররদণর সুদ্াগ কম র্াকায়
তুলনামুলকভাদব কম পরীক্ষা করা হদলও নতুন রনরমযত বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণ অরর্কাাংশ সক্ষদত্রই পরীক্ষা করা হদয়দে।
ইদটর গাথুনীর মান:
সারণী ৩.০২: ইদটর গাথুনীর মান
ক্ররমক
নাং

রবর্য়

নতুন

১
ভাল
২
সকার্াও ফাঁটা
৩
উচু রনচু
৪
প্লািার করা তাই সেখা সম্ভব নয়
n=সাংখ্যা (Number)-এেোনধে উির

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

১৪
৩
৫
২০

১৫.৯১
৩.৪১
৫.৬৮
২২.৭৩

১৮
১
০
২৯

২০.৪৫
১.১৪
০
৩২.৯৫

৩২
৪
৫
৪৯

৩৬.৩৬
৪.৫৫
৫.৬৮
৫৫.৬৮

সলখরিত্র ৩.০২: ইদটর গাথুনীর মান
৩২.৯৫%

২২.৭৩%

২০.৪৫%

১৫.৯১%

৩.৪১%

৫.৬৮%
১.১৪%

নতুন
ভাল

সকার্াও ফাঁটা

০%

রবদ্যমান
উচু রনচু

প্লািার করা তাই সেখা সম্ভব নয়

নতুন রনরমযত বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর (১৫.৯১%) তুলনায় রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্র (২০.৪৫%) ইদটর গাঁথুরনর কাজ ভাল সেখা
সগদে।
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প্লািার কাদজর মান:

সল খ রিত্র ৩ . ০ ৩ : প্লা িা র কা দজর মা ন

n

%

৭

৮.৫৪

২৮

৩৪.১৫

২৪

২৯.২৭

৩৭

৪৫.১২

২১

২৫.৬১

২৭

৩২.৯৩

১২

১৪.৬৩

১৪

১৭.০৭

ভাল

২১ ২৫.৬১
সকার্াও
১৩ ১৫.৮৫
ফাঁটা
৩
রনেমাদনর
৬
৭.৩২
৪
সভজা
২
২.৪৪
র্াদক
n=সাংখ্যা (Number)-এেোনধে উির
২

১০১ টি প্রদকৌশলগত প্ যদবক্ষণ সিক রলদির মােদম জানা ্ায় স্,
নবদ্যমোি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর (৮.৫৪%) সিদয় নতুন বহুমুখী
দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর (২৫.৬১%) প্লািার কাদজর মান ভাল।
লবণাক্ততার প্রভাব:
চবষয়

নতুন
%
০.০০
৯২.৩১
৭.৬৯

n
০
৪৮
৪

হযাঁ
িা
প্লািাি
েিা হয়চন
জমাে
৫২
n=সাংখ্যা (Number)

ন তু ন

রব দ্য মা ন

সলখরিত্র ৩.০৪: লবণাক্ততার প্রভাব

সারণী ৩.০৪: লবণাক্ততার প্রভাব
ক্রচমে
নং
১
২
৩

সভজা র্াদক

১৪.৬৩%

%

রনেমাদনর

২৫.৬১%

n

সকার্াও ফাঁটা

২৯.২৭%

%

ভাল

সমাট

৮.৫৪%

n

রবদ্যমান

৭.৩২%

নতুন

১৫.৮৫%

১

রবর্য়

২৫.৬১%

ক্ররমক
নাং

২.৪৪%

সারণী ৩.০৩: প্লািার কাদজর মান

চবদ্যমান
n
%
১৭ ৩৪.৬৯
২৮ ৫৭.১৪
৪
৮.১৬

n
১৭
৭৬
৮

%
১৮.৮৩
৭৫.২৫
৭.৯২

৪৯

১০১

১০০

১০০

১০০

জমাে
৭.৯২%
১৮.৮৩%

৭৫.২৫%

বাাংলাদেদশর েরক্ষণাঞ্চদল লবণাক্ততার প্রভাব অরর্ক। তাই এসব
এলাকায় ইট ও বারলদত লবণ র্াকার সম্ভাবনা সবশী। নতুন বহুমুখী
দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্র সকাদনা লবণাক্ততার প্রভাব মিই। িরব নবদ্যমোি
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্র রকছু লবণাক্ততার প্রভাব সেখা সগদে।
শতকরা ৩৪.৬৯ ভাগ রবদ্যমান সকদন্দ্র কাংরক্রট/প্লািার লবণাক্ততার
কারদণ পদড় ্াদে।
েরজার অবস্থা:

না

প্লািার করা হয়রন

সলখরিত্র ৩.০৫: েরজার অবস্থা

সারণী ৩.০৫: েরজার অবস্থা
রবর্য়

হোঁ

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

েরজা ত্রুটিমুক্ত

৩৩

৬৩.৪৬

৩০

৬১.২২

৬৩

৬২.৩৮

েরজায় ত্রুটি আদে

১৯

৩৬.৫৪

১৯

৩৮.৭৮

৩৮

৩৭.৬২

সমাট

৫২

১০০

৪৯

১০০

১০১

১০০

n=সাংখ্যা (Number)

েরজায় ত্রুটি
আদে,
৩৭.৬২%
েরজা
ত্রুটিমুক্ত,
৬২.৩৮%

েরজার অবস্থা প্ যদবক্ষণ কাদল সেখা ্ায়, অরর্কাাংশ নতুন সকদন্দ্র
(৬৩.৪৬%) এবাং রবদ্যমান সকদন্দ্র (৬১.২২%) েরজা ত্রুটিমুক্ত।
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বতযমাদন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সোর্ ত্রুটির অবস্থা:

সলখরিত্র ৩.০৬: বতযমাদন বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর সোর্ ত্রুটির অবস্থা

সারণী ৩.০৬: বতযমাদন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সোর্ ত্রুটির অবস্থা
রবর্য়

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

বতযমাদন
সোর্ ত্রুটিমুক্ত
ত্রুটি আদে

২৫

৪৮.০৮

১০

২০.৪১

৩৫

৩৪.৬৫

২৭

৫১.৯২

৩৯

৭৯.৫৯

৬৬

৬৫.৩৫

সমাট

৫২

১০০

৪৯

১০০

১০১

৩৪.৬৫%

১০০

৬৫.৩৫%

n=সাংখ্যা (Number)

বতযমাদন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সোর্ত্রুটি সম্বদন্ধ প্ যদবক্ষদণ
সেখা সগদে স্, নতুন সকন্দ্র ৪৮.০৮% ত্রুটিমুক্ত। অন্যরেদক রবদ্যমান
সকদন্দ্রর মদে ২০.৪১% সকন্দ্র ত্রুটিমুক্ত পাওয়া সগদে।

বতযমাদন সোর্ ত্রুটিমুক্ত

ত্রুটি আদে

বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর অবস্থা:
সারণী ৩.০৭: বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর অবস্থা
ঘূরণ যঝড় আশ্রয়দকদন্দ্রর অবস্থা

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

সলার ফাটা (floor crack)

৯

১৩.২৪

২১

১৯.৪৬

৩০

৪৪.১২

োে ফাটা (roof crack)

১

১.৪৭

৯

২.১৬

১০

১৪.৭১

সেওয়াল ফাটা (wall crack)

৪

৫.৮৮

১৫

৮.৬৫

১৯

২৭.৯৪

প্লািার ফাটা (plaster crack)

৮

১১.৭৬

২৭

১৭.৩০

৩৫

৫১.৪৭

েরজা আঁকাবাঁকা (uneven door)

১

১.৪৭

১১

২.১৬

১২

১৭.৬৫

অন্যোন্য েমস্যো

১৬

২৩.৫৩

১২

৩৪.৬০

২৮

৪১.১৮

n= সাংখ্যা (Number)-একারর্ক উত্তর

সল খ রিত্র ৩ . ০ ৭ : ব হু মু খী দু দ্ যা গ আ শ্র য় দকদন্দ্র র অ ব স্থা
রবদ্যমান

সলা র ফা টা

ো ে ফা টা

সে ও য়া ল ফা টা

প্লা িা র ফা টা

২৩.৫৩%
২.১৬%

১.৪৭%

১৭.৩%

১১.৭৬%

৮.৬৫%

৫.৮৮%

২.১৬%

১.৪৭%

১৯.৪৬%

১৩.২৪%

৩৪.৬%

নতুন

ে র জা আঁ কা বাঁ কা অ ন্যা ন্য স ম স্যা

১০১ টি প্রদকৌশলগত প্ যদবক্ষণ সিক রলদির মােদম জানা ্ায় স্, নতুন সকদন্দ্রর বতযমান অবস্থা রবদ্যমান সকদন্দ্রর তুলনায় ভাদলা।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পৃষ্ঠো- 32

তাোড়া বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র গুরলর স্ সোর্ত্রুটি পাওয়া সগদে তা রনদে বণ যনা করা হল:
ক্ররমক
নাং

বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর নাম

সজলা: িট্টগ্রাম
০১
সকরানীহাট
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
সাতকারনয়া
০২
১৯ নাং পদুয়া
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
সলাহাগাড়া
০৩
গনকেরা সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
মীরসরাই
০৪
সরকারহাট
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
মীরসরাই
০৫
১২৭ নাং কুরুয়া
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
মীরসরাই
০৬
সশদখরহাট
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সীতাকুন্ড
০৭
মুনােরা সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সীতাকুন্ড
০৮
২০ নাং পূব য রায়েটা
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
বাঁশখালী
০৯
ইোনগর সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
কণ যফুরল
১০
আদনায়ারা মদিল
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
আদনায়ারা
সজলা: কক্সবাজার
১১
রত্না পালাং সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
উরখয়া
১২
মেম
হলরেয়া
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, উরখয়া
১৩
মুনরসরদিল
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
মদহশখালী
১৪
সঘানারপাড়া
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
মদহশখালী

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর
র্রণ
নতুন/রবদ্যমান

কাজ শুরুর

কাজ সশদর্র

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

নবদ্যমোি

তাররখ

েোরজর
অবস্থো

ত্রুটিসমূহ/ সমস্যা

২৫-১২-২০১৮

চলমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

চলমোি

প্লািার সভজা র্াদক, সলার ফাঁটা (crack),
েরজা আঁকাবাঁকা, জানালার রগ্রদলর রাং
ঠিকমদতা করা নাই, োদের ঢাল (slope)
ঠিকমদতা করা নাই।
সলার ফাঁটা (crack), জানালার রগ্রদলর রাং
ঠিকমদতা করা নাই, ভবদনর রাং ঠিকমদতা করা
নাই।

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

প্লািার সভজা র্াদক, লবনাক্ততার কারদণ
প্লািার পদড় ্াদে,জানালার কাঁি সনই, োদের
ঢাল (slope) ঠিকমদতা নাই।

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

রকছু অাংদশ প্লািার ফাঁটা (crack)।

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

সলার ফাঁটা (crack), োদে ্াওয়ার সকাদনা
ব্যবস্থা নাই।

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), েরজা
আঁকাবাঁকা, নতুন জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা
করা নাই।
প্লািার সকার্াও ফাঁটা (crack), জানালার
কাঁি নাই, োে ফাঁটা (crack)।

নবদ্যমোি

২৬-০৬-২০১৭

২৫-১২-২০১৮

েমোি

প্লািার উঁচু-রনচু, েরজা আঁকাবাঁকা, োদের ঢাল
(slope) ঠিকমদতা নাই।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

নেছু ্োয়গোয় রড মবর হরয় আরি।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

রড মবনর্ মনরচো পড়ো।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), রকউররাং কম
করা হদয়দে।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

নবম ও েলোম রকউররাং কম করা হদয়দে,
সাংদ্াগ সড়দকর সারদফস অসমান।

প্লািার সকার্াও ফাঁটা (crack), লবনাক্ততার
কারদণ প্লািার পদড় ্াদে, েরজা আঁকাবাঁকা
(uneven)।
প্লািার সভজা র্াদক, সলার ফাঁটা (crack),
সেয়াল ফাঁটা (crack), েরজা আঁকাবাঁকা,
োদের ঢাল (slope) ঠিকমদতা নাই।
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ক্ররমক
নাং

বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর নাম

১৫

পূব য
মগনামা
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সপকুয়া
রাজখালী রজ. রস.
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সপকুয়া
দনক্ষণ চোেমোরকুল
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, রোমু
পূব য
মগোয়োনলয়োপোলং
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, রোমু
ইোখালী সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
কক্সবাজার সের
সাবরাাং সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সটকনাফ
সমান্ডারদিল
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সটকনাফ
উত্তর
পুকুররয়া
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, উরখয়া

১৬

১৭

১৮

১৯

২০
২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর
র্রণ
নতুন/রবদ্যমান
িতুি

কাজ শুরুর
১২-১১-২০১৭

কাজ সশদর্র
১১-১১-২০১৯

চলমোি

ইরটর গাঁথুনি উঁচু নিচু।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

ইরটর গাঁথুনি উঁচু নিচু।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), রকছু েরজার
সাটার ফাঁকা ও আঁকাবাঁকা, রকউররাং কম করা
হদয়দে।
বীম ও েলোরম মেন্থ েম বরল প্রিীয়মোি হয়।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১১-১১-২০১৯

চলমোি

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

িলমান

রনোরনয়া সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
উরখয়া
কায়োবাে
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
মদহশখালী
সাইটমারা সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
মদহশখালী

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

িলমান

েরক্ষণ মাইজপড়া
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
কক্সবাজার সের
৩০ নাং সিৌফলেন্ডী
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
কক্সবাজার সের
পরিম সিৌফলেন্ডী
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
কক্সবাজার সের
পূব য সমাহাম্মপুরা
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, রামু

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

প্লািার উঁচু রনচু।

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

প্লািার উঁচু রনচু, সলার ফাঁটা (crack)।

নবদ্যমোি

২৮-০১-২০১৯

২৭-০৭-২০২০

েমোি

প্লািার উঁচু রনচু, সলার ফাঁটা (crack)।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

তাররখ

েোরজর
অবস্থো

ত্রুটিসমূহ/ সমস্যা

ইরটর গাঁথুনি উচু-নিচু, সাংদ্াগ সড়দকর
সারদফস অসমান, রকউররাং ঠিকমদতা করা
হয়রন।
প্লািার উচু-নিচু ও মেোর্োও ফাঁটা (crack)।
প্লািার উচু-নিচু, দরজো ও জোিোলো ফাঁটা
(crack), সেয়াল ফাঁটা (crack), রকছু েরজা
আঁকাবাঁকা।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), উঁচু রনচু, সভজা
র্াদক, নতুন োদের েরজা আঁকাবাঁকা, সলার
ফাঁটা (crack), সেয়াল ফাঁটা (crack),
জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা করা নাই।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু রনচু,
সলার ফাঁটা (crack), োে ফাঁটা (crack),
সেয়াল ফাঁটা (crack)।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও সভজা র্াদক,
সেয়াল ফাঁটা (crack)।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু রনচু,
জানালা আঁকাবাঁকা ও কাঁি সনই, সলার ফাঁটা
(crack), োে ফাঁটা (crack), সেয়াল ফাঁটা
(crack), েরজা আঁকাবাঁকা, জানালার রগ্রদলর
রাং ঠিকমদতা করা হয়রন।
প্লািার সভজা র্াদক, লবনাক্ততার কারদণ
প্লািার পদড় ্াদে, সলার ফাঁটা (crack), োদে
ঠিকমদতা রকউররাং করা হয়রন।
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ক্ররমক
নাং

বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর নাম

৩০

জারাইলতলী
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, রামু
সজলা: সফনী
৩১
োড়াইত কারন্দ
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
সসানাগাজী
৩২

র্রলয়া সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সফনী েদর

৩৩

পরিম পালরগরী
ইবদন
আলী
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
সসানাগাজী
৩৪
উত্তর ফারজলপুর
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয় ও বহুমুখী
দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র,
সফনী েদর
সজলা: সনায়াখালী
৩৫
িরলক্ষী সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সুবণ যির
৩৬
ির আমানউোহ
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সুবণ যির

দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর
র্রণ
নতুন/রবদ্যমান
নবদ্যমোি

কাজ শুরুর
২৮-০১-২০১৯

নবদ্যমোি

তাররখ

েোরজর
অবস্থো

ত্রুটিসমূহ/ সমস্যা

েমোি

প্লািার উঁচু রনচু, রকছু জায়গায় লবনাক্ততার
কারদণ প্লািার পদড় ্াদে, সলার ফাঁটা
(crack)।

২৩-০৩-২০১৭

েমোি

নবদ্যমোি

২৩-০৩-২০১৭

েমোি

িতুি

০৩-০৭-২০১৬

৩১-০৭-২০১৭

চলমোি

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), সলার ফাঁটা
(crack),োে ফাঁটা (crack), জানালার
রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা করা হয়রন, Ground
floor প্লািার করা নাই।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), সলার ফাঁটা
(crack), সেয়াল ফাঁটা (crack), জানালার
রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা করা হয়রন, জানালা
ঠিকমদতা বন্ধ হয়না, ভবদনর সকার্াও সকার্াও
প্লািার করা নাই, টয়দলদটর অবস্থা খারাপ,
Ground floor প্লািার করা নাই।
মেোর্োও ইরটর গাঁথুনি ফাঁটা (crack), সলার
ফাঁটা (crack)।

িতুি

০৩-০৫২০১৬

৩১-১০-২০১৭

েমোি

প্লািার সকার্াও ফাঁটা (crack), সলার ফাঁটা
(crack), টিউবওদয়ল নষ্ট।

রবদ্যমান

১০-১০-২০১৮

২২-০৮-২০২০

েমোি

প্লািার উচু রনচু, সলার ফাঁটা (crack),
জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা করা হয়রন।

রবদ্যমান

১০-১০-২০১৮

২২-০৮-২০২০

েমোি

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উচু রনচু,
জানালা ঠিকমদতা বন্ধ হয়না, সলার ফাঁটা
(crack), সেয়াল ফাঁটা (crack), Ground
floor প্লািার করা নাই, রাং এর মান খুবই
খারাপ-দকার্াও কদরদে আবার সকার্াও
কদররন।
প্লািার সকার্াও ফাঁটা (crack), জানালা
ঠিকমদতা বন্ধ হয়না, সলার ফাঁটা (crack),
সেয়াল ফাঁটা (crack), োে ফাঁটা (crack),
রিঁরড়র সররলাং এ রাং করা নাই, পূদব য রবদুেৎ
সাংদ্াগ রেল বতযমাদন নাই, জলোে কদররন,
প্যারাদফট ওয়াদল সকাদনা কাজ কদররন,
Ground floor প্লািার কদররন, পুদরা ভবন
এর সকার্াও রাং কদরদে আবার সকার্াও
কদররন।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), সলার ফাঁটা
(crack), সেয়াল ফাঁটা (crack), োে ফাঁটা
(crack), জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা করা
নাই, পারন সরবরাহ নাই, পুরাতন ভবদনর
কাদজর মান খুবই খারাপ, োদের প্যারাদফট
ওয়াদলর সকাদনা কাজ কদররন, Ground
floor প্লািার কদররন, রিঁরড়র সররলাং এ রাং
করা নাই, ববদুেরতক বারত ও ফোন একই সুইি
এর মােদম সাংদ্াগ সেয়া।

কাজ সশদর্র
২৭-০৭-২০২০

৩৭

িরবাটা আনসার
রময়ার
হাট
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সুবণ যির

রবদ্যমান

১০-১০-২০১৮

২২-০৮-২০২০

েমোি

৩৮

িরবাটা হারজবারড়
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সুবণ যির

রবদ্যমান

১০-১০-২০১৮

২২-০৮-২০২০

েমোি
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ক্ররমক
নাং

বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর নাম

৩৯

উত্তর মান্দারতলী
রজ রপ এস ,
সনায়াখালী সের
উত্তর িরকাকরা
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
সকাম্পানীগঞ্জ
েরক্ষণ সল্লুরকয়া
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
সনায়াখালী সের
উত্তর ির জব্বার
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সুবণ যির
ির কাক্কড়া রজ রপ
এস, সকাম্পানীগঞ্জ

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

পূব য
ির
আমানউোহ
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়, সুবণ যির
সনারান্নয় সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সনায়াখালী সের

দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর
র্রণ
নতুন/রবদ্যমান
িতুি

কাজ শুরুর
১২-১১-২০১৭

িতুি

তাররখ

েোরজর
অবস্থো

ত্রুটিসমূহ/ সমস্যা

কাজ সশদর্র
১২-১১-২০১৯

িলমান

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), সলার ফাঁটা
(crack), সেয়াল ফাঁটা (crack)।

১২-১১-২০১৭

১২-১১-২০১৯

িলমান

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), প্লািার সভজা
র্াদক, সেয়াল ফাঁটা (crack), োদের ঢাল
(slope) ঠিকমদতা নাই।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১২-১১-২০১৯

িলমান

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), সলার ফাঁটা
(crack), োদের ঢাল (slope) ঠিকমদতা
নাই।

িতুি

১২-১১-২০১৭

১২-১১-২০১৯

িলমান

িতুি

১২-১১-২০১৭

১২-১১-২০১৯

িলমান

িতুি

১২-১১-২০১৭

১২-১১-২০১৯

িলমান

নবদ্যমোি

১০-১১-২০১৮

২২-০৮-২০২০

সমাপ্ত

সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
সলার ফাঁটা (crack), োদের ঢাল (slope)
ঠিকমদতা নাই, কাদজর অগ্রগরত খুবই কম।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), প্লািার সভজা
র্াদক, প্লািার উঁচু-রনচু, সলার ফাঁটা (crack),
সেয়াল ফাঁটা (crack), োদের ঢাল (slope)
ঠিকমদতা নাই।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
সলার ফাঁটা (crack), সেয়াল ফাঁটা (crack),
জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা করা হয়রন,
সাংদ্াগ সড়ক বরাবর রিঁরড় সনই।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
লনাক্ততার কারদণ প্লািার পদড় ্াদে, সেয়াল
ফাঁটা (crack), জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা
করা হয়রন।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
সলার ফাঁটা (crack), োে ফাঁটা (crack),
সেয়াল ফাঁটা (crack), জানালার রগ্রদলর রাং
ঠিকমদতা করা হয়রন, ground floor প্লািার
করা নাই, লাব এ ফাটল আদে।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
সলার ফাঁটা (crack), োে ফাঁটা (crack),
সেয়াল ফাঁটা (crack), জানালার রগ্রদলর রাং
ঠিকমদতা করা হয়রন, ground floor প্লািার
করা নাই, লাব এ ফাটল আদে।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
লনাক্ততার কারদণ প্লািার পদড় ্াদে, সলার
ফাঁটা (crack), সেয়াল ফাঁটা (crack)।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
সলার ফাঁটা (crack), েরজা আঁকা-বাঁকা,
জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমদতা করা হয়রন,
ground floor প্লািার করা নাই, রিঁরড়র
সররলাং নাই, ভবদনর সকার্াও রাং করা আদেসকার্াও নাই।

৪৬

অরুন িন্দ্র সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সনায়াখালী সের

নবদ্যমোি

১০-১১-২০১৮

২২-০৮-২০২০

সমাপ্ত

৪৭

লক্ষী
নারায়ন
সরকারী প্রার্রমক
রবদ্যালয়,
সনায়াখালী সের

নবদ্যমোি

১০-১১-২০১৮

২২-০৮-২০২০

সমাপ্ত

৪৮

জরমোর হাট রজ
রপ এস সনায়াখালী
সের
বামনী সরকারী
প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সকাম্পানীগঞ্জ

নবদ্যমোি

১০-১১-২০১৮

২২-০৮-২০২০

সমাপ্ত

নবদ্যমোি

১০-১০-২০১৮

২২-০৮-২০২০

সমাপ্ত

িতুি

২৭-১১-২০১৭

২৭-১১-২০১৯

চলমোি

িতুি

০৫-১২-২০১৭

০৫-১২-২০১৯

চলমোি

৪৯

সজলা: লক্ষ্মীপুর
৫০
রামগরত
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫১
কমলনগর
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

ঢোলোই এর পোনি মবর হরয় ্োওয়োয় েোনস্টং
ফাঁেো, বীম এবং েলোম ঢোলোই এে মলরেল এ
িোই, প্লািার কদর বীম ভরাট করা হদে।
মগ্রড নবরমর নিরচ বোনল েরোট ঠিেমরিো হয়নি,
নিঁনড়রি ফোটল (crack) আরি।
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ক্ররমক
নাং

বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর নাম

দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর
র্রণ
নতুন/রবদ্যমান
িতুি

তাররখ

েোরজর
অবস্থো

ত্রুটিসমূহ/ সমস্যা

বীম ঢোলোইরয়র েময় েোইড নদরয় েিনক্রট মবর
হরয় নগরয়রি ্ো মেঁরট মফলো হরয়রি, েংর্োগ
েড়রের েোররফে অেমোি।
প্লািার সকার্াও ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
লবনাক্ততার কারদণ প্লািার পদড় ্াদে, পারনর
পাইপ লাইন ভাগা।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack) ও উঁচু-রনচু,
লবনাক্ততার কারদণ প্লািার পদড় ্াদে, সেয়াল
ফাঁটা (crack)।
সকার্াও প্লািার ফাঁটা (crack), েরজা ও
জানালা ভাগা, েরজা আঁকাবাঁকা, রাং িোম্প
হদয়দে।
ঢোলোই এর েময় িে ঠিেমরিো মদয়ো হয়নি।

কাজ শুরুর
১৭-০১-২০১৮

কাজ সশদর্র
১৭-০১-২০২০

চলমোি

নবদ্যমোি

০৬-০৬২০১৮

০৬-১২-২০১৯

েমোি

নবদ্যমোি

০৬-০৬২০১৮

০৬-১২-২০১৯

েমোি

নবদ্যমোি

০৬-০৬২০১৮

০৬-১২-২০১৯

েমোি

িতুি

২৬-১১-২০১৭

২৬-১১-২০১৯

চলমোি

িতুি

০৪-১২-২০১৭

০৪-১২-২০১৯

চলমোি

েলোম বীম িাঁটো হরয়রি, িোরদর নিরচর নদরে
েিনক্রট বনধ যি হরয়রি।

িতুি

২২-১১-২০৭

২২-১১-২০১৯

চলমোি

ইরটর গাঁথুনি উঁচু-নিচু, দরজো ও জোিোলো লোগোরিো
শুরু হয়নি, েংর্োগ েড়রের েোররফে অেমোি।

িতুি

০২-১১-২০১৭

০২-১১-২০১৯

চলমোি

ইরটর গাঁথুনি উঁচু-নিচু, প্লািার সকার্াও ফাঁটা
(crack), েরজা ও জানালা লাগাদনা শুরু হয়রন,
ঢালাই করা োদের রকছু অাংদশ সখায়া সেখা ্ায়।

নতুন

১১-১১-২০১৬

৩০-০৩২০২০

িলমান

ইদটর গাঁথুনী সকার্াও ফাঁটা (crack), প্লািার
সকার্াও ফাঁটা (crack)।

নতুন

১১-১১-২০১৬

৩০-০৩২০২০

িলমান

প্লািার সকার্াও উঁচু-রনচু।

রবদ্যমান

১৭-০১-২০১৯

১৭-০৬-২০২০

েমোি

মেোলো
েদর
রবদ্যমান
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৬৪
সেৌলতখান
রবদ্যমান
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৬৫
সেৌলতখান
রবদ্যমান
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৬৬
মেোলো
েদর
নতুন
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
উৎসেঃ সদরজরমদন জররপ সর্দক প্রাপ্ত

১৭-০১-২০১৯

১৭-০৬-২০২০

েমোি

প্লািার সকার্াও ফাঁটা (crack), সভজা র্াদক,
লবনাক্ততার কারদণ প্লািার পদড় ্াদে, হাই
উইদিা গ্লাস সনই, সেয়াল সভদগ গাঁথুরন করা
হদয়দে রকন্তু প্লািার করা হয়রন, জানালার
রগ্রদলর রঙ ঠিকমত করা হয়রন।
প্লািার উচু রনচু, প্লািার লবনাক্ত, লবনাক্ততার
কারদণ প্লািার পদড় ্াদে।

১৭-০১-২০১৯

১৭-০৬-২০২০

েমোি

প্লািার সভজা র্াদক, লবনাক্ততার কারদণ
প্লািার পদড় ্াদে, রাং িোম্প।

১৭-০১-২০১৯

১৭-০৬-২০২০

েমোি

প্লািার সভজা র্াদক, সেয়াল নলনাক্ত,
লবনাক্ততার কারদণ প্লািার পদড় ্াদে।

০৮-০৩-২০১৭

০৭-০৩-২০২০

েমোি

প্লািার সকার্াও ফাঁটা (crack), োদের ঢাল
(slope) ঠিকমদতা নাই।

৫২

লক্ষ্মীপুর
সের
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫৩
রামগরত
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫৪
কমলনগর
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫৫
লক্ষ্মীপুর
সের
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫৬
রামগরত
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫৭
কমলনগর
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫৮
লক্ষ্মীপুর
সের
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৫৯
লক্ষ্মীপুর
সের
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
সজলা: বররশাল
৬০
বাদকরগঞ্জ
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
৬১
বররশাল
সের
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
সজলা: সভালা
৬২
মেোলো
েদর
উপরজলোর ১ টি
দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র

৬৩
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বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর জানালার রগ্রদলর রাং এর অবস্থা:
সলখরিত্র ৩.০৮: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর
জানালার রগ্রদলর রাং এর অবস্থা

সারণী ৩.০৮: বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর জানালার রগ্রদলর রাং
এর অবস্থা
রবর্য়

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

16

30.77

28

57.14

44

43.57

জানালার রগ্রল
রাং ঠিকমত
হদয়দে
জানালার রগ্রল
রাং ঠিকমত
হয়রন
প্রদ্াজে নয়

4

7.69

16

32.65

20

19.80

32

61.54

5

10.21

37

36.63

সমাট

52

100

49

100

101

100

36.63%

43.57%

19.8%

n=সাংখ্যা (Number)
জানালার রগ্রল রাং ঠিকমত হদয়দে

জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমত হদয়দে রকনা তা প্ যদবক্ষণ কদর
জানা ্ায়, অরর্কাাংশ নতুন সকদন্দ্র (30.77%) এবাং রবদ্যমান
সকদন্দ্র (57.14%) ঠিকমত রাং করা হদয়দে।

জানালার রগ্রল রাং ঠিকমত হয়রন
প্রদ্াজে নয়

বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর োদের ঢাদলর অবস্থা:

সলখরিত্র ৩.০৯: বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর োদের ঢাদলর অবস্থা

সারণী ৩.০৯: বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর োদের ঢাদলর অবস্থা
রবর্য়

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

21

40.38

33

67.35

54

53.47

োদের ঢাল ঠিকমত
আদে
োদের ঢাল ঠিক
সনই
প্রদ্াজে নয়

8

15.38

7

14.28

15

14.85

23

44.24

9

18.37

32

31.68

সমাট

52

100

49

100

101

100

31.68%
53.47%

14.85%

n=সাংখ্যা (Number)

োদের ঢাল ঠিকমত আদে রকনা তা প্ যদবক্ষদণ সেখা ্ায় স্,
অরর্কাাংশ নতুন সকদন্দ্র (40.38%) এবাং রবদ্যমান সকদন্দ্র
(67.35%) োদের ঢাল ঠিক আদে।

োদের ঢাল ঠিকমত আদে

োদের ঢাল ঠিক সনই

প্রদ্াজে নয়

বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর টয়দলট রবর্য়ক তথ্য:
সারণী ৩.১০: বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর টয়দলদটর অবস্থা
টয়দলদটর অবস্থা

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

ব্যবহার উপদ্াগী

123

76.88

75

68.18

198

73.33

ব্যবহার উপদ্াগী নয়

37

23.12

35

31.82

72

26.67

সমাট

160

100

110

100

270

100

n=সাংখ্যা (Number)
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সলখরিত্র ৩.১০: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর টয়দলদটর অবস্থা

26.67%

73.33%

ব্যবহার উপদ্াগী

ব্যবহার উপদ্াগী নয়

পররেশযন কাদল সেখা ্ায় সমাট 270 টি টয়দলদটর মদে 198 টি (73.33%) ব্যবহার উপদ্াগী বাকী 72 টি (26.67%)
টয়দলট ব্যবহার উপদ্াগী নয়। পৃর্কভাদব ব্যবহার উপদ্াগী টয়দলদটর হার নতুন ও রবদ্যমান সকদন্দ্রর জন্য ্র্াক্রদম 76.88%
ও 68.18%।
পারন সরবরাহ রবর্য়:
সারণী ৩.১১: পারন সরবরাহ ব্যবস্থা
রবর্য়

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

হাতটিউবওদয়ল/ইদলকরিক পাম্প

৪০

৪৮.৭৮

৩৮

৪৬.৩৪

৭৮

৯৫.১২

বৃরষ্টর পারন জরমদয় রাখার ব্যবস্থা (Rain water harvest)
পারন সরবরাহ ব্যবস্থা সনই

১৬

১৯.৫১

৮

৯.৭৫

২৪

২৯.২৭

১০

১৯.২৩

৯

১৮.৩৭

১৯

১৮.৮১

n= সাংখ্যা (Number)-একারর্ক উত্তর

সলখরিত্র ৩.১১: পারন সরবরাহ ব্যবস্থা

বৃরষ্টর পারন জরমদয় রাখার ব্যবস্থা (Rain water harvest)

১৯.৫১%

হাতটিউবওদয়ল/ইদলকরিক পাম্প

পারন সরবরাহ ব্যবস্থা সনই

৪৮.৭৮%

১৯.২৩%

নতুন

প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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১৮.৩৭%
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সারণী ৩.১১ ও সলখরিত্র ৩.১১ সত পারন সরবরাহ রবর্দয় তথ্য রবদির্ণ করা হদয়দে। এখাদন ২ র্রদনর ব্যবস্থায় পারন সরবরাহ
র্াকার কর্া। তা হল ভূগভযস্থ ও বৃরষ্টর পারন সাংগ্রহ করার (Rain water harvest) মােদম। হাত টিউবওদয়দলর মােদম ২য় ও
৩য় তলায় পারন উঠাদনা সম্ভব নয়। ইদলকরিক পাম্প রবদুেদতর মােদম িালাদনার কর্া। সকার্াও রবদুেৎ আদে আবার সকার্াও
সনই। সসৌর রবদুেদতর মােদম পাম্প িালাদনা সম্ভব নয়। প্ যদবক্ষদণ সারব যকভাদব সেখা ্ায় স্ ৯৫.১২% হাতটিউবওদয়ল/ইদলরিক
পাম্প ও ২৯.২৭% বৃরষ্টর পারনর মােদম পারন সপদয় র্াদক এবাং ১৮.৮১% এ সকান পারন সরবরাহ ব্যবস্থা সনই।
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থা:
সারণী ৩.১২: বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থা
ব্যবহৃত
মালামাল
ড্রাম বা হাউজ
এর মােদম
পারন সাংগ্রদহর
ব্যবস্থা আদে
পারন সাংগ্রদহর
ব্যবস্থা সনই
সমাট

নতুন

রবদ্যমান

সমাট

n

%

n

%

n

%

৪১

৭৮.৮৫

৩৭

৭৫.৫১

৭৮

৭৭.২৩

১১

২১.১৫

১২

২৪.৪৯

২৩

২২.৭৭

১০০

৪৯

১০০

১০১

১০০

৫২
n=সাংখ্যা (Number)

তাোড়া অরর্কাাংশ বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর ড্রাম বা হাউজ
বারনদয় পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থা আদে। পারন সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা
আদে নতুন ৭৮.৮৫% সকদন্দ্র এবাং রবদ্যমান ৭৫.৫১% সকদন্দ্র।
বতযমাদন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রবদুেৎ সরবরাহ ব্যবস্থা:
সারণী ৩.১৩: বতযমাদন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রবদুেৎ সরবরাহ
ব্যবস্থা
ব্যবহৃত
মালামাল
রবদুেৎ সরবরাহ
আদে
রবদুেৎ সরবরাহ
মিই
সমাট

নতুন

সলখরিত্র ৩.১২: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর
পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থা

রবদ্যমান

২২.৭৭%

৭৭.২৩%

ড্রাম বা হাউজ এর মােদম পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থা আদে
পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থা সনই

সলখরিত্র ৩.১৩: বতযমাদন বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর রবদুেৎ সরবরাহ ব্যবস্থা

সমাট

n

%

n

%

n

%

37

71.15

46

93.88

83

82.18

15

28.85

3

6.12

18

17.82

52

100

49

100

101

100

17.82%

82.18%

n=সাংখ্যা (Number)

প্ যদবক্ষদণ সেখা ্ায় স্, অরর্কাাংশ বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রই
রবদুেৎ সরবরাদহর ব্যবস্থা আদে ্ার হার নতুন সকদন্দ্রর জন্য
71.15% এবাং রবদ্যমান সকদন্দ্রর জন্য 93.88%।

রবদুেৎ সরবরাহ আদে

রবদুেৎ সরবরাহ সনই

পররকল্পনা অনু্ায়ী বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ করা হদয়দে রকনা: প্ যদবক্ষণ কদর সেখা ্ায় স্, বহুমুখী দুর্ যোগ
আশ্রয়দকন্দ্রগুদলা পররকল্পনা অনু্ায়ী রনমযাণ করা হদয়দে।
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংলগ্ন সড়ক, রিজ/ কালভাট য রবর্য়ক তথ্যাবরল
স্কুদল োত্র োত্রী আসার জন্য এবাং দুর্ যোগকালীন সমদয় মানুর্ আশ্রয়দকদন্দ্রর িতুরে যদকর গ্রাম হদত আসার জন্য সড়কগুরল পাকা
করার পররকল্পনা করা হদয়রেল। রনরমযত বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়ক ও কালভাদট যর বাস্তব অবস্থা জানার জন্য
রনরে যষ্ট প্রশ্নাবলীর মােদম তথ্য উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়।
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বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়ক (ramp প্ যন্ত):
সারণী ৩.১৪: বতযমাদন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর েংর্োগ সড়ক (ramp প্ যন্ত)
রবর্য়

নতুন
n
%
হোঁ
১৬
৩০.৭৭
না
৩৬
৬৯.২৩
সমাট
৫২
১০০
n=সাংখ্যা (Number)

n
২
৪৭
৪৯

রবদ্যমান
%
৪.০৮
৯৫.৯২
১০০

সমাট
n
১৮
৮৩
১০১

%
১৭.৮২
৮২.১৮
১০০

সলখরিত্র ৩.১৪: বতযমাদন বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়ক (ramp প্ যন্ত)

হোঁ, ১৭.৮২%

না, ৮২.১৮%

পররেশযন কাদল সেখা ্ায় স্, িতুি আশ্রয়দকদন্দ্রর ১৬ (৩০.৭৭%) টি সত এবাং রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্রর ২ (৪.০৮%) টিদত ramp
প্ যন্ত সাংদ্াগ সড়ক আদে।
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়ক বরাবর রিঁরড়:
সারণী ৩.১৫: বতযমাদন বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র বরাবর রিঁরড়
রবর্য়

নতুন
n
%
হোঁ
৪
৭.৬৯
না
১২ ২৩.০৮
প্রদ্াজে নয় ৩৬ ৬৯.২৩
সমাট
৫২
১০০
n=সাংখ্যা (Number)

n
০
২
৪৭
৪৯

রবদ্যমান
%
০.০০
৪.০৮
৯৫.৯২
১০০

সমাট
n
৪
১৪
৮৩
১০১

%
৩.৯৬
১৩.৮৬
৮২.১৮
১০০

পররেশযন কাদল সেখা ্ায় স্, িতুি আশ্রয়দকদন্দ্রর মাত্র ৪
(৭.৬৯%) টি সত সাংদ্াগ সড়ক বরাবর রিঁরড় আদে এবাং রবদ্যমান
আশ্রয়দকদন্দ্রর সকানটিদতই সাংদ্াগ সড়ক বরাবর রিঁরড় সনই।

সলখরিত্র ৩.১৫: বতযমাদন বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকন্দ্র বরাবর রিঁরড়
হোঁ, ৩.৯৬%
না,
১৩.৮৬%

প্রদ্াজে নয় ,
৮২.১৮%

বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়দকর বতযমান অবস্থা: পররেশযন কাদল সেখা ্ায় স্, ৯ টি আশ্রয়দকদন্দ্রর সড়দকর অবস্থা
ভাদলা, ৯ টির সারদফস অসমান ও ৪ টিদত গতয আদে।
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সাংদ্াগ সড়দকর রিজ কালভাদট যর অবস্থা:
সারণী ৩.১৬: বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়ক সাংলগ্ন রিজ/কালভাদট যর অবস্থা
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/কালভাদট যর অবস্থা

প্রকল্প এলাকা
হোঁ
n
৩
১
১
২

সারদফস সমান
রিজ/কালভাদট য এদপ্রাি ঠিক আদে
রিজ/কালভাদট য ফাটল আদে
রিজ/কালভাদট য উরয়াং ওয়াদল ফাটল আদে

না
%
২.৯৭
০.৯৯
০.৯৯
১.৯৮

n
১
১
১
২

%
০.৯৯
০.৯৯
০.৯৯
১.৯৮

n=সাংখ্যা (Number)

১০১ টি প্রদকৌশলগত প্ যদবক্ষণ সিকরলদির মােদম জানা ্ায় স্, ৩.৯৬% রিজ/কালভাদট যর অবস্থা ভাদলা।
রনমযাণ কাদজ পারনর ব্যবহার:
সারণী ৩.১৭: বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্র রনমযাণ
কাদজ ব্যবহৃত পারনর উৎস
প্রেে এলোেোয়
n
%
হাতটিউবওদয়ল
৩৭
৪৪.০৫
গেীর িলকূপ
৪৮
৫৭.১৪
িদীর পোনি
০
০.০০
পুকুদরর পারন
৬
৭.১৪
বৃরষ্টর পারন জরমদয়
৪
৪.৭৬
অন্যান্য
২
২.৩৮
n=সাংখ্যা (Number)-এেোনধে উির

সলখরিত্র ৩.১৬: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র রনমযাণ কাদজ
ব্যবহৃত পারনর উৎস
৫৭.১৪%

নবষয়

৪৪.০৫%

৭.১৪%

৪.৭৬%

২.৩৮%

বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর সময় সবদিদয়
সবরশ ব্যবহৃত হদয়দে গভীর নলকূপ ও হাতটিউবওদয়ল
এর পারন।

নেঊনরং:

সলখরিত্র ৩.১৭: রকউররাং

সারণী ৩.১৮: নেউনরং
রবর্য়

নতুন
n
%
হোঁ
৪২ ৮০.৭৭
না
১০ ১৯.২৩
সমাট ৫২ ১০০
n=সাংখ্যা (Number)

রবদ্যমান
n
%
৩০ ৬১.২২
১৯ ৩৮.৭৮
৪৯
১০০

সমাট
n
৭২
২৯
১০১

%
৭১.২৯
২৮.৭১
১০০

১০১ টি নমুনার সমীক্ষা হদত সেখা ্ায় স্, বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর সময় সবরশরভাগ সক্ষদত্র নেঊনরং
ঠিেমি েরো হরয়রি। িন্মরি িতুি ৪২ টি (৮০.৭৭%)
আশ্রয়রেরন্দ্র এবং নবদ্যমোি ৩০টি (৬১.২২%)
আশ্রয়রেরন্দ্র নেঊনরং ঠিেমি েরো হরয়রি।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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সাংরিষ্ট প্রদকৌশলীর তোররক:
সারণী ৩.১৯: সাংরিষ্ট প্রদকৌশলীর তোররক
সাংরিষ্ট প্রদকৌশলীর তোররক

নতুন
n

তোররক বই রেল

51

বইদয় প্রদকৌশলী মতামত রেল

51

%
98.08

রবদ্যমান
n
14
14

%
28.57

সমাট
n
65
65

%
64.35

n=সাংখ্যা (Number)

বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর সময় সাংরিষ্ট প্রদকৌশলীরা তোররক কদররেদলন রকনা তা পররবীক্ষদণ সেখা ্ায়, অরর্কাাংশ সক্ষদত্রই
তোররক বই রেল এবাং তাদত সাংরিষ্ট প্রদকৌশলীদের মতামত রেল।
৩.৩.২ প্রেে পনরদর্যি এবং মেে স্টোনড
পনরবীক্ষণ েোরজর টিম নলডোর প্ররেৌর্লী জিোব নুরুল আরিোয়োর এবং Mid-level Engineer জিোব নুরর আলম মো প্ যোরয়র
িথ্য েংগ্ররহর েোরজর েময় মফিী মজলোর মেোিোগোজী উপরজলোর এবং েক্সবোজোর মজলোর মটেিোফ ও রোমু উপরজলোর েরয়েটি
নিমযোণোধীি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র পনরদর্যি েররি। পনরদর্যিেোরল েোরজর অগ্রগনি, েোরজর অবস্থো, মূল্যোয়ি ও পরোমর্য
ইিুোনদ নিরে প্রদি হল:
প্রর্ম পনরদর্যি:
েোরজর িোম
:
েোরজর চুনক্তমুল্য
:
েোজটি শুরু েরোর িোনরখ :
েোজটি মর্ষ েরোর িোনরখ :
অনফনেয়োনল েময় বৃনি
:
েোজটির বিযমোি অগ্রগনি :

পোলনগনর ইবরি আলী আেবর নজনপএে (েরেোনর প্রোর্নমে নবদ্যোলয়), মেোিোগোজী, মফিী
৩২,৭২১,৫৯৭.৮১ টোেো
০৩-০৭-২০১৬ নরোঃ
৩১-১২-২০১৭ নরোঃ
৩১-০৩-২০২০ নরোঃ
প্লোিোর (৫০%), িীরচর মলোর ও ঢোল (slope) ঢোলোই, টোইলে, দরজোর পোেো, রং,
স্যোনিটোনর, ইরলেনরে, েোইট উন্নয়ি, েংর্োগ েড়ে েোজ ব্যোনিরররে অন্যোন্য েেল েোজ
মর্ষ হরয়রি। েোরজর বিযমোি অগ্রগনি প্রোয় র্িেরো ৭০%।

েোজটির মূল্যোয়ি:
1. েোজটির েিনক্রট মেন্থ (strength) ঠিে আরি;
2. নেছু নেছু ইট লবিোক্ত বরল প্রিীয়মোি হয়। ইটগুনল পোনি
নদরয় নেজোরিো এবং প্লোস্টোরর প্ররয়োজিীয় েুোনমেুোল
(Admixure) মদয়ো প্ররয়োজি; এবং
3. বোলু পরীক্ষো েরো হরয়রি ্োরি লবিোক্তিো পোওয়ো ্োয়নি;
পরোমর্য ও সুপোনরর্:
1. েংর্োগ েড়ে েবরির েম্মুখেোগ প্ যন্ত ধরো আরি ্ো
মদোিলোয় উ োর Ramp প্ যন্ত েরো প্ররয়োজি; এবং
2. রোস্তো বরোবর বোউন্ডোনর মফনিং/বোউন্ডোনর মদওয়োল েরো
প্ররয়োজি।

নচত্র: েিনক্ররটর মেন্থ (strength)পরীক্ষো
প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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নিিীয় পনরদর্যি:
েোরজর িোম
:
েোরজর চুনক্তমুল্য
:
েোজটি শুরু েরোর িোনরখ :
েোজটি মর্ষ েরোর িোনরখ :
অনফনেয়োনল েময় বৃনি
বিযমোি েোরজর অগ্রগনি :

শুলোখোনল খোজো আহরমদ (েরেোনর প্রোর্নমে নবদ্যোলয়), মেোিোগোজী, মফিী
৩,১০,৩০,৪৮৯.৮৯ টোেো
০৩-০৭-২০১৬ নরোঃ
৩১-১২-২০১৭ নরোঃ
৩১-০৩-২০২০ নরোঃ
বোনহররর প্লোস্টোর, টোইলে, নগ্রল, মচৌেো , স্যোনিটোনর, ইরলেনরে, েোইট উন্নয়ি, নিচিলোর
ঢোলোই, েংর্োগ েড়ে, অন্যোন্য েেল েোজ মর্ষ হরয়রি। েোরজর বিযমোি অগ্রগনি প্রোয়
র্িেরো ৬২%।

েোজটির মূল্যোয়ি:
1. েোজটির েিনক্রট মেন্থ (strength)
ঠিে আরি;
2. নবরমর উপর ২ ইনঞ্চ পর ইরটর গাঁথুনি
হরয়রি; এবং
3. মদোিলোয় ড্রপ ওয়োল ফাঁেো।
পরোমর্য ও সুপোনরর্:
1. েংর্োগ েড়ে েবরির েম্মুখেোগ প্ যন্ত
ধরো আরি ্ো মদোিলোয় উ োর Ramp
প্ যন্ত েরো প্ররয়োজি; এবং
2. রোস্তো বরোবর বোউন্ডোনর মফনিং/বোউন্ডোনর
মদওয়োল েরো প্ররয়োজি।
নচত্র: বোলুরি লবিোক্তিোর পরীক্ষো
তৃিীয় পনরদর্যি:
েোরজর িোম
:
েোরজর চুনক্তমুল্য
:
েোজটি শুরু েরোর িোনরখ :
েোজটি মর্ষ েরোর িোনরখ :
অনফনেয়োনল েময় বৃনি
বিযমোি েোরজর অগ্রগনি :

েরোজপুর বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র, মেোিোগোজী, মফিী
৩৩,৭৫৬,৬৬১ টোেো
০৩-০৭-২০১৬ নরোঃ
৩১-১২-২০১৭ নরোঃ
৩১-০৩-২০২০ নরোঃ
বোনহররর প্লোস্টোর, টোইলে, দরজোর পোেো, র্োই অুোলুনমনিয়োম, স্যোনিটোনর, ইরলেনরে, েোইট
উন্নয়ি, নিচিলোর ঢোলোই, েংর্োগ েড়ে, অন্যোন্য েেল েোজ মর্ষ হরয়রি। েোরজর বিযমোি
অগ্রগনি প্রোয় র্িেরো ৭০%

েোজটির মূল্যোয়ি:
1. েোজটির েিনক্রট মেন্থ (strength) ঠিে আরি;
2. ইটগুনল পোনি নদরয় নেজোরিো এবং প্লোস্টোরর প্ররয়োজিীয়
েুোনমেুোল (Admixure) মদয়ো প্ররয়োজি; এবং
3. বোলু পরীক্ষো েরো হরয়রি ্োরি লবিোক্তিো পোওয়ো ্োয়নি।
পরোমর্য ও সুপোনরর্:
1. েংর্োগ েড়ে েবরির েম্মুখেোগ ধরো আরি ্ো মদোিলোয় উ োর
Ramp প্ যন্ত েরো প্ররয়োজি; এবং
2. রোস্তো বরোবর বোউন্ডোনর মফনিং/বোউন্ডোনর মদওয়োল েরো
প্ররয়োজি।
প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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চতুর্ য পনরদর্যি:
েোরজর িোম
েোজটির বিযমোি অগ্রগনি

:
:

র্োহপনরনিপ মোরঝরপোরো েরেোনর প্রোর্নমে নবদ্যোলয়, মটেিোফ, েক্সবোজোর
ফোউরন্ডর্ি, গ্রোউন্ড মলোর এবং ফোস্টয মলোর এর িোদ ঢোলোই েম্পন্ন হরয়রি। নিিীয় মলোররর
বড় বাঁধোইরয়র েোজ চলরি। বোনে অন্যোন্য েোজ অেম্পূণ য আরি।

েোজটির মূল্যোয়ি:
1. েোজটির েিনক্রট মেন্থ (strength) ঠিে
আরি;
2. বোলু পরীক্ষো েরো হরয়রি ্োরি রকছু
লবিোক্তিো পোওয়ো ্োয়;
3. আবহাও়্োর কারদণ রি মররিা পদি়েদে;
এবাং
4. মালামাল (Materials) ঠিক মদতা
সারজদয় রনদেন না।
পরোমর্য ও সুপোনরর্:
1. েংর্োগ েড়ে েবরির েম্মুখেোগ ধরো আরি
্ো মদোিলোয় উ োর Ramp প্ যন্ত েরো
প্ররয়োজি;
2. রোস্তো বরোবর বোউন্ডোনর মফনিং/বোউন্ডোনর
মদওয়োল েরো প্ররয়োজি; এবং
3. বারল ধুদয় তারপর ব্যবহার করা উরিত।
পঞ্চম পনরদর্যি:
েোরজর িোম
েোজটির বিযমোি
অগ্রগনি

: র্োহপনরনিপ উিরপোরো েরেোনর প্রোর্নমে নবদ্যোলয়, মটেিোফ, েক্সবোজোর
: ফোউরন্ডর্ি, গ্রোউন্ড মলোর এবং ফোস্টয মলোর এর িোদ ঢোলোই েম্পন্ন হরয়রি। নিিীয় মলোররর বড়
বোধোইরয়র েোজ চলরি। বোনে অন্যোন্য েোজ অেম্পূণ য আরি।

েোজটির মূল্যোয়ি:
1. েোজটির েিনক্রট মেন্থ (strength) ঠিে
আরি;
2. বোলু পরীক্ষো েরো হরয়রি ্োরি রকছু
লবিোক্তিো পোওয়ো ্োয়;
3. আবহাওয়ার কারদণ রি মররিা পদড়দে;
এবাং
4. মালামাল (Materials) ঠিক মদতা
সারজদয় রনদেন না।
পরোমর্য ও সুপোনরর্:
1. েংর্োগ েড়ে েবরির েম্মুখেোগ প্ যন্ত
ধরো আরি ্ো মদোিলোয় উ োর Ramp
প্ যন্ত েরো প্ররয়োজি;
2. রোস্তো বরোবর বোউন্ডোনর মফনিং/বোউন্ডোনর
মদওয়োল েরো প্ররয়োজি; এবং
3. বারল ধুদয় তারপর ব্যবহার করা উরিত।
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ষষ্ঠ পনরদর্যি:
েোরজর িোম
েোজটির বিযমোি অগ্রগনি

: পূব য মগোয়োনলয়োপোলং েরেোনর প্রোর্নমে নবদ্যোলয়, রোমু, েক্সবোজোর
: প্লোিোর, িীরচর মলোর ও ঢোল (slope) ঢোলোই, টোইলে, দরজোর পোেো, রং, স্যোনিটোনর,
ইরলেনরে, (েোইট উন্নয়ি, েংর্োগ েড়ে েোজ ব্যোনিরররে) অন্যোন্য েেল েোজ মর্ষ
হরয়রি। েোরজর বিযমোি অগ্রগনি প্রোয় র্িেরো ৯০ েোগ।

েোজটির মূল্যোয়ি:
1. েোজটির েিনক্রট মেন্থ (strength)
ঠিে আরি;
2. নেছু নেছু ইট লবিোক্ত বরল প্রিীয়মোি
হয়। ইটগুনল পোনি নদরয় নেজোরিো এবং
প্লোস্টোরর প্ররয়োজিীয় েুোনমেুোল
(Admixure) মদয়ো প্ররয়োজি;
3. বোলু পরীক্ষো েরো হরয়রি ্োরি রকছু
লবিোক্তিো পোওয়ো ্োয়;
4. আবহাও়্োর কারদণ রি মররিা পদি়েদে;
এবাং
5. মালামাল (Materials) ঠিক মদতা
সারজদয় রনদেন না।
পরোমর্য ও সুপোনরর্:
1. েংর্োগ েড়ে েবরির েম্মুখেোগ প্ যন্ত
ধরো আরি ্ো মদোিলোয় উ োর Ramp
প্ যন্ত েরো প্ররয়োজি;
2. রোস্তো বরোবর বোউন্ডোনর মফনিং/বোউন্ডোনর মদওয়োল েরো প্ররয়োজি; এবং
3. বারল ধুদয় তারপর ব্যবহার করা উরিত।
রবরভন্ন সাইট এ রি, ইট, রসদমন্ট, বালু ইতোরে পরীক্ষা করা হদয়দে ্ার মান সদন্তার্জনক।
৩.৩.৩ খানা রভরত্তক সুরবর্াদভাগীদের অবস্থা প্ যাদলািনা ও প্ যদবক্ষণ
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকদল্পর রনরবড় পরীরবক্ষণ প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষে তথ্য উপাদত্তর সাংখ্যাগত রবদির্দণর জন্য তথ্যউপাত্ত সাংগ্রদহর প্রর্ান টুলস রহসাদব প্রকল্প এলাকার ৭ টি সজলার ৩০ টি উপদজলায় ২৭০ টি সুরবর্াদভাগী খানা জরীপ
(Beneficiary Household Survey) পররিালনা করা হয়। রনদের অনুদেেসমূদহ উদেরখত ২৭০ টি খানার নমুনা জরীদপ
প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত রবদির্ণ করা হল:
আর্ যসামারজক ও জনসাংখ্যা রবর্য়ক:
সারণী ৩.২০: রলগদভদে উত্তরোতাদের রবভাজন
উত্তরোতার রলগ

প্রকল্প এলাকায়
n
শতকরা হার
পুরুর্
242
89.63
মরহলা
28
10.37
সমাট
270
100.00
n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)

সলখরিত্র ৩.১৮: রলগদভদে উত্তরোতাদের রবভাজন
মচহলা, 10.37%

পুরুষ, 89.63%

উত্তর োতাগদণর রলগ রবভাজন সারণী ৩.২০ ও
সলখরিত্র ৩.১৮ সর্দক সেখা ্ায় স্, জরীপকৃত
এলাকায় 89.63% উত্তরোতা পুরুর্ এবাং
10.37% উত্তরোতা মরহলা।
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উত্তরোতাগদণর বয়স:
সারণী ৩.২১: বয়দসর সশ্রণীদভদে উত্তরোতাদের রবভাজন
বয়দসর সশ্রণী

সলখরিত্র ৩.১৯: বয়দসর সশ্রণীদভদে উত্তরোতাদের
রবভাজন

প্রকল্প এলাকায়
n

শতকরা হার

১০-১৯

৩

১.১১

২০-২৯

৪৩

১৫.৯৩

৩০-৩৯

৭৫

২৭.৭৮

৪০-৪৯

৬৩

২৩.৩৩

৫০-৫৯

৪৭

১৭.৪১

৬০-৬৫

২৮

১০.৩৭

৬৫+

১১

৪.০৭

সমাট

২৭০

১০০

২৭.৭৮%
২৩.৩৩%

১৭.৪১%
১৫.৯৩%

১০.৩৭%

n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)

সারণী ৩.২১ ও সলখরিত্র ৩.১৯ এ উপকারদভাগী জরীদপ
সাক্ষাৎকার প্রোনকারীদের বয়স রভরত্তক রবভাজন
সেখাদনা হল। সমীক্ষা এলাকায় ২৭.৭৮% উত্তরোতার
বয়স ৩০-৩৯ বেদরর মদে, ১৫.৯৩% উত্তরোতার
বয়স ২০-২৯ বেদরর মদে এবাং মাত্র ৪.০৭%
উত্তরোতার বয়স ৬৫ বেদরর উদবয।

৪.০৭%
১.১১%
১০-১৯

২০-২৯

৩০-৩৯

৪০-৪৯

৫০-৫৯

৬০-৬৫

৬৫+

সপশা:
সারণী ৩.২২: বতযমান সপশাদভদে উত্তরোতার রবভাজন
সপশা
কৃরর্
গৃরহণী
রেনমজুর/ররক্সািালক/মারঝ
িাকরী
ব্যবসা-বড়/মাঝারর/ক্ষুি
অন্যান্য
সমাট

প্রকল্প এলাকায়
n

শতকরা হার

৫৫
১৪
১৪
৬০
৯৪
৩৩
২৭০

২০.৩৭
৫.১৯
৫.১৯
২২.২২
৩৪.৮১
১২.২২
১০০

সলখরিত্র ৩.২০: বতযমান সপশাদভদে উত্তরোতার
রবভাজন
ব্যবসা-বড়/মাঝারর/ক্ষুি
িাকরী
রেনমজুর/ররক্সািালক/মারঝ
গৃরহণী
কৃরর্
অন্যান্য

৩৪.৮১%
২২.২২%
৫.১৯%

৫.১৯%
২০.৩৭%
১২.২২%

n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)

সারণী ৩.২২ ও সলখরিত্র ৩.২০ হদত সেখা ্ায় স্, উত্তরোতারা রবরভন্ন সপশা ্র্া-কৃরর্, রেন মজুর/ররক্সা িালক/মারঝ, িাকরর,
ব্যবসা (বড়/মাঝারর/ক্ষুি) ইতোরে কাদজ রনদয়ারজত আদে। প্রকল্প এলাকায় ব্যবসায়ী, িাকরীজীবী ও কৃর্দকরা সবশী সুদ্াগ
সপদয়দে। প্রকল্প এলাকায় সদব যাচ্চ ৩৪.৮১% রবরভন্ন র্রদণর ব্যবসার সাদর্ জরড়ত, ২২.২২% িাকরীজীবী , কৃরর্ কাদজর সাদর্
সম্পৃক্ত আদে ২০.৩৭ %, ৫.১৯% গৃরহণী, ৫.১৯% রেনমজুর/ররক্সািালক/মারঝ এবাং ১২.২২% অন্যান্য সপশার সাদর্ জরড়ত।
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পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা:
সারণী ৩.২৩: পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা

সলখরিত্র ৩.২১: পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা

সেস্য সাংখ্যা

প্রকল্প এলাকায়
n
শতকরা হার
৩ এর নিরচ
২৭
১০.০০
৪-৬
১৭৮
৬৫.৯৩
৭-৯
৪৯
১৮.১৫
১০+
১৬
৫.৯৩
সমাট
২৭০
১০০
n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)

সারণী ৩.২৩ সলখরিত্র ৩.২১ হদত সেখা ্ায় স্, সেস্য
সাংখ্যা ৩ জি এর নিরচ রদয়দে ১০.০০% পররবাদর,
সদব যাচ্চ ৬৫.৯৩%পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা ৪-৬ জন,
১৮.১৫% পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা ৭-৯ জন এবাং
৫.৯৩% পররবাদর সেস্য সাংখ্যা ১০ জদনর ঊদবয।

প্রকল্প সাংক্রান্ত তথ্য
প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত জনবল:
সারণী-৩.২৪: (ক) প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত জনবল
প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত
n
হোঁ
৪৬
না
২২৪
সমাট
২৭০
n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)

৬৫.৯৩%

১৮.১৫%
১০%

৫.৯৩%

৩ এর রনদি

৪-৬

৭-৯

১০+

সলখরিত্র ৩.২২ (ক): প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত
জনবল

প্রকল্প এলাকায়
শতকরা হার
১৭.০৪
৮২.৯৬
১০০

হোঁ,
১৭.০৪%
না, ৮২.৯৬%

সারণী ৩.২৪ (ক) ও সলখরিত্র ৩.২২ (ক) হদত সেখা ্ায় স্,
উত্তরোতাদের ১৭.০৪% প্রকদল্পর রবরভন্ন কাদজর সাদর্ জরড়ত
রেল এবাং ৮২.৯৬% প্রকদল্পর সকান কাদজর সাদর্ সম্পৃক্ত রেল
না।
সারণী-৩.২৪: (খ) প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত জনগদণর কাদজর প্রকারদভে
প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত
শ্ররমক
সরবরাহকারী
সভায় অাংশগ্রহণ
অন্যান্য

n
১৮
১
১৩
১৪

প্রকল্প এলাকায়
শতকরা হার
৩৯.১৩
২.১৭
২৮.২৬
৩০.৪৩

সলখরিত্র ৩.২২ (খ): প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত
জনগদণর কাদজর প্রকারদভে
১৮
১৩

১৪

n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)- এেোনধে উির

সারণী ৩.২৪ (খ) সলখরিত্র ৩.২২ (খ) এ প্রকদল্পর সাদর্ জরড়তদের
কাদজর প্রকারদভে হদত সেখা ্ায় স্, সব যারর্ক ৩৯.১৩%
শ্ররমক, ২৮.২৬% সভায় অাংশগ্রহণকারী, ২.১৭% সরবরাহকারী
এবাং ৩০.৪৩% অন্যান্য ভাদব প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত আদে।
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বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংরিষ্ট সুরবর্াসমূহ:
সারণী-৩.২৫: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সুরবর্াসমূহ
ক্ররমক
নাং

সুরবর্াসমূহ

হোঁ
শতকরা
হার
২৭০
১০০

০

না
শতকরা
হার
০.০০

২২৪
২৬৫

৮২.৯৬
৯৮.১৫

n

বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকন্দ্র
২.
সাংদ্াগ সড়ক
৪৬
১৭.০৪
৩.
সাংদ্াগ সড়দকর
৫
১.৮৫
রিজ/কালভাট য
n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)
১.

সলখরিত্র ৩.২৩: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও
সুরবর্া সমূহ

প্রকল্প এলাকায়
n

হযাঁ, ২৭০

না, ২৬৫
না, ২২৪

হযাঁ, ৪৬

সারণী ৩.২৫ ও সলখরিত্র ৩.২৩ এ সেখা ্াদে জরীপকৃত
এলাকায় র্িেোগ উিরদোিোই তাদের এলাকায় বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকন্দ্র আদে মদময মতামত রেদয়দেন। এোড়া, ১৭.০৪%
উত্তরোতা সাংদ্াগ সড়ক ও ১.৮৫% উত্তরোতা সাংদ্াগ
সড়দকর সাদর্ রিজ/কালভাট য আদে বদল জারনদয়দেন।

হযাঁ, ৫

না, ০
বহুমুখী দুদ্ যাগ
আশ্রয়দকন্দ্র

সাংদ্াগ সড়ক

সাংদ্াগ সড়দকর
রিজ/কালভাট য

প্রকল্প সাংক্রান্ত উত্তরোতার মতামত: প্রকদল্পর সুরবর্াদভাগী জনসার্ারদণর রনকট হদত প্রশ্নমালার মােদম রবরভন্ন রেক রনদয় মতামত
সনয়া হদয়দে। সারণী ৩.২৬ ও সলখরিত্র ৩.২৪ এ প্রকদল্পর মতামদতর রবদির্ণ সেয়া হল:
সারণী ৩.২৬: প্রকল্প সাংক্রান্ত উত্তরোতার মতামত
ক্ররমক
নাং

রবর্য়

১

এলাকার জনসার্ারদণর জন্য বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
স্বেদন্দ ব্যবহার উপদ্াগী
সাংদ্াগ সড়ক জনসার্ারদণর িলািল উপদ্াগী

২
৩
৪

হোঁ

না

প্রকল্প এলাকায়
প্রদ্াজে নয়
%
n
%

জানা মিই
n
%

n

%

n

১০৮

৪০.০০

১০৬

৩৯.২৬

৫৫.০০

২০.৩৭

১

০.৩৭

১৫

৫.৫৫

১৬

৫.৯৩

২৩৮

৮৮.১৫

১

০.৩৭

৩

১.১১

৭

২.৫৯

২৬০

৯৬.৩০

০

০.০০

৩

১.১১

৭

২.৫৯

২৫৯

৯৫.৯৩

১

০.৩৭

৪৮

১৭.৭৮

১৬

৫.৯৩

২০৩

৭৫.১৮

৩

১.১১

৫৩

১৯.৬৩

১৮৫

৬৮.৫২

৩১

১১.৪৮

১

০.৩৭

সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/কালভাট য জনসার্ারদণর িলািল
উপদ্াগী
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/কালভাট যএর মােদম পারন প্রবারহত হয়

বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র, সাংদ্াগ সড়ক, রিজ, কালভাট য
ইতোরের রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ হয়
৬
এই প্রকদল্পর জন্য আপনার/পররবাদরর জরম অরর্গ্রহণ হদয়দে
n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)
৫

সলখরিত্র ৩.২৪: প্রকল্প সাংক্রান্ত উত্তরোতার মতামত
২৬০

২৩৮

২৫৯
২০৩

১৮৫

১০৮১০৬
৫৫
১

১

এলাকার জনসার্ারদণর
সাংদ্াগ সড়ক
জন্য বহুমুখী দুদ্ যাগ
জনসার্ারদণর িলািল
আশ্রয়দকন্দ্র স্বেদন্দ ব্যবহার
উপদ্াগী
উপদ্াগী

৩ ৭

৩ ৭

০

সাংদ্াগ সড়দকর
রিজ/কালভাট য
জনসার্ারদণর িলািল
উপদ্াগী

হোঁ

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

৫৩

৪৮
১৫ ১৬

না

১

১৬

৩

৩১

১

সাংদ্াগ সড়দকর
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র,
এই প্রকদল্পর জন্য
রিজ/কালভাট য এর মােদম সাংদ্াগ সড়ক, রিজ, আপনার/পররবাদরর জরম
পারন প্রবারহত হয় কালভাট য ইতোরের রনয়রমত
অরর্গ্রহণ হদয়দে
রক্ষণাদবক্ষণ হয়

প্রদ্াজে নয়

জানা সনই
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কৃরর্ রবর্য়ক তথ্য
সারণী ৩.২৭: কৃরর্ রবর্য়ক প্রশ্নাবলীর তথ্য রবদির্ণ
ক্ররমক
নাং

রবর্য়

প্রকল্প এলাকায়

প্রকদল্পর রিজ/কালভাট য এর মােদম এলাকায় কৃরর্ জরমদত পারন রনষ্কাশন বা
সসদির সুরবর্া হদয়দে
২
সড়দকর পাদশ বৃক্ষদরাপন হদয়দে
n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)
১

হোঁ %

না %

প্রদ্াজে নয়
%

জানা নাই
%

৭.০৪

২২.৯৬

৬৯.৬৩

০.৩৭

১১.৮৫

২০.০০

৬৬.৬৭

১.৪৮

সলখরিত্র ৩.২৫: কৃরর্ রবর্য়ক প্রশ্নাবলীর তথ্য রবদির্ণ
৬৯.৬৩%

৬৬.৬৭%

২২.৯৬%

20%
১১.৮৫%

৭.০৪%

১.৪৮%

০.৩৭%
প্রকদল্পর রিজ/কালভাট য এর মােদম এলাকায় কৃরর্ জরমদত পারন রনষ্কাশন বা
সসদির সুরবর্া হদয়দে
হোঁ

না

প্রদ্াজে নয়

সড়দকর পাদশ বৃক্ষদরাপন হদয়দে
জানা নাই

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর কৃরর্কাদজ উন্নরত হদয়দে রকনা সস রবর্দয় প্রশ্নমালার মােদম জনসার্ারদণর মতামত সনয়া হদয়দে। সারণী
৩.২৭ ও সলখরিত্র ৩.২৫ এ সেখা ্ায় স্, প্রকদল্পর রিজ/কালভাট য এর মােদম এলাকায় কৃরর্ জরমদত পারন রনষ্কাশন বা সসদির
সুরবর্া হদয়দে রকনা এর উত্তদর ৭.০৪% হোঁ , ২২.৯৬% না, প্রদ্াজে নয় ৬৯.৬৩% এবাং ০.৩৭% জানা নাই বদল মতামত
রেদয়দেন। সড়দকর পাদশ বৃক্ষদরাপণ হদয়দে রকনা এ প্রদশ্নর উত্তদর ১১.৮৫% হোঁ, ২০.০০%না, ৬৬.৬৭% প্রদ্াজে নয় এবাং
১.৪৮% জানা নাই বদল মতামত রেদয়দেন।
প্রকদল্পর স্বাস্থে, রশক্ষা, স্াগাদ্াগ ও কমযসাংস্থান রবর্য়ক তথ্য
সারণী ৩.২৮: প্রকদল্পর স্বাস্থে, রশক্ষা, স্াগাদ্াগ কমযরবর্য়ক তদথ্যর রবদির্ণ
ক্ররমক
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

রবর্য়
হোঁ
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র করমউরনটি স্বাস্থে সসবা আদে
করমউরনটি স্বাস্থে সসবায় আপনার উপকৃত হদেন
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র টিকা, মপোনলও ইতোরে সেয়ার কমযসূরি আদে
টিকা, মপোনলও ইতোরে সসবায় আপনারা উপকৃত হদেন
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র প্রাক-প্রার্রমক রশক্ষা ব্যবস্থা আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র প্রার্রমক রশক্ষা ব্যবস্থা আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র বয়স্ক রশক্ষা ব্যবস্থা আদে
রশক্ষা প্রোন ব্যবস্থায় আপনারা উপকৃত হদেন
আপনার পররবাদরর সেস্য প্রেত্ত রশক্ষা গ্রহণ কদরদেন/করদেন

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

n
৬৬
৪৬
১২৭
৯৭
১৬৯
১৭২
২৭
১৫১
৯৮

%
২৪.৪৪
১৭.০৪
৪৭.০৪
৩৫.৯৩
৬২.৫৯
৬৩.৭১
১০
৫৫.৯৩
৩৬.৩০

প্রকল্প এলাকায়
না
n
%
১২৭ ৪৭.০৪
২০
৭.৪১
৪৩ ১৫.৯২
৩০ ১১.১১
৯
৩.৩৩
৮
২.৯৬
১৪৪ ৫৩.৩৩
২৩
৮.৫২
৯২ ৩৪.০৭

প্রদ্াজে নয়
n
%
৭৭ ২৮.৫২
২০৪ ৭৫.৫৫
১০০ ৩৭.০৪
১৪৩ ৫২.৯৬
৯২ ৩৪.০৮
৯০ ৩৩.৩৩
৯৯ ৩৬.৬৭
৯৬ ৩৫.৫৫
৮০ ২৯.৬৩
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ক্ররমক
নাং

রবর্য়
n
৪৩
৪৭

%
১৫.৯৩
১৭.৪১

প্রকল্প এলাকায়
না
n
%
১২৯ ৪৭.৭৮
৩১ ১১.৪৮

১৬

৫.৯২

২১৮

হোঁ

১০
১১
১২

সরকার/এনরজও প্রেত্ত বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ ব্যবস্থা আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়দকর ফদল ্াতায়াদত সুরবর্া হদয়দে
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল আপনার/পররবাদরর সেদস্যর কমযসাংস্থাদনর সুদ্াগ
সৃরষ্ট হদয়দে
n=উত্তরোতার সাংখ্যা (respondent)

৮০.৭৪

প্রদ্াজে নয়
n
%
৯৮ ৩৬.২৯
১৯২ ৭১.১১
৩৬

১৩.৩৪

৮০.৭৪%

৭১.১১%

১৩.৩৪%

৫.৯২%

১৭.৪১%
১১.৪৮%

৪৭.৭৮%
৩৬.২৯%
১৫.৯৩%

৩৬.৩%
৩৪.০৭%
২৯.৬৩%

৫৫.৯৩%
৩৫.৫৫%
৮.৫২%

৫৩.৩৩%
৩৬.৬৭%
১০%

৬৩.৭১%
৩৩.৩৩%
২.৯৬%

৬২.৫৯%

৩৪.০৮%
৩.৩৩%

৫২.৯৬%

৩৫.৯৩%

১১.১১%

৪৭.০৪%

১৫.৯২%

২৪.৪৪%

প্রদ্াজে নয়

১৭.০৪%
৭.৪১%

না

৪৭.০৪%
২৮.৫২%

হোঁ

৩৭.০৪%

৭৫.৫৫%

সল খ রিত্র ৩ . ২ ৬ : প্র ক দল্প র স্বা স্থে , রশ ক্ষা , স্া গা দ্াগ ক মযরব র্য় ক ত দথ্য র রব দি র্ণ

প্রকদল্পর মােদম স্বাস্থে, রশক্ষা, স্াগাদ্াগ ও কমযসাংস্থাদনর রবর্দয় প্রকল্প এলাকায় সুরবর্াদভাগীদের মতামত সনয়া হদয়দে। সারণী
৩.২৮ ও সলখরিত্র ৩.২৬ হদত সেখা ্ায় স্, বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর ২২.৫৯% স্থাদন করমউরনটি স্বাস্থে সসবা আদে। ১৭.০৪%
উত্তরোতা জোনিরয়রিি স্, করমউরনটি স্বাস্থে সসবা দ্বারা এবাং ৪৫.৯৩% টিকা, মপোনলও ইতোরে সসবায় উপকৃত হদেন। ৫৫.৯৩%
উত্তরোতাদের মদত রশক্ষাপ্রোন ব্যবস্থায় তারা উপকৃত হদেন। ১৫.৯৩% বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র সরকার/এনরজও প্রেত্ত
বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ ব্যবস্থা আদে। এোড়া ১৭.৪১% উত্তরোতা জারনদয়দেন স্, সাংদ্াগ সড়দকর ফদল ্াতায়াদত সুরবর্া হদে।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল ৫.৯২% পররবাদরর কমযসাংস্থাদনর সুদ্াগ সৃরষ্ট হদয়দে।
৩.৩.৪ উন্মুক্ত েলীয় আদলািনা (FGD) রবদির্ণ
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকদল্পর আওতায় সমাট ৭টি সজলায় ৯টি এফরজরি অনুরষ্ঠত হদয়দে। সজলাসমূহ হল- সফনী, সনায়াখালী,
লক্ষ্মীপুর, বররশাল, সভালা, িট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। প্ররতটি এফরজরিদত সমাট ১০ সর্দক ১২ জন রবরভন্ন সপশার স্মন- সুরবর্াদভাগী,
জনপ্ররতরনরর্, রশক্ষক, স্থানীয় গুণীজন, ইতোরে অাংশগ্রহণ কদরন। এফরজরি সঞ্চালক মূলত রনদোক্ত রবর্দয়র উপর আদলাকপাত
কদরন স্মন:- প্রকল্প এলাকায় রক র্রদণর কাজ সম্পন্ন হদয়দে, এর ফদল জনগদণর সকান সকান সুরবর্া হদে, সকান সমস্যা হদে
রকনা, সমস্যা হদল রক র্রদণর সমস্যা, রকভাদব সমার্ান করা ্ায়, প্রকদল্পর সবল রেক, দুব যল রেক রক এবাং এর উন্নয়ন এ করণীয়,
ইতোরে। উপরস্থত অাংশগ্রহণকারীদের স্বতেঃস্ফূতয অাংশগ্রহদণর মােদম প্রাপ্ত তথ্য রনদে উদেখ করা হল:
সুরবর্াসমূহ
-

সলখা পড়ার জন্য রশক্ষার্ীদের নতুন ভবন প্রারপ্ত;
পূদব যর স্কুদলর তুলনায় অরর্ক সাংখ্যক সেদল সমদয়র পড়াশুনা করার সুদ্াগ;
বষ যোেোরল ও অন্যোন্য েমরয় স্কুরলর অেুন্তরর িোত্র-িোত্রীরদর মখলোধুলো েরোর সুর্োগ;
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দুদ্ যাদগর সময় স্থানীয় জনসার্ারদণর রনরাপে আশ্রয়;
দুদ্ যাদগর সময় সুরপয় পোনি প্রোনি;
প্রসূনি ও মোরদর জন্য পৃর্ে ব্যবস্থো;
গবারে পশুদের জদন্য আশ্রদয়র ব্যবস্থা;
্াতায়াদত সুরবর্া;
আশ্রয়দকদন্দ্র রবরভন্ন সামারজক অনুষ্ঠান আদয়াজন;
রকছু মানুদর্র কমযসাংস্থাদনর ব্যবস্থা;
অর্ যননরতক কমযকান্ড বৃরি;
রশক্ষার সুদ্াগ বৃরি;
প্রকল্প িলাকালীন সমদয় কমযসাংস্থান সৃরষ্ট এবাং সামারজক ম্ যাো বৃরি; এবাং
্াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবাং রাস্তাঘাট, কালভাট য রনমযাণ।

অসুরবর্াসমূহ
- ম্রহতু পূরব যই এরেেরমন্ট েরো হরয়রি িোই সার্ারণভাদব প্রকল্প কাদজ সকান অসুরবর্া সনই;
- স্কুদলর রশক্ষক, করমটির সেস্যবৃন্দ, ঠিকাোর ও এলরজইরি প্রদকৌশলীদের তোরকীদত কাদজর গুনগত মাণ রনয়ন্ত্রণ হদে তদব
রকছু রকছু সক্ষদত্র সঠিক িদোরনের িো হওয়োয় প্রেে েোরজ নবলম্ব ঘটরি;
- প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত জনবল ঠিকমত পাররশ্ররমক পায় না এবাং প্রাপ্য মজুরী সর্দক কম মজুরী পায়; এবং
- রকছুদক্ষদত্র ঠিকাোরদের গারফলরতর কারদণ কাজ সঠিক সমদয় সশর্ হয়না।
গ্রাদমর সার্ারণ জনদগারষ্ঠর প্রকদল্পর সাদর্ সাংরিষ্টতা
- গ্রাদমর সার্ারণ জনগণ আরর্ যক ভাদব না হদলও শারীনরক ভাদব প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত;
- িত্ত্বোবধোি েনমটির েদস্য নহরেরব এলোেোর মোনুষ প্রেরের েোরর্ েংনিি র্োরেি; এবং
- রকছু মানুর্ শ্ররমক, রোজনমস্ত্রী, উপকরণ সরবরাহকারী রহদসদব প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত।
প্রকদল্পর গুনগত মান
- েোনব যেেোরব প্রকদল্পর গুনগত মান বজায় আদে;
- ঢালাই ভাল হদয়দে, ভাল রি ব্যবহার হদয়দে;
- েোজ েোল হরয়রি, িরব স্থোিীয় ইট ব্যবহোর েরো হরয়রি; এবং
- নেছু মক্ষরত্র দরজোয় েোল েো ব্যবহোর েরো হয়নি, নেউনরং ঠিেমি হরে িো।
প্রকল্পভুক্ত সকান রস্কদমর কাজ বতযমাদন বন্ধ/রপরেদয় র্াকদল তার কারণ
- সেররদত প্রকদল্পর জরম বুদঝ পাওয়া;
- পুরাতন ভবন সভদগ অপসারণ, গাে সকদট স্থান পররষ্কার, রবদুেদতর খুটিুঁ স্থানান্তদর রবলম্ব;
- ঝড়/বৃরষ্টর কারদণ মাদঝ মাদঝ েোজ/রং এর েোজ বন্ধ র্োরে;
- ঠিেোদোররর অবরহলো/ধীরগনিরি েোজ েরো;
- প্রদয়াজদনর তুলনায় স্বল্প সাংখ্যক শ্ররমক রনদয়াগ;
- রনমযাণ কাজ ও তোররকদত গারফলরত;
- স্থোিীয়েোরব দক্ষ শ্রনমরের অেোব, দুগময ও দুর্ যোগ প্রবণ এলোেোর েোররণ শ্রনমেরদর অন্যত্র চরল ্োওয়ো;
- ঠিেোদোররর েোরর্ শ্রনমেরদর আনর্েয েমস্যো;
- দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্র নিমযোণেোরজ নিরয়োনজি শ্রনমেগণ েঠিেেোরব পনরমোণমি বোলু, নেরমন্ট, েংনক্ররটর নমশ্রণ িো েরোয়
স্থোিীয় জিগরণর আপনির েোররণ েোজ বন্ধ র্োেো;
- আশ্রয়রেন্দ্র প্রিুন্ত অঞ্চরল হওয়োর েোররণ অরিে েময় নিমযোণ েোমগ্রী পনরবহরণ নবলম্ব হয়; এবং
- নবদ্যমোি আশ্রয়রেরন্দ্র স্কুল চলোেোলীি েমরয় মমরোমি েরোয় েোরজ ব্যঘোি ঘরট;
বাস্তবায়নকারী সাংস্থার কমযকতযা এবাং রনমযাণকারীবৃন্দ ্র্া্র্ভাদব োরয়ত্ব পালন
- প্রকল্প সাংরিষ্ট সকদল োরয়ত্ব পালন কদরদেন (সভালা সের, বাদকরগঞ্জ-বররশাল); এবং
- সাংরিষ্ট কমযকতযা সাপ্তরহক/মারসক রভরত্তদত রনয়রমত পররেশযন কদরন।
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ্র্া্র্ স্থাদন রনমযাণ
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বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ্র্া্র্ স্থাদন রনমযাণ করা হদয়দে; এবং
আরর্পোরর্ দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র মিই, িোই স্থোি নিব যোচি ঠিে হরয়রি।

বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংরিষ্ট অন্যান্য সুরবর্াসমূদহর ্র্া্র্ রক্ষণাদবক্ষণ
- রক্ষণাদবক্ষদণ এক ব্যরক্তদক রনদয়াগ সেয়া হদয়দে, স্ এই কাজ পালন কদর র্াদক (সভালা সের);
- অরিে আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ চলমোি আরি। েনবষ্যরি স্কুল ব্যবস্থোপিো েনমটি আশ্রয়রেরন্দ্রর রক্ষণোরবক্ষরণর দোনয়ত্ব গ্রহণ েররব,
িরব এজরন্য প্ররয়োজিীয় বরোে র্োেরি হরব; এবং
- েরেোনর নবনেন্ন প্রেরের মোেরম রক্ষণোরবক্ষরণর েোজ েরো হয়।
রনমযাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তার রক্ষণাদবক্ষণ ও এর সসবা প্রাপ্যতার রনরিতকরদণ পরামশয
- সাংরিষ্ট রবভাগ কর্তযক রনয়রমত তোররক, কা্ যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাদজট প্রণয়ন;
- সাংরিষ্ট স্কুল কর্তযপক্ষদক/করমটিদক রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব প্রোন;
- স্কুল েনমটি ও এলনজইনডর েমন্বরয় মনিটনরং েনমটি েরো;
- প্রনি ৬ মোে পরপর মমরোমি েরো;
- স্কুরলর ফোন্ড মর্রে রক্ষণাদবক্ষণ;
- নবনেন্ন এিনজও মে নিজ নিজ প্রনর্ক্ষরণর েোরজ েোড়ো নদরয় ম্ আয় হরব িো নদরয় মেরন্দ্রর উন্নয়ি েরো ম্রি পোরর;
- গণ্যমান্য ব্যরক্ত বা স্কুদলর প্রর্ান রশক্ষক করমটির প্রর্ান করা;
- পররিালনার জন্য সরকার কর্তযক জনবল প্রোন; এবং
- সরকাদরর আরর্ যক সহদ্ারগতা।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সুরবর্াদভাগী জনগদণর কমযসাংস্থাদনর বৃরির সক্ষত্রসমূহ
- আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর পর রকছু ব্যরক্ত আদশ পাদশ সোকান স্থাপন কদর জীরবকা অজযন করদে;
- আশ্রয়দকন্দ্র রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ কমযসাংস্থান হদয়দে;
- রশক্ষক রহদসদব রনদয়াগ হদয়দে;
- পররদবশ ও পররেন্ন কমী রহদসদব রনদয়াগ;
- নেনেনরটি ও িোইট গোড য নহরেরব েোরজর সুর্োগ;
- রেনমজুর, রাজরমস্ত্রী, কাঠরমস্ত্রী রহদসদব এলাকার মানুদর্র কমযসাংস্থান; এবং
- েনবষ্যরি আশ্রয়দকন্দ্র েংস্কোররর প্ররয়োজরি স্থোিীয় জিগণ শ্রনমে নহরেরব েোরজর সুর্োগ পোরব।
প্রকদল্পর ভাল রেকসমূহ
- দুদ্ যাদগর সময় জান মাল ও পশু সম্পদের রনরাপে আশ্রয়;
- আশ্রয়দকদন্দ্র নারী ও পুরুর্দের আলাো র্াকার ব্যবস্থা;
- রশশু পররি্ যার স্থান, প্ররতবন্ধীদের জন্য রবদশর্ ব্যবস্থা;
- আশ্রয়দকদন্দ্র সুদপয় পারন ও টয়দলট ব্যবস্থা;
- আশ্রয়দকদন্দ্র রবরভন্ন র্রদনর আর্ য-সামারজক অনুষ্ঠান, েেো-েমোরবর্ আদয়াজদনর সুরবর্া;
- স্বাস্থেসম্মত পররদবশ/সসবা ও রশক্ষার পররদবশ প্রোন;
- এলাকার সকল সশ্রণীর সেদল সমদয়র সলখা-পড়ার সুদ্াগ;
- বয়স্কদের রশক্ষার ব্যবস্থা;
- রবরভন্নভাদব সব সশ্ররণর মানুর্দের প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা;
- অব্যবহৃত স্থাদনর ব্যবহার;
- অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন;
- এিনজও প্রনিষ্ঠোি এখোরি েোজ েররি পোররব;
- স্থোিীয় ও জোিীয় নিব যোচরি মেোট মেন্দ্র নহরেরব ব্যবহোররর সুর্োগ; এবং
- পুরোিি আশ্রয়রেন্দ্র এই প্রেরের আওিোয় এরি মমরোমি েরো।
এ প্রকদল্পর দুব যল রেকসমূহ
- আশ্রয়দকদন্দ্রর র্ততীয় তলায় সশ্ররণকক্ষ করা হদয়দে, আবার শরীরচচ যো করার জন্য রশক্ষার্ীদের রনদি নামদত হয়। একারর্কবার
উঠানামা করা তাদের জন্য অসুরবর্াজনক;
- রদ্বতীয় তলার সেয়াদল সকাদনা রগ্রল মিই। সসখাদন রগদয় সোটাছুটির ফদল রশক্ষার্ীরা দুঘ যটনার সম্মুখীন হদত পাদর;
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্র্া্র্ রক্ষণাদবক্ষণ করা ও এর ব্যয় সাংকুলাদনর ব্যবস্থা করা;
গবােী পশু ওঠাদনার রসরড় সোট, ঢাল কম ও সমাড় ঘুরার জন্য বাক কম রাখা হদয়দে;
আশ্রয়দকদন্দ্রর িারপাদশ মদয়োল না র্াকায় রনরাপত্তাহীনতা সেখা নদরি পোরর;
গবােীপশুর ওঠাদনার আলোদো নিঁনড় িো র্োেো;
আশ্রয়রেরন্দ্র উ োর ঢোল প্রর্স্ত িো র্োেো;
প্ যোি টয়রলট/পোনির ব্যবস্থো িো র্োেো;
মেোলোর প্যোরিল/বোনি িো র্োেো;
প্ররয়োজিীয় দুর্ যোগেোলীি েরিোম েরবরোহ িো েরো;
েবি উিযমুখী েম্প্রেোরণ িো েরো;
রোস্তো/েংর্োগ েড়ে েংনক্ররটর িো েরো; এবং
প্রেে িদোরনের জন্য জিবল েম র্োেো।

প্রকদল্পর উন্নয়দন পরামশয
- প্রকদল্পর বহুমুখী সকল কমযকান্ডসমূহ সঠিক পররিালনার মােদম সরক্রয় রাখা;
- আশ্রয়দকদন্দ্রর রদ্বতীয় তলায় সশ্ররণকদক্ষর ব্যবস্থা করা;
- প্রদয়াজনীয় বাদজদটর অর্ য প্রারপ্ত রনরিত করা;
- রদ্বতীয় তলার িারররেদক রগ্রল স্থাপন;
- ভূগভযস্থ পারনর ট্যাঙ্ক এবাং ম্যানদহাদলর ঢাকরনর ব্যবস্থা করা;
- সকল কাদজর বাস্তবায়ন সঠিক সমদয়, সঠিক তোররকর মােদম সম্পন্ন করা ্াদত সুরবর্াদভাগী জনগণ এর সুফল লাভ করদত
পাদর;
- প্রেে িদোরনের জন্য জিবল বৃনি েরো;
- দুদ্ যাগ আশ্রয়দকমন্দ্র নিরোপরদ আেোর জন্য এেোনধে েড়রের ব্যবস্থো রোখো;
- এজরন্য িতুি েড়ে নিমযোণ েরো েম্ভব িো হরলও আরর্ পোরর্র নেছু নবদ্যমোি েড়ে েংস্কোর েরো ম্রি পোরর;
- েংর্োগ েড়ে আররো উঁচু েরো;
- েবরির উিযমুখী েম্প্রেোরি েরো;
- আশ্রয়রেরন্দ্র উ োর ঢোল আররো প্রর্স্ত েরো;
- মজিোররটররর ব্যবস্থো েরো;
- মেোলোর বোনি/প্যোরিল প্ যোি েংখ্যে রোখো;
- প্ররয়োজিীয় দুর্ যোগেোলীি েরিোম মজুদ/েরবরোহ েরো;
- সমরামদতর জন্য সরকার কর্তযক অর্ য প্রোন;
- িোত্র/িোত্রীরদর জন্য টিনফরির ব্যবস্থো েরো; এবং
- স্ন সকান র্রদণর ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় সসরেদক লক্ষে রাখা।
প্রকদল্পর সময়াে সশদর্ বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংরিষ্ট সুরবর্াসমূহ িালু রাখার রবর্দয় পরামশয
- সঠিক করমটি গঠন ও পররিালনার উদেদশ্য উপযুক্ত জনবল রনদয়াগ;
- রক্ষণাদবক্ষণ সাংস্থাদক ্র্া্র্ তোররক ও সঠিক সমদয় রক্ষণাদবক্ষণ করা;
- প্ যোি েরেোনর বরোে রোখো;
- েোমোনজে অনুষ্ঠোি আরয়োজরির মোেরম উপোজযি েরো ম্রি পোরর; এবং
- রনরাপত্তা ব্যবস্থা সজারোর করা ্াদত ভবদনর মালামাল চুরর না হয়।
৩.৩.৫ মুখ্য তথ্য প্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII) রবদির্ণ
ভূরমকা: প্রকল্প সাংক্রান্ত রনরবড় তথ্যমালা প্রারপ্তর লদক্ষে প্রকদল্পর সাদর্ সাংরিষ্ট এবাং প্রকল্প সম্পদকয অবরহত এমন ২৭ জন মূখ্য
কমযকতযার মাঠ প্ যাদয় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রদতেক মূখ্য কমযকতযা সাবলীলভাদব নিোঃেংরেোরচ কৃত প্রদশ্নর রবপরীদত তাঁদের
মতামত প্রোন কদরন।
উপরস্থরত: মূখ্য কমযকতযা রহদসদব রনদে বরণ যত মূখ্য কমযকতযাগণ তাঁদের সাক্ষাৎকার প্রোন কদরদেন:
মমম্বোর (সুবণ যচর), মো িত্ত্বোবধোয়ে LGED (নমরেরোই), উপরজলো প্ররেৌর্লী (মলোহোগড়ো), েহেোরী প্ররেৌর্লী MDSP,
LGED (িোনেরোবোদ), েহেোরী প্ররেৌর্লী MDSP, LGED, উপরজলো প্ররেৌর্লী LGED, (মপকুয়ো), উপরজলো প্ররেৌর্লী
(মরহর্খোলী), উপরজলো প্ররেৌর্লী LGED (রোমু), েিেোরেন্ট (MDSP প্রেে (LGED), েোব-এনেেট্যোন্ট প্ররেৌর্লী SAE
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LGED, (রোমু), প্রধোি নর্ক্ষে (িোগলিোইয়ো), প্রধোি নর্নক্ষেো (চর বজলুল েরীম), নফল্ড মরনেরডন্ট প্ররেৌর্লী (FRE DC &
SC, LGED), নডরপ্লোমো প্ররেৌর্লী (চর ফনেরো ,মেোম্পোনিগন্জ), েহেোরী প্ররেৌর্লী (MDSP, LGED), প্ররজক্ট মেোঅনডযরিটর, উপরজলো প্ররেৌর্লী (মেোিোগোজী), প্রধোি নর্নক্ষেো (চর জোব্বর), মমম্বোর, নর্ক্ষে, গ্রোম ডোক্তোর (েবোনিপুর), গ্রোম ডোক্তোর
(মে হোেোি িগর), এে এম নে েদস্য (উির পনিম জয় িগর), েহেোরী নর্ক্ষে (মহোেোনন্দ), েেোপনি (মে মবোয়োলীয়ো), েহেোরী
নর্ক্ষে (চর মহোগলো), প্রধোি নর্ক্ষে (চর মহোগলো)।
মিোমরির নবরিষণ:
প্রকদল্পর আওতায় কাদজর অগ্রগরত:
সাররণ ৩.২৯: প্রকদল্পর আওতায় কাদজর অগ্রগরত
ক্রনমে
িং

রবর্য়

১
২
৩

বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
সাংদ্াগ সড়ক
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/কালভাট য

রনমযাণ হদয়দে (%) রনমযাণার্ীন (%) রনমযাণ হয়রন (%) মমোট %
48.15
11.11
১৯

51.85
৪১
০

০
48.15
81.48

100
100
100

মতামত রবদির্দণ সেখা ্ায় স্, ‘বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র’ সম্পরকযত কাদজর অগ্রগরত রনমযাণার্ীন ৫১.৮৫% এবাং রনমযাণ
হদয়দে ৪৮.১৫%। অনরূপভাদব ‘সাংদ্াগ সড়ক’ রনমযাণার্ীন ৪১%, রনমযাণ হদয়দে ১১.১১%, রনমযাণ হয়রন ৪৮.১৫% এবাং ‘সাংদ্াগ
সড়দকর রিজ/কালভাট য রনমযাণ হয়রন ৮১.৪৮% এবাং রনমযাণ হদয়দে ১৯%।
প্রকদল্পর রনমযাণ কাদজর অবস্থা:
সাররণ ৩.৩০: প্রকদল্পর রনমযাণ কাদজর অবস্থা
ক্রনমে
িং
১
২
৩

েঠিেেোরব নিমযোণ
নবষয়

প্রর্োজু িয় (%) মমোট %
হরয়রি (%) হরে (%) হরে িো (%)

বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র
েংর্োগ েড়ে
েংর্োগ েড়রের নিজ/েোলেোট য

51.85
11.11
14.81

40.74
37.04
0

3.70
18.52
14.81

3.70
33.33
70.37

100
100
100

মতামত োতাদের সেওয়া তথ্য ও উপাত্ত রবদির্দণ সেখা ্ায় স্, প্রকদল্পর ‘বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র’ এর সক্ষদত্র সঠিকভাদব
রনমযাণ হদয়দে ৫১.৮৫%, সঠিকভাদব রনমযাণ হদে ৪০.৭৪% , সঠিকভাদব রনমযাণ হদে না ৩.৭০% এবাং এদক্ষদত্র প্রদ্াজে নয়
বদলদেন ৩.৭০% উত্তরোতা। সাংদ্াগ সড়দকর সক্ষদত্র সঠিকভাদব রনমযাণ হদে ৩৭.০৪%, প্রদ্াজে নয় ৩৩.৩৩%, হদে না
১৮.৫২% এবাং ১১.১১% উত্তরোতা বদলদেন সঠিকভাদব রনমযাণ হদয়দে। পাশাপারশ 'সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/কালভাট য’ সম্পদকয
৭০.৩৭% উত্তরোতা বদলদেন এই সক্ষদত্র এটা প্রদ্াজে নয়। ১৪.৮১% বদলদেন সঠিকভাদব রনমযাণ হদে না এবাং বাকী ১৪.৮১%
বদলদেন সঠিকভাদব রনমযাণ হদয়দে।
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র, সাংদ্াগ সড়ক এবাং সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/েোলেোট য েঠিেেোরব নিমযোণ িো হওয়োর েোরণ েমুহ:
নবষয়
েঠিেেোরব নিমযোণ িো হওয়োর েোরণ
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র : রনমযাণ কাদজর র্ীরগরত, কময পররকল্পনা অনু্ায়ী সমদয়র সাদর্ সগরত সরদখ কাজ হদে না।
সাংদ্াগ সড়ক
: প্রর্ান সড়ক সাংলগ্ন, বহুমূখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ িলমান, রাস্তার কাজ করা হদব।
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/ : বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর কাজ িলদে, পরবতীদত সাংদ্াগ সড়দকর
কালভাট য
রিজ/কালভাট য রনমযাণ করা হদব ।
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প্রকদল্পর আওতায় সুরবর্াসমুহ সম্পদকয মতামত:
সাররণ ৩.৩১: প্রেরের আওিোয় সুনবধোগি অবস্থো
ক্রনমে
নবষয়
িং
১
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর পোেো েংর্োগ েড়ে আরি
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর নিঁনড় নে ্র্ো্র্ েোরব নিনমযি
২
হরয়রি
৩
মনহলো ও পুরুষ এর জন্য আলোদো টয়রলট ব্যবস্থো আরি
৪
টয়রলরট পোনি েরবরোহ আরি
৫
সুরপয় পোনি েরবরোহ ব্যবস্থো আরি
৬
নবদুুৎ েরবরোহ আরি
৭
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর েঠিে রক্ষণোরবক্ষণ হয়

37.04
85.19

প্রর্োজু িয়
মমোট
(নিমযোিোধীি) (%) %
40.74
22.22 100
3.70
11.11 100

74.07
77.78
85.19
88.89
74.07

14.81
7.40
7.40
3.70
3.70

হুাঁ (%)

িো (%)

11.11
14.81
7.41
7.41
22.22

100
100
100
100
100

প্রোি িত্ত্ব উপোত্ত্ব নবরিষরণ মদখো ্োয় ম্, প্রিুোনর্ি মবনর্র েোগ সুনবধো বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্র নবদ্যমোি আরি। কৃি প্ররের
নবপরীরি প্রোি ফলোফল হরলো – ‘বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর পোেো েংর্োগ েড়ে আরি’ – হুাঁ (37.04%), িো (40.74%),
প্রর্োজু িয় (নিমযোিোধীি) (22.22%)। একইিাক্ষর্ পরর্নতব ফলাফল অনুসরর্ কক্ষরক্ষে - ‘র্হুমুখী দুক্ষর্ বাগ আশ্রয়ক্ষকক্ষের নিঁনড় নক
র্থার্থিাক্ষর্ নিনমবত হক্ষয়ক্ষে’ - হযাঁ (85.19%), িা (3.70%) প্রক্ষর্াজয িয় (নিমবািাধীি) (11.11%), ‘মনহলা ও পুরুষ এর জন্য
আলাদা টয়ক্ষলট ব্যর্স্থা আক্ষে’ - হযাঁ (74.07%), িা (14.81%) প্রক্ষর্াজয িয় (নিমবািাধীি) (11.11%), ‘টয়ক্ষলক্ষট পানি সরর্রাহ
আক্ষে’ - হযাঁ (77.78%), িা (7.40%) প্রক্ষর্াজয িয় (নিমবািাধীি) (14.81%), ‘সুক্ষপয় পানি সরর্রাহ ব্যর্স্থা আক্ষে’ হযাঁ
(85.19%), িা (7.40%) প্রক্ষর্াজয িয় (নিমবািাধীি) (7.41%), ‘নর্দুযৎ সরর্রাহ আক্ষে’- হযাঁ (88.89%), িা (3.70%) প্রক্ষর্াজয
িয় (নিমবািাধীি) (7.41%), এর্ং ‘র্হুমুখী দুক্ষর্ বাগ আশ্রয়ক্ষকক্ষের সঠিক রের্াক্ষর্ের্ হয়’- হযাঁ (74.07%), িা (3.70%) প্রক্ষর্াজয
িয় (নিমবািাধীি) (22.22%)।
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর স্থান রনব যািদনর রভরত্ত:
সাররণ ৩.৩২: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর স্থান রনব যািদনর রভরত্ত
ক্রনমে
িং
1.
2.
3.
4.
5.
6.

মিোমি
স্কুরলর প্ররয়োজিীয়িো নবরবচিোয়
উপকূলীয় িীরবিী ও বন্যো প্রবি এলোেো নবরবচিোয়
দুর্ যোগ পূণ য এলোেো নবরবচিোয়
এলোেোয় বেবোেরি জিেংখ্যোর নেনিরি
এলোেোর মোনুরষর ্োিোয়োরি সুনবধো নবরবচিোয়
আশ্রয়রেরন্দ্রর নিেরট বেবোেরি জিেংখ্যোর চোনহদোর নেনিরি
মমোট

মিোমি দোিোর
েংখ্যো (%)
14.81
18.52
25.93
22.22
11.11
7.41
100

বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর স্থান রনণ যদয় অনধেোংর্ মক্ষরত্র দুর্ যোগপূণ য এলোেোরে নবরবচিোয় মিয়ো হরয়রি। এিোড়োও এলোেোয়
বেবোেরি জিেংখ্যো, উপকুলীয় িীরবিী ও বন্যো প্রবি এলোেো, স্কুরলর প্ররয়োজিীয়িো, এলোেোর মোনুরষর ্োিোয়োরি সুনবধো,
আশ্রয়রেরন্দ্রর নিেরট বেবোেরি জিেংখ্যোর চোনহদোর নেনিরি নিব যোচি েরো হরয়রি।
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বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মােদম প্রোনকৃত অন্যান্য সসবা সমুহ:
সাররণ ৩.৩৩: বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মােদম প্রোনকৃত অন্যান্য সসবা সমুহ
ক্রনমে
িং

হুাঁ
(%)

নবষয়

১
২
৩
৪
৫

িো
(%)

েম্প্রেোনরি টিেোদোি েমযসূনচ (টিেো, পনলও টিেো ইিুোনদর ব্যবস্থো) 70.37 14.81
প্রোে-প্রোর্নমে নর্ক্ষো প্রদোি
74.07 11.11
প্রোর্নমে নর্ক্ষো প্রদোি
81.48 3.704
বয়স্ক নর্ক্ষো প্রদোি
7.407 74.07
েরেোর/এিনজও প্রদি বৃনিমূলে প্রনর্ক্ষণ প্রদোি
29.63 51.85

প্রর্োজু
িয়
(%)
14.81
14.81
14.81
18.52
18.52

মমোট
(%)
100
100
100
100
100

বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্রগুনলরি দুর্ যোগেোলীি আশ্রয় িোড়োও অন্যোন্য েোরজ ব্যোবহোর েরো হয়। এর মরে প্রোর্নমে নর্ক্ষো প্রদোরি
েবরচরয় মবনর্ (81.48%) ব্যবহৃি হয়। এিোড়োও প্রোে-প্রোর্নমে নর্ক্ষো প্রদোি, েম্প্রেোনরি টিেোদোি েমযসূনচ (টিেো, মপোনলও টিেো
ইিুোনদর ব্যবস্থো), েরেোর/এিনজও প্রদি বৃনিমূলে প্রনর্ক্ষণ প্রদোি, বয়স্ক নর্ক্ষো প্রদোরি ব্যবহৃি হয়।
প্রকল্পভুক্ত রস্কদমর কাদজর বতযমাদন অবস্হো:
সাররণ ৩.৩৪: প্রকল্পভুক্ত রস্কদমর কাদজর বতযমাদন অবস্হো
ক্রনমে
উত্তর উির দোিোর (%)
িং
১
হুাঁ
59.26
•
•
২
িো
40.74
•
•
•
•
•
•
মমোট
100

েোরি
উপকুরলয় জায়গায় কাজ সশদর্ অন্য জায়গায় কাজ করদব
ঠিকাোদরর জনবদলর সমস্যা কম
দূর্ যোগ প্রবণ এলোেো
অনি বৃনি
দক্ষ শ্রনমে েংেট
ঠিেোদোররর অবরহলোর েোররি েোজ বন্ধ আরি
মোলোমোল েরবরোরহ গোনফলনি
প্ররয়োজিীয় অর্ য বরোে িো পোওয়ো

59.26% প্রেেভুক্ত নস্করমর েোজ বিযমোরি বন্ধ/নপনিরয় আরি েোরণ দূর্ যোগ প্রবণ এলোেো, অনি বৃনি, দক্ষ শ্রনমে েংেট,
ঠিেোদোররর অবরহলোর েোররি েোজ বন্ধ আরি, মোলোমোল েরবরোরহ গোনফলনি, প্ররয়োজিীয় অর্ য বরোে িো পোওয়ো।
রনমযাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তার রক্ষণাদবক্ষণ ও এর সসবা প্রাপ্যতার রনরিতকরদণ পরামশয:
ে) বিযমোি পনরচোলিো পনরষদরদর মোেরম েো্ যক্রম পনরচোলিো ও রক্ষণোরবক্ষণ েরো ম্রি পোরর। িরব উপযুক্ত প্রনর্ক্ষরণর
িোরো িোরদর েক্ষমিো বৃনি েরো প্ররয়োজি;
খ) েরেোরীেোরব পনরচোলিো পষ যরদর মোেরম েমযেোন্ড পনরচোলিো ও রক্ষণোরবক্ষণ েরো ম্রি পোরর;
গ) স্কুল েরমটিরে পনরচোলিো পষ যরদর অন্তভূযক্ত েরো ম্রি পোরর;
ঘ) স্থোিীয় LGED দিররে পনরচোলিো পষ যরদর েোরর্ েংযুক্ত েরো প্ররয়োজি;
ঙ) স্থোিীয় জি প্রনিনিনধরদর পনরচোলিো পষ যরদর েোরর্ েম্পৃক্ত েরো প্ররয়োজি;
চ) জিেরচিিোর বৃনি েরো প্ররয়োজি;
ি) রোত্রীেোলীি পোহোরোদোর নিরয়োরগর প্ররয়োজি। দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর নীিতলা সখালা এবাং সকান বাউন্ডারী সেয়াল নাই। তাই,
সকার্াও সকার্াও অসামারজক কা্ যকলাপ হদয় র্াদক। তাই রারত্রকালীন পাহারাোর র্াকদল ভাদলা হয়। রশক্ষা কা্ যক্রম ও
আশ্রয়দকন্দ্র ২ টি কা্ যক্রদমর জন্য রারত্রকালীন পাহারাোদরর কর্া রবদবিনা কদর সুপাররশ করা হদয়দে। সশল্টাদরর রবপররদত
রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সকান বরাে সনই। তদব প্রার্রমক রবদ্যালয় রহদসদব রক্ষণাদবক্ষদণর স্ টাকা পায় তাও অপ্রতুল।
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জ) েীমোিো প্রোচীর নিমোরণ যর অনর্েয েহোয়িো মদওয়ো আবশ্যে;
ঝ) েলোপনেবল মগট মজবুি হওয়ো প্ররয়োজি; এবং
ঞ) জোিীয়েোরব রক্ষোিোরবক্ষণ এর জন্য েোনরগনর পরোমর্যে প্ররয়োজি।
প্রকদল্পর সময়াে সশদর্ ভরবষ্যদত বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংরিষ্ট সুরবর্াসমূহ রকভাদব িালু রাখা ্াদব সস সম্পদকয মতামত:
ক) সরকারদক সমাদজর রশরক্ষত ও সম্মারনত মানুর্দক এর সাদর্ সম্পৃক্ত করদত হদব;
খ) স্কুল করমটি ও LGED এর সমিদয় মরনটররাং করমটি করা;
গ) বাদজট এর পররমাণ বৃরির জন্য সরকারদক পেদক্ষপ রনদত হদব;
ঘ) স্বাস্থে সাংক্রান্ত সমস্ত সসবা িালু রাখা;
ঙ) সামারজক কা্ যক্রম পররিালনা করা;
ি) স্থানীয় োনশীল ব্যরক্তদের সম্পৃক্ত করা;
ে) িারহো রভরত্তক রবদশর্ বরাে এর ব্যবস্থা করা;
জ) জনসদিতনার জন্য রবরভন্ন কা্ যক্রম পররিালনা করা;
ঝ) আরর্ যক তহরবল গঠদনর জন্য পেদক্ষপ রনদত হদব;
ঞ) রক্ষানাদবক্ষদনর জন্য প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত একজন রনদয়াগ রেদত হদব এবাং আরর্ যক সহায়তা প্রোন করদত হদব;
ট) সমরামত ও সুব্যবস্থাপনার জন্য প্রদয়াজনীয় আরর্ যক ব্যবস্থাপনা র্াকদত হদব;
ঠ) প্ররত বের সমরামদতর জন্য রকছু টাকা বরাে রাখা; এবাং
ি) সঠিক সমদয় রবদুেৎ, পারন ও পয়েঃরনষ্কাশদনর জন্য তাোররক ও োপ্তররক কাদজ কর্তযপদক্ষর নজরোরর।
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চতুর্ য অেোয়: প্রেরের েবল ও দুব যল নদে প্ যোরলোচিো
৪.১ ভূরমকা
প্রকল্প সম্পদকয গুরুত্বপূণ য তথ্য প্রোনকারী ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার এর মােদম প্রকদল্পর তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। প্রকদল্পর আওতায়
বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রনমযাণ, রবদ্যমান বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর উন্নয়ন, বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগকারী
সড়ক (িীজ/কালভাট য সহ রনমযাণ), পুনেঃরনমযাণ ইতোরে তথ্যসমূহ প্রকল্প এলাকা সর্দক সাংগ্রহ করা হয়। উপদজলা প্রদকৌশলী, ইউরপ
সিয়ারম্যান, সমম্বার, এলরজইরির প্ররতরনরর্বৃন্দ, ব্যবসায়ী, ঠিকাোর, স্কুদলর প্রর্ান রশক্ষক, সহকারী রশক্ষক, িাকরীজীবী, কৃর্ক
সিক সহাল্ডার গদণর কাে সর্দক প্রাপ্ত তথ্যসমূদহর রবদির্ণ রনদে বণ যনা করা হদলা:
৪.২ প্রকদল্পর সবল রেকসমূহ (STRENGTH)
1. দুর্ যোরগর সময় আশ্রয়দকদন্দ্র জনসার্ারণ ও গৃহপারলত জীবজন্তুর আশ্রদয়র ব্যবস্থা হদয়দে;
2. প্রতেন্ত অঞ্চদল সুরবর্াবরঞ্চত রশশুদের মদে বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্র স্থারপত রবদ্যালদয়র মােদম প্রার্রমক রশক্ষার প্রসার
ঘদটদে;
3. দুদ্ যাগ কালীন সমদয় মানুদর্র মৃতুে ঝরুঁ ক কদমদে;
4. প্রতেন্ত অঞ্চদল অবদহরলত জনসার্ারদণর জন্য বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মােদম সম্প্রসাররত টিকাোন ও স্বাস্থে সসবা
প্রোদনর সুরবর্া হদয়দে;
5. সাংদ্াগ সড়ক ও িীজ-কালভাট য রনমযাদণর মােদম গ্রাদমর স্াগাদ্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘদটদে এবাং ব্যবসা বারণদজের কা্ যক্রম
বৃরি সপদয়দে;
6. আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণ জায়গা রনর্ যারণ সঠিক হদয়দে ;
7. সরকাদরর সঠিক পররকল্পনা ও নীরতমালার ফদল দুদ্ যাগপূণ য এলাকায় দুদ্ যাগকালীন আশ্রয় এবাং রশক্ষা কা্ যক্রম পররিালনা
করা সম্ভব হদে; এবাং
8. রনমযাণ কাদজ এলরজইরি’র েীঘ য ও সমৃি অরভজ্ঞতার কারদণ কা্ যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হদয়দে।
৪.৩ প্রকদল্পর দুব যল রেকসমূহ (WEAKNESS)
1. এলাকার জনসাংখ্যা অনুপাদত আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংখ্যা কম ও র্ারণ ক্ষমতা সীরমত;
2. অরর্কাাংশ বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্রসমূদহ রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ ও পররষ্কার পররেন্নতার কাজ করা হয় না। বতযমাদন
পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত সকান নীরতমালা সনই;
3. রকছু বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্র রবদুেৎ সরবরাহ সনই। নলকূদপ পারন না উঠায় সুদপয় পারনর অভাব এবাং সশৌিাগাদর পারন
পাওয়া ্ায় না;
4. প্ যাপ্ত পারনর ব্যবস্থার অভাব রদয়দে;
5. বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রনমযাণ পররকল্পনায় সকান সীমানা সেওয়াল অন্তভুযক্ত সনই। আশ্রয়দকদন্দ্রর সম্মুখভাদগর রাস্তায়
প্রচুর ্ানবাহন িলািল কদর। ফদল সীমানা সেওয়াল না র্াকায় স্কুদলর রশশুরা দুঘ যটনায় পরতত হদত পাদর;
6. এলরজইরি’র প্ররেৌর্লীগণ একারর্ক অন্যান্য িলমান প্রকদল্প সাংরিষ্ট র্াকায় এই প্রকদল্পর কাজ রনয়রমত তোররক করা সম্ভব
হয় না;
7. দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও গ্রাদমর সাদর্ সাংদ্াগ সড়ক সনই;
8. দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্রর সবশীর ভাগ জানালার কাঁি ভাগা;
9. দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র অবরস্থত রবদ্যালদয় অোয়নরত োত্র- োত্রীদের জন্য উপযুক্ত রনরে যষ্ট সখলার মাঠ সনই;
10. একটি প্যাদকদজ অদনকগুরল বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র র্াকায় ঠিকাোরগণ সময়মত কাজ সমাপ্ত করদত পাদরননা; এবাং
11. সাংদ্াগ সড়দকর অপ্রতুলতার কারদণ বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্র ্াতায়াদত অসুরবর্া হদয় র্াদক।
৪.৪ প্রকদল্পর সুদ্াগসমূহ (OPPORTUNITY)
1. মদর্ীয় েরেোনর অর্ যোয়ি ও দোিো েহোয়িো েংস্থোর বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর জন্য অর্ য রবরনদয়াদগর রনিয়তা;
এবাং
2. সরকারী নীরতমালায় রশশুদের জন্য প্রার্রমক রশক্ষা রনরিত করার রবর্য় উদেখ আদে। এোড়া স্বাস্থেদসবা পাওয়া জনগদণর
অরর্কার। তাই বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্রসমূদহর মােদম প্রতেন্ত অঞ্চদল রশক্ষা ও স্বাস্থেদসবা কা্ যকরভাদব প্রসাদরর সুদ্াগ
রদয়দে।
৪.৫ প্রকদল্পর হুমরকসমূহ (THREAT)
1. নেীভাগদনর ফদল ভরবষ্যদত নেীর রনকটবতী বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্রসমূদহর অরস্তত্ব রবলীন হদত পাদর;
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2. েঠিেেোরব দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর রক্ষণাদবক্ষণ করা সম্ভব না হদল ভরবষ্যদত এই আশ্রয়দকন্দ্রগুরলর মােদম সসবা প্রোন
হুমরকর মুদখ পরদত পাদর; এবাং
3. ভরবষ্যদত সরকাদরর নীরতমালা পররবতযদনর ফদল সসবা প্রোদন সমস্যা; এবাং
4. জলবায়ু পররবতযদনর প্রভাদব সমুিতদলর (Sea level rise) উচ্চতা বৃরির ফদল উপকূলীয় বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
ুঁ না সপদল অদনক মানুদর্র আশ্রয়দকদন্দ্রর র্ারণ ক্ষমতা হ্রাস পাদব।
স্থাপদন উপযুক্ত স্থান খুদজ
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পঞ্চম অেোয়: প্ যোরলোচিো হরি প্রোি েোনব যে প্ যরবক্ষণ
৫.১ িকুদমন্ট হদত প্রাপ্ত তথ্যারে
•

•
•

প্রকদল্পর সাংদশারর্ত রিরপরপ অনু্ায়ী ৫৫৬ টি নতুন বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাদণর জন্য রনর্ যাররত রেল। রকন্তু ২৫০ টির
কা্ যাদেশ সেয়া হদয়দে এবাং ২৪৯ টির কাজ শুরু করা হদয়দে। জরম সাংক্রান্ত জটিলতার কারদণ ১ টি আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ শুরু করা
সম্ভব হয়রন। রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত ৩৬ টির কাজ সমাপ্ত হদয়দে। এখাদন উদেখ্য স্, ৩০৭ টি নতুন আশ্রয়দকদন্দ্রর কা্ যাদেশ সেয়া
প্ররক্রয়ার্ীন আদে ্ার মদে ৫০ টির রিল অবকাঠাদমা। এইজন্য পটুয়াখালী ও রপদরাজপুর সজলায় সকাদনা কাজ িলমান সনই।
রিদসম্বর ২০২১ এর মদে প্রকদল্পর অবরশষ্ট কাজ সশর্ করদত হদব।
িলমান নতুন আশ্রয়দকদন্দ্রর মদে ৪১ টির অগ্রগরত ৪০% সর্দক ৫০%, ৬৮ টির অগ্রগরত ৫১% সর্দক ৬০%, ৩৫ টির অগ্রগরত
৬১% সর্দক ৭০%, ৫৮ টির অগ্রগরত ৮১% সর্দক ৯০%, ৪৮ টির অগ্রগরত ৯১% সর্দক ১০০%। রবদ্যমান ৪৫০ টি আশ্রয়দকদন্দ্রর
মদে ২১০ টির কাজ সমাপ্ত হদয়দে এবাং ২৪০ টির কাজ িলমান রদয়দে।
য কাজ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাদর্ একদত্র করায় সাংদ্াগ সড়ক এবাং রিজ/কালভাট এর
য কী পররমাণ
সাংদ্াগ সড়ক এবাং রিজ/কালভাট এর
কাজ সম্পন্ন হদয়দে তা রনরূপণ করা সম্ভব হদে না। এমতবস্থায় রিদসম্বর ২০২১ এর রভতদর কাজ সশর্ হদব না বদল প্রতীয়মান
হয়।

৫.২ খানা রভরত্তক সমীক্ষা হদত প্রাপ্ত তথ্য
•
•

সবশীরভাগ উত্তরোতাই ব্যবসার সাদর্ জরড়ত। উত্তরোতাদের একটি বড় অাংশ কৃরর্ কাদজ রনদয়ারজত। অন্যান্য উত্তরোতাদের
সপশা হদে িাকুরী, ররক্সা িালনা, গৃরহণী, রেনমজুর ইতোরে।
উত্তরোতাদের অরিরেই প্রকদল্পর রবরভন্ন কাদজর সাদর্ জরড়ত রেল।

৫.৩ প্রদকৌশল কাদজর সমীক্ষা হদত প্রাপ্ত তথ্য
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

প্রদকৌশল কাদজর তথ্য উপাত্ত প্ যাদলািনা কদর সেখা ্ায় স্, নতুন বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়দকন্দ্রসমূদহ রবদ্যমান সকন্দ্রসমূহ সর্দক
অদনক কম ত্রুটি পাওয়া সগদে। সার্ারণ ত্রুটিগুদলা স্কুল করমটির কাদে প্রদয়াজনীয় অদর্ যর বরাে সাদপদক্ষ সমার্ান করা সম্ভব।
২৭ টি (৬ টি নতুন ও ২১ টি রবদ্যমান উন্নয়ন) আশ্রয়দকদন্দ্র রনেমাদনর কাজ হদয়দে। প্রোয় ৩৮ (নতুন ১৯ টি, রবদ্যমান ১৯ টি)
টি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর দরজোয় ত্রুটি পনরলনক্ষি হরয়রি ম্মিোঃ রং ঠিেমি েরো মিই, েোটোর ফাঁেো, ফোটো,
েোঙ্গো, আঁেোবাঁেো।
৩০ টি (নতুন ৯ টি, রবদ্যমান ২১ টি) আশ্রয়রেরন্দ্রর সলার ফাটা, ১০ টির (নতুন ১ টি, রবদ্যমান ৯ টি) োে ফাটা, ১৯ টির
(নতুন ৪ টি, রবদ্যমান ১৫ টি) সেওয়াল ফাটা, ৩৫ টির (নতুন ৮ টি, রবদ্যমান ২৭ টি) প্লািার ফাটা, ১২ টির (নতুন ১ টি,
রবদ্যমান ১১ টি) েরজা আঁকাবাঁকা।
অনধেোংর্ বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্র েংর্োগ সড়ক সনই। তাোড়া রোম্প এর সাদর্ স্ অাংশ রেদয় গবারে পশু উঠানামা
করদব সসখাদন পাকা রাস্তা সনই ্া অরতব জরুরী।
িতুি আশ্রয়দকদন্দ্রর মাত্র ৪ (৭.৬৯%) টি সত সাংদ্াগ সড়ক বরাবর রিঁরড় আদে এবাং রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্রর সকানটিদতই
সাংদ্াগ সড়ক বরাবর রিঁরড় সনই।
২৯ টি (িতুি ১০টি, নর্দ্যমাি ১৯টি) বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ঠিেমি নেঊনরং েরো হয়নি।
িতুি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্রগুদলাদত প্রদকৌশলীরা ভাদলাভাদব তোররক কদরদেন । রকন্তু রবদ্যমান ৪৯ টি আশ্রয়দকদন্দ্রর মদে
সাংরিষ্ট প্রদকৌশলীরা তোররক কম কদররেদলন।
রবদ্যমান আশ্রয়দকন্দ্রগুরলদত সোর্ ত্রুটিও সবরশ রবদ্যমান।
অরর্কাাংশ বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর ড্রাম বা হাউজ বারনদয় পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থা আদে। ১১ টি নতুন ও ১২ টি
রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্র ড্রাম বা হাউজ এর মোেরম পারন সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা মিই।
স্ সকল স্থাদন রবদুেৎ সরবরাদহর ব্যবস্থা আদে সসগুরল রিপ টিউবওদয়দলর মােদম নীদির ট্যাাংদক অর্বা ভূ-গভযস্থ পারন সাংরক্ষণ
ব্যবস্থার মােদম সাংরক্ষণ করা হয়। নেন্তু ম্খোরি নবদুুৎ েরবরোহ ব্যবস্থো মিই মেখোরি ড্রোম এর নেিরর পোনি েংরক্ষণ েরর।
সশৌিাগার সব সময় ব্যবহার উপদ্াগী রাখার জন্য পারন সরবরাহ রনরিত করা প্রদয়াজন। সাদর্ সাদর্ পররেন্নতা বজায় সরদখ
সশৌিাগার ব্যবহাদর স্কুল কর্তযপক্ষদক সদিতন হদত হদব।
স্কুদলর রশক্ষা কা্ যক্রদমর জন্য ঊবযমুখী সম্প্রসারণ অতীব জরুরী। তাোড়া ৩ তলা ভবদনর রোদম্পর রদ্বতীয় তলার সাংদ্াগ স্থাদন
একটি কলাপরসবল সগট অর্বা েরজা প্রদয়াজন। সসালার প্যাদনল এবাং রিদলদকাঠার োে পররষ্কাদরর জন্য মইদয়র ব্যবস্থা করা
েরকার।
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•

ঘূরণ যঝড় আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়ক ও রিজ/ েোলেোট য প্রদয়াজদনর তুলনায় কম করা হদয়দে। রবরভন্ন স্থাদন ১ রকেঃরমেঃ বেদঘ যের
সাংদ্াগ সড়ক করা হদয়দে ্া আরও সবশী করা উরিৎ রেল। একইভাদব সকার্াও সকার্াও অভেন্তরীণ সড়ক কম হদয়দে (মূল সড়ক
হদত ভবন প্ যন্ত)। প্রদয়াজনীয় অভেন্তরীণ সড়ক অবশ্যই করা েরকার।

৫.৪ ক্রয় কা্ যক্রম হদত প্রাপ্ত তথ্য
• ক্রয় কা্ যক্রম সাংক্রান্ত তথ্যারে প্ যাদলািনা কদর সর্দক সেখা ্ায় স্, রবরভন্ন প্যাদকদজর েরপদত্র অদনক সাংখ্যক েরপত্র রসরিউল রবক্রয়
হয় রকন্তু রবক্রয়কৃত েরপদত্রর অদর্ যক বা তারদিদয় ও কম েরপত্র জমা পদড়। তাোড়া, ববর্ সটন্ডার ১টি সর্দক ৩টি পাওয়া সগদে। এখাদন
েরপত্র ব্যবস্থাপনায় রবরভন্নস্থাদন েরপত্র রবরক্র ও জমা সনওয়ার ব্যবস্থা র্াকা েরকার ্াদত অরর্ক সাংখ্যক েরপত্রোতা সটন্ডার প্ররক্রয়ায়
অাংশগ্রহণ করদত পাদর।
৫.৫ এফরজরি সর্দক প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত
প্রকদল্পর গুনগত মান: গ্রাদমর সার্ারণ জনগণ, স্কুদলর রশক্ষক, স্কুল করমটি, ঠিকাোর ও এলরজইরি প্রদকৌশলীদের তোররকদত
কাদজর গুনগত মোি ভাল হদে। তদব রকছু রকছু সক্ষদত্র রনেমাদনর রনমযাণ উপকরণ (বারল, রসদমন্ট সখায়া, পার্র, রি) ব্যবহৃত
হদয়দে;
দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রক্ষণাদবক্ষণ: সার্ারণত স্কুল ব্যবস্থাপনা করমটি, প্রশাসরনক কমযকতযা ও রশক্ষকদের তোররকদত রক্ষণাদবক্ষণ
করা হয়। তদব অদনক সক্ষদত্র আশ্রয়দকন্দ্র ও অন্যান্য সুরবর্াসমূহ সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ করা হদেনা। সঠিক তোররকর অভাদব
বতযমাদন আশ্রয়দকদন্দ্রর অদনক টিউবওদয়ল, সসালার প্যাদনল, টয়দলট, জলোে, জানালা, রবদুেৎ লাইন সবািয নষ্ট হদয় ্াদে;
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সুরবর্াদভাগী জনদগাষ্ঠীর সুদ্াগ: এলাকার জনগণ শ্ররমক রহসাদব কাজ করদত সপদরদে। তাদের অর্ যসাংস্থান
হদে ও জীবন্াত্রার মাদনর উন্নয়ন ঘদটদে। রাস্তাঘাট পাকা হওয়ার কারদণ ্ানবাহন িালাদনার সুদ্াগ সৃরষ্ট হদয়দে। এদত
কমযসাংস্থাদনর সুদ্াগ বৃরি সপদয়দে। স্কুলগুদলাদত এলাকার মানুর্ রশক্ষকতা সপশায় রনদয়ারজত সর্দকদে;
প্রকদল্পর ভাল রেক: রশক্ষার মান উন্নয়ন, রবদুেৎ সরবরাহ ও সসৌর রবদুেৎ ব্যবস্থা রনরিত হদয়দে। বৃরষ্টর পারন সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা
করা হদয়দে। আশ্রয়দকন্দ্রগুরল স্বাভারবক সমদয় রশক্ষা প্ররতষ্ঠান রহদসদব এবাং রবরভন্ন সামারজক উন্নয়নমূলক কাদজ ব্যবহার করা
হয়। প্রকদল্পর মােদম পাকা রাস্তা হওয়ার কারদণ বর্ যায় কষ্ট করদত হয় না। ্াতায়াদতর সুরবর্া হদয়দে;
প্রকদল্পর দুব যল রেক: আশ্রয়দকদন্দ্র অদনক সময় পারনর সমস্যা সেখা সেয়। নলকূদপর সাংখ্যা কম হওয়ায় পারনর সাংকদট সভাদগ
আশ্রয়দকদন্দ্রর অরর্বাসীরা। আশ্রয়দকদন্দ্র স্বাস্থেদসবা অপ্রতুল। জনসাংখ্যার তুলনায় আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংখ্যা কম। আশ্রয়দকদন্দ্রর
িারপাদশ বাউন্ডারর না র্াকায় কারদণ রনরাপত্তাহীনতা সেখা ্ায়;
প্রকদল্পর ভরবষ্যৎ করণীয়: আরও অরর্ক সাংখ্যক আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ, রবশুি ও প্ যাপ্ত খাবার পারন রনরিতকরণ, আশ্রয়দকদন্দ্রর
িারপাদশ রনরাপত্তা সবষ্টনী সেয়া, বাউন্ডাররর িারপাদশ গাে লাগাদনা, রাস্তাঘাট, রিজ/কালভাট য রনমযাণ করা;
প্রকদল্পর সময়াে সশদর্ দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংরিষ্ট সুরবর্াসমুহ িালু রাখার রবর্দয় মতামত: প্রকদল্পর সময়াে সশদর্ স্কুল ব্যবস্থাপনা
করমটি, স্থানীয় জনগণ, ইউরপ সেস্য ও এলরজইরি-র মােদম সুরবর্াসমূহ িালু রাখা স্দত পাদর। ২/৩ বের পর পর আশ্রয়দকদন্দ্র
সমরামদতর ব্যবস্থা রাখা সগদল আশ্রয়দকন্দ্র ভাদলা র্াকদব।
৫.৬ সকআইআই সর্দক প্রাপ্ত তথ্যারে ও মতামত
প্রকদল্পর সবল রেকসমূহ: প্রকদল্পর মােদম সরকারর ভাদব আশ্রয়দকন্দ্র প্রারপ্ত, আশ্রয়দকদন্দ্র পারন, রবদুেৎ এর ব্যবস্থা, রবরল্ডাং এ
গবারে পশু রাখার ব্যবস্থা, িলমান রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, ভাদলা রশক্ষক, স্কুল ব্যবস্থাপনা করমটি, সরকারী সহদ্ারগতা;
প্রকদল্পর দুব যল রেকসমূহ: জনসাংখ্যা অনুসাদর প্ যাপ্ত সাংখ্যক আশ্রয়দকন্দ্র নাই, আশ্রয়দকন্দ্র সঠিকভাদব সেখাশুনা করা হয় না। আশ্রয়
সকদন্দ্রর িাররেদক ফাঁকা, নীিতলায় বাউন্ডারর ওয়াল না র্াকায় রনরাপত্তাহীনতা রদয়দে। প্রকদল্প এ সকল কমযকাদন্ডর সাংস্থান র্াকা
প্রদয়াজন;
প্রকদল্পর সুদ্াগসমূহ: স্ সকান দুদ্ যাদগ সবাই আশ্রয়দকদন্দ্র আশ্রয় রনদত পাদর। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র স্কুল রহদসদবও ব্যবহৃি
হদে ্াদত সলখাপড়ার সুদ্াগ আদে, সরকারী সহদ্ারগতা আদে, স্বাস্থেদসবা ও টিকার ব্যবস্থা আদে;
প্রকদল্পর হুমরকসমূহ: এলাকাদত নেী ভাগন ও ঘূরণ যঝড় সবশী হয়। আশ্রয়দকদন্দ্রর র্ারণ ক্ষমতা কম। তাই সবশী সলাদকর কারদণ
অবেো োরমোগি আসুনবধো মদখো নদরি পাদর।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পৃষ্ঠো- 62

য সকৌশল (Exit Plan)
৫.৭ বরহগমন
য সকৌশল অতীব জরুরী ্াদত উন্নয়ন প্রকল্পটি সর্দক েীঘ যদময়ােী সুফল জনগণ সপদত পাদর। সময়াে
প্রকল্পটি সশর্ হওয়ার পর বরহগমন
সশদর্ প্রকল্পটি রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ সক সম্পােন করদব, প্রদয়াজনীয় অদর্ যর ব্যবস্থা রকভাদব হদব ইতোরে পররকল্পনায় উদেখ র্াকা
প্রদয়াজন।
সেখা ্াদে স্ দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ কাজ সশর্ হওয়ার পর স্কুল ব্যবস্থাপনা করমটির কাদে হস্তান্তর করা হদে এবাং প্রার্রমক
স্কুল রহদসদব ব্যবহৃত হদে। ব্যবহৃত হওয়ার রকছুরেন পর প্রদয়াজনীয় অদর্ যর অভাদব রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ হদে না। এ ব্যাপাদর
কর্তযপক্ষ রনদে বরণ যত রবকল্পগুরল রবদবিনা কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরার্ করা হদে:
1. দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য বতযমাদন সকান নীরতমালা সনই। তাই সাংরিষ্ট রতন মন্ত্রণালয় এর মদে আন্তেঃমন্ত্রণালয়
ববঠদকর মােদম দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র পররিালনা ও এর রক্ষণাদবক্ষদণর একটি নীরতমালা প্রণয়ন করা েরকার। নীরতমালার
আদলাদক স্ৌর্ উদদ্যাগ গ্রহণ কদর দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র ব্যবস্থাপনা, পরবতী উন্নয়ন এবাং রক্ষণাদবক্ষদণ প্রদয়াজনীয় রসিান্ত গ্রহণ
করা স্দত পাদর; এবাং
2. দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্রগুদলার ভরবষ্যৎ উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব এলরজইরি েহ স্থোিীয় দুর্ যোগ ব্যবস্থোপিো েনমটি (নবনেন্ন
স্তররর ইউনিয়ি, উপরজলো প্ যোরয়), স্কুল ব্যবস্থোপিো েনমটি , ইউনিয়ি পনরষদ এর েমন্বরয় এেটি উপযুক্ত েমনন্বি পনরচোলিো
েনমটি গ ি েরো ম্রি পোরর।
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ষষ্ঠ অেোয়: উপেংহোর ও সুপোনরর্
৬.১ সুপাররশমালা
অরর্কাাংশ আশ্রয়দকন্দ্র প্রার্রমক স্কুদলর স্থাদন রনরমযত হদে তাই স্কুল কা্ যক্রম ও আশ্রয়দকদন্দ্রর সুরবর্াদতয সুপাররশমালা রনদে প্রেত্ত
হল:
1. আশ্রয়দকন্দ্রসমূহ প্রকল্প পরবতী সঠিক ও ্র্া্র্ রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব এলরজইরিদক প্রোন করা স্দত পাদর;
2. প্ররতটি আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ/সমরামদতর পর স্কুল ম্যাদনজদমন্ট করমটি (SMC) সক বুরঝদয় সেওয়া হয়। স্কুল ম্যাদনজদমন্ট
করমটি আশ্রয়দকদন্দ্রর োরয়ত্ব গ্রহণ পরবতী তাদের উপর সকন্দ্র পররিালনার অরপযত োরয়ত্ব ্র্া্র্ ভাদব পালন করা উরিৎ।
এদক্ষদত্র SMC ও স্থানীয় জনগণদক সদিতনতামূলক প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা স্দত পাদর;
3. টয়দলট ব্যবস্থাপনায় রশক্ষকদের সদিতনতা সৃরষ্টর জন্য প্রদয়াজনীয় রনদে যশনা/প্ররশক্ষণ রেদত হদব। স্কুদল ৩/৪ জন রশক্ষক
রনদয়ারজত আদেন। এদের মদে কমপদক্ষ ১জন মরহলা রশরক্ষকা র্াকদল ভাদলা হয়। তাদত োত্রীদের রবরভন্ন সমস্যা হদল
তাদেরদক সাহায্য করদত পারদব; মরহলা রশরক্ষকা স্কুল কা্ যক্রদমর জন্য সুপাররশ করা হদয়দে।
4. প্রকদল্পর রিজাইদন সকান ত্রুটি পররলরক্ষত হয়রন। প্রকদল্পর ২য় তলায় রগ্রল সেওয়ার ব্যবস্থা রনদল দুঘ যটনা সরার্ করা ্াদব।
5. নতুন আশ্রয়দকন্দ্রগুরলর কাজ িলমান আদে। তাই সাংদ্াগ সড়দকর কাজ এখনও কদররন। সবশীরভাগ আশ্রয়দকদন্দ্র পাকা
সাংদ্াগ সড়ক আদে। তদব সাংদ্াগ সড়ক ramp প্ যন্ত করা প্রদয়াজন।
6. টয়দলদট পারন সরবরাহ এবাং স্কুদলর োত্র-োত্রীর জন্য আরে যনিে মুক্ত টিউবওরয়রলর পারনর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন। অরর্কাাংশ
স্থাদন হাত টিউবওদয়দল পারন উদঠ না। এ ব্যাপাদর কা্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী;
7. স্কুদলর সশ্রণীকক্ষ, নীিতলা, আরগনা ইতোরে পররষ্কার পররেন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপাদর রশক্ষকদের রভতদর সদিতনতা সৃরষ্ট
করদত হদব এবাং প্রদয়াজনীয় রনদে যশনা প্রোন করদত হদব;
8. স্কুদলর োত্র-োত্রীদের জন্য স্কুল মাঠ অতীব জরুরী এবাং স্ সকল মাদঠ মাটি নীচু সসগুদলাদত মাটি ভরাট করার ব্যবস্থা গ্রহণ
করদত হদব; মাটি ভরাট না করদল দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সম্মুখস্থদল বৃরষ্টর পর পারন জদম র্াকদব। তাোড়া স্কুল কা্ যক্রদম
প্রার্রমক স্কুদলর োত্রোত্রীরা সখলাধুলা করদত পারদব না। এলরজইরির রশরিউদল মাঠ উন্নয়দনর কাজ র্রা সনই।
9. স্ সমস্ত দুর্ যোগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সম্মুদখ ব্যস্ত সড়ক আদে সস সকল স্থাদন বাউন্ডারর সফরসাং অর্বা বাউন্ডারর সেওয়াল রনমযাদণর
ব্যবস্থা করদত হদব;
10. সাংদ্াগ সড়ক প্রদয়াজদনর তুলনায় অদনক কম। স্ সকল স্হাদন এখদনা সাংদ্াগ সড়ক রনমযাণ করা হয়রন সস সকল স্থাদন
প্রকদল্পর অবরশষ্ট সময়াদের মদে সাংদ্াগ সড়ক রনমযাদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব;
11. দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য বতযমাদন সকান নীরতমালা মিই। তাই সাংরিষ্ট রতন মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার, পেী
উন্নয়ন ও সমবায়; দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবাং রশক্ষা) এর মদে আন্তেঃমন্ত্রণালয় ববঠদকর মােদম দুর্ যোগ আশ্রয়দকন্দ্র
পররিালনা ও এর রক্ষণাদবক্ষদণর একটি নীরতমালা প্রণয়ন করার উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব; এবাং
12. রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত প্রকদল্পর আরর্ যক অগ্রগরত শতকরা ৩৮ ভাগ। কাজটি র্ীরগরত হওয়ার কারণ: সকার্াও সকার্াও সাইট
সপদত সেরর হদয়দে, স্থোিীয় েমস্যো নিল, এেই ঠিেোদোর মে ২০ মর্রে ২৫ টি প্ যন্ত েোজ মদয়ো হরয়রি িোই ঠিেোদোর েঠিে
েমরয় েোজ মর্ষ েররি পোররনি। রিদসম্বর ২০২১ এ প্রকদল্পর সময়াে সশর্ হওয়ার কর্া। এই সমদয়র রভতদর প্রকদল্পর সভৌত
ও আরর্ যক সকল কাজ সশর্ করা দুরূহ হদলও প্রকল্প সময়াদে সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য বলা ্ায়।
13. েবি নিমযোরণর েময় ইরটর গাঁথুনি ও প্লোস্টোররর েোরর্ MasterPel 777 chemical মদয়োর ের্ো মটন্ডোর নেনডউল এ উরেখ
আরি। িোিোড়ো লবিোক্তিো নবহীি বোলু এবং লবি মুক্ত ইট ব্যবহোর েররি হরব এবং ইটগুনলরে ২৪ ঘন্টো নেনজরয় রোখরি
হরব ্োরি ইরট মেোরিো লবি র্োেরল িো পোনিরি দ্র্বীভূি হরয় ্োয়।
14. রনরে যষ্ট সমদয় কাজ সশর্ করার জন্য সুপাররশ রনেরূপ:
ক) কাজটি রনরে যষ্ট সমদয় সশর্ করার জন্য ঠিকাোরদের রনকট হদত work plan রনদত হদব;
খ) Work plan অনুসাদর ঠিকাোর কাজ করদে রকনা তা এলরজইরি কর্তযক সাব যক্ষরনক মরনটর করদত হদব;
গ) এক অর্ যবেদর ঠিকাোর ্তটুকু কাজ সুসম্পন্ন করদব তা রনরে যষ্ট রনয়দম রবল দ্রুত প্রোন করদত হদব;
ঘ) প্রকল্প পররিালক ও প্রকদল্পর অন্যান্য কমযকতযা মাঠ প্ যাদয় কমযকতযাদের সাদর্ সাব যক্ষরনক স্াগাদ্াগ করদব এবাং
প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ রনদব।
৬.২ উপেংহোর
প্রেরের প্রধোি েো্ যক্রম হল ৫৫৬ টি িতুি বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেন্দ্র নিমযোণ, ৪৫০ টি নবদ্যমোি দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর উন্নয়ি, ১৮২
নেরলোনমটোর েংর্োগ েড়ে নিমযোণ এবং ৬৫৬ নমটোর নিজ/েোলেোট যনিমযোণ। প্রেরের মূল উরেশ্য উপকূলীয় রনব যারিত সজলাসমূদহর
জনদগাষ্ঠীদক প্রাকৃরতক দুদ্ যাদগর ঝরুঁ ক সর্দক রক্ষা, ঘূরণ যঝড় ও জদলাচ্ছ্বাদসর সময় গৃহপারলত জীব-জন্তুসহ মানুর্ ও তাদের সম্পদের
রনরাপে আশ্রয় প্রোন, প্রার্রমক/অন্যান্য রশক্ষার সুরবর্া সৃরষ্টর মােদম সকদলর জন্য রশক্ষার সুদ্াগ প্রোন এবাং রবরভন্ন সামারজক
ও সরকারর কমযসূরি স্মন- সম্প্রসাররত টিকাোন কমযসূরি (ইরপআই), এনরজও প্ররশক্ষণ ইতোরের মােদম সামারজক সুরবর্া
প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পৃষ্ঠো- 64

প্রোদনর সুদ্াগ সৃরষ্ট করা। প্রকল্পটি ্র্ারীরত এর উদেশ্য প্ররতপালন কদর কা্ যক্রম পররিারলত করদে মদময প্রতীয়মান হদয়দে।
প্রকল্পটি এ প্ যন্ত একবার সাংদশার্ন করা হদয়দে। প্রকল্প পররিালক ও LGED উভদয়র মদে অগরভরত্তক কাদজর সমিদয়র
মােদম কাদজর মান বজায় সরদখ বাকী কাজ দ্রুত সম্পদন্নর উদদ্যাগ গ্রহণ করা স্দত পাদর।
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েংর্োজিী
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েংর্োজিী ১: প্রদকৌশলগত প্ যদবক্ষণ সিকরলস্ট
জররপকারী প্ররতষ্ঠানেঃ মাইিাস
কাদজর নাম:…………………………………………………………………………
চুরক্ত নম্বর:…………………………………ইউরনয়ন:………………………………….
উপদজলা:…………………………………….
সজলা:……………………………………
কাজটি শুরু করার তাররখ:…………………………চুরক্ত অনুসাদর সশর্ হওয়ার তাররখ………………..
কাদজর অবস্থােঃ ক) সমাপ্ত খ) িলমান
কাজটি িলমান হদল , ে) আনঙ্গে অগ্রগরত কত :……%, খ) আনর্ যে অগ্রগরত অগ্রগরত কত :……% গ) কত রবল প্রোন
করা হদয়দে: টাকা ……………………
ক্রম নাং
১
২
৩
৪
৫

রবর্য়
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
সাংদ্াগ সড়ক
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ /কালভাট য
গােপালা
পুকুর

রবদ্যমান

নতুন

ঘূরণ যঝড় আশ্রয়দকন্দ্র রবর্য়ক তথ্যাবরল:
১। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সলাক র্ারণ ক্ষমতােঃ_______জন
য
২। কত তলা ভবন………………………আয়তন প্ররত সলার…………বগফুট
য সদব যাচ্চ _______ বগফুট
য
৩। কতটি কক্ষ………টি। কক্ষগুরলর আয়তনেঃ সব যরনে______ বগফুট
৪। ফাউদন্ডশদন রসটু পাইল/রপকাষ্ট পাইল রেদয়দে? ক) হোঁ খ) না
৫। রসটু পাইল সলাি সটষ্ট/ ইনরিরগটি সটষ্ট করা হদয়দে? ক) হোঁ
৬। আররসরস কাদজর রকউব সটষ্ট করা হদয়দে? ক) হোঁ

খ) না
খ) না

হদয় র্াকদল কতবার……………..। সব যরনে/ সদব যাচ্চ কত সলাদি সভদগুঁদে……………………….
৭। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রনমযাণ করার পূদব য ব্যবহৃত মালামাল পরীক্ষা করা হদয়দে রক?
ক্রম নাং
১
২
৩
৪

রবর্য়
পার্র
রি /বার
বালু
রসদমন্ট

হোঁ

না

৮। ইদটর গাথুনীর মান
ক) ভাল খ) সকার্াও ফাঁটা গ) উচু রনচু. ঘ) প্লািার করা তাই সেখা সম্ভব নয়
৯। ক) প্লািার কাদজর মান
ক) ভাল
খ) সকার্াও ফাঁটা গ) উঁচু রনচু
ঘ) রভজা র্াদক
খ) লবনাক্ততার কারদন কাংরক্রট/প্লািার পদড় ্াদে রকনা? হোঁ
না
১০। েরজা ও জানালার অবস্থা: ক) ত্রুটিমুক্ত
খ)ত্রুটিযুক্ত (উদেখ করুন:………………………..)
১১। বতযমাদন বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সোর্ ত্রুটিেঃ ক) ত্রুটিমুক্ত

খ) ত্রুটিযুক্ত (রনদির প্রদ্াজে এক বা একারর্ক ত্রুটি

রিরিত করুন)
১ সলার ফাটা ২। োে ফাটা

৩। সেওয়াল ফাটা ৪।প্লািার ফাটা

৫।েরজা আঁকা বাঁকা

৬। অন্যান্য (উদেখ করুন:……………………………..)
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১২। জানালার রগ্রদলর রাং ঠিকমত করা হদয়দে রকনা?
হোঁ
না
প্রদ্াজে নয়
১৩। োদের ঢাল (Slope) ঠিকমত আদে রকনা?
হোঁ
না
প্রদ্াজে নয়
১৪। টয়দলট রবর্য়ক তথ্যেঃ ক) ব্যবহার উপদ্াগীেঃ____ টি
খ) ব্যবহার উপদ্াগী নয়েঃ_____ টি
১৫। পারন সরবরাহ আদে রকনােঃ হোঁ
না
্রে হোঁ হয়, ক) (হাতটিউবওদয়ল/ ইদলরিক পাম্প) খ) বৃরষ্টর পারন জরমদয় রাখার (Rain water harvest) ব্যবস্থা
১৬। পারন সাংগ্রদহর ব্যবস্থােঃ ক) হাউজ / ড্রাম এর মােদম রকনা?
১৭। রবদুেৎ সরবরাহ আদেেঃ ক) হোঁ (নবদুেরতক বারত, ফোন আদে)
খ) নাই
১৮। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র পররকল্পনা (Planning) অনু্ায়ী রনমযাণ হদয়দে? ক) হোঁ খ) না

গ) প্রদ্াজে নয়

১৯। বতযমাদন রকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ হয় এবাং ভরবষ্যদত রকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ করা হদব?
………………………………………………………………………………….
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র সাংদ্াগ সড়ক ও রিজ/কালভাট য রবর্য়ক তথ্যাবরল:
২০.১ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়ক আদে রকনােঃ ক) হোঁ
খ) না
২০.২ র্াকদল কতটিেঃ ক) পাকা____টি, খ) কাঁিা____ টি
২০.৩ খ) পাকা কত রকদলারমটার? ১)............২)..........৩)...........৪)............
২১। সাংদ্াগ সড়ক বরাবর রিঁরড়েঃ ক) আদে
খ) নাই
গ) প্রদ্াজে নয়
২২।সাংদ্াগ সড়দকর বতযমান অবস্থােঃ
ক) ভাল খ) সারদফস অসমান (উঁচু রনচু) গ) সারদফদস ফাটল আদে ঘ) সারদফদস গতয আদে ঙ) কাদপযটিাং
উদঠ রগদয়দে ি) ম্যাকািাম উদঠ রগদয়দে ে) প্রদ্াজে নয়
২৩। রিজ/কালভাদট যর অবস্থােঃ
-সারদফস সমান রকনা
-রিজ/কালভাদট য এদপ্রাি ঠিক আদে
-রিজ/কালভাদট য ফাটল আদে
-রিজ/কালভাদট য উরয়াং ওয়াদল ফাটল আদে

ক) হোঁ
ক) হোঁ খ) নাই
ক) হোঁ খ) নাই
ক) হোঁ খ) নাই

২৪। রনমযাণ কাদজ রক পারন ব্যবহার করা হদয়দেেঃ
ক) হাতটিউবওদয়ল
খ) গেীর িলকূপ গ) িদীর পোনি
২৫। নেঊনরং েরো হরয়রি নেিোোঃ ক) হোঁ
খ) না
২৭। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র রনমযাণ করার সময় পররেশযন:
১) পররেশযন বই আদে?
ক) হোঁ
২) পররেশযন বই এ প্রদকৌশলীদের মন্তব্য আদে? ক) হোঁ

খ) নাই গ) প্রদ্াজে নয়
গ) প্রদ্াজে নয়
গ) প্রদ্াজে নয়
গ) প্রদ্াজে নয়

ঘ) পুকুদরর পারন

ঘ) বৃরষ্টর পারন জরমদয় ঙ) অন্যান্য

খ) নাই
খ) নাই

২৮। মন্তব্যেঃ

তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরেঃ……………………………………………
তাররখেঃ……………
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েংর্োজিী ২: খানা রভরত্তক সুরবর্াদভাগী সমীক্ষার প্রশ্নমালা
জররপকারী প্ররতষ্ঠানেঃ মাইিাস
১ম অাংশেঃ উত্তরোতার সার্ারণতথ্যাবলী
১। নাম:……………………………..
সমাবাইল নাং:………………..
২। ঠিকানােঃ ………………………………………………………………………
ইউরনয়নেঃ……………………
গ্রামেঃ…………………..উপদজলােঃ………………………….. সজলা:………….
৩। রলগ: ক) পুরুর্
খ) মরহলা ৪। বয়স………….. পূণ য বেদর
৫। প্রর্ান সপশা: ক) কৃরর্ খ) গৃরহনী গ) রেনমজুর/ররক্সািালক/মারঝ ঘ) িাকুরর ঙ) ব্যবসা-বড়/মাঝারর/ক্ষুি ি) অন্যান্য (উদেখ
করুনেঃ……)
৬। পররবাদরর সেস্য সাংখ্যােঃ.........জন
২য় অাংশেঃ প্রকল্প সাংক্রান্ত তথ্য (বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র, সাংদ্াগ সড়ক, রিজ, কালভযাট, ইতোরে)
১। আপনার পররবাদরর সকউ এই প্রকল্প রনমযাদণর সাদর্ জরড়ত রেল/আদে রক? ক) হোঁ উত্তর হোঁ হদল রনদের প্রদ্াজে সক্ষত্র
রিরিত করুনক১। শ্ররমক, ক২। সরবরাহকারী, ক৩। সভায় অাংশগ্রহণ, ক৪। অন্যান্য (উদেখ
করুন……………………)
খ) না
২। বতযমাদন এই এলাকায় বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকন্দ্র ও এর সাংরিষ্ট সকান সুরবর্াসমূহ (সাংদ্াগ সড়ক, রিজ, কালভাট য, ইতোরে)
আদে?
ক্রম নাং
১
২
৩

রবর্য়
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
সাংদ্াগ সড়ক
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ
/কালভাট য

হোঁ

না

৩। প্রকল্প সাংক্রান্ত উত্তরোতার মতামতেঃ
ক্রম
রবর্য়
হোঁ না প্রর্ান কারন (না হদল)
নাং
১
এলাকার জনসার্ারদণর জন্য বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
স্বেদন্দ ব্যবহার উপদ্াগী
২
সাংদ্াগ সড়ক জনসার্ারদণর িলািল উপদ্াগী
৩
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/কালভযাট জনসার্ারদণর িলািল
উপদ্াগী
৪
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ/কালভযাট এর মােদম পারন প্রবাহ
হয়
৫
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র, সাংদ্াগ সড়ক, রিজ, কালভযাট,
সকো, ইতোরের রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ হয়
৬
এই প্রকদল্পর জন্য আপনার/পররবাদরর জরম অরর্গ্রহণ
হদয়দে
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৩য় অাংশেঃ কৃরর্ রবর্য়ক তথ্য
ক্রম
নাং

রবর্য়

হোঁ না

প্রদ্াজে
নয়

জানা
নাই

প্রকদল্পর রিজ/ কালভাট য এর মােদম এলাকায় কৃরর্ জরমদত পারন রনষ্কাশন বা সসদির
সুরবর্া হদয়দে
সড়দকর পাদশ বৃক্ষদরাপন হদয়দে

১
২

৪র্ য অাংশেঃ প্রকদল্পর স্বাস্থে, রশক্ষা, স্াগাদ্াগ ও কমযসাংস্থান রবর্য়ক তথ্য
ক্রম নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

১০
১১
১২

রবর্য়
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র করমউরনটি স্বাস্থে সসবা আদে
করমউরনটি স্বাস্থে সসবায় আপনার উপকৃত হদেন (১ এর উত্তর হোঁ হদল)
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র টিকা, পরলও, ইতোরে সেয়ার কমযসূরি আদে
টিকা, পরলও, ইতোরে সসবায় আপনারা উপকৃত হদেন (৩ এর উত্তর হোঁ হদল)
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র প্রাক-প্রার্রমক রশক্ষা ব্যবস্থা আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র প্রার্রমক রশক্ষা ব্যবস্থা আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্র বয়স্ক রশক্ষা ব্যবস্থা আদে
রশক্ষা প্রোন ব্যবস্থায় আপনারা উপকৃত হদেন
আপনার পররবাদরর সেস্য প্রেত্ত রশক্ষা গ্রহণ কদরদেন/করদেন
উত্তর হো হদলেঃ
ক) রশশু রশক্ষায়________জন
খ) বয়স্ক রশক্ষা ________জন
সরকার/ এনরজও প্রেত্ত বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ ব্যবস্থা আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সাংদ্াগ সড়দকর ফদল ্াতায়াদত সুরবর্া হদয়দে
প্রকল্প বাস্তবায়দন ফদল আপনার/ পররবাদরর সেদস্যর কমযসাংস্থাদনর সুদ্াগ সৃরষ্ট হদয়দে
উত্তর হো হদল,_________জন

হোঁ না প্রদ্াজে নয়

৫ম অাংশেঃ পরামশয
প্রকদল্পর উন্নয়দন আপনার পরামশযেঃ
১ ...............................................................
২ ...............................................................
৩ ...............................................................
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষরেঃ…………………………………………….
তাররখেঃ…………….

র্ন্যবাে
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েংর্োজিী ৩: প্রকদল্পর ক্রয় কা্ যক্রদম রপরপএ/রপরপআর/রবিব্যাাংক গাইিলাইন এর রবরর্সমূহ অনুসরণ
সাংক্রান্ত-ক্রয়চুরক্ত প্ যাদলািনা সিকরলস্ট
১। প্যাদকজ ক্রয় চুরক্তর নাম:...............................................................................
২। চুরক্ত মূল্য:................................................................. ৩। ক্রয় পিরত:.................................
ক্ররমক
নাং
1.

মন্ত্রণালয়/ রবভাগ

2.

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

3.

প্রদল্পর নাম

4.

েরপত্র অনু্ায়ী কাদজর নাম

5.

বোরজট অনু্োয়ী বরোরের পনরমোণ (নডনপনপ)

6.

ক্রয় পনরেেিো অনুরমোদরির িোনরখ

7.

দরপত্র দনলল প্রস্তুি ও অনুরমোদরির িোনরখ

8.

েরপত্র প্রকারশত পরত্রকাসমূদহর নাম ও তাররখ

9.

েরপত্র নেনপটিইউ এর ওদয়বসাইদট মদয়ো হরয়রি নে-িো

10.

নেনপটিইউ ও নপডনিউনড ওদয়বসাইদট প্রকারশত হওয়ার

কা্ যক্রম (Activity)

উত্তর

মন্তব্য

তাররখ
11.

ই-রজরপর মােদম করা হদয়দে রকনা?

12.

েরপত্র রবক্রদয়র প্রর্ম তাররখ

13.

েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও সময়

14.

েরপত্র গ্রহদনরর সশর্ তাররখ ও সময়

15.

েরপত্র সখালার তাররখ ও সময়

16.

প্রাপ্ত সমাট েরপদত্রর সাংখ্যা ও নাম

17.

েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সমাট সেস্য সাংখ্যা ( েরপত্র
মূল্যায়ন করমটি গঠন সম্পরকযত অথ্য সাংযুক্ত করুন)

18.

সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা ও নাম

19.

েরপত্র েনমটিরি বনহ যেদস্য েিজি আরিি

20.

েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররখ

21.

েরপত্র মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখদলর তাররখ

22.

প্ররতদবেন অনুদমােদনর তাররখ (প্ররতদবেন করপ সাংযুক্ত
করুন)

23.

মূল্যায়ন প্ররতদবেন অনুদমােনকারী েতৃযপক্ষ ও িোর
নবস্তোনরি নববরণ
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ক্ররমক
নাং
24.

চূড়োন্ত নিব যোনচি দরদোিোর িোমোঃ

25.

Notification of Award প্রোদনর তাররখ

26.

NOA েম্মনি প্রদোরির িোনরখ

27.

েরপদত্রর মূল ববর্তার সময়াদে চুরক্তপত্র স্বাক্ষররত
হদয়রেল রকনা?
সময়াে কত রেন রেল।

28.

চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররখ

29.

সমাট চুরক্ত মূল্য

30.

দোিনরে প্রোক্কনলি মূল্য

31.

অকৃিেো্ য দরপত্র দোিোরদর নচঠি প্রদোরির িোনরখ

32.

কা্ যাদেশ প্রোদনর তাররখ

33.

েোজ শুরুর িোনরখ

34.

েোজ েম্পন্ন েরোর িোনরখ

35.

েোজ েমোনির প্রকৃি িোনরখ

36.

ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ চুরক্ত অনু্ায়ী রনর্ যাররত সমদয়

কা্ যক্রম (Activity)

উত্তর

মন্তব্য

কাজ সমাপ্ত হদয়দে?
37.

েময় বৃনি হরয় র্োেরল, েিনদি বৃনি েরো হরয়রি
(েিনদি এবং মেোি িোনরখ)

38.

েময় বৃনির েোরণ

39.

বনধ যি েময় অনু্োয়ী েোজ েমোনির িোনরখ

40.

নন সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা

41.

মালামালগুদলা গুণগত মাদনর সক্ষদত্র সকান রবচুেরত
ঘদটরেল?

42.

হদ্ র্াকদল সকন?

43.

েরপদত্র উদেরখত মূল্য অদপক্ষা অরর্ক ব্যয় হদয়রেল রক
না?

44.

হদয় র্াকদল সকন?

45.

ক্রয়কৃত মালামাল ওয়াদররন্ট রেল রক?

46.

র্াকদল কত রেন?

47.

ওয়াদররন্ট সমদয়র মদে মালামালগুদলার সকান ত্রুটি র্রা
পদড়রেল রক না?
ত্রুটি হদয় র্াকদল সসবার মান সকমন রেল?

48.
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৪৭. শুরু হরি দোবীকৃি ও প্রদোিকৃি নবল সম্পরকযত তথ্যেঃ
িোনরখ

দোবীকৃি নবল (টোেোয়)

িোনরখ

প্রদোিকৃি নবল (টোেোয়)

মন্তব্য

তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরেঃ……………………………………………
তাররখেঃ……………
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েংর্োজিী ৪: গুরুত্বপূণ য তথ্য প্রোনকারীর সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা (KII Questionnaire)
উত্তরোতারনামেঃ-…………………………….. পেবীেঃ-…………………………………
ঠিকানােঃ..............................................................................................................................................
সজলােঃ
সমাবাইলেঃ
১। এই প্রকদল্পর আওতায় আপনার এলাকায় রক রক কাদজ হদে /হদয়দে উদেখ করুন
ক্রম নাং
১
২
৩

রবর্য়
রনমযাণ হদয়দে রনমযাণার্ীন না
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
সাংদ্াগ সড়ক
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ /কালভাট য

২। প্রকদল্পর রনমযাণকাজ সঠিকভাদব হদয়দে/হদে রক?
ক্রম নাং
১
২
৩

রবর্য়
সঠিকভাদব রনমযাণ হদয়দে/হদে না প্রর্ান কারন (না হদল) প্রদ্াজে নয়
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র
সাংদ্াগ সড়ক
সাংদ্াগ সড়দকর রিজ /কালভাট য

৩। প্রকদল্পর আওতায় রনদের রবর্দয় আপনার মতামত রেন:
ক্রম নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

রবর্য়
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর পাকা সাংদ্াগ সড়ক আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর রিঁরড় ্র্া্র্
মরহলা ও পুরুর্ এর জন্য আলাো টয়দলট ব্যবস্থা আদে
টয়দলদট পারন সরবরাহ আদে
সুদপয় পারন সরবরাহ ব্যবস্থা আদে
রবদুেৎ সরবরাহ আদে
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর সঠিক রক্ষণাদবক্ষণ হয়

হোঁ

না

প্রদ্াজে নয়

৪। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্র রনমযাদণর স্থান রকদসর রভরত্তদত রনব যািন করা হদয়দে?
৫। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকদন্দ্রর মােদম অন্যান্য সকান সকান সসবা প্রর্ান করা হয়?
ক্রম নাং
১
২
৩
৪
৫
৬

রবর্য়
সম্প্রসাররত টিকাোন কমযসূরি (টিকা, পরলও টিকা ইতোরের ব্যবস্থা)
প্রাক-প্রার্রমক রশক্ষা প্রোন
প্রার্রমক রশক্ষা প্রোন
বয়স্ক রশক্ষা প্রোন
সরকার/ এনরজও প্রেত্ত বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন
অন্যান্য (উদেখ করুনেঃ……)

হোঁ

না

প্রদ্াজে নয়

৬। প্রকল্পভুক্ত সকান রস্কদমর কাজ বতযমাদন বন্ধ / রপরেদয় আে রক?
ক) হোঁ
খ) না
্রে হোঁ হয়, তার কারন উদেখ
করুনেঃ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...........
..........................................................
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৭। প্রকদল্পর শরক্ত (Strength), দুব যলতা (Weakness), সুদ্াগ (Opportunity) এবাং হুমকী (Threat) সমূহ উদেখ
করুনেঃ
শরক্ত (Strength)
১।
২।
৩।

দুব যলতা (Weakness)
১।
২।
৩।

সুদ্াগ (Opportunity)
১।
২।
৩।

হুমকী (Threat)
১।
২।
৩।

৮। রনমযাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তার রক্ষণাদবক্ষণ ও এর সসবা প্রাপ্যতার রনরিতকরদণ আপনার পরামশযেঃ
১ ...............................................................
২ ...............................................................
৩ ...............................................................
৯। প্রকদল্পর সময়াে সশদর্ ভরবষ্যদত বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংরিষ্ট সুরবর্াসমূহ রকভাদব িালু রাখা ্াদব বদল আপরন মদন
কদরন?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষরেঃ……………………………………………
তাররখেঃ……………
র্ন্যবাে
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েংর্োজিী ৫: উন্মুক্ত েলীয় আদলািনা (FGD) রনদে যরশকা
এফরজরিস্থান:………………….উপদজলা…………….সজলা…………
১। আপনাদের এলাকায় প্রকদল্পর আওতায় রক রক কাজ সম্পন্ন হদয়দে বা হদে?

২। এই প্রকদল্পর ফদল সুরবর্াদভাগী জনগদণর সকান র্রদণর সুরবর্া হদে?

৩। এই প্রকদল্পর কাদজ সুরবর্াদভাগী জনগদণর সকান সমস্যা বা অসুরবর্া হয়?

৪। গ্রাদমর সার্ারণ জনদগারষ্ঠ এই প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত আদে রক?

৫। প্রকদল্পর গুনগত মান ঠিকভাদব হদে রক?

৬। ্রে প্রকল্পভুক্ত সকান রস্কদমর কাজ বতযমাদন বন্ধ / রপরেদয় র্াদক তদব তার কারণ রক?

৭। বাস্তবারয়ত প্রকল্পটি িলাকালীন সমদয় বাস্তবায়নকারী সাংস্থার কমযকতযা এবাং রনমযাণকারীবৃন্দ ্র্া্র্ভাদব োরয়ত্ব পালন
কদরদেন?

৮। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ্র্া্র্ স্থাদন রনমযাণ করা হদয়দে?

৯। বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র ও সাংরিষ্ট অন্যান্য সুরবর্াসমূদহর ্র্া্র্ রক্ষণাদবক্ষণ করা হয়?

১০। রনমযাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তার রক্ষণাদবক্ষণ ও এর সসবা প্রাপ্যতার রনরিত করদন পরামশয

১১। প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সুরবর্াদভাগী জনগদণর কমযসাংস্থাদনর সুদ্াগ সবদড়দে সকান সকান সক্ষদত্র?

১২। এই প্রকদল্পর ভাল রেক রক রক?

১৩। এই প্রকদল্পর দুব যল রেক রক রক?

১৪। প্রকদল্পর উন্নয়দন আপনাদের পরামশয রক?

১৫। প্রকদল্পর সময়াে সশদর্ ভরবষ্যদত বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয় সকন্দ্র ও সাংরিষ্ট সুরবর্াসমূহ রকভাদব িালু রাখা ্াদব বদল মদন কদরন
প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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সাংদ্াগ সড়ক, পূব য পাঠান নগর , োগলনাইয়া, সফনী

র্রলয়া সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, সফনী (রবদ্যমান)

পূব য পাঠান নগর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালদয়র রনরমযতব্য
কাদজর একাাংশ , োগলনাইয়া, সফনী (নতুন)

পূব য পাঠান নগর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালদয়র রনরমযতব্য
কাদজর একাাংশ , োগলনাইয়া, সফনী

রঘুনার্পুর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, সসানাগাজী, সফনী
(নতুন)

রঘুনার্পুর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালদয়র রনরমযতব্য কাদজর
একাাংশ, সসানাগাজী, সফনী (নতুন)

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

পৃষ্ঠো- 77
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রঘুনার্পুর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালদয় অনুরষ্ঠত এফরজরি

উত্তর ফারজলপুর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, োগলনাইয়া,
সফনী

সাংদ্াগ সড়ক, উত্তর ফারজলপুর সরকারর প্রার্রমক
রবদ্যালয়, োগলনাইয়া, সফনী

রনমীয়মাণ ির কাঁকড়া সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সকাম্পারনগঞ্জ, সনায়াখালী

রনমীয়মাণ উত্তর ির কাঁকড়া সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সকাম্পারনগঞ্জ, সনায়াখালী

রনমীয়মাণ েরক্ষন সালুরকয়া সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সনায়াখালী সের, সনায়াখালী
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রনমীয়মাণ েরক্ষন সালুরকয়া সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালদয়র
পারন সাংরক্ষণাগার , সনায়াখালী সের, সনায়াখালী

হারজ ির সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, সুবণ যির, সনায়াখালী

শমসপুর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, সেৌলতখান, সভালা
(রবদ্যমান )

জয়নগর ফরকর বারড় সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়,
সেৌলতখান, সভালা (রবদ্যমান )

কামালনগর সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর
(রবদ্যমান)

সগৌরনেী, বররশাল
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সগৌরনেী, বররশাল

উত্তর রবল্বগ্রাম সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, সগৌরনেী,
বররশাল (নতুন)

উত্তর রবল্বগ্রাম সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, সগৌরনেী,
বররশাল (নতুন)

এরসাড়া সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, বানারীপাড়া, বররশাল
(নতুন)

এরসাড়া সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, বানারীপাড়া, বররশাল
(নতুন)

সহাগলা সরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয়, বররশাল সের, বররশাল
(নতুন)
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েংর্োজিী ৭: প্রকদল্পর খসড়া রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেদনর উপর ০৩/০৫/২০২০ ররেঃ তাররদখ অনুরষ্ঠত
সটকরনকোল করমটির সভার সুপাররশ অনু্ায়ী গৃহীত সাংদশার্নী
ক্ররমক
নাং
৩.১

৩.২
৩.৩

৩.৪

৩.৫

৩.৬

৩.৭

৩.৮

৩.৯
৩.১০
৩.১১

সটকরনকোল করমটির সভার সুপাররশসমূহ

১ম খসড়া প্ররতদবেদন অন্তভুযরক্ত

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কর্তযক িলরত প্রকদল্পর বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কর্তযক
রনরবড় পররবীক্ষন সাংক্রান্ত সব যদশর্ জাররকৃত পররপত্র অনু্ায়ী জাররকৃত িলরত প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষন
সাংক্রান্ত সব যদশর্ পররপত্র (তাররখ: ০৪ সসদেম্বর
প্ররতদবেদনর কাঠাদমা (Structure) প্রণয়ন করদত হদব।
২০১৯
ররেঃ)
অনু্ায়ী
(সাংদ্াজনী-৯)
প্ররতদবেদনর কাঠাদমা (Structure) প্রণয়ন করা
হদয়দে (সুরিপত্র)।
প্ররতদবেদনর সূরিপত্র ১.৫ পাতা এবাং রনব যাহী সার-সাংদক্ষপ অনুেরণ করা হদয়দে (সুরিপত্র এবাং পৃষ্ঠা-I, II) ।
সদব যাচ্চ ২-পাতার মদে সীমাবি রাখদত হদব।
পরামশযদকর কা্ যপরররর্ (TOR) এর আদলাদক রবর্য়গুদলা পরামশযদকর কা্ যপরররর্ (TOR) এর আদলাদক
প্ররতদবেদন সুষ্পষ্ট ও সুরনরে যষ্টভাদব উদেখ র্াকদত হদব।
রবর্য়গুদলা প্ররতদবেদন সুষ্পষ্ট ও সুরনরে যষ্টভাদব
উদেখ করা হদয়দে (সমগ্র প্ররতদবেন)।
েেোর পৃষ্ঠোয় ‘খেড়ো চূড়োন্ত নিনবড় পনরবীক্ষি প্রনিরবদি’ এই ঠিক করা হদয়দে (কভার পৃষ্ঠা)।
লোইিটির স্থরল ‘২য় খেড়ো নিনবড় পনরবীক্ষি প্রনিরবদি’
নলখরি হরব এবং পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর- ৩ কর্াটি
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) এর
পদর হদব।
বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকন্দ্র প্রকল্প (MDSP) টি এেটি মমগো প্রকদল্পর ত্রুটিগুদলা রবস্তাররতভাদব উদেখ করা
প্রেে। প্রকদল্পর ত্রুটিগুদলা রবস্তাররত ভাদব উদেখ করদত হদব। হদয়দে (পৃষ্ঠা-৩২ সর্দক ৩৬)। কাদজর র্ীরগরতর
প্রনিরবদরি বলো হরয়রি নডরেম্বর ২০১৯ প্ যন্ত প্রেরের মেৌি কারণ উদেখ করা হদয়দে (পৃষ্ঠা-২৫ সর্দক ২৭) ।
অগ্রগনি ৪৮%, েোরজর এই ধীরগনির েোরণ নবরিষি েররি ক্রয় েো্ যক্রম এর িথ্য েনন্নরবর্ি েরো হরয়রি
হরব। Total/Annual procurement plan অনু্োয়ী (পৃষ্ঠো-৩০)।
ক্রয় েো্ যক্রম েম্পন্ন হরয়রি নেিো িো উরেখ েররি হরব।
প্রকদল্পর অর্ায য়ন, প্রকদল্পর বাস্তব ও আরর্ যক লক্ষেমাত্রা, অনুেরণ েরো হরয়রি।
প্রকদল্পর বাস্তব ও আরর্ যক অগ্রগরত, প্রকদল্পর অগরভরত্তক
অগ্রগরত ইতোরে “আইএমইরি-০৫” এবাং “প্রকল্প পরীরবক্ষণ
েক” এর আদলাদক বণ যনা করদত হদব।
প্ররতদবেদনর ক্রয় পররকল্পনা রবদির্দণর জন্য ব্যবহৃি সটরবদল “আইএমইরি’র পরীরবক্ষণ েক”- অনু্ায়ী মন্তব্য
প্ররতটি প্যাদকদজর নাম ও নম্বর উদেখপূব যক “আইএমইরি’র প্রোন করা হদয়দে (পৃষ্ঠা- ২৮, ২৯, ৩০)।
পরীরবক্ষণ েক”-এ উরেরখত েক অনু্ায়ী প্ররতফলন কদর
সুরনরে যষ্ট মন্তব্য প্রোন করদত হদব।
প্রকল্পটির নিনবড় পনরবীক্ষণকাদল বাস্তবায়নকারী সাংস্থা হদত COVID-19 এর ফরল উদ্ভুি পনরনস্থনির
স্ সকল তথ্য পাওয়া ্ায়রন, তা’ উদেখ করদত হদব।
েোররণ LGED হরি প্রেরের অর্ য বির নেনিে
বোস্তবোয়রির জন্য বরোে, িোড় ও ব্যরয়র িথ্য
পোওয়ো ্োয়নি। এই িথ্য পোওয়োর পর িো
প্রনিরবদরি েনন্নরবনর্ি েরো হরব।
প্রেরের েবল নদে েমুরহর মরে েরেোররর েঠিে পনরেেিো করা হক্ষয়ক্ষে (পৃষ্ঠা-৫৪) ।
ও িীনিমোলোর নবষয়টি উরেখ েররি হরব।
প্ররতদবেনটির “SWOT Analysis” পরামশযক অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো-৫৪,৫৫) ।
প্ররতষ্ঠাদনর TOR অনু্ায়ী সুষ্পষ্ট ও সুরনরেষ্ট হদত হদব।
প্রেরের হুমনে েমুরহর মরে বলো হরয়রি বিযমোরি মিমি হুমনেগুরলো প্ যরবক্ষণ েরর েমন্বয় করা হক্ষয়ক্ষে
মেোরিো হুমনে মিই। আবোর অন্য ্োয়গোয় িদী েোঙ্গরির ফরল (পৃষ্ঠো-৫৪,৫৫) ।
আশ্রয়রেরন্দ্রর ক্ষনির ের্ো বলো হরয়রি ্ো স্বনবররোধী।
হুমনেগুরলো প্ যরবক্ষণ েরর েমন্বয় েররি হরব।
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ক্ররমক
নাং
৩.১২

৩.১৩

৩.১৪
৩.১৫

সটকরনকোল করমটির সভার সুপাররশসমূহ

১ম খসড়া প্ররতদবেদন অন্তভুযরক্ত

ফলোফল প্ যোরলোচিোয় মলখনচত্র েংযুক্ত েররি হরব, প্রেে
এলোেো পনরদর্যরির নচত্র েংযুক্ত েররি হরব। প্রনিরবদরির
ক্রয় েো্ যক্রম অংরর্ ‘েংগ্রহ’ এর স্থরল ‘ক্রয়’ হরব এবং ‘পণ্য’
এর স্থরল ‘পণ্য ও েো্ য’ হরব।
প্ররতদবেদন রবরভন্ন বুদলট অনুদেদে োরড় (|) ব্যবহার করা
হদয়দে, এ সক্ষদত্র সসরমদকালন (;) ব্যবহারসহ সশর্ লাইদনর
আদগর লাইদন সসরমদকালদনর পর ‘এবাং’ ব্যবহার কদর
অনুদেেটি সমাপ্ত করদত হদব।
খসড়া প্ররতদবেনটির শদের বানান ও বাকেগঠন সুসাংগঠিত
নয়। শদের বানান ও বাকেগঠন আরও রনভুযল/সুসাংগঠিত
করদত হদব।
বরণ যত রসিান্ত োড়াও সভায় সভাপরতসহ রবরভন্ন সেস্যগণ স্
মতামত/পরামশয প্রোন কদরদেন, সস আদলাদক প্ররতদবেনটি
য
সাংদশার্ন/পুনগঠিত
কদর রিয়াররাং করমটির সভায়
উপস্থাপদনর লদক্ষে জরুরী রভরত্তদত এ সসক্টদর োরখল রনরিত
করদত হদব।

মলখনচত্র েংযুক্ত করা হদয়দে (পৃষ্ঠা- ৩১ সর্দক
৪৭), প্রেে এলোেো পনরদর্যরির নচত্র েংযুক্ত করা
হদয়দে (পৃষ্ঠা- ৩৯ সর্দক ৪২) । ক্রয় েো্ যক্রম অংর্
ঠিক করা হদয়দে (পৃষ্ঠা-২৮) ।
অনুেরণ েিা হত্রয়ত্রে।
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শদের বানান ও বাকেগঠন আরও পররমারজযত করা
করা হদয়দে।
য
প্ররতদবেনটি পুনগঠিত
কদর রিয়াররাং করমটির
সভায় উপস্থাপদনর লদক্ষে আইএমইরিদত সপশ
করা হরলো।
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েংর্োজিী ৮: প্রকদল্পর ২য় খসড়া রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেদনর উপর ১৩/০৫/২০২০ ররেঃ তাররদখ অনুরষ্ঠত
রিয়াররাং করমটির সভার সুপাররশ অনু্ায়ী গৃহীত সাংদশার্নী
ক্ররমক
নাং

রিয়াররাং করমটির সভার সুপাররশসমূহ

২য় খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেদন
অন্তভুযরক্ত

৩.১

কভার পৃষ্ঠা পুনরব যন্যাসসহ সুপাররশমালা প্ররতদবেদনর সশর্ অাংদশ রেদত হদব। অনুেরণ েরো হরয়রি।
‘প্ররতদবেদনর রনব যাহী সার-সাংদক্ষপ’ না রলদখ শুধু ‘রনব যাহী সার-সাংদক্ষপ’
রলখদত হদব; রনব যাহী সারসাংদক্ষপ শুরু করা হদয়দে ‘বাাংলাদেশ একটি দুদ্ যাগ
প্রবণ এলাকা’ ্া একটি সনরতবািক বাকে এবাং বাাংলাদেদশর সব এলাকা দুদ্ যাগ
প্রবণ নয়। তাই বাকেটি পররমাজযন করদত হদব; রনব যাহী সার-সাংদক্ষদপর প্রর্ম
প্যারায় বলা হদয়দে ‘প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার পর প্রকল্প এলাকার মানুদর্র
জীবনমান উন্নত হদব বদল আশা করা হদে’ ্া প্রকদল্পর উদদ্যদশ্যর সাদর্
সামন্জস্যপূণ য রকনা ্ািাই করদত হদব। রনব যাহী সার-সাংদক্ষদপর িতুর্ য প্যারাটি
রদ্বতীয় প্যারায় উদেখ করদত হদব; রনব যাহী সার-সাংদক্ষদপ প্রকল্প সমারপ্তর
তাররখ পুনরাবৃরত্ত করা হদয়দে ্া পররমাজযন করদত হদব;

৩.২

প্রকদল্পর কাজ সঠিক সমদয় শুরু হদয় রেল রকনা এবাং পররকল্পনা অনু্ায়ী এখন অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংপ্ যন্ত ্ত টুকু কাজ হওয়ার কর্া রেল তা হদয়দে রকনা তা উদেখসহ অসমাপ্ত ২৬)।
কাজ রনরে যষ্ট সমদয়র মদে কী ভাদব সম্পন্ন করা ্ায় তার একটি গাইি লাইন
প্রোন করদত হদব;

৩.৩

প্রকদল্পর অবরশষ্ট ৬২% কাজ রনরে যষ্ট সমদয়র মদে সম্পন্ন করা সম্ভব রকনা তা অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংউদেখ করদত হদব। প্রকদল্পর কাজ পররকল্পনা অনু্ায়ী সম্পন্ন হদয়দে রকনা ২৬)।
এবাং স্ গ্যাপ বতরর হদয়দে তা রবদির্ণ করদত হদব;

৩.৪

প্রকদল্পর রিয়াররাং করমটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির রনর্ যাররত সভাগুদলা অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংঠিকমত করা হদয়রেল রকনা এবাং আইএমইরি’র মরনটররাং অরফসার কর্তযক ২৬)।
সেয়া সুপাররশগুদলা ঠিকমত বাস্তবায়ন করা হদয়দে রকনা তা উদেখ করদত
হদব;

৩.৫

প্ররতদবেদন রনেমাদনর মালামাল ব্যবহাদরর রবর্দয় সুরনরেষ্ট প্ যদবক্ষণ ও অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংসুপাররশ র্াকদত হদব;
I)।

৩.৬

প্রকদল্পর রিজাইন, সবল ও দূব যল রেদক সকান ত্রুটি রেল রকনা, এ রবর্দয় সুরনরেষ্ট অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িং৬৪)।
প্ যদবক্ষণ ও সুপাররশ র্াকদত হদব;

৩.৭

উপসাংহাদর প্রকল্প পররিালক ও LGED উভদয়র মদে অগরভরত্তক কাদজর অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংসমিদয়র মােদম প্রকদল্পর CPM অনুসরণ কদর কাদজর মান বজায় সরদখ ৬৪)।
বাকী কাজ দ্রুত সম্পদন্নর উদদ্যাগ গ্রহণ করার রবর্দয় সুরনরেষ্ট প্ যদবক্ষণ ও
সুপাররশ র্াকদত হদব;

৩.৮

প্রকল্পটি ২০১৫ সাদল শুরু হদয় এখন প্ যন্ত অগ্রগরত মাত্র ৪৮% ্ার অর্ য এখনও অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংপ্রকদল্পর অদর্ যক কাজও সশর্ হয়রন। এদতা কম অগ্রগরতর কারণ কী তা উদেখ ২৬)।
করদত হদব;

৩.৯

একটি সকাম্পারনদক ৯৭টি আশ্রয়দকদন্দ্রর কাজ প্রোদনর রবর্দয় analysis অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িং৩১)।
করদত হদব;

৩.১০

Price Contingency ১১০ সকাটি টাকা র্াকা সদত্ত্বও ৮.০৩% ব্যয় বৃরি অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িং২৩)।
কতটুকু স্ৌরক্তক হদয়দে তা উদেখ করদত হদব।

৩.১১

প্ররতদবেদন রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত তথ্য সেয়া আদে। আরও সাম্প্ররতক সমদয়র অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংতথ্য সাংদ্াজন করদত হদব;
২৪)।
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ক্ররমক
নাং

রিয়াররাং করমটির সভার সুপাররশসমূহ

৩.১২

প্ররতদবেদন বলা হদয়দে, সমীক্ষাকৃত ১০১ টি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মদে
৬৮ টি (২৭ টি নতুন ও ৪১ টি রবদ্যমান) আশ্রয়দকদন্দ্র ত্রুটি পাওয়া রগদয়দে।
আবার অন্য ্ায়গায় বলা হদয়দে অরর্কাাংশ রনমযাণ কাজ মানসম্পন্ন । এখাদন
তথ্যগত সকাদনা ত্রুটি আদে রকনা তা ্ািাই করদত হদব;

৩.১৩

২য় খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেদন
অন্তভুযরক্ত

ত্রুটিগুরল সবরশরভাগ অল্প র্রদনর
্া ঠিক করা সম্ভব। ২/৩ টি স্থাদন
সবরশ (রবদ্যমান আশ্রয়দকদন্দ্রর
উন্নয়ন) ত্রুটি আদে। ত্রুটিগুদলা
উদেখ করা হদয়দে (পৃষ্ঠা নাং৩৫)।
সাররণ ৩.১৪ এ বলা হদয়দে নতুন আশ্রয়দকদন্দ্রর ১৬ টি সত এবাং রবদ্যমান অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িং-৪৩
আশ্রয়দকদন্দ্রর ২ টিদত সাংদ্াগ সড়ক আদে। তাহদল বারকগুদলাদত সাংদ্াগ ও ৬৪)।
সড়ক সনই নারক পাকা সাংদ্াগ সড়ক সনই তা পররস্কার করদত হদব;

৩.১৪

প্রনিরবদরির পৃষ্ঠা ৫৩দত বলা হদয়দে ‘রাত্রীকালীন পাহারাোর রনদয়াদগর অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংপ্রদয়াজন’। এটি রশক্ষা প্ররতষ্ঠান এর জন্য নারক আশ্রয় সকদন্দ্রর জন্য তা পররস্কার ৫৯)।
করদত হদব। রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রাত্রীকালীন পাহারাোর এর পে সনই তদব আশ্রয়
সকদন্দ্রর জন্য ব্যবস্থাপনা নীরত মালায় আদে তদব তা সুপাররশ অাংদশ বলদত
হদব। রক্ষানাদবদক্ষদনর রবর্য়গুদলা আরও সুেষ্টভাদব উদেখ করদত হদব;

৩.১৫

সুপাররশ এ একজন মরহলা রশরক্ষকা রাখার কর্া বলা হদয়দে, রনচু মাদঠ মাটি অনুেরণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িংভরাদটর কর্া বলা হদয়দে ্া প্রকদল্পর কা্ যক্রদমর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ য রকনা তা ৬৪)।
্ািাই করদত হদব;

৩.১৬

বরণ যত রসিান্ত োড়াও সভায় সভাপরতসহ রবরভন্ন সেস্যগণ স্ মতামত/পরামশয
য কদর জাতীয়
প্রোন কদরদেন, সস আদলাদক প্ররতদবেনটি সাংদশার্ন/পুনগঠিত
প্ যাদয়র কমযশালায় উপস্থাপদনর লদক্ষে জরুরী রভরত্তদত এ সসক্টদর োরখল
রনরিত করদত হদব।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

প্রনিরবদিটি সাংদশার্ন কদর
জাতীয় প্ যাদয়র কমযশালায়
উপস্থাপদনর জন্য IMED সত
সপশ করা হদলা।
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েংর্োজিী ৯: প্রকদল্পর সাংদশারর্ত ২য় খসড়া প্ররতদবেদনর উপর ০২/০৬/২০২০ ররেঃ তাররদখ অনুরষ্ঠত জাতীয়
কমযশালার সুপাররশ অনু্ায়ী গৃহীত সাংদশার্নী (জাতীয় কমযশালার উপর রোদপাটিয়াদরর প্ররতদবেন, ০১ জুন
২০২০, দুপুর-০২:৩০ ঘটিকা, স্থান: এনরিরস অরিটররয়াম, আইএমইরি)
ক্ররমক

জাতীয় কমযশালার সুপাররশসমূহ

চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেদন অন্তভুযরক্ত

৩.১

প্রনিরবদিটির নিব যোহী েোরেংরক্ষপ পুিনব যন্যোে নিব যোহী েোর েংরক্ষপ পুিনব যন্যোে েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িং I, II)
েররি হরব। নিব যোহী েোরেংরক্ষপ ও প্রেরের প্রর্ম ও প্রনিরবদরির প্রর্ম অংর্ েংরর্োধি েরো হরয়রি (অনুরেদ
অংরর্ হুবহু এেই ের্ো বলো হরয়রি ্ো েংরর্োধি িং ১, পৃষ্ঠো িং ১)।
েররি হরব;

৩.২

সারণী ১.৫ ও ১.৬ এ সাংদ্াগ সড়ক ও উপধোরো ১.৫ ও উপধোরো ১.৬ এর িথ্য েমন্বয় েরো হরয়রি।
রিজ/কালভাট য এর রভন্ন রভন্ন তথ্য সেয়া হদয়দে। (পৃষ্ঠো িং ৪ ও ৬)
তথ্যগুদলা সমিয় করদত হদব;

৩.৩

প্ররতদবেদন রিদসম্বর ২০১৯ প্ যন্ত অগ্রগরতর তথ্য নিরদ যর্িো অনু্োয়ী এলনজইনড হরি প্রোি েব যরর্ষ প্রনিরবদরির
সরন্নদবরশত হদয়দে। আবার সকার্াও এরপ্রল ২০২০ উপর নেনি েরর পূরব য মদয়ো িথ্যগুরলো েমন্বয় েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো
প্ যন্ত তথ্য সেয়া হদয়দে। তথ্যগুদলা সমিয় করদল িং ২৩, ২৪ ও ২৫)।
ভাদলা হয়;

৩.৪

প্ররতদবেদন বলা হদয়দে, প্রকল্পভুক্ত রনমযাণার্ীন নিরদ যর্িো অনু্োয়ী উরেনখি িথ্য পুিোঃ্োচোই েরর মদখো মগরি
৫৫৬ টি বহুমুখী দুদ্ যাগ আশ্রয়দকদন্দ্রর মদে মাত্র ম্ পূরব য মদয়ো িরথ্য মেোরিো ত্রুটি িোই (পৃষ্ঠো িং ২৪)।
৩৬টির কাজ সম্পন্ন হদয়দে এবাং প্রকদল্পর অগ্রগরত
৪৮%। এদত তথ্যগত সকাদনা ত্রুটি আদে রকনা তা
্ািাই করদত হদব;

৩.৫

প্রকদল্পর ক্রয় কা্ যক্রম অাংশ সুরনরে যষ্ট তদথ্যর নিরদ যর্িো অনু্োয়ী সুনিনদ যি িরথ্যর উপর নেনি েরর পূরব য মদয়ো
রভরত্তদত রবস্তাররতভাদব বণ যনা করদত হদব;
বণ যিোর েোরর্ েমন্বয় েরো হরয়রি (উপধোরো ৩.২, পৃষ্ঠো িং ২৯)।

৩.৬

প্রনিরবদরি বলো হরয়রি, প্রেরের design এ
মেোরিো ত্রুটি মিই। আবোর অন্য জোয়গোয় বলো
হরয়রি, ramp প্ যন্ত boundary wall েরো
প্ররয়োজি। িথ্যগুরলো েমন্বয় েররি হরব;

৩.৭

প্রধোি েড়ে হরি েংর্োগ েড়ে ramp প্ যন্ত বনধ যি েরোর জন্য
সুপোনরর্ েরো হরয়রি। এেইরূরপ বহুমুখী দুর্ যোগ আশ্রয়রেরন্দ্রর
চতুনদ যরে েীমোিো প্রোচীর নিমযোরণর সুপোনরর্ েরো হরয়রি। এই
সুপোনরর্েমূহ design এর ত্রুটি নহরেরব নবরবচু িয়।
(সুপোনররর্র ক্রনমে িং ৫ ও ৯, পৃষ্ঠো িং ৬৬)
রবরভন্ন engineering terminogy এর সক্ষদত্র নিরদ যর্িো অনু্োয়ী েহজ মবোধগরম্যর নিনমরি বোংলোর পোর্োপোনর্
বাাংলার পররবদতয ইাংদররজ শে ব্যবহার করদল ইংররজী র্ব্দ স্থোপি েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িং ৩৫-৪১)।
শ্রুরতমধুর হদব, ম্মি-ফোটোর পোর্োপোনর্ ‘ক্রুোে’
নলখরি হরব;

৩.৮

৫ম অোদয়র প্ যদবক্ষণ বুদলট পদয়ন্ট কদর সোট নিরদ যর্িো অনু্োয়ী ্র্ো্র্ ব্যবস্থো গ্রহণ েরো হরয়রি (পৃষ্ঠো িং
সোট কদর উপস্থাপন করদল ভাদলা হয়;
৬৩)।

৩.৯

প্রকদল্পর রবরভন্ন component অনু্ায়ী
অগ্রগরতর রববরণ রেদত হদব। স্ কাজগুদলা সম্পন্ন
হয়রন সসগুদলা সম্পন্ন করার ব্যাপাদর সুপাররশ
করদত হদব।

৩.১০

নিরদ যর্িো অনু্োয়ী প্রেরের নবনেন্ন component এর উপর
নেনি েরর অগ্রগনির নববরণ প্রদোি েরো হরয়রি (উপধোরো
৩.১.২, পৃষ্ঠো িং ২৩)। অেম্পন্ন েোরজর ব্যোপোরর নিরদ যর্িো
অনু্োয়ী বোস্তবোয়রির নিনমরি সুপোনরর্ প্রদোি েরো হরয়রি
(সুপোনরর্ িং ১৪, পৃষ্ঠো িং ৬৬)।
আশ্রয়দকন্দ্রসমুদহর পরবতী রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব রনদে যশনা অনু্ায়ী এই রবর্য়টি ্ািাই কদর সেখা হদয়দে।
LGED সক প্রোদনর জন্য সুপাররশ করা হদয়দে স্দহতু সরকাদরর রনয়ম অনু্ায়ী োরয়ত্বপ্রাপ্ত হদয় এলরজইরি
(১ নাং সুপাররশ)। রকন্তু এই োরয়ত্ব প্রকৃতপদক্ষ ভবন, রাস্তাঘাট এবাং রিজ/কালভাট য রনমযাণ কদর র্াদক।
LGED এর আদে রকনা তা ্ািাই করদত হদব; পাশাপারশ রাস্তাঘাট এবাং রিজ/কালভাট য এর রক্ষণাদবক্ষণও
কদর র্াদক। এই তদথ্যর রভরত্তদত এলরজইরিদক ভবনগুরল
রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব সনয়ার ব্যাপাদর সুপাররশ করা হদয়দে।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস
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ক্ররমক

৩.১১

৩.১২

জাতীয় কমযশালার সুপাররশসমূহ

চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেদন অন্তভুযরক্ত

রকন্তু মাননীয় সরকার ইদে করদল অন্য সাংস্থা ্র্া দুদ্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অর্বা রশক্ষা রবভাদগর মােদম অর্বা মাননীয়
সরকার স্ মন্ত্রণালয়দক রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব অপযণ সব যারর্ক
রবদবিে ও উপযুক্ত বদল মদন কদরন তাদক োরয়ত্ব অপযণ করদত
পাদরন। (সুপোনরর্ িং ১, পৃষ্ঠো িং ৬৬)।
প্ররতদবেদন ভবনসমূদহ লবনাক্ততার প্রভাদবর কর্া েবিেমূহরে লবিোক্তিো মুক্ত েরোর পিনির বণ যিো েরো হরয়রি
বলা হদয়দে। ভবনসমূহদক লবনাক্ততামুক্ত করার (সুপোনরর্ িং ১৩, পৃষ্ঠো িং ৬৬)।
জন্য সুপাররশ করদত হদব;
বরণ যত রসিান্ত োড়াও কমযশালায় সভাপরতসহ
রবরভন্ন সেস্যগণ স্ মতামত/পরামশয প্রোন
কদরদেন,
সস
আদলাদক
প্ররতদবেনটি
য
সাংদশার্ন/পুনগঠিত কদর সটকরনকোল করমটিদত
উপস্থাপদনর জন্য জরুরী রভরত্তদত এ সসক্টদর োরখল
রনরিত করদত হদব।

প্রণয়দনেঃ মাইিাস

ম্রহতু েমযর্োলোয় উপনস্থি মোিিীয় েেোেদবরগরয প্ররদয় েমস্ত
মিোমি/পরোমর্য েমযর্োলোর প্রনিরবদরি েনন্নরবনর্ি হরয়রি
মেরহতু এই প্রনিরবদরির মিোমি/পরোমরর্যর বোইরর আর
মেোরিো মিোমি/পরোমর্য অবনর্ি িোই।
েমযর্োলোয় উপনস্থি মোিিীয় েেোেদবরগরয প্ররদয় েমস্ত
মিোমি/পরোমর্য গুরুরত্বর েোরর্ নবরবচিো পূব যে এই প্রনিরবদিটি
য েরো হরয়রি।
েংরর্োনধি ও পুিগঠিি

পৃষ্ঠো- 86

েংর্োজিী ১০: প্রকদল্পর চূড়ান্ত খসড়া রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেদনর উপর ০৮/০৬/২০২০ ররেঃ তাররদখ অনুরষ্ঠত
সটকরনকোল করমটির সুপাররশ অনু্ায়ী গৃহীত সাংদশার্নী
ক্ররমক

সটকরনকোল করমটির সুপাররশসমূহ

চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেদন অন্তভুযরক্ত

৪.১

জাতীয় কমযশালায় প্রস্তারবত সুপাররশসমূদহর জাতীয় কমযশালায় প্রস্তারবত সুপাররশসমূদহর আদলাদক
আদলাদক প্ররতদবেনটি প্রস্তুত কদর োরখল করদত প্ররতদবেনটি প্রস্তুত করা হদয়দে।
হদব।

৪.২

প্রনিরবদরির েংযুনক্তরি জাতীয় কমযশালায় প্রনিরবদরির েংযুনক্তরি জাতীয় কমযশালায় প্রস্তারবত
প্রস্তারবত সুপাররশসমূদহর আদলাদক স্ পররবতযন সুপাররশসমূদহর আদলাদক স্ পররবতযন করা হদয়দে তা পৃষ্ঠা
করা হদয়দে তা পৃষ্ঠা নম্বর সহ উদেখ করদত হদব। নম্বর সহ উদেখ করা হদয়দে (পৃষ্ঠা নাং ৮৭, ৮৮)।

৪.৩

চূড়োন্ত প্রনিরবদিটি বোংলো ও ইংররজী উেয় েোষোয় নিনবড় পনরনবক্ষি প্রনিরবদিটি চূড়োন্ত হওয়োর পর ইংররজী
দোনখল েররি হরব। প্রনিরবদিটি বোংলো মর্রে েোষোয় অনুবোদকৃি প্রনিরবদিটি অনুরমোদরির জন্য অবশ্যই
ইংররজীরি অনুবোরদর পর িো IMED মর্রে আইএমইনডরি দোনখল েরো হরব।
অনুরমোদি নিরয় িোরপর দোনখল েররি হরব।
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েংর্োজিী ১১: প্রকদল্পর চূড়ান্ত খসড়া রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেদনর উপর ১১/০৬/২০২০ ররেঃ তাররদখ অনুরষ্ঠত
রিয়াররাং করমটির সুপাররশ অনু্ায়ী গৃহীত সাংদশার্নী
ক্ররমক
৪.১

রিয়াররাং করমটির সুপাররশসমূহ

চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেদন অন্তভুযরক্ত

ম্রহতু, প্রেরের মেৌি অগ্রগনি অরিে নপনিরয় েোরজর গুণগি মোি অক্ষুণ্ণ মররখ েঠিে েমরয়র মরে েোজগুরলো
আরি িোই েোরজর গুণগি মোি অক্ষুণ্ণ মররখ েঠিে মর্ষ েরোর ব্যোপোরর সুপোনরর্ প্রদোি েরো হরয়রি (সুপোনরর্ িং
েমরয়র মরে েোজগুরলো মর্ষ েরোর জন্য েী ১৪, পৃষ্ঠো িং ৬৬)।
ধররির উরদ্যোগ মিয়ো ্োয় মে েম্পরেয পরোমর্য
নদরল েোরলো হয়।
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