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BCCGAP

Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan

BCCSAP

Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
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Benefit Cost Ratio

BOQ

Bill of Quantities

CCAP

Climate Change Adaptation Project

COP

Conference of Parties

CS

Contract Signing

DIP

Detailed Implementation Plan

DPP

Development Project Proposal

ECNEC

Executive Committee of the National Economic Council

EMP

Environmental Management Plan

FGD

Focus Group Discussion

GPS

Global Positioning System

HBB

Herring Bone Bond

IRR

Internal Rate of Return

IMED

Implementation Monitoring and Evaluation Division

KII

Key Informant Interview

LCS

Local Contracting Societies

LGD

Local Government Division

LGED

Local Government Engineering Department

MCM

Market Management Committee

MoEF

Ministry of Environment and Forest

NAPA

National Adaptation Programme of Action

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

PPA

Public Procurement Act

PPR

Public Procurement Rules

RFP

Request for Proposal

SDG

Sustainable Development Goal

SPSS

Statistical Package for Social Science

STATA

Statistics and Data

SWOT

Strength, Weakness, Opportunities, and Threats

TOR

Terms of Reference

UNFCC

United Nations Framework Convention on Climate Change
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রনব থাহী সািসাংদক্ষপ
সিৌয ারলক অবস্থান, অর্ থননরতক দুব থলতা, অসাংগঠিত অবকাঠাদমা, প্রারতষ্ঠারনক েক্ষমতাি অভাব এবাং প্রাকৃরতক সম্পদেি উপি
অরিক রনভথিশীলতা বাংলাযেশযক জলবায়ু পরিবতথদনি সপ্রক্ষাপযট ক্রো র্ ঝরুঁ কপূণ থ কদি তুলদছ। র্যব জলবায়ু পরিবতথদনি সাদর্
অরভদর্াজন বা খাপ খাইযয় সনয়া বাাংলাদেদশি উপকূলীয় অঞ্চদল বসবাসকািীদেি জন্য সদব থািম ব্যবস্থা িওয়ায় বাাংলাদেশ প্রিানত
উপকূলীয় অঞ্চদল জলবায়ু পরিবতথদনি অরভদর্াজদনি প্ররত গুরুত্ব আদিাপ কদিদছ। ন্যাশনাল অযািাদেশন বপ্রাগ্রাম অ অযাকশন
(NAPA) কতৃথক বকৌশলগত লক্ষয রনি থািণ কিা হয় াযর্ বাাংলাদেদশি রবরভন্ন অঞ্চদল জলবায়ু পরিবতথদনি প্রভাবেমূি রচরিত
করা িযয়যে। এোড়া বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবতথন ও বজন্ডাি অযাকশন প্ল্যান এ (BCCGAP: বাাংলাদেশ) জলবায়ু পরিবতথন
সম্পরকথত রবষয়গুদলাদত নারীর ক্ষমতায়ন এবাং অাংশগ্রহদণি উপি বজাি সেওয়া িযয়যে। বাাংলাদেদশি অরভদর্াজন নীরতি অাংশ
রহদসদব েরকার জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প গ্রহণ কদিরছল। জলবায়ু সহনশীল বারিজু এবাং পরিবহণ বনটওয়াকথ,
কমথসাংস্থান সৃরি, জীরবকাি উন্নয়ন এবাং উপকূলীয় অঞ্চদল জলবায়ু ঝরুঁ কপ্রবণ েরিদ্রবসরত রবদশষত জলবায়ুি প্রভাদব ক্ষরতর
েম্মুখীন উপকুলীয় দুঃস্থ মরহলাদেি ক্ষমতায়সনর জন্য স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল অরিেপ্তি িািা এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কিা িয়।
রনি থারিত লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী প্রকল্পটি ১৪১০০.০০ (রজওরব ৭০৫০.০০ এবাং প্রকল্প সাহায্য ৭০৫০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয়
জুলাই ২০১৪ হদত জুন ২০১৬ বময়াদে বাস্তবায়দনি জন্য অনুদমারেত িযলও প্রকল্পটিি বময়াে ১ (এক) বছি বৃরদ্ধ পূব থক র্া পরবর্ীযর্
েংযশারির্ িযয় প্রকে ব্যয় ১৬৫৮০.০০ (রজওরব ১০৭২৮.৩৫ এবাং প্রকল্প সাহায্য ৫৮৫১.৬৫) লক্ষ টাকা পুনঃরনি থািণ কিা িয়।
ার েরুন প্রকেটির ৫০ শর্াংশ েেয় বৃরি এবং ১৭.৫৪% ব্যয় বৃরি িয়। সেযশর উপকূলীয় ৫ টি সজলার ১০ টি উপযজলায় এই
প্রকে বাস্তবায়ন করা িযয়যে। বর্তোন েেীক্ষাটির োধ্যযে এই প্রকযের ফলাফল অজতযন েফলর্া এবং লক্ষু অনু ায়ী প্রকে
এলাকায় প্রিাব সফলযে রকনা র্া র্া র্ পিরর্ অনুেরি কযর মূল্যায়ন করা িযয়যে।
সমীক্ষায় প্রিাব মূল্যায়ন কিাি জন্য Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
কাঠাদমা ব্যবহাি কিা হয়। ববজলাইন তথ্য না র্াকায় তুলনামূলক রবদেষসির জন্য প্রকদল্পি অন্যান্য েরললারে বর্দক পূদব থি ও
বতথমাদনি তথ্য উপাি সাংগ্রহ কিা হয়। একইোযর্ এই সমীক্ষাি উিিোতাদেি কাদছ “পূদব থি অবস্থা” ও “বতথমান অবস্থা” শীষ থক
প্রশ্ন কিার োধ্যযে প্রিাব মুল্যায়ন করা িযয়যে। প্রকদল্পি প্রভাব মূল্যায়দনি লদক্ষয প্রাইমারর তথ্য সাংগ্রদহি জন্য গুণগত ও
পরিমাণগত উভয় পদ্ধরত ব্যবহাি করা িযয়যে। নমুনা আকার রনি তারযির জযে “মারি-বিজ েমরপ্ল্াং” (Multi-stage
sampling) পদ্ধরত প্রদয়াগ কিা হয়। প্রকেভুক্ত ১০ টি উপযজলার েধ্য সর্যক দেবচয়যন ৬ টি উপদজলায় (কলাপাড়া, তালতরল,
বাদকিগঞ্জ, হারতয়া, সুবণ থচি, এবং কমলনগি) প্রকদল্পি অঙ্গেমূি (component) রবযবচনায় রনব থাচন কিা হয় স খাযন আর্ তোোরজক উন্নয়ন রবর্য়ক র্যের জে খানা জররপ পররচালনা করা িয়। এই েেীক্ষায় নমুনা আকার রনি তারযির সক্ষযে রনর্ভথলতাি
মাত্রা ৫%, কনর দিন্স বলদভল ৯৫% এবং রিজাইন ইযফক্ট ১.৫ রবযবচনা করা িয়। ৫৯৫ জন সিাসরি সুরবিাদভাগী বাছাই করা
িয় া পরবর্ীযর্ সকল অঙ্গসমূদহি মদধ্য রবভক্ত করা হদয়রছল। প্রিাব মূল্যায়যন পররোন র্ র্যের জে স্থানীয় ও জাতীয়
পর্ থাদয় গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাদেি সাক্ষাৎকাি, েলীয় আদলাচনা ও স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালা পরিচালনা কিা হসয়যে। এোড়া প্রকযের
অঙ্গেমূি েরজরেযন প তযবক্ষযির উযেযে পরােশতক প্ররর্ষ্ঠান প্রকেভূক্ত প্ররর্টি উপযজলায় পররেশতন কযর।
প্রকদল্পি েোরি প্ররতদবেন পর্ থাদলাচনা কদি বেিা বগদছ বর্, প্রকসের সিৌর্ বাস্তবায়ন শর্িা েম্পন্ন িযয়যে। প্রকযের ব্যয় বাবে
১৬৫৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাযের সপ্ররক্ষযর্ প্রকৃর্ ব্যয় ১৬৫৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা অরজতর্ িযয়যে া সোট বরাযের ৯৯.৯৬ শর্াংশ।
রনমথাি কাজ র্র্ার্র্ রনদে থরশকা অনুসিন পূব থক রনমথাি সামগ্রী মালামাদল র্র্ার্র্ গুণাগুণ রবদেষণ কযর নকশাি রভরিদত এলরসএস
করমটি িািা বাস্তবায়ন কিা িযয়যে। প্রকদল্প পণ্য ও বসবা ক্রয় কিার সক্ষযে বটন্ডাি সাংক্রান্ত সকান জটিলতা রেল না এবং প্রকে
ক্রয় েংক্রান্ত কা তক্রে রপরপআর ২০০৮ ও িুারনিার াইিলাইন অনু ায়ী েম্পন্ন করা িযয়যে। প্রিাব মূল্যায়ন েেীক্ষা সর্যক প্রাি
ফলাফলগুযলা রনম্নরূপ।
েরজরেযন স িাস্তা ও বাঁিগুযলা প তযবক্ষি করা িযয়যে সেগুযলা এখন অবরি অক্ষত আযে; একইোযর্ গ্রাে ও বাজাযরর েযধ্য
রনিবরিন্ন ার্ায়ার্ ব্যবস্থা প্ররর্ষ্ঠা িযয়যে বযল জারনযয়যেন ৯৮ শর্াংশ সুরবিাযিা ী। অপররেযক ার্ায়ার্ ব্যবস্থায় উন্নরর্র
কািদণ ৯৮.১৫ শর্াংযশর েযর্, ঘূরি তঝযড়র েেয় আশ্রয়যকন্দ্রগুরলযর্ াওয়ার সুয া বৃরি সপযয়যে। আদস থরনক ও লবনাক্ততামুক্ত
রবশুদ্ধ ও সুদপয় পারনি বটকসই উৎস রনরির্ িযয়যে রকনা সেই প্রেযঙ্গ ৯৮.৩ শর্াংশ উপকারযিা ীরা জারনযয়যেন 2014 োযলর
তুলনায় প্রকে বাস্তবায়যনর পর বেরব্যাপী রনিাপে িাবাি পারনি প্রাপ্যতা বৃরদ্ধ সপযয়যে। সিজরমদন বৃরিি পারন িািসির জন্য
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প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
প্রকদল্পি স পুকুিগুদলা পররেশতন করা িযয়যে র্া এখন অবরি কার্ থকি আযে। ৯০ শর্াংশ সুরবিাযিা ী েযন করযেন স , পারনবারির্
সরায র পররোি পুযব তর তুলনায় যর্ষ্ট হ্রাে সপযয়যে। পাশাপারশ ৭৩.২ শর্াংযশর েযর্ এই প্রকে বাস্তবায়যনর ফযল পারনদত
লবনাক্ততা পূযব তর বচদয় হ্রাে সপযয়যে। ামথ ও নন ামথ পণ্যসমূদহি রবপণন সক্ষমতা বৃরদ্ধ প্রেযঙ্গ ৯৮ শর্াংশ উপকারযিা ীরা
জানান গ্রাে ও বাজাযরর েযধ্য রনিবরিন্ন ার্ায়ার্ ব্যবস্থা প্ররর্ষ্ঠা িযয়যে। এযর্ র্ারা আরর্ তকিাযব লািবান িযেন। এর কািণ
রিযেযব কৃরষপদণ্যি পরিবহদনি ব্যয় পূযব তর তুলনায় হ্রাে (৭৩.৭%), বোয় ফেযলর ক্ষরর্ হ্রাে (২০.৬%), কৃরর্ পদণ্যি অরিক
মূল্য পাওয়া, কৃরষ পদণ্যি লন বৃরদ্ধসক (৪২.২%) উযেখ কযরন। এোড়া বাঁি রনেতাযির ফযল ৯০ শর্াংশ সুরবিাযিা ী জারনযয়যে
বর্ তাকাযল নেী বা খাযলর অরতরিক্ত পারন রনচু এলাকায় ঢুকযর্ পারযে না ফযল কৃরর্ জরেগুযলাযর্ বর্তোযন জলাবির্ার েংকট
দর্রর িযে না।
এই প্রকযের প্রিাযব আরর্ তক উপাজতন বৃরির োযর্ োযর্ প্রকেভূক্ত এলাকােমূযি কৃরর্কাযজর পররোি বৃরি সপযয়যে। একই োযর্
এই প্রকে বাস্তবায়যনর োধ্যযে েরিদ্র উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি রবদশষ কদি মরহলাদেি স্বেযেয়াযে চাকরি ও উপাজথদনি সূদর্াগ সৃরি
িয়। জলবায়ু সহনশীল ব্যবসারয়ক সড়ক পরিবহন বনটওয়াকথ এলরেএে সেেসের দ্বারা রনরেতর্ িওয়ায় প্ররশরক্ষত রনঃস্ব েরিলারা
যড় ৬০-৯০ রেন প্রকযের োযর্ যুক্ত সর্যক র্াযের আয় বৃরদ্ধর সুয া সপযয়যেন। ৪৭.৭৩ শর্াংশ েরিদ্র উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি
েযর্ এই প্রকেটি র্াযের ড় োরেক আয় বৃরদ্ধসর্ েিায়ক িযয়যে। একইোযর্ প্রকযের আওর্ািীন রবরিন্ন প্ররশক্ষযির কািদণ
ইউরনয়ন পররর্ে বচয়ািম্যান/ বমম্বাি ি দূয তা ব্যবস্থাপনা েম্পযকত প্রার্রেক জ্ঞান লাি কযরযেন।
প্রকদল্পি আওতািীন অবকাঠাদমাসমূহ জলবায়ু েিনশীল এবং এগুযলার স্থারয়ত্ব ও গড়ন ববশ মজবুত হদয়দছ। ১.১ রেরলয়ন
কেতরেবযের েংস্থান িওয়ায় নারী এলরেএে কেীরা কাজ করার সুয া সপযয়যেন এবং এযর্ কযর উপকূযলর েররদ্র জনয াষ্ঠী
আরর্ থক ভাদব রকছুটা স্বাবলম্বী হদয়দছ। এই প্রকল্প হদত প্রাপ্ত জ্ঞান ও Income Generating Activities (IGA) প্ররশক্ষযির কািদণ
নািীিা এিন পূদব থি তুলনায় স্বাবলম্বী হদত বপদিদছ। এোড়া েড়ক ব্যবস্থা উন্নর্ র্াকায় আবিাওয়া েম্পযকত কৃর্যকরা দ্রুর্ র্ে
পাযেন এবং েেয় উপয া ী পেযক্ষপ গ্রিি করযর্ পাযর বযলই অর্ তননরর্কিাযব ক্ষরর্র পররোি হ্রাে সপযয়যে। র্যব এই প্রকযের
দূব তল রেকগুযলার েযধ্য রযয়যে রকছু এলাকাযর্ িাদলি পাদড় স্লুইস বগসটর অিাযব পারন দ্রুত সদি বর্দত না পারায় অগভীি িাল খুব
দ্রুত ভিাট হদয় াওয়া, স্বাস্থুেম্মর্ িযশৌচা ার েকল সগ্রার্ সেন্টাযর না র্াকা, প্রযয়াজযনর তুলনায় সগ্রার্ সেন্টাযর স্থান েংকুলান
না িওয়া, এবং অবকাঠাযো ও ােপালা রক্ষিাযবক্ষযির জে স্থানীয় সলাকবযলর অিাব। একইোযর্ েঠিক সেরাের্ ও
িক্ষণাদবক্ষদণি অিাযব প্রকেটির রকছু রকছু অঙ্গ স েন খাল খনন, এইচরবরব েড়ক, কালিাট ত েমূযির স্থারয়ত্ব বর্তোযন হুেরকর
েম্মুখীন।
প্রিাব মূল্যায়ন েেীক্ষার কযয়কটি গুরুত্বপূি ত সুপাররশ রনযম্ন তুযল িরা িযলা। রাস্তা পাকাকরযন েীর্ তস্থারয়যত্বর জে কাঁচা েড়ক
গুরলসর্ আররেরে সপিযেন্ট সেওয়ার োধ্যযে কৃষক ও সািািণ মানুদষি র্াতায়ত ও কৃরষপণ্য বাজািজাতকিণ আযরা সহজর্ি
করা স যর্ পাযর। একইোযর্ িাস্তাি পাদশ অরিক বৃক্ষ সরাপযির োধ্যযে গ্রােীি েড়কগুযলার স্থারয়ত্ব বৃরি ও জলবায়ু েিনশীল
করা প্রযয়াজন। প্রকে এলাকায় খাল গুযলাযর্ পারনর অরবরর্ প্রবাি না র্াকা ও কুচুররপানা জযে র্াকায় বর্তোযন অর্ুন্ত নাজুক
অবস্থা রবরাজ করযে। িরবষ্যযর্ এিরযির প্রকে প্রিয়যনর সক্ষযে িাদলি গভীিতা ও চওড়া বৃরি, অরর্বৃরষ্টর কারযি জযে র্াকা
পারন দ্রুর্ জরে সর্যক েযর াওয়ার জে স্লুইস স ট, অরিক েংখ্যক বক্স কালিাট ত রনেতাি, ইর্ুারে অঙ্গেমূিযক পরবর্ী
প্রকেগুরলযর্ অরিক গুরুত্ব সেওয়া স যর্ পাযর। স্থানীয় প তাযয় চারিোর রনররযখ সাস্থযসম্মত রনষ্কাশন ব্যবস্থােি গ্রােীি বাজার বা
সগ্রার্ সেন্টার গুযলাযর্ আযরা সুয া সুরবিা, স েনোঃ অরিক সশি রনেতাি, নারী সক্রর্া ও রবযক্রর্ার জে আলাো স্থাযনর ব্যবস্থা,
কেপযক্ষ একটি নযশৌচা াযরর অন্তভুতরক্ত রবযবচনা করা স যর্ পাযর। এ িরযির প্রকল্প শর্িা কার্কথি কিাি উযেযে প্রকে
পরবর্ী েেযয় রক্ষিাযবক্ষযির জন্য করমটি ততরি করা ও প্রকযে অঙ্গেমূি রবযশর্ কযর অবকাঠাযো ও ােপালা িক্ষণাদবক্ষদণি
জে স্থানীয় সলাকবল রনযয়া করার োধ্যযে র্াযের উপাজতযনর সুয া বৃরি করার সুয া দর্রর করা স যর্ পাযর। বটকসই আর্ তোোরজক প্রক্ষাপট ও জাতীয় নীরত অনুর্ায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়ন যুরক্তসঙ্গত ও যুদগাপদর্াগী হদয়দছ র্া একই সাদর্ প্রাসরঙ্গক।
ভূরমহীন েরিদ্র মরহলাদেি স্বল্পসেয়াযে কমথসাংস্থাদনি মাধ্যদম োরিদ্রয রবদমাচদনি সুদর্াগ ততরি, রবপিন েক্ষের্া বৃরি, পরিবহন
ব্যয় হ্রাস, পূযব তর তুলনায় অরিক মূযল্য পণ্য রবরক্র ইর্ুারে প্রিাবেমূি উপকূযলর োনূযর্র আর্ ত-োোরজক উন্নরর্র ইরঙ্গর্ প্রোন
কযর। র্াই আর্ ত-োোরজক সপ্রক্ষাপট রবযবচনায় বাংলাযেশ েরকার এ িরযির োোরজক অবকাঠাযো উন্নয়ন প্রকে আযরা গ্রিি
করযর্ পাযর।
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প্রর্ম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ থক্রদমি আওতায় গৃহীত প্রকদল্পি রববিণ

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

প্রর্ম অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্ থক্রদমি আওতায় গৃহীত প্রকদল্পি রববিণ
1.1 প্রকযের পটভূরে
বাংলাযেশ জলবায়ুর প্রিাযব ক্ষরতগ্রস্ত সেশগুরলর েযধ্য অের্ে এবং বর্তোযন জলবায়ু পরিবতথন এযেযশর একটি প্রিান
উদিদগি কািণ হদয় োঁরড়দয়দছ। দ্রুত জলবায়ু পরিবতথদনি জন্য বাাংলাদেশদক রবদর্শ্ি রবরভন্ন বেদশি তুলনায় অন্যতম
ঝরুঁ কপূণ থ বেশ রহদসদব রচরিত কিা হদয়দছ। বাংলাযেশ মূলর্োঃ রর্নটি বৃিৎ নেী স েন পদ্মা, সের্না ও ব্রহ্মপুে এর উব তর
পরল দ্বারা ঠির্। নেীগুরলর ৯০ শর্াংশই সেযশর বাইযর- া প্ররর্ বের প্রায় ২ রবরলরয়ন টন পরল বিন কযর। সেযশর
উপকূলীয় এলাকা ভূরে ক্ষয় ও নতুন চর ঠন অর্ুন্ত সুক্ষ িারোম্য রক্ষা কযর এবং এক জায় ার পররবর্তন অে স্থানযক
প্রিারবর্ কযর। বর্ তা সেৌসুযে বড় নেীগুরলর অববারিকায় অরর্বৃরষ্টর কারযি বো িয় এবং ৯০ শর্াংশ সেযশর বাইযর
রবিায় বাংলাযেযশর রবযশর্ রকছু করার সনই। দবরেক উষ্ণর্ার কারযি েমুদ্র পৃযষ্ঠর পারনর সলযিল উঁচু িওয়ায় েমুযদ্রর
লবন পারন সেযশর িীযর প্রযবশ কযর কৃরর্র ক্ষরর্ করযে। অর্ থননরতক দুব থলতা, অসাংগঠিত অবকাঠাদমা, সামারজক
রবকাদশি অভাব, প্রারতষ্ঠারনক েক্ষমতাি অভাব এবাং প্রাকৃরতক সম্পদেি উপি অরিক রনভথিশীলতা এদেশদক জলবায়ু
পরিবতথদনি প্ররত আিও ঝরুঁ কপূণ থ কদি তুলদছ। উপকূলীয় জন যির আয় সেযশর অে অঞ্চযলর আযয়র সচযয় কযে াযে।
জলবায়ু প্রিাযব আয় কযে াওয়ায় বহুেংখ্যক সলাক শির মুখী িযয় ন র পররযেবার উপর অরর্ররক্ত চাপ না সফযল
র্জ্জে উপকূলীয় পরেবােীর জীবন োন উন্নয়ন অর্ুন্ত প্রযয়াজন। বাাংলাদেশ সিকাি ২০০৫ সাদল জলবায়ু পরিবতথদনি
রবরূপ প্রভাদব জারতি সারব থক ব্যর্ থতা এবাং জলবায়ু পরিবতথদনি সামরগ্রক রবষয় রবদবচনা কদি র্াবতীয় উদযাগ গ্রহণ
কদিদছ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর
কন াদিন্স অ পাটিসথ (COP) এি সপ্তম অরিদবশদনি রসদ্ধাদন্তি প্ররতরক্রয়া রহসাদব ২০০৫ সাদল পরিদবশ, বন ও
জলবায়ু মন্ত্রণালয় (MoEF) কতৃথক ন্যাশনাল অযািাদেশন বপ্রাগ্রাম অ অযাকশন (NAPA) গ্রহণ কদি। বাাংলাদেদশি
পারন িাত জলবায়ু পরিবতথদনি প্রার্রমক ঝরুঁ কি তারলকায় আদছ এবাং উপকূলীয় অঞ্চলেমূি এি দল সবদচদয় ববরশ
প্রভারবত হয়। এই উদেদশ্য, বাাংলাদেশ প্রিানত উপকূলীয় অঞ্চদল জলবায়ু পরিবতথদনি অরভদর্াজদনি প্ররত গুরুত্ব আদিাপ
কদিদছ এবাং ন্যাপা কতৃথক বকৌশলগত লক্ষয রনি থািণ কিা হদয়রছল। এটি বাাংলাদেদশি রবরভন্ন অঞ্চদল জলবায়ু পরিবতথদনি
প্রভাবেমূিযক রচরিত কদিদছ।
এই রবষয়গুদলা রবদবচনা কদি, বাাংলাদেশ সিকাি রকছু উদযাগ রনদয়দছ বর্গুদলা হদলা উপকূলীয় অঞ্চদল জলবায়ু
সম্পরকথত রবষয়গুদলা প্রচাি এবাং অরভদর্াজন কিা, বন্যাি ঝরুঁ কদত র্াকা অঞ্চদল আশ্রয়দকে ততরি, ঝরুঁ ক বমাকাদবলায়
উপকূলীয় বনায়দনি উপি বজাি বেওয়া, রবপর্ থদয়ি সময় রবশুদ্ধ পানীয় জদলি ব্যবস্থা কিা এবাং দুদর্ থাগপ্রবণ অঞ্চদল
জলবায়ু েিনশীল উন্নত অবকাঠাদমা ততরি কিা। ন্যাপা উদযাদগি পদি বাাংলাদেশ সিকাি ২০০৮ সাদল বাাংলাদেশ
জলবায়ু পরিবতথন বকৌশল ও কমথপরিকল্পনা (BCCSAP) প্রস্তুত কদি এবাং ২০০৯ সাদল এটি সাংদশারিত িয়।
রবরসরসএসএরপ রকছু নতুন দৃরিভরঙ্গ যুক্ত কদিরছল র্া সিকাদিি অগ্রারিকাদিি সাদর্ েেন্বয় করা হদয়রছল। এটি জলবায়ু
পরিবতথন সম্পরকথত রবষয়গুদলাদক সাংযুক্ত কিাি কাজ কদি বর্মন প্রশমন, অরভদর্াজন, প্রযুরক্ত স্থানান্তি ও উন্নয়ন, এবাং
মূলিািাি পরিকল্পনা প্ররক্রয়াি সক্ষমতা বৃরদ্ধ। NAPA এবাং BCCSAP তাদেি কমথ পরিকল্পনায় রলঙ্গ সম্পরকথত
রবষয়গুদলা বর্মন রলঙ্গ সমতা, নািীি ক্ষমতায়ন রবষয়গুদলা অন্তর্ভথক্ত কদিদছ। বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবতথন ও বজন্ডাি
অযাকশন প্ল্যান (BCCGAP: বাাংলাদেশ) জলবায়ু পরিবতথন সম্পরকথত রবষয়গুদলাদত নারীর ক্ষমতায়ন এবাং
1
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অাংশগ্রহদণি উপি সুস্পিভাদব বজাি রেদয়দছ। রসরিএম জলবায়ু অরভদর্াজন অবকাঠাদমা এবাং রলঙ্গ সমতুল্য দুদর্ থাগ
ব্যবস্থাপনা নীরতি ("বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবতথন বজন্ডাি অযাকশন পরিকল্পনা") রবষয়গুদলাদত নািীি অাংশগ্রহণদক
প্রািান্য রেদয়দছ। বাাংলাদেদশি অরভদর্াজন নীরতি অাংশ রহদসদব জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প (২য় সাংদশািন)
গ্রহণ কিা হদয়দছ। জলবায়ু সহনশীল বারিজু এবাং পরিবহণ বনটওয়াকথ, কমথসাংস্থান সৃরি, জীরবকাি উন্নয়ন এবাং
উপকূলীয় অঞ্চদল জলবায়ু ঝরুঁ কপ্রবণ েরিদ্রবসরত রবদশষত নািীদগাষ্ঠীি রবকাদশি জন্য স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল অরিেপ্তি
িািা এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কিা হদয়রছল। প্রকেটির উযেেেমূি এবং বাস্তবারয়র্ কা তক্রেগুযলা প্রকে এলাকার
উপকারযিা ীযের আর্ ত-োোরজক উন্নয়যন রক িরযির প্রিাব সফলযে র্া াচাইযয়র জে আইএেইরি কর্ততক ২০১৯২০২০ অর্ তবের রনব তাচন করা িযয়যে। এ উপলযক্ষু রব র্ ৬ জানুয়ারী ২০২০ র্াররযখ আই এে ই রি’র েিাপররচালক
মূল্যায়ন সেক্টর- ৩ এবং রিএেওয়াচ কনোল্টযটন্ট ফাযেতর ব্যবস্থাপনা পররচালযকর েযধ্য একটি চুরক্ত স্বাক্ষররর্ িয়।
চুরক্ত অনু ায়ী পরােশতক প্ররর্ষ্ঠান কর্ততক প্রিাব মূল্যায়ন কাজটি েম্পােন কযর চুরক্তর স্বাক্ষযরর ১২০ রেযনর েযধ্য চূড়ান্ত
প্ররর্যবেন জো রেযর্ িয়। এই প্রকযের সাংরক্ষপ্ত রববিণ রনদচ উদিি কিা হদলাোরিী 1- প্রকদল্পি রববিণী
১
২
৩

প্রকদল্পি নাম
মন্ত্রনালয়/রবভাগ
বাস্তবায়নকািী সাংস্থা

জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকে
স্থানীয় সিকাি, পিী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিালয়/ স্থানীয় সিকাি রবভাগ
স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল অরিেপ্তি
োরিী 2- প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকােমূি

রবিা
বরিশাল

সজলা
পটুয়ািারল

উপযজলা
িাঙ্গাবারল
কলাপাড়া
আমতরল
তালতরল
বাদকিগঞ্জ
বরিশাল সেি
হারতয়া
সুবণ থচি
িামগরত
কমলনগি

বিগুনা
বরিশাল
চট্টগ্রাম

বনায়ািারল
লক্ষীপুি

1.2

প্রকদল্পি উদেশ্য

জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প (২য় সাংদশািন) এর োেরগ্রক উযেে িযলা বাাংলাদেদশি গ্রামীণ ব্যাবসারয়ক ও
পরিবহন বনটওয়াকথ বটকসই এবাং জলবায়ু বনরতবাচক প্রভাব সহনশীল কিা;
এই প্রকযের আশু উযেেগুযলা রনম্নরূপ• জলবায়ু বনরতবাচক প্রভাব সহনশীল ব্যবসারয়ক সড়ক পরিবহন বনটওয়াকথ উন্নয়ন; এবাং
• কাদজি সুদর্াগ সৃরি, জীবনমান উন্নয়ন ও জলবায়ুি প্রভাদব ক্ষরতর েম্মুখীন দুোঃস্থ রবদশষ কদি উপকুলীয় দুঃস্থ
মরহলাদেি ক্ষমতায়ন।
2
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1.3 অনুদমােন, সাংদশািন এবাং অর্ থায়ন
মূল প্রকল্পটি গত ২১ অদটাবি ২০১৪ তারিদি অনুরষ্ঠত একদনক সভায় ১৪১০০.০০ (রজওরব ৭০৫০.০০ এবাং প্রকল্প সাহায্য
৭০৫০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় জুলাই ২০১৪ হদত জুন ২০১৬ বময়াদে বাস্তবায়দনি জন্য অনুদমারেত হয়। প্রকদল্পি
সমুেয় কাজ এলরসএস মরহলাদেি িািা বাস্তবায়ন কিা হয়। প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন পর্ থাদয় স্থানীয় জনগদণি চারহোি
বপ্ররক্ষদত প্রকল্পটিি কমথপরিরি পরিবতথন প্রদয়াজন হয়। এ বপ্ররক্ষদত প্রকদল্পি পূতথ কাজ বাস্তবায়ন ও িাজস্ব িাদত
সাশ্রয়কৃত অদর্ থ অরতরিক্ত গ্রামীণ পরিবহন বনটওয়াকথ সমাপ্তকিণ ও অন্যান্য ব্যয় িাদত নগন্য ব্যয় পরিবতথন সমন্বদয়ি
জন্য প্রকল্পটি সাংদশািন পূব থক বভৌত লক্ষযমাত্রা পুনোঃরনি থািণ কিা হয়। রনি থারিত লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী প্রকল্পটিি বমাট
প্রাক্করলত ব্যয় ১৬৫৮০.০০ (রজওরব ১০৭২৮.৩৫ এবাং প্রকল্প সাহায্য ৫৮৫১.৬৫) লক্ষ টাকা রনি থািণ কিা হয় এবাং
প্রকল্পটিি বময়াে ১ (এক) বছি বৃরদ্ধ পূব থক ৩০ জুন ২০১৭ পর্ থন্ত পুনঃরনি থািণ কিা হয়। এখাযন উযেখ্য স , প্রকযের মূল
পররকেনায় প্রকে োিায্য ৭০৫০ লক্ষ টাকা িযলও েংযশািযন র্া প্রায় ১৭ শর্াংশ হ্রাে পায়। প্রকে েংরিষ্ট কেতকর্তারা
জারনযয়যেন ইউএে িলাযরর পররযপ্ররক্ষযর্ িুারনে মুদ্রার অবনেন র্টায় প্রকে েিায়র্ায় র্ারর্ম্য র্যটযে।
16580.00

18000.00

16580.00

16000.00

14100.00

14000.00

লক্ষ টাকা

12000.00
10000.00

8460.00

8000.00
6000.00
4000.00

7547.00
7346.08
5640.00

3861.84

5372.08
5171.51

3861.84

2000.00

0.00

0.00
২য়
১ম
সাংদশািন সাংদশািন
১ম বছি

মূল

২য়
১ম
সাংদশািন সাংদশািন

মূল

২য়
১ম
সাংদশািন সাংদশািন

২য় বছি

৩য় বছি

মূল

২য়
১ম
সাংদশািন সাংদশািন

মূল

বমাট

অর্ থ বছি

রচত্র 1- বছি রভরিক অর্ থ বিাে (লক্ষ টাকা)

এই প্রকযের অনুযোরের্ বাস্তবায়নকাল প্রার্রেকিাযব ২ বের ঠিক করা িযলও র্া পরবর্ীযর্ েংযশারির্ িযয় ৩ বের
করা িয় ার েরুন প্রকেটির ৫০ শর্াংশ েেয় বৃরি (Time over run) পায়। একইোযর্ রদ্বর্ীয় েংযশািযন প্রকযের
১৭.৫৪ শর্াংশ ব্যয় বৃরি (Cost overrun) িয়। প্রকে বাস্তবায়নকালীন েেযয় প্রাকৃরর্ক দূয তা েিাযেন-এর কািদণ
প্রকযের রকছু অঙ্গেমুযির ক্ষরর্ োরির্ িওয়ায় বাস্তবায়ন কাজ রবলরির্ িয়। ার পররযপ্ররক্ষযর্ ক্ষরতগ্রস্ত অঙ্গেমূযির
পুনোঃরনেতাযির জে অরর্ররক্ত বরাযের প্রযয়াজন পযড় এবং পরবর্ীযর্ প্রকে সেয়াে েংযশািন করযর্ িয়।
োরিী 3- প্রকে বাস্তবায়নকাল
বাস্তবায়নকাল
মূল
১ম সাংদশািন
২য় সাংদশািন

শুরুি তারিি
জুলাই ২০১৪
জুলাই ২০১৪
জুলাই ২০১৪

সমারপ্তি তারিি
জুন ২০১৬
জুন ২০১৭
জুন ২০১৭
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১.৪ প্রকদল্পি প্রিান অঙ্গসমূহ ও কার্ থক্রম
প্রকদল্পি আরর্ থক ও বাস্তব উিয় িরযির অঙ্গ রযয়যে। প্রকদল্পি প্রিান অঙ্গসমূহ রনদচ উদিি কিা হদলা।
1. মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিণ - ৩৮১রক.রম
2. ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন -৪৫ রক.রম
3. ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ -৪.৪১ রক.রম
4. রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ -৩.১১ রক.রম
5. বসচ অবকাঠাদমা (কালভাট থ / ইউ-দেন) রনমথাণ -৫৩৯ রম.
6. ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথাণ -5টি
7. িাল/ কযাদনল পুন:িনন -৬২ রক.রম
8. সড়ক/ বাঁি িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ -২১০০ রম.
9. বৃরিি পারন সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি িনন/পুন:িনন -৪০ টি
10. গ্রামীণ বাজাি/ বগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন -৪৩টি
11. রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ - ৫ টি
12. বর্াক বিাে (ইউরনয়ন পরিষে ও স্থানীয় সিকাি শরক্তশালীকিণ -২৬টি)
13. বৃক্ষদিাপন ও পরিচর্ থা -১৪২.২২ রক.রম
14. বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ (গ্রামীণ/ ইউরনয়ন সড়ক ব্রীজ/ কালতিাট) -৪৫ রক.রম
প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবতথদনি রবরূপ প্ররতরক্রয়াি সাদর্ িাপ িাইদয় রনদত এবাং তাদেি জীবনর্াত্রাি উন্নরত কিদত
উপকূলীয় প্রকল্প এলাকায় বসবাসকািী গ্রামীণ জনগদণি সক্ষমতা বারড়দয় তুলদব বযল রিরপরপযর্ উযেখ করা িযয়যে।
একইোযর্ প্রকদল্পি িাস্তাগুরল ঘূরণ থঝড় আশ্রয় বকেগুরলদত র্াতায়াত উন্নত করা এবাং চিম দুদর্ থাদগ বলাকজনদক বাঁচাসনা
বা স্থানীয় বাজাি ও সামারজক প্ররতষ্ঠাদন বর্াগাদর্াদগি সুরবিা বৃরদ্ধ কিসব। এোড়াও প্রকল্পটি দুদর্ থাগপূব ত প্রস্তুরতি জন্য
নািীদেি সক্ষমতা বৃরদ্ধ, আদয়ি রবকল্প উৎস সৃরষ্ট এবাং এি মাধ্যদম তাদেি জীরবকা রনব থাহ করযর্ েিায়ক ভুরেকা পালন
করযব বযল প্রর্ুাশা করা িযয়রেল।
এই প্রকদল্পি সামরগ্রক

লা লগুরল রনম্নরূপ- (১) ঘূরণ থঝড় আশ্রয় বকে এবাং গ্রামীণ বাজাি/ সামারজক প্ররতষ্ঠাদন

অরি ম্যর্ার (এযক্সরেরবরলটি) উন্নয়ন; (২) স্থানীয় িালগুরলি রনষ্কাশন ক্ষমতা বৃরদ্ধ; (৩) বন্যা িক্ষা বাঁিগুরলি বরি থত
ক্ষমতা; (৪) ঝদড়ি তীব্রতাি পদি রবদশষত পানীয় জদলি রবকল্প উৎস; এবং (৫) এলরসএস কমীদেি দুদর্ থাদগি প্রস্তুরত
এবাং আয় বৃরদ্ধি রবষদয় জ্ঞান বৃরদ্ধ কিা।
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1.5 অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রা
রনম্নরলরিত োরিীর মাধ্যদম অনুদমারেত সাংদশারিত রিরপরপ অনু ায়ী প্রকদল্পি আরর্ থক এবাং বাস্তব লক্ষয প্রেশথন কিা
হদয়দছ।
োরিী 4- প্রকদল্পি বভৌত ও আরর্কথ লক্ষযমাত্রা
ক্রমঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

অনুদমারেত সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী কাদজি তারলকা
মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/বাঁি উঁচুকিণ
ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন
ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ
রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ
বসচ অবকাঠাদমা (কালভাট ত/ ইউ-দেন) রনমথাণ
ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথাণ
িাল/কযাদনল পুনঃিনন
সড়ক/বাঁি/িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ
বৃরিি পারন সাংিক্ষদনি জন্য পুকুি িনন
গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন
রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ

12. বর্াক বিাে (ইউরনয়ন পরিষে ও স্থানীয় সিকাি
শরক্তশালী কিণ)
13. বৃক্ষ বিাপন ও পরিচর্ থা
14. র্ানবাহন ও র্ন্ত্রপারত ক্রয়
15. ভূরম অরিগ্রহণ
16. রসরি ভযাট
17. জনবল
18. সিবিাহ ও বসবা
19. বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ (গ্রামীণ/ইউরনয়ন সড়ক/রব্রজ/
কালভাট থ)
20. বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ (মটি র্ানবাহন, আসবাবপত্র ও
অর স, করম্পউটাি, ইরঞ্জরনয়রিাং র্ন্ত্রপারত এবাং অন্যান্য
বমিামত।
21. র রজকযাল কনটিনদজরন্স
22. প্রাইস কনটিনদজরন্স
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রক.রম.
রক.রম.
রক.রম.
রক.রম.
রম.
টি
রক.রম.
রম.
টি
টি
টি

বাস্তব
৩৮১.০০
৪৫.০০
৪.৪১
৩.১১
৫৩৯.০০
৫
৬২.০০
২১০০.০০
৪০
৪৩
৫

আরর্ থক
৩৩৩৬.৪৫
১৫৩৩.৩৯
২৪২.১৮
১৬৯.০৭
১৩৭৭.৪৩
৪১.৭৩
৯৬৯.৫০
১৬২.১২
৬৩০.১৭
৭৬৫.২৬
১৩৪০.৫০

টি

২৬

২৬০.০০

রক.রম.
বর্াক
বর্াক
বর্াক
বর্াক
বর্াক
রক.রম.

১৪২.২২
৪৫

২৬৭.৭৭
৪০৫.১৮
০.০০
০.০০
১৮১.৬২
৩৬৯৯.৪৫
৯৫৫.৮৫

বর্াক

-

২৪২.৩৩

বর্াক
বর্াক

-

০.০০
০.০০
সোট ১৬৫৮০.০০
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রচত্র 2- প্রকযের এলাকােমূি
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1.৬ লগ বেম
বি তনা (Narrative Summary)
বপ্রাগ্রাদমি লক্ষযঃ
উপকূলীয় েরিদ্রদেি রস্থরতশীল কিাি লদক্ষয
GoB উদযাগ শরক্তশালী কিা

প্রকযের উদেশ্য:
•

জলবায়ু বনরতবাচক প্রভাব সহনশীল
ব্যবসারয়ক সড়ক পরিবহন বনটওয়াকথ
উন্নয়ন;

•

কাদজি সুদর্াগ সৃরি, জীবনমান উন্নয়ন
ও জলবায়ুি প্রভাদব ক্ষরতর েম্মুখীন
দুোঃস্থ রবদশষ কদি উপকুলীয় দুঃস্থ
মরহলাদেি ক্ষমতায়ন।

র্াচাইদয়ি মাধ্যম (MOV)
গুরুত্বপূণ থ অনুমান (IA)
- পরিকল্পনা
করমশসনর - জলবায়ু পরিবতথন রববাচনায়
প্ররর্যবেন
রজওরব নীরতদত বকানও পরিবতথন
িযব না
- পরিসাংখ্যানগত তথ্য
- জলবায়ু পরিবতথদনি ঝরুঁ ক হ্রাস;
বাাংলাদেশদক েিায়র্া কিাি
- েরিদ্র উপকূলীয় জনয াষ্ঠীর আয় বৃরদ্ধ,
জন্য োতা েংস্থার নীরতদত
- আশ্রয়বকে, বাজাি এবাং সামারজক প্ররতষ্ঠাদন উন্নত
বকানও পরিবতথন হসব না
বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থাসহ জলবায়ু েিনশীল অবকাঠাদমা
- বাজাদি বছিব্যাপী বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা
- রবরবএস রিদপাট থ
- উপকূল অঞ্চযলর েরিদ্রদেি
সহায়তাি সিকারর নীরতদত
- বাজাদি রবপিনক্ষে কৃরষ পদণ্যি পরিমান
- প্রকদল্পি বিকি থ র্াচাইকিণ
বকানও পরিবতথন িযব না
- স্থানীয় েরিদ্রদেি আয় বৃরদ্ধ
- হাউসসিাল্ড ওদয়লদ য়াি
- বকানও অস্বাভারবক মূল্য বৃরি
জরিপ
িযব না
- বকানও অস্বাভারবক প্রাকৃরতক
দুদর্ থাগ িযব না
জুন 2017 এি মদধ্য:
- প্রকদল্পি রিদপাট থ
- স্থানীয় োক্ষাৎকার
- 15000 োনুযর্র জে ১.১০ রমরলয়ন কেত-রেবযের সাংস্থান - স্পট র্াচাইকিণ
কিা হসয়বছ াযর্ ববরশিভাগ রনঃস্ব মরহলা
- রপরসআি (প্রকদল্পি সমারপ্ত
- এলরসএস কমীদেি আয় বৃরদ্ধ
রিদপাট থ)
- প্রকদল্পি এলরসএস কমীদেি উন্নত সামারজক এবাং পারিবারিক
অবস্থা
- 15000 োনুর্যক দুদর্ থাদগ আিও ভাসলািাযব বমাকাদবলা
কিাি জন্য প্ররশক্ষণ বেওয়া
- প্ররশরক্ষত রনঃস্বদেি আয় বৃরদ্ধ
- 381.00 রকরম জলবায়ু েরিষ্ণু মাটিি িাস্তা রনরমথত
- বাজাি / ঘূরণ থঝড় আশ্রয়বকে / সামারজক প্ররতষ্ঠান ব্যবহাসরর
সুরবিা বৃরি
- বন্যায় সদলি ক্ষয়ক্ষরত হ্রাস
উদেশ্যমূলক র্াচাইদর্াগ্য সূচক (OVI)
লক্ষয অজথদনি পরিমাপ:
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বি তনা (Narrative Summary)

ইনপুট:
- রসরভল ওয়াকথস
- জনবল
- র্ানবাহন এবাং সিবিাহ

উদেশ্যমূলক র্াচাইদর্াগ্য সূচক (OVI)
- এইচরবরব রেসয় 45.00 রকদলারমটাি ইউরনয়ন / গ্রামীণ িাস্তাি
উন্নয়ন, রবরস িািা 4.40 রকদলারমটাি ইউরনয়ন সড়ক এবাং
3.11 রকদলারমটাি গ্রােীি সড়ক কাংরক্রট ব্লদকি সাহাদয্য
উন্নত কিা; 539.00 রমটাি ক্রস বেদনজ সুরবিা রনরমথত এবাং
2100.00 রমটাি দূব থল স্পটগুসলার পার্শ্থঢাল সুিক্ষা কাজ
- বাজাি এবাং গ্রাদম রনিবরিন্ন প্রদবশারিকাি
- কৃরষ পণ্য পরিবহদনি ব্যয় হ্রাস
- র্ানবাহন পরিচালন ব্যয় হ্রাস
- প্রকদল্পি িাস্তা জলাবদ্ধতারবহীন
- উন্নত বেদনজ ব্যাবস্থাি জন্য প্রকল্প এলাকায় ২.০০ রকরম িাল
/ কযাদনল িনন
- প্রকল্প এলাকাি কৃরষদক্ষত্র বন্যারবিীন
- বৃরিি পারন সাংগ্রদহি জন্য 40 টি রিজাভথ ট্াাংক িনন
- সািা বছিই িাবাি পারনি প্রাপ্যতা
- ৪৩ টি গ্রামীণ বাজাদিি কাঠাযো র্ সুরবিােমূি উন্নত িওয়া
- ১০ টি গ্রামীণ বাজাদি বসালাি রপরভ ইনিল কিা
- 5 টি ববাট ল্যারডং বিশন / ঘাট রনমথাণ
- বাজাদি পণ্যেমূযির রবপিন বৃরদ্ধ
- ব্যবসায়ী/ বক্রতাি সাংখ্যা বৃরদ্ধ
- ২৬ টি ইউরনয়যন ইউরপ বচয়ািম্যান ও সেিার ি জলবায়ু
েম্পরকতর্ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত
- দুদর্ থাদগি ঝরুঁ ক বমাকাদবলাি জন্য ইউরপর েক্ষমতা বৃরি
- প্রকদল্পি িাস্তার েীোন িযর 142 রকদলারমটাদি বৃক্ষদিাপণ
- সরাপিকৃর্ এবাং বেঁদচ র্াকা গাসেি সাংখ্যা
- রসরভল ওয়াকথস 10827.80 লক্ষ টাকা
- ২৭ জন জনবল, ১৮১.6২ লক্ষ টাকা
- 1টি 4 WD রজপ, 2 টি রপকআপস, 24 বমাটি বাইক,
206.52 লক্ষ টাকা
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-

প্রকদল্পি বিকি থ
রস্থরতশীল তহরবল েরবরাি
সময় মদতা জরম অরিগ্রহণ

গুরুত্বপূণ থ অনুমান (IA)

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

1.৭ প্রকল্প বটকসইকিণ পরিকল্পনা
রিরপরপদত উদিি কিা হসয়বছ বর্ প্রকে সর্যক প্রাি সুরবিাগুযলা সটকেই করযর্ এলরজইরি রনয়রের্িাযব প্ররর্টি অঙ্গযক
িক্ষণাদবক্ষণ কিদব। এখাযন উযেখ্য স , পররকেনা করেশযনর ২০০৪ োযলর গ্যাযজট অনু ায়ী গ্রােীি েড়ক টাইপ-রব
ও রে এর রক্ষিাযবক্ষযির োরয়ত্ব স্থানীয় েরকার প্ররর্ষ্ঠান কর্ততপযক্ষর রনকট রনযুক্ত র্াকযব। এোড়া ইউরনয়ন েড়ক,
উপযজলা ও সজলা েড়কগুরল এলরজইরি রনজস্ব সলাকবযলর োধ্যযে প্রকে পরবর্ী েেযয় রক্ষিাযবক্ষি করযব। অর্পর,
প্রকেভূক্ত রাস্তাগুরলর উন্নয়ন করার পর রাস্তার সশ্রিী পররবর্তন িযল পররকেনা করেশযনর াইিলাইন অনু ায়ী ইউরনয়ন
পররর্ে অর্বা এলরজইরি এেকল গ্রােীি, আররেরে, ও এইচরবরব েড়কগুরল রক্ষিাযবক্ষযির োরয়ত্ব প্রাি িযব।
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রদ্বর্ীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ থক্রদমি কার্ থপদ্ধরত

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

রিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্ থক্রদমি কার্ থপদ্ধরত
২.১ পিামশথক প্ররতষ্ঠাদনি কার্ থপরিরি
পিামশথক সাংস্থাি কার্ থপরিরি নীদচ উদিি কিা হদলা:
1. প্রকদল্পি রববিণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনি অবস্থা, অর্ থায়দনি রবষয়, প্রকদল্পি নাম, উদযাগী
মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকািী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুদমারেত ব্যয়, বছিরভরিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা রনব থাচদন
বর্ৌরক্তকতাসহ সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ থাদলাচনা;
2. প্রকদল্পি অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতি (বাস্তব ও আরর্ থক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সািরণ/দলিরচদত্রি
মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ থাদলাচনা;
3. প্রকদল্পি উদেদশ্য ও লগদেদমি আদলাদক Output, Outcome ও Impact পর্ থাদয় অজথন পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষন;
4. প্রকদল্পি আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ থ ও বসবা সাংগ্রদহি (Procurement) বক্ষদত্র রবযমান আইন ও
রবরিমালা (রপরপআি, উন্নয়ন সহদর্াগীি গাইি লাইনস ইতযারে) প্ররতপালন কিা হদয়দছ রক না তা পর্ থদবক্ষণ ও
পর্ থাদলাচনা (এদক্ষদত্র পত্র প্ররক্রয়কিণ ও মুল্যায়ন পর্ থাদলাচনা; রিরপরপদত বরণ থত ক্রয় কার্ থক্রদমি প্যাদকজসমূহ
ভাঙ্গা হদয়দছ রকনা, ভাঙ্গা হদল তাি কািণ র্াচাই এবাং র্র্ার্র্ কতৃথপদক্ষি অনুদমােনক্রদম হদয়দছ রকনা তা পিীক্ষা
কিা প্রদয়াজন); প্রকদল্পি আওতায় সৃি সুরবিারে (পণ্য, অবকাঠাদমা ও বসবা) পরিচালনা এবাং িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য
প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুষারঙ্গক রবষয়রে রবদেষণ;
5. প্রকদল্পি আওতায় সাংগৃরহত পণ্য, কার্ থ ও বসবা সাংরেি ক্রয়চুরক্তদত রনি থারিত বস্পরশর দকশন BoQ/ToR,
গুণগতমান পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্াচাইদয়ি মাধ্যদম সাংগ্রহ কিা হদয়দছ রকনা বস রবষদয়
পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ
6. প্রকদল্পি ঝরুঁ ক অর্ থাৎবাস্তবায়ন সম্পরকথত রবরভন্ন সমো বর্মন: অর্ থায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ থ ও বসবা
ক্রয়/সাংগ্রদহি বক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পি বময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারেি কািণসহ অন্যান্য রেক
রবদেষণ;
7. প্রকদল্পি কাজ বাস্তবায়দনি পি প্রদর্াজয বক্ষদত্র সু ল সৃরি হদয়দছ রকনা বস রবষদয় মাঠ পর্ থায় হদত প্রাইমািী িাটা
সাংগ্রহ ও তা রবদেষদণি মাধ্যদম সুরনরেি পর্ থদবক্ষণ ও সুপারিশ প্রোন কিদত হদব। এছাড়া মাঠ পর্ থায় হদত
সদিজরমন পরিেশথন, Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus
Group Discussion) এি মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ কিা;

8. প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয বক্ষদত্র) অর্ থ বিাে, অর্ থ ছাড়, রবল পরিদশাি ইতযারে রবষদয় তথ্য-উপাদিি
পর্ থাদলাচনা; এছাড়া রিরপরপ-দত বছি রভরিক কমথ পরিকল্পনা ও অর্ থ চারহোি প্রাক্কলন বর্ৌরক্তকতা এবাং প্রকদল্পি
শুরু হদত কমথ পরিকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ রকনা তা পিীক্ষা কিা। পরিকল্পনাি সাদর্ ব্যতযয়
ঘটদল তা রচরিত কদি প্ররতকাদি পিামশথ এবাং ভরবষ্যদতি জন্য সুপারিশ প্রোন;
9. প্রকদল্পি কার্ থক্রম বাস্তবায়দনি

দল প্রকদল্পি লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী রক পরিবতথন হদয়দছ তা রবরভন্ন

জাতীয়/স্থানীয় তদথ্য (প্রদর্াজয বক্ষদত্র) এবাং ববইজলাইন সাদভথি (র্রে র্াদক) আদলাদক তুলনামুলক পর্ থাদলাচনা
কিা;
10. প্রকদল্পি BCR ও IRR অজথন পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ;
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11. প্রকল্প সমারপ্তি পি সৃি সুরবিারে বটকসই (Sustainable) কিাি লদক্ষয মতামত প্রোন;
12. প্রকদল্পি আওতায় বাস্তবারয়ত কার্ থক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধরত, সৃি সুরবিারে বটকসই ও পরিচালনা ইতযারেি SWOT
Analysis

13. প্রকল্প গ্রহদণি প্রাসরঙ্গকতা/দর্ৌরক্তকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়দনি েক্ষতা (Efficiency), প্রকদল্পি
কার্ থকারিতা (Effectiveness) এবাং বটকসই (Sustainability) সম্পদকথ পর্ থাদলাচনা, রবদেষণ ও মতামত প্রোন;
14. প্রকল্প সাংরেি প্রাপ্ত রবরভন্নপর্ থদবক্ষদণি রভরিদত সারব থক পর্ থাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপারিশ; এবাং
15. আইএমইরি কতৃথক রনি থারিত অন্যান্য রবষয়রে।

২.2 প্রভাব মূল্যায়দণি কার্ থপ্রবাহ
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ থক্রদমি বক্ষদত্র রনয়মানুর্ায়ী িািা অনুসিণ কিা হসয়যে। মূল্যায়যনর উদেশ্য অনুসাদি প্রর্দমই
অাংশীজন এবাং প্রকদল্পি েরললারে রচরিত ও পর্ থাদলাচনা কিা হয়। প্রকদল্পি প্ররতটি উদেশ্য পর্ থদবক্ষদণি জন্য র্র্ার্র্
রনদে থশকসমূহ রনি থািদণি পি িানা জরিদপি জন্য প্রশ্নমালা, েলীয় আদলাচনাি বচকরলি, গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি
সাক্ষাৎকাি, কমথশালা, সিজরমদন পর্ থদবক্ষদণি জন্য বচকরলি র্র্ার্র্ভাদব রনি থািণ কিা িয়। এিপি, অাংশীজন/
উিিোতাদেি কাছ বর্দক তথ্য সাংগ্রহপূব থক তথ্য রনখুতভাদব রবদেষণ কিা হয়। চূড়ান্ত পর্ থাদয় অাংশগ্রহণকািী
তথ্যোতাদেি বর্দক প্রাপ্ত তথ্য রবদেষণপূব তক অনুসন্ধান হদত প্রাপ্ত লা লসমূহু রিয়ারিাং করমটিদত িসড়া ও চূড়ান্ত
প্ররতদবেদন উপস্থাপন কিা হদয়দছ। রনদচি প্রবাহরচত্রটি রনরবড় পরিবীক্ষদণি কার্ থক্রদমি কমথপদ্ধরত প্রকাশ কিদছ।

অংশীদার
নির্ বাচি

নির্দ বশক
সিাক্তকরণ এর্ং
উপকরণ প্রস্তুনি

দনিিানদ সংগ্রহ

িমুিা এিাকা
এর্ং িমুিার
আকার নির্ বারণ

িথ্য সংগ্রহ

স্থািীয় পর্ বার্য়
কর্বশািা

তথ্য
ুঁ
রনখুতকিণ
এবাং
রবদেষণ

নিয়ানরং
কনর্টির্ি চূড়ান্ত
প্রনির্র্দি
উপস্থাপি

রচত্র 3- কার্ থক্রদমি কমথপদ্ধরত

২.2.১ প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধরত
এই সমীক্ষাি উদেশ্য প্রকল্প কমীদেি ও অোে অাংশীজদনি সহদর্ারগতায় প্রকল্পটিি প্রভাব মূল্যায়ন কিা। সমীক্ষাি
লা ল প্রকদল্পি প্রাসরঙ্গকতাসহ প্রকল্পটিি প্রভাব, কার্ থকারিতা ও প্রকদল্পি সুরবিাদভাগীদেি জীরবকা ও জীবনমান
উন্নয়সন স পরিমাণ পরিবতথন সারিত হসয়যে তা সুরনরে তষ্টিাযব তুযল িযরযে। ববইজলাইন তথ্য না র্াকায় তুলনামূলক
রবদেষদনি জন্য প্রকদল্পি অন্যান্য েরললারে বর্দক পূদব থি ও বতথমাদনি তথ্য উপাি সাংগ্রহ কিা হয়। এছাড়া এই সমীক্ষাি
উিিোতাদেি কাদছ “পূদব থি অবস্থা” ও “বতথমান অবস্থা” শীষ থক প্রশ্ন কিা হসয়যে।
সমীক্ষায় প্রিাব মূল্যায়ন কিাি জন্য OECD কাঠাদমা ব্যবহাি কিা হয়। এই কাঠাদমাি পাঁচটি মানেণ্ড িদয়দছ প্রাসরঙ্গকতা, কার্ থকারিতা, েক্ষতা, প্রভাব ও স্থায়ীত্ব। OECD কাঠাদমাি প্ররতটি মানেদন্ডি রনরে থি উদেশ্য ও প্রকদল্পি
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রবরভন্ন রবষয়ারে অন্তর্ভথক্ত িদয়দছ। সমীক্ষাটিদত রবরভন্ন উৎস বর্দক প্রকদল্পি রবস্তারিত তথ্য ব্যবহাি কিা হয়। প্রকদল্পি
প্রভাব মূল্যায়দনি সময় ব্যবহৃত তথ্য উৎসগুদলাি একটি সাংরক্ষপ্ত রববিণ রনম্নরূপোরিী 5- OECD কাঠাদমাি সাংরক্ষপ্ত রববিণ
প্রাসরঙ্গকতা
কার্ থকারিতা
েক্ষতা
প্রভাব
স্থায়ীত্ব

স্থানীয় ও জাতীয় প্রদয়াজনীয়/অগ্রারিকাি রবদবচনা কদি প্রকল্পটিি গুরুত্ব বা যুরক্ত মূল্যায়ন
লক্ষযমাত্রাি সদঙ্গ অগ্রগরত তুলনা
প্রকদল্পি পণ্য ও বসবা ক্রয় সাংক্রান্ত অর্ থননরতক কার্ থকারিতা
প্রকল্প বাস্তবায়দনি মাধ্যদম আনা প্রিান পরিবতথন রচরিতকিণ র্া প্রকদল্পি সামরগ্রক লদক্ষযি সদঙ্গ
সামঞ্জেপূণ থ
ইরতবাচক পরিবতথদনি িািাবারহকতা রনরিত কিদত অভীি বগাষ্ঠীি সক্ষমতা সনাক্তকিণ
োরিী 6- OECD কাঠাদমাি তথ্য উৎস

রনণ থায়ক
জাতীয় পর্ থায়

কার্ থকারিতা
েক্ষতা
প্রভাব
স্থায়ীত্ব
প্রাসরঙ্গকতা

মূল্যায়দনি জন্য ব্যবহৃত তথ্য উৎস
প্রকল্প পর্ থায়
স্থানীয় পর্ থায়

জাতীয়
নীরত

জাতীয়
সমীক্ষা

েরললারে
পর্ থাদলাচনা

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

সিজরমদন
পর্ থদবক্ষণ

✓

িানা/
বগ্রার্দসন্টাি
জরিপ প্রশ্নমালা
✓
✓
✓

গুরুত্বপুণ থ
তথ্যোতাি
সাক্ষাৎকাি
✓
✓
✓

েলীয়
আদলাচনা
✓
✓
✓

২.২.২ প্রকদল্পি অিীদন কার্ থক্রম মূল্যায়ন উপকিণেমূি
প্রকল্প ও সমীক্ষাি উদেশ্য অজথদনি জন্য রনম্নরলরিত তথ্য সাংগ্রদহি উপকিণগুদলা এই সমীক্ষায় ব্যবহাি কিা িযয়যে।
এসব উপকিণ প্ররতদবেদন সাংযুক্ত রযয়যে।
•
•
•
•
•

িানা জরিপ প্রশ্নমালা;
সিজরমদন পর্ থদবক্ষণ বচকরলি;
েলীয় আদলাচনাি বচকরলি;
গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাদেি সাক্ষাৎকাি বচকরলি; এবং
স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালাি আদলাচযসূরচ।

জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকদল্পি প্রভাব মূল্যায়দনি উদেদশ্য ToR এ উদিরিত পিামশথক প্ররতষ্ঠাদনি কার্ থপরিরি
রবযবচনাপূব তক সািণী-৭ উদেশ্য অনুর্ায়ী অাংশীোিগদণি তারলকা এবাং প্রকদল্পি উদেশ্যসমূহ মূল্যায়দনি র্র্ার্র্
উপকিনসমূহ প্রকাশ কিদছ।
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োরিী 7- প্রকদল্পি অিীদন কার্ থক্রম মূল্যায়দনি উপকিণসমূদহি তারলকা
কার্ থক্রম

উপকিণ সমূহ

উিি োতা

1. প্রকদল্পি রববিণ (পটভূরম, উদেশ্য,

প্রকদল্পি েরললারে

-

অনুদমােন/সাংদশািদনি অবস্থা, অর্ থায়দনি

পর্ থাদলাচনা

প্রকদল্পি প্রদয়াজনীয়
েরললারে
রিরপরপ, প্রকল্প
অগ্রগরত প্ররতদবেন,

রবষয়, প্রকদল্পি নাম, উদযাগী মন্ত্রণালয়,

প্রকল্প সমাপ্ত

বাস্তবায়নকািী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল,

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

অনুদমারেত ব্যয়, বছিরভরিক ব্যয় প্রাক্কলন,
প্রকল্প এলাকা রনব থাচদন বর্ৌরক্তকতাসহ সকল
প্রদর্াজয তথ্য) পর্ থাদলাচনা;
2. প্রকদল্পি অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতি

প্রকদল্পি েরললারে

প্রকল্প পরিচালক,

রিরপরপ, প্রকল্প

(বাস্তব ও আরর্ থক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন,

পর্ থাদলাচনা

উপযজলা প্রদকৌশলী,

অগ্রগরত প্ররতদবেন,

রবদেষণ, সািরণ/দলিরচদত্রি মাধ্যদম উপস্থাপন

সিজরমদন প্রকল্প

আই এম ই রি

প্রকল্প সমাপ্ত

ও পর্ থাদলাচনা;

পর্ থদবক্ষণ

প্ররতরনরি, প্রকদল্পি

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

সুরবিাদভাগী

সাক্ষাৎকাি
3. প্রকদল্পি উদেদশ্য ও লগদেদমি আদলাদক

সিজরমদন প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালক,

রিরপরপ, প্রকল্প

Output, Outcome ও Impact পর্ থাদয়

পর্ থদবক্ষণ

উপযজলা প্রদকৌশলী,

অগ্রগরত প্ররতদবেন,

অজথন পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষন;

গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

আই এম ই রি

প্রকল্প সমাপ্ত

সাক্ষাৎকাি

প্ররতরনরি, প্রকদল্পি

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

েলীয় আদলাচনা

সুরবিাদভাগী

িানা জরিপ
4. প্রকদল্পি আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ থ প্রকদল্পি েরললারে
রবযমান আইন ও রবরিমালা (রপরপআি,

পর্ থাদলাচনা
গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

উন্নয়ন সহদর্াগীি গাইি লাইনস ইতযারে)

সাক্ষাৎকাি

ও বসবা সাংগ্রদহি (Procurement) বক্ষদত্র

প্ররতপালন কিা হদয়দছ রক না তা পর্ থদবক্ষণ ও
পর্ থাদলাচনা (এদক্ষদত্র পত্র প্ররক্রয়কিণ ও
মুল্যায়ন পর্ থাদলাচনা; রিরপরপদত বরণ থত ক্রয়
কার্ থক্রদমি প্যাদকজসমূহ ভাঙ্গা হদয়দছ রকনা,
ভাঙ্গা হদল তাি কািণ র্াচাই এবাং র্র্ার্র্
কতৃথপদক্ষি অনুদমােনক্রদম হদয়দছ রকনা তা
পিীক্ষা কিা প্রদয়াজন); প্রকদল্পি আওতায় সৃি
সুরবিারে (পণ্য, অবকাঠাদমা ও বসবা)
পরিচালনা এবাং িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য
প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুষারঙ্গক রবষয়রে
রবদেষণ;
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প্রকল্প পরিচালক,

রিরপরপ, প্রকল্প

উপযজলা প্রদকৌশলী,

অগ্রগরত প্ররতদবেন,
প্রকল্প সমাপ্ত
মূল্যায়ন প্ররতদবেন

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
কার্ থক্রম

উপকিণ সমূহ

উিি োতা

5. প্রকদল্পি আওতায় সৃি সুরবিারে (পণ্য,

প্রকল্প পরিচালক,

অবকাঠাদমা ও বসবা) পরিচালনা এবাং

প্রকদল্পি েরললারে
পর্ থাদলাচনা

প্রকদল্পি প্রদয়াজনীয়
েরললারে
রিরপরপ, প্রকল্প

উপযজলা প্রদকৌশলী

অগ্রগরত প্ররতদবেন,

িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ

গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

প্রকল্প সমাপ্ত

আনুষারঙ্গক রবষয়রে রবদেষণ;

সাক্ষাৎকাি

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

6. প্রকদল্পি আওতায় সাংগৃরহত পণ্য, কার্ থ ও বসবা প্রকদল্পি েরললারে
সাংরেি ক্রয়চুরক্তদত রনি থারিত বস্পরশর দকশন পর্ থাদলাচনা

-

ক্রয় পদ্ধরত
প্ররতদবেন / ক্রয়

BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমাণ অনুর্ায়ী

প্ররতদবেন,

প্রদয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্াচাইদয়ি মাধ্যদম

BoQ/ToR, ল্যাব

সাংগ্রহ কিা হদয়দছ রকনা বস রবষদয়

পিীক্ষাি প্ররতদবেন,

পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ

অঙ্গরভরিক আরর্ থক
ও বাস্তব অগ্রগরতি
তথ্য

7. প্রকদল্পি ঝরুঁ ক অর্ থাৎবাস্তবায়ন সম্পরকথত
রবরভন্ন সমো বর্মন: অর্ থায়দন রবলম্ব,

প্রকল্প পরিচালক,

প্রকল্প সমাপ্ত

উপযজলা প্রদকৌশলী

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

সিজরমদন প্রকল্প
পর্ থদবক্ষণ

প্রকল্প পরিচালক,

রিরপরপ, প্রকল্প

উপযজলা প্রদকৌশলী,

অগ্রগরত প্ররতদবেন,

হদত প্রাইমািী িাটা সাংগ্রহ ও তা রবদেষদণি

গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

উপদজলা কৃরষ

প্রকল্প সমাপ্ত

মাধ্যদম সুরনরেি পর্ থদবক্ষণ ও সুপারিশ প্রোন

সাক্ষাৎকাি

কমথকতথা, আইএমইরি

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

কিদত হদব। এছাড়া মাঠ পর্ থায় হদত

েলীয় আদলাচনা

প্ররতরনরি, প্রকদল্পি

সদিজরমন পরিেশথন, Individual

িানা জরিপ

সুরবিাদভাগী

প্রকদল্পি েরললারে

-

বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ থ ও বসবা ক্রয়/সাংগ্রদহি
বক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও
প্রকদল্পি বময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারেি
কািণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ;

8. প্রকদল্পি কাজ বাস্তবায়দনি পি প্রদর্াজয বক্ষদত্র
সু ল সৃরি হদয়দছ রকনা বস রবষদয় মাঠ পর্ থায়

প্রকদল্পি েরললারে
পর্ থাদলাচনা
সিজরমদন প্রকল্প
পর্ থদবক্ষণ
গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি
সাক্ষাৎকাি

Interview, KII (Key Informant
Information) & FGD (Focus
Group Discussion) এি মাধ্যদম তথ্য

সাংগ্রহ কিা;
9. প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয বক্ষদত্র)
অর্ থ বিাে, অর্ থ ছাড়, রবল পরিদশাি ইতযারে

পর্ থাদলাচনা

রিরপরপ, প্রকল্প
অগ্রগরত প্ররতদবেন,

রবষদয় তথ্য-উপাবিি পর্ থাদলাচনা; এছাড়া

প্রকল্প সমাপ্ত

রিরপরপ-দত বছি রভরিক কমথ পরিকল্পনা ও

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

অর্ থ চারহোি প্রাক্কলন বর্ৌরক্তকতা এবাং
প্রকবল্পি শুরু হদত কমথ পরিকল্পনা অনুর্ায়ী
14

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
কার্ থক্রম

উপকিণ সমূহ

উিি োতা

লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী রক পরিবতথন হদয়দছ

প্রকদল্পি েরললারে
পর্ থাদলাচনা

প্রকল্প পরিচালক,
অরতরিক্ত রনব থাহী

তা রবরভন্ন জাতীয়/স্থানীয় তদথ্য (প্রদর্াজয

সিজরমদন প্রকল্প

প্রদকৌশলী, উপদজলা

বক্ষদত্র) এবাং ববইজলাইন সাদভথি (র্রে র্াদক)

পর্ থদবক্ষণ

কৃরষ কমথকতথা,

আদলাদক তুলনামুলক পর্ থাদলাচনা কিা;

গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

আইএমইরি প্ররতরনরি,

সাক্ষাৎকাি

প্রকদল্পি

েলীয় আদলাচনা

সুরবিাদভাগী

প্রকদল্পি প্রদয়াজনীয়
েরললারে

প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ রকনা তা পিীক্ষা
কিা। পরিকল্পনাি সাদর্ ব্যতযয় ঘটদল তা
রচরিত কদি প্ররতকাদি পিামশথ এবাং
ভরবষ্যদতি জন্য সুপারিশ প্রোন;
10. প্রকদল্পি কার্ থক্রম বাস্তবায়দনি দল প্রকদল্পি

িানা জরিপ
11. প্রকদল্পি BCR ও IRR অজথন পর্ থাদলাচনা ও
পর্ থদবক্ষণ;

প্রকদল্পি েরললারে ও

-

রিরপরপ, প্রকল্প

অন্যান্য আনুষরঙ্গক

অগ্রগরত প্ররতদবেন,

েরললারে পর্ থাদলাচনা

প্রকল্প সমাপ্ত
মূল্যায়ন প্ররতদবেন

12. প্রকল্প সমারপ্তি পি সৃি সুরবিারে বটকসই

প্রকদল্পি েরললারে
(Sustainable) কিাি লদক্ষয মতামত প্রোন; পর্ থাদলাচনা

প্রকল্প পরিচালক,
অরতরিক্ত রনব থাহী

রিরপরপ, প্রকল্প

সিজরমদন প্রকল্প

প্রদকৌশলী, উপদজলা

প্রকল্প সমাপ্ত

পর্ থদবক্ষণ
গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

কৃরষ কমথকতথা,

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

সাক্ষাৎকাি

প্রকদল্পি

েলীয় আদলাচনা

সুরবিাদভাগী

অগ্রগরত প্ররতদবেন,

আইএমইরি প্ররতরনরি,

িানা জরিপ
13. প্রকদল্পি আওতায় বাস্তবারয়ত কার্ থক্রম,

প্রকদল্পি েরললারে

প্রকল্প পরিচালক,

রিরপরপ, প্রকল্প

বাস্তবায়ন পদ্ধরত, সৃি সুরবিারে বটকসই ও

পর্ থাদলাচনা

অরতরিক্ত রনব থাহী

অগ্রগরত প্ররতদবেন,

পরিচালনা ইতযারেি SWOT Analysis

সিজরমদন প্রকল্প

প্রদকৌশলী, উপদজলা

প্রকল্প সমাপ্ত

পর্ থদবক্ষণ
গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি

কৃরষ কমথকতথা,

মূল্যায়ন প্ররতদবেন

সাক্ষাৎকাি

প্রকদল্পি

েলীয় আদলাচনা

সুরবিাদভাগী

আইএমইরি প্ররতরনরি,

িানা জরিপ
14. প্রকল্প গ্রহদণি প্রাসরঙ্গকতা/দর্ৌরক্তকতা

উপদিি সকল

(Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়দনি েক্ষতা

রবষদয়ি উপি রভরি

(Efficiency), প্রকদল্পি কার্ থকারিতা

কদি রবযির্ি

(Effectiveness) এবাং বটকসই
15

-

-

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
কার্ থক্রম

উপকিণ সমূহ

উিি োতা

প্রকদল্পি প্রদয়াজনীয়
েরললারে

উপদিি সকল

-

-

(Sustainability) সম্পদকথ পর্ থাদলাচনা,

রবদেষণ ও মতামত প্রোন; এবং
15. প্রকল্প সাংরেি প্রাপ্ত রবরভন্ন পর্ থদবক্ষদণি
রভরিদত সারব থক পর্ থাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয়

রবষদয়ি উপি রভরি

সুপারিশ।

কদি রবযির্ি

২.২.৩ প্রভাব মূল্যায়নসূচক রনদে থশকসমূহ
এই প্রকযের োধ্যযে বাাংলাদেদশি গ্রামীণ ব্যবসারয়ক ও পরিবহন বনটওয়াকথ বটকসই এবাং জলবায়ু সহনশীল িযয়যে
রকনা র্া প তাযলাচনার জযে পিামশথক প্ররতষ্ঠান কর্গুযলা রনদে থশক ঠিক কযর। এই রনযে তশকেমূি প্রকে সুরবিাি ীযের
কাদজি সুদর্াগ সৃরি, জীবনমান উন্নয়ন ও জলবায়ুি প্রভাদব ক্ষরতকি সম্মিীন দুঃস্থ রবদশষ কদি উপকুলীয় দুঃস্থ
মরহলাদেি ক্ষমতায়সন ভুরেকা পালন করযে রকনা র্া রনযে তশ কযর।
োরিী 8- রনদে থশক সমূদহি তারলকা
প্রভাব

রনদে থশক সমূহ

জলবায়ু সহনশীল কাঠাদমাগত উন্নয়দনি মাধ্যদম

•

প্রকল্প এলাকার িাস্তা ও বাঁি অক্ষত র্াকা

বাজাি ও আশ্রয়দকদেি প্রদবশারিকাি বৃরদ্ধ

•

সাইদলান আশ্রয়দকদে প্রদবশারিকাি বৃরদ্ধ

আদস থরনক ও লবনাক্ততামুক্ত রবশুদ্ধ ও সুদপয় পারনি

•

বেরব্যাপী রনিাপে িাবাি পারনি প্রাপ্যতা বৃরদ্ধ

বটকসই উৎস

•

বৃরিি পারন িািদনি জন্য প্রকদল্পি পুকুিগুদলা কার্ থকি র্াকা

•

বেরব্যাপী বাজাি এবাং গ্রাদম রনিবরিন্ন প্রদবশারিকাি

•

বন্যায় সদলি ক্ষরত হ্রাস

•

প্রকল্প এলাকাি কৃরষ ভূরেযর্ বকান বন্যা না িওয়া

•

কৃরষপদণ্যি পরিবহদনি ব্যয় হ্রাস

•

পণ্য পররবিযনর রনযয়ারজর্ ানবািযনর অপাদিটিাং ব্যয় হ্রাস

•

প্রকল্পভূক্ত িাস্তায় জলাবদ্ধতা না র্াকা

েরিদ্র উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি রবদশষ কদি মরহলাদেি

•

েরিদ্র উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি আয় বৃরদ্ধ

চাকরি ও উপাজথদনি সূদর্াগ সৃরি

•

কৃরষ পদণ্যি লন বৃরদ্ধ

•

কৃরর্ পদণ্যি অরিক মূল্য পাওয়া

•

কৃরষ পদণ্যি ক্ষয় ক্ষরত হ্রাে পাওয়া

•

জলবায়ু বনরতবাচক প্রভাব সহনশীল ব্যবসারয়ক সড়ক পরিবহন

ামথ ও নন ামথ পণ্যসমূদহি রবপণন সক্ষমতা বৃরদ্ধ

বনটওয়াকথ রনমথাদন LCS সেেিা সরক্রয় অাংশগ্রহন
•

প্ররশরক্ষত রনঃস্বদেি আয় বৃরদ্ধ
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প্রভাব

রনদে থশক সমূহ

ইউরনয়ন পরিষদেি প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধ

•

ইউরনয়ন বচয়ািম্যান/ বমম্বািদেি দূয তা ব্যবস্থাপনা েম্পযকত
পর্ থাপ্ত জ্ঞান

•

জলবায়ু অরভদর্াজন শীষ থক কার্ থক্রম অব্যাহত র্াকা

২.৩ নমুনা পদ্ধরত ও আকাি রনি থািণ
2.3.1 পরিমাণগত নমুনা পদ্ধরত
প্রকদল্পি প্রভাব মূল্যায়দনি লদক্ষয প্রাইমারর তথ্য সাংগ্রদহি জন্য গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative)
উভয় পদ্ধরত ব্যবহাি করা িযয়যে। পরিমাণগত তথ্য সাংগ্রদহি জন্য সম্ভাব্য নমুনা বকৌশল (Probability sampling
technique) ব্যবহাি কিা হদয়দছ এবাং গুণগত তথ্য অ-সম্ভাব্য (Non-probability sampling technique) নমুনা

বকৌশল িািা সাংগ্রহ কিা হদয়দছ। এই েেীক্ষায় নমুনা আকার রনি তারযির জযে “মারি-বিজ েমরপ্ল্াং” (Multi-stage
sampling) পদ্ধরত প্রদয়াগ কিা হয়। বর্দহতু এই প্রকল্পটি বেদশি ৫ টি বজলাি ১০ টি উপদজলায় বাস্তবারয়ত হদি সেযিতু

প্রর্ে িাযপ ১০ টি উপদজলা বর্দক ৬ টি উপদজলা রনব থাচন কিা হয়। রনব থারচত উপদজলা হদত প্রকদল্পি অদঙ্গি
(component) রভরিদত রনরে থি এলাকা রনব থাচন কিা হয়। এিপি তেব চয়দনি রভরিদত রনব থারচত অদঙ্গি সুরবিাদভাগী

হদত উিিোতা রনব থাচন কিা হয়। জরিদপি জন্য লািাি এি অন্তর্ভথক্ত উিিোতাদেি তেবচয়দনি রভরিদত রনব থাচন কিা
হয় এবং প্ররতটি জরিপকৃত লািাস থ বর্দক একটি কদি প্রকদল্পি বাস্তব অঙ্গ সিজরমদন পর্ থাদলাচনা কিা হসয়যে।
সিজরমদন পর্ থদবক্ষদনি জন্য রনরে থি বচকরলি অনুসিণ কিা হসয়যে।

2.3.2 পরিমাণগত নমুনাি আকাি রনি থািন
পরিমাণগত জরিদপি জন্য, সমীক্ষাটি প্রদয়াজনীয় নমুনাি আকাি গণনাি জন্য কনর দিন্স বলদভল এবাং রনর্ভথলতাি উপি
রভরি কদি একটি পদ্ধরত অনুসিণ কিা হয়। জনসাংখ্যাি সাাংরখ্যক মাদনি পাশাপারশ এই পদ্ধরতদত সম্ভাব্যতা ও
রনর্ভথলতাি প্রদয়াজনীয় মাত্রা (কনর দিন্স বলদভল) এবাং জনসাংখ্যাি তবরচত্রয অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ (Godden, 2004)।
পরিমাণগত জরিদপি জন্য, নমুনাটিি আকাি (n) বকাচিাদনি random sampling পদ্ধরত ব্যবহাি কদি রনি থািণ কিা
হদয়দছ, এই শদতথ বর্ নমুনাটি রনরে থি রনর্ভথলতাি মাত্রাি ৫% সহ কনর দিন্স বলদভল ৯৫%।
P (1 - P) (Z95%)2
n=
e2

বর্িাদন,
P=
p=
e=
Z95% =
n=

নমুনাি অনুপাত/ অাংশ
P এি পরিমাপ
রনর্ভথলতাি মাত্রাি
কনর দিন্স বলদভল 95.0% = 1.96
নমুনা আকাি

(Sugden et al., 2000)
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প্রেি রনর্ভথলতাি মাত্রা (P=.50, e =.05) রবদবচনায় উপদিাক্ত সমীকিণ সমািাদনি মাধ্যদম ৩৮৪ পাওয়া র্ায়। একই
লািাদিি উিিোতািা এদক অপদিি অনুরূপ হদত পাদি, লস্বরূপ, একই লািাদি অরতরিক্ত নমুনা সম্পূণ থরূদপ একক
রনব থাচদনি বচদয় কম নতুন তথ্য বর্াগ কদি। অতএব, নকশা ত্রুটিি কািদণ নমুনাি কার্ থকারিতা রকছুটা হ্রাস পায়। এই
সমীক্ষায়, নমুনা গণনায় এই নকশা ত্রুটিি সমািান কিা হদয়দছ, র্াদত নমুনা বমাট জনসাংখ্যাি (সুরবিাদভাগী) প্ররত লন
হয়। নমুনা আকাি গণনা কিাি জন্য আেশথ সূত্রটি হদলা:
P (1 - P) (Z95%) 2

n=

*deff

e2

বর্িাদন,

deff= নকশাি প্রভাব/ ত্রুটি

উপদিি সূদত্রি রভরিদত গণনা কিা নমুনাি আকাি ৫৭৬ বর্িাদন নকশাি প্রভাবটি ১.৫ রহসাদব রবদবরচত হসয়যে। এছাড়া
এই জরিদপ ৫% উিিোতা রবরভন্ন প্রদশ্নি উিি রেদত অরনচ্ছুক বা অপািগ র্াকদত পাদি অনুমান কদি, এই গদবষণাটি
কমপদক্ষ ৫৯৫ জন সিাসরি সুরবিাদভাগী বাছাই কসর, র্া প্রকদল্পি সকল অঙ্গসমূদহি মদধ্য রবভক্ত করা িযয়যে।

২.৩.৩ গুণগত নমুনা আকার
Nonprobability নমুনা বকৌশল ব্যবহাি কদি প্রকল্পর্ভক্ত এলাকা বর্দক গুণগত তথ্য সাংগ্রহ কিা িয়। প্রিাব মূল্যায়যনর

এই সমীক্ষাি জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্ থাদয়, গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাদেি সাক্ষাৎকাি, েলীয় আদলাচনা ও স্থানীয় পর্ থাদয়
কমথশালা পরিচালনা কিা হসয়যে।
োরিী 9- অাংশীোি অনুর্ায়ী গুনগত নমুনা আকাি
ক্রম.
১

উপকিণ
গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাি সাক্ষাৎকাি

পর্ থায়
জাতীয় পর্ থায়

স্থানীয় পর্ থায়

অাংশীোি
1. প্রকল্প পরিচালক (১)
2. অরর্ররক্ত প্রিান প্রযকৌশলী, LGED (১)
3. প্ররতরনরি , পরিকল্পনা করমরশদনি বভৌত
অবকাঠাদমা রবভাগ (১)
1.
2.
3.
4.
5.

উপদজলা প্রদকৌশলী (৬)
ইউরনয়ন বচয়ািম্যান/দমম্বাি (৬)
বাজাি ব্যবস্থাপনা করমটিি সেে (২)
উপদজলা কৃরষ কমথকতথা (৬)
LCS সেে (৬)

২

েলীয় আদলাচনা
(১০-১২ জন অাংশগ্রহণকািী)

স্থানীয় পর্ থায়

সািািন সুরবিাদভাগী (৬)

৩

স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালা
(২০-৩০ জন অাংশগ্রহণকািী)

স্থানীয় পর্ থায়

প্রকল্প কমথকতথাবৃদেি প্ররতরনরি, সুরবিাদভাগী

৪

জার্ীয় পর্ থাদয় কমথশালা

জাতীয় পর্ থায়

1. েংরিষ্ট েন্ত্রিালযয়র কেতকর্তাবৃন্দ
2. আইএেইরির েরচব ও অোে কেতকর্তাবৃন্দ
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২.4 নমুনা এলাকা রনব থাচন
োরিী 10- নমুনা এলাকায় রনি থারিত নমুনা সাংখ্যা
ক্রমঃ

অঙ্গসমূহ

নমুনা
সাংখ্যা

বরিশাল
বিগুনা

বরিশাল

2.
3.

গ্রামীণ বাজাি/ বগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন
মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/বাঁি উচুকিণ

42
75

✓
✓

✓
✓

4.

41

✓

21

5.

বৃরিি পারন সাংিক্ষদনি জন্য পুকুি
িনন
িাল/ কযাদনল পুনঃিনন

50

✓

২4

6.

রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ

50

7.

ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা
উন্নয়ন
ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ

56

✓

✓

57

✓

29

বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ
(গ্রামীণ/ইউরনয়ন সড়ক/ ব্রীজ/
কালভথাট)
সড়ক/ বাঁি / িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ
ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথাণ
বৃক্ষ বিাপন ও পরিচর্ থা
বমাট
রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ
বর্াক বিাে (ইউরনয়ন পরিষে ও
স্থানীয় সিকাি শরক্তশালীকিণ

51

✓

২2

9.
10.
11.
12.
13.
14.

✓

✓

✓

২2 ✓
✓ ✓

✓
38

✓
✓

20 ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓
25
2
7
2
8

✓

✓

✓

২9

সুবণ থচি*

✓

হারতয়া*

25

িামগরত

✓

8.

কমলনগি*

বরিশাল
সেি
বাদকিগঞ্জ*

50

বনায়ািারল

িাঙ্গাবারল

তালতরল*

কালভাট থ/ ইউ-দেন রনমথাণ

কলাপাড়া*

আমতরল

1.

পটুয়ািারল

চট্টগ্রাম
লক্ষীপুি

2
5
3
7
20
2
6
2
5

29

51
27 ✓
24
21
21
51
25 ✓ ✓ ✓ 26
✓
✓
৫৯৫
সিজরমদন পর্ থদবক্ষণ
েলীয় আযলাচনা, গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাদেি সাক্ষাৎকাি, ও সিজরমদন
পর্ থদবক্ষণ

✓

* বর্সকল উপদজলায় খানা জরিপ চালাদনা িযয়যে; ✓ রবরভন্ন উপদজলায় রনরে থি অদঙ্গি উপরস্থরত া সিজরমদন
প তযবক্ষি করা িয়
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রচত্র 4- েেীক্ষা এলাকােমূি
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২.৫ তথ্য সাংগ্রহ ও রবদেষণ পদ্ধরত
এই সমীক্ষায়, প্রকল্প উদেশ্যগুদলাি রনদে থশকসমূহদক অনুসিণ কদি উিিোতাদেি কাছ বর্দক প্রাইোরর ও সেযকডারর
তথ্য সাংগ্রহ কিা হদয়দছ। অতঃপি, রবরভন্ন তথ্য সাংগ্রহ উপকিণ প্রদয়াগ কিা হদয়দছ, র্া রবস্তারিতভাদব রনদচ বেওয়া
হদলা।

২.৫.1 প্রাইোরর তথ্য সাংগ্রহ পদ্ধরত
ক) িানা জরিপ প্রশ্নমালা
প্রকদল্পি সুরবিাদভাগীদেি উপি এই প্রকল্পটিি প্রভাব বুঝদত িানা পর্ থাদয় জরিপ পরিচালনা কিা হসয়যে। সিাসরি
সুরবিাদভাগীদেি সাক্ষাৎকাি বনয়াি জন্য একটি কাঠাদমাগত প্রশ্নমালা ততরি কিা হয় বর্িাদন জনসাংখ্যা, আর্ থ-সামারজক
অবস্থা, জীবনমান উন্নয়ন, কাদজি সুদর্াগ সৃরি, দুঃস্থ মরহলাদেি ক্ষমতায়নেি মানুদষি জীবনর্াত্রাি তথ্য সাংগৃরহত
হসয়যে।
খ) গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাি সাক্ষাৎকাি
গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাি সাক্ষাৎকাি বর্দক সাংগৃরহত তথ্য রনদয় তথ্য ট্রায়াঙ্গুদলশন জন্য মূল অাংশীজনদেি বর্মন প্রকল্প
বাস্তবায়ন করমটি, সমীক্ষা এলাকায় সিকারি ব্যরক্তদেি সাদর্ সাক্ষাৎকাি পরিচারলত হসয়যে। এটি সাংগৃরহত তদথ্যি
সতযতা ও তথ্য গ্রহণদর্াগ্যতা র্াচাই কিদত সাহায্য কযরযে। এই সাক্ষাৎকাদি প্রকদল্পি ক্রয়, সারব থক অগ্রগরত, স্থায়ীত্ব ও
SWOT অন্তর্ভথক্ত রছল।

) েলীয় আদলাচনা
প্রকদল্পি রবষদয় গুণগত তথ্য সাংগ্রদহি জন্য প্রকদল্পি সুরবিাদভাগীদেি সদঙ্গ েলীয় আদলাচনা কিা িয়। েলীয় আদলাচনাি
অরিদবশন চলাকালীন, উিিোতািা প্রকদল্পি অগ্রগরত সম্পরকথত তাদেি দৃরিভরঙ্গ র্াচাইদয়ি লদক্ষয বচকরলি বর্দক
রকছু রনরে থি প্রদশ্নি উিি রেযয়রেযলন। এি পাশাপারশ, প্রেি উিিগুদলা র্াচাই কিাি জন্য রকছু অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন
সিবিাহ কিা হসয়যে এই আযলাচনাগুযলাযর্।
র্) স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালা
১০টি উপদজলা সর্যক দেবচয়যন একটিদত স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালাি ব্যবস্থা কিা িয়। কমথশালাটি অাংশগ্রহণমূলক রছল
স খাযন রিজািাি ম্যাদনজদমন্ট ওয়াচ এটি পরিচালনা ও সমন্বয় কসররেল। প্রকদল্পি রবরভন্ন অাংশীজন, প্রকদল্পি রনরবড়
সহদর্াগী, স্থানীয় সিকাি প্ররতরনরি ও রিজািাি ম্যাদনজদমন্ট ওয়াচ এি প্ররতরনরিেি আযরা অযনযকই এই কমথশালায়
অাংশগ্রহণ কযরন। কমথশালাি মূল উদেশ্য রছল উিিোতাদেি বর্দক মানসম্মত তথ্য পাওয়া া পরবর্ীযর্ েফলিাযব
বাস্তবারয়র্ িযয়যে। প্রকদল্পি সুরবিা ও অগ্রগরত, প্রকদল্পি ব্যাপাদি সুপারিশ ও প্রকদল্পি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও
হুমরক সম্পরকথত রবরিন্ন রবর্যয় আযলাচনা হদয়রছল।
ঙ) প্রকদল্পি সিজরমদন পর্ থদবক্ষণ
প্রকদল্পি সামরগ্রক বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষদনি জন্য নমুনা প্রকল্প এলাকায় রবরভন্ন অঙ্গসমূদহি অগ্রগরত সিজরমদন
পর্ থদবক্ষণ কিা হয়। এই প্ররতদবেদনি সাংযুরক্ত অাংদশ বচকরলি যুক্ত কিা হদয়দছ। তথ্য সাংগ্রাহকিা বচকরলদিি রভরিদত
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অঙ্গসমূহ পর্ থদবক্ষণ করা িয়। বর্ বর্ উপদজলায় বর্ সকল অদঙ্গি সুরবিাদভাগীদেি জরিপ কিা হসয়যে ঐ একই এলাকায়
ঐ সকল অদঙ্গি সিজরমদন পর্ থদবক্ষণ কিা িয়।

২.৫.2 সেযকডারর তথ্য সাংগ্রহ পদ্ধরত
প্রকযের অঙ্গ অনুর্ায়ী লক্ষয এবাং প্রাি সুরবিা পর্ থদবক্ষণ, মূল্যায়ন এবাং রবদেষণ কিাি জন্য সমীক্ষাটি রবরিন্ন প্রাসরঙ্গক
সেযকডারর িকুযেন্ট (উন্নয়ন প্রকদল্পি প্রস্তাব, রবস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, অগ্রগরত প্ররতদবেন, প্রকে েোরি
প্ররর্যবেন) সাংগ্রহ কসরযে। প্রকদল্পি বসবা, কার্ থ ও বসবা ক্রদয়ি বক্ষদত্র রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআি-২০০৮ এি নীরতমালা
অনুসিণ কিা হদয়দছ রকনা তা েরলল পর্ থাদলাচনা মাধ্যদম রবদেষণ কিা হদয়দছ। এছাড়াও প্রকদল্পি বাস্তব ও আরর্ থক
অগ্রগরত ও উদেযশ্য পূিদণি অবস্থা ইতযারে পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ কিা হদয়দছ। পূব থরনি থারিত রনদে থশদকি উপি রভরি
কদি এই ক্রয় সম্পরকথত কার্ থাবরল রবদেষণ ও এই প্রকদল্পি অিীদন সকল কার্ থক্রম একইভাদব মূল্যায়ন কিা হদয়দছ।

২.৫.৩ তথ্য সাংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্ররক্রয়া
ক) তথ্য সাংগ্রহ (রিরজটাল তথ্য সাংগ্রহ পদ্ধরত)
পরিমাণগত ও গুণগত উপকিণসমূহ অনুদমােদনি পদি পূদব থ প্রণীত প্রশ্নমালা ব্যবহাি কদি একটি অযারপ্ল্দকশন ততিী কিা
হদয়দছ। আধুরনক ট্াবদলটরভরিক জরিপ র্ন্ত্র ব্যবহাি কদি এই জরিপ চালাদনা হদয়দছ বর্িাদন KoBocollect ব্যবহাি
কদি একটি জরিপ অযারপ্ল্দকশন ততিী কিা হদয়দছ। অযারপ্ল্দকশনটি সুরবিাদভাগীদেি রজরপএস (বভৌদগারলক অবস্থান)ও
বিকি থ কদি র্া উপাি সাংগ্রহ পদ্ধরতদত স্বিতা রনরিত কদিদছ।
খ) উপকিণ সমূদহি রপ্রদটি
অযারপ্ল্দকশন ব্যবহাি কদি একটি পিীক্ষামূলক জরিপ বা পাইলট জরিপ কিা হদয়দছ । এি মাধ্যদম অযারপ্ল্দকশনটিদত
বকান সমো আদছ রকনা বা আিও সমন্বদয়ি প্রদয়াজন আদছ রকনা বস রবষয়টি রনরিত কিা হদয়দছ। পাইলট জরিপ
বর্দক প্রাপ্ত প্ররতরক্রয়া প্রশ্নমালা চূড়ান্তকিণ ও সমো সমািাদন ব্যবহাদিি ব্যবহাি কিা হদয়দছ। এ ছাড়া অযাপটিি ত্রুটিমুক্ত
কাজ রনরিত কিাি জন্য অযাপ Debugging কিা হদয়দছ।
) রনদে থরশকা প্রস্তুরত / মাঠ পর্ থাদয় কমথপরিকল্পনা
বচকরলি ও প্রশ্নমালা চূড়ান্ত কিাি পি, সমীক্ষা সহকারি ও সুপািভাইজিদেি জন্য একারিক পৃর্ক জরিপ প্রশ্নমালা,
েলীয় আদলাচনা, গুরুত্বপূথণ তথ্যোতাদেি সাক্ষাৎকাি ও কমথশালা পরিচালনাি জন্য একটি রবস্তৃত রনদে থশনা ততরি কিা
হদয়রছল র্া গুরুত্বপূণ থ সাংজ্ঞা, পরিভাষা, প্রদশ্নি উদেশ্য, তথ্য অন্তর্ভথক্ত রনদে থশাবলী, Skipping ইতযারে রবষদয়
আদলাকপাত কদিদছ। এই রনদে থরশকা তথ্য সাংগ্রহ প্ররক্রয়াি জন্য সহায়ক ভূরমকা পালন কদিদছ।
র্) রনদয়াগ ও চুরক্ত
অনুরূপ প্রকদল্পি তথ্য সাংগ্রদহি রবষদয় অরভজ্ঞতাি আদলাদক একটি মাঠ পর্ থাদয়ি সমীক্ষা েল রনদয়াগ বেওয়া হদয়রেল।
এদক্ষদত্র সাংরেি রবষদয় তথ্য সাংগ্রদহ তাদেি পূব থ অরভজ্ঞতাদক প্রািান্য বেয়া হদয়দছ।
ঙ) মাঠ পর্ থাদয় সমন্বয়
মাঠ পর্ থাদয়ি সমন্বয় প্ররক্রয়া রহদসদব, পিামশথোতা স্থানীয় কতৃথপদক্ষি সদঙ্গ রনদজদেিদক পরিরচত কদিদছ। তারিি,
সময় ও স্থান সমন্বদয় একটি রবস্তারিত সময়সূরচ প্রস্তুত কিা হদয়দছ। এটি জরিদপি পূদব থ স্থানীয় কতৃথপদক্ষি সদঙ্গ
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আদলাচনা কিা হদয়দছ। আইএমইরিি সহায়তায় স্থানীয় কতৃথপক্ষ বিাবি একটি রচঠি পাঠাদনা হদয়দছ, বর্িাদন সমীক্ষাি
উদেশ্য ও রবস্তারিত সময়সূরচি উদিি রছল। এি দল তথ্য সাংগ্রহ প্ররক্রয়া সহজতি হদয়দছ।
চ) মান রনয়ন্ত্রণ
পরিমাণগত তথ্য ব্যবস্থাপনা
• সহ বচক: সমীক্ষা সহদর্াগীগণ সমীক্ষা সহকারিি সাক্ষাৎকাি প্ররক্রয়া পর্ থাদলাচনা কযরযে; এবং
• তেরনক বচক: মাঠ পর্ থাদয়ি সুপািভাইজিগণ তথ্য সঠিকভাদব ইনপুটসহ বর্ৌরক্তকতা প্ররতরেন পর্ থাদলাচনা কদিদছ।
গুণগত তথ্য ব্যবস্থাপনা
সমীক্ষা এলাকায় প্রকদল্পি সামরগ্রক প্রভাব ববাঝাি জন্য গুণগত তথ্য সাংগ্রহ কিা হদয়দছ। গুণগত তদথ্যি মান রনরিত
কিাি জন্য রনম্নরলরিত ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হদয়দছ।
• বনাট িািা: সমীক্ষা সহকারিগণ আদলাচনাি সময় বনাট বিদিদছ, র্া পাণ্ডুরলরপ প্রস্তুরতি সময় ব্যবহাি কিা হদয়দছ;
• পর্ থদবক্ষণ: সমীক্ষা েলদক সঠিক পদর্ িািদত তেনরেন কার্ থকলাপ পর্ থদবক্ষদণি রভরিদত প্ররতদবেন ততরি কিা
হদয়দছ; এবং
• প্ররতরক্রয়া: সমীক্ষা সহকারিগণ রেদনি বশদষ লা দলি রবষদয় সমীক্ষা েদলি েলদনতা ও অরভজ্ঞদেি সদঙ্গ
আদলাচনা কদিদছ।

২.৫.৪ তথ্য প্ররক্রয়াকিণ
সাংগৃরহত উপাি সম্পােনা কিাি পদি একটি চূড়ান্ত স্ক্রীরনাং সঞ্চারলত হদয়দছ র্া রবদেষদণি জন্য ব্যবহাি বর্াগ্য,
রনভথিদর্াগ্য ও তবিতা রনরিত কদিদছ। পাশাপারশ, প্রদয়াজদনি রভরিদত তথ্যটি করম্পউটািরভরিক রবদেষদণি জন্য
উপযুক্ত বকাি-এ রূপান্তরিত কিা হদয়দছ।

২.৫.৫ ট্রায়াঙ্গুদলশন ও তথ্য রবদেষণ
ক) পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য ট্রায়াঙ্গুদলশন
ট্রায়াঙ্গুদলশন হদলা পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধরতি বর্ৌরক্তক সাংরমশ্রণ, সমীক্ষা নকশা বজািোি কিদত র্া একটি
শরক্তশালী সমািান, কািণ শুধু একক পদ্ধরত কিনও িাইভাল কযাজুয়াল যাটি সমািান কিদত র্দর্ি নয় (বিরঞ্জন
১৯৭৮; প্যাটন ১৯৯০)। এই সমীক্ষায় দুই িিদনি ট্রায়াঙ্গুদলশন অনুসিণ কিা হদয়দছ।
সমীক্ষায় জরিপ প্রশ্নমালা বর্দক সাংগৃরহত পরিমাণগত তথ্য রনদজদেি মদধ্য ও গুরুত্বপূণ থ তথ্যোতাি সাক্ষাৎকাি, েলীয়
আদলাচনা ও স্থানীয় কমথশালা বর্দক সাংগৃরহত গুণগত তদথ্যি সদঙ্গ বমলাদনা হদয়দছ।
খ) তথ্য রবদেষণ
সমীক্ষায় বসদকন্ডারর ও প্রাইমারর উভয় প্রকাি উৎস বর্দক তথ্য ব্যবহাি কিা হদয়দছ। গুণগত উপকিণসমূদহি মাধ্যদম
কদন্টন্ট এবাং প্রভাব রবদেষদণি কাজ কিা হদয়দছ। প্রার্রমক ও বসদকন্ডারি তথ্য রনদে থশক এি উপি রভরি কদি রবযির্ি
করা িযয়যে। কনসালদটন্ট টিম সুরবিাদভাগীদেি উপি প্রকদল্পি সামরগ্রক অগ্রগরত ও প্রভাব পিীক্ষা কিাি জন্য OECD
23

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

বেমওয়াদকথি সদঙ্গ গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য রবদেষণ কসরযে। OECD বেমওয়াদকথি প্ররতটি মানেদন্ডি রনরে থি
উদেশ্য িদয়দছ ও প্রকদল্পি রবরভন্ন রেক বর্দক রবদেষণ করা িযয়যে। অতএব গুণগত ও পরিমাণগত উভয় তথ্য রবদেষদণি
মাধ্যদম প্রভাব মূল্যায়ন প্ররক্রয়ায় প্রকদল্পি কার্ থক্রদমি প্ররতটি অযঙ্গর প্ররত লন ঘসটযে।
জরিপরভরিক সাক্ষাৎকাি এি মাধ্যদম প্রাপ্ত পরিমাণগত তথ্য (সুরবিাদভাগীদেি উপি জরিপ) STATA, SPSS এবাং
MS Excel এি মাধ্যদম রবদেষণ কিা হদয়দছ। রবদশষ কদি, এই সমীক্ষায় রবরভন্ন বণ থনামূলক (Descriptive) ও
ক্রসদটবুলাি (Cross tabular) রবদেষণ এি জন্য SPSS ব্যবহাি কিা হদয়দছ। উচ্চতি রবদেষদণি রনর্ভথলতাি কািদণ
এই স টওয়যািটি রনব থাচন কিা হদয়দছ। উিিোতাদেি পৃর্ক প্রদশ্নি জবাদবি উপি রভরি কদি পরিসাংখ্যান রবদেষণ
কিা হদয়দছ। রবদেষদণ সুরবিাি জন্য, প্রশ্নাবলী close-ended ভাদব ততরি কিা হদয়দছ বর্িাদন উিিোতাদেি জবাবগুদলা
সাংখ্যাসূচক অরভব্যরক্তদত বিকি থ কিা হদয়দছ।
গুণগত রবরভন্ন তথ্য েলীয় আদলাচনা, গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাি সাক্ষাৎকাি ও স্থানীয় কমথশালার োধ্যযে সাংগ্রহ কিা িযয়যে
এবং গুণগত তথ্য রবদেষণ চাি িাদপ সাংগঠি িযয়যে ।
• সমীক্ষা সহকারি ও গদবষক সহদর্াগীি সদঙ্গ সমীক্ষাি প্রার্রমক রবদেষণ;
• রবষয়বস্তু ও রনরে থি রবভাগ অনুর্ায়ী উপাদিি Thematic coding;
• পদ্ধরতগত ভাদব গুণগত তথ্য রবদেষণ কিাি জন্য রবষয়বস্তুি িািা বিটা সঙ্কলন কিা; এবং
• রবষয়বস্তু ও গুণগত পর্ থদবক্ষণ সঙ্কলন ও উপযুক্ত উদ্ধৃরত রনব থাচন।
) SWOT রবদেষণ
উদিিদর্াগ্য প্রভাব ও সামরগ্রক দৃশ্যকল্প এবাং প্রকদল্পি রবরভন্ন পেদক্ষদপি সুরবিা, সম্ভাব্যতা ও জটিলতা বুঝদত
অরভজ্ঞতামূলক তথ্য ও বসদকন্ডারি বিকি থগুদলাদক সমন্বদয়ি মাধ্যদম SWOT (সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ এবাং হুমরক)
রবদেষণ কিা হদয়দছ।

২.৬ কারিগরি ও রিয়ারিাং করমটিি সভা
প্রািরম্ভক প্ররতদবেন এবাং চূড়ান্ত প্ররতদবেন আইএমইরি-বত কারিগরি করমটিি সভাি মাধ্যদম প্রার্রমকভাদব মূল্যায়ন
কিা হদয়দছ। কারিগরি করমটিি প্ররতরনরিিা িসড়া প্রািরম্ভক প্ররতদবেন ও িসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন মূল্যায়ন কিদছন
এবাং তাদেি মতামত উপস্থাপন কদিদছন র্া পিামশথক েল প্ররতদবেনটিদত অন্তর্ভথক্ত কদিদছ এবাং সবদশদষ প্ররতদবেনটি
রিয়ারিাং করমটিি সামদন উপস্থাপন কদিদছন। চূড়ান্ত প্রািরম্ভক প্ররতদবেন এবাং চূড়ান্ত প্ররতদবেন রিয়ারিাং করমটিি
সামদন ে ায় ে ায় উপস্থাপন কিাি পি রিয়ারিাং করমটিি পর্ থদবক্ষণ ও সুপারিদশি রভরিদত চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন
কিা হয়। এই সমীক্ষাি পর্ থদবক্ষণ ও সুপারিশ এবাং রিয়ারিাং করমটিি সভা বর্দক সাংগৃরহত মন্তব্য জাতীয় কমথশালাি
মাধ্যদম উপস্থাপন কিা হদয়দছ।

2.7 স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালা
প্রিাব মূল্যায়ন সমীক্ষা তথ্য পর্ থাদলাচনা চলাকালীন সমদয়, রিএমওয়াচ স্থানীয় পর্ থাদয় বনায়ািারলি সুবণ থচি উপদজলায়
স্থানীয় কমথশালাি আদয়াজন কদিদছ বর্িাদন প্রকল্প সম্পরকথত প্রাপ্ত
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অাংশীোিদেি কাদছ উপস্থাপন কিা হয়। কমথশালাি প্রিান উদেশ্য রছল সাংরেি অাংশীোিগদণি কাছ বর্দক প্রকদল্পি
সামরগ্রক প্রিাব সম্পদকথ জানা। প্রকদল্পি বটকসই কিাি লদক্ষয তাদেি িািনা ও সুপারিশগুদলা প্ররর্যবেযন েেরন্বর্ কিা।
এছাড়াও সাংরেি সকল অাংশীোদিি িািা কমথশালায় এই প্রকদল্পি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ এবাং হুমরক রনদয় আদলাচনা
কিা হদয়দছ।

২.৮ জার্ীয় কেতশালা
রব র্ ২রা জুন আইএেইরি এর েযম্মলন কযক্ষ আইএেইরির োননীয় েরচব েযিােযয়র েিাপরর্যত্ব জার্ীয় কেতশালা
অনুরষ্ঠর্ িযয়যে। এই কেতশালায় প্রিাব মূল্যায়ন েেীক্ষা প্ররর্যবেন উপস্থাপন পূব তক অংশগ্রিিকারীরা এর উপর ের্াের্
প্রোন কযরন া পরবর্ীযর্ চূড়ান্ত প্ররর্যবেযন েরন্নযবরশর্ করা িয়।

২.৯ প্ররতদবেন প্রিয়ন
জলবায়ু পররবর্তন অরিয াজন প্রকদল্পি প্রিাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ToR এি উপি রভরি কদি পিামশথোতােল ইদতামদধ্য
প্রািরম্ভক প্ররতদবেন প্রোন কদিদছ। প্রর্ম িসড়া প্ররতদবেন, রিতীয় িসড়া প্ররতদবেন, চূড়ান্ত িসড়া প্ররতদবেন এবাং
চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়দন প্রকল্পটিি Request for Proposal (RFP) এবাং পরিপদত্রি রেক ও রনদে থশনা অনুসিণ কদিদছ।
সবদশদষ চূড়ান্ত প্ররতদবেদন প্রাপ্ত লা ল জাতীয় কমথাশালায় উপস্থাপন কিা িযয়যে।

২.১০ সমীক্ষা পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা
জলবায়ু পররবর্তন অরিয াজন প্রকদল্পি সমীক্ষা পরিচালনা কিদত বর্সব সীমাবদ্ধতাি সৃরি হয় তাি রকছু উদিিদর্াগ্য
রেক তুদল িিা হলঃ
• এই প্রকযের সকান সবইজলাইন স্টারি না র্াকায় প্রকযের প্রিাব রবযির্যির জে প্রকযের পূযব ত ও পযর আর্ তোোরজক অবস্থার র্ে খানা জররযপর োধ্যযে েংগ্রি করা িযয়যে;
• প্রকে বাস্তবায়নকালীন স েকল কেতকর্তা োরয়যত্ব রেযলন র্াযের অযনযকই প্রকে েোি িওয়ার পর বেলীজরনর্
কািদণ র্াযের রনকট িযর্ র্ে েংগ্রি করা েম্ভব িয় রন;
• রকছু রকছু ইউরনয়যন, স েন- সোট বর ও রঙশ্রী, স েব এলরেএে কেীরা কাজ কযররেযলন র্াযেরযক খুযজ পাওয়া
ায় রন; এবং
• েেীক্ষা চলাকালীন েেযয় সকারিি-১৯ এর কারযন আযরাপকৃর্ লকিাউযনর কারযি প্রকযের ক্রয় েংক্রান্ত র্ে
প তাযলাচনায় েেস্ত নরর্পে েংগ্রি করা ায় রন।
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প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

র্তর্ীয় অধ্যায়

ফলাফল প তাযলাচনা

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
ক্রে

জার্ীয় কেতশালা ও সটকরনকুাল করেটির সুপাররশেমূি

অনুযেে / পৃষ্টা

রববরি

১

সূরচপযে এলাইনযেন্ট ঠিক করযর্ িযব

পৃষ্ঠা i

এলাইনযেন্ট ঠিক করা
িযয়যে

২

রনব তািী োরেংযক্ষপ আযরা েংরক্ষি করযর্ িযব

পৃষ্ঠা vi

র্ােম্ভব েংরক্ষি করা
িযয়যে

৩

প্ররর্যবেযন “ভূরেকা” এর স্থযল “পটভূরে” শব্দ ব্যবিার করযর্

পৃষ্ঠা ১

িযব
৪
৫
৬
৭
৮
৯

১০

আনুোরনক ব্যয় না রলযখ েঠিক ব্যয় ব্যবিার করযর্ িযব

পটভূরে শব্দ ব্যবিার করা
িযয়যে

অনুযেে ৩.৪.১

েঠিক ব্যয় েংযুক্ত করা

পৃষ্ঠা ৩৩

িযয়যে

অনুযেে ৩.৪.২

সেবা শব্দটি ব্যবিার করা

পৃষ্ঠা ৩৪

িযয়যে

রিরপএে এবং এলরেএে দুযটা শযব্দর পররবযর্ত শুধু োে

অনুযেে ৩.৪.২

রিরপএে ব্যবিার করা

রিরপএে শব্দ ব্যবিার করযর্ িযব

পৃষ্ঠা ৩৪,৩৫

িযয়যে

উপকূলীয় অঞ্চযল এইচরবরব েড়যকর রবর্যয় ের্াের্ েংযুক্ত

অনুযেে ৩.৬

ের্াের্ েংযুক্ত করা িযয়যে

করযর্ িযব

পৃষ্ঠা ৬১

প্রিাব রবযির্যনর জে আলাো অংশ করযর্ িযব

অনুযেে ৩.৫

প্রিাব রবযির্ন পৃর্কিাযব

পৃষ্ঠা ৩৭-৫৯

সেখাযনা িযয়যে

অনুযেে ১.১,

জলবায়ু পররবর্তযনর

৩.৮

সনরর্বাচক প্রিাব আযলাচনা

পৃষ্ঠা ১, ৭২

করা িযয়যে

আযে তরনক েংক্রান্ত সকাযনা েংরিষ্ট েংস্থার সকাযনা ররযপাট ত

অনুযেে ৩.৫.৩

োঠ প তায় সর্যক আযে তরনক

আযে রকনা? র্াকযল প্ররর্যবেযন উযেখ করযর্ িযব

পৃষ্ঠা ৫২

েংক্রান্ত সকান র্ে েংগ্রি

কনোলযটরি সক পররযর্বার পররবযর্ত সেবা উযেখ করযর্ িযব

প্ররর্যবেযন জলবায়ুর সনরর্বাচক রবর্য় উযেখ করযর্ িযব

করা িয় রন রবিায় এটি
সুরবিাযিা ীর ের্ােযর্র
রিরিযর্ রবযির্ি করা
িযয়যে
১১

প্ররর্যবেযনর ৩য় অধ্যাযয় প তাযলাচনা আযরা রবযির্িিেী িযর্

পৃষ্ঠা ২৬-৭৩

পররোজতন করা িযয়যে

প্রকে েোরির ৩ বের পর প্রকে এলাকার বর্তোন অবস্থার রচে অনুযেে ৩.৬

প্রকে পরবর্ী েেযয়র

প্ররর্যবেযন উযেখ করযর্ িযব

অবস্থা এই প্ররর্যবেযন তুযল

িযব
১২

পৃষ্ঠা ৬০-৬৯

িরা িযয়যে রবরিন্ন অনুযেযে

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
ক্রে

জার্ীয় কেতশালা ও সটকরনকুাল করেটির সুপাররশেমূি

অনুযেে / পৃষ্টা

রববরি

১৩

প্রকযের পটভূরে রলখার েেয় রিরপরপ এর ১১-১৩ পৃষ্ঠা সর্যক

অনুযেে ১.১

প্রকযের রিরপরপ সর্ র্ে

রলখা রনযর্ িযব ও সপ্রক্ষাপট আযরা েংরক্ষি করযর্ িযব

পৃষ্ঠা ১

রনযয় সপ্রক্ষাপট রলখা িযয়যে

প্ররর্টি অযঙ্গর েরবর োযর্ র্ার নাে, অবস্থান রলখযর্ িযব

অনুযেে ৩.৬

প্ররর্টি েরবর োযর্ র্ার

পৃষ্ঠা ৬১-৬৯

নাে, অবস্থান রলখা িযয়যে

নমুনা নকশায় স ফমূ তলা ব্যবিার করা িযয়যে র্ার র্েসূে

অনুযেে ২.৩.২

র্েসূে সেওয়া িযয়যে

রেযর্ িযব

পৃষ্ঠা ১৭

১৪
১৫
১৬

প্ররর্যবেযন িাববাচু ব্যবিার করযর্ িযব

প্ররর্যবেযন িাববাচু ব্যবিার
করা িযয়যে

১৭
১৮

স েব প তাযলাচনা সুরবিাযিা ীযের ের্ােযর্র উপর রিরি কযর

পুনরায় প তাযলাচনা করা

সেওয়া াযব না সেগুযলার র্ে পুনরায় প তাযলাচনা করা

িযয়যে

প্ররতদবেদনি প্ররতটি সুপারিদশি সমর্ থদন পর্ থাপ্ত তথ্য ও

অনুযেে ৬.১

পর্ থাপ্ত তথ্য ও প্রমাণারেি

প্রমাণারেি উপস্থাপন ও রবদেষণ প্রদয়াজন

পৃষ্ঠা ৮০

রিরিযর্ সুপাররশ করা
িযয়যে

১৯

পিামশথক প্ররতষ্ঠান কমথশালাি িযাদপাটিয়াি এি প্ররতদবেদনি
আদলাদক চুড়ান্ত িসড়া প্ররতদবেদনি বর্ অাংদশ

পৃষ্ঠা 26

বচকরলি েরন্নযবশ করা
িযয়যে

সাংদশািন/পরিমাজথন/পরিবি থন কদিদছ, এ রবষদয় একটি
বচকরলি চুড়ান্ত িসড়া প্ররতদবেদন সরন্নদবশ কিদত হদব
২০

২১

২২

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কতৃথক সমাপ্ত প্রকদল্পি

পরিপত্র অনুর্ায়ী

প্রভাব মূল্যায়ন সাংক্রান্ত সব থদশষ জারিকৃত পরিপত্র অনুর্ায়ী

প্ররতদবেদনি কাঠাদমা

প্ররতদবেদনি কাঠাদমা (Structure) প্রণয়ন কিা হদয়দছ রক-না

(Structure) প্রণয়ন কিা

বস রবষয়টি পিীক্ষা কদি রনরিত কিদত হদব

হদয়দছ

পিামশথদকি কার্ থপরিরি (TOR) এি আদলাদক রবষয়গুদলা

কার্ থপরিরি অনুোযর

প্ররতদবেদন সুষ্পি ও সুরনরেিভাদব উদিি কিা হদয়দছ রক-না

প্ররর্যবেযন র্ে রবযির্ি

বস রবষদয় পুনিায় পিীক্ষা কিদত হদব

করা িযয়যে

প্ররতদবেদন রবরভন্ন বুদলট অনুদিদে োরড় (|) ব্যবহাি কিা

পররোজতন করা িযয়যে

হদয়দছ, এ বক্ষদত্র বসরমদকালন (;) ব্যবহািসহ বশষ লাইদনি
পূদব থি লাইদন বসরমদকালদনি পি ‘এবাং’ ব্যবহাি কদি
অনুদিেটি সমাদপ্তি রবষয়টি রনরিত কিদত হদব
২৩

িসড়া প্ররতদবেনটিি শদব্দি বানান ও বাকযগঠন আিও

পররোজতন ও সুেং ঠির্

রনর্ভথল/সুসাংগঠিত কিদত হদব

করা িযয়যে

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

তৃতীয় অধ্যায়: লা ল পর্ থাদলাচনা
প্ররতদবেদনি এই অধ্যাদয় আরর্ থক সম্পে সমন্বয় এবাং বভৌত উপাোন গুদলাি সাদর্ সাংরেি কার্ থকলাপসমুদহি
পরিদপ্ররক্ষদত প্রকদল্পি সামরগ্রক প্রিাব মূল্যায়ন কিা হদয়দছ। অধ্যায়টিদত জলবায়ু পররবর্তন ও অরিয াজযনর বতথমান
বপ্রক্ষাপট প্রকদল্পি পররকেনার সাদর্ প্রাসরঙ্গক রছল রকনা তাও অন্তর্ভথক্ত আদছ। এই অধ্যাদয় ক্রয় কার্ থক্রম মূল্যায়দনি
পাশাপারশ সিজরমন পরিেশথদনি লা ল বণ থনা কিা হদয়দছ।

৩.১ প্রকদল্পি প্রাসরঙ্গকতা ও আর্ থ-সামারজক বপ্রক্ষাপট রবদেষণ1
প্রকসের উযেেগুযলা রবযবচনায় সরযখ প্রকল্প পররকেনা ও নকশাি সাদর্ প্রকদল্পি অন্তর্ভথক্ত অঞ্চদলি বপ্রক্ষাপট এবাং
জাতীয় নীরত-রনদে থরশকাি প্রাসরঙ্গকতা র্াচাই করা িযয়যে র্া সমীক্ষা এলাকাি বপ্রক্ষাপট প্রকদল্পি লক্ষযমাত্রা অজথন
মূল্যায়ন কিদত এবাং সামরগ্রক প্রকদল্পি প্রভাব বণ থনা কিদত সহায়তা কসরযে। সমীক্ষাি অন্তর্ভথক্ত এলাকাি আর্ থ-সামারজক
বপ্রক্ষাপট রবদেষণ প্রাসরঙ্গকতা অজথদন সহায়ক হদয়দছ। এ বক্ষদত্র রবরভন্ন িিদণি জনসাংখ্যাতারিক রবষয় অন্তর্ভথক্ত কিা
হদয়দছ বর্মন, মারসক পারিবারিক আয় এবাং ব্যয়, রশক্ষা, বপশা, বয়স, এবাং অন্যান্য আর্ থ-সামারজক প্রসঙ্গ। প্রকসের
প্রাসরঙ্গকতা মূল্যায়দন প্রকযের যুরক্তসঙ্গতা এবাং উপদর্ারগতা উভয় রবষয়দকই রবদবচনা কিা হদয়দছ।
োররদ্রু েীো, উন্নয়দনি নাজুক অবস্থা এবাং স্থানীয় সিকাি ব্যবস্থা শরক্তশালী কিাি প্রদয়াজনীয়তা রবদবচনা কদি প্রকযের
বাস্তবায়ন এলাকা রনি তারি করা িযয়রেল। গ্রামীণ সড়ক এবাং সাংরেি অবকাঠাদমাি উন্নয়যনর দল স্থানীয় জনসািািদনি
জন্য কার্ থকি বারণজয এবাং সামারজক ও কল্যাণকি বসবাসহ সাইদলান আশ্রয়দকদের োযর্ র্াতায়দতি সুদর্াগ সৃরি িযব
বযল িারিা করা হদয়রছল। এসকল উন্নয়ন অর্ থননরতক সুদর্াগ ততরিদত এবাং োরিদ্রু রবদমাচদন সহদর্ারগতাি রভরিপ্রস্তি
সৃরি কিদব।
প্রকল্প অঞ্চলটি সাম্প্ররতককাদল ‘রসিি’ এবাং ‘আইলা’ এি মদতা এদকি পি এক আকরিক ঘূরণ থঝড় িািা মািাত্মকভাদব
ক্ষরতগ্রস্ত হদয়রছল। বসই ঘূরণ থঝড় োনবজীবন, সম্পরি এবাং গ্রামীণ অবকাঠাদমাদক মািাত্মকভাদব ক্ষরতগ্রস্ত কসর। শুধুোে
পুনরুদ্ধাদিি কমথসূরচর োধ্যযে এই অঞ্চদলি অর্ থনীরত পুনরুদ্ধাি ও স্বাভারবক কিাি জে পর্ থাপ্ত রছল না। অবকাঠাদমাগত
উন্নয়দন আিও রবরনদয়াদগি পাশাপারশ উপকূলীয় অঞ্চদল স্থানীয় জনগদণি জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন েক্ষমতার
উন্নরর্ কিাি প্রদয়াজন রছল।
ষষ্ঠ পঞ্চবারষ থক পরিকল্পনা (অর্ থবছি ২০১১-অর্ থবছি ২০১৫) কৃরষদক্ষদত্র উৎপােনশীলতাি বৃরদ্ধ, সদলি তবরচত্রয বাড়াদনা
এবাং গ্রামীণ অবকাঠাদমাদত জনসািািদণি ব্যয় বৃরদ্ধি প্রদয়াজনীয়তাি স্বীকৃরত বেয়। এই পরিকল্পনায় অর্ থননরতক বৃরদ্ধ
বজায় িািদত িায সুিক্ষা এবাং জলবায়ু প্রভাদবি সাদর্ অরভদর্াজদনি উপি বজাি বেওয়া হদয়রছল। এোড়া উপকূলীয়
বরিশাল রবভাদগি বভৌদগারলক অসুরবিাগুরল পূিদণ রবদশষ মদনাদর্াগ বেওয়া হদয়দছ। ষষ্ঠ পঞ্চবারষ থক পরিকল্পনায়
কৃরষদক্ষত্র, পরিদবশ, জলবায়ু পরিবতথন ও দুদর্ থাগ ব্যবস্থাপনায় েেরন্বর্ কমথসূরচ সনওয়ার কর্া বলা িযয়যে। র্াোড়া এই

1

প্রকল্প গ্রহদণি প্রাসরঙ্গকতা/দর্ৌরক্তকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়দনি েক্ষতা (Efficiency), প্রকদল্পি কার্ থকারিতা (Effectiveness) এবাং বটকসই
(Sustainability) সম্পদকথ পর্ থাদলাচনা, রবদেষণ ও মতামত প্রোন;
প্রকদল্পি রববিণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনি অবস্থা, অর্ থায়দনি রবষয়, প্রকদল্পি নাম, উদযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকািী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল,
অনুদমারেত ব্যয়, বছিরভরিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা রনব থাচদন বর্ৌরক্তকতাসহ সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ থাদলাচনা;
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পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবতথদনি রবরূপ পরিণরত বমাকাদবলায় আন্তজথারতক সম্প্রোদয়ি সহদর্ারগতায় কার্ থকি
পেদক্ষপগুরল অনুসন্ধান ও গ্রহণ করার কর্া উযেখ আযে।
উপদিাক্ত তথ্য রবদেষদণি উপি রভরি কদি এটি েষ্ট বর্, বটকসই আর্ ত-োোরজক প্রক্ষাপট ও জাতীয় নীরত অনুর্ায়ী
এই প্রকল্প বাস্তবায়ন যুরক্তসঙ্গত ও যুদগাপদর্াগী হদয়দছ র্া একই সাদর্ প্রাসরঙ্গক।
এই সমীক্ষায় প্রকল্পর্ভক্ত নমুনা এলাকাি আর্ থ-সামারজক বপ্রক্ষাপট জানদত সুরবিাযিা ী এবাং তাদেি পরিবাদিি সেেদেি
জনসাংখ্যাতারিক তথ্য (বর্মন বয়স, রলঙ্গ, রশক্ষাগত বর্াগ্যতা, বপশা এবাং পরিবাদিি আয় ইতযারে) সাংগ্রহ কিা হদয়দছ।
রলঙ্গ অনুপাত রবদেষণ কদি বেিা বগদছ বর্, নমুনা এলাকায় 69.7 শর্াংশ পুরুষ এবাং 30.3 শর্াংশ নারী সুরবিাদভাগী
িদয়দছ। রনম্নরলরিত গ্রা উিিোতাদেি বয়সের রবণ্যােযক প্ররর্ফরলর্ করযে; বর্িাদন বেিা র্াদি, 47.7 শর্াংশ
উিিোতা 21-35 বছি বয়সী। এছাড়াও, 36-59 বছি বয়সী উিিোতা রছল 42.7 শর্াংশ। এই প্রকদল্পি প্রিাব
মূল্যায়ন েেীক্ষায় র্াযটর অরিক বছি বয়সী উপকারযিা ীর েংখ্যা অর্ুন্ত নগণ্য (2.0%) রছল। প্রকল্প এলাকাগুযলাযর্
প্ররতটি পরিবাদিি প্রায় ৫ জন কযর সেে িদয়দছন র্া জাতীয় গদড়ি বচদয় ববরশ এবাং এি িািা প্রতীয়মান িয় বর্,
বাাংলাদেদশি উপকূলীয় অঞ্চদল উচ্চ জনসাংখ্যাি ঘনত্ব রবযমান।

2.0% 7.6%

মাধ্যরমক

25.9%

প্রার্রমক
স্নাতদকািি

42.7%

39.2%
1.2%

রনিক্ষি

9.9%

উচ্চ মাধ্যরমক

8.1%

স্বাক্ষি কিদত পাদি

47.7%

পড়দত ও রলিদত পাদি
স্নাতক

18-20

21-35

36-59

9.9%
2.2%
3.7%

60+

রচত্র 5- উপকারযিা ীযের বয়ে (বাযে) এবং রশক্ষা র্ স াগ্যর্া (িাযন)

এই েেীক্ষায় উিিোতাদেি রশক্ষাগত বর্াগ্যতাও সাংগ্রহ কিা হদয়রছল া রনদে থশ কদি বর্, ৩৯.২ শর্াংশ উিিোতা
প্রার্রমক রশক্ষা সম্পন্ন কদিদছ এবাং ২৫.৯ শর্াংশ উিিোতা মাধ্যরমক রবযালদয় অাংশ রনদয়দছ। সমীরক্ষত 595
সাংখ্যক উিিোতাি মদধ্য 19.8 শর্াংশ রনিক্ষি বা রনদজি নাম রলিাদত অপার রছল। জরিপ অঞ্চল রনরব থদশদষ বমাট
উিিোতাদেি মাত্র ১.২ শর্াংশ স্নাতদকািি রিরগ্রিািী বদল রচরিত হদয়দছ।
সািণী 1১ প্ররতটি পরিবাদি উপাজথনক্ষে সেদেি সাংখ্যানু ায়ী গড় মারসক আদয়ি অবস্থা রনদে থশ কিসে। সািণী বর্দক
বলা র্ায় বর্ প্রকদল্পি ববরশিভাগ পরিবাদিি (63.৩%) বকবলমাত্র একজন উপাজথনক্ষে সেে িদয়দছন বর্িাদন ৩77
টি পরিবাদিি মদধ্য ১৫4 টি পরিবাদিি মারসক আয় 10001-15000 টাকা এবাং 107 পরিবাদিি মারসক আয় 500110000 টাকা। প্রায় 25% পরিবাদি দু'জন উপাজথনপ্রাপ্ত সেে িদয়দছ র্াি মদধ্য 46 টি পরিবাি িদয়দছ র্ািা মাদস
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15001-20000 টাকা উপাজথন কদি এবাং ৪৩ টি পরিবাদি োরেক আদয়ি পরিমাণ 20000 টাকার অরিক। সািণী ১১
হদত এটি প্রতীয়মান বর্, পরিবাদি এদকি অরিক উপাজথনক্ষম ব্যরক্তি উপরস্থরত পরিবাদিি োরেক আয় রবযবচনায়
আশীব থােরূদপ কাজ কদি।
োরিী 11- প্রিাব উপাজতন েক্ষে খানা েেযের েঙ্খ্ুানু ায়ী খানার ড় োরেক আয়
উপাজতন েক্ষে
খানা েেযের েংখ্যা
0
1
2
3
4
5
6
সোট

খানার ড় োরেক আয়
5001-10000 100011500115000
20000

5000 এর
কে
1

সোট
20000 এর
অরিক

1

107
14

154
49
7
1

82
46
11
2

৩ (০.৫%)

১২১ (২০.৩%)

211 (৩৫.৫%)

141 (২৩.৭%)

33
43
28
9
4
2
119 (২০.০%)

1 (0.2%)
377 (63.3%)
152 (25.6%)
46 (7.7%)
12 (2.0%)
4 (0.7%)
3 (0.5%)
595 (100%)

রনযম্নাক্ত সািণী 1২ সুরবিাদভাগীদেি সপশা র্ রবোে প্রেশথন কিসে াযর্ সেখা াযে সব থারিক 24.4 শর্াংশ উিিোতা
গৃরহণী এবাং 11.3 শর্াংশ ব্যবসায় জরড়ত। পাশাপারশ 10.4 শর্াংশ অেক্ষ শ্ররমক রহসাদব কাজ কদি। বছাট ব্যবসা ও
েক্ষ শ্রদমি শতাাংশ র্র্াক্রদম ৯.7% এবাং ৮.৪%। এোড়াও রকছু সুরবিাদভাগী সিকািী চাকিী, ববসিকািী বসবা,
রিকশাচালক এবাং অদটাদমাবাইল গারড় চালক রহদসদব রনদয়ারজত আযে।
োরিী 12- সুরবিাযিা ীযের সপশা র্ বণ্টন
জররপকৃর্ সুরবিাযিা ীযের সপশা
ব্যবসা
রনভথিশীল
চালক
গাদমথন্টস কমথচািী
সিকারি চাকুরিজীবী
গৃরহণী
গৃহ পরিচারিকা
ববসিকািী চাকুরিজীবী
অন্যান্য
েক্ষ শ্ররমক
ক্ষুদ্র ব্যবসা
ছাত্র/ ছাত্রী
ববকাি
অেক্ষ শ্ররমক
ভযান বা রিকশাচালক
সোট

জররপকৃর্ সুরবিাযিা ীযের েংখ্যা (n) জররপকৃর্ সুরবিাযিা ীযের অনুপার্ (%)
67
11.3%
13
2.2%
18
3.0%
1
0.2%
11
1.8%
145
24.4%
18
3.0%
32
5.4%
72
12.1%
50
8.4%
58
9.7%
32
5.4%
4
0.7%
62
10.4%
12
2.0%
৫৯৫
১০০.০%
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৩.২ প্রকদল্পি অঙ্গসমূদহি বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ থক) পর্ থাদলাচনা2
এই পরিদিদে প্রকদল্পি লক্ষযমাত্রা ও অঙ্গরভরিক বাস্তবায়যনর তুলনামূলক পর্ থাদলাচনা কিা হদয়দছ। এদত প্রকদল্পি শুরু
বর্দক বছি রভরিক কমথপরিকল্পনা বাস্তবারয়ত হদয়দছ রক না তাি রববিণ িদয়দছ। প্রদতযক অদঙ্গি বছিরভরিক অর্ ত বিাে
ও সম্পে রববিদণি পরিমাদনি তুলনামূলক রবদেষণও কিা হদয়দছ। এই সমীক্ষায় প্রকদল্পি নরর্ ও েরললারে বর্মনঃ
অগ্রগরত প্ররতদবেন, বারষ থক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন সময়সূরচ ইতযারে পর্ থাদলাচনা কদি অঙ্গরভরিক প্রকদল্পি লক্ষযমাত্রা
রবদবচনায় বাস্তবায়যনর তুলনামূলক রবদেষণ কিা হদয়দছ।
এলরজইরি DANIDA এর উপযেষ্টাযের েিায়র্ায় এই প্রকযের রিে রনি তারি ও বাস্তবায়যনর জে রনযম্নাক্ত রবর্ায়রে
রবযবচনা কদিরছল:
1. সমস্ত প্রকে কা তক্রে স্থানীয় অংশীোর এবাং ইউরনয়ন পরিষদেি সাদর্ আদলাচনাপূব তক অন্তর্ভথক্ত িযব;
2. সমস্ত অবকাঠাযো র্ কাজ রজওরবি মারলকানািীন জরমদত রনরমথত হদব;
3. আইনী রবদিাি আযে এেন সকান জরম বা রবযমান অবকাঠাদমাসর্ প্রকদল্পি বকানও কা তক্রে পররচারলর্ হদব না;
4. প্রকযের রনব থারচত কা তক্রে উপকািদভাগীদেি জলবার্র়ু প্রিাব রবযবচনাপূব তক অরিয াজযনর েক্ষের্া বৃরিযর্
সহায়তা কিদব;
5. ঘূরণ থঝড় আশ্রয়যকযন্দ্রর সাদর্ যুক্ত িাস্তা, ঘূরণ থঝড় এবাং বন্যাি সময় স্থানীয় মানুষসক রবযশর্ কযর নেীি তীদিি কাদছ
ঘনবসরতপূণ থ বাসস্থান সর্যক চলাচসলর ব্যবস্থা করযব;
6. প্রকদল্পি আওতায় অবকাঠাযোগুযলাযর্ স্থানীয় প্রদতযদকি অযাদক্সস র্াকদব; এবং
7. এই প্রকল্পটি শ্রম চুরক্ত সরমরত (এলরসএস) এর োধ্যযে বাস্তবায়ন করা িযব। এলরসএস পুরুষ বা মরহলা রভরিক হদত
পাদি তদব বমাট শ্রম কা তরেবে অপরিবরতথত র্াকদব।
উপযরাক্ত রবর্ায়রে রবযবচনাপূব তক এই প্রকসের প্রািান কেতকাডগুযলা িযলা- মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিণ, ক্ষরতগ্রস্ত
গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন, ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ, রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ, বসচ অবকাঠাদমা
(কালভাট থা/ইউ-দেন) রনমথাণ, ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথাণ, িাল/কযাদনল পুন:িনন, সড়ক/ বাঁি িাদলি পার্শ্থঢাল
সাংিক্ষণ, বৃরিি পারন সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি িনন/ পুন:িনন, গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন, রনব থাহী প্রদকৌশলীি
েপ্তি বরি থতকিণ, বর্াক বিাে (ইউরনয়ন পরিষে ও স্থানীয় সিকাি শরক্তশালীকিণ, বৃক্ষদিাপন ও পরিচর্ থা, বমিামত ও
িক্ষণাদবক্ষণ (গ্রামীণ/ ইউরনয়ন সড়ক ব্রীজ/ কালিাট ত)।
প্রকদল্পি েোরি প্ররতদবেন পর্ থাদলাচনা কদি বেিা বগদছ বর্, প্রকসের সিৌর্ বাস্তবায়ন শর্িা েম্পন্ন িযয়যে। প্রকযের
ব্যয় বাবে ১৬৫৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাযের সপ্ররক্ষযর্ প্রকৃর্ ব্যয় ১৬৫৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা অরজতর্ িযয়যে া সোট বরাযের
৯৯.৯৬%। প্রকদল্পি ব্যয়বক িাজস্ব এবাং মূলিদন এই দুইিায ভাগ কিা হসয়রছল। বমাট মূলিন বিাে রছল 11500.75
লক্ষ টাকা। তদব প্রকল্পটিি এই খাযর্ ব্যয় িযয়যে 11499.64 লক্ষ, র্াি অর্ থ মূলিন ব্যসয়ি 99.99 শতাাংশ অরজথত
হসয়রছল। িাজস্ব ব্যসয়ি লক্ষযমাত্রা িিা হসয়রছল ৫০৯.২৫ লক্ষ টাকা। তদব প্রকৃত ব্যয় িযয়যে 5074.04 লক্ষ টাকা, র্াি

2

প্রকদল্পি অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতি (বাস্তব ও আরর্ থক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সািরণ/দলিরচদত্রি মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ থাদলাচনা;
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অর্ থ 99.90 শতাাংশ অজথন হসয়যে। রচে ৫ প্রকযের আরর্ তক লক্ষুোো ও প্রকৃর্ বাস্তবায়যনর তুলনামূলক রবযির্ি রনযে তশ
কযর।
11499.64
11500.75
12000.00
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2000.00
0.00

5074.04
5079.25

লক্ষযমাত্রা
বাস্তব

বাস্তব
লক্ষযমাত্রা
মূলিন ব্যয়
িাজস্ব ব্যয়

রচত্র 6- প্রকযের আরর্ তক লক্ষুোো ও প্রকৃর্ বাস্তবায়যনর তুলনামূলক রবযির্ি

প্রকদল্পি েোরি প্ররতদবেন পর্ থাদলাচনা কদি বেিা বগদছ বর্, প্রকসের সিৌর্ ও আরর্ তক বাস্তবায়ন প্রায় শর্িা েম্পন্ন
িযয়যে। রনদম্নাক্ত সািণীদত প্রকল্প প্ররর্টি কার্ থক্রম অনু ায়ী লক্ষুোোর পাশাপারশ বাস্তবায়যনর প্রকৃর্ অবস্থা উদিি কিা
হদলা।
োরিী 13- প্রকদল্পি বভৌত ও আরর্ থক বাস্তবায়যনর তুলনামূলক রববরি
ক্রমঃ অনুদমারেত সাংদশারিত রিরপরপ
নাং অনুর্ায়ী কাদজি তারলকা

একক

েংযশারির্ রিরপরপ
অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা
বাস্তব
আরর্ থক

প্রকৃত বাস্তবায়ন (লক্ষ
টাকায়)
বাস্তব
আরর্ থক

1.

মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/বাঁি উচুকিণ

রক.রম. ৩৮১.০০

৩৩৩৬.৪৫

৩৮১.০০

৩৩৩৫.৬৮

2.
3.

ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ণ
ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ

রক.রম. ৪৫.০০
রক.রম. ৪.৪১

১৫৩৩.৩৯
২৪২.১৮

৪৫.০০
৪.৪১

১৫৩৩.৩৮
২৪২.১০

4.
5.

রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ
বসচ অবকাঠাদমা (কালভাট থ/ইউ-দেন) রনমথাণ

রক.রম. ৩.১১
রম.
৫৩৯.০০

১৬৯.০৭
১৩৭৭.৪৩

৩.১১
৫৩৯.০০

১৬৯.০৭
১৩৭৭.৪০

6.

ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ঘাট রনমথাণ

টি

৫

৪১.৭৩

৫

৪১.৭০

7.
8.
9.

িাল/কযাদনল পুনঃিনন
সড়ক/বাঁি/িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ
বৃরিি পারন সাংিক্ষদনি জন্য পুকুি িনন

রক.রম. ৬২.০০
রম.
২১০০.০০
টি
৪০

৯৬৯.৫০
১৬২.১২
৬৩০.১৭

৬২.০০
২১০০.০০
৪০

৯৬৯.৫০
১৬২.১০
৬৩০.১৩

10.

গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন

টি

৪৩

৭৬৫.২৬

৪৩

৭৬৫.২৬

11.

রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ

টি

৫

১৩৪০.৫০

৫

১৩৪০.৫০

12.

বর্াক বিাে (ইউরনয়ন পরিষে ও স্থানীয়
সিকাি শরক্তশালী কিণ)

টি

২৬

২৬০.০০

২৬

২৬০.০০

13.

বৃক্ষ বিাপন ও পরিচর্ থা

রক.রম. ১৪২.২২

২৬৭.৭৭

১৪২.২২

২৬৭.৭৬

30

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
ক্রমঃ অনুদমারেত সাংদশারিত রিরপরপ
নাং অনুর্ায়ী কাদজি তারলকা

একক

েংযশারির্ রিরপরপ
অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা
বাস্তব
আরর্ থক

প্রকৃত বাস্তবায়ন (লক্ষ
টাকায়)
বাস্তব
আরর্ থক

14.

র্ানবাহন ও র্ন্ত্রপারত ক্রয়

বর্াক

-

৪০৫.১৮

-

15.
16.

ভূরম অরিগ্রহণ
রসরি ভযাট

বর্াক
বর্াক

-

০.০০
০.০০

০.০০
০.০০

17.

জনবল

বর্াক

-

১৮১.৬২

১৮১.৩৮

18.

সিবিাহ ও বসবা

বর্াক

-

৩৬৯৯.৪৫

৩৬৯৭.১৭

19.

বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ (গ্রামীণ/ইউরনয়ন
সড়ক/রব্রজ/কালভাট)

রক.রম. ৪৫

৯৫৫.৮৫

৪৫

৯৫৪.২৬

20.

বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ (মটি র্ানবাহন,
আসবাবপত্র ওঅর স, করম্পউটাি,
ইরঞ্জরনয়রিাং র্ন্ত্রপারত এবাং অন্যান্য বমিামত।

বর্াক

-

২৪২.৩৩

-

২৪১.২৩

21.

র রজকযাল কনটিনদজরন্স
প্রাইস কনটিনদজরন্স

বর্াক
বর্াক

-

০.০০
০.০০

-

০.০০
০.০০

21.

সোট

১৬৫৮০.০০

৪০৫.০৬

১৬৫৭৩.৬৪

প্রকযের ব্যয় বাবে ১৬৫৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাে ও প্রকৃর্ ব্যয় ১৬৫৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রকযের সোট ব্যযয়র
১০৭২৮.৩৫ লক্ষ টাকা রজওরব বরাে এবং ৫৮৫১.৬৫ লক্ষ টাকা প্রকযের োিায্য খার্/ িুারনিা সর্যক প্রাি। অর্এব,
সোট বরাযের ৯৯.৯৬% ব্যয় িযয়যে া েযন্তার্জনক। এখাযন উযেখ্য স , প্রকসের সোট বরাযের প্রায় ৭৭ শর্াংশ পূর্ত,
সেরাের্ ও রক্ষিাযবক্ষযির কাযজ ব্যয় িযয়যে স খাযন ২৩ শর্াংশ প্রকযের জনবল ও পিামশথকদেি ববতন-ভাতারে
িাদত ব্যয় হয়।

৩.৩ প্রকদল্পি ব্যবস্থাপনা পর্ থাদলাচনা3
এই প্রকল্পটি স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল অরিেপ্তি (এলরজইরি) প্ররতরষ্ঠত একটি প্রকে সহায়তা ইউরনট (রপএসইউ) িািা
বাস্তবায়ন কিা হদয়রছল। প্রকল্প পরিচালক এবাং েংরিষ্ট কমীিা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কদিরছদলন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন
িণ্ডকালীন েেযয়র জে DANIDA কর্ততক উপযেষ্টা রনযুক্ত রেযলন র্ািা প্রকে সহায়তা ইউরনটসক রবরিন্নিাযব

3

প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয বক্ষদত্র) অর্ থ বিাে, অর্ থ ছাড়, রবল পরিদশাি ইতযারে রবষদয় তথ্য-উপাদিি পর্ থাদলাচনা; এছাড়া রিরপরপ-দত বছি
রভরিক কমথ পরিকল্পনা ও অর্ থ চারহোি প্রাক্কলন বর্ৌরক্তকতা এবাং প্রকদল্পি শুরু হদত কমথ পরিকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ রকনা তা পিীক্ষা
কিা। পরিকল্পনাি সাদর্ ব্যতযয় ঘটদল তা রচরিত কদি প্ররতকাদি পিামশথ এবাং ভরবষ্যদতি জন্য সুপারিশ প্রোন;
প্রকদল্পি ঝরুঁ ক অর্ থাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকথত রবরভন্ন সমো বর্মন: অর্ থায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ থ ও বসবা ক্রয়/সাংগ্রদহি বক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায়
অেক্ষতা ও প্রকদল্পি বময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারেি কািণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ;
প্রকদল্পি আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ থ ও বসবা সাংগ্রদহি (Procurement) বক্ষদত্র রবযমান আইন ও রবরিমালা (রপরপআি, উন্নয়ন সহদর্াগীি গাইি
লাইনস ইতযারে) প্ররতপালন কিা হদয়দছ রক না তা পর্ থদবক্ষণ ও পর্ থাদলাচনা (এদক্ষদত্র পত্র প্ররক্রয়কিণ ও মুল্যায়ন পর্ থাদলাচনা; রিরপরপদত বরণ থত ক্রয়
কার্ থক্রদমি প্যাদকজসমূহ ভাঙ্গা হদয়দছ রকনা, ভাঙ্গা হদল তাি কািণ র্াচাই এবাং র্র্ার্র্ কতৃথপদক্ষি অনুদমােনক্রদম হদয়দছ রকনা তা পিীক্ষা কিা
প্রদয়াজন); প্রকদল্পি আওতায় সৃি সুরবিারে (পণ্য, অবকাঠাদমা ও বসবা) পরিচালনা এবাং িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুষারঙ্গক রবষয়রে
রবদেষণ;
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রেকরনদে থশনা রেদয়রছদলন। প্রকদল্পি সমস্ত রিেগুযলা শ্রম চুরক্ত সরমরত (এলরসএস) এর মাধ্যদম বাস্তবায়ন কিা হদয়রছল।
কাজগুরল বাস্তবায়দনি প্রদয়াজনীয়তা রবযবচনায় এলরসএস গ্রুদপ পুরুষ এবাং মরহলা উভদয়িই উপরস্থরত রছল।
প্রকে পররচালযকর অনুদমােনপূব তক উপদজলা প্রদকৌশলী এলরসএসদক চুরক্ত প্রোন কদিন। এলরজইরি’ি সরট রশরিউল
তুলনায় রনমথাণ সামগ্রীি মূল্য ববরশ িযল উপদজলা প্রদকৌশলী, রনব থাহী প্রদকৌশলী এবাং উপদজলা েিপত্র মূল্যায়ন করমটিি
অনুদমােদন রিেগুযলাযক পুনরায় রবযবচনা করা িযর্া। প্রকদল্পি বাস্তবায়নকালীন েেযয় উপদজলা প্রদকৌশলী রনমথাণ কাজ
তোিরক ও গুণগত মান রনরিত কদিন। উপদজলা প্রদকৌশলী প্রকদল্পি কাজ বাস্তবায়ন এবাং প্রকদল্পি পরিকল্পনা, বাস্তব
ও আরর্ থক অগ্রগরত প্ররতদবেন রনব থাহী প্রদকৌশলী ও প্রকে পররচালযকর রনদে থশনা সেযন েম্পন্ন কদিন।
প্রকযের Technical Advisor েল কাযজর র্োররক ও রবরিন্ন রবর্যয় স েন Income Generation Activities (IGA),
জলবায়ু পরিবতথন, মানবারিকাি, প্রকে বাস্তবায়যনর প্ররশক্ষণ রেযয়যেন া এলরসএদসি সক্ষমতা বৃরি কযর। এলরসএদসি
মাধ্যদম সিাসরি কাজগুরল বাস্তবারয়ত িয়যে স খাযন TA পরিচালনা সাংস্থা রহসাদব কাজ কদিসে। DANIDA একজন
আন্তজথারতক উপযেষ্টা িািা 32 সপ্তাদহি জন্য প্রকে বাস্তবায়যন েিায়র্া প্রোন কদিরছল। এলরজইরি ইরঞ্জরনয়ািিা
প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি প্ররতটি পর্ থাসয় জরড়ত রছদলন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি জন্য ব্যবহৃত প্রযুরক্ত সহজ িওয়ায়
এলরজইরির স্থানীয় কমীিা রনদজিাই সমস্ত কাজ পরিচালনা কদিরছদলন।
রনমথাণ কাদজি জন্য শ্রমরনিতর প্রযুরক্ত ব্যবহৃর্ হসয়রছল র্াি ফযল স্বল্প বময়াবে ১.১০ রমরলয়ন কেতরেবযের সাংস্থান িয়
স খাযন ১৫০০০ এর েযধ্য ববরশিভাগ রনঃস্ব মরহলাদেি জন্য বরাে রছল। এোড়াও িক্ষণাদবক্ষণ এবাং পরিচালনা
কার্ থক্রম েীঘ থদময়াবে কমপদক্ষ 10% কমথসাংস্থাদনি সুদর্াগ সৃরি কদি।
প্রকে পররচালক েক্ষর্ার োযর্ এই প্রকে বাস্তবায়ন েম্পন্ন কযরযেন। পণ্য বা বসবা ক্রযয়র সক্ষযে সকানরকে েেো
িয় রন। র্াোড়া এলরেএে এর োধ্যযে রনেতাি কাজ েম্পন্ন করায় সকান জটিলর্াও দর্রর িয় রন। এোড়া প্রকে
বাস্তবায়নকালীন প তযবক্ষন ও পররবীক্ষি গুরুত্ব েিকাযর করার েরুন েফলর্ার োযর্ প্রকে েোি করা েম্ভব িযয়যে।
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৩.৪ পণ্য, কার্ থ ও বসবা ক্রয় সাংক্রান্ত পর্ থাদলাচনা
বতথমান সমীক্ষাি কার্ থপরিরিদত প্রকদল্পি আওতার্ভক্ত প্যাদকজগুদলাি পণ্য সাংগ্রদহি পদ্ধরত (েিপত্র আহবান,
সুরনরে থিকিণ /টিওআি, রবওরকউ, েিপদত্রি মূল্যায়ন, অনুদমােন পদ্ধরত, চুরক্ত সম্পােন ইতযারেদত রপরপএ ২০০৬ এবাং
রপরপআি ২০০৮ এ বরণ থত রবরিমালা র্র্ার্র্ভাদব অনুসিণ কিা হসয়যে রকনা পরিবীক্ষণ কিা এবাং পূব থরনি থারিত সূচক
অনুসাদি ক্রয় সম্পরকথত কার্ থক্রম রবদেষণ কিাি কর্া িদয়দছ। সমীক্ষা েলটি সমস্ত ক্রয় সাংক্রান্ত েরলল পর্ থাদলাচনা, ক্রয়
প্ররক্রয়া মূল্যায়ন কিাি লদক্ষয েিপত্র বিটা শীট, েিপত্র মূল্যায়ন প্ররতদবেন, প্রেি রবজ্ঞরপ্ত, চুরক্ত পত্র, কার্ থাদেশ সাংগ্রদহি
জন্য সাংরেি কমথকতথাদেি সাদর্ সাক্ষাৎ কদিদছ। প্রাপ্ত তদথ্যি রভরিদত এই অনুদিদে ক্রয় সাংক্রান্ত রবষয়ারে রনরবড়ভাদব
রবদেষণ কিা হদয়দছ। এছাড়া রিরপরপদত উদিি কিা প্যাদকজ বমদন পণ্য বা কার্ থ বসবা ক্রয় কিা হদয়দছ রকনা তা
র্াচাইসহ প্যাদকজ রবভক্ত কিা হদল এি র্র্ার্র্ কািণ সমূহ এই সমীক্ষায় অন্তর্ভথক্ত কিা হদয়দছ।

৩.৪.১ পণ্য ক্রয় সাংক্রান্ত মূল্যায়ন
োরিী 14- পণ্য ক্রয় পিরর্ ও প তযবক্ষি
প্যাদকজ নাং
GD 1
GD 1
GD 12
GD 1
GD 10
GD 5
GD 3
GD 5
GD 4
GD 3

GD 10
GD 10
GD 40

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি ক্রয়কৃর্ প্যাদকদজি
রববিণ
পরিবহন র্ানবাহন (রজপ)
পরিবহন র্ানবাহন (রপকআপ)
পরিবহন র্ানবাহন (দমাটি সাইদকল)
ইরঞ্জন বনৌকা
ইরঞ্জরনয়ারিাং সিঞ্জাম (দিাি বিালাি, জরিপ সিঞ্জাম,
পিীক্ষাগাি সিঞ্জাম)
করম্পউটাি বসট / রবরভন্ন অাংশ
করম্পউটাি স টওয়ুার
অর স সিঞ্জাম
আসবাবপত্র
তবদুযরতক সিঞ্জাম (দসৌি রবদুযৎ / বজনাদিটি)
িাকঘি, বটরলদ ান, রবদুযৎ, অর স িাড়া
বপদট্রাল এবাং লুরব্রদকন্টস
মুদ্রণ ও প্যাদকরজাং, বিশনারি, ইউরন মথ, বই,
সাংবােপত্র ও ম্যাগারজন
করম্পউটাি গ্রাহযদর্াগ্য, রবরবি ব্যয়
বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ এবাং পুনব থাসন (দমাটি
গারি, আসবাবপত্র, অর স এবাং করম্পউটাি
সিঞ্জাম, অর স িক্ষণাদবক্ষণ, ইরঞ্জরনয়ারিাং সিঞ্জাম
/ পিীক্ষাগাি সিঞ্জাম এবাং রবরবি)

ক্রয় পদ্ধরত

ব্যয় (লাি টাকায়)

িযারনিা গাইিলাইন
িযারনিা গাইিলাইন
িযারনিা গাইিলাইন

69.26
93.88
43.88
3.98
74.77

RFQ

িযারনিা গাইিলাইন
িযারনিা গাইিলাইন
RFQ

িযারনিা গাইিলাইন
িযারনিা গাইিলাইন
িযারনিা গাইিলাইন
DPM
DPM
DPM/ িযারনিা গাইিলাইন
RFQ
DPM/ িযারনিা গাইিলাইন

33.13
2.98
17.81
16.10
49.89
13.32
85.30
56.95
85.18
242.33

পণ্য সাংগ্রদহি বমাট মূল্য 888.26

প্রকদল্প কার্ থ, পণ্য ও বসবা ক্রয় কিাি বক্ষদত্র বটন্ডাি সাংক্রান্ত কার্ থকলাপ িযারনিা ও রপরপআি 2008 রবরি অনুসিন
কিা হদয়দছ। এই প্রকযের সবরশরিা পণ্য ক্রযয়র প্যাযকজ েমূি িযারনিা াইিলাইন অনুেরি কযরযে। প্রকে
পররচালযকর োযর্ সাক্ষাৎকাদি রর্রন জারনযয়যেন, পণ্য ক্রযয়র প্ররর্টি প তাযয় রিরপরপর রনযে তশনা অনুেরি করা িযয়যে।
এযক্ষযে বড় স েব প্যাযকজ রযয়যে সেগুযলা িারনিা কর্ততক েংগ্ররির্ িযয়যে। পরিবহন র্ানবাহন স েন রজপ, রপকআপ,
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প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

বমাটি সাইদকল, ইরঞ্জন বনৌকা এই প্রকে সেয়াে পরবর্ীকালীন েেযয় Climate Resilient Rural Infrastructure
Project (CRRIP) প্রকযে অন্তভূতক্ত করা িযয়রেল স যিতু িযারনিা পরবর্ীযর্ এই প্রকযে োর্া েংস্থা রিযেযব েংযুক্ত

রেল। রনমথাি কাজ র্র্ার্র্ রনদে থরশকা অনুসিন পূব থক রনমথান সামগ্রী মালামাদল র্র্ার্র্ গুণাগুণ রবদেষণ কদি নকশাি
রভরিদত এলরসএস করমটি িািা বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ। র্যব রকছু রকছু পণ্য ক্রযয়র তারিি েংযশারির্ DPP বত প্রস্তারবত
তারিিগুরল অনুসিণ কদি না। প্রকে পররচালযকর োযর্ সাক্ষাৎকাদি রর্রন জারনযয়যেন স েকল পণ্য ক্রয় রপরপআর এ
উযেরখর্ রবরি-রনযে তশেমুি অনুেরন কযরই ক্রয় করা িযয়যে। জরিপ সিঞ্জাম, অর স সিঞ্জাে, করম্পউটাি বসট,
তবদুযরতক সিঞ্জাসের রকছু রকছু পণ্য এলরজইরি এর প্রিান কা তালয়, সজলা ও উপযজলা কা তালযয় ব্যবিার করা িযে।
প্রকযের েোরি প্ররর্যবেন ও প্রকে পররচালযকর সাক্ষাৎকাদি প্রাি র্যের রিরিযর্ এই রবযির্ি করা িযয়যে।

৩.৪.২ কার্ থ ও বসবা ক্রয় সাংক্রান্ত মূল্যায়ন4
প্রকদল্পি রিরপরপি পর্ থাদলাচনা বর্দক এটি স্পি বর্ প্রকদল্পি অিীদন কাজ এবাং বসবা উভয়ই সাংগ্রহ কিা হয়। এলরজইরি
রশরিউল অনু ায়ী ওয়াকথ প্যাদকজ আইদটমগুযলার মূল্য রনি তারি হওয়ায় রনমথাণ সামগ্রীগুরল আলাোভাদব ক্রয় করা হয়রন।
রপরসআি অনুসাদি, বমাট ২.০০ বকাটি টাকাি উপদি চুরক্ত মূল্য প্রাপ্ত কাদজি প্যাদকজ রযয়যে ১ টি। রনদম্নাক্ত সািণীদত
রসরভল ওয়াকথদসি চুরক্তি তারলকা িদয়দছ র্াি চুরক্ত মূল্য ২.০০ বকাটি টাকাি উপদি।
োরিী 15- ক্রয় পিরর্ রনরীক্ষা (কাজ)
প্যাদকজ নাং

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি ক্রয়কৃর্ প্যাদকদজি
রববিণ
কাজ

1
2
এলরসএস কতৃথক রসরভল ওয়াকথস রনমথাণ
মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিণ
WD 389
ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন
WD 53
ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ
WD 4
রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ
WD 4
বসচ অবকাঠাদমা (কালভাট থা/ইউ-দেন) রনমথাণ
WD 120
ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথাণ
WD 5
WD 70
WD 35
WD 100
WD 46

িাল/কযাদনল পুন:িনন
সড়ক/বাঁি িাদলি পাশথঢাল সাংিক্ষণ
বৃরিি পারন সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি িনন/পুন:িনন
গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন

ক্রয় পদ্ধরত

ব্যয় (লাি টাকায়)

৩

৪

DPM
DPM
DPM
DPM
DPM
DPM

3336.45
1533.39
242.18
169.07
1377.43
41.73

DPM
DPM
DPM
DPM

969.50
162.12
630.17
765.26

4

প্রকদল্পি আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ থ ও বসবা সাংগ্রদহি (Procurement) বক্ষদত্র রবযমান আইন ও রবরিমালা (রপরপআি, উন্নয়ন সহদর্াগীি
গাইি লাইনস ইতযারে) প্ররতপালন কিা হদয়দছ রক না তা পর্ থদবক্ষণ ও পর্ থাদলাচনা (এদক্ষদত্র পত্র প্ররক্রয়কিণ ও মুল্যায়ন পর্ থাদলাচনা; রিরপরপদত বরণ থত ক্রয়
কার্ থক্রদমি প্যাদকজসমূহ ভাঙ্গা হদয়দছ রকনা, ভাঙ্গা হদল তাি কািণ র্াচাই এবাং র্র্ার্র্ কতৃথপদক্ষি অনুদমােনক্রদম হদয়দছ রকনা তা পিীক্ষা কিা
প্রদয়াজন); প্রকদল্পি আওতায় সৃি সুরবিারে (পণ্য, অবকাঠাদমা ও বসবা) পরিচালনা এবাং িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুষারঙ্গক রবষয়রে
রবদেষণ;
প্রকদল্পি আওতায় সাংগৃরহত পণ্য, কার্ থ ও বসবা সাংরেি ক্রয়চুরক্তদত রনি থারিত বস্পরশর দকশন BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয়
পরিবীক্ষণ/র্াচাইদয়ি মাধ্যদম সাংগ্রহ কিা হদয়দছ রকনা বস রবষদয় পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ
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প্যাদকজ নাং

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি ক্রয়কৃর্ প্যাদকদজি
রববিণ
কাজ

ক্রয় পদ্ধরত

ব্যয় (লাি টাকায়)

WD 5

রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ - 5 টি
(বরিশাল, পটুয়ািালী, বিগুনা, বনায়ািালী ও লক্ষ্মীপুি
বজলা)
বর্াক বিাে (ইউরনয়ন পরিষে ও স্থানীয় সিকাি
শরক্তশালীকিণ)
বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ (গ্রামীণ/ইউরনয়ন
সড়ক/রব্রজ/ কালথভাট)
বৃক্ষ বিাপন ও পরিচর্ থা

OTM

1340.50

DPM

260.00

DPM

955.85

DPM

267.77

WD 49
WD 54
WD 71

বমাট 12031.42

প্রকে ক্রয় েংক্রান্ত কা তক্রে রপরপআর ২০০৮ অনু ায়ী েম্পন্ন করা িযয়যে। প্রকে েোরি প্ররর্যবেন অনু ায়ী স
প্যাযকজটি ২ সকাটি টাকার উযিত ক্রয় করা িযয়যে র্া রনম্নরূপ।
ক্রযয়র রববরি
(প্যাদকদজি রবরবিণ)

েরপযের মূল্য (সকাটি টাকায়)
রিরপরপ
চুরক্ত মূল্য
অনু ায়ী

বররশাল সজলার এলরজইরি
অরফে িবন েম্প্রোরি
প্যাযকজ নং- CCAP/

11.55

11.55

েরপযের র্াররখ
েরপে
চুরক্ত
আিবাযনর
স্বাক্ষযরর
র্াররখ
র্াররখ
18/08/15
03/03/16

েোরির র্াররখ
চুরক্ত অনু ায়ী বাস্তব
30/06/17

30/06/17

Building/ Bari-01

োরিী 16- বসবা ক্রয় পিরর্ ও প তযবক্ষি
প্যাদকজ নাং

1
SD 1
SD 1

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি
ক্রয়কৃর্ প্যাদকদজি রববিণ
বসবা
2
আন্তজথারতক পিামশথোতা, টিএ /
সহায়তা / খডকালীন কমী সহ
অপাদিশনাল ব্যয়
গদবষণা, পর্ থদবক্ষণ এবাং মূল্যায়ন
প্রারতষ্ঠারনক কযাপারসটি রবরল্ডাং
(এলরজইরি এবাং টিএ িা ,
এলরসএস সেে, ইউরপ বচয়ািম্যান
/ সেে এবাং অন্যান্যদেি জন্য
স্থানীয় এবাং আন্তজথারতক প্ররশক্ষণ)
এলরসএস কযাপারসটি রবরল্ডাং
(কার্ থকিী সাক্ষিতা এবাং আইরজএ
প্ররশক্ষণ)

ক্রয় পদ্ধরত

আনুমারনক ব্যয়
(লাি টাকায়)

পর্ থদবক্ষণ

৩
Danida কতৃথক
রনদয়াগ

৪
2078.68

Danida কতৃথক
রনদয়াগ
SSS

44.96

৫
এই প্রকদল্পি অিীদন কাজ
কিা পিামশথোতা (টিএ
কমীিা) এবাং প্রকারর রর
উপদেিা সিাসরি Danida
কর্ততক রনযুক্ত রছদলন।

SSS

456.86
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প্যাদকজ নাং

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি
ক্রয়কৃর্ প্যাদকদজি রববিণ
বসবা
বসরমনাি / সদম্মলন
জরিপ

ক্রয় পদ্ধরত

আনুমারনক ব্যয়
(লাি টাকায়)

SSS
SSS

80.00
3.25

পর্ থদবক্ষণ

বমাট 3366.50

উপযজলা প্রযকৌশলীর োযর্ রনরবড় োক্ষাৎকাযর রর্রন েেীক্ষা েলযক জারনযয়যেন স , রনমথাি কাজ র্র্ার্র্ রনদে থরশকা
অনুসিন পূব থক রনমথাি সামগ্রী মালামাদল র্র্ার্র্ গুণাগুণ রবদেষণ কযর নকশাি রভরিদত এলরসএস করমটি িািা বাস্তবায়ন
কিা িযয়যে। প্রকদল্প পণ্য ও বসবা ক্রয় কিার সক্ষযে বটন্ডাি সাংক্রান্ত কার্ থকলাপ ও জটিলতা রছল না। পাকা কাদজি
মালামাল এলরসএস সভাপরত, বসদক্রটারি ও এলরসএস অর সাি, বর্ৌর্ভাদব ক্রয় কদিন এবং র্া িক্ষণাদবক্ষদণি োরয়ত্ব
এলরসএস সভাপরত ও বসদক্রটািীর উপর েস্ত রেল।
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৩.৫ প্রকদল্পি লক্ষয অনুর্ায়ী প্রভাব মূল্যায়ন
এই প্রকসের ৩৮১ রকযলারেটার মাটিি িাস্তা ও অোে গ্রােীি েড়যকর উিয়পাযশ ২ রকযলারেটার জায় া জুযড় ারা
বেবােরর্ আযে র্ারা েকযলই এই প্রকে বাস্তবায়যনর কারযি সুরবিা সিা করযে। প্রভাব মূল্যায়যনর জন্য, দেবচয়যনর
রভরিদত প্রকদল্পি প্ররতটি অঞ্চল বর্দক েব তযোট 595 জন উিিোতা রনব থাচন কিা হসয়রছল। একইোযর্ ববরশিভাগ
উিিোতা স্থানীয় বারসো হওয়ায় তািা প্রকদল্পি সাদর্ সম্পরকথত তথ্য এবাং প্রকল্প সর্যক প্রাি সুরবিা ও এর প্রভাব
সম্পরকথত তথ্য রেযর্ সপযররেযলন। ঘূরণ থঝড় আশ্রয় বকে এবাং গ্রামীণ বাজাি/ সামারজক প্ররতষ্ঠাদন অরি ম্যর্ার
(এযক্সরেরবরলটি) উন্নয়ন; স্থানীয় িালগুরলি রনষ্কাশন ক্ষমতা বৃরদ্ধ; বন্যা িক্ষা বাঁিগুরলি েক্ষমতা বৃরি; ঝদড়ি তীব্রতাি
পদি রবদশষত সুযপয় পারনর রবকল্প উৎস; এবং এলরসএস কমীদেি দুদর্ থাদগি প্রস্তুরত এবাং আয় বৃরদ্ধি রবষদয় জ্ঞান বৃরদ্ধ;
এই ফলাফলগুযলাযক অজতযনর োযপযক্ষ জলবায়ু অরিয াজন প্রকেটি বাস্তবায়ন করা হদয়রছল। োঠ প তাযয়র েেীক্ষা
সর্যক প্রাি র্ে উপাযির রিরিযর্ প্রকে বাস্তবায়ন পরবর্ী েেযয় এর প্রিাবগুযলা রনযম্ন আযলাচনা করা িযলা।

3.5.1 জলবায়ু সহনশীল কাঠাদমাগত উন্নয়ন
ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন, ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ, রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ)
এই কা তক্রযের আওর্ায় গ্রােীি প তাযয় 45 রক. রে. ক্ষরতগ্রস্ত ইযটর রাস্তা েংিার, ইউরনয়ন প তাযয় 4.41 রক. রে. পাকা
রাস্তা এবং প্রকে আওর্াভুক্ত উপযজলােমূযি ৬ রক. রে. রেযেন্ট কংরক্রট এর রাস্তা েংিার করা িযয়যে। রাস্তার োেরগ্রক
উন্নয়যন রাস্তার পাযশ বাঁি রনেতাি, Herring Bone Bond (HBB) বা Concrete Cement (CC) ব্লক দ্বারা রাস্তার
উপররিায েংিার করা িযয়যে। বোবস্থার কর্া রবযবচনা কযর রাস্তার উচ্চর্া বৃরি করা িযয়যে। জলবায়ু েিনশীল
রাস্তা রনেতাযির জে েযব তাচ্চ ফ্ল্ুাি সলযিল সর্যক ৩০০ রেরে রিযেযব পূযব তর রনেতািকৃর্ রাস্তার উপর মূল নকশা অনু ায়ী
েংিার করা িযয়যে এবং এযক্ষযে সকান নতুন রাস্তা রনেতাি করা িয়রন। রনব তারচর্ রাস্তাগুরল মূল বাজার/ োযকতযট কৃরর্পণ্য
েরবরাি বা োইযলান সেন্টাযর ার্ায়াযর্র েংয া স্থাপন কযরযে।
রাস্তা েংিাযরর ফলস্বরূপ েংরিষ্ট এলাকাবােীর নানারবি সুয া সুরবিা বৃরি সপযয়যে। ৯৯.১ শর্াংশ উিরোর্া েযন
কযর রাস্তা েংিাযরর ফযল চলাযফরা সুরবিজনক িযয়যে। এোড়াও ৭৬.৬ শর্াংশ উিরোর্া জারনযয়যেন রাস্তা
েংিাযরর ফযল আশ্রয়যকযন্দ্র াওয়া আরও সুরবিাজনক িযয়যে, ৬৯.২ শর্াংশ উিরোর্া েযন কযর এর ফযল
রচরকৎোযকযন্দ্র াওয়া েিজ িযয়যে। অোে সুরবিােমূযির েযধ্য কেতযক্ষযে েিজ ার্ায়র্, জরের মূল্য বৃরি,
রশক্ষাপ্ররর্ষ্ঠাযন রশক্ষার্ীযের উপরস্থরর্ বৃরি উযেখয াগ্য।
োরিী 17- রাস্তা রনেতাি, সেরাের্ বা উন্নয়যনর ফযল প্রাি সুরবিা
িাস্তা রনমথাণ, বমিামত বা উওন্নয়দনি দল প্রাপ্ত সুরবিা
চলাদ িাি সুরবিা
ব্যবসা-বারনদজযি সুরবিা
কমথস্থদল বপৌছাদত সুরবিা
দুঘ থটনাি ঝরুঁ ক কদমদছ
উপাজথন বৃরদ্ধ
আশ্রয়দকদে সুরবিাজনক গমন
রচরকৎৎসাদকদে সুরবিাজনক গমন
সদলি ক্ষরত কম হয়
কমথসাংস্থান হদয়দছ/বৃরদ্ধ বপদয়দছ
37

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

212
48
111
98
68
164
148
44
53

99.1
22.4
51.9
45.8
31.8
76.6
69.2
20.6
24.8

বমাট উিিোতাি সাংখ্যা

214
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িাস্তা রনমথাণ, বমিামত বা উওন্নয়দনি দল প্রাপ্ত সুরবিা
রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন রশক্ষার্ীদেি উপরস্থরত বৃরদ্ধ

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

101

47.2

113
59

52.8
27.6

জরমি মূল্য বৃরদ্ধ বপদয়দছ
নেী ভাঙন প্ররতদিাি

বমাট উিিোতাি সাংখ্যা

২০১৪ োযলর পূযব ত এবং ২০১৭ োযলর পযরর অবস্থার েযধ্য তুলনামূলক রবযির্ি কযর সেখা ায় স , ২০১৭ োযলর পর
কেতযক্ষযে বা রশক্ষাপ্ররর্ষ্ঠাযন ার্ায়াযর্র ড় প্রয়জনীয় েেয়, উপযজলা শিযর ার্ায়াযর্র ড় প্রসয়াজনীয় েেয় এবং
বাজাযর ার্ায়াযর্র ড় প্রদয়াজনীয় েেয় ২০১৪ োযলর তুলনায় প্রায় অযি তক কযে র যয়যে ।

সময় (রমরনট)

৯৭.৮

৫২.৮
২৬.৯

১৩.৯

২০১৪ সাদলি পূদব থ

২৭.২

১৪

২০১৭ সাদলি পি
কাদজ বা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন
র্াতায়দত গড় প্রয়দজানীয় উপদজলা শহদি র্াতায়দত
গড় প্রয়দজানীয় সময়
সময় (রমরনট)
(রমরনট)

বাজাদি র্াতায়দত গড়
প্রয়দজানীয় সময় (রমরনট)

রচত্র 7- ২০১৪ োযলর পূযব ত ও ২০১৭ োযলর পযর ার্ায়যর্র েেযয়র তুলনামূলক রবযির্ি
োরিী 18- রাস্তা রনেতাযির ফযল আরর্ তকিাযব লািবান িওয়া
িুা
N (েংখ্যা)

না

% (শর্করা)

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

রাস্তা রনেতাযির ফযল ব্যবোর সুয া বৃরি

146

68.22%

68

31.78%

রাস্তা রনেতাযির ফযল আরর্ তকিাযব লািবান
িওয়া

150

70.09%

64

29.91%

উপদিি সািণী বর্দক বেিা র্াদি বর্, িাস্তা রনমথাসিরি দল 70.09 শর্াংশ মানুষ আরর্ থকভাদব লাভবান হদয়দছ। 99.3
শর্াংশ েযন কযর িাস্তাি দল ার্ায়াযর্র ব্যয় পূযব তর তুলনায় হ্রাে সপযয়যে এবাং 75.3 শর্াংশ েযন করযে স তাদেি
রচরকৎসাি জন্য র্াতায়াত িিচ পূবব থি তুলনায় কদমদছ। অন্যান্য আরর্ থক সুরবিাি মদধ্য িদয়দছ পণ্য স্থানান্তি সহজতি
হওয়ায় বারণদজয আরর্ থক লাভ, সদলি ক্ষরত কম হওয়ায় আরর্ থক লাভ, এবাং কমথসাংস্থান হওয়া/ বৃরদ্ধ পাওয়াি দল
উপাজথন বৃরদ্ধ।
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োরিী 19- রাস্তা রনেতাযির ফযল আরর্ তকিাযব লািবান িওয়া কািণ

িাস্তা রনমথাদণি দল
আরর্ থকভাদব লাভবান হওয়া
কািণ

র্াতায়াত িিচ পূদব থি তুলনায় কম
পণ্য স্থানান্তি সহজতি হওয়ায় বারণদজয আরর্ থক লাভ
সদলি ক্ষরত কম হওয়ায় আরর্ থক লাভ
কমথসাংস্থান হওয়া/বৃরদ্ধি দল উপাজথন বৃরদ্ধ
অসুস্থতা বাবে রচরকৎসাদকদে র্াওয়াি িিচ হ্রাস

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

149
58
37
64
113

৯৯.৩%
৩৮.৭%
২৪.৭%
৪২.৭%
৭৫.৩%

এোড়াও আরর্ তক লাি ব্যর্ীর্ ৯৫.৭৯ শর্াংশ (n=214) উপকারযিা ী অোে সুরবিার কর্া উযেখ কযরযেন। অোে
সুরবিার েযধ্য ৯২.৫ শর্াংশ সুরবিাযিা ী েযন কযর ার্ায়যর্র েেয় হ্রাে সপযয়যে, ৭২ শর্াংশ সুরবিাযিা ী েযন কযর
আশ্রয়যকযন্দ্র াওয়া েিজ িওয়ায় দুয তা জরনর্ ক্ষয়-ক্ষরর্ কে িযে, ৬৫.৯ শর্াংশ সুরবিাযিা ীর েযর্ রচরকৎোযকযন্দ্র
ার্ায়র্ সুরবিাজনক িওয়ার ফযল শারীররক অসুস্থর্া হ্রাে বা মৃতুুিার হ্রাে সপযয়যে। এোড়াও অোে সুরবিার েযধ্য
কেতস্থযল াওয়া সুরবিাজনক িওয়া, রশক্ষাপ্ররর্ষ্ঠাযন রশক্ষার্ীযের উপরস্থরর্ বৃরি পাওয়া উযেখয াগ্য।
োরিী 20- রাস্তা রনেতাযির ফযল আরর্ তক লাি ব্যর্ীর্ অোে সুরবিা
আরর্ থক লাভ ব্যতীত অন্যান্য সুরবিা
র্াতায়াদত কম সময় লাদগ রবিায় সময় বাঁদচ
কমথসাংস্থাদনি উন্নরতি দল আত্মরনভথিশীলতা ববদড়দছ
পরিবাদিি িিচ বর্াগান
পরিবাদিি রশক্ষাি হাি বৃরদ্ধ
পরিবাদি ঝদড় পড়া রশক্ষার্ীদেি সাংখ্যা হ্রাস
আশ্রয়দকদে র্াওয়াি দল দুদর্ থাগজরনত ক্ষয়-ক্ষরত কম হদি
রচরকৎৎসাদকদে সুরবিাজনক গমদনি দল শািীরিক অসুস্থতা হ্রাস/মৃতুযহাি হ্রাস
নেী ভাঙন হ্রাস পাওয়ায় জরমি স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধ
অন্যান্য

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

198
64
59
89
67
154
141
62

92.5
29.9
27.6
41.6
31.3
72.0
65.9
29.0

1

0.5

বাঁি উচুকিণ
আ ােী ২০৫০ োল না াে েমুদ্র পৃযষ্ঠর উচ্চর্া বৃরি পাযব ১ রম., ার ফযল বাংলাযেযশর প্রায় ৭০ শর্াংশ স্থলভূরে
র্রলযয় স যর্ পাযর (বাংলাযেশ সিল্টা প্ল্ুান ২১০০)। োঠপ তাযয় প্রযয়াজনীয়র্ার রিরিযর্ 381 রক.রে রাস্তার
সপাল্ডার/োটির রাস্তা/ বাঁি রনেতাযির ব্যয় বিন করা িযয়যে। রাস্তা ও বাঁি রনেতাযির জে নকশা প্রিয়যন LGED এর
গ্রােীি েড়যকর স্টাডাি ত এবং Small Scale Water Resources Project এর বাি রনেতাযির স্টাডাি ত অনুেরি করা
িযয়যে। রাস্তার পাযশ রিপ/দূর্ তটনা এড়াযর্ বাঁি রনেতাযির জে জরে সর্যক সকান োটি সনওয়া িয় রন। রাস্তার োিারি
বো প্রবাযির সর্যক েযব তাচ্চ উচ্চর্া ৬০০ রম.রম করা িযয়যে াযর্ বো প্রবাযির ফযল রাস্তা ক্ষরতগ্রস্ত না িয়।
বাঁি রনেতাযির ফযল এলাকাবােীর নানারবি সুু্য া সুরবিা বৃরি সপযয়যে। 98.7 শর্াংশ (N=৭৫) সুরবিাদভাগীি মদত
বাঁি উচুকিদনি দল চলাদ িাি সুরবিা হদয়দছ। 82.7 ও 77.3 শর্াংশ এি মদত র্র্াক্রদম আশ্রয় বকদে র্াওয়া ও
রচরকৎসা বকদে র্াওয়াি সুরবিা হদয়দছ। ৫২ শর্াংশ সুরবিাযিা ী েযন কযর এর ফযল কেতস্থযল াওয়া সুরবিাজনক
িযয়যে। এোড়াও অোে সুরবিার েযধ্য জরের মূল্য বৃরি, দুর্ তটনার ঝরুঁ ক হ্রাে পাওয়া, ফেযলর ক্ষরর্ কে িওয়া
উযেখয াগ্য।
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নেী ভাঙ্গন প্ররতদিাি
জরমি মূল্য বৃরদ্ধ
রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রশক্ষার্ীদেি উপরস্থরত ববদড়দছ
কমথসাংস্থান হদয়দছ বা বৃরদ্ধ বপদয়দছ
সদলি ক্ষরত কম হয়
রচরকৎসাদকদে র্াওয়া সুরবিাজনক হদয়দছ
আশ্রয়দকদে র্াওয়া সুরবিাজনক হদয়দছ
উপাজথন বৃরদ্ধ
দূঘ থটনাি ঝরুঁ ক কদমদছ
কমথস্থদল বপৌুঁছাদত সুরবিা
ব্যবসা বারণদজয সুরবিা
চলাদ িায় সুরবিা

12.0%
37.3%
41.3%
14.7%
28.0%
77.3%
82.7%
20.0%
36.0%
52.0%
13.3%
98.7%

রচত্র 8- বাঁি রনেতাযির ফযল সৃষ্ট সুবািারে

খানা জররপ প্রশ্নযিার সর্যক এটি প্রর্ীয়োন িযয়যে স , বাঁি উচুকিদনি ফযল আরর্ তক লাি িযয়যে এরকে সুরবিাযিা ীর
অনুপার্ ৭৪.৭ শর্াংশ। আরর্ থক লাদভি কািণ সমূদহি মদধ্য িদয়দছ র্াতায়াত বাবে ব্যয় পূযব তর তুলনায় হ্রাে (74.7%),
পণ্য স্থানান্তি সহজতি হওয়ায় বারণদজয আরর্ থক লাভ (22.7%), সদলি ক্ষরত কম হওয়ায় আরর্ থক লাভ (24%), ও
কমথসাংস্থান হওয়া/ বৃরদ্ধ পাওয়াি দল উপাজথন বৃরদ্ধ (36%)।
এোড়াও 82.7 শর্াংশ (N=৭৫) উিরোর্া বযলযেন বাঁি উচুকিদনি ফযল আরর্ তক লাি োড়াও অোে সুয া ও দর্রর
িযয়যে। অোে সুরবিার েযধ্য ৮২.৭ শর্াংশ সুরবিাযিা ী েযন কযর ার্ায়াযর্র েেয় হ্রাে, ৬৮% সুরবিাযিা ী েযন
কযর আশ্রয়যকযন্দ্র াওয়া েিজ িওয়ায় দুয তা জরনর্ ক্ষয়-ক্ষরর্ কে িযে, ৬০% সুরবিাযিা ী েযন কযর রচরকৎোযকযন্দ্র
েন সুরবিাজনক িওয়ার ফযল শারীররক অসুস্থর্া হ্রাে বা মৃতুুিার হ্রাে সপযয়যে। এোড়াও রশক্ষাপ্ররর্ষ্ঠাযন রশক্ষার্ীযের
উপরস্থরর্ বৃরি পাওয়া উযেখয াগ্য।
োরিী 21- বাঁি রনেতাযির ফযল আরর্ তক লাি ব্যর্ীর্ অোে সুরবিা
আরর্ থক ব্যতীত অন্য িিদণি লাভ
র্াতায়াদত কম সময় লাদগ রবিায় সময় বাঁদচ
কমথসাংস্থাদনি উন্নরতি দল আত্মরনভথিশীলতা ববদড়দছ
পরিবাদিি িিচ বর্াগান
পরিবাদিি রশক্ষাি হাি বৃরদ্ধ
পরিবাদি ঝদড় পড়া রশক্ষার্ীদেি সাংখ্যা হ্রাস
আশ্রয়দকদে র্াওয়াি দল দুদর্ থাগজরনত ক্ষয়-ক্ষরত কম হদি
রচরকৎৎসাদকদে সুরবিাজনক গমদনি দল শািীরিক অসুস্থতা হ্রাস/মৃতুযহাি হ্রাস
নেী ভাঙন হ্রাস পাওয়ায় জরমি স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধ
অন্যান্য

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

62
13
16
26
20
51

82.7
17.3
21.3
34.7
26.7
68.0

45
8
0

60.0
10.7
0.0

২০১৪ োযলর পূযব ত এবং ২০১৭ োযলর পযরর অবস্থার েযধ্য তুলনামূলক রবযির্ি কযর সেখা ায় স , বাঁি রনেতাি ও
রাস্তা উচুকরযির ফযল ২০১৭ োযলর পর রশক্ষাপ্ররর্ষ্ঠাযন ার্ায়াযর্র ড় প্রয়জনীয় েেয় ২০১৪ োযলর তুলনায় প্রায়
অযি তক হ্রাে সপযয়যে।
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োরিী 22- প্রকে বাস্তবায়যনর কািদণ রশক্ষা প্ররর্ষ্ঠাযন ার্ায়যর্র েেযয়র তুলনামূলক রবযির্ি
শিক্ষা প্রশিষ্ঠানে যািায়নি গড় প্রয়ন ােীয় সময় (শমশেট)
২০১৪ সানের পূ নবে

৩৩

২০১৭ সানের পর

১৮

বৃরিি পারন সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি িনন/পুন:িনন
বাংলাযেযশর েমুদ্র উপকূলীয় এলাকাগুযলাযর্ খাবার পারনর েংকট রযয়যে এবং রেন রেন সেটা োরাত্নক িাযব সবযড়
চযলযে। এখাযন সুযপয় পারন শুধু োে ৫০০ রে. িীরর্ায় পাওয়া েম্ভব। রকন্তু োিারি টিউবযয়ল গুযলা সর্যক সেটা েম্ভব
নয় (বাংলাযেযশর জে ৫০ রপরপএে রনি তারি করা িযয়যে)। এর পাশাপারশ আযে তরনক দ্বারা েংক্রেযির েম্ভাবনা রযয়যে।
েমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চর্া ৩০ সে.রে. বৃরি সপযল লবনাক্ত পারনর অনুপ্রযবযশর ফযল ভূপৃষ্ঠ সর্যক সুযপয় পারনর স্তর আযরা রনযচ
সনযে াযব। এই প্রকযের অের্ে উযেে হদলা, বর্তোন অবস্থার পররযপ্ররক্ষযর্ সুযপয় খাবার পারনর ব্যবস্থা করা, স েন
োযে বৃরষ্টর পারন েংরক্ষি করা, বারল ব্যবিার কযর পুকুযরর পারন রফল্টার করা, বড় পুকুর খনন কযর বৃরষ্টর পারন েংগ্রি
করা বা ট্াংযক েংরক্ষি করা। স যিতু এখাযন বর্ তা কাযল িারী বৃরষ্টপার্ িয় (বৃরষ্টোো ২০০ রে.রে এর সবরশ) এবং
শীযর্র োে গুযলা সবরশর িা েেয় শুষ্ক র্াযক ( যড় বৃরষ্টোো ১০ রে. রে.) এই প্রকযের আওর্ায়, ৪০ টি বড় পুকুর
খনন করার োধ্যযে খাবার পারন েংরক্ষযির ব্যবস্থা গ্রিি করা িযয়যে। এোড়া পুকুযরর পারন খাবার উপয া ী করার
লযক্ষু প্ররক্রয়াকরি করার জে টিউবযয়ল (#6 hand pump) স্থাপন করা িযয়যে।
পুকুি িনন, টিউবযয়ল স্থাপন করার ফযল এলাকার োনুর্ রবরিন্ন িরযির সুফল সিা করযে। বতথমাদন প্রকল্প এলাকাি
সকদলই আদস থরনকমুক্ত পারন পাদি এবাং পারনদত লবনাক্ততা হ্রাস বপদয়দছ। ৭৩.২ শর্াংশ উিরোর্ার েযর্, পারনদত
লবনাক্ততা হ্রাস বপদয়দছ। অপররেযক 68.3 শর্াংশ উিিোতা জানায় বর্ পূযব ত পারনযর্ আদস থরনক র্াকযলও বতথমাদন
র্া বনই।
োরিী 23- পুকুর খনন ও টিউবওযয়ল স্থাপযনর ফযল প্রাি সুরবিা
িাবাি পারনদত
লবনাক্ততাি
উপরস্থরত
িাবাি পারনদত
আদস থরনদকি
উপরস্থরত

লবনাক্ততা হ্রাস
লবনাক্ততা বৃরদ্ধ
লবনাক্ততামুক্ত পারন
আদস থরনক পূদব থ রছল, এিন বনই
আদস থরনক কিনই রছল না
এিন পারনদত আদস থরনক রবযমান

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

30
0
25
28
13
0

73.2
0.0
61.0
68.3
31.7
0.0

এোড়া ৪৩.৯ শর্াংশ সুরবিাযিা ী েযন কযর পুকুর খনন এবং টিউবযয়ল স্থাপন করার ফযল র্ারা আরর্ তক িাযব উপকৃর্
িযয়যে। এর কারি রিযেযব র্ারা পারনবারির্ সরা কে িওয়া এবং রবশুি পারন সুলি িওয়াযক রচরির্ কযরযে। পুকুর
খনন এবং টিউবযয়ল স্থাপন করার ফযল র্াযের োরেক ড় আরর্ তক লাযির পররোি ১০৩৫ টাকা (েব তরনম্ন ১০০ টাকা,
েযব তাচ্চ ৩০০০ টাকা)।
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২০১৪ োযলর পূযব তর এবং ২০১৭ োযলর পযরর অবস্থার েযধ্য তুলনামূলক রবযির্ি কযর সেখা ায় স , ২০১৭ োযলর
পর খাবার পারন েংগ্রযির নূের্ে েেয়, খাবার পারন েংগ্রযির ড় েেয়, খাবার পারন েংগ্রযির েযব তাচ্চ েেয় উযেখয াগ্য
িাযব হ্রাে সপযয়যে। এর েযধ্য পারন েংগ্রযির নূের্ে েেয় অযি তযকর কে, খাবার পারন েংগ্রযির ড় েেয় এক
র্তর্ীয়াংযশর কে এবং খাবার পারন েংগ্রযির েযব তাচ্চ েেয় এক চতুর্ তাংশ িযয়যে।
120

120
100
80
60
39.8

40
20

5

30
11.5

২০১৪ সাদলি পূদব থ
২০১৭ সাদলি পি

2

0
িাবাি পারন সাংগ্রদহি
নূন্যতম সময়

িাবাি পারন সাংগ্রদহি
গড় সময়

িাবাি পারন সাংগ্রদহি
সদব থাচ্চ সময়

রচত্র 9- পুকুি িনন/পুন:িনসনর ফযল পারন েংগ্রযির েেযয়র তুলনামূলক রচে

এোড়া এই প্রকযের পুকুি িনন/ পুন:িনন কেতসূরচর জে কেতেংস্থাযনর সুয া দর্রর িযয়যে। স ৪১ জন
সুরবিাযিা ীযের জররপ করা িযয়যে র্াযের েধ্য সর্যক ২২ শর্াংশ এই প্রকযের পুকুি িনন/পুন:িনন কাযজ সুয া
সপযয়রেল। খননকৃর্ পুকুযরর বর্তোন অবস্থা প তাযলাচনা কযর সেখা ায় স , ৬৮.২৯ শর্াংশ উিরোর্া বযলযে খননকৃর্
পুকুযরর বর্তোন অবস্থা সবশ িাযলা বযল উযেখ কযরযেন।
সড়ক/ বাঁি /িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ
LGED এবং স্থানীয় েরকাযরর র্ত্বাবিায়যন উপযজলা সর্যক গ্রােীি প তাযয় রাস্তার অবকাঠাযো র্ উন্নয়ন এবং েংিার

করা িযয়যে। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চযলর রাস্তা, অযনক েের্ল ভূরে, নেী বা খাল পাড়/বাঁি িারী বো বা ঘূরি ত ঝড় এবং
সজায়াযরর পারনর প্রবাযির ফযল পাড় ক্ষরতগ্রস্ত িয়। অযনক সক্ষযে রাস্তার রনযচর োটি েযর াবার কারযি রাস্তা দূব তল
িযয় সিযঙ ায় এবং চলাচযল অয াগ্য িযয় পযড়। রকন্তু রবপে েংযকর্ র্াকাকালীন েেযয় োইযলান সকযন্দ্র াওয়া, কৃরর্
পণ্য পররবিি, স সকান দূয তা কালীন েেযয় োি েরবরাযির জে এখাযন রাস্তা রনেতাি আবরেক িযয় োড়ায়। ফযল
এই প্রকে সর্যক উপকূলীয় অঞ্চযল জযলাচ্ছ্বাযের কারযি সবরড়বাঁযি িাঙা রাস্তার েংিার করা িযয়যে। রাস্তার স্থারয়যত্বর
জযে ২১০০রে. রাস্তা জুযড় Vertive র্াে বা িাল কলরে সরাপি, বাল্যর বস্তা, ইট রবরেযয়, CC ব্লক বা ইট বা or precast
RCC post and RCC plates রেযয় রাস্তা িাঙন প্ররর্যরাযির ব্যবস্থা গ্রিি করা িযয়যে।

এলাকাবাসী জানায় সড়ক/ বাঁি /িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ কার্ থক্রদমি পূযব ত িাস্তা বভদঙ্গ বর্ত ও সদলি ক্ষরত হসর্া।
৫৮.৮২ শর্াংশ উিিোতা জানায় বর্, ২০১৪ সাদলি পূদব থ সদলি ক্ষরত হসর্া এবাং ৪১.১৮ শর্াংযশর েযর্ ২০১৪
সাদলি পূদব থ িাস্তা প্রায়-ই বভদঙ্গ বর্ত। র্যব বর্তোযন ৯৪.১২ শর্াংশ উিিোতা মদন কদিন এই কার্ থক্রদমি দল িাস্তা
িাঙ্গযে না। 98 ও 72.5 শর্াংশ মানুষ মদন কদি এই কার্ থক্রদমি দল বতথমাদন র্র্াক্রদম চলাচদলি সুরবিা ও সড়ক/
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বাঁি /িাদলি রস্থরতশীলতা বৃরদ্ধ বপদয়দছ । পাশাপারশ ৪৫.১ শর্াংশ উিিোতা জানায় বর্, এই কার্ থক্রদমি

দল

বৃক্ষদিাপদণি সুদর্াগ ততরি হদয়দছ।

2.0%

অন্যান্য

45.1%

বৃক্ষদিাপণ কিা র্াদি
7.8%
41.2%

অবসি সময় কাটাদনাি জন্য রবদনােনমূলক জায়গা ততরি হদয়দছ
সদলি ক্ষরত কদমদছ

0.0%

নেীি তীদিি ক্ষয় কদমদছ

72.5%

সড়ক/ বাঁি /িাদলি রস্থরতশীলতা ববদড়দছ
চলাচদল সুরবিা হদয়দছ
98.0%

রচত্র 10- সড়ক/ বাঁি /িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ করার োধ্যযে প্রাি সুরবিা

এছাড়াও সড়ক/ বাঁি /িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ কার্ থক্রদমি দল রবরভন্ন রবদনােনমূলক কাদজি বক্ষত্র ততিী হদয়দছ
বর্মন- হাটাহাটি কিা, সাইদকল চালাদনা ইর্ুারে। ১০০ শর্াংশ উিরোর্া েযন কযর এই কা তক্রযের রাস্তাগুরল বেরব্যাপী
অক্ষর্ র্াকায় োনুযর্র িাটািাটি করার ও োইযকল চালাযনার সুয া দর্রর িযয়যে। এোড়া এই প্রকদল্পি দল সাংরেি
এলাকায় োনুযর্র চলাচযলর সুরবিা িওয়ায় কমথসাংস্থান এি সুদর্াগ েম্প্রোররর্ হদয়দছ।
ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথান
ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথাদনি দল প্রকল্প এলাকাি উপকািদভাগীিা অদনক িিদনি সুরবিা বপদয়দছ র্াি মদধ্য নেী
পাড়াপাযড় সুরবিা (১০০%) অের্ে। এছাড়াও অন্যান্য সুরবিাি মদধ্য কমথস্থদল সপৌছাদনাি সুরবিা (76.2%) , দুঘ থটনাি
ঝরুঁ ক হ্রাস (৫৭.১%) এবাং আশ্রয়দকদে র্াওয়া সুরবিাজনক হওয়া (৫২.৪%) উদিিদর্াগ্য। ২০১৪ োযলর পূযব ত এবং
২০১৭ োযলর পযরর অবস্থার েযধ্য তুলনামূলক রবযির্ি কযর সেখা ায় স , ২০১৭ োযলর পর কেতস্থযল াওয়ার ড়
েেয় এবং কেতস্থযল াওয়ার েযব তাচ্চ েেয় উযেখয াগ্য িাযব কযে র যয়যে। ২০১৭ োযলর পর কেতস্থযল াওয়ার ড়
েেয় ৩৯.৬ রেরনট সর্যক কযে ২১.২ রেরনট িযয়যে এবং কেতস্থযল াওয়ার েযব তাচ্চ েেয় ১২০ রেরনট সর্যক কযে ৭৫
রেরনট িযয়যে ।
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১৪০
১২০

১২০

সময় (রমরনট)

১০০
৭৫

৮০

২০১৪ সাদলি পূদব থ

৬০
৩৯.৬

৪০

২০১৭ সাদলি পি
২১.২

২০
১

১

০
কমথস্থদল বর্দত নূন্যতম সময়

কমথস্থদল বর্দত গড় সময়

কমথস্থদল বর্দত সদব থাচ্চ সময়

রচত্র 11- কমথস্থদল বপাছাদনাি েেযয়র আনুপারর্ক রবযির্ি

িাল/কযাদনল পুন:িনন
এই প্রকে কেতসূরচর আওর্ায় স্বে খরযচ, অন্ততভুক্ত উপযজলােমূযি ৬২ রক. রে. এর কে সবরশ খাল/সেযনজ খনন বা
পুন:খনন করা িয়। স্থানীয় কেতশালায় খাল/সেযনজ খনন এই অঞ্চযল একটি বড় েেো রিোযব রচরির্ িযয়রেল।
পরবর্ীযর্ প্রকযের আওর্ায় খাল/সেযনজ খনন বা পুন:খনযনর ফযল এলাকাবােীর নানারবি সুরবিা িযয়যে । ৯০ শর্াংশ
সুরবিাযিা ী জারনযয়যেন এই কা তক্রযের ফযল এলাকায় জলাবির্ার েেো দূর িযয়যে। ৭৪ শর্াংশ সুরবিাযিা ী
জারনযয়যে এর ফযল চলাযফরা করা েিজ িযয়যে। এোড়াও অোে সুরবিার েযধ্য উপাজতন বৃরি, ফেযলর উৎপােন বৃরি
উযেখয াগ্য।
োরিী 24- খাল/ সেযনজ খনন বা পুন:খনযনর ফযল ফযল প্রাি সুরবিা

প্রাপ্ত সুরবিা

জলাবদ্ধতা দূি িওয়া
সদলি উৎপােন বৃরদ্ধ
পূদব থি বচদয় অরিকবাি সল উৎপােন সম্ভব
উপাজথন বৃরদ্ধ
বকান সুরবিা বনই
চলাদ িাি সুরবিা
অন্যান্য

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

45
21
20
22
2
37
0

90.0
42.0
40.0
44.0
4.0
74.0
0.0

এলাকাবােী জানায়, ২০১৪ োযলর পূযব ত জলাবির্ার কারযি নানারবি েেো িযর্া। ১০০ শর্াংশ উিরোর্ার েযর্ পূযব ত
পারন দূর্ি িযর্া া এখন দূর িযয়যে এবং ৮৮.৯ শর্াংশ উিরোর্া এর ফযল ার্ায়াযর্রও েেোর কর্া জারনযয়যেন।
েেীক্ষা সর্যক জানা ায় এই প্রকযের ফযল েংরিষ্ট এলাকাবােীর উপাজতযনর ব্যবস্থা িযয়যে। ৪৮ শর্াংশ উিরোর্া
জারনযয়যেন এই কা তক্রযের ফযল র্াযের উপাজতযনর সুয া দর্রর িযয়যে। ৬০ শর্াংশ উিরোর্া জারনযয়যেন এর ফযল
র্ারা অর্ তননরর্ক িাযব লািবান িযয়যেন। আরর্ তক িাযব লািবান িওয়ার কারি প তাযলাচনা কযর সেখা ায় স , ৫৪%
উিরোর্া জারনযয়যে এই প্রকযের ফযল র্াযের উপাজতন বৃরি সপযয়যে। আরর্ তক লাযির পরিোণ প তাযলাচনা করযল সেখা
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ায়, সুরবিাযিা ীযের নূের্ে আরর্ তক লাযির পররোি ৫০০ টাকা, ড় আরর্ তক লাযির পররোি ৬৩৭০ টাকা এবং
েযব তাচ্চ আরর্ তক লাযির পররোি ১৬০০০ টাকা।

16000

44.0%

54.0%

20000
15000

8.0%

6370

10000
5000

আদগি বর্দক ববরশ মাছ পাওয়া র্াদি

500

0

পাট উৎপােন কিা র্াদি

নূন্যতম আরর্ থক লাদভি পরিমাণ

উপাজথন বৃরদ্ধ বপদয়দছ

সদব থাচ্চ আরর্ থক লাদভি পরিমাণ

গড় আরর্ থক লাদভি পরিমাণ

রচত্র 12- আরর্ তকিাযব লািবান িওয়ার কািণ (বাযে) এবং লাযির পররোি (িাযন)

কালভাট থ/ ইউ-দেন
এই প্রকে কেতসূরচযর্ দর্ররকৃর্ রাস্তায় ৫৩৯ রে. এর কালতিাট ত/ইউ-সেন এর সুরবিা সেওয়া িযয়যে। বাংলাযেযশ স্বে
েেয়ব্যাপী িারী বৃরষ্টপার্ িওয়ায় েম্ভাবনা র্াকায় এই কেতসূরচর আওর্ায় দর্ররকৃর্ রাস্তা গুরলযর্ স যকান িরযনর
প্ররাকৃরতক সৃষ্ট বৃরষ্ট বা বোর পারন রনষ্কাশযনর প তাি ব্যবস্থা র্াকা বাঞ্ছনীয়। পররকেনা েন্ত্রনালযয়র ২০০৪ োযলর
প্রকারশর্ গ্যাযজট অনু ায়ী েের্ল ভূরেযর্ প্ররর্ রকযলারেটাযর ৫-৭ রে. কালতিাট ত সেওয়ার কর্া বলা িযয়যে।
কালভাট থ/ ইউ-দেন রনমথাদনি

দল এলাকাি মানুষ রবরভন্ন িিদণি সু ল বপদয়দছ। এি মদধ্য চলাচদলি সুরবিা,

পারনবারহত বিাদগি প্রাদুভথাব কদম আসা ও জলাবদ্ধতা দূিীকিন উদিিদর্াগ্য। সমীক্ষা বর্দক জানা র্ায় বর্, ৯৬%
উিিোতা মদন কদিন এই কার্ থক্রদমি দল র্াযের চলাদ িা কিা সহজ হদয়দছ। ৯০ শর্াংশ উিিোতা মদন কদি এি
দল পারনবারহত বিাগ কম হদি এবং ৮৬ শর্াংশ জলাবদ্ধতা দূি হদয়দছ বযল জারনযয়যেন। এছাড়াও ৬৬% উিিোতা
মদন কদি এি দল সদলি ক্ষরত কদম এদসদছ।
োরিী 25- কালভাট থ/ ইউ-দেন রনমথাদনি ফযল প্রাি সুরবিা
কালভািট/ইউ-দেন ব্যবহাদি প্রাপ্ত সুরবিা
জলাবদ্ধতা দূি
সদলি ক্ষরত কদমদছ
চলাদ িাি সুরবিা
পারনবারহত বিাদগি প্রাদুভথাব হ্রাস
মশাি উপদ্রব হ্রাস
অন্যান্য
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N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

43
33
48
45
20
0

86.0
66.0
96.0
90.0
40.0
0.0
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কালভাট থ/ ইউ-দেন রনমথাদনি দল জলাবদ্ধতা দূি হওয়ায় এলাকাবাসী নানারবি সুরবিা পাদি। ৮০ শর্াংশ সুরবিাবভাগী
মদন কদি এি দল পারনবারহত বিাগ কম হদি। এছাড়াও ৬০% সুরবিাদভাগী জারনদয়দছ এি দল সদলি ক্ষরত কদমদছ
এবাং ৬০ শর্াংশ মানুষ বতথমাদন একই জরমদত একারিকবাি সল উৎপােন কিদত পািদছ।
েেীক্ষা সর্যক জানা ায় এই প্রকযের ফযল েংরিষ্ট এলাকাবেীর উপাজতযনর ব্যবস্থা িযয়যে এবং এলাকাবােী আরর্ তকিাযব
লািবান িযয়যে। ৭২ শর্াংশ উিরোর্া জারনযয়যে এই কা তক্রযের ফযল র্াযের উপাজতযনর সুয া দর্রর িযয়যে। এছাড়া
সমীক্ষায় পাওয়া বগদছ বর্ ৮২ শর্াংশ সুরবিাদভাগীি মদত কালভাট থ হওয়াি কািদণ পারনবারহত বিাগ কদমদছ এবাং ৩৮
শর্াংশ মদন কদি সদলি ক্ষরত হ্রাে সপযয়যে।

82.0%

সদলি ক্ষরত কদমদছ

100.0%

38.0%

পারনবারহত বিাগ কমাি কািদন রচরকৎসাি িিচ কমদছ

50.0%

0.0%

রচত্র 13- কালভাট থ/ ইউ-দেন রনমথাদনি দল আরর্ তকিাযব উপকৃর্ িওয়ার কািণেমূি

বৃক্ষদিাপন ও পরিচর্ থা
উপকূলীয় অঞ্চযল বার্াযের চাপ প্রশরের্ করার পাশাপারশ পররযবযশর িারোম্য রক্ষাযর্ ত বৃক্ষযরাপন কেতসূরচ গ্রিি করা
িয়। এই প্রকে কেতসূরচ আওর্াভুক্ত এলাকাগুরল প্রাকৃরর্ক দূয তায ঝরুঁ কপূি ত অবস্থায় র্াকায় এই কেতসূরচযর্ রাস্তার পাযশ
েরকারর এবং ব্যরক্ত োরলকানািীন জরেযর্ বৃক্ষযরাপন কেতসূরচ বাস্তবায়ন কযরযে। কেতসূরচর আওর্াভুক্ত উপযজলার
রাস্তার পাযশর ১৪২.২২ রক.রে জায় া জুযড় োিারি ফল/কাঠ/ ঔর্রি াে/ লবনাক্ত পররযবযশ বাঁচযর্ পাযর এেন াে
সরাপন করা িযয়যে।
এই প্রকযের আওর্ায় রবরিন্ন িরযির বৃক্ষযরাপি করা িযয়যে ার েযধ্য েবযচযয় সবরশ েংখ্যক রযয়যে সির্জ উরিে।
৯৪ শর্াংশ উিরোর্াই জারনযয়যেন স , রনব তারচর্ এলাকায় সির্জ উরিে সরাপি করা িযয়যে।
বৃক্ষযরাপযির ফযল স েন িাযব পররযবশ এর িারোম্য রক্ষা িযে সর্েরন িাযব কেতেংস্থাযনর সুয া ও বৃরি সপযয়যে।
রনযম্নাক্ত সািণী সর্যক সেখা াযে স , বৃক্ষযরাপযির ফযল কেতেংস্থাযনর সুয া বৃরি িযয়যে রকনা এই রবর্য়ক প্রযশ্ন
উির প্রোনকারীর েংখ্যা ৫১ জন ার েযধ্য ৪৪ জন ই বযলযেন স র্াযের কেতেংস্থাযনর সুয া সৃরষ্ট িযয়যে া রকনা
শর্করা ৮৬ িা । বৃক্ষযরাপি, পররচ তা ও রক্ষিাযবক্ষি কা তক্রযে যুক্ত র্াকার োধ্যযে অযনযকই উপাজতযনর সুয া
পাযে।
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বৃক্ষযরাপযির সুরবিােমূি েম্পযকত প্রযশ্নর উিযর ৫১ জন উিরোর্াযের েধ্য সর্যক রবরিন্ন িরযির উির পাওয়া স যে।
এর েযধ্য েকল উিরোর্াই জারনযয়যেন স , বৃক্ষযরাপযির কারযি পররযবযশ প তাি অরক্সযজন েরবরাি িযে। শর্করা
৯৮ িা জারনযয়যেন স , বৃক্ষযরাপযির ফযল পররযবযশর িারোম্য ও এরক োযর্ রক্ষা িযে।
98.0%
68.6%
100.0%

উপাজথন বৃরদ্ধ বপদয়দছ
কমথসাংস্থাদনি সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ

100.0%

পর্ থাপ্ত অরক্সদজন সিবিাহ হদি

80.0%

পরিদবদশি ভািসাম্য িক্ষা হদি

60.0%

বৃরি ও সূদর্ থি তাপ বর্দক িক্ষা হদি

40.0%
20.0%

7.8%

2.0%

0.0%

রচত্র 14- বৃক্ষযরাপন ও পররচ তা কেতসূরচর ফযল প্রকে এলাকায় পররযবশ র্ সুরবিােমূি

গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন
প্রকযের উন্নয়ন পররকেনা অনু ায়ী, কেতসূরচর আওর্াভুক্ত এলাকার স্থারপর্ ৪৩ টি গ্রােীন বাজার /সগ্রার্ সেন্টাযরর োযর্
েড়ক েংয া স্থাপন কযর করা িযয়যে। বাজার ব্যবস্থা উন্নয়যন বারিজু এলাকায় োে বা চালার ব্যবস্থা, পারন েরবরাযির
সু-ব্যবস্থা, সেযনজ সুয া সুরবিা, পয়োঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বাজার অরফে ব্যবস্থার উন্নয়ন করা িযয়যে। বাজাযরর সেযঝ
ও োে এেন িাযব দর্রর করা িযয়যে া সজায়াযরর পারনর োিারি উচ্চর্া এবং িারী বৃরষ্টপার্ িযর্ রক্ষা করযর্ ২০৫০
োল প তন্ত কা তকর র্াকযব। মূল বাজাযরর নকশায় েযব তাচ্চ ফ্ল্ুাি সলযিল সর্যক ৬০০ রেরে উঁচু ও ১০০ রে.রে প তন্ত পারন
রনষ্কাশন করার ব্যবস্থা রনরির্ করা িযয়যে।
গ্রােীি বাজার/ সগ্রার্ সেন্টার স্থাপন করার কারযি গ্রােবােীযের সির্র দুই িরযির প্রিাব লক্ষু করা স যে। উিরোর্াযের
(১৯জন) েকযলই েযন কযরন স রনর্ু প্রযয়াজনীয় পণ্য ক্রযয়র সক্ষযে সগ্রার্ সেন্টার গুরুত্বপূি ত ভুরেকা পালন করযে।
র্াোড়া ১৯ জযনর সির্র ১৮ জন উিরোর্াই েযন কযরন স , এর ফযল র্াযের েকযলর েযধ্য োোরজক বন্ধন বৃরি
সপযয়যে।
গ্রােীি বাজার স্থাপযনর কারযি গ্রােবােীরা রক রক সুরবিা পাযে র্া রজজ্ঞাো কযর রবরিন্ন িরযির উির পাওয়া র যয়যে।
এর েধ্য সর্যক ২০১৪ এর পূযব তর এবং ২০১৭ এর পরবর্ী েেযয়র সুরবিাগুযলার কর্ শর্াংশ পররবর্তন িযয়যে র্া রনযম্নর
েযক সেখাযনা িযয়যে। সেখা াযে স , ৫৮ শর্াংশ উিরোর্া ২০১৪ োযলর পূযব ত সোকানগুযলার জে োউরনর ব্যবস্থা
রছল বযল জারনযয়যেন রকন্তু ২০১৭ োযলর পর গ্রােীি বাজারগুযলার উন্নয়যনর বা স্থাপযনর পর এখন ১০০ শর্াংশ
উিরোর্াই বযলযেন স , সোকানগুযলার োউরনর ব্যবস্থা আযে। ২০১৪ োযলর পূযব ত সিাযস্টল/ গুোের্র এর ব্যবস্থা এবং
উন্নর্ সেইযনজ ব্যবস্থা ও রেল না রকন্তু এখন র্াক্রযে প্রায় ২১ এবং ৮৪.২ শর্াংশ উিরোর্া েযন কযরন স , এখন এই
দুই িরযির ব্যবস্থাই র্ারা পাযে। সািণী ২৬ সর্যক এটি সুেষ্ট স , সগ্রার্ সেন্টার স্থাপন বা উন্নয়যনর ফযল এখন প তাি
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পয়োঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা, প তাি পারনর উৎে, সুষ্ঠু বজতু ব্যবস্থাপনা, রবদুুৎ েংয া , রবশুি খাবার পারনর উৎেেি আযরা
নানা সুরবিাগুযলা এখন ২০১৪ এর পূযব তর তুলনায় অযনক বৃরি সপযয়যে।
োরিী 26- গ্রামীণ বাজাি উন্নয়দনি দল প্রাপ্ত সুরবিা
2014 সাদলি পূদব থ
2017সাদলি পদি
N (েংখ্যা)
% (শর্করা) N (েংখ্যা)
% (শর্করা)
11
57.9
19
100.0
0
0.0
4
21.1
0
0.0
16
84.2
4
21.1
15
78.9
2
10.5
13
68.4
0
0.0
13
68.4
3
15.8
15
78.9
9
47.4
4
21.1
0
0.0
9
47.4
1
5.3
9
47.4
3
15.8
17
89.5

গ্রামীণ বাজাি উন্নয়দনি দল প্রাপ্ত সুরবিা
বোকানপাদটি জন্য চালাি ব্যবস্থা
রহমাগাি/গুোমঘি
উন্নত বেদনজ ব্যবস্থা
পর্ থাপ্ত পারনি ব্যবস্থা
পর্ থাপ্ত োরনদটশন সুরবিা
সুষ্ঠ়ু বজথয ব্যবস্থাপনাি সুরবিা
সুষ্ঠ়ু রবদুযদতি সাংদর্াগ
বিালা পাকা মাঠ
মাদকথট অর স
মাদকথট চালাি মাটি উঁচুকিণ
রবশুদ্ধপারনি জন্য রিপ টিউবওদয়ল/রমঠা পারনি পুকুি
নবায়নদর্াগ্য বসালাি রপরভ

0

0.0

3

15.8

সগ্রার্ সেন্টার স্থাপযনর ফযল সক্রর্া এবং রবযক্রর্ারা কীিাযব উপকৃর্ িযেন র্ার েযধ্য োোে রকছু পার্ তকু সেখা ায়।
সগ্রার্ সেন্টার স্থাপযনর ফযল রবযক্রর্ারা কীিাযব উপকৃর্ িযয়যেন র্ার উিযর ৭৩.৭ শর্াংশ উিরোর্া জানান স , এখন
পূযব তর সচযয় সকান পণ্য স্থানান্তযরর ব্যয় হ্রাে সপযয়যে। প্রায় ৫৮ শর্াংশ উিরোর্া জানান স , স যিতু এখন পণ্য স্থানান্তযর
র্াযের ব্যয় হ্রাে পাওয়ায় র্ারা অর্ তননরর্ক িাযব লািবান িযেন। ৬৮.৪ শর্াংশ উিরোর্া জানান স , এর ফযল
কেতেংস্থান বৃরি সপযয়যে এবং পযণ্যর মূল্য হ্রাে সপযয়যে। র্াোড়া ৪৭.৪ শর্াংশ উিরোর্া এর ফযল নতুন কযর ব্যবো
শুরু করযর্ সপযরযেন। পররযশযর্, ৪২.১ শর্াংশ উিরোর্া েযন কযরন স , এই সগ্রার্ সেন্টারগুযলা স্থাপন বা উন্নয়যনর
ফযল স্থানীয়যের নানারবি পযণ্যর চারিো পূরি েম্ভব িযে।
োরিী 27- গ্রামীণ বাজাি উন্নয়দনি দল আরর্ তকিাযব লািবান িওয়ার কািণ

আরর্ তকিাযব
লািবান িওয়ার
কািণ

পযণ্যর স্থানান্তরকরযনর ব্যয় পূদব থি তুলনায় কে
পযণ্যর স্থানান্তর েিজ িওয়ায় বারিযজু আরর্ তক লাি
কেতেংস্থাযনর িওয়া
স্বে মূযল্য পাইকারর পযণ্যর প্রাপ্যর্া
নতুন ব্যবো শুরু করা
স্থানীয়যের চারিো পূরি

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

14
11
13
13
9
8

73.7
57.9
68.4
68.4
47.4
42.1

গ্রােীি বাজার এর উন্নয়ন বা স্থাপযনর ফযল ব্যবোয়ীযের সবশ আরর্ তক লাি িযয়যে। উপযরর সলখরচযে সেখা াযে স
যড় োনুযর্র আরর্ তক লাযির পররোি সবযড়যে ৮৭৫০ টাকা। স খাযন েব তরনম্ন সবযড়যে ২০০ টাকা এবং সদব থাচ্চ ববদড়দছ
২০০০০ টাকা।
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রচত্র 15- গ্রােীি বাজার এর উন্নয়ন বা স্থাপযনর ফযল আরর্ তক লাযির পররোি

৪২.১১% উিরোর্া জারনযয়যেন স , আরর্ তক লাি োড়াও এই সগ্রার্ সেন্টার বা গ্রােীি বাজার স্থাপযনর ফযল র্াযের
অোে নানা সুরবিা িযয়যে। স েন, এর ফযল কেতেংস্থান এবং আত্নরনিতরশীলর্া বৃরি সপযয়যে, পণ্য স্থানান্তর এখন পূযব তর
সচযয় েিজর্র িযয়যে এবং এযর্ এখন অযনক কে েেয় লা যে, পররবাযর রশক্ষার িার সবযড়যে, খাবাযরর েরবরাি
সবযড়যে এবং স্থানীয় প তাযয় পযণ্যর চারিো পূরি িযে। এেব সুরবিাগুযলার েযধ্য েবযচযয় সবরশ েংখ্যক োনুর্ েযন
কযরন স , সগ্রার্ সেন্টার এর ফযল পররবাবযরর িরিযপার্ি করা পূযব তর সচযয় েিজর্র িযয়যে।
রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ
বর্তোন প্রকে কেতসূরচ আওর্াভুক্ত ৫টি সজলাযর্ রনব তািী প্রযকৌশলীর কা তালযয়র পাশাপারশ সুপাররযন্টরিং প্রযকৌশলী
কা তালযয় DANIDA েিায়র্াকারী কেীযের বোর প তাি স্থান রছল না। একইোযর্, েমুদ্র উপকূলীয় ২টি দ্বীপ এলাকা
রাঙ্গাবারল এবং িারর্য়া বড় নেী প্রবাযির কারযি মূল ভূখড িযর্ েম্পূি তিাযব রবরেন্ন িওয়ায় DANIDA-র স েকল
কেী প তযবক্ষযি স যর্ন র্াযের জে উপযুক্ত ব্যবস্থা না র্াকা ও প্ররর্রেযনর ার্ায়যর্র ব্যবস্থােি নানা েেোর কর্া
রবযবচনা কযর, প্রকে কেতসূরচর আওর্ায় ৫টি প্রকে এলাকার সজলা প তাযয় XEN-এর অরফে িবন বরি তর্করি এবং
রাঙ্গাবারল ও িারর্য়া উপযজলাযর্ প তযবক্ষি কাযজর জে বাংযলা রনেতাি এর প্রযয়াজনীয় র্িরবযলর ব্যবস্থা গ্রিি করা
িয়।
প্রকযের পররচালযকর োযর্ োক্ষাৎকাযরর েেযয় রর্রন প্রকে বাস্তবায়নকালীন েেযয় স্থানীয় প তাযয় কাজ র্োররকর
জে সুপারিাইজারযের র্াকার ব্যবস্থা রনরির্ করা প্রােরঙ্গক বযল োবী কযরযেন া প্রকে বাস্তবায়যনর কেতপিরর্
রবযির্ি কযর পরােশত েংস্থা এই অঙ্গটির অন্তভুতরক্তযক স ৌরক্তক েযন করযে কারন স েকল প্রকে এলাকােমূযি রনব তািী
প্রযকৌশলীর কা তালযয় এই অরর্ররক্ত জনবযলর স্থান েংকুলান রেল না সকবল সেেব এলাকগুযলাযর্ই এই অঙ্গটি বাস্তবায়ন
করা িযয়যে।
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৩.৫.২ বাজাি ও আশ্রয়দকদেি উন্নত র্াতায়ত ব্যবস্থা
এই প্রকযের ফযল বাজার ও আশ্রয়যকযন্দ্র উন্নর্ ার্ায়ার্ ব্যবস্থা রনেতাি িযয়যে। রনযম্নর সলখরচযে সেখা াযে স , ২০১৪
োযলর পূযব ত শুধুোে ২২ শর্াংশ উিরোর্া েযন করযর্ন স , বাজার ও গ্রাযে রনিবরিন্ন ার্ায়ার্ ব্যবস্থা আযে। রকন্তু
২০১৭ োযলর পযর সেখা াযে স , প্রায় ৯৮ শর্াংশ উিরোর্া েযন কযরন স , গ্রাে ও বাজাযরর েযধ্য রনিবরিন্ন
ার্ায়ার্ ব্যবস্থা প্ররর্ষ্ঠা িযয়যে।

৯৭.৮০%
২.২০%

201৭ সাদলি পদি বাজাি ও গ্রাদম রনিরবরছন্ন র্াতায়ত
২২.০০%

৭৮.০০%

2014 সাদলি পূদব থ বাজাি ও গ্রাদম রনিরবরছন্ন র্াতায়ত

০.০০% ২০.০০% ৪০.০০% ৬০.০০% ৮০.০০% ১০০.০০%

হযাঁ

না

রচত্র 16- প্রকে বাস্তবায়ন পরবর্ী েেযয়র গ্রােীি বাজার ও আশ্রয় সকযন্দ্রর ার্ায়র্ ব্যবস্থার তুলনামূলক রচে

ার্ায়ার্ ব্যবস্থায় উন্নরর্র কারযি নানারবি সুরবিা পাযে বযল েযন কযর উপকারযিা ীরা। ৯৮.১৫ শর্াংশ উিরোর্া
েযন কযরন স , ঘূরন তঝযড়র েেয় আশ্রয়যকযন্দ্র াওয়ার সুয া বৃরি সপযয়যে ার্ায়ার্ ব্যবস্থায় উন্নরর্র কারযি। র্াোড়া
এর ফযল বাজাি ও অন্যান্য সামারজক বকেগুদলাদত এদক্সস ববদড়দছ বদল মদন কদিন ৫৯০ জন অর্ থাৎ ৯৯.১৬ শর্াংশ
উিিোতা। রবযক্রর্াযের গ্রােীি বাজাযরর ার্ায়াযর্র জে িাল রাস্তা আযে রকনা প্রশ্ন করা িযল ১০০ শর্াংশ
উিরোর্াই জারনযয়যেন স গ্রােীি বাজাযরর োযর্ েংযুক্ত রাস্তাগুযলা ার্ায়ার্ ব্যবস্থার জে উপয া ী আযে।
োরিী 28- ঘূরন তঝযড়র েেয় আশ্রয়যকযন্দ্র াওয়ার সুয া
ঘূরন তঝযড়র েেয় আশ্রয়যকযন্দ্র
াওয়ার সুয া বৃরি

িুা

না

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

584

98.15%

11

1.85%
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5.3%
13.0%

21.1%
0.0%
47.4%

52.2%

31.6%

মাটিি িাস্তা

মাটি িািা ততরি বাঁি

গ্রামীণ এইচরবরব সড়ক

পাকা ইউরনয়ন সড়ক

34.8%

মাটিি িাস্তা
গ্রামীণ এইচরবরব সড়ক
পাকা ইউরনয়ন সড়ক

রসরস ব্লক বিাি

রচত্র 17- সক্রর্া ও রবযক্রর্ার রনকট গ্রােীি বাজাযর ার্ায়র্ ব্যবস্থার তুলনামূলক রচে

রবযক্রর্াযের জররপ করা িযল র্ারা জানান বাজাযর ার্ায়াযর্র জে র্াযের ৫ িরযির রাস্তা আযে। এর েযধ্য েবযচযয়
সবরশ েংখ্যক (প্রায় ৪৮%) উিরোর্া জানা স , র্াযের বাজাযর াওয়ার েড়কটি পাকা ইউরনয়ন েড়ক। ৩১.৬ শর্াংশ
উিরোর্া জারনযয়যেন স , র্াযের বাজাযর াওয়ার রাস্তা হদলা গ্রােীি এইচরবরব েড়ক। বারকরা জারনযয়যেন োটির
রাস্তা, রেরে ব্লক েড়ক এবং োটি দ্বারা দর্রর বাঁি ও রযয়যে বাজাযর াওয়ার রাস্তার িরন রিযেযব।
সক্রর্াযের গ্রােীি বাজাযর ার্ায়াযর্র জে িাল রাস্তা আযে রকনা প্রশ্ন করা িযল ১০০ শর্াংশ উিরোর্াই জারনযয়যেন
স গ্রােীি বাজাযরর োযর্ েংযুক্ত রাস্তাগুযলা ার্ায়ার্ ব্যবস্থার জে িাল। র্ারা জানান বাজাযর ার্ায়াযর্র জে
র্াযের এলাকায় ৩ িরযির রাস্তা আযে। এর েযধ্য েবযচযয় সবরশ েংখ্যক (প্রায় ৫২.২%) উিরোর্া জানা স , র্াযের
বাজাযর াওয়ার েড়কটি পাকা ইউরনয়ন েড়ক। ৩৪.৮ শর্াংশ উিরোর্া জারনযয়যেন স , র্াযের বাজাযর াওয়ার
রাস্তা হদলা গ্রােীি এইচরবরব েড়ক। বারকরা োটির রাস্তা ব্যবিার কযর বাজাযর ার্ায়ার্ কযরন।
এই েেীক্ষায় োঠ প তাযয় এলরেএে কেী ও স্থানীয় সুরবিাযিা ীযের োযর্ েলীয় আযলাচনা করা িয়। প্রকে বাস্তবায়যনর
পূযব ত র্াযেরযক অদনক দূি পাদয় বহদট এবং অদনক সময় ব্যয় কদি কাজ কিদত স যর্ হসর্া। ভাঙ্গা ও কাচা িাস্তাি
কািদণ চলাদ িায় আসুরবিা িযর্া। র্াোড়া বর্ তাকাযল রাস্তা পারনযর্ ডুযব র্াকাকালীন ার্ায়র্ আযরা দুোঃোধ্য ব্যপার
রেল। র্যব িাস্তা পাকা হাওয়াি দল কম সমদয় অল্প িিদচ বর্তোযন র্ারা বাজাসর স যর্ পারযে। একইোযর্ িাস্তা পাকা
হওয়াি কািদণ অদনদক রিক্সা ও অদটারিক্সা চালাদত পািদছ া র্যের ার্ায়র্ ব্যবস্থাযক পূযব তর স যকান েেযয়র তুলনায়
অযনক উন্নর্। ার ফযল এলাকাবােীর পযক্ষ আশ্রয় বকদেগুযলাযর্ ার্ায়র্ ব্যবস্থাও অযনযক েিজ ও উন্নর্ িযয়যে।
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৩.৫.৩ আদস থরনক ও লবনাক্ততামুক্ত রবশুদ্ধ ও সুদপয় পারনি সিবিাহ
োঠ প তাযয় ইউরনয়ন পররর্যের সচয়ারম্যান ও সেিারযের োক্ষাৎকাযরর েেয় র্ারা র্াযের এলাকাগুযলাযর্ ২০১৪
োযলর পূযব ত রবশুি ও সুযপয় পারনর অিাযবর কর্া স্বীকার কযরযেন। ার ফযল এলাকায় রবরভন্ন িিদনি পারন বারহত
বিাগ বর্মন- িাইরিয়া, আমাশয়, টাই দয়ি ও জরন্ডস ইতযারের রবস্তার রেল। বর্তোযন রনিাপে পারনি ব্যবস্থা হওয়াযর্
পারনবারহত বিাদগি স সাংকট রছল র্া অযনকখারন সকযটযে বযল র্ারা অরিব্যরক্ত প্রকাশ কযরন।
প্রকে বাস্তবায়যনর ফযল প্রকে এলাকাগুযলাযর্ আদস থরনক ও লবনাক্ততামুক্ত রবশুদ্ধ ও সুদপয় পারনি সিবিাহ সবযড়যে।
জররপকৃর্ ৫৯৫ জন সুরবিাযিা ীর েধ্য সর্যক ২০১৪ োযলর পূযব ত বেরব্যাপী পারনর প্রাপ্যর্া রেল বযল জারনযয়যে ৫৩.৩
শর্াংশ উিরোর্া। অপররেযক ৯৮.৩ শর্াংশ উিরোর্া ২০১৭ োযলর পযর বেরব্যাপী পারনর প্রাপ্যর্া রেল বযল
জারনযয়যেন।
1.7%

46.7%

98.3%

হযাঁ

না

53.3%

2014 সাদলি পূদব থ
বছিব্যপী পারনি প্রাপ্যতা

201৭ সাদলি পদি
বছিব্যপী পারনি প্রাপ্যতা

রচত্র 18- প্রকে বাস্তবায়যনর পুযব ত ও পযর বেরব্যারপ পারনর প্রাপ্যর্ার তুলনামূলক রচে

বতথমাদন সকদলই আদস থরনকমুক্ত পারন পাদি। 68.3 শর্াংশ মানুষ জানায় বর্ পূযব ত আদস থরনক রছল, রকন্তু বতথমাদন বনই।
অন্যরেদক ৩১.৭ শর্াংশ জানায় বর্ তাদেি পারনি উৎদস পূযব তও আদস থরনদকি সাংক্রমন রছল না। তাছাড়া ৭৩.২ শর্াংশ
মানুষ জানায় বর্, পারনদত লবনাক্ততা পূযব তর বচদয় হ্রাে সপযয়যে এবাং লবনাক্ততা বনই বদল জারনদয়দছ ৬১ শর্াংশ মানুষ।
োরিী 29- পুকুর খনন ও টিউবওযয়ল স্থাপযনর ফযল প্রাি সুরবিা
িাবাি পারনদত
লবনাক্ততাি
উপরস্থরত
িাবাি পারনদত
আদস থরনদকি
উপরস্থরত

লবনাক্ততা হ্রাস
লবনাক্ততা বৃরদ্ধ
লবনাক্ততামুক্ত পারন
আদস থরনক পূদব থ রছল, এিন বনই
আদস থরনক কিনই রছল না
এিন পারনদত আদস থরনক রবযমান
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N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

30
0
25
28
13
0

73.2
0.0
61.0
68.3
31.7
0.0
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৩.৫.৪ ামথ ও নন ামথ পণ্যসমূদহি রবপণন সক্ষমতা বৃরদ্ধ
৫৯৫ জন সক করা জররপ প্রশ্ন সর্যক জানা স যে স , সকবল ২৩.০৩ শর্াংশ সুরবিাযিা ী সকান না সকানিাযব শে
উৎপােন বা ফেরল জরের োযর্ জরড়র্। শে নষ্ট িওয়ার িার পূদব থি সচযয় হ্রাে সপযয়যে রকনা এই প্রযশ্নর জবাযব ১৩৭
জযনর েযধ্য ১১৮ জন জানান স শে নষ্ট িওয়ার িার পূদব থি সচযয় কযেযে।
২০১৪ সাদলি পূদব থ সদলি গড় আনুমারনক বারষ থক ক্ষরতি পরিমাণ রছল ১০৯৮৭ টাকা রকন্তু 2017 সাদলি পদি ামথ
ও নন ামথ পণ্যসমূদহি রবপণন সক্ষমতা বৃরদ্ধর ফযল সদলি ক্ষরতি পরিমাণ হ্রাে সপযয় হদয়দছ ৭৯০৫ টাকা।

১৫০০০
১৫০০০

2014 সাদলি পূদব থ সদলি ক্ষরত
(টাকায়)

৮০০০
১০০০০

৭৭৫০
৪০০০

৫০০০
৫০০০

২০১৭ সাদলি পদি সদলি ক্ষরত
(টাকায়)

২০০০

০

প্রর্ম বকার্াট থাইল

রিতীয় বকার্াট থাইল তৃতীয় বকার্াট থাইল

রচত্র 19- প্রকে বাস্তবায়যনর পুযব ত ও পযর ফেযলর ক্ষরর্র তুলনামূলক রচে

এোড়া জররপকৃর্ সুরবিাযিা ীযের শর্করা ২৫ িায র ক্ষরর্ স খাযন পূদব থ ৫০০০ টাকা রেল র্া প্রকে বাস্তবায়যনর পর
২০০০ টাকায় সনযে এযেযে। ২০১৪ সাদলি পূযব ত ৫০ শর্াংযশর-ই পূদব থ সদলি আনুমারনক বারষ থক ক্ষরতি পরিমাণ রছল
৭৭৫০ টাকা রকন্তু 2017 সাদলি পদি সদলি ক্ষরতি পরিমাণ কদম রগদয় হদয়দছ ৪০০০ টাকা। এি বর্দক এটি সুস্পি
বর্, পূদব থি সচযয় সদলি ক্ষয়ক্ষরতি পরিমাণ অদনকাাংদশ কদম এদসদছ।
13.1%
15.3%

71.5%

হ্রাস বপদয়দছ

বৃরদ্ধ বপদয়দছ

পরিবতথন হয় রন

রচত্র 20- প্রকে বাস্তবায়যনর পরে আর্থিক উপার্িন বৃ র্িে সারথ কৃর্িকারর্ে অবস্থা
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উপযরর রচে সর্যক সেখা াযে স , ৭১.৫ শর্াংশ উিরোর্াই জারনযয়যেন স , আরর্ তক উপাজতন বৃরির োযর্ োযর্ র্াযের
কৃরর্কাযজর পররোিও সবযড় স যে, অপররেযক ১৫.৩ শর্াংশ উিরোর্া জারনযয়যেন স র্াযের সকান পররবর্তন িয় রন।
র্ে রবযির্যি সেখা ায় ২০১৪ সাদলি পূদব থ গড় বাৎসরিক লাদভি পরিমাণ রছল প্রায় ১ লাখ টাকা রকন্তু 2017 সাদলি
পদি বাৎসরিক লাদভি পরিমাণ ববদড় রগদয় োঁরড়দয়দছ প্রায় ১ লাি ৫০ হাজাি টাকা।
২৪০০০০

২৫০০০০
২০০০০০

১৫০০০০
১৫০০০০

১০০০০০
১০০০০০

১৪০০০০

৯০০০০

2014 সাদলি পূদব থ বাৎসরিক লাভ
(টাকায়)
২০১৭ সাদলি পদি বাৎসরিক লাভ
(টাকায়)

৫০০০০
৫০০০০
০

প্রর্ম বকার্াট থাইল

প্রর্ম বকার্াট থাইল

প্রর্ম বকার্াট থাইল

রচত্র 21- প্রকে বাস্তবায়যনর পুযব ত ও পযর বাৎেররক লাযির তুলনামূলক রচে

২০১৪ সাদলি পূদব থ সব থরনম্ন ২৫ শর্াংযশর বাৎসরিক লাদভি পরিমাণ রছল ৫০ হাজাি টাকা রকন্তু 2017 সাদলি পদি
সব থরনম্ন বাৎসরিক লাদভি পরিমাণ ববদড় রগদয় োঁরড়দয়দছ ১ লাি টাকা। ২০১৪ সাদলি পূদব থ শর্করা ৫০ িা
সুরবিাযিা ীর সদব থাচ্চ বাৎসরিক লাদভি পরিমাণ রছল ৯০ হাজাি টাকা রকন্তু 2017 সাদলি পদি সব থরনম্ন বাৎসরিক
লাদভি পরিমাণ ববদড় রগদয় োঁরড়দয়দছ ১ লাি ৫০ হাজাি টাকা।
স্থানীয় প তাযয় ইউরনয়ন পররর্যের সচয়ারম্যান ও সেিারযের োযর্ োক্ষাৎকাযর র্ারা েড়ক ব্যবস্থা উন্নর্ িওয়ার কািদণ
োিারি কৃষদকি অদনক সুরবিা হদয়দছ বযল জারনযয়যেন। এোড়া বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ভাল িওয়ায় বক্রতা-রবদক্রতা
উিযয়রই সময় বেঁদচদছ। র্াোড়া গ্রােীি বাজার রনেতাযির ফযল বষ থাি রেদন বক্রতা রবদক্রতািা ভাল ও স্থারয়ভাদব ব্যবসা
বা বকনা-দবচা কিদত পািদছন। প্ররর্কূল পরররস্থরর্যর্ রবযশর্ কযর অরর্বৃরষ্টর েেয় বক্রতা বা রবদক্রতাদেি সকান সমো
হদি না া অর্ুন্ত ইরর্বাচক।
এই প্রকদল্পি দল কৃরষদত উন্নয়ন হদয়দছ রকনা র্া জানযর্ প্রকে এলাকাগুযলার উপদজলা কৃরষ অর সািসের োযর্
োক্ষার্ করা িযয়যে। কালভািট/ ইউদেন রনমথাণ করার ফযল সলী জরমদত জলাবদ্ধতা সৃরি িযে না বযল সদলি
ক্ষরত হদত কৃর্করা িক্ষা পাসে। একইোযর্ মাটিি িাস্তা উন্নয়ন / বাি উচু করার কািদণ বন্যা ও জদলািাস হদত সলী
জরম িক্ষা পাসে। িিা বমৌসুদম সদলি জরমদত পারন বসচ কাযজর জে প্রকেভুক্ত পুকুিগুযলা গুরুত্বপূি ত ভূরেকা রাখযে
বযল র্ারা জারনযয়যেন। এোড়া স েন অঞ্চযল রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ করা িযয়যে সেখাযন কৃষক উৎপারেত সল
বাজািজাত কিদত সুরবিা িযে। বাযকর ি উপযজলার উপযজলা কৃরর্ কেতকর্তা জানান, কৃরর্ পযণ্যর সহজপ্রাপ্যতা,
বসদচি পারন সহজলভযতা, মালামাল পরিবহদন সুরবিা, ও বাজারজার্করযন সুরবিা একই োযর্ কৃর্কযের উৎপােন খরচ
কোযনার পাশাপারশ অরিক মুনাফার সুয া দর্রর কযরযে।
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৩.৫.৫ েরিদ্র উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি উপাজথদনি সুদর্াগ সৃরি ও জীবনমান উন্নয়ন
কেতেংস্থাযনর সুয া
প্রকে পররকেনাকালীন েেযয় আশা করা িযয়রেল স , প্রকেটি রবযশর্ কযর নারীর জে কেতেংস্থাযনর ব্যবস্থা করযব।
শ্রে রনিতর প্রযুরক্ত ব্যবিার করায় স্বে সেয়াযে ১৫০০০ শ্ররমদকি জে ১.১ রেরলয়ন কেতরেবে এর েংস্থান করা িযয়রেল।
এোড়া রক্ষিাযবক্ষি এবং পররচালনার জে োে ১০% এর েীর্ তযেয়ােী কেতেংস্থাযনর সুয া রাখা িয়। এর পাশাপারশ
স্ব-কেতেংস্থান দর্রর করা ও উযেে রেল। উন্নর্ স া ায া ব্যবস্থা এই অঞ্চযলর অর্ তননরর্ক এবং বারিরজুক স া ায া
বারড়যয়যে, া স্ব-কেতেংস্থাযনর েম্ভাবনা বারড়যয় সেয়। একই োযর্ েরিলাযেরযক প্রকেভূক্ত রবরিন্ন কা তক্রযের দেনরন্দন
রক্ষিাযবক্ষযির কাযজ রনযয়ারজর্ করার োধ্যযে েীর্ তযেয়ােী কেতেংস্থাযনর সুয া সৃরষ্ট করার সচষ্টা করা িয়।
স্থানীয় বাজািমূদল্যি কর্া রবদবচনা কদি এলরসএদসি মজুরি রনি থািণ কিা হদয়রছল। এলরেএে েরিলাযের োযর্
আযয়ারজর্ েলীয় আযলাচনা সর্যক এটি েষ্ট িয় স , নারী ও পুরুর্ উিযয়র অংশগ্রিযি এই প্রকযের রবরিন্ন অঙ্গেমূি
বাস্তবারয়র্ িয়। রকছু কা তক্রযে স েন নারী শ্ররেযকর আরিকু রছল একইিাযব রকছু রকছু সক্ষযে পুরুর্ কেীর েংখ্যা সবরশ
রছল। র্যব এযর্ কযর র্াযের কেতেংস্থাযনর সুয া দর্রর িযয়যে বযল র্ারা েযন কযর। আযলাচনায় এটিও জানযর্ চাওয়া
িয়রছল া, র্ারা কর্রেন প তন্ত কাজ কযর স যেন। অংশগ্রিিকারীযের েকযলই ৪০-৯০ রেন প তন্ত কাযজ রনযয়ারজর্
রেযলন বযল জারনযয়যেন। িাস্তা রনমথাণ কাজ, োটি সফলা, র্াে োটা, বেন রনেতাি কাজ, বৃক্ষযরাপি এবাং পরিচর্ থােি
নানারবি কাযজ র্ারা জরড়র্ রেযলন বযল জানান।
বাযকর ি উপযজলার এলরেএে সেযক্রটাররর োযর্ রনরবড় োক্ষাৎকাযর রর্রন জারনযয়যেন উপদজলার কমথকতথা ও স্থানীয়
বচয়ািম্যাদনি মাধ্যদম এ প্রকদল্পি রর্রন ৩০ জন এলরেএে নারী কেীেি ৩ োে ব্যাপী যুক্ত রেযলন। এই প্রকযের োধ্যযে
র্াযের আরর্ থকভাদব লািবান িওয়ার পাশাপারশ জীরবকার উন্নয়ন িযয়যে বযল জারনযয়যেন।
জীবনমান উন্নয়ন
কাদজি সুদর্াগ সৃরির পাশাপারশ দুোঃস্থ রবদশষ কদি উপকুলীয় দুঃস্থ মরহলাদেি ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়সন এই
প্রকে ভূরেকা পালন কযরযে। সিজরমদন প্রকে এলাকায় েেীক্ষা পররচালনার েেয় েরিলাযের োযর্ েলীয় আযলাচনায়
র্ারা জানান এই প্রকদল্পি মাধ্যদম আমাদেি জীরবকাি মান উন্নত বা পরিবতথন হদয়দছ, আরর্ থকভাদব র্ারা রকছুটা লাভবান
হদয়সে। েড়ক ব্যবস্থা উন্নয়যনর ফযল পূদব থ এলাকাবাসীর স খাযন ৪০ টাকা রিক্সা ভাড়া লাগত বতথমাদন র্াতায়াত ব্যবস্থা
ভাসলা র্াকাি দল ২০ টাকা িিদচ বাজাদি বর্দত পািসে। িাস্তা কাচা র্াকাি কািদণ ২০১৪ োযলর পূযব ত বাজাদি বর্দত
১-১;৩০ ঘণ্টা সময় লাগত। িাস্তা পাকা হওয়ায় এিন ১৫ বর্দক ২০ রমরনট সময় লাদগ। এলাকাবাসীর অযনযকই পূদব থ
ববকাি রছল বযল র্ারা জানান এবং িাস্তাঘাট হওয়াদত বর্তোযন বকউ ব্যবসা করযে আবার বকউ অদটারিক্সা চাযলাযনার
োধ্যযে র্াযের জীবন াোর োন উন্নর্ করযে। রনদজদক স্বাবলম্বী করার পাশাপারশ র্ারা বছদলদমদয়দেি বলিাপড়া
কিাদত পারযে। অযনযকই এই প্রকযের কািদণ েঞ্চয় করযর্ শুরু কররেযলন া র্াযের জীবন াোর োন উন্নরর্র
রনযে তশক রিযেযব পররলরক্ষর্ িযয়যে।
জররপ প্রযশ্নািযরর োধ্যযে এই প্রকে সর্যক আরর্ তক সুরবিা প্রারির ব্যপাযর জানযর্ চাওয়া িযল ৪৭.৭৩ শর্াংশ
সুরবিাযিা ী জারনযয়যেন স র্ারা আরর্ তকিাযব লািবান িযয়যেন। র্যব বারিরজুকিাযব লািবান িওয়ার কর্া স্বীকার
কযরযেন শুধুোে ১৫.৯৭ শর্াংশ উিরোর্া। প্রকদল্পি দল র্ািা বারনরজযকভাদব লাভবান হদয়দছ তাদেি গড় লাদভি
পরিমাণ বারষ থক 79806.7 টাকা।
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োরিী 30- প্রকে বাস্তবায়যনর ফযল আরর্ তক ও বারিরজুক সুরবিা
িুাঁ
এই প্রকল্প বর্দক আরর্ থক সুরবিা
প্রারি
প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি দল
বারণরজযকিাযব উপকৃত হসয়বছ

না

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

N (েংখ্যা)

% (শর্করা)

284

47.73%

311

৫2.27%

95

15.97%

500

84.03%

গ্রােীি োনুযর্র জীবন াোর োন এই প্রকে বাস্থবায়যনর কািদণর উন্নর্ িয়যে রকনা সে রবর্যয় স্থনীয় জনপ্ররর্রনরিযের
োযর্ আযলাচনা করা িযয়যে। নীল ি ইউরনয়যনর সচয়ারম্যান জানান এলরসএস কেীরা আরর্ থকভাদব লাভবান িওয়ার
পাশাপারশ বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ভাসলা িওয়ার কািদণ দুোঃস্থ মরহলাদেি আর্ থ সামারজক অবস্থাি পরিবতথনও র্যটযে া
প্রকযের উযেে অজতযনর রনযে তশক।
এলরেএে কেীযের কেতেক্ষর্া বৃরিকযে প্ররশক্ষি
এই প্রকদল্পি অন্যতম একটি লক্ষয রছল জলবায়ু পরিবতথদনি রবরূপ প্রভাদবি সাদর্ িাপ িাইদয় টিদক র্াকার জে স্থানীয়
েরিদ্র জনদগাষ্ঠীি বটকসই/েীঘ থস্থায়ী েক্ষের্া দর্রর কিা । সুতিাাং এই প্রকল্প কমথসূরচি আওতায় জলবায়ু পরিবতথদনি
সাদর্ সাদর্ ভালভাদব বেঁদচ র্াকদত, এলরেএে কেীবেি জন্য ‘েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ’ এি আদয়াজন কিা হয় । এই
প্ররশক্ষদণ- ১) দূদর্ থাগ ব্যবস্থাপনা প্রস্তুরত; ২) অরিকাি সম্পদকথ সদচতনতা বৃরদ্ধ; ৩) পুরি এবাং প্রার্রমক স্বাস্থয সুিক্ষা; ৪)
পারন এবাং স্বাস্থযরবরি/ োরনদটশন; ৫) ক্ষুদ্র ব্যবসা; ৬) প্রকল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্ররশক্ষণ; এবাং ৭) আয় বৃরদ্ধ অন্তথর্ভক্ত
রছল।

রচত্র 22- প্রকে কেলন র উপযজলার এলরেএে কেীযের োযর্ েলীয় আযলাচনা
Income Generation Activity (IGA) প্ররশক্ষণ- এই প্রকল্প কমথসূরচদত প্রায় ১৫০০০ এলরেএে কমীি কমথসাংস্থান

হসয়যে, র্ািা রকনা বছদি ৪ বর্দক ৫ মাস রনমথাণ কাজ কিাি সুদর্াগ বপদয়রছল। বষ থাকালীন সময় তািা রনমথাণ কাজ
কিদত না পািাি কািদণ অরিকাাংশ কমথহীন হদয় পড়র্। এর জে রনমথাণ কাজ শুরুি পূদব থ প্ররশক্ষণ চলাকালীন সমদয়
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এলরেএে সেেদেি কাদজি রবরনমদয় প্রাপ্ত অর্ থ েঞ্চয় কিদত উৎসারহত কিা হদয়রছল। এলরেএে সেেদেি প্ররর্কূল
সমদয় উপাজতন বৃরদ্ধি লদক্ষয প্রকল্প কমথসূরচি আওতায় Income Generation Activity (IGA) প্ররশক্ষণ এি আদয়াজন
কিা হয়। এই প্রকল্প কমথসূরচি আওতার্ভক্ত সুরবিাদভাগীদেি জন্য স্থানীয় ভাদব কার্ থকি হয় এমন ববশ রকছু সাংখ্যক
IGA প্ররশক্ষণ সেওয়া িয়। IGA প্ররশক্ষদণি অন্তথর্ভক্ত রছল ১) গবারে পশু পালন; ২) মৎস পালন (Cage fisheries); ৩)

বসতবারড়ি অরঙ্গনায় সবরজ বাগান কিা; ৪) বমৌ চাষ; ৫) মুক্তা চাষ বা অন্যান্য কার্ থক্রম সুরবিাদভাগীদেি পেন্দ
অনুর্ায়ী। অরিকাাংশ এলরেএে সেে রছদলন রনিক্ষি এবাং রহসাব রনকাদশ কম জ্ঞান সম্পন্ন। গ্রামীণ েরিদ্র মরহলাদেি
ক্ষমতায়ন কার্ থকিী কিদত সাক্ষিতা এবাং মানবারিকাদিি প্ররশক্ষদণি সাদর্ রনরবড় কমথসূরচ বর্মন িাস্তা রনমথাণ এবাং
িক্ষণাদবক্ষদণি সাদর্ যুক্ত কিা িযয়রেল।
প্রকে পররকেনায় এলরেএে কেীযের কেতেক্ষর্া বৃরিকযে স েব প্ররশক্ষি সেওয়ার কর্া বলা িযয়যে সেই রবর্যয়
েলীয়িাযব আযলাচনার েেয় র্ারা প্রকে বাস্তবায়যন স েক্ষর্া প্রযয়াজন র্া র্ারা সপযয়যেন বযল জারনযয়যেন। োটির
েড়ক রকিাযব দর্রর করযর্ িয়, রকভাদব গাছ লাগাদত হয়, এইচরবরব এি িাস্তা রকভাদব কিদত িয় সে ব্যপাযর র্ারা
োবলীলিাযব বলযর্ সপযরযেন। এোড়া মাটি কাটা, বক্স কালিাট ত, বহিমন বালুরপ্ল্ম ইতযারে সম্পদকথ প্ররশক্ষন সপযয়যেন
বযল এলরেএে নারী কেীরা জারনযয়যেন। এই প্ররশক্ষন র্াযেরযক এই প্রকদল্পি িাস্তানতরিি কাজ সঠিকভাদব েম্পন্ন
করযর্ েিায়র্া কযরযে বযল র্ারা জানান। এলরেএে নারী কেীযের এই প্ররশক্ষযির রবর্যয় উপযজলা প্রযকৌশলীরা
জারনযয়যেন, প্রকদল্পি কাজ শুরু কিাি পূদব থ এলরসএস শ্ররমক বেি কাজ সম্পদকথ প্ররশক্ষণ প্রোন করার কািদণ প্রকে
বাস্তবায়যন সকান েেোর েম্মুখীন িযর্ িয় রন ার ফযল র্া েেযয় বাস্তবায়ন কাজ েম্পন্ন িযয়যে।
একইোযর্ এলরেএে কেীযেরযক জলবায়ু পররবর্তযনর প্রিাব সোকাযবলায় রনযজযের েক্ষের্া বৃরির স প্ররশক্ষি সেওয়া
িযয়যে র্াযর্ র্াযের জলবায়ু েম্পরকতর্ জ্ঞান, প্রিাব সোকাযবলায় েক্ষের্া ও েযচর্নর্া অযনকাংযশই সবযড়যে। ইদটি
ভাটাি কাদলা বিাঁয়াি কািদণ বার্াে দুরষত িওয়া, গাছপালা কাটাি কািদণ রবরভন্ন িিদনি গ্যাস বর্মন অরক্সদজন,
নাইদট্রাদজন, কাব থনিাই-অক্সাইি এি ভািসাম্য নি হদি এবাং তাি সাদর্ জলবায়ুি পরিবতথন র্টােি জলবায়ু পররবর্তযনর
প্রিাব েম্পযকত র্ারা কর্া বলযর্ সপযরযে া অর্ুন্ত ইরর্বাচক। র্যব জলবায়ু পরিবতথসনর ফযল স অসমদয় বন্যা, িিা,
অরতবৃরি, অনাবৃরি, ঘূরন থঝড়, সাইদলান, রসিি, জদলািাস, আইলা ইতযারে িযে এর রপেযন র্ারা প্রাকৃরর্ক কারিযকই
মুখ্য রনয়ােক রিযেযব রবযবচনা করযে।
প্রকযের উন্নয়ন কা তক্রযে অংশগ্রিি করার োধ্যযে অযনযকই েঞ্চয় করযর্ সপযরযেন এবং র্া রেযয় বারে পশু ক্রয়
কযররেযলন ার োধ্যযে অযনযকই স্বাবলিী িযয়যেন। একই োযর্ উপারজতর্ অর্ ত রেযয় র্ারা সেযল সেযয়যের স্কুযল
পাঠাযর্ পারযেন া এই প্রকযের উযেে অজতযন েফলর্ার রনযে তশক।

৩.৫.৬ ইউরনয়ন পরিষদেি প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধ
এই প্রকে কেতসূরচ িযর্, জলবায়ু পররবর্তযনর ফযল রকিাযব টিযক র্াকযর্ িয় র্ার উপর উপযজলা প্রকে েেেবৃন্দ এবং
ইউরপ সচয়ারম্যান এর প্ররশক্ষি কেতসূরচর ব্যবস্থা করা িয়। এই প্ররশক্ষি কেতসূরচযর্ আযরা অন্ততভুক্ত করা িযয়যে, প্রাকৃরর্ক
দূয তায র কারযি সৃষ্ট েম্ভাব্য রবপে সোকাযবলা এবং দূয তা পরবর্ী েেযয় সেঁযচ র্াকার উপায়। এই প্ররশক্ষি কেতসূরচর
ব্যবস্থা করা িযয়রেল এলরেএে কেীযের জে র্যব র্াযের োযর্ ইউরনয়ন পররর্যের অনুোন, রিে প তযবক্ষি করেটি
(SSC), রিে বাস্তবায়ন করেটি (SIC) কাযজর োযর্ যুক্ত কেীযেরও যুক্ত করা িযয়রেল।
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চিবাটা ইউরনয়ন, চি লদিঞ্চ, রনঝমিীপ, নীলগঞ্জ এর ইউরনয়ন পররর্যের সচয়ারম্যানযের োযর্ োঠ প তাযয় রনরবড়
সাক্ষাৎকাদির আযয়াজন করা িয়। এোড়াও ইউরনয়ন পররর্যের সেিারযের োযর্ও এই প্রকযের োধ্যযে প্রারর্ষ্ঠারনক
েক্ষের্া রনযয় আযলাচনা করা িয়। েংরিষ্ট এলাকায় রনদয়ারজত পরিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষণ জনবলদক এই প্রকসের
আওর্ায় প্ররশক্ষণ সেওয়া িযয়যে বযল র্ারা জারনযয়যেন। র্ারা একইোযর্ এলরেএে কেীযের IGA প্ররশক্ষযির কর্া ও
উযেখ কযরন া র্াযের রনজ রনজ এলাকায় প্রকে বাস্থবায়যন অযনক ফলপ্রসূ িযয়রেল।
এই প্রকযের আওর্ায় ইউরনয়ন পররর্যে স সর্াক বরাে সেয়া িযয়রেল সেই বরাে সর্যক স েেস্ত উন্নয়ন কা তক্রে
ইয়রনয়ন প তাযয় করা িযয়যে র্া রনযয় স্থানীয়যের োযর্ আযলাচনা করা িযয়যে। উন্নয়ন কেতকাযডর েযধ্য বাজাযরর রাস্তা
পাকাকরন, পারনি কল বসাদনা, মাদছি বাজাদিি জন্য ঘি কিা, র্াত্রীছাউনী পাকাকরন, বেন েংযুরক্ত ইর্ুারে
উযেখয াগ্য। গ্রাযের রকছু রকছু কাচা রাস্তার উন্নয়ন কাজ িযয়যে বযলও স্থানীয়রা জারনযয়যেন। এোড়া ঘূরন থঝড়,
জদলািাস, আইলা, রসিসরর ের্ দূদর্ থাস র সময় ইউরনয়ন পরিষে বর্দক এলাকাবােীযের সাইদলান বসন্টাি এ রনিাপদে
বপৌদছ বেয়া, িাবাদিি ব্যবস্থা কিা এবাং রনিাপদে গ্রাদম র দি আসদত সাহায্য করার কর্া উযেখ কযরযেন

৩.৫.৭ জলবায়ু পরিবতথদনি সামরগ্রক প্রভাবসমূদহি ঝরুঁ কহ্রাস
স যিতু দবরিক র্াপোো বৃরির োযর্ োযর্ েমুদ্র স্তযর সবযড় াযব এবং একই োযর্ সেযশর উপকূলীয় অঞ্চল িীযর িীযর
হ্রাে পাযে, সেকারযি কেতসূরচর আওর্ায় েকল সুয া -সুরবিার নকশা ২০৫০ োযলর েযধ্য েমুদ্রপৃযষ্টর উচ্চর্ার কর্া
রবযবচনা কযর করা িযয়যে । এটা িারিা করা িযে স , জলবায়ু পররবর্তযনর প্রিাযব েমুদ্রপৃযষ্ঠর উচ্চর্া বৃরির ফযল
রনযম্নাক্ত প্রিাব গুযলা িযর্ পাযর ১) স্বে েেযয়র জে অরনরির্ িারী বৃরষ্টপার্; ২) েমুদ্র উচ্চর্া বৃরি পাওয়ার কারযি
নেী নাব্যর্া কযে াওয়া; ৩) র্ন্টায় ২৬০রক. রে. সবয র র্ন র্ন ঘূরি ত ঝড় িওয়া; ৪) জসলািাদসি কারযি উপকূলীয়
অঞ্চযলর নেী এবং জলাশযয় লবিাক্তর্ার প্রযবশ; ৫) অবকাঠাযো র্ ক্ষরর্। স যিতু WB এর েিায়র্ায় ঘূরি তঝড়
আশ্রয়যকন্দ্র এবং উপকূলীয় অঞ্চযল সবরড়বাঁি রনেতাি করা িযয়যে, র্াই প্রকে কেতসূরচ সর্যক রনব তারচর্ উপকূলীয় জনয াষ্ঠী
জলবায়ু পররবর্তযনর ফযল েম্ভাব্য দূয তায র োযর্ সর্যক রকিাযব িালিাযব বাঁচযর্ পাযর র্ার েক্ষর্া বৃরিযর্ র্িরবল
ঠন করা িয়। েেস্ত প্রকে কেতসূরচ বাস্তবায়ন পররকেনা করা িযয়রেল, পরবর্ী ১০ বেযরর বোবস্থার জে ২০৫০
োযলর েমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চর্ার রবর্য়টি রবযবচনা কযর।
এই প্রকে বাস্তবায়যনর ফযল িারী বৃরষ্টপাযর্র েরূন েড়ক সিযঙ্গ াওয়া সরাি িযয়যে। প্রকেভুক্ত রবরিন্ন এলাকায় উচু
বাঁি রনেতাযনর পাশাপারশ োটির রাস্তাগুযলাযক এইচরবরব সর্ উন্নীর্ করা িযয়যে। র্াোড়া জলোযের কারযি উপকূলীয়
অঞ্চযলর নেী এবং জলাশযয় লবিাক্তর্ার প্রযবশ করার কািদণ সুযপয় পারনর স অপ্রাপ্যর্া রছল র্া বর্তোযন দূর িযয়যে।
এই প্রকযের আওর্ায় বৃরিি পারন সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি িনন/পুন:িনন করার েরুন খাবার পারনদত লবনাক্ততা হ্রাস
বপদয়দছ া ৭৩.২ শর্াংশ সুরবিাযিা ী রনরির্ কযরযেন।
এোড়া বাঁি পুনোঃরনেতাযির োধ্যযে নেী িাঙন হ্রাে সপযয় কৃরর্ জরের স্থারয়ত্ব বৃরি সপযয়যে বযলও স্থানীয়রা জারনযয়যেন।
উচু বাঁযির কািদণ লবন পারন ফেরল জরেযর্ ঢুকদত পািদছ না া কৃরর্ পনযণ্যর উৎপােন বারড়যয়যে।
এই প্রকে কেতসূরচর আওর্ায় স্বে খরযচ, অন্ততভুক্ত উপযজলােমূযি ২০ রক. রে. এর কে সবরশ খাল/সেযনজ খনন বা
পুন:খনন করা িয়। ৯০ শর্াংশ সুরবিাযিা ী জারনযয়যে এই কা তক্রযের ফযল এলাকায় জলাবির্ার েেো দূর িযয়যে।
এলাকার জলাবির্া দূর িওয়ায় এলাকাি মানুদষি চাষাবাে কিা সুরবিা হদয়সে এবং ক্ষয়ক্ষরর্ অযনকাংযশ কযে স যে।
এোড়াও এই প্রকে কেতসূরচযর্ দর্ররকৃর্ রাস্তায় ৬২০ রে. এর কালতিাট ত/ইউ-সেন এর সুরবিা সেওয়া িযয়যে। ৮৬ শর্াংশ
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উপকারযিা ী মদন কদি এি দল জলাবদ্ধতা দূি হদয়দছ। দল একইোযর্ প্রকে পরবর্ী েেযয় পারনবারহত বিাগ
অযপক্ষাকৃর্ কে িযয়যে।
জলবার়্ু পরিবতথদনি ঝরুঁ কি সাদর্ টিযক র্াকার জন্য এই প্রকসে জলবায়ু েিনশীল অবকাঠাযো র্ উন্নয়ন করা িযয়যে
াযর্ বট্ররিাং বনটওয়াকথ এবাং রবপণদনি সুরবিা উন্নর্ িয়। েড়কগুযলাযক টিরকযয় রাখার জে েড়যকর দুপাযশ বৃক্ষরযপাি
করা িযয়যে ার েযধ্য লবনাক্তর্া েরিষ্ণু বৃক্ষ ও সরাপি করা িযয়যে বযল ৫৩ শর্াংশ প্রকে সুরবিযিা ী ের্ সেন।

৩.৫.৮ প্রকদল্পি উদেশ্য অজথদনি স লতা রবদেষণ (লগ বেম)5
উযেে

১. জলবায়ু বনরতবাচক প্রভাব সহনশীল ব্যবসারয়ক সড়ক পরিবহন বনটওয়াকথ
উন্নয়ন
২. কাদজি সুদর্াগ সৃরি, জীবনমান উন্নয়ন ও জলবায়ুি প্রভাদব ক্ষরতর েম্মুখীন দুোঃস্থ
রবদশষ কদি উপকুলীয় দুঃস্থ মরহলাদেি ক্ষমতায়ন

আউটপুট

েম্পারের্ কাজ ও েফলর্া প তাযলাচনা

জলবায়ু সহনশীল কাঠাদমাগত উন্নয়দনি

•

মাধ্যদম বাজাি ও আশ্রয়দকদেি
প্রদবশারিকাি বৃরদ্ধ

•

আদস থরনক ও লবনাক্ততামুক্ত রবশুদ্ধ ও

•

সুদপয় পারনি বটকসই উৎস

•
•
•

ামথ ও নন ামথ পণ্যসমূদহি রবপণন
সক্ষমতা বৃরদ্ধ

5

•
•

প্রকদল্পি িাস্তা ও বাঁিগুযলা এখন অবরি অক্ষত আযে, গ্রাে ও বাজাযরর েযধ্য
রনিবরিন্ন ার্ায়ার্ ব্যবস্থা প্ররর্ষ্ঠা িযয়যে বযল জারনযয়যেন ৯৮ শর্াংশ
সুরবিাযিা ী
৯৮.১৫ শর্াংযশর েযর্, ঘূরন তঝযড়র েেয় আশ্রয়যকযন্দ্র াওয়ার সুয া বৃরি
সপযয়যে ার্ায়ার্ ব্যবস্থায় উন্নরর্র কারযি
2014 োযলর তুলনায় প্রকে বাস্তবায়যনর পর বেরব্যাপী রনিাপে িাবাি
পারনি প্রাপ্যতা বৃরদ্ধ সপযয়যে। ৯৮.৩ শর্াংশ সুরবিাযিা ী র্া রনরির্ কযরযে
সিজরমদন বৃরিি পারন িািদনি জন্য প্রকদল্পি স পুকুিগুদলা পররেশতন করা
িযয়যে র্া এখন ও কার্ থকি আযে
৯০ শর্াংশ সুরবিাযিা ী রনরির্ কযরযেন স , পারনবারির্ সরায র পররোি
পুযব তর তুলনায় অযনক হ্রাে সপযয়যে।
৭৩.২ শর্াংযশর েযর্ পারনদত লবনাক্ততা পূযব তর বচদয় হ্রাে সপযয়যে

৯৮ শর্াংশ উপকারযিা ীযের েযর্ গ্রাে ও বাজাযরর েযধ্য রনিবরিন্ন
ার্ায়ার্ ব্যবস্থা প্ররর্ষ্ঠা িযয়যে।
২০১৪ সাদলি পূদব থ শর্করা ৫০ িা সুরবিাযিা ীর সদব থাচ্চ বাৎসরিক লাদভি
পরিমাণ রছল ৯০ হাজাি টাকা রকন্তু 2017 সাদলি পদি সব থরনম্ন বাৎসরিক
লাদভি পরিমাণ ববদড় রগদয় োঁরড়দয়দছ ১ লাি ৫০ হাজাি টাকা।

প্রকদল্পি উদেদশ্য ও লগদেদমি আদলাদক Output, Outcome ও Impact পর্ থাদয় অজথন পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষন;

প্রকদল্পি কার্ থক্রম বাস্তবায়দনি দল প্রকদল্পি লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী রক পরিবতথন হদয়দছ তা রবরভন্ন জাতীয়/স্থানীয় তদথ্য (প্রদর্াজয বক্ষদত্র) এবাং
ববইজলাইন সাদভথি (র্রে র্াদক) আদলাদক তুলনামুলক পর্ থাদলাচনা কিা;
প্রকদল্পি কাজ বাস্তবায়দনি পি প্রদর্াজয বক্ষদত্র সু ল সৃরি হদয়দছ রকনা বস রবষদয় মাঠ পর্ থায় হদত প্রাইমািী িাটা সাংগ্রহ ও তা রবদেষদণি মাধ্যদম সুরনরেি
পর্ থদবক্ষণ ও সুপারিশ প্রোন কিদত হদব। এছাড়া মাঠ পর্ থায় হদত সদিজরমন পরিেশথন, Individual Interview, KII (Key Informant
Information) & FGD (Focus Group Discussion) এি মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ কিা;
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•
•
•

েরিদ্র উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি রবদশষ কদি •
মরহলাদেি চাকরি ও উপাজথদনি সূদর্াগ •
সৃরি

•
•
•
•
•

ইউরনয়ন পরিষদেি প্রারতষ্ঠারনক
সক্ষমতা বৃরদ্ধ

•
•

বন্যায় সদলি ক্ষরত হ্রাস সপযয়যে বযল ২০.৬ শর্াংশ সুরবিাযিা ী রনরির্
কযরযেন
৭.৩.৭ শর্াংশ ের্ রেযয়যেন স , কৃরষপদণ্যি পরিবহদনি ব্যয়পুযব তর তুলনায়
হ্রাে সপযয়যে
বাঁি রনেতাযির ফযল ৯০ শর্াংশ সুরবিাযিা ী জারনযয়যে এলাকায় জলাবির্ার
েেো দূর িযয়যে
৪৭.৭৩ শর্াংশ েরিদ্র উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি আয় বৃরদ্ধ সপযয়যে
৪২.২ শর্াংশ প্রকে বাস্তবায়যনর ফযল সুরবিাযিা ী কৃরষ পদণ্যি লন বৃরদ্ধ
সপযয়যেন
আরর্ তক উপাজতন বৃরির োযর্ োযর্ র্াযের কৃরর্কাযজর পররোি সবযড়যে
এরকে সুরবিাযিা ী ৭১.৫ শর্াংশ
কৃরষ পদণ্যি ক্ষয় ক্ষরত পররোন পূযব তর তুলনায় ৩০% হ্রাে সপযয়যে
জলবায়ু বনরতবাচক প্রভাব সহনশীল ব্যবসারয়ক সড়ক পরিবহন বনটওয়াকথ
রনমথাদন এলরেএে সেেিা সরক্রয় অাংশগ্রহন কযরযেন
প্ররশরক্ষত রনঃস্ব েরিলারা যড় ৬০-৯০ রেন প্রকযের োযর্ যুক্ত সর্যক র্াযের
আয় বৃরদ্ধর সুয া সপযয়যেন
সুরবিাযিা ীযের ৪৭.৭৩ শর্াংশ এই প্রকে সর্যক সকান না সকান িাযব আরর্ তক
েিায়র্া সপযয়যেন
ইউরনয়ন বচয়ািম্যান/দমম্বািদেি দূয তা ব্যবস্থাপনা েম্পযকত প্রার্রেক জ্ঞান
লাি কযরযেন
জলবায়ু অরভদর্াজন শীষ থক কার্ থক্রম অব্যাহত সনই

৩.৬ প্রকদল্পি অবকাঠাদমা পরিেশথন ও গুনগত মান পর্ থাদলাচনা6
জলবায়ু পররবর্তন অরিয াজন প্রকযের প্রিাব মূল্যায়ন েেীক্ষার অের্ে কেতপরররি িযলা, প্রকদল্পি কাজ বাস্তবায়দনি
পি প্রদর্াজয বক্ষদত্র সু ল সৃরি হদয়দছ রকনা বস রবষদয় মাঠ পর্ থায় হদত প্রিান কাজেমূি সদিজরমন পরিেশথন ও
প তযবক্ষিপূব তক এর কার্ থকারিতা েম্পযকত েন্তব্য প্রোন করা। এই পররযেযে েড়ক উন্নয়ন (ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক
এইচরবরব িািা উন্নয়ন, ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ, রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ), মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিণ,
বসচ অবকাঠাদমা (কালভাট থা/ইউ-দেন) রনমথাণ, িাল/কযাদনল পুন:িনন, সড়ক/বাঁি িাদলি পাশথঢাল সাংিক্ষণ, বৃরিি পারন
সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি িনন/পুন:িনন, গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন, রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ, এবং
বৃক্ষদিাপন ও পরিচর্ থা েংক্রান্ত প তযবক্ষি র্ে েংরক্ষি আকাযর বি তনা করা িযলা।
ক) েড়ক উন্নয়ন (ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন, ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ, রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ)

প্রকল্পটির অিীযন ২০ রকদলারমটাি ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন, 3 রকদলারমটাি ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন
সড়ক পাকাকিণ, ৬ রকদলারমটাি রসরস ব্লক বিাি প্রকে এলাকাযর্ রনমথাণ করা িযয়যে। মাটি, এইচরবরব বা রসরস ব্লক,
6

প্রকদল্পি কাজ বাস্তবায়দনি পি প্রদর্াজয বক্ষদত্র সু ল সৃরি হদয়দছ রকনা বস রবষদয় মাঠ পর্ থায় হদত প্রাইমািী িাটা সাংগ্রহ ও তা রবদেষদণি মাধ্যদম
সুরনরেি পর্ থদবক্ষণ ও সুপারিশ প্রোন কিদত হদব। এছাড়া মাঠ পর্ থায় হদত সদিজরমন পরিেশথন, Individual Interview, KII (Key Informant
Information) & FGD (Focus Group Discussion) এি মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ কিা;

60

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

pavement িািা িাস্তা উঁচুকরি িাস্তা উন্নয়দনি কাযজর অন্তভুতক্ত রেল। রিরপরপদত, িাস্তাগুরলি বক্রি প্রস্থ 5.৫০ রমটাি
(বা ১৮ ফুট) এবাং ইউরনয়ন িাস্তাি বক্ষদত্র ফুটপার্ ৩.০০ রমটাি (বা ১০ ফুট) প্রশস্ত, বক্রদিি প্রস্থ ৩.70 রমটাি (বা ১২
ফুট) এবাং গ্রাম সড়দকি বক্ষদত্র ২.৪৪ রমটাি (বা ৮ ফুট) প্রদস্থি এইচরবরব পৃষ্ঠ উন্নত কিার কর্া বলা িযয়যে। এছাড়াও,
প্রকসের বাস্তবায়ন, এলরসএদস অর্ থ প্রোন ইতযারে RRMAIDP এর কনস্ট্রাকশন ম্যাদনজদমন্ট ম্যানুয়াদল (CMM)
উরিরিত রনদে থরশকাগুরল অনুসিণ কদি সম্পন্ন করার কর্া উযেখ রযয়যে।
ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন িযয়যে রকনা র্া প তযবক্ষি করার জে পরােশতক েংস্থার একটি েল োঠ
প তাযয় বররশাযলর র্ালর্রল এবং আের্রল উপযজলা পররেশতন কযরন স গুযলা দেব চয়যন ঠিক করা হদয়রছল।
প তযবক্ষযনর র্ে অনু ায়ী সেখা স যে স , সমসয়ি সাদর্ সাদর্ এইচরবরব িাস্তাি অবস্থা নাজুক হসয়বছ। বৃরষ্টর েেযয় র্া
আযরা সিযঙ্গ পরার েম্ভাবনা রযয়যে। এযর্ কযর স্থানীয় োনুযর্র চলাচযলর আসুরবিােি োোরজক ও অনন তরর্ক কেতকাযড
প্রিাব পড়যর্ পাযর। েড়ক উন্নয়যনর সক্ষযে রবযবরচর্ আইদটমগুযলার েযধ্য রকছু রবচুযরত পররলক্ষীর্ িযয়যে া েড়ক
উন্নয়যনর জে ব্যবহৃর্ আইদটমগুরলর সচকরলস্ট সািরণদত (পরররশষ্ট ঙ) উপস্থাপন কিা হসয়যে। Coastal belt এ- এ
িরযির এইচরবরব েড়ক পরবর্ীযর্ রনেতাি না কযর এর রেরে ব্লক েড়ক ব্যবিার করা স যর্ পাযর। এযর্ েড়ক সটকেই
ও েীর্ তস্থারয়ত্ব লাি করযব এবং একই োযর্ জন যির দূযিতা অযনকাংযশই হ্রাে পাযব।
রনঝমেীদপি রসরস ব্লদক বর্ িাস্তাটি রনরমথত হসয়রছল তা পরিেশথন কিা হসয়রছল এবাং পরেশতক েলটি এই িাস্তাটি রনমথাদণি
3 বছি পদিও ভাল অবস্থায় বেিদত বপসয়বছ। এটি এ অঞ্চযলর োনুযর্র আর্ ত োোরজক উন্নয়যন ভূরেকা রাখযে।

রচত্র 23- জািাজোরা ইউরনয়যনর
এইচরবরব গ্রামীণ সড়ক

রচত্র 24- রঙশ্রী ইউরনয়যনর
এইচরবরব গ্রামীণ সড়ক

রচত্র 25- রনঝে দ্বীযপ রেরে ব্লক সরাযির বর্তোন
অবস্থা

গ্রামীন/ ইউরনয়ন সড়ক ও ব্রীজ/ কালভাট থ বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ প তযবক্ষযির জে পরােশতক েংস্থার েল নীল ি,
বরবর ও সোিাম্মেপুর ইউরনয়ন পররেশতন কযরন। এযর্ সেখা ায় েড়যকর রবরিন্ন অংযশ সেরাের্ িযয়যে এবং রকছু
সক্ষযে নতুনিাযব সপিযেন্ট করা িযয়যে। রবরিন্ন সচইযনযজ স কালিাট তগুযলা বোযনার কর্া বলা রছল রিরপরপযর্ র্া
অনুেরি করা িযয়যে। পরররশষ্ট ঙ এর োরিীযর্ ইউরনয়নরিরিক াচাইর্ব্য আইযটেগুযলার প তযবক্ষি ফলাফল তুযল
িরা িযলা।
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রচত্র 28- নীল ি ইউরনয়ন সড়সকর
সেরাের্ পরবর্ী অবস্থা

রচত্র 27- বড়বর ইউরনয়ন সড়সকর
সেরাের্ পরবর্ী অবস্থা

রচত্র 26- ম াহাম্মদপু ে ইউরনয়যন বক্স
কালিাট ত রনেতাি

ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকা করা িযয়যে রকনা র্া প তযবক্ষযির জে রঙ্গশ্রী ও বড়বর ইউরনয়যন সিজরমদন স যয়
র্ে েংগ্রি করা িযয়যে। বড়বর ইউরনয়যনর সড়ক পাকাকিদন Bitumin ব্যবিার করা হদয়দছ এবং রঙ্গশ্রী ইউরনয়যন
এইচরবরব দ্বারা েড়ক পাকা করা িযয়যে। জররপকৃর্ উিয় রাস্তার োরব তক কাঠাযো যর্ষ্ট িাযলা বযল েযন িযয়যে।
পরররশষ্ট ঙ এর োরিীযর্ ইউরনয়নরিরিক াচাইর্ব্য আইযটেগুযলার প তযবক্ষি ফলাফল তুযল িরা িযলা।

রচত্র 29- বরবর ইউরনয়যনর ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক
পাকাকিন

রচত্র 30- রঙ্গশ্রী ইউরনয়যনর ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক
পাকাকিন
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খ) োটির রাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিণ

প্রকল্পটির অিীযন ৩17 রকদলারমটাি বপাল্ডাি/ মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিসির জে অর্ ত বরাে কিা হদয়দছ। প্রকল্পটি
এলরজইরি এর েড়ক রিজাইন বা I3 WDB এর বছাট বেসলর ওয়াটার ররযোে ত প্রকদল্পি বাঁসির রিজাইন স্টুাডাি ত
ব্যবহাি করযে াযর্ মূল নকশা পরিবতথন না কদি বাঁদিি উচ্চতা বাড়াদনা িযয়যে। র্রে িাস্তাগুরল বপাল্ডাদিি মদধ্য র্াদক
এবাং বন্যা ও ভূরেক্ষয় বর্দক সুিরক্ষত হয় তদব িাস্তা বক্রি স্তসরর উচ্চর্া োিারি বোর েব তেীোর ৬০০ রে রে সবরশ
িওয়ার কর্া রিরপরপযর্ রনযে তরশর্ আযে। বপাল্ডাদিি বাইদি িাস্তাগুরলি বক্ষদত্র, স্থানীয় বন্যা / বজায়াসরর সদব থাচ্চ স্তদিি
বচদয় 800 রমরম (600 রমরম + 200 রমরম) উঁচু সরাি সক্রস্ট বজায় িাখার কর্া রনযে তশ করা িযয়যে। এলরজইরিি
উপকূলীয় জলবায়ু বিরসদলট ইনোস্ট্রাকচাি প্রদজট (CCRIP) িািা 200 রমরলরমটাি উচ্চতা (সমুদ্রপৃদষ্ঠি উচ্চতা
বৃরদ্ধি জন্য 14 ও 4 রমরম এবাং ভূরম রনভথিতাি জন্য 60 রমরম) রবদবচনা কিা হদয়দছ।
মাটিি িাস্তা উন্নয়ন বা বাঁি উচুকিসনর সক্ষযে রিরপরপ অনুেরি করা িযয়যে রকনা র্া প তযবক্ষি করা িযয়যে োঠ প তাযয়
পরেশতযনর োধ্যযে। সনায়াখালী সজলার জািাজোরা ইউরনয়ন, পটুয়াখালী সজলার নীল ি ইউরনয়ন এবং সনায়াখালী
সজলার সোিাম্মেপুর ইউরনয়ন পররেশতন এটি েষ্ট িয় স , বাঁদিি Formation level H.F.L. হদত উঁচু এবং বাঁি
উন্নয়দন মাটিি কাদজি Compaction design ও specification বমাতাদবক আদছ। এই েড়কগুযলার কািদণ
গ্রােীি অর্ তনীরর্ পূযব তর স যকান েেযয়র তুলনায় বর্তোযন অরিক চাঙ্গা িযয়যে।

রচত্র 33- জাহাজমািা ইউরনয়দনি মাটিি
িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিদনি বতথমান অবস্থা
পাকাকিন

রচত্র 32- নীলগঞ্জ ইউরনয়যনর
ইউরনয়দনি মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/
বাঁি উচুকিদনি বতথমান অবস্থা
পাকাকিন

বৃরিি পারন সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি িনন/পুন:িনন

রচত্র 31- বমাহাম্মেপুি ইউরনয়যনর
ইউরনয়দনি মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি
উচুকিদনি বতথমান অবস্থা
পাকাকিন

বাাংলাদেদশি উপকূলীয় বজলাগুরলদত িাবাি পারন একটি বড় সমো এবাং রেন রেন এটি আিও অবনরর্র রেসক ারেযলা।
প্রকল্পটি িাবাি পারন সিবিাদহি রবকল্প উৎে েরবরাি কদিসে র্াি মদধ্য বৃরিি পারন সাংিক্ষণ ও পারনি চারহো বমটাদনাি
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জন্য বড় জলাশসয়র ব্যবস্থা করা িয়। প্রকল্পটিি অিীদন পাঁচটি পুকুি িনন কিা হদয়দছ। IWM িািা রবগত ঘূরণ থঝদড়ি
ঘটনাগুরলি উপি রভরি কদি গারণরতক মদিল ব্যবহাি করা িয় া ভরবষ্যদতি পূব থাভাস অনুসাদি, পুকুদিি পাড় যর্ষ্ট
উপদি স্থাপন কিা হদয়রছল। পুকুি বর্দক পারন পাম্প কিাি জন্য বাঁদিি নীদচি রেদক নলকূসপর ব্যবস্থা করার কর্া
রিরপরপযর্ উযেখ রযয়যে। এলাকাি জনসাংখ্যাি রভরিদত এবাং সিকািী জরম ও বর্তোন পুকুিগুদলাি উপি রনভথি কদি
পুকুদিি আকাসরর েযধ্য রিন্নর্া পররলক্ষীর্ িযয়যে।
োঠ পররেশতক েল বড়বর ও সোিাম্মেপুর ইউরনয়যন প্রকেভূক্ত পুকুর খনন পররেশতন কযরন। উিয় ইউরনয়যনই স ২
টি পুকুর রযয়যে বতথমাদন র্া ব্যবহাি উপদর্াগী আযে। র্যব পুকুি বর্দক পারন পাম্প কিাি জন্য বাঁদিি নীদচি রেদক
নলকূসপর ব্যবস্থা করার কর্া রিরপরপযর্ উযেখ র্াকযলও সোিাম্মেপুর ইউরনয়যন এরকে ব্যবস্থা সেখা ায় রন। একই
োযর্ োিারন োনুযর্র প্রযবশারিকার না র্াকা েযেও পররেশতনকালীন োনুযর্র অবাি রবচরন পররলরক্ষর্ িযয়যে। পুকুর
খনযনর েরুন এই এলাকার োনুযর্র খাবার পারনর েরবরাি রনরির্ িযয়যে া প্রকযের উযেে অজতযন েিায়ক ভূরেকা
পালন কযরযে।

রচত্র 34- বরবর ইউরনয়যন বৃরিি পারন সাংিক্ষদনি জন্য পুকুি

রচত্র 35- সোিাম্মেপুর ইউরনয়যন বৃরিি পারন
সাংিক্ষদনি জন্য পুকুি

সড়ক/ বাঁি /িাদলি পার্শ্থঢাল সাংিক্ষণ

এলরজইরি এবাং স্থানীয় সিকাি সাংস্থাগুরল উপদজলা িাস্তা বর্দক গ্রাদমি িাস্তা পর্ থন্ত উন্নয়ন ও িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য
োয়বদ্ধ। উপকূলীয় বজলাগুরলদত এই সড়কগুরল, বহু জায়গায়, িাল এবাং নেীি সাদর্ সমান্তিালভাদব ততরি কিা হয় এবাং
বজায়াদিি পারন প্রদবদশি দল ও ঘূরণ থঝদড়ি সময় ভািী বন্যাি কািদণ িাস্তা বাঁদিি পার্শ্থঢালগুদলা ক্ষরতগ্রস্ত হয়। এভাদব
িাস্তা ববরড়বাঁি পার্শ্থঢাল বজায় িািা একটি বড় সমো। পাড় বভদঙ র্াওয়াি কািদণ অদনক িাস্তায় রবরভন্ন স্থাযন দুব থল
থ ঘাস / বঢাল কলরম
জায়গা দর্রর িয়। এর জে এই প্রকযে 1000 রমটাি েড়ক/ বাঁদিি পার্শ্থঢাল সুিক্ষাি জন্য ভাটিভাি
গাছ লাগাদনা, বারলি ব্যাগ বা ভূ-দটক্সটাইল মাটি, ইট ভিাট, রসরস ব্লক বা ইদটি কাজ বা রপ্রকাি RCC বপাি এবাং
সুিক্ষামূলক কাদজি জন্য RCC বপ্ল্ট ইতযারের ব্যবস্থা করা িযয়যে।
বরগুনা সজলার র্ালর্লী উপযজলার বড়বর ইউরনয়ন পররেশতযনর েেযয় সেখা স যে স , সড়ক/বাঁি/িাদলি পাশথঢাল
সাংিক্ষসির জে ইযটর াঁর্রন সেয়া িযয়যে া েড়যকর েীর্ তস্থারয়ত্ব রনরির্ কযর। এোড়া ও Slope বিাবি পারন
রনোশদনি জন্য র্র্ার্ত ব্যবস্থা রাখা িযয়যে। র্যব নকশা অনু ায়ী কাজ িযলও এখনও রকছু কাজ অেম্পূি ত আযে।
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িাল/কযাদনল পুন:িনন

স্থানীয় প তাযয় কমথশালায় স েব এলাকায় বেদনজদক একটি বড় সমো রহসাদব রচরিত করা িয়যে সেখাযন প্রকল্পটিি
অিীদন উপদজলা পর্ থাদয় আনুমারনক 20 রকদলারমটাি িাল /দেদনজ কযাদনল িনন/পুনঃিনন করা িযয়যে।
এই েেীক্ষার অিীযন নীল ি ও সোটবর ইউরনয়নযক খাল পুনোঃখনন কাযজর বর্তোন অবস্থা প তযবক্ষযির জে ঠিক
করা হদয়রছল। পররেশতযন সেখা ায় নীল ি এর িাদলি বতথমান বারহযক অবস্থা সোটাযোটি িযলও ভূরম বর্দক পারন
িাদল র্াওয়ার ব্যবস্থা উপযুক্ত নয়। অপররেযক সোটবর ইউরনয়যনর খালটি অররক্ষর্ ও খারাপ অবস্থায় আযে। িালগুযলার
উন্নয়ন কাদজি িিণ আশানুরূপ না িওয়ায় এই খালগুযলা সর্যক এলাকাবােী সুরবিা পাওয়াটা অযনকটা অরনরির্।

রচত্র 37- নীলগঞ্জ ইউরনয়দনি িাল
পুন:িনন কিাি পি বতথমান অবস্থা

রচত্র 36- বছাটবরগ ইউরনয়দনি িাল পুন:িনন কিাি পি বতথমান অবস্থা

কালভাট থ/ ইউ-দেন

জলবায়ু পররবর্তন অরিয াজন প্রকল্পটিি আওতািীন প্রকদল্পি েড়কগুযলাযর্ ৬২০ রমটাি কালভাট থ বা ইউ-দেন রনমথাণ
কিা হদয়দছ। বাাংলাদেদশ খুব অল্প সমদয়ি মদধ্য ভািী বৃরিপাদতি আশংকা র্াকায় পরিকল্পনা করমশন সমতল
জরমগুরলদত প্ররত রকদলারমটাি িাস্তা কমপদক্ষ 5-7 রমটাি কালভাট থ বেওয়াি রবরি ততরি কদিদছ। একই োযর্ সমস্ত
কালভাট থ 20 টন ট্রাদকি দুটি বলদনি জন্য রিজাইন কিার কর্া সুপাররশ কযরযে।
পরােশতক প্ররর্ষ্ঠাযনর োঠ প তাযয়র েেীক্ষা েল বরবর ইউরনয়যন রনরেতর্ কালিাট ত পররেশতন কযরন। এই বক্স
কােিাট তটির approach length রছল ২৫ ফুট* ২৫ ফুট। এটি রেযয় বর্তোযন পর্ থাপ্ত পরিমাদন পারন রনষ্কাশন হদি। র্যব
ব্রীযজ সকান সররলং পাওয়া ায়রন।
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রচত্র 38- বরবর ইউরনয়যন রনরেতর্ কালিাট ত/ইউ-বেন
বৃক্ষদিাপন ও পরিচর্ থা

বর্দহতু প্রকদল্পি অঞ্চলগুযলা ঝড়/দুদর্ থাদগি জন্য সাংদবেনশীল, তাই প্রকল্পটিসর্ েড়ক বিাবি এবাং সিকািী
মারলকানািীন প্রারন্তক জরমদত বৃক্ষদিাপদণি ব্যবস্থা করা িয়। বন রবভাদগি পিামশথক্রদম সািািণ ল/ কাঠ/ বভষজ
গাছ/ লবনাক্ততা সরহষ্ণু স্থানীয় প্রজারতগুদলাদক েড়যকর পাদশ এবাং প্রারন্তক জরমদত বিাপণ কিা িয় া রিরপরপর
রনযে তশনা অনুেরি কযর। ল / কাঠ / বভষজ গাছ / লবনাক্ততা সরহষ্ণু স্থানীয় প্রজারতগুদলাদক ১০০ রকদলারমটাি িাস্তা
িদি বিাপণ কিার জে প্রকে পররকেনায় বলা িয়। 2 রমটাি দূিদত্ব এক বা দুটি সারিদত গাছ লাগাদনােি চািাগুসলা
কমপদক্ষ বেড় রমটাি লম্বা াযর্ িয় র্া রনরির্ করযর্ বলা হদয়রছল বর্ন গবারে পশু গাছগুদলা বিদয় না ব দল।
মাঠ প তাযয়র পররেশতক েল হারতয়া উপদজলাি জাহাজমািা ইউরনয়ন এবং কলাপাড়া উপযজলার নীল ি ইউরনয়ন
পরিেশথন কদিদছ। েড়যকর দুপাযশ আকারশ, অজুতন, মহগরন, জাে, রনে, আেলরক াে সেখা স যে। র্যব এক োররযর্
লা াযনা ােগুযলাযক আনুোরনক ৩ রেটার পর পর লা াযনা িযয়যে। প্রকে এলাকায় এই বৃক্ষ রযপাযনর েরূন এলাকাবােী
একরেযক স েন জলবায়ু পররবর্তযনর প্রিাব সর্যক রনযজযেরযক রনরাপে রাখযর্ পারযে অপররেযক র্াযের েড়কগুযলাযক
স্থারয়ত্ব প্রোন করযে।

রচত্র 39- জাহাজমািা ইউরনয়দন িাস্তাি দু পাদশ বৃক্ষযরাপন করা
িযয়যে
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গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন

প্রকল্পটিদত ২০ টি গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন কিা িযয়যে। প্ররতটি মাদকথট একটি বেরব্যাপী ব্যবিার উপয া ী
িাস্তাি সাদর্ সাংযুক্ত আযে। বাজাদিি উন্নয়ন কাদজি মদধ্য প্রশস্ত সবচাযকনার স্থান, সশি, পারন সিবিাহ ব্যবস্থা, বজথয
রনষ্কাশন সুরবিা, োরনদটশন সুরবিা এবাং মাদকথট অর স অন্তর্ভথক্ত রাখার কর্া রিরপরপযর্ রনে তশনা সেওয়া আযে। বকেীয়
বাজািটি সব থারিক বন্যাি স্তি রববাচনাপূব তক 100 রমরম অরিক রিযেযব এবং পর্ থাপ্ত রনষ্কাশন সুরবিােি নকশায় উযেখ
করা আযে। একইোযর্ বাজাদিি রবদুযৎ সিবিাহ করার জে বসালাি রপরভ ব্যবহাি কিােি, িযশৌচা ার, ও মরহলাসের
বাজাযরর জে রিন্ন স্থান বরাে রাখযর্ বলা িযয়যে।
সিজরমদন রঙ্গশ্রী ও চরলযরঞ্চ ইউরনয়যন এই প্রকযের আওর্ায় রনরেতর্ গ্রােীি বাজার পররেশতন করা িয়। বাজাদিি 20
শতাাংশ স্থান মরহলাদেি জন্য বিাে রাখযর্ বলা িযলও এর উপরস্থরর্ লক্ষু করা ায়রন। রঙ্গশ্রী ইউরনয়যনর বাজাযরর
রভতদি internal road ও fish shed সেখা স যে। োযঝর রাস্তার দের্ তু ৩৪ ফুট স টির প্রস্থ ৪ ফুট। বাজাযরর রভতদি
টিউবওযয়যলর ব্যবস্থা কিা হদয়দছ এবং একইোযর্ sanitation ব্যবস্থাি জন্য পুরুষ/মরহলা সশৌচা াযরর ব্যবস্থা আদছ।
অপররেযক চরলযরঞ্চ ইউরনয়যন প্ররর্রষ্ঠর্ বাজাযর internal road, fish shed, meet shed পররলক্ষীর্ িযলও সকান
টিউবযয়ল বা সশৌচা ার সেখা ায় রন। পরররশষ্ট ঙ এর সািণীগুযলাযর্ াচাইর্ব্য আইযটেগুযলার প তযবক্ষি ফলাফল
েরন্নযবশ করা িযয়যে।

রচত্র 41- রঙ্গশ্রী ইউরনয়যনর গ্রামীণ বাজাি এবং নযশৌচা াযরর উন্নয়ন রচে
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রচত্র 42- চরলযরঞ্চ ইউরনয়যনর গ্রামীণ বাজাসরর বর্তোন অবস্থা
রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ

প্রকে বাস্তবায়নকালীন েেযয় DANIDA এে কারিগরি সহায়তা কমীদেি র্াকাি জন্য রনব থাহী প্রদকৌশলীর কার্ থালদয়
এবং 5 টি প্রকল্প বজলাি সুপারিদন্টরন্ডাং ইরঞ্জরনয়াদিি কার্ থালদয় যর্ষ্ট স্থান রেল না। উপকূলীয় দুটি িীপ উপদজলা ছাড়াও
িাঙ্গাবালী ও হারতয়া মূল ভূিণ্ড বর্দক সম্পূণ থ রবরিন্ন এবাং এই রিেগুযলার তোিরকি জন্য উপদজলায় বর্ সমস্ত GoB
এবাং DANIDA এর কেতকর্তারা স যর্ন তাদেি কাজ কিাি জন্য উপযুক্ত স্থান রেল না। প্রদয়াজনীয়তা রবদবচনা কদি
প্রকল্পটি ৫ টি প্রকল্পভুক্ত বজলায় XEN এি অর স ভবন বাড়াদনাি জন্য এবাং িাঙ্গাবালী ও হারতয়া উপদজলাদত দুটি
পরিেশথন বাাংদলা রনমথাদণি জন্য প্রদয়াজনীয় তহরবদলি ব্যবস্থা বিদিরছল।
েেীক্ষা পররচালনাকারর একটি েল রনব তািী প্রযকৌশলীর েির বরি তর্করি প তযবক্ষি করার জে বরগুনা েের, বররশাল
েের ও সনায়াখলীর সুবি তচর উপযজলার সোিাম্মেপুর ইউরনয়ন পররেশতন কযর।
বরগুনা েেযর রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি এ Horizontal extension কিা হদয়দছ াযর্ একটি সজনারাটর রুে ও রান্নার্র
ও অন্তভূতক্ত রছল। অপররেযক বররশাল েের উপযজলায় রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি এ প্রর্েপ তাযয় Horizontal extension
এবং রদ্বর্ীয় প তাযয় vertical extension কিা হদয়দছ। এযর্ একটি আঞ্চরলক প্ররশক্ষি সকন্দ্র স্থাপন করা িয়। এোড়া,
সোিাম্মেপুর ইউরনয়যন রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি ২য় ও ৩য় র্লা extension করা িযয়যে।

৩.৭ প্রকল্পসৃি সুরিিারেি স্থারয়ত্বকিণ সম্পরকথত পর্ থাদলাচনা 7
প্রকল্পটি আর্ থ-সামারজক উন্নয়যন গুরুত্বপূি ত ভূরেকা পালন কদিদছ। িাস্তা রনমথাণ, কালভাট থ স্থাপন, কৃরষ পসণ্যর রবপণন
েক্ষের্া বৃরি, কৃর্কযের ন্যায্য মূল্য রনরিত করােি এই প্রকযের োধ্যযে গ্রামীণ েরিদ্রদেি ক্রয় ক্ষমতা বৃরদ্ধ সপযয়যে

7

প্রকল্প সমারপ্তি পি সৃি সুরবিারে বটকসই (Sustainable) কিাি লদক্ষয মতামত প্রোন

প্রকল্প গ্রহদণি প্রাসরঙ্গকতা/দর্ৌরক্তকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়দনি েক্ষতা (Efficiency), প্রকদল্পি কার্ থকারিতা (Effectiveness) এবাং বটকসই
(Sustainability) সম্পদকথ পর্ থাদলাচনা, রবদেষণ ও মতামত প্রোন
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এবাং তাদেি জীবনর্াত্রাি োন উন্নত িযয়যে। এছাড়াও িাস্তা / বাঁি উন্নয়ন, কালভাট থ / ইউ-দেন রনমথাণ, িাল খনন/ িাল
পুনঃখনন এমনভাদব কিা হসয়রছল র্াদত তািা প্রাকৃরতক রনষ্কাশন ব্যবস্থায় বকানও জলাবদ্ধতা বা বািা সৃরি না কদি।
প্রকল্পটি োরব তক িাযব পরিদবদশি উপি ভাল প্রভাব সিবিাহ করযর্ েক্ষে িযয়যে। র্যব একই োযর্ এই সুরবিাগুযলা
াযর্ েীর্ তস্থারয়ত্ব লাি কযর র্ার জে প্রকে পররবর্ীকালীন েেযয় এগুযলা র্া র্িাযব রক্ষিাযবক্ষি ও েরনটররং করা
জরুরী। রিরপরপযর্ একই রবর্যয়র উপর গুরুত্ব আযরাপ করা িযয়যে।
প্রকেসৃষ্ট সুরবিারে কর্টুকু স্থারয়ত্ব লাি করযে র্া এই েেীক্ষার োধ্যযে প তাযলাচনা করা িযয়যে। খানা জররপ প্রযশ্নািযর
প্রকযের েড়ক উন্নয়যনর পরবর্ীকাযল সকান সেরাের্ বা রক্ষিাযবক্ষি িয়যে রকনা র্া জানযর্ চাওয়া িযল ৯৩ শর্াংশ
(N=২১৪) উপকারযিা ী জানান স প্রকে পব তর্ীকালীন েেযয় েড়কগুযলাযর্ সকান সেরাের্ করার প্রযয়াজন িয়রন, া
প্রকেসৃষ্ট সুবািারের স্থারয়ত্বকিসির সক্ষযে ইরর্বাচক।
একই প্রশ্ন োটির িাস্তা বা বাঁি উন্নয়দনর সুরবিাযিা ীযের করা িযল র্াযের েধ্য সর্যক 70.7 শর্াংশ মানুষ জানা
িাস্তা/বাঁি উন্নয়দনি পিবতী কাদল বা ২০১৭ সাদলি পি বর্দক বকান বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষসির প্রযয়াজন িয় রন। র্যব
উন্নয়ন পরবর্ীকাযল সেরাের্ ও িক্ষণাদবক্ষদণি জে রনযয়ারজর্ সকান করেটি আযে রকনা সেই প্রযশ্নর উিযর ৭২ শর্াংশ
সুরবিাদভাগী জানায় বর্ বাঁি রনমথাদনি পি এটা িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য রনদয়ারর্ত বকান করমটি বনই বিঞ্চ স্থানীয়িা এটি
িক্ষণাদবক্ষণ কদিন। প্রকে এলাকায় ারা এইচরবরব েড়ক রনেতাযির সুরবিা সিা করযেন র্াযের েযধ্য অরিকাংশই
(৭৯.৪%) একই ের্ প্রকাশ কযরন।
োরিী 31- উন্নয়ন পরবর্ীকাযল সেরাের্ ও িক্ষণাদবক্ষদণি জে রনযয়ারজর্ করেটি (েড়ক ও বাঁি)
উন্নয়ন পরবর্ীকাযল সেরাের্
ও িক্ষণাদবক্ষদণি জে
রনযয়ারজর্ করেটি

সেরাের্ ও রক্ষিাযবক্ষি
করেটি
স্থানীয় করেটি
সপৌরেিা কর্ততপক্ষ
এলরেএে করেটি
করেটি সনই, স্থানীয়যের দ্বারা
পররচারলর্ িয়
অোে

েড়ক রনেতাি, পাকাকরি, এইচরবরব দ্বারা
উন্নয়ন
সোট
N
%
উিরোর্ার
েংখ্যা
31
14.5
214

মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিণ
N

%

সোট উিরোর্ার
েংখ্যা

19

25.3

75

1
0
12
170

0.5
0.0
5.6
79.4

0
0
0
54

0.0
0.0
0.0
72.0

1

0.5

2

2.7

অপররেযক জররপকৃর্ প্রকে এলাকায় স খাল গুযলা খনন করা িযয়যে সেগুযলা বর্তোযন অব্যবস্থাপনার কািদণ অকা তকর
িযয় াযে। সুরবিাযিা ীযের োযর্ জররপকালীন েেযয় র্ারা (৮৫.৪%) বযলন িাল খনন বা পুন:িনন করার পর বর্দক
বকান বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ কিা হয় রন। একইিাযব পারন েংরক্ষযনর জে খনন বা পুনোঃখননকৃর্ পুকুর গুযলা
িক্ষণাদবক্ষদণি জে রকছু সক্ষযে স্থানীয় করেটি র্াকযলও সবরশর িা জররযপ অংশগ্রিিকারী এলাকাবােী (৭০.৭%)
সকান করেটি না র্াকার কর্া অকপযট স্বীকার কযরযেন। র্যব গ্রােীি বাজার উন্নয়ন পরবর্ীকাযল সেরাের্ ও
িক্ষণাদবক্ষদণি জে বাজার পররচালনা করেটি রযয়যে বযল ৮৪.২ শর্াংশ সুরবিাযিা ী জারনযয়যেন।

রেও ২০১৪

োযলর প্রকেভুক্ত গ্রােীি বাজার উন্নয়যনর পূযব তই পররচালনা করেটি রছল র্বুও ৯৪.৭৪ শর্াংশ বাজাযর আ র্ স্থানীয়যের
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েযর্ র্ারা র্াযের োরয়ত্ব র্া র্িাযব পালন করযেন। র্যব প্রকে বাস্তবায়যনর পর সর্যক োরয়ত্ব পালযনর সক্ষযে র্ারা
পূদব থি সর্যক অরিক োরয়ত্বশীলর্ার পররচয় রেযয় াযেন। এই েেীক্ষায় অংশগ্রিিকারীযের ৭৩.৭ শর্াংযশর েযর্
বর্তোন করেটি পূযব তর করেটি সর্যক িাযলািাযব বাজার ব্যবস্থা পররচালনা ও িক্ষণাদবক্ষণ করযেন।
োরিী 32- উন্নয়ন পরবর্ীকাযল সেরাের্ ও িক্ষণাদবক্ষদণি জে রনযয়ারজর্ করেটি (পুকুর খনন ও গ্রােীি বাজার)
উন্নয়ন পরবর্ীকাযল
সেরাের্ ও িক্ষণাদবক্ষদণি
জে রনযয়ারজর্ করেটি
সেরাের্ ও রক্ষিাযবক্ষি
করেটি
স্থানীয় করেটি
সপৌরেিা কর্ততপক্ষ
এলরেএে করেটি
করেটি সনই, স্থানীয়যের
দ্বারা পররচারলর্ িয়

খনন বা পুনোঃখননকৃর্ পুকুর
সোট
N
%
উিরোর্া
র েংখ্যা
০
০
৪১
১২
০
০
২৯

২৯.৩
০
০
৭০.৭

বাজার পররচালনা করেটি
স্থানীয় করেটি
সপৌরেিা কর্ততপক্ষ
করেটি সনই, স্থানীয়যের
দ্বারা পররচারলর্ িয়

গ্রােীি বাজার
সোট
N
%
উিরোর্া
র েংখ্যা
16 84.2
19
3 15.8
0
0
0

0

একইোযর্ ইউরনয়ন পররর্যের সেিার এই রবর্য়টি রনরির্ কযরযেন স , বাজার ব্যবস্থাপনার োরয়ত্বপ্রাপ্ত করমটি
র্র্ার্র্ভাদব তাদেি োরয়ত্ব পালন কযর াযেন। এছ্রাড়া র্াযের বসবাি মান ভাল বযল রর্রন জারনযয়যেন কািণ স বকান
সমো হদল এই করেটি তাৎক্ষরণক সমািান বেয়াি বচষ্টা কযরন া বাজার ব্যবস্থাপনায় অর্ুন্ত ইরর্বাচক।
চি লদিঞ্চ বাজাসরর সেযক্রটারীর োযর্ রনরবড় োক্ষাৎকাযর রর্রন জারনযয়যেন, চারিো অনু ায়ী বাজাযর বড় িিদনি
ছাউরনেি দুইটি বেন ও গরলর ব্যবস্থা র্াকযল আযরা িাযলা িযর্া। রর্রন এযক্ষযে েরকারর েিয ার র্ার কর্া উযেখ
কযরযেন। র্যব বতথমাদন বাজাি িক্ষণাদবক্ষদণি কাজ রনয়মানুসাদি ভাদলা ভাসব চলদছ। ৭ সেে রবরশি একটা করমটি
আদছ ারা োরয়ত্ব ও কতথব্য সুষ্ঠ়ুভাদব পালন কিসে বযল রর্রন জারনযয়যেন।
উপযজলা প্রযকৌশলীযের োযর্ আযলাচনা সর্যক এটি েষ্ট িয় স , প্রকযের রবরিন্ন অঙ্গেমূি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়াি
থ উপকািীদভাগী বা
পি প্রকল্প অঙ্গগুদলা পরিচালনা ও িক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পি সভাপরত, বসদক্রটািী ও স্থানীয় ব্যরক্তবগেি
সুরবিাদভাগী জনগসির উপর েস্ত করা িয়। এযক্ষযে ইউরনয়ন পররর্েযক অগ্রিী ভুরেকা পালযনর জে বলা িযয়যে।
বৃক্ষযরাপি ও পররচ তা রবর্যয় েংরিষ্ট ইউরনয়যনর সুরবিাযিা ীযের োযর্ জররযপর েেয় র্াযের কাে সর্যক ব্যবস্থাপনা
রনযয় রেশ্র প্ররর্রক্রয়া পাওয়া স যে। শুধুোে ৫১ শর্াংশ সুরবিাযিা ী েযন করযেন বৃক্ষযরাপযির পর সেগুযলাযক
এলরেএে েরিলাযের দ্বারা পররচ তা বা িক্ষণাদবক্ষণ করা িযে এবং অবরশষ্টরা সকান েরনটররং িযে না বযল জারনযয়যেন।
এটি িওয়ার অের্ে কািণ িযর্ পাযর রকছু রকছু প্রকেভুক্ত ইউরনয়যন বৃক্ষ পররচ তা করার জে সকউ রনযুক্ত না র্াকা।
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5.3%
পূদব থি করমটিি বচদয় ভাদলা

21.5%

পূদব থি করমটিি মত
73.7%

পূদব থি করমটিি বচদয় িািাপ

রচত্র 43- গ্রােীি বাজাযরর করেটির কা তক্রে মূল্যায়ন

রিরপরপদত উদিি কিা হসয়বছ বর্ প্রকে সর্যক প্রাি সুরবিাগুযলা সটকেই করযর্ এলরজইরি রনয়রের্িাযব প্ররর্টি অঙ্গযক
িক্ষণাদবক্ষণ কিদব। রকন্তু বাস্তরবক অযর্ ত োঠ প তাযয়র র্ে প তাযলাচনা সর্যক সেটির প্রোন সেযল রন।
প্রকে সর্যক প্রাি সুরবিাগুযলা সটকেই িযয়যে রকনা সে রবর্যয় আযলাচনার জে ইউরনয়ন পররর্যের সচয়ারম্যান ও
সেিারযের োক্ষাৎকার সনয়া িযয়যে। র্াযের েযর্ প্রকল্পটির কািদণ রকছু রকছু সক্ষযে স্বেযেয়াযে এলাকাি সমোগুদলাি
সমািান িযলও প্রকেটি আযরা েেয় জুযড় বাস্তবারয়র্ িযল রবযশর্ কযর সেরাের্ ও রক্ষিাযবযক্ষন রবযবচনায় র্াকযল
প্রকে এলাকা গুযলা উন্নয়ন ার্ায়র্ ব্যবস্থায় একটি সটকেই অবস্থাযন র্াকর্। নীল ি ইউরনয়যনর সেিার র্ার এলাকায়
জলাবির্ার েেো এখনও দূর িয়রন বযল জারনযয়যেন। সুদলজ ব্যবস্থা না র্াকার কািদণ পারনর স্বািারবক প্রবাি ব্যির্
িযে, একইোযর্ খাল গুযলা কচুরর রেযয় পূি ত িযয় আযে। িক্ষণাদবক্ষদণি জে রর্রন প্রকেটি েীর্ ত সেয়াযে রবযবচনা করার
কর্া সুপাররশ কযরযেন।

৩.৮ স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালা বর্দক প্রাপ্ত তদথ্যি রবদেষণ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি পরিকল্পনা মন্ত্রণালদয়ি আওতািীন পরিকল্পনা করমশনর্ভক্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন রবভাগ (IMED) কতৃথক গদবষণা ও পিামশথক প্ররতষ্ঠান রিজািাি ম্যাদনজদমন্ট ওয়াচ (DM WATCH) জলবায়ু
পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকদল্পি (রিতীয় সাংদশারিত) প্রভাব মূল্যায়দনি জন্য রনদয়ারজত হদয়দছ। উক্ত প্রভাব মূল্যায়ন
কার্ থক্রদমি অাংশ রহদসদব র্ ১৯দশ মাচ থ, ২০২০ (বৃহঃস্পরতবাি) তারিদি বনায়ািারলি সুবণ থচি উপদজলায় উপদজলা
রনব থাহী কমথকতথাি কার্ থালদয় মতরবরনময় কমথশালা অনুরষ্ঠত িয়। প্রিান অরতরর্ রছদলন িরলল আহদমে, পরিচালক
(উপসরচব), আইএমইরি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। রবদশষ অরতরর্দেি মদধ্য রছদলন এ.এইচ.এম িায়রুল আনম বচৌধুিী
(উপদজলা বচয়ািম্যান, সুবণ থচি উপদজলা, বনায়ািালী) বমাঃ িহাে বহাদসন বচৌধুিী (উপদজলা ভাইস বচয়ািম্যান,
সুবণ থচি উপদজলা, বনায়ািালী), সালমা সুলতানা বচৌধুিী (উপদজলা মরহলা ভাইস বচয়ািম্যান, সুবণ থচি উপদজলা,
বনায়ািালী), আবুল বাসাি মঞ্জু (ইউরনয়ন পরিষে বচয়ািম্যান পূব থ-চিবাটা ইউরনয়ন, সুবণ থচি), একিামুল হক (রনব থাহী
প্রদকৌশলী, স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল অরিেপ্তি, বনায়ািালী), বমাঃ শারহনুি আলম (উপদজলা প্রদকৌশলী স্থানীয়সিকাি
প্রদকৌশল অরিেপ্তি, সুবণ থচি উপদজলা), সভাপরত রছদলন এ এস এম ইবনুল হাসান (উপদজলা রনব থাহী অর সাি, সুবণ থচি
উপদজলা, বনায়ািালী)।
কমথশালাি প্রিান উদেশ্য রছল সাংরেি অাংশীোিগদণি কাছ বর্দক প্রকদল্পি সামরগ্রক প্রিাব সম্পদকথ জানা। প্রকদল্পি
ফলাফল স্থারয়ত্বকরযির েফলর্া েম্পরকতর্ ের্াের্েি সাংরেি সকল অাংশীোদিি কাে সর্যক এই প্রকদল্পি সক্ষমতা,
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দুব থলতা, সুদর্াগ এবাং হুমরক রবর্য়ক ের্াের্ সনওয়া িয়। কমথশালাি প্রািদম্ভ কমথশালাি উদেশ্য এবাং কার্ থক্রম সহ
রবরবি রবষদয় পিামশথক প্ররতষ্ঠান সাংরক্ষপ্ত ব্যাখ্যা প্রোন কদিন। অতঃপি, রিএমওয়াদচি একজন প্ররতরনরি তাদেি িািা
পরিচারলত পর্ থদবক্ষণ কার্ থক্রদমি উপি সাংরক্ষপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন কদিরছদলন। উপস্থাপনাটি রছল বতথমান প্রিাব মূল্যায়ন
কার্ থক্রদমি রকছু লা দলি উপি রভরি কদি।
উপদজলা রনব থাহী কমথকতথা জলবায়ু পরিবতথদনি কািদণ স প্রিাবগুযলা আোযের সেযশ রবযশর্ কযর উপকূলবর্ী
এলাকাগুযলাযর্ পরযে র্া আসলাচনা কযরন। রর্রন আযরা জানান, এই প্রকল্পটিসর্ জলবায়ু পরিবতথদনি প্রিাবগুযলার োযর্
েররদ্র োনুযর্র অরিয াজন প্ররক্রয়াযক গুরুত্ব সেওয়া িযয়যে। এই প্রকযের োধ্যযে এলাকাবােীর স উন্নয়ন িযয়যে এর
জে বাংলাযেশ েরকারযক আন্তররকিাযব িেবাে জানান।
পিামশথক প্ররতষ্ঠাসনর েলযনর্া বযলন, ২০১৪ সাদলি জুন মাদস এই প্রকল্পটি শুরু কিা হয় এবাং এটি বশষ হয় ২০১৭
সাদল। পরিদবদশি রবরভন্ন প্ররতকূলতাি সাদর্ িাপ িাইদয় বনয়াি জন্য এই প্রকল্পটি শুরু কিা হয়। রর্রন আযরা বযলন,
প্রকল্পটি েঠিকভাদব বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ রকনা এবাং এলাকাবােী সুরবিা বপদয়দছন রকনা বসগুদলা পর্ থদবক্ষণ কিাি
অংশ রিযেযব এই কেতশালার আযয়াজন। বাাংলাদেদশ রবরভন্ন িিদনি কলকারখানা হওয়াি কািদণ পরিদবদশ কাব থন িাই
অক্সাইি বৃরদ্ধ পাদি ও এ কািদণ পরিদবদশি তাপমাত্রা বৃরদ্ধ পাদি। পরিদবদশি তাপমাত্রা বৃরদ্ধ পাওয়াি আদিকটি প্রিাব
হদি রস বলদভল িাইরজাং। রর্রন আযরা স া কযরন, এই পরিরস্থরত বর্দক িক্ষা পাওয়াি জন্য সিকাি এই প্রকল্পটি
বাস্তবারয়ত কদিরছল। রবজ্ঞারনিা িািনা কদিদছন ২০৫০ সাদলি েযধ্য পরিদবদশি তাপমাত্রা প্রায় ২ রিরগ্র বসলরসয়াস
ববদড় র্াদব র্াি েরূন সমুদদ্রি পারন ১রম উপদি উদঠ র্াদব এবাং এদত বাাংলাদেদশি প্রায় ৭০% ডুদব র্াওয়াি সম্ভাবনা
িদয়দছ (বাংলাযেশ সিল্টা প্ল্ুান ২১০০)। বাাংলাদেদশ ১৯ টি সমুদ্রমুিী বজলা িদয়দছ এবাং এগুদলা অরিক ঝরুঁ কপূণ থ।
বাংলাযেশ সিকাি এই জলবায়ু পরিবতথদনি জন্য িরবষ্যযর্ আি ও পেদক্ষপ গ্রহন কিদব বযল রর্রন আশাবাে ব্যক্ত
কযরন।
উপকারযিা ী আবুল েকসুে (পূব ত চরবাটা ইউরনয়ন) জানান প্রকযের ফযল ার্ায়ার্ ব্যবস্থা উন্নর্ িওয়ার পাশাপারশ
কৃরর্যর্ উন্নরর্ িযয়যে। খাল খনযনর কািদণ এখন সকান জলাবির্া সনই। একইোযর্ সেযচর জে র্া র্ ব্যবস্থা িযয়যে।
প্রকে পূব তবর্ী েেযয় সলানা পারন র্াকযলও বাযির কািদণ এখন সলানা পারন িয় না।
এলরেএে কেী আযলয়া (পূব ত চরবাটা ইউরনয়ন) জানান, রাস্তা িওয়ায় েবাস্থুকেীরা এখন গ্রােগুযলাযর্ সেবা রেযর্ পাযর
এবং এিুযলি স যর্ পাযর। র্যব োইযলান সশল্টারগুযলা এখনও রকছুটা ঝরুঁ কযর্ আযে। সজুারর্ন্দ্র জানান, কেতিীন
নারীযের জীরবকার ব্যবস্থা িযয়যে। সেযল সেযয়রা পূদব থ স খাযন প্রার্রেক রবদ্যালযয় বৃরষ্টর েেয় স যর্ পারর্না, র্া এখন
েম্ভব িযয়যে। অে একজন এলরেএে কেী শররফা খাতুন জানান, এখাযন রেরে ব্লক স রাস্তা িযয়যে র্াযর্ রর্রন কাজ
কযরযেন। র্যব ঐ প্রকযের পর রর্রন সকান আর কাজ করযর্ পাযররন।
প্রায় ২ ঘন্টািও অরিক েেযয়র উন্ম়ুক্ত আদলাচনায় ববরশি ভাগ অাংশীোিদেি বর্দক প্রকদল্পি দল সুরবিােমূি উদঠ
এদসদছ। ার েযধ্য অের্ে িযলা- িাস্তাঘাট হওয়ায় চলাচদল সুরবিা িওয়া, জলাবদ্ধতাি সমো দূি িওয়া, কৃরষদক্ষদত্র
সুরবিা িওয়া, ব্যবসা বারণদজয লাভবান িওয়া, প্রকদল্পি জন্য গ্রাদমি দুোঃস্থ মরহলাদেি জন্য কমথসাংস্থাদনি সৃরি িওয়া ও
আরর্ থকভাদব লাভবান িওয়া, এলরেএে নারী কেীযের জীবনর্াত্রাি মান উন্নত িওয়া, বছদলদমদয়সের েবেেয় স্কুদল বর্দত
পারা, এবং সদলি ক্ষরত হ্রাে পাওয়া।
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রচত্র 44- স্থানীয় কেতশালায় প্রকযের প্রিাব মূল্যায়ন রবর্য়ক আযলাচনা

রচত্র 45- স্থানীয় কেতশালায় প্রকযের প্রিাব রবর্য়ক সুরবিাযিা ীযের ের্াের্ উপস্থাপন
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চতূর্ ত অধ্যায়

প্রকদল্পি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ কসমূহ পর্ থাদলাচনা
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চতুর্ থ অধ্যায়: প্রকদল্পি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ কসমূহ পর্ থাদলাচনা8
SWOT রবদেষণ একটি কাঠাদমাগত পদ্ধরত র্া বতথমান প্রকল্পটিি কার্ থক্রদমি মূল্যায়ন এবাং ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প

বস্থবায়যন বকৌশলগত রসদ্ধান্ত রনদত সহায়তা কিদব। SWOT এি পূণ থরুপ হদলা সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ এবাং ঝরুঁ ক র্াি
মদধ্য সক্ষমতা ও দুব থলতা প্রকদল্পি অভযন্তিীণ রবষয় অর্ থাৎ প্রকদল্পি রনয়ন্ত্রণািীন এবাং অপিরেদক সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক অনুযেয়
অর্বা প্রকে বাস্তবায়ন পরবর্ী েেযয় রচরির্ করা িয়। এই সমীক্ষায় বতথমান প্রকদল্পি প্ররতটি কার্ থক্রদমি ঝরুঁ ক এবাং
সম্ভাব্যতাি মূল্যায়ন কিাি পাশাপারশ সক্ষমতাি রেকসমূহ এই রবদেষদণি মাধ্যদম তুদল িিা হয়দছ। প্রকল্পটিি সক্ষমতা,
দুব থলতা, সুদর্াগ এবাং ঝরুঁ ক রবদেষদণি জন্য বকআইআই, এ রজরি এবাং স্থানীয় পর্ থাদয় কমথশালা বর্দক সাংগৃরহত
প্রার্রমক তথ্য ব্যবহাি কিা হদয়দছ। তাছাড়া রিরপরপটি রনরবড়ভাদব পর্ থাদলাচনা কিা হদয়দছ র্াদত কদি বপ্রাগ্রাম্যাটিক
এবাং বাস্তবায়ন সম্পরকথত রবষয়ারে রবদেষদণ উদঠ আদস। এই SWOT এি আদলাদক, ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ ও
বাস্তবায়বনি পিামশথ বেওয়া হদি।
দুব থলতা

েক্ষের্া
এই প্রকে বাস্তবায়যনর ফযল• প্রকদল্পি আওতািীন অবকাঠাদমাসমূদহি অরিকাংশই
জলবায়ু েিনশীল এবং এগুযলার স্থারয়ত্ব এবাং গড়ন ববশ
ভাল ও মজবুত হদয়দছ
• ১.১ রেরলয়ন কমথরেবদসি েংস্থান িযয়যে াযর্ নারী
এলরেএে কেীরা কাজ করার সুয া সপযয়যেন
• প্রকযের কাজ শুরু করার পূদব থ এলরেএে শ্ররেকযের
কাজ েম্পযকত প্ররশক্ষি প্রোন করা িযয়যে া প্রকে
বাস্তবায়ন প্ররক্রয়াযক েিজ কযরযে
• উপকূযলর েররদ্র জনয াষ্ঠী আরর্ থক ভাদব স্বাবলম্বী হদয়দছ
এবাং এই প্রকল্প হদত প্রাপ্ত জ্ঞান ও েক্ষর্া ব্যবহাি কযর
জীরবকার োন উন্নয়ন করযর্ সপযরযেন

• রকছু রকছু প্রকে এলাকাযর্ িাদলি পাদড়
স্লুইস বগট না র্াকায় পারন দ্রুত সদি বর্দত
পাদড় না দল অগভীি িাল খুব দ্রুত ভিাট
হদয় াযে
• প্ররর্টি বাজাযর স্বাস্থুেম্মর্ নযশৌচা ার ও
উন্নর্ রনষ্কাশন ব্যবস্থা সনই
• চারিোর তুলনায় সগ্রার্ সেন্টাযরর বরােকৃর্
স্থান ও সশি কে
• অবকাঠাযো ও ােপালা রক্ষিাযবক্ষযির
জে স্থানীয় সলাকবযলর অিাব রযয়যে

• প্রকদল্পি োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথাগদণি পূব ত অরিজ্ঞর্া
র্াকায় র্ারা সুষ্ঠ়ুভাদব োরয়ত্ব পালন করযর্ সপযরযেন
• প্রকল্প এলাকায় কমথসাংস্থাদনি সুদর্াগ বৃরদ্ধ বপদয়দছ
• IGA প্ররশক্ষযনর কািদণ নািীিা এিন পূদব থি তুলনায়
অদনক স্বাবলম্বী হদত বপদিদছ
8

প্রকদল্পি আওতায় বাস্তবারয়ত কার্ থক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধরত, সৃি সুরবিারে বটকসই ও পরিচালনা ইতযারেি SWOT Analysis

প্রকদল্পি ঝরুঁ ক অর্ থাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকথত রবরভন্ন সমো বর্মন: অর্ থায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ থ ও বসবা ক্রয়/সাংগ্রদহি বক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায়
অেক্ষতা ও প্রকদল্পি বময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারেি কািণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ;)
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দুব থলতা

েক্ষের্া
• কৃষকদেি কৃরষ পণ্য উৎপােন এবাং পরিবহণ সহজতি
হদয়দছ
• সুরবিাদভাগীদেি আর্ থ-সামারজক অবস্থাি উন্নরত ঘদটদছ
• রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ার্ায়র্ সহজতি হওয়ায় রশক্ষার্ীদেি
সাংখ্যা বৃরদ্ধ বপদয়দছ এবাং ঝদি পড়াি িাি হ্রাে সপযয়যে
•

ার্ায়ার্, স া ায া ব্যবস্থা উন্নর্ িওয়ার কািদণ েররদ্র
োনুর্ রচরকৎো সেবা রনযর্ পারযে

• েড়ক ব্যবস্থা উন্নর্ র্াকায় আবিাওয়া েম্পযকত কৃর্ক ন
দ্রুর্ র্ে পাযেন এবং েেয় উপয া ী পেযক্ষপ গ্রিন
করযর্ পাযর বযলই অর্ তননরর্কিাযব ক্ষরর্র পররোি
হ্রাে সপযয়যে
সুদর্াগ

ঝরুঁ ক

• জলবায়ু পররবর্তন েম্পরকতর্ প্ররশক্ষি প্রাি এলরেএে
কেীরা জলবায়ু প্রিাব েমুি সর্যক রনযজযেরযক অরিক
খাপ খাইযয় রনযর্ পারযব

• েঠিক সেরাের্ ও প তযবক্ষযির কািদণ
প্রকেটির রকছু রকছু অঙ্গ স েন খাল খনন,
এইচরবরব েড়ক, কালিাট ত এর স্থারয়ত্ব
বর্তোযন হুেরকর েম্মুখীন

• IGA প্ররশক্ষযির জে র্াযের আর্ ত-োোরজক োন
উন্নয়ন িযব
• প্ররশক্ষযির কািদণ এলরেএে কেীরা আযরা েক্ষর্ার
োযর্ পরবর্ী সকান প্রকযে কাজ করযর্ পারযব
• েড়ক ব্যবস্থা উন্নয়যনর েরুন প্রকে এলাকার রশক্ষাখার্,
রচরকৎো ব্যবস্থা, স া ায া ব্যবস্থা, বারিযজুর প্রোর
র্টযব
• োনুযর্র োযঝ েযচর্নর্া বৃরির কািদণ জলবায়ু প্রিাব
সোকাযবলায় েযব তাচ্চ প্রস্তুরর্র োধ্যযে েম্ভাব্য ক্ষরর্র
পররোি হ্রাে পাযব
• রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ার্ায়র্ সহজতি হওয়ায় রশক্ষার্ীদেি
সাংখ্যা বৃরদ্ধ পাযব
• কৃষকদেি কৃরষ পণ্য উৎপােন এবাং পরিবহণ পরবর্ীযর্
বৃরি পাযব
• সুরবিাদভাগীদেি েযব তাপরর আর্ থ-সামারজক অবস্থাি
উন্নরত ঘটসব
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• স্থানীয় সলাকবযলর অিাযব নব-রনরেতর্
অবকাঠাযোগুযলার েঠিক রক্ষিাযবক্ষি ব্যির্
িযর্ পাযর
• োটির রস্তা ও বাঁি রনয়রের্ িাযব প তযবক্ষযি
না রাখযল র্া সর্যক প্রাি সুরবিা সর্যক
স্থানীয় েররদ্র োনুর্ বরঞ্চর্ িযব
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পঞ্চে অধ্যায়

উরিরিত পর্ থাদলাচনাি রভরিদত সারব থক পর্ থদবক্ষণ
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পঞ্চম অধ্যায়: উরিরিত পর্ থাদলাচনাি রভরিদত সারব থক পর্ থদবক্ষণ
রনি থারিত রনদে থশকসমূদহি প্রিাযবর উপি রভরি কদি প্রকল্পটিি কার্ থকারিতা পরিমাপ কিা হদয়দছ। প্রকল্প বর্দক প্রাপ্ত
প্রকৃত অজথন রনি থারিত লক্ষযগুদলাি সাদর্ মূল্যায়ন কিা হদয়দছ। পিামশথোতা েলটি অগ্রগরতি প্রমাণ সাংগ্রদহি জন্য
পরিমাণগত এবাং গুণগত তথ্য উভদয়ি উপি গুরুত্বাদিাপ কদিদছ। কার্ থকারিতাি অিীদন, সমীক্ষাটি প্রকযের প্রিাযবর
পররব্যারি এবাং বাস্তব অগ্রগরত উভয়ই মূল্যায়ন কিা হদয়দছ। এদক্ষদত্র প্রকল্পটিি লক্ষয অজথদন কতটা স ল হদয়দছ এবাং
দুোঃস্থ উপকূলীয় োনুযর্র জীবন াোর োন কর্টুকু বৃরদ্ধ বপদয়দছ এি রভরিদত কার্ থকারিতাি মূল্যায়ন কিা হদয়দছ।

৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়দনি েক্ষতা ও কার্ থকারিতা9
এই প্রকযের কা তকাররর্া পররোপক রনযে তশকগুযলা িযলা জলবায়ু পরিবতথনজরনত ঝরুঁ ক সামরগ্রকভাদব হ্রাস, উপকূলীয়
েরিদ্র োনুযর্র আয় বৃরদ্ধ, জলবায়ু েিনশীল অবকাঠাযো র্ উন্নয়যনর োধ্যযে গ্রােীি বাজার ও আশ্রয়স্থযল উন্নর্
ার্ায়র্ ব্যবস্থা রনরির্ করা। েেীক্ষায় প্রাি র্ে অনুোযর এই রনযে তশকগুযলা অরজতর্ িযয়যে রকনা র্া রনযম্ন আযলাচনা
করা িযলা।

প্রকযের উযেে

প্রকযের অজতন

জলবায়ু বনরতবাচক প্রভাব সহনশীল

•

ব্যবসারয়ক সড়ক পরিবহন বনটওয়াকথ উন্নয়ন;

প্রকল্পটি প্রকল্প অঞ্চদল জলবায়ু েিনশীল পরিবহন এবাং বারণজয
বনটওয়াকথ স্থাপন কিসর্ েফল িযয়যে;

•

িাল / িাল িনন করার োধ্যযে জলাবদ্ধতাি পরিরস্থরত উন্নরর্ হসয়বছ

কাদজি সুদর্াগ সৃরি, জীবনমান উন্নয়ন ও

এবাং এি

জলবায়ুি প্রভাদব ক্ষরতর েম্মুখীন দুোঃস্থ রবদশষ

জলবায়ু েিনশীল সড়ক রনমথাদণি দল পরিবহন বনটওয়াবকথি উন্নরত

কদি উপকুলীয় দুঃস্থ মরহলাদেি ক্ষমতায়ন;

িওয়ার পাশাপারশ স্থানীয় মানুষদক ঘূরণ থঝসড়ি সময় ঘূরণ থঝড়

দল

সদলি উৎপােন পূযব তর তুলনায় সবযড়যে। পর্ থাপ্ত

আশ্রয়বকেগুরলদত এবং অোে োোরজক প্ররর্ষ্ঠান স েন স্কুল,
িােপার্াল, বাজার ইর্ুারেযর্ ার্ায়র্ েিজ িযয়যে;
•

প্রকে এলাকায় রবরিন্ন প্ররশক্ষি জলবায়ু পররবর্তযনর ঝরুঁ কি সাদর্
উপকূযলর োনুর্যের আিও ভালভাদব টিযক র্াকযর্ সহায়তা কিদছ।
পাশাপারশ এটি কৃরষদক্ষদত্র উৎপােন বাড়াযনার পাশাপারশ গ্রােীি বাজার
প্ররর্ষ্ঠার োধ্যযে পণ্য রবপিযনর েক্ষের্া বারড়যয়যে। আর এর ফযল
স্থানীয়যের আয় উপাজতন সবযড়যে;

9

প্রকল্প সাংরেি প্রাপ্ত রবরভন্নপর্ থদবক্ষদণি রভরিদত সারব থক পর্ থাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপারিশ

প্রকল্প গ্রহদণি প্রাসরঙ্গকতা/দর্ৌরক্তকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়দনি েক্ষতা (Efficiency), প্রকদল্পি কার্ থকারিতা (Effectiveness) এবাং
বটকসই (Sustainability) সম্পদকথ পর্ থাদলাচনা, রবদেষণ ও মতামত প্রোন;
প্রকদল্পি BCR ও IRR অজথন পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ

76

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

প্রকযের উযেে

প্রকযের অজতন
•

স্থানীয় শ্রম চুরক্ত সরমরত (এলরসএস) এবাং স্থানীয় ইউরনয়ন পরিষেদক
জলবায়ু পরিবতথদনি প্রভাব সম্পদকথ এবাং জলবায়ু পররবর্তযনর ফযল
েংরিষ্ট দূয তায র সাদর্ লড়াই কযর টিযক র্াকার জে প্ররশক্ষি সেওয়া
িযয়যে া অর্ুন্ত কা তকর িযয়যে;

•

স্থানীয় েরিদ্র ও রনঃস্ব মরহলাদেি জন্য কমথসাংস্থান এবাং উন্নত
জীবনিািদণি সুদর্াগ ততরি কদিদছ। জলবায়ু পরিবতথদনি ঝরুঁ ক সর্যক
মুক্ত এরকে উপাজতন কা তক্রযের প্ররশক্ষযির োধ্যযে র্াযের েক্ষের্া
বৃরি করা িযয়যে; এবং

•

েব তযোট ১.১০ রেরলয়ন শ্রে কেতরেবযের েংস্থান করা িযয়যে।

প্রকল্প েংরিষ্ট কেতকর্তাযের সাদর্ োক্ষাৎকার এবাং প্রকদল্পি সমারপ্তি প্ররর্যবেন পর্ থাদলাচনা করার পর এটি েষ্ট বর্
প্রকদল্পি মূল লক্ষযগুরল পুদিাপুরি বাস্তবারয়র্ হসয়বছ। তদব, প্রকসের স েব েরললারে েংগ্রি করা স যে র্া সর্যক উন্নয়ন
প্রকল্প প্রস্তাব (রিরপরপ) এর লগ সেযে র্াকা প্ররর্টি রনযে তশযকর অরিষ্ট সাংখ্যাসূচসক সপৌোযর্ সপযরযে রকনা র্া াচাই
করা েম্ভব িয় রন। র্যব অরিকাংশ রনযে তশযকর োংরখ্যক োন রনি তয়পূব তক প তাযলাচনা করা িযয়যে া সর্যক এটি েষ্ট
স , প্রকযের উযেেগুযলা েফলিাযব অরজতর্ িযয়যে।
এটি বসবা িাদতি প্রকল্প িওয়ায় রবরসআি, আইআিআি এবাং এনরপরভ গণনা কিা হয়রন। তদব এই প্রকদল্পি আওতায়
রনরমথত িাস্তা, বসতু / কালভাট থ বা বাজািগুরল স্থানীয় মানুষদেি আর্ থ-সামারজক অবস্থাি উন্নর্ কযরযে। রবদশষত স্বাস্থয
ও রশক্ষা বসবা বকেগুরলি োযর্ উন্নত সড়ক ও বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা এবাং রবপণদনি সুরবিােি বসবাগুযলা সিবিাহ করার
োধ্যযে স্থানীয় কৃরষজাত পণ্য উৎপােন বৃরদ্ধদত সহায়তা কিদছ। এছাড়াও, দুোঃস্থ মরহলাসের তাদেি আর্-থ সামারজক
অবস্থা উন্নীত কিদছ এবাং এি দল গ্রামীণ োরিদ্রয হ্রাসের িারযক ত্বিারন্বত করযে। সুর্রাং এই রববাচনায় প্রকযের স
কা তক্রেগুযলা অন্তভুতক্ত করা িযয়যে র্া একইোযর্ র্া র্ ও েক্ষর্ার রনযে তশক। এোড়া প্রকল্পটিি রপরসআি এর উপি
আইএমইরি বর্দক বর্ মতামত/সুপারিশ কিা হদয়দছ, তার সবরশরিা -ই পরবর্ীযর্ বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ বযল প্রকে
েংরিষ্ট কেতকর্তারা জারনযয়যেন।

৫.২ ব্যতযয় (পরিমাণগত, সময়গত ও গুনগত) রবদেষণ10
প্রকদল্পি কার্ থক্রম বাস্তবায়দন রিরপরপ বত উদিরিত কমথপরিকল্পনাি রকছুটা ব্যর্ুয় র্টযলও রনরে তষ্ট েেযয়র েযধ্য প্রকযের
শর্িা কাজ েম্পন্ন করা িয়। র্যব প্রকে বাস্তবায়ন ২০১৭ োযল েম্পন্ন িযয় াওয়ায় গুন র্ প তাযলাচনার জে প্রকযের
অঙ্গেমূযির োরব তক সিৌর্ অবস্থা ও রকছু রকছু সক্ষযে কিট্রাকশন সেযটররয়াযলর আযলাযক োঠ প তাযয় পররেশতন কযর
রবযির্ি করা িযয়যে। োরব তকিাযব গুন র্ সকান ব্যর্ুয় পররলরক্ষর্ িয় রন।

10

প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয বক্ষদত্র) অর্ থ বিাে, অর্ থ ছাড়, রবল পরিদশাি ইতযারে রবষদয় তথ্য-উপাদিি পর্ থাদলাচনা; এছাড়া রিরপরপ-দত বছি
রভরিক কমথ পরিকল্পনা ও অর্ থ চারহোি প্রাক্কলন বর্ৌরক্তকতা এবাং প্রকদল্পি শুরু হদত কমথ পরিকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ রকনা তা পিীক্ষা
কিা। পরিকল্পনাি সাদর্ ব্যতযয় ঘটদল তা রচরিত কদি প্ররতকাদি পিামশথ এবাং ভরবষ্যদতি জন্য সুপারিশ প্রোন
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র্ষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য পর্ থদবক্ষণরভরিক সুপারিশমালা ও উপসাংহাি

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

ষষ্ঠ অধ্যায়: তথ্য পর্ থদবক্ষণরভরিক সুপারিশমালা ও উপসাংহাি
েেীক্ষায় অংশগ্রিিকারীযের ের্াের্, েলীয় আযলাচনা, গুরুত্বপূি ত র্েোর্ার োযর্ োক্ষাৎকার, স্থানীয় প তাযয়র
কেতশালা সর্যক প্রাি র্েেমূি প তাযলাচনা কযর িরবষ্যযর্ এ িরযির প্রকে বাস্তবায়ন করা িযল রনযম্নাক্ত সুপাররশগুযলা
রববাচনায় আনা স যর্ পাযর।

৬.১ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যি পর্ থদবক্ষদণি রভরিদত সুপারিশমালা11
1. রাস্তা পাকাকরযন েীর্ তস্থারয়যত্বর জে কাঁচা েড়ক গুরলসর্ আররেরে সপিযেন্ট সেওয়ার োধ্যযে কৃষক ও সািািণ
মানুদষি র্াতায়ত ও কৃরষপণ্য বাজািজাতকিণ আযরা সহজর্ি করা স যর্ পাযর। একইোযর্ িাস্তাি পাদশ অরিক
বৃক্ষ সরাপযির োধ্যযে গ্রােীি েড়কগুযলার স্থারয়ত্ব বৃরি ও জলবায়ু েিনশীল করা স যর্ পাযর;
2. প্রকে এলাকায় খাল গুযলাযর্ পারনর অরবরর্ প্রবাি না র্াকা ও কুচুররপানা জযে র্াকায় বর্তোযন অর্ুন্ত নাজুক
অবস্থা রবরাজ করযে। িরবষ্যযর্ এিরযির প্রকে প্রিয়যনর সক্ষযে িাদলি গভীিতা ও চওড়া বৃরি, অরর্বৃরষ্টর কারযি
জযে র্াকা পারন দ্রুর্ জরে সর্যক েযর াওয়ার জে স্লুইস স ট, অরিক েংখ্যক বক্স কালিাট ত রনেতাি, ইর্ুারে
অঙ্গেমূিযক পরবর্ী প্রকেযর্ অরিক গুরুত্ব সেওয়া স যর্ পাযর;
3. স্থানীয় প তাযয় চারিোর রনররযখ সাস্থযসম্মত রনষ্কাশন ব্যবস্থােি গ্রােীি বাজার বা সগ্রার্ সেন্টার গুযলাযর্ আদিা
সুদর্াগ সুরবিাি স েনোঃ অরিক সশি রনেতাি, নারী সক্রর্া ও রবযক্রর্ার জে আলাো স্থাযনর ব্যবস্থা, কেপযক্ষ একটি
নযশৌচা াযরর অন্তভুতরক্ত রবযবচনা করা স যর্ পাযর;
4. প্রকল্প কার্কথি কিাি জন্য প্রকে পরবর্ী েেযয় িক্ষণাদবক্ষদণি জন্য করমটি ততরি করা প্রযয়াজন। এোড়াও প্রকযে
অঙ্গেমূি িক্ষণাদবক্ষদণি রবযশর্ কযর অবকাঠাযো ও ােপালা রক্ষিাযবক্ষযির জে স্থানীয় সলাকবল রনযয়া করার
োধ্যযে র্াযের প্রকে পরবর্ীকালীন েেযয় উপাজতযনর সুয া বৃরি করা স যর্ পাযর;
5. এ িরযির প্রকল্প আদিা কার্ থকি কিাি জন্য জলবায়ু পরিবতথন অরভস াজন রবষসয় স্থানীয় কৃরষ কমথকতথা ও উপদজলা
কৃরষ অর দসি োঠ প তাযয়র েলদক প্ররশক্ষণ সেওয়া স যর্ পাযর াযর্ দ্রুত সব থস্তদিি জনগণ রবযশর্ কযর কৃর্কেি
অোে েররদ্র উপকূলবর্ী োনুযর্র মদধ্য জলবায়ুর প্রিাব ও অরিয াজন েম্পযকত সদচতনতা বৃরদ্ধ পায়;
6. বর্তোন প্রক্ষাপযট সপাশাক রশযে েরিলাযের অংশগ্রিি ব্যপকর্া সপযয়যে এবং একইোযর্ র্াযের জীবনোযনর
উনরর্ িওয়ায় এলরেএে এর েরিলা কেীযের প্রাপ্যর্া একটি অের্ে চুাযলি িযয় োরড়যয়যে। সেই সপ্রক্ষাপযট
পরবরর্তযর্ প্রকে বাস্তবায়দনর েেয় স্থানীয় প্রযুরক্ত ও েরিাোরের ব্যবিার রবযবচনা করা স যর্ পাযর;
7. প্রকযের েীর্ তযেয়ারে সুরবিা সিা করার জে স্থানীয় েরকার ব্যবস্থা রবযশর্ কযর ইউরনয়ন পররর্েযক প্রকযের
রবরিন্ন অঙ্গেমূযির রক্ষিাযবক্ষযির োরয়ত্ব সুরনরে তষ্টিাযব সেয়া স যর্ পাযর এবং েংরিষ্ট প তায় সর্যক রনরে তষ্ট েেয়
অন্তর র্োররকর ব্যবস্থা রনরির্ করা স যর্ পাযর;

11

প্রকল্প সাংরেি প্রাপ্ত রবরভন্নপর্ থদবক্ষদণি রভরিদত সারব থক পর্ থাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপারিশ
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8. স যিতু গ্রােীি অবকাঠাযো র্ উন্নয়ন কা তক্রে স্থানীয় েরকার প্রযকৌশল রবিায র োধ্যযে বাস্তবারয়র্ িয়, সে
সপ্ররক্ষযর্ উপকূলীয় অঞ্চযল জলবায়ু েরিষ্ণু োোরজক অবকাঠাযো র্ উন্নয়ন প্রকে এলরজইরি এর রনজস্ব সলাকবল
ব্যবিার কযর প্রকে প্রিয়নপূব তক বাস্তবায়ন করা স যর্ পাযর; এবং
9. প্রিাব মূল্যায়ন েেীক্ষার প্রাি ফলাফযলর গ্রিিয াগ্যর্া শর্িা রনরির্ করযর্ সবইজলাইন জররযপর র্ে র্াকা
বাঞ্চনীয়। র্াই এ িরযির োোরজক অবকাঠাযো উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়যনর পূযব ত সবইজলাইন স্টারির অন্তভূতরক্ত
রনরির্ করা স যর্ পাযর।

৬.২ উপসাংহাি
জলবায়ু পরিবতথন রবদশষত বাাংলাদেদশি জন্য বভৌস ারলক অবস্থান এবাং রবরভন্ন িিদণি প্রাকৃরতক দুদর্ থাদগি কািদণ
একটি গুরুতি তবরর্শ্ক হুমরক হসয় োঁরড়যয়বছ। জলবায়ু পরিবতথদনি সাদর্ অরভদর্াজন বা খাপ খাইযয় সনয়া বাাংলাদেদশি
উপকূলীয় অঞ্চদল বসবাসকািীদেি জন্য সদব থািম ব্যবস্থা। জলবার়্ু পরিবতথদনি ঝরুঁ কি সাদর্ আিও ভালভাদব টিযক
র্াকার জন্য এই প্রকসে জলবায়ু েিনশীল অবকাঠাযো র্ উন্নয়ন করা িযয়যে াযর্ বট্ররিাং বনটওয়াকথ এবাং রবপণদনি
সুরবিা উন্নর্ িযয়যে। ার েরুন প্রাকৃরতক ঝরুঁ কি রবরুদদ্ধ সুিক্ষা বৃরি, উপকূলীয় অঞ্চযলর েররদ্রর্া ও শহুযর অরিবােন
হ্রাে সপযয়যে। একইোযর্ গ্রােীি েড়ক ব্যবিার কযর সেযল সেযয়রা স্কুযল স যর্ পারযে, েররদ্র পররবারগুযলা রচরকৎো
সেবা রনযর্ পারযে। IGA প্ররশক্ষি স্থানীয় েরিদ্র রবদশষত দুোঃস্থ মরহলাদেি েীর্ ত সেয়াযে আয় বৃরদ্ধ, তাদেি জীবনর্াত্রাি
উন্নরত কিসর্ েিয ার র্া কযরযে। এখাযন উযেখ্য স , প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধরতদত এলরসএস (দলবাি কন্ট্রারটাং বসাসাইটি)
মরহলা শ্রদমি জন্য ১.১ রমরলয়ন কেতরেবযের সাংস্থান হসয়রছল। ভূরমহীন েরিদ্র মরহলাদেি প্রতযক্ষ ও পদিাক্ষ উিয়
সক্ষযেই এবং স্বল্প ও েীঘ থদময়ােী কমথসাংস্থাদনি মাধ্যদম োরিদ্রয রবদমাচদনি সুদর্াগ ততরি, রবপিন েক্ষের্া সবযড় াওয়ায়
ফেযলর উৎপােন বৃরি, পরিবহন ব্যয় হ্রাস, পূযব তর বচসয় অরিক মূযল্য পণ্য রবরক্র ইর্ুারে প্রিাবেমূি উপকূযলর োনূযর্র
আর্ ত-োোরজক উন্নরর্র ইরঙ্গর্ প্রোন কযর। একইোযর্ জলবার়্ু পরিবতথন সম্পরকথত সমো সমািাদনি জন্য এই প্রকল্পটি
তাি কার্ থকারিতা এবাং েক্ষর্া প্রেশথন কদিদছ। র্াই আর্ ত-োোরজক সপ্রক্ষাপট রবযবচনায় বাংলাযেশ েরকার এ িরযির
োোরজক অবকাঠাযো উন্নয়ন প্রকে আযরা গ্রিি করযর্ পাযর।
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সাংদর্াজনী
পরররশষ্ট কোঃ প্রকদল্পি কমথ পরিকল্পনা
ইদকা
বকাি

এদকা
সাববকাি

পরিমান

1
2
3
ক. িাজস্ব উপাোন:
4500
4501
কমথকতথাদেি ববতন
4600
4601
প্ররতষ্ঠাদনি ববতন
4700

ভাতা
4701
4705
4709
4713
4714
4717
4725
4737
4755
4765
4773
4795

বমাট বাস্তব এবাং আরর্ থক লক্ষয

উপ-দকাি রভরিক
উপাোন বণ থনা

মহাঘ থ ভাতা
বাসা ভাড়া
রবশ্রাম ও রবদনােন
উৎসব ভাতা
বাাংলা নতুন বদষ থি
(নববদষ থি) ভাতা
রচরকৎসা ভাতা
বিায়া ভাতা
চাজথ ভাতা
টির ন ভাতা
র্ানবাহন ভাতা
রশক্ষা ভাতা
রবরবি / বিপুদটশন
ভাতা

উপ-দমাট (ভাতা)
বমাট ববতন ও ভাতা
4800
বসবা ও সিবিাহ
4801
টিএ ও রিএ ভাতা
4802
ট্রান্স াি টিএ

একক

4

5

432.00
540.00

রম রম
রম রম

বের-1 (2014-15)
ওজন

আরর্ থক
পরিমাণ

একক
প্ররত
িিচ

বমাট িিচ

6

7

8

55.78
43.16

0.003
.003

11.16
8.74

0.2
0.202

4.24
44.79
1.80
18.75
0.60

0.000
0.003
0.000
0.001
0.000

4.03
10.95
0.13
4.63
0.00

4.60
.18
.55
0.42
0.47
1.57
4.68

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

82.65
181.62
57.85
0.00

বের -2 (2015-16)
আরর্ থক
পরিমাণ

বাস্তব

0.001
0.001

20.12
17.20

0.361
0.398

.001
.001

24.50
17.25

0.439
0.399

0.001
0.001

0.95
0.244
0.072
0.247
0.000

0.000
0.001
0.000
0.000
0.000

0.21
11.62
0.17
6.12
0.00

0.050
0.259
0.094
0.326
0.000

0.000
0.001
0.000
0.000
0.000

0.00
22.22
1.50
8.00
0.60

0.000
0.496
0.833
0.427
1.000

0.000
0.001
0.000
0.000
0.000

1.02
0.03
0.19
0.14
0.12
0.31
4.04

0.222
0.167
0.345
0.333
0.255
0.197
0.863

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.18
0.05
0.18
0.13
0.12
0.36
0.34

0.257
0.278
0.327
0.310
0.255
0.229
0.073

0.000
0.000
0.000
000
0.000
0.000
0.000

2.40
0.10
0.18
0.15
0.23
0.90
0.30

0.522
0.556
0.327
0.357
0.489
0.573
0.064

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.01

25.59
45.49

3.90

0.003
0.000

16.33
0.00

0.282
0.000

0.467
0.000

0.002
0.000

11

প্রদজদটি %

বাস্তব

12
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প্রদজদটি %

আরর্ থক
পরিমাণ

বাস্তব
আইদটম
এি %
13

9

আইদটম
এি %
10

বের -3 (2016-17)

14

20.48
57.80
0.001
0.000

14.52
0.00

15

আইদটম
এি %
16

প্রদজদটি
%
17

36.58
78.33
0.251
0.000

0.001
0.000

27.0
0.00
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4804
4805
4815
4816
4821
4823
4827
4828
4831
4833
4836
4840
4840

4842

4851
4874

করন্টদজরন্স /
ইনরিটিউশন িা
ওভাি টাইম ভাতা
িাকমাসুল
বটরলদ ান
রবদুযৎ
বপদট্রাল এবাং
লুরব্রদকন্টস
মুদ্রণ ও প্যাদকরজাং
বিশনারি, রসল
বই, সাংবােপত্র ও
ম্যাগারজন
রবজ্ঞাপন
ইউরন মথ
প্রারতষ্ঠারনক
কযাপারসটি রবরল্ডাং
এলরসএস কযাপারসটি
রবরল্ডাং (কার্ থকিী
সাক্ষিতা এবাং
আইরজএ প্ররশক্ষণ)
বসরমনাি / সদম্মলন
(জাতীয় /
আন্তজথারতক)
তনরমরিক শ্রম
পিামশথ বসবা
ক) আন্তজথারতক
পিামশথোতা
ি) টিএ / িা
সমর্ থন
গ / বমৌসুমী কমী (
রিজাইন ও তোিরক
স্বল্প / পিামশথোতা
বময়ােী পিামশথক
ঘগদবষণা (,
পর্ থদবক্ষণ ও মূল্যায়ন

14.25

0.001

4.67

0.271

0.000

66.02

0.349

0.000

6.56

0.380

0.000

6.96
0.00
2.16
11.16
85.30

0.000
0.000
0.000

1.57
0.00
0.53

0.000
0.000
0.000

1.46
0.00
0.63

0.000
0.001

4.66
27.27

0.000
0.000
0.000
0.000
0.002

0.204
0.000
0.463

2.50
20.03

0.257
0.000
0.292
0.418
0.320

3.60
0.00
1.00

0.001
0.005

0.226
0.000
0.245
0.225
0.235

4.00
38.00

0.358
0.445

0.000
0.000
0.000
0.000
0.002

15.45
37.75
2.10

0.001
0.002
0.000

5.00
14.00
1.00

0.324
0.371
0.476

0.000
0.001
0.000

4.95
14.75
0.60

0.320
0.391
0.286

0.000
0.001
0.000

5.50
9.00
0.50

1.356
0.238
0.238

0.000
0.001
0.000

1.17
1.65
702.25

0.000
0.000
0.042

0.00
0.45
176.47

0.000
0.273
0.251

0.000
0.000
0.010

1.17
0.00
305.80

1.000
0.000
0.435

0.000
0.000
0.018

0.00
1.20
220.48

0.000
0.727
0.314

0.000
0.000
0.013

456.86

0.027

25.00

0.055

0.001

247.86

0.543

0.015

184.00

0.403

0.011

80.00

0.005

27.99

0.350

0.002

24.68

0.309

0.001

27.33

0.342

0.002

6.30

0.000

1.00

0.159

0.000

0.30

0.048

0.000

5.00

0.794

0.000

8.00

রম রম

192.65

0.011

75.00

0.389

0.004

92.21

0.479

0.005

25.44

0.132

0.002

2,064.0

রম রম

1449.12

0.086

432.050

0.298

0.026

611.62

0.422

0.036

405.00

0.278

0.024

139.43

0.008

60.00

0.120

0.004

69.43

0.498

0.004

10.00

0.042

0.001

44.96

0.003

27.50

0.612

0.002

12.46

0.277

0.001

5.00

0.111

0.000
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ঙ পরিচালনা ও (
অন্যান্য ব্যয়
4841
সুিক্ষা গাি থ এবাং
ইতযারে
4883
সম্মানী / র /
পারিশ্ররমক এবাং
স্থানীয় প্ররশক্ষদণি
ভাতা
4886
জরিপ এবাং উপবতল তেন্ত
4888
করম্পউটাি উপকিণ
4899
রবরবি ব্যয়
উপ-দমাট (সিবিাহ ও বসবা)
4900
বমিামত, িক্ষণাদবক্ষণ ও
পুনব থাসন
4901
বমাটির্ান
4906
আসবাবপত্র
4911
অর স এবাং
করম্পউটাি সিঞ্জাম
4921
অর স ব্যবস্থাপনা
4932
ইরঞ্জরনয়ারিাং /
পিীক্ষাগাি সিঞ্জাম
4941
পিী সড়ক ও
কালভাট থস বমিামত,
িক্ষণাদবক্ষণ গ্রাম)
ও ইউরনয়ন সড়ক(
4991
রবরবি। বমিামত ও
িক্ষণাদবক্ষণ
উপ-দমাট (দমিামত, িক্ষণাদবক্ষণ এবাং
পুনব থাসন)
উপ-দমাট (িাজস্ব উপাোন)
খ. মূলিন উপাোন
6800

সম্পে সাংগ্রহ
6807
পরিবহন র্ানবাহন
(রজপ)

LS
LS
LS
LS
LS

45.00

রক রম

21.24

LS

1

টি

69.26

297.48

0.018

165.00

0.555

0.010

106.48

0.358

0.006

26.00

0.087

0.002

2.10

0.000

0.40

0.190

0.000

0.40

0.333

0.000

1.00

0.476

0.000

0.57

0.000

0.11

0.193

0.00

0.21

0.368

0.000

0.25

0.439

0.000

3.25

0.000

0.00

0.000

0.000

2.00

0.615

0.000

1.25

0.385

0.000

44.01
41.17
3,699.45

0.003
0.002
0.22

14.89
10.84
1085.78

0.406
0.263

0.001
0.001

15.12
19.33
1584.56

0.344
0.470

0.001
0.001

11.00
11.00
1029.11

0.250
0.267

0.001
0.001

87.48
20.63
26.40

0.005
0.001
0.002

36.70
6.15
9.68

0.420
0.298
0.367

0.002
0.000
0.001

22.78
6.48
7.72

0.260
0.315
0.292

0.001
0.000
0.000

28.00
8.00
9.00

0.320
0.388
0.341

0.002
0.000
0.001

27.22
56.01

0.002
0.003

9.94
16.01

0.365
0.286

0.001
0.001

7.78
20.00

0.286
0.357

0.000
0.001

9.50
20.00

0.349
0.357

0.001
0.001

955.85

0.057

65.34

0.068

0.004

538.07

0.563

0.032

352.44

0.367

0.021

24.59

0.001

11.92

0.485

0.001

10.67

0.434

0.001

2.00

0.081

0.000

1198.18

0.07

155.74

613.50

428.94

5079.25

0.30

1287.01

2255.86

1536.38

69.26

0.004

69.24

0.000

0.000
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6807

পরিবহন র্ানবাহন
(রপকআপ)
6807
পরিবহন র্ানবাহন
(বমাটি সাইদকল)
6809
ইরঞ্জন বনৌকা
6814
ইরঞ্জরনয়ারিাং সিঞ্জাম
(বিালাি)
1. পর্চািী কম্পনী
বিালাি
2. জরিপ সিঞ্জাম
3. পিীক্ষাগাি
সিঞ্জাম
6815
করম্পউটাি বসট /
রবরভন্ন অাংশ
6817
করম্পউটাি
স টওয্যাি
6819
অর স সিঞ্জাম
6821
আসবাবপত্র
6827
তবদুযরতক সিঞ্জাম
/ বসৌি রবদুযৎ)
(বজনাদিটি
6845
বকয়ািদটরকাং সহ
বিাি সাইি /
উপকূলীয় প্রাদন্ত গাছ
লাগাদনা
উপ-দমাট প্ররকউিদমন্ট অযাদসটস
6900
জরম অরিগ্রহণ

2

টি

46.94

93.88

0.006

92.84

0.989

0.006

1.04

0.011

0.000

0.00

0.000

0.000

24

টি

1.81

43.38

0.003

28.38

0.654

0.002

8.00

0.184

0.000

7.00

0.161

0.000

1

টি
টি

3.98

3.98

0.000

3.98

1.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0

টি

0.00

0.00

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

18
20

টি
টি

3.07
0.98

55.27
19.50

0.003
0.001

5.05
19.50

0.091
1.000

0.000
0.001

49.12
0.00

0.889
0.000

0.003
0.000

1.100
0.00

0.020
0.000

0.000
0.000

32

টি

1.04

33.13

0.002

19.16

0.578

0.001

10.97

0.331

0.001

3.00

0.091

0.000

10

টি

0.30

2.98

0.000

0.00

0.000

0.000

2.98

1.000

0.000

0.00

0.000

0.000

20
125
10

টি
টি
টি

0.89
0.13
4.99

17.81
16.10
49.89

0.001
0.001
0.003

9.32
7.50
0.00

0.523
0.466
0.000

0.001
0.000
0.000

8.49
7.85
34.89

0.477
0.488
0.699

0.001
0.000
0.002

0.00
0.75
15.00

0.000
0.047
0.301

0.000
0.000
0.001

142

রক রম

0.88

267.77

0.016

0.00

0.000

0.000

155.18

0.588

0.009

112.59

0.420

0.007

672395

0.04

254.99

6901
জরম অরিগ্রহণ
উপ-দমাট ভূরম অরিগ্রহণ
7000
LCS কতৃথক রসরভল ওয়াকথস
রনমথাণ
70৩১
মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/
বাঁি উচুকিণ
7031
ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ
সড়ক এইচরবরব িািা
উন্নয়ন

0.00

একি

0.00

0.00
0.00

0.000
0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.00
0.00

0.000

0.000

0.00
0.00

0.000

0.000

381.00

রক রম

8.76

3336.45

0.198

1192.00

0.357

0.071

1755.68

10.414

2.061

388.77

0.117

0.023

45.00

রক রম

34.08

1533.39

0.091

357.84

0.233

0.021

758.24

4.498

0.409

417.31

0.272

0.025

84

278.52

139.44
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7031

ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন
সড়ক পাকাকিণ
7031
রসরস ব্লক বিাি
রনমথাণ
7031
বসচ অবকাঠাদমা
(কালভাট থা/ইউ-দেন)
রনমথাণ
7031
ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/
ঘাট রনমথাণ
7036
িাল/কযাদনল
পুন:িনন
7031
সড়ক/বাঁি িাদলি
পাশথঢাল সাংিক্ষণ
7036
বৃরিি পারন
সাংিক্ষদণি জন্য
পুকুি িনন/পুন:িনন
7016
গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্
বসন্টাি উন্নয়ন
7006
রনব থাহী প্রদকৌশলীি
েপ্তি বরি থতকিণ - 5
টি (বরিশাল,
পটুয়ািালী, বিগুনা,
বনায়ািালী ও
লক্ষ্মীপুি বজলা)
7241
বর্াক বিাে
(ইউরনয়ন পরিষে ও
স্থানীয় সিকাি
শরক্তশালীকিণ)
উপ-দমাট (রনমথাণ ও কাজ)
7900
7901
রস রি ভাতা
উপ-দমাট (রসরি
ভযাট)
উপ-দমাট (মূলিন উপাোন):
.
7980
বাস্তব করন্টনদজরন্স
র্.
7980
মূল্য করন্টদজরন্স
সব থ বমাট (ক+খ+ +র্)

4.41

রক রম

54.92

242.18

0.014

60.00

0.248

0.004

178.10

1.056

0.015

4.08

0.017

0.000

3.11

রক রম

54.36

169.07

0
.010

41.00

0.237

0.002

106.63

0.632

0.006

22.44

0.133

0.001

539.00

রম

2.56

1377.43

0.082

280.00

0.203

0.017

728.00

7.318

0.353

369.43

0.268

0.022

5

টি

8.35

41.73

0.002

0.00

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

41.73

1.000

0.002

62.0

রক রম

15.64

969.50

0.058

200.00

0.206

0.012

326.50

1.937

0.111

443.00

0.451

0.026

2100.00

রম

0.08

162312

0.010

45.00

0.278

0.003

45.50

0.270

0.003

71.62

0.442

0.004

40.00

টি

15.75

630.17

0.037

35.00

0.056

0.002

235.00

1.394

0.052

360.17

0.572

0.021

43

টি

17.82

765.26

0.045

80.00

0.125

0.005

298.05

1.768

0.080

387.21

0.506

0.023

5

টি

268.10

1340.50

0.080

0.00

0.000

0.000

200.00

1.186

0.094

1140.50

0.851

0.068

26

টি

10.00

260.00

0.015

30.00

0.115

0.002

180.00

1.068

0.016

50.00

0.192

0.003

10827.80
0.00
0.00

0.64
0.000
0.00

2319.84
0.00
0.00

0.000

0.000

4811.70
0.00
0.00

0.000

0.000

3696.26
0.00
0.00

0.000

0.000

11500.75
0.00

0.68
0.000

2574.83
0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00
16580.00

0.000
0.98

0.00
3861.84

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

85

5090.22
0.00
0.00
7346.08

3835.70
0.00
0.00
5372.08
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পরিরশি খোঃ রিরপরপ অনুর্ায়ী ক্রয় কার্ থক্রম
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়যনর জন্য ক্রয় পররকেনা

মন্ত্রণালয় / রবভাগ: স্থানীয় সিকাি রবভাগ
সাংস্থা: স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল রবভাগ (এলরজইরি)
সাংগ্রদহি প্রদবদশি নাম এবাং বকাি: প্রকল্প পরিচালক (রপরি)
প্রকদল্পি বপ্রাগ্রাদমি নাম এবাং বকাি: জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
প্যাদকজ নাং

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি সাংগ্রহ
প্যাদকদজি রববিণ

একক

পরিমাি

প্রকদল্পি ব্যয়
16580.00
10728.35
5851.56
চুরক্ত
অনুদমােদনি
কতৃথপক্ষ

অযর্ তর উৎে

6
DoFP

7
িযারনিা

8
69.26

/

DoFP

িযারনিা/GoB

93.88

গাইিলাইন/

DoFP

িযারনিা/GoB

DoFP

ক্রয় পদ্ধরত

প্রাক্করলর্
ব্যয় (লাি
টাকায়)

টাকা (লাি)
বমাট
GoB
PA

রনদে থশক তারিি
েিপদত্রি জন্য
আমন্ত্রণ
9
আগি / 14এরপ্রল / 16
আগি / 14এরপ্রল / 16

চুরক্ত স্বাক্ষি

চুরক্ত সমারপ্ত

10
20/10/2014

11
30/06/2016

20/10/2014

30/06/2016

43.88

আগি / 14এরপ্রল / 17

20/10/2014

30/06/2016

GoB

3.98

আগি / 14এরপ্রল / 16
আগি / 14এরপ্রল / 17

18/08/2014

30/06/2017

20/10/2014

30/06/2017

1
GD 1

পণ্য
2
পরিবহন র্ানবাহন (রজপ)

3

4
1

5
িযারনিা গাইিলাইন

GD 1

পরিবহন র্ানবাহন (রপকআপ)

টি

2

GD 12

পরিবহন র্ানবাহন (দমাটি
সাইদকল)

টি

24

GD 1

ইরঞ্জন বনৌকা

টি

1

িযারনিা
DPM
িযারনিা
RFQ
RFQ

GD 10

টি

38

RFQ/DPM/LTM/
িযারনিা গাইিলাইন

DoFP

িযারনিা/GoB

74.77

GD 5

ইরঞ্জরনর্ারিাং সিঞ্জাম (দিাি
বিালাি, জরিপ সিঞ্জাম, পিীক্ষাগাি
সিঞ্জাম)
করম্পউটাি বসট / রবরভন্ন অাংশ

টি

30

DoFP

িযারনিা/GoB

33.13

আগি / 14এরপ্রল / 17

18/08/2014

30/06/2017

GD 3

করম্পউটাি স টওয্যাি

টি

10

DoFP

িযারনিা/GoB

2.98

আগি / 14এরপ্রল / 17

18/08/2014

30/06/2017

GD 5

অর স সিঞ্জাম

টি

20

DoFP

িযারনিা/GoB

17.81

আগি / 14এরপ্রল / 17

18/08/2014

30/06/2017

GD 4

আসবাবপত্র

টি

120

RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন
RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন
RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন
RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন

DoFP

িযারনিা/GoB

16.10

আগি / 14এরপ্রল / 17

18/08/2014

30/06/2017

গাইিলাইন

86

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
GD 3

GD 10
GD 10
GD 40

তবদুযরতক সিঞ্জাম (দসৌি উরিে /
বজনাদিটি)

টি

10

DoFP

িযারনিা/GoB

49.89

আগি / 14এরপ্রল / 17

L/S

RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন
DPM

িাকঘি, বটরলদ ান, রবদুযৎ, ভািা
অর স
বপদট্রাল এবাং লুরব্রদকন্টস

L/S

DoFP

িযারনিা/GoB

13.32

L/S

L/S

DPM

DoFP

িযারনিা/GoB

85.30

মুদ্রণ ও প্যাদকরজাং, বিশনারি,
ইউরন মথ, বই, সাংবােপত্র%
ম্যাগারজন
করম্পউটাি গ্রাহযদর্াগ্য, রবরবি ব্যয়

L/S

L/S

RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন

DoFP

িযারনিা/GoB

56.95

আগি / 14এরপ্রল / 17
আগি / 14এরপ্রল / 17
আগি / 14এরপ্রল / 17

L/S

L/S

DoFP

GoB

85.18

বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ এবাং
পুনব থাসন (দমাটি গারি,
আসবাবপত্র, অর স এবাং
করম্পউটাি সিঞ্জাম, অর স
িক্ষণাদবক্ষণ, ইরঞ্জরনয়ারিাং সিঞ্জাম
/ পিীক্ষাগাি সিঞ্জাম এবাং রবরবি)

L/S

L/S

RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন
RFQ/DPM/ িযারনিা
গাইিলাইন

DoFP

িযারনিা/GoB

242.33

পণ্য সাংগ্রদহি বমাট
মূল্য

888.26

*PPR-2008/ িযারনিা গাইিলাইন অনুসাদি
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আগি / 14এরপ্রল / 17
আগি / 14এরপ্রল / 17

18/08/2014

30/06/2017

18/08/2014

30/06/2017

18/08/2014

30/06/2017

18/08/2014

30/06/2017

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
মন্ত্রণালয় / রবভাগ: স্থানীয় সিকাি রবভাগ
সাংস্থা: স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল রবভাগ (এলরজইরি)
সাংগ্রদহি প্রদবদশি নাম এবাং বকাি: প্রকল্প পরিচালক (রপরি)
প্রকদল্পি বপ্রাগ্রাদমি নাম এবাং বকাি: জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প

প্যাদকজ
নাং

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি ক্রয়
প্যাদকদজি রববিণ

একক

পরিমাি

প্রকদল্পি ব্যয়
16580.00
10728.35
5851.56

ক্রয় পদ্ধরত

চুরক্ত
অনুদমােদনি
কতৃথপক্ষ

অযর্ তর উৎে

1
2
এলরসএস কতৃথক রসরভল ওয়াকথস রনমথাণ
মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিণ
WD 38

GoB
PA

রনদে থশক তারিি

প্রাক্করলর্ ব্যয়
(লাি টাকায়)

কাজ

টাকা (লাি)
বমাট

প্রাক বর্াগ্যতাি
জন্য আমন্ত্রণ
(প্রদর্াজয বক্ষদত্র)

েিপদত্রি
জন্য আমন্ত্রণ

চুরক্ত স্বাক্ষি

চুরক্ত সমারপ্ত

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

রক রম

381.00

DPM
(LCS)
DPM
(LCS)
DPM
(LCS)
DPM
(LCS)
DPM
(LCS)
DPM
(LCS)

DoFP

GoB/িযারনিা

3336.45

N/A

N/A

30/06/2017

DoFP

GoB/িযারনিা

1533.39

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17
অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

DoFP

GoB/িযারনিা

242.18

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB/িযারনিা

169.07

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB/িযারনিা

1377.43

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB/িযারনিা

41.73

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DPM
(LCS)
DPM
(LCS)

DoFP

GoB/িযারনিা

969.50

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB/িযারনিা

162.12

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

WD 53

ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা
উন্নয়ন

রক রম

45.00

WD 4

ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিণ

রক রম

4.41

WD 4

রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ

রক রম

3.11

WD 120

বসচ অবকাঠাদমা (কালভাট থা/ইউ-দেন)
রনমথাণ

WD 5

ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ ঘাট রনমথাণ

রম

5

WD 70

িাল/কযাদনল পুন:িনন

টি

62.0

WD 35

সড়ক/বাঁি িাদলি পাশথঢাল সাংিক্ষণ

টি

2100.0
0

539.00
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WD 100

বৃরিি পারন সাংিক্ষদণি জন্য পুকুি
িনন/পুন:িনন

টি

40.00

WD 46

গ্রামীণ বাজাি/দগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন

টি

43

WD 5

রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিণ - 5
টি (বরিশাল, পটুয়ািালী, বিগুনা,
বনায়ািালী ও লক্ষ্মীপুি বজলা)
বর্াক বিাে (ইউরনয়ন পরিষে ও স্থানীয়
সিকাি শরক্তশালীকিণ)

টি

5

টি

26

WD 54

বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ
(গ্রামীণ/ইউরনয়ন সড়ক/রব্রজ/ কালথভাট)

রক রম

45.00

WD 71

বৃক্ষ বিাপন ও পরিচর্ থা

WD 49

142.22

DPM
(LCS)
DPM
(LCS)
OTM

DoFP

GoB/িযারনিা

630.17

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB

765.26

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB

1340.50

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DPM
(LCS)
DPM
(LCS)
DPM
(LCS)

DoFP

GoB/িযারনিা

260.00

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB/িযারনিা

955.85

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

DoFP

GoB/িযারনিা

267.77

N/A

N/A

অদটাবি/14
-এরপ্রল/17

30/06/2017

বমাট

12031.42
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মন্ত্রণালয় / রবভাগ: স্থানীয় সিকাি রবভাগ
সাংস্থা: স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল রবভাগ (এলরজইরি)
সাংগ্রদহি প্রদবদশি নাম এবাং বকাি: প্রকল্প পরিচালক (রপরি)
প্রকদল্পি বপ্রাগ্রাদমি নাম এবাং বকাি: জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প

প্যাদকজ
নাং

রিরপরপ / টিএরপরপ অনুসাদি ক্রয় প্যাদকদজি
রববিণ

একক

পরিমাি

প্রকদল্পি ব্যয়
16580.00
10728.35
5851.56

চুরক্ত
অনুদমােদনি
কতৃথপক্ষ

অযর্ তর
উৎে

5
িযারনিা কতৃথক
রনদয়াগ
িযারনিা
কতৃথক রনদয়াগ

6
DoFP

7
িযারনিা/GoB

8
2078.68

DoFP

িযারনিা/GoB

44.96

ক্রয় পদ্ধরত

4

GoB
PA

রনদে থশক তারিি

প্রাক্করলর্ ব্যয়
(লাি টাকায়)
প্রাক বর্াগ্যতাি
জন্য আমন্ত্রণ
(প্রদর্াজয বক্ষদত্র)

বসবা

টাকা (লাি)
বমাট

েিপদত্রি
জন্য
আমন্ত্রণ

চুরক্ত স্বাক্ষি

11
01/07/20
14
01/01/20
16

12
30/06/2017

1
SD 1

2
আন্তজথারতক পিামশথোতা, টিএ / সহায়তা /
বমৌসুমী কমী সহ অপাদিশনাল ব্যয়

3
mm

SD 1

গদবষণা, পর্ থদবক্ষণ এবাং মূল্যায়ন

L/S

প্রারতষ্ঠারনক কযাপারসটি রবরল্ডাং (এলরজইরি
এবাং টিএ িা , এলরসএস সেে, ইউরপ
বচয়ািম্যান / সেে এবাং অন্যান্যদেি জন্য
স্থানীয় এবাং আন্তজথারতক প্ররশক্ষণ)
এলরসএস কযাপারসটি রবরল্ডাং (কার্ থকিী
সাক্ষিতা এবাং আইরজএ প্ররশক্ষণ)
বসরমনাি / সদম্মলন
জরিপ

L/S

SSS

DoFP

িযারনিা/GoB

702.75

30/06/2017

L/S

SSS

DoFP

িযারনিা/GoB

456.86

30/06/2017

L/S
L/S

SSS
SSS

DoFP
DoFP

িযারনিা/GoB
িযারনিা/GoB

80.00
3.25

30/06/2017
30/06/2017

বমাট

3366.50

*PPR-2008/ িযারনিা গাইিলাইন অনুসাদি
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বর্াগ্যতাি
জন্য আমন্ত্রণ
(প্রদর্াজয
বক্ষদত্র)
10

30/06/2017
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পরিরশি োঃ ToR

91

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

92

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

93

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

94

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

95

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

96

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

পরিরশি র্োঃ তথ্য সাংগ্রদহি সিঞ্জামারে
গুরুত্বপুণ থ তথ্যোতাদেি সাক্ষাৎকাি বচকরলি

প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
অাংশগ্রহণকািীি প্রার্রমক তথ্য
নাম
বয়স
বপশা
পদেি নাম
ব ান নাং
অবস্থান
সাক্ষাৎকাি গ্রহদনি ভাষা
সাক্ষাৎকাি গ্রহণকািীি নাম
বনাট গ্রহণকািীি নাম

প্রকল্প পরিচালক/ অরর্ররক্ত প্রিাি প্রযকৌশলী, এলরজইরি
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

প্রকল্পটিি উদেশ্যসমূহ কতটুকু অরজথত হদয়দছ?
এই প্রকল্প রক মানুদষি জীবনর্াত্রাি মান উন্নত কদিদছ? প্রকল্পটি রকভাদব োরিদ্রয কমাসর্ ভুরেকা সরযখযে?
প্রকল্প বাস্তবায়দনি সময় প্রিান বািা রক রক রছল? ভুরে অরিগ্রিযনর সক্ষযে সকান েেো িযয়রেল রক? বণ থনা করুন।
বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া রবলরম্বত হদয়রছল রক? রবলদম্বি কািণ রক রছল? (অর্ থায়ন, পণ্য সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অদর্াগ্যতা,
র্াি কািদণ প্রকল্প ব্যয় ববদড়দছ)
এই প্রকল্প হদত ইউরনয়ন পরিষদে বর্ই বর্াক বিাে (Block Grant) রছল তা রকভাদব ও রকদসি রভরিদত রবতিন
কিা হদয়দছ? প্ররক্রয়া টি বলুন?
প্রকদল্পি শুরু হদত কমথ পরিকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হদয়দছ রক? পরিকল্পনাি সাদর্ ব্যতযয় ঘটদল তা
রচরিত কদি প্ররতকাদি পিামশথ এবাং ভরবষ্যদতি জন্য সুপারিশ প্রোন।
আপরন প্রকদল্পি েোরি ও তাি স্থায়ীত্ব রনরিত কিদত রকভাদব পরিকল্পনা কদিদছন? (Exit Plan)
প্রকদল্পি অঙ্গগুদলাি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রক রছল?
পিবতীদত এই িিদনি প্রকল্প বাস্তবায়দন আপনাি সুপারিশ রক।

মহাপরিচালক IMED, বসটি-৩
1. এই প্রকল্প সম্পদকথ আপনাি সামরগ্রক পর্ থদবক্ষন কী?
2. বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া রবলরম্বত হদয়রছল রক? রবলদম্বি কািণ রক রছল? (অর্ থায়ন, পণ্য সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অদর্াগ্যতা,
র্াি কািদণ প্রকল্প ব্যয় ববদড়দছ)
3. আদিা কার্ থকিভাদব প্রকল্প বাস্তবায়দনি জন্য রক কিা বর্ত?
4. আপরন প্রকদল্পি অবসান ও তাি স্থায়ীত্ব রনরিত কিদত রকভাদব পরিকল্পনা কদিদছন? (Exit Plan)
5. পিবতীদত এই িিদনি প্রকল্প বাস্তবায়দন আপনাি সুপারিশ রক।
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প্ররতরনরি , পরিকল্পনা করমরশদনি বভৌত অবকাঠাদমা রবভাগ
1.
2.
3.
4.

এই প্রকদল্পি অঙ্গগুদলাি এলাকাি পরিদবশ ও প্ররতদবদশি জন্য বকান ক্ষরতকি প্রভাব আদছ রক?
আদিা কার্ থকিভাদব প্রকল্প বাস্তবায়দনি জন্য রক কিা বর্ত?
আপরন প্রকদল্পি অবসান ও তাি স্থায়ীত্ব রনরিত কিদত রকভাদব পরিকল্পনা কিদছন? (Exit Plan)
পিবতীদত এই িিদনি প্রকল্প বাস্তবায়দন আপনাি সুপারিশ রক।

ইউরনয়ন পরিষে বচয়ািম্যান/ বমম্বাি
1. আপনাি এলাকায় পারনবারহত বিাগ সম্পরকথত সঙ্কট রক রছল? এই সঙ্কট বমাকাদবলায় এই প্রকল্প রকভাদব সাহায্য
কিদছ?
2. আপনাি এলাকায় প্রকল্পটিি সামরগ্রক প্রভাব সম্পদকথ আপনাি রক মদন হয়?
3. এই প্রকল্প মানুদষি জীবনর্াত্রাি মান উন্নত কদিদছ রক?
4. প্রকল্পটি আপনাি এলাকাি সদঙ্গ সম্পরকথত প্রিান সমোগুদলা দূি কিদছ রক?
5. প্রকল্প বাস্তবায়দনি সময় র্ভরম অরিগ্রহণজরনত বকান সমোি সম্ম়ুিীন রক হদত হদয়দছ? ব্যখ্যা করুন।
6. প্রকল্পটি আিও কার্ থকি কিদত রক কিা বর্দত পাদি?
7. আপনাি এলাকায় রক এই প্রকদল্পি বাস্তবারয়ত বসবা পরিচালনা ও বজায় িািদত সক্ষম হদয়দছন?
8. আপনাি এলাকায় রনদয়ারজত পরিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষণ জনবলদক এই প্রকল্প প্ররশক্ষণ রেদয়দছ?
9. প্রকল্পটিদত রক আপনাি এলাকাি সমোগুদলাি বটকসই সমািান আদছ?
10. প্রকদল্পি অঙ্গগুদলাি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রক রছল?
11. সুপারিশ
উপদজলা প্রদকৌশলী
রনমথাণ কাদজ রক রনদে থরশকা (গাইিলাইন) অনুসিণ কিা হদয়দছ?
বাস্তবায়ন রনদে থরশকা অনুসিণ কদি রকভাদব বাস্তবায়ন কিা হদি আদলাচনা করুন।
প্রকদল্প পণ্য ও বসবা রকভাদব ক্রয় কিা হয়? বটন্ডাি সাংক্রান্ত কার্ থকলাপ ও জটিলতা।
প্রকদল্প পণ্য ও বসবা রকভাদব িক্ষণাদবক্ষণ কিা হয়?
র্র্াসমদয় প্রকল্প বাস্তবায়দনি পি প্রকদল্পি সদঙ্গ যুক্ত মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রক?
প্রার্রমক কমথ পরিকল্পনা ও বতথমান বাস্তবায়ন অগ্রগরতদত অসঙ্গরত রক?
সম্পন্ন হওয়াি পি প্রকল্প অঙ্গগুদলা পরিচালনা ও িক্ষণাদবক্ষণ কদি বক?
প্রকল্প বাস্তবায়দনি দল অরভি এলাকায় রক প্রভাব পদড়দছ?
বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া রবলরম্বত হদয়রছল রক? রবলদম্বি কািণ রক রছল (অর্ থায়ন, পণ্য সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অদর্াগ্যতা,
র্াি কািদণ প্রকল্প ব্যয় ববদড়দছ)
10. প্রকল্প বাস্তবায়দনি েক্ষতা সম্পদকথ আদলাচনা করুন।
11. প্রকল্প বাস্তবায়দনি সময় প্রিান বািা রক রছল?
12. প্রকল্প বাস্তবায়দনি সময় র্ভরম অরিগ্রহণজরনত বকান সমোি সম্ম়ুিীন রক হদত হদয়দছ? ব্যখ্যা করুন।
13. প্রকল্পটি আদিা কার্ থকি কিাি জন্য রক কিা বর্দত পািত?
14. প্রকদল্পি অঙ্গগুদলাি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রক?
15. সুপারিশ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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উপদজলা কৃরষ কমথকতথা
1.
2.
3.
4.

এই প্রকদল্পি দল কৃরষদত কী উন্নয়ন হদয়দছ বদল মদন কদি?
প্রকল্পটি আদিা কার্ থকি কিাি জন্য রক কিা বর্দত পািত?
প্রকদল্পি অঙ্গগুদলাি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রক?
সুপারিশ

বাজাি ব্যবস্থাপনা করমটিি সেে
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

এই প্রকদল্পি দল বাজাদি কী উন্নয়ন হদয়দছ বদল মদন কদিন?
বতথমাদন বাজাি িক্ষনদবক্ষদনি কাজ রকভাদব চলদছ?
আপনাি গ্রামীণ বাজািটিতি উন্নয়দনি দল বতথমাদন রক রক িিদণি সুরবিা বভাগ কিদছন?
োরয়ত্বপ্রাপ্ত করমটি রক তাদেি োরয়ত্ব সুষ্ঠ়ুভাদব পালন কদি?
বাজাি সাংোদিি পূদব থ বাজাি পরিচালনা করমটি রছল রক?
সাংোদিি পদিি বাজাি করমটিি বসবাি মান বকমন?
প্রকল্পটি আদিা কার্ থকি কিাি জন্য রক কিা বর্দত পািত?
প্রকদল্পি সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রক?
সুপারিশ

LCS এি সেে

1. আপরন রক এই প্রকল্প সম্পদকথ অবগত আদছন?
2. রকভাদব প্রকদল্পি সাদর্ যুক্ত হদয়রছদলন?
3. আপনািা কী কী প্ররশক্ষণ বপদয়দছন?
4. প্ররশক্ষণ হদত প্রাপ্ত জ্ঞান কী কী কাদজ প্রদয়াগ কদিদছন?
5. প্রকদল্প কতজন শ্ররমক কাজ কদিদছ? নািীও পুরুদষি সাংখ্যা কত রছল?
6. প্রকদল্পি কতজন কতরেন িদি কাজ কদিদছন?
7. প্রকল্প বাস্তবায়দন আপনািা কী কী রনমথাণ কাজ কদিদছন?
8. এই প্রকল্প বাস্তবায়দনি পূদব থ এলাকায় কী কী িিদনি সমো হত?
9. জলবায়ু পরিবতথন সম্পদকথ কী জাদনন?
10. বতথমাদন প্রকদল্পি বাস্তবায়দনি দল আপনািা রকভাদব উপকৃত হদিন?
11. প্রকল্প বাস্তবায়দনি পদি আপনাদেি জীরবকা পরিবতথন হদয়দছ বদল রক মদন কদিন?
12. আপনািা কী মারসক সঞ্চয় কিদতন? সঞ্চদয়ি পরিমান কত?
13. সঞ্চয় এি টাকা রেদয় কী কাজ কদিদছন?
14. প্রকল্প বাস্তবায়দনি দল আপনাি এলাকায় কী সুরবিা হদয়দছ?
15. প্রকল্পটি বর্দক আদিা সুরবিা বাড়াদনাি জন্য কী কিা বর্দত পািত?
16. আপনাি প্রকল্প সম্পদকথ বকান অরভদর্াগ আদছ রক?
17. সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) গুদলা রক রছল?
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েলীয় আদলাচনাি বচকরলি

প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
ক্রম.

নাম

বয়স

বপশা/ পেবী

রশক্ষাগত বর্াগ্যতা

ব ান নম্বি

অাংশগ্রহণকািীি
স্বাক্ষি

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

সািািন সুরবিাদভাগী (দর্াক বিাে)
1. আপনাি এলাকাি ইউরনয়ন পরিষে হদত কদব বকার্ায় ও কী কী উন্নয়নমূলক কাজ কিা হদয়দছ?
2. আপরন বর্াক বিাে সম্পদকথ রক জাদনন? বর্াক বিাদেি টাকা ইউরনয়ন পরিষে রকভাদব ব্যয় কিদছ এ সম্পদকথ
বলুন।
3. এই প্রকল্প বাস্তবায়দনি পূদব থ এলাকায় কী কী িিদনি সমো হত?
4. জলবায়ু পরিবতথন সম্পদকথ কী জাদনন?
5. এই এলাকাি জলবায়ু পরিবতথনজরনত সমোগুদলা কী কী? এগুদলা সমািাদন ইউরনয়ন পরিষে কী কী কাজ কদিদছ?
6. বতথমাদন প্রকদল্পি বাস্তবায়দনি দল আপনািা রকভাদব উপকৃত হদিন?
7. প্রকল্প বাস্তবায়দনি পদি আপনাদেি জীরবকা পরিবতথন হদয়দছ বদল রক মদন কদিন?
8. প্রকল্প বাস্তবায়দনি দল আপনাি এলাকায় কী সুরবিা হদয়দছ?
9. প্রকল্পটি বর্দক আদিা সুরবিা বাড়াদনাি জন্য কী কিা বর্দত পািত?
10. আপনাি ইউরনয়ন পরিষে এি রবরুদদ্ধ বকান অরভদর্াগ আদছ রক?
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LCS এি সেে

1. আপরন রক এই প্রকল্প সম্পদকথ অবগত আদছন?
2. রকভাদব প্রকদল্পি সাদর্ যুক্ত হদয়রছদলন?
3. আপনািা কী কী প্ররশক্ষণ বপদয়দছন?
4. প্ররশক্ষণ হদত প্রাপ্ত জ্ঞান কী কী কাদজ প্রদয়াগ কদিদছন?
5. প্রকদল্প কতজন শ্ররমক কাজ কদিদছ? নািীও পুরুদষি সাংখ্যা কত রছল?
6. এই প্রকদল্প কতজন কতরেন িদি কাজ কদিদছন?
7. প্রকল্প বাস্তবায়দন আপনািা কী কী রনমথাণ কাজ কদিদছন?
8. এই প্রকল্প বাস্তবায়দনি পূদব থ এলাকায় কী কী িিদনি সমো হত?
9. জলবায়ু পরিবতথন সম্পদকথ কী জাদনন?
10. বতথমাদন প্রকদল্পি বাস্তবায়দনি দল আপনািা রকভাদব উপকৃত হদিন?
11. প্রকল্প বাস্তবায়দনি পদি আপনাদেি জীরবকা পরিবতথন হদয়দছ বদল রক মদন কদিন?
12. আপনািা কী মারসক সঞ্চয় কিদতন? সঞ্চদয়ি পরিমান কত?
13. সঞ্চয় এি টাকা রেদয় কী কাজ কদিদছন?
14. প্রকল্প বাস্তবায়দনি দল আপনাি এলাকায় কী সুরবিা হদয়দছ?
15. প্রকল্পটি বর্দক আদিা সুরবিা বাড়াদনাি জন্য কী কিা বর্দত পািত?
16. আপনাি প্রকল্প সম্পদকথ বকান অরভদর্াগ আদছ রক?
17. সক্ষমতা, দুব থলতা, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) গুদলা রক রছল?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ ক্ষরতগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচরবরব িািা উন্নয়ন
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি
তারিি:

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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িাস্তাি নামঃ
পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব
সহ বনাট িাউন)

1) িাস্তাি তেঘ থয কত?
2) িাস্তাি প্রস্থ কত?
3) িাস্তাি িিণ রক? (কাঁচা/ পাকা/ এইচরবরব)
4) চুরক্ত মূল্য /Contract cost কত?
5) িাস্তাি slope/পার্শ্থ ঢাল কত?
6) এক স্তি (Single layer) HBB না দুই-স্তি (double layer) HBB?
7) HBB এি রনদচ ইদটি soling কিা হদয়দছ রকনা?
8) ইনটর soiling এি রনদচ design অনুর্ায়ী কত রম.রম. thickness এ বারল বেয়া আদছ?
9) বারলি F.M কত?
10) HBB এবাং soiling এি মধ্যবতী অাংশ কত রম.রল. sand cushion বেয়া হদয়দছ?
11) িাস্তাি shoulder এি width কত কিা হদয়দছ?
12) নকশা /Design অনুর্ায়ী whole length এ কাজ কিা হদয়দছ নারক অসম্পূণ থ আদছ?
13) Drainage ব্যবস্থাি জন্য রক িিদণি drainage structure/ কাঠাদমা কিা হদয়দছ?
(পাইপলাইন/ কালভাট থ/ ব্রীজ/ বেইন)
14) HBB এি soiling- এ ব্যবহৃত ইদটি গুনগত মান নকশা/design অনুর্ায়ী কিা হদয়দছ
রক না?
15) িাস্তাি camber অর্বা slope কত িািা হদয়দছ?
16) বারল ভিাদটি পি design অনুর্ায়ী compaction কিা হদয়দছ রক না?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ রসরস ব্লক বিাি রনমথাণ
সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি
তারিি:

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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রনরে থি তারিি সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1) িাস্তাি তেঘ থয কত?
2) িাস্তাি প্রস্থ কত?
3) িাস্তাি পার্শ্থ ঢাল কত?
4) চুরক্ত মূল্য /Contract cost কত?
5) িাস্তায় ব্যবহৃত block এি size কত?
Length:
Width:
Thickness:
6) Concrete block এি compressive strength (28 রেন)
design এবাং specification বমাতাদবক কদি হদয়দছ রকনা?
7) Block এি joint এ রক িিদণি material ব্যবহাি কিা

হদয়দছ?
8) Camber or ঢাল কত িািা হদয়দছ?
9) Drainage ব্যবস্থাি জন্য রক রক িিদণি structure কিা
হদয়দছ?
10) Block এি রনদচি layer এ রক িিদণি material ব্যবহাি কিা
হদয়দছ?
11) িাস্তাি shoulder width কত?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ কালভাট/ইউ-বেন
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট
িাউন)

1. কাঠাদমা (Structure) এি িিন?
2. কাঠাদমা (Structure) এি আকাি?
i. তেঘ থয:
ii. প্রস্থ:
iii. উচ্চতা:
3. চুরক্ত মূল্য /Contract cost কত?
4. বতথমাদন পর্ থাপ্ত পরিমাদন পারন রনষ্কাশন হদি রক না?
5. Structure এি Approach length কত?
6. Approach এি বকার্াও বকাদনা settlement হদয়দছ রকনা?
7. Approach এি condition
8. রব্রদজি Railing এি অবস্থা/condition
9. রব্রদজি wing wall এি condition
10. নকশা/Design
এি
specification
বমাতাদবক
structure
এি সব component
এি
comprehensive strength (২৮ রেন) বজায় িািা
হদয়দছ রকনা?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন
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অদঙ্গি নামঃ সড়ক/বাঁি/িাদলি পাশথঢাল সাংিক্ষণ
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

আিদম্ভি তারিি:

পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1. চুরক্ত মূল্য /Contract cost কত?
2. Slope এি তেঘ থ কত?
3. Slope এি প্রস্থ কত?
4. রক িিদণি ঢাল িক্ষা / slope protection কিা
হদয়দছ?
5. Slope বিাবি পারন রনোশদনি জন্য র্র্ার্ত ব্যবস্থা আদছ
রক না?
6. নকশা/Design, specification বমাতাদবক কাজ
সম্পন্ন হদয়দছ রকনা? কাদজি বকান অাংশ অসম্পূণ থ আদছ রকনা?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ িাল/কযাদনল পুন:িনন
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ (টাকা): আিদম্ভি তারিি:

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1. িাল/দলদকি উন্নয়ন কাদজি িিণ?
2. চুরক্ত মূল্য /Contract cost কত?
3. বলক/িাদলি তেঘ থয কত?
4. বলক/িাদলি প্রস্থ কত?
5. বলক/িাদলি গভীিতা কত?
6. Design, specification অনুর্ায়ী কাজ
কিা হদয়দছ রকনা?
7. ভূরম বর্দক পারন বলক/িাদল র্ায় রকনা?
8. িাদলি slope protection
রকনা?

কিা হদয়দছ

9. রক িিদণি slope maintain কিা হদয়দছ?
10. িাদলি বতথমান বারহযক অবস্থা physical
condition বকমন?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ গ্রামীণ বাজাি/বগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
গ্রামীণ বাজাি/বগ্রার্ বসন্টাি উন্নয়ন
পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1. চুরক্ত মূল্য /Contract cost কত?
2. Growth center এি area কত?
3. Growth center এ বকান বকান Component
এি কাজ কিা হদয়দছ ?
4. Growth center এি রভতদি Internal road,
Fish shed, Meet shed কিা হদয়দছ রক?
5.
6.
7.
8.
9.

Internal road এি length কত?
Internal road এি width কত?
Fish shed এি area কত?
Meet shed এি area কত?
Growth center এি রভতদি tube well কিা
হদয়দছ রক?

Climate Change adaptation Project

1. Growth center এ sanitation ব্যবস্থাি জন্য
পুরুষ/মরহলা Toilet এি ব্যবস্থা আদছ রক না?
2. নকশা/Design/ Specification
shed রনমথাণ কিা হদয়দছ রক না?

বমাতাদবক

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি

বজলা

উপদজলা

প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
ইউরনয়ন

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

অদঙ্গি নামঃ বৃক্ষদিাপন ও পরিচর্ থা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
বৃক্ষদিাপন ও পরিচর্ থা
1.
2.
3.
4.
5.
6.

পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)
বকান িিদনি গাছ লাগাদনা হদয়দছ?
কত রমটাি পিপি গাছ লাগাদনা হদয়দছ?
বতথমাদন গাছগুদলা Survive কিদছ রক না?
গাছগুদলা কী ঠিকাোি Contractor না মরহলা LCS িািা
লাগাদনা হদয়দছ ?
গাছ িক্ষণাদবক্ষণ/পরিচর্ থা (maintenance)এি জন্য কী
িিদনি ব্যবস্থা বনওয়া হদয়দছ?
চুরক্ত মূল্য /Contract cost কত?

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ মাটিি িাস্তা উন্নয়ন/ বাঁি উচুকিন
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1) িাস্তা/বাঁদিি নাম রক?
2) Length, width এবাং slope কত?
Length:
Width:
Slope:
3) িাস্তাি িিণ রক?
4) বাঁদিি Formation level H.F.L. হদত উঁচু রক না?
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প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
5) বাঁি উন্নয়দন মাটিি কাদজি Compaction design,
specification বমাতাদবক আদছ রক না?
6) বকান অাংদশি কাজ অসম্পূন থ আদছ রক না?
7) Contract cost কত রেল?
8) সঠিক সমদয় কাজটি সম্পন্ন হদয়দছ রক না?
9) Completion date কযব?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ ববাট ল্যারন্ডাং বিশন/ঘাট রনমথাণ
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1) Boat Station/Landing ghat ঘাট এি নাম রক?
2) বকান িিদনি Construction কিা হদয়দছ?
3) ল্যারন্ডাং বিশন এ একোযর্ রক পরিমাণ boat land র্ায়?
4) ববাট ল্যারন্ডাং বিশনটি বতথমাদন ব্যাবহাি উদপাদর্ারগ আদছ রক না?
5) Contract cost কত রছল?
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প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ বৃরিি পারন সাংিক্ষদনি জন্য পুকুি িনন
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

বাস্তব অগ্রগরত :

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1) পুকুদিি আয়তন কত?
2) কত রলটাি পারন সাংিক্ষন কিা র্ায়?
3) বতথমাদন পুকুিটি ব্যবহাি উপদর্াগী আযে রক না?
4) Contract cost কত রছল?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ রনব থাহী প্রদকৌশলীি েপ্তি বরি থতকিন
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1) Contract cost কত রছল?
2) Vertical না Horizontal extension কিা হদয়দছ?
3) Extension এ কী কী িিদনি facilities include কিা
হদয়দছ?
4) Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন হদয়দছ রক না?
5) Starting date কর্ রেল?
6) Completion date কর্ রেল?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ বমিামত ও িক্ষণাদবক্ষণ (গ্রামীন/ ইউরনয়ন সড়ক ও ব্রীজ/ কালভাট থ)
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট িাউন)

1) Contract cost কত রছল?

2) Starting date?
3) Completion date?

4) বকান বকান অংযশর কাজ বমিামত কিা হদয়দছ? (সড়ক ও
ব্রীজ/কালভাদট থি বক্ষদত্র)
a. েড়যকর সকান সকান component এর কাজ সেরাের্ করা
িযয়যে?
b. ব্রীজ বা কালিাযট তর সকান সকান component এর কাজ
সেরাের্ করা িযয়যে?
5) Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন হদয়দছ রক না?

সিজরমদন প্রকল্প পর্ থদবক্ষণ বচকরলি
প্রভাব মূল্যায়ন
জলবায়ু পরিবতথন অরভদর্াজন প্রকল্প
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
বজলা

উপদজলা

পর্ থদবক্ষদণি তারিি:

ইউরনয়ন

অদঙ্গি নামঃ ক্ষরতগ্রস্ত ইউরনয়ন সড়ক পাকাকিন
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
পর্ থদবক্ষণ (রস্থরতমাপ)

পর্ থদবক্ষণ লা ল (ছরব সহ বনাট
িাউন)

1) Contract cost কত রছল?
2) Starting date?
3) Completion date?
4) সড়ক পাকাকিদন রক িিদনি (Bituminous িাস্তা নারক R.C.C িাস্তা)
Construction কিা হদয়দছ?
5) সড়দক Drainage ব্যবস্থায় রক রক drainage structure কিা হদয়দছ?
6) সড়দকি Length, width, slope কত িািা হদয়দছ?
Length:
Width:
Slope:
7) বতথমাদন সড়দকি বকমন মদন হদি? (good or bad)

পরিরশি ঙোঃ েেীক্ষার োরিীেমূি
র্াহার্ াো, হার্িয়া, মনায়াখালী

সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৩২,১১,৫২৬

২৯.০২.২০১৬

২৯.০৫.২০১৬

২৯.০৫.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
কাযজর নাে

ক্ররেক
নং
ক্ষরতগ্রস্ত
7.
গ্রামীণ সড়ক 8.
এইচরবরব
9.
িািা উন্নয়ন
10.
11.
12.
13.
14.

াচাইর্ব্য আইযটে
িাস্তাি তেঘ থয কত?
িাস্তাি প্রস্থ কত?
িাস্তাি িিণ রক? (কাঁচা/ পাকা/ এইচরবরব)
িাস্তাি পার্শ্থ ঢাল কত?
এক স্তি এইচরবরব না দুই-স্তি এইচরবরব?
এইচরবরব এি রনদচ ইদটি soling কিা হদয়দছ
রকনা?
ইদটি soiling এি রনদচ design অনুর্ায়ী কত
রম.রম. thickness এ বারল বেয়া আদছ?
বারলি F.M কত?
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পর্ থদবক্ষণ লা ল
১৮০০ রেটার
৮ ফুট
এইচরবরব
১.৫ ফুট
দুই-স্তি এইচরবরব
িুাঁ

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

এইচরবরব এবাং soiling এি মধ্যবতী অাংশ কত
রম.রল. sand cushion বেয়া হদয়দছ?
িাস্তাি shoulder এি প্রস্থ কত কিা হদয়দছ?
নকশা অনুর্ায়ী whole length এ কাজ কিা
হদয়দছ নারক অসম্পূণ থ আদছ?
Drainage ব্যবস্থাি জন্য রক িিদণি drainage
structure/ কাঠাদমা কিা হদয়দছ?
(পাইপলাইন/ কালভাট থ/ ব্রীজ/ বেইন)
এইচরবরব এি soiling- এ ব্যবহৃত ইদটি গুনগত
মান নকশা/design অনুর্ায়ী কিা হদয়দছ রক না?
িাস্তাি camber অর্বা slope কত িািা হদয়দছ?
বারল িরাযটর পর নকশা অনু ায়ী compaction
করা িযয়যে রকনা?

২ রে রে
১.৫ ফুট
িুাঁ েম্পূি ত িযয়যে
িয়রন
িুাঁ
০.৫

েঙশ্রী, বারকেগঞ্জ, বর্েশাল

সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

১৩,১৮,৩৩৪

১৪.০৩.২০১৬

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

১৫.০৬.২০১৬

১৫.০৬.২০১৬

সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
কাযজর নাে
ক্ষরতগ্রস্ত
গ্রামীণ সড়ক
এইচরবরব
িািা উন্নয়ন

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
িাস্তাি তেঘ থয কত?
িাস্তাি প্রস্থ কত?
িাস্তাি িিণ রক? (কাঁচা/ পাকা/ এইচরবরব)
িাস্তাি পার্শ্থ ঢাল কত?
এক স্তি এইচরবরব না দুই-স্তি এইচরবরব?
এইচরবরব এি রনদচ ইদটি soling কিা হদয়দছ
রকনা?
ইদটি soiling এি রনদচ design অনুর্ায়ী কত
রম.রম. thickness এ বারল বেয়া আদছ?
বারলি F.M কত?
এইচরবরব এবাং soiling এি মধ্যবতী অাংশ কত
রম.রল. sand cushion বেয়া হদয়দছ?
িাস্তাি shoulder এি প্রস্থ কত কিা হদয়দছ?
নকশা অনুর্ায়ী whole length এ কাজ কিা
হদয়দছ নারক অসম্পূণ থ আদছ?
Drainage ব্যবস্থাি জন্য রক িিদণি drainage
structure/ কাঠাদমা কিা হদয়দছ?
(পাইপলাইন/ কালভাট থ/ ব্রীজ/ বেইন)
এইচরবরব এি soiling- এ ব্যবহৃত ইদটি গুনগত
মান নকশা/design অনুর্ায়ী কিা হদয়দছ রক না?
িাস্তাি camber অর্বা slope কত িািা হদয়দছ?
বারল িরাযটর পর নকশা অনু ায়ী compaction
করা িযয়যে রকনা?
114

৩০০০ রেটার
২.৪৩ রেটার
এইচরবরব
৩.০৯ রেটার
এক-স্তি এইচরবরব
না

িুাঁ েম্পূি ত িযয়যে
কালিাট ত রাখা িযয়যে
িুাঁ

িুাঁ িযয়যে

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
র্নঝু দীপ, হার্িয়া, মনায়াখালী

সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৩৬,৬৩,১০৩

২৮.০১.২০১৬

৩০.০৬.২০১৬

৩০.০৬.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
কাযজর নাে
রসরস ব্লক
বিাি রনমথাণ

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
িাস্তাি তেঘ থয কত?
িাস্তাি প্রস্থ কত?
িাস্তাি পার্শ্থ ঢাল কত?
িাস্তায় ব্যবহৃত ব্লযকর পররোপ কত?

৬০০ রেটার
৭ রেটার

দের্ তু
প্রস্থ
পুরুর্ব
কনরক্রট ব্লযকর compressive strength (28
রেন) রিজাইন এবাং সেরেরফযকশন বমাতাদবক
কদি হদয়দছ রকনা?
ব্লযকর েংয া স্থযল এ রক িিদণি উপাোন
ব্যবহাি কিা হদয়দছ?
ঢাল কত িািা হদয়দছ?
রনষ্কাশন ব্যবস্থাি জন্য রক রক িিদণি structure
কিা হদয়দছ?
ব্লযকর রনদচি স্তযর এ রক িিদণি উপাোন ব্যবহাি
কিা হদয়দছ?
িাস্তাি shoulder এর প্রস্থ কত?

৬
৭
৮
িুাঁ
বারল
৪ রেটার

বারল
২ রেটার

নীলগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

১৬,০১,২৯০

০৩.০৪.২০১৬

১৫.০৬.২০১৬

১৫.০৬.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
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কাযজর নাে
বমিামত ও
িক্ষণাদবক্ষণ
(গ্রামীন/ ইউরনয়ন
সড়ক ও ব্রীজ/
কালভাট থ)

ক্ররেক
নং
1.
2.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
বকান বকান অংযশর কাজ বমিামত কিা হদয়দছ? (সড়ক ও
ব্রীজ/ কালভাদট থি বক্ষদত্র)

েড়ক

Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন হদয়দছ

িুাঁ িযয়যে

রক না?

বড়বর্গ, িালিলী, বেগুনা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

২৪,৭৫,৫৪৪

১০.১২.২০১৫

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

০৯.০৫.২০১৬

০৯.০৫.২০১৬

সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
বমিামত ও
িক্ষণাদবক্ষণ (গ্রামীন/
ইউরনয়ন সড়ক ও
ব্রীজ/ কালভাট থ)

ক্ররেক
াচাইর্ব্য আইযটে
পর্ থদবক্ষণ লা ল
নং
1.
বকান বকান অংযশর কাজ বমিামত কিা হদয়দছ?
(সড়ক ও ব্রীজ/কালভাদট থি বক্ষদত্র)
ক) েড়যকর সকান সকান component সেরাের্ WBM, BC, EDGIN
করা িযয়যে?
খ) ব্রীজ বা কালিাযট তর সকান সকান component না
সেরাের্ করা িযয়যে?
2.
Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন
িুাঁ িযয়যে
হদয়দছ রক না?

ম াহাম্মদপু ে, সু বর্িচে, মনায়াখালী
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৭,৯৯,৯৭৩

১৯.০৩.২০১৫

০৪.০৫.২০১৫

০৪.০৫.২০১৫

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
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কাযজর নাে
বমিামত ও
িক্ষণাদবক্ষণ
(গ্রামীন/
ইউরনয়ন
সড়ক ও
ব্রীজ/
কালভাট থ)

ক্ররেক
নং
3.

4.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে

বকান বকান অংযশর কাজ বমিামত কিা হদয়দছ?
(সড়ক ও ব্রীজ/কালভাদট থি বক্ষদত্র)
ক) েড়যকর সকান সকান component সেরাের্ না
করা িযয়যে?
রবরিন্ন সচইযনযজ কালিাট তগুযলা বোযনা
খ) ব্রীজ বা কালিাযট তর সকান সকান component িযয়যে
সেরাের্ করা িযয়যে?
Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন

িুাঁ িযয়যে

হদয়দছ রক না?
বড়বর্গ, িালিলী, বেগুনা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

২৪,৭৫,৫৪৪

১০.১২.২০১৫

০৯.০৫.২০১৬

০৯.০৫.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
ক্ষরতগ্রস্ত
ইউরনয়ন
সড়ক
পাকাকিন

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.

4.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
সড়ক পাকাকিদন রক িিদনি (Bituminous
িাস্তা নারক R.C.C িাস্তা) Construction কিা
হদয়দছ?
সড়দক Drainage ব্যবস্থায় রক রক drainage
structure কিা হদয়দছ?
দের্ তু, প্রস্থ এবাং ঢাল কত?
দের্ তু
প্রস্থ
ঢাল

Bituminous িাস্তা

বতথমাদন সড়দকি বকমন মদন হদি? (িাযলা
অর্বা খারাপ)

িাযলা

িুাঁ
৩০০০ রেটার
৩.৬৫ রেটার
১.৮২ রেটার

েঙ্গশ্রী, বারকেগঞ্জ, বর্েশাল
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

34,86,902

28.03.2016

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

15.06.2017

15.06.2017

সমারপ্তি:
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কাযজর নাে
ক্ষরতগ্রস্ত
ইউরনয়ন
সড়ক
পাকাকিন

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.

4.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
সড়ক পাকাকিদন রক িিদনি (Bituminous
িাস্তা নারক R.C.C িাস্তা) Construction কিা
হদয়দছ?
সড়দক Drainage ব্যবস্থায় রক রক drainage
structure কিা হদয়দছ?
দের্ তু, প্রস্থ এবাং ঢাল কত?
দের্ তু
প্রস্থ
ঢাল

এইচরবরব িাস্তা

বতথমাদন সড়দকি বকমন মদন হদি? (িাযলা
অর্বা খারাপ)

িাযলা

িুাঁ
৩০০০ রেটার
১০ ফুট
৭.৫ ফুট

মনায়াখালী- হার্িয়া- র্াহার্ াো
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

৯,৫৫,৪৫৫

৩১.০১.২০১৬

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

৩০.০৫.২০১৬

৩০.০৫.২০১৬

সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
কাযজর নাে
মাটিি িাস্তা
উন্নয়ন/ বাঁি
উচুকিন

ক্ররেক
নং
1.
2.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
িাস্তা/বাঁদিি নাম রক?
দের্ তু, প্রস্থ এবাং ঢাল কত?

িাকবাংযলা সরাি (২৫০০ রেটার)
দের্ তু
প্রস্থ
ঢাল

3.
4.
5.
6.
7.

িাস্তাি িিণ রক?
বাঁদিি Formation level H.F.L. হদত উঁচু রক
না?
বাঁি উন্নয়দন মাটিি কাদজি Compaction
design, specification বমাতাদবক আদছ রক না?
বকান অাংদশি কাজ অসম্পূন থ আদছ রক না?
সঠিক সমদয় কাজটি সম্পন্ন হদয়দছ রক না?

৬
৭
৮
োটির রাস্তা
িুাঁ
িুাঁ
না
িুাঁ

নীলগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৭,১৯,৫২৯

১২.০৪.২০১৬

১৫.০৬.২০১৬

১৫.০৬.২০১৭

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

বৃরষ্টর কািদণ েীর্ তরেন কাজ বন্ধ রছল
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কাযজর নাে
মাটিি িাস্তা
উন্নয়ন/ বাঁি
উচুকিন

ক্ররেক
নং
1.

িাস্তা/বাঁদিি নাম রক?

2.

দের্ তু, প্রস্থ এবাং ঢাল কত?

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে

দ য়ার্লা আরএইচরি িযর্ দ য়ার্লা র্াট
রাস্তা
দের্ তু
প্রস্থ
ঢাল

3.
4.
5.
6.
7.

১৪৭৫ রেটার
২.১৩ রেটার
১.২১৯ রেটার

িাস্তাি িিণ রক?
বাঁদিি Formation level H.F.L. হদত উঁচু রক
না?
বাঁি উন্নয়দন মাটিি কাদজি Compaction
design, specification বমাতাদবক আদছ রক না?

োটির রাস্তা
িুাঁ

বকান অাংদশি কাজ অসম্পূন থ আদছ রক না?
সঠিক সমদয় কাজটি সম্পন্ন হদয়দছ রক না?

না
না, িয়রন

িুাঁ

ম াহাম্মদপু ে, সু বর্িচে, মনায়াখালী
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৯,৩৬,৯৯৬

২৮.১২.২০১৫

২৭.০৪.২০১৬

২৭.০৪.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
মাটিি িাস্তা
উন্নয়ন/ বাঁি
উচুকিন

ক্ররেক
নং
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
িাস্তা/বাঁদিি নাম রক?
দের্ তু, প্রস্থ এবাং ঢাল কত?

ম াহাম্মদপু ে াটিে োস্তা উন্নয়ন
দের্ তু
প্রস্থ
ঢাল

৩০০ রেটার
৭ ফুট
৮ ফুট

িাস্তাি িিণ রক?
বাঁদিি Formation level H.F.L. হদত উঁচু রক
না?
বাঁি উন্নয়দন মাটিি কাদজি Compaction
design, specification বমাতাদবক আদছ রক না?

োটির রাস্তা
িুাঁ

বকান অাংদশি কাজ অসম্পূন থ আদছ রক না?
সঠিক সমদয় কাজটি সম্পন্ন হদয়দছ রক না?

না
িাঁ
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বড়বর্গ, িালিলী, বেগুনা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৪,৬৮,৯৩২

১৫.০২.২০১৭

৩০.০৫.২০১৭

৩০.০৫.২০১৭

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
বৃরিি পারন
সাংিক্ষদনি
জন্য পুকুি
িনন

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
পুকুদিি আয়তন কত?
কত রলটাি পারন সাংিক্ষন কিা র্ায়?
বতথমাদন পুকুিটি ব্যবহাি উপদর্াগী আযে রক না?

িুাঁ

ম াহাম্মদপু ে, সু বর্িচে, মনায়াখালী
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

১৫,৯৩,২১১

১০.০৩.২০১৬

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

১০.০৪.২০১৭

১০.০৪.২০১৭

সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
বৃরিি পারন
সাংিক্ষদনি
জন্য পুকুি
িনন

ক্ররেক
নং
4.
5.
6.

াচাইর্ব্য আইযটে
পুকুদিি আয়তন কত?
কত রলটাি পারন সাংিক্ষন কিা র্ায়?
বতথমাদন পুকুিটি ব্যবহাি উপদর্াগী আযে রক না?

পর্ থদবক্ষণ লা ল
৩৫০ * ৩০০ ফুট
২,৮০,০০০ লটার
িুাঁ

বড়বর্গ, িালিলী, বেগুনা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

৮,৪৭,৭৮৮

২৫.১০.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
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সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

২৫.০২.২০১৭

২৫.০২.২০১৭

সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
সড়ক/বাঁি/িাদলি
পাশথঢাল সাংিক্ষণ

ক্ররেক
াচাইর্ব্য আইযটে
নং
1.
Slope এি তেঘ থ কত?
2.
Slope এি প্রস্থ কত?
3.
রক িিদণি ঢাল িক্ষা / slope protection কিা
হদয়দছ?
4.
Slope বিাবি পারন রনোশদনি জন্য র্র্ার্ত
ব্যবস্থা আদছ রক না?
5.
নকশা/ Design, specification বমাতাদবক
কাজ সম্পন্ন হদয়দছ রকনা? কাদজি বকান অাংশ
অসম্পূণ থ আদছ রকনা?

পর্ থদবক্ষণ লা ল
৬০.৯৬ রেটার (২০০ ফুট)
১.৫২ রেটার (৫ ফুট)
ইযটর াঁর্রন রেযয় ঢাল রক্ষা করা
িযয়যে
িুাঁ
নকশা অনু ায়ী কাজ িযয়যে রকন্তু
এখনও অেম্পূি ত আযে

নীলগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৮,৬৯,২১১

০৭.০৪.২০১৬

১৫.০৬.২০১৬

১৫.০৬.২০১৭

বাস্তব অগ্রগরত :

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

বৃরষ্টর জে কাজ বন্ধ রছল

কাযজর নাে
িাল/কযাদনল
পুন:িনন

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
িাল/দলদকি উন্নয়ন কাদজি িিণ?
বলক/িাদলি তেঘ থয কত?
বলক/িাদলি প্রস্থ কত?
বলক/িাদলি গভীিতা কত?
Design, specification অনুর্ায়ী কাজ কিা
হদয়দছ রকনা?
ভূরম বর্দক পারন বলক/িাদল র্ায় রকনা?
িাদলি slope protection কিা হদয়দছ রকনা?
রক িিদণি slope maintain কিা হদয়দছ?
িাদলি বতথমান বারহযক অবস্থা physical
condition বকমন?

িাপুররয়া খাল, েরযবশবারড় – র্াল্যকোর
বারড় খাল পুনোঃখনন
১১০০ রেটার
৬.০৯ রেটার
৪.৫৭ রেটার
িুাঁ
িুাঁ
না
সোটামুটি

ম াটবর্গ, িালিলী, বেগুনা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

৯,৯৪,৮১০

২৮.০৩.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

121

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

৩০.০৫.২০১৬

৩০.০৫.২০১৬

সমারপ্তি:

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
কাযজর নাে
িাল/কযাদনল
পুন:িনন

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
িাল/দলদকি উন্নয়ন কাদজি িিণ?
বলক/িাদলি তেঘ থয কত?
বলক/িাদলি প্রস্থ কত?
বলক/িাদলি গভীিতা কত?
Design, specification অনুর্ায়ী কাজ কিা
হদয়দছ রকনা?
ভূরম বর্দক পারন বলক/িাদল র্ায় রকনা?
িাদলি slope protection কিা হদয়দছ রকনা?
রক িিদণি slope maintain কিা হদয়দছ?
িাদলি বতথমান বারহযক অবস্থা physical
condition বকমন?

আশানুরূপ নয়
১০০০ রেটার
৭.৬২ রেটার
১.৫২ রেটার
িুাঁ
িুাঁ
না
অররক্ষর্ ও খারাপ অবস্থায় আযে

বড়বর্গ, িালিলী, বেগুনা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৬,৪৩,৭৭৫

২৪.০১.২০১৭

৩০.০৪.২০১৭

৩০.০৪.২০১৭

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
কাযজর নাে

ক্ররেক
নং
কালিাট ত/ইউ- 1.
বেন
2.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে

বক্স কালিাট ত (১.৫ রে * ১.৫ রে)

কাঠাদমা এি িিন?
কাঠাদমা এি আকাি?
তেঘ থয
প্রস্থ
উচ্চতা

5.5 রেটার
৬.৫ রেটার
১.৮৩ রেটার

িুাঁ

4.

বতথমাদন পর্ থাপ্ত পরিমাদন পারন রনষ্কাশন হদি রক
না?
Structure এি approach length কত?

5.

Approach এি বকার্াও বকাদনা settlement

না

3.

6.
7.
8.
9.

হদয়দছ রকনা?
Approach এি বর্তোন অবস্থা
রব্রদজি Railing এি বর্তোন অবস্থা
রব্রদজি wing wall এি বর্তোন অবস্থা
নকশা/ Design এি specification বমাতাদবক
structure এি সব component এি
comprehensive strength (২৮ রেন) বজায়
িািা হদয়দছ রকনা?
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২৫ ফুট * ২৫ ফুট

খারাপ
Railing সনই
৪ টি wing wall, অবস্থা িাযলা

িুাঁ

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

২,৪০,৪৮০

১০.০৮.২০১৬

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

৬.১১.২০১৬

৬.১১.২০১৬

সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
বৃক্ষদিাপন ও
পরিচর্ থা

পর্ থদবক্ষণ লা ল

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.
4.

াচাইর্ব্য আইযটে
বকান িিদনি গাছ লাগাদনা হদয়দছ?
কত রমটাি পিপি গাছ লাগাদনা হদয়দছ?
বতথমাদন গাছগুদলা survive কিদছ রক না?
গাছগুদলা কী ঠিকাোি না মরহলা এলরেএে িািা লাগাদনা হদয়দছ ?

5.

গাছ িক্ষণাদবক্ষণ/পরিচর্ থা এি জন্য কী িিদনি ব্যবস্থা বনওয়া হদয়দছ?

িুাঁ
৩ রেটার
িুাঁ
মরহলা এলরেএে িািা
লাগাদনা হদয়দছ
বর্তোযন স্থানীয়
সলাকজন সেখাশুনা
কযর

নীলগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

১,০৪,০১৬

৩১.০৭.২০১৭

৩১.০৮.২০১৬

৩১.০৮.২০১৬

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
বৃক্ষদিাপন ও
পরিচর্ থা

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.
4.
5.

াচাইর্ব্য আইযটে
বকান িিদনি গাছ লাগাদনা হদয়দছ?
কত রমটাি পিপি গাছ লাগাদনা হদয়দছ?
বতথমাদন গাছগুদলা survive কিদছ রক না?
গাছগুদলা কী ঠিকাোি না মরহলা এলরেএে িািা লাগাদনা
হদয়দছ ?
গাছ িক্ষণাদবক্ষণ/পরিচর্ থা এি জন্য কী িিদনি ব্যবস্থা বনওয়া
হদয়দছ?
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পর্ থদবক্ষণ লা ল
আকারশ, অজুতন, েি রন, জাে,
রনে, আেলরক
২ রেটার
িুাঁ
মরহলা এলরেএে িািা
লাগাদনা হদয়দছ
মরহলা এলরেএে িািা
প তযবক্ষি করা িযে

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
েঙ্গশ্রী, বারকেগঞ্জ, বর্েশাল
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

৬,৩৫,০০০

২৫.১০.২০১৬

৩০.০৬.২০১৭

৩০.০৬.২০১৭

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে

কাযজর নাে
গ্রামীণ
বাজাি/বগ্রার্
বসন্টাি উন্নয়ন

ক্ররেক
নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
বগ্রার্ বসন্টাসরর আয়র্ন কত?
বগ্রার্ বসন্টাি এ বকান বকান component এি
কাজ কিা হদয়দছ ?
বগ্রার্ বসন্টাসরর রভতদি internal road, fish
shed, meet shed কিা হদয়দছ রক?
Internal road এি দের্ তু কত?
Internal road এি প্রস্থ কত?
Fish shed এি আয়র্ন কত?
Meet shed এি আয়র্ন কত?
বগ্রার্ বসন্টাসরর রভতদি টিউবওযয়যলর ব্যবস্থা কিা
হদয়দছ রক?
সগ্রার্ বসন্টার এ sanitation ব্যবস্থাি জন্য
পুরুষ/মরহলা সশৌচা াযরর ব্যবস্থা আদছ রক না?
Design/ Specification বমাতাদবক shed
রনমথাণ কিা হদয়দছ রক না?

34*37 ফুট এবং ১৩*৩৯ ফুট
সগ্রার্ সেন্টাযরর উন্নয়ন
Internal road এবং fish shed আযে

৩৪ ফুট
৪ ফুট
৩৪*৩৭ ফুট
সনই
টিউবওযয়যলর ব্যবস্থা আযে
পুরুষ/মরহলা সশৌচা াযরর ব্যবস্থা আদছ
নকশা সোর্াযবক িযয়যে

চেলরেঞ্চ, ক লনগে, লক্ষীপু ে
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

১৮,০০,১০৮

০৮.১২.২০১৫

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

০৫.০৫.২০১৬

০৫.০৫.২০১৬

সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

েম্পূি ত বাস্তবায়ন িযয়যে
কাযজর নাে
গ্রামীণ
বাজাি/বগ্রার্
বসন্টাি উন্নয়ন

ক্ররেক
নং
11.
12.
13.
14.
15.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
বগ্রার্ বসন্টাসরর আয়র্ন কত?
বগ্রার্ বসন্টাি এ বকান বকান component এি
কাজ কিা হদয়দছ ?
বগ্রার্ বসন্টাসরর রভতদি internal road, fish
shed, meet shed কিা হদয়দছ রক?
Internal road এি দের্ তু কত?
Internal road এি প্রস্থ কত?
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ত
১১২০ ব ফুট
সগ্রার্ সেন্টাযরর উন্নয়ন
হ্াাঁ আর

৪০ ফুট
৩ ফুট
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16.
17.
18.
19.
20.

Fish shed এি আয়র্ন কত?
Meet shed এি আয়র্ন কত?

বগ্রার্ বসন্টাসরর রভতদি টিউবওযয়যলর ব্যবস্থা কিা
হদয়দছ রক?
সগ্রার্ বসন্টার এ sanitation ব্যবস্থাি জন্য
পুরুষ/মরহলা সশৌচা াযরর ব্যবস্থা আদছ রক না?
Design/ Specification বমাতাদবক shed
রনমথাণ কিা হদয়দছ রক না?

ত
৫৬০ ব ফুট
ত
৫৬০ ব ফুট
না
না
নকশা সোর্াযবক িযয়যে

বেগুনা সদে, বেগুনা
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :
কাযজর নাে
রনব থাহী
প্রদকৌশলীি
েপ্তি
বরি থতকিন

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি
সমারপ্তি:

১৪,৯০,৪২৭

২৭.০৩.২০১৭

১৮.০৬.২০১৭

১৫.০৬.২০১৭

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :
ক্ররেক
নং
1.

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
Vertical না Horizontal extension কিা

Horizontal extension কিা হদয়দছ

হদয়দছ?
2.

Extension এ কী কী িিদনি সুরবিা অন্তভূতক্ত

সজনারাটর রুে ও রান্নার্র

কিা হদয়দছ?
3.

Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন

িুাঁ

হদয়দছ রক না?
বররশাল েের, বররশাল

সাদভথ আইরি:

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

১২,৮৪,১৯,৪০৮
(প্রর্ে প তায়)

১০.০৩.২০১৬

৬,৫০,৬৮,৬০০
(রদ্বর্ীয় প তায়)
রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

৯৮%

রপরিরব সর্যক রবদুুৎ েংয া পাওয়া ায়রন
ক্ররেক
নং
1.

াচাইর্ব্য আইযটে
Vertical না Horizontal extension কিা

হদয়দছ?
2.

রনরে থি তারিি

০৯.০৯.২০১৭

০৯.০৯.২০১৭
(প্রর্ে প তায়)

সমারপ্তি:

17.11.2019
(রদ্বর্ীয় প তায়)

বাস্তব অগ্রগরত :

কাযজর নাে

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

Extension এ কী কী িিদনি সুরবিা অন্তভূতক্ত

কিা হদয়দছ?
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পর্ থদবক্ষণ লা ল
প্রর্ে প তাযয় Horizontal extension
এবং রদ্বর্ীয় প তাযয় vertical
extension কিা হদয়দছ
অরর্ররক্ত প্রিাি প্রযকৌশলী, বররশাল
রবিা , র্িাবিায়ক প্রযকৌশলী, বররশাল

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন
রনব থাহী
প্রদকৌশলীি
েপ্তি
বরি থতকিন

3.

Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন

অঞ্চল, রবরশাযলর েির রুে, আঞ্চরলক
প্ররশক্ষি সকন্দ্র
িুাঁ

হদয়দছ রক না?

ম াহাম্মদপু ে, সু বর্িচে, মনায়াখালী
সাদভথ আইরি:

বাস্তব অগ্রগরত :

কাযজর নাে
রনব থাহী
প্রদকৌশলীি
েপ্তি
বরি থতকিন

ক্ররেক
নং
1.

চুরক্তি িিচ
(টাকা):

আিদম্ভি তারিি:

১,১৬,৮৬,৭১৯

২৭.১১.২০১৬

সমারপ্তি রনি থারিত
তারিি:

রনরে থি তারিি

৩০.০৫.২০১৭

২৮.০৫.২০১৭

সমারপ্তি:

রবলদম্বি কািণ (র্রে হদয় র্াদক) :

পর্ থদবক্ষণ লা ল

াচাইর্ব্য আইযটে
Vertical না Horizontal extension কিা

Vertical extension কিা হদয়দছ

হদয়দছ?
2.

Extension এ কী কী িিদনি সুরবিা অন্তভূতক্ত

২য় ও ৩য় র্লা extension

কিা হদয়দছ?
3.

Design/ specification অনুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন

হদয়দছ রক না?
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িুাঁ

প্রিাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন

পরিরশি চোঃ েেীক্ষার রচত্রসমূহ

রচেোঃ রংশ্রী উপযজলায় এলরেএে েেেযের োযর্ েলীয় আযলাচনা

রচেোঃ র্ালর্লী উপযজলায় োিারন উপকারযিা ীযের োযর্ প্রকযের প্রিাব েম্পরকতর্ েলীয় আযলাচনা
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রচেোঃ কেলন র উপযজলায় োিারন উপকারযিা ীযের োযর্ প্রকযের প্রিাব েম্পরকতর্ েলীয় আযলাচনা

রচেোঃ কেল র উপযজলায় এলরেএে নারী েেেযের োযর্ েলীয় আযলাচনা
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Disaster Management Watch
শতাব্দী হক টাওয়াি (চতুর্ থ তলা)
৫৮৬/৩, ববগম বিাদকয়া সিণী, পরিম বশওড়পাড়া
রমিপুি, ঢাকা-১২১৬, বাাংলাদেশ
ওদয়ব- www.dmwatch-bd-com
ইদমইল- disastermanagementwatch@gmail.com
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