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2.18 মূল র্থ্য সরর্রাহকারীগক্ষণর সাোৎকার (Key Informant Interview- KII).. 15
2.19 স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কমবর্ালা (Local Level Workshop) .................................. 15
2.20 র্থ্য সংগ্রহকারী চিক্ষয়াগ................................................................................ 15
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চির্ বাহী সার-সংক্ষেপ
ভূর্াচিকিাক্ষর্ র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চল যেইক্ষস্টাচসি যুক্ষগ গঠির্ চিিােপুর োট রম এর মক্ষধ্য অর্চস্থর্। যেইক্ষস্টাচসি যুক্ষগ পদ্মা
ও র্ার র্াখা িিী সমূক্ষহর পাচির্াচহর্ পচল েমা হক্ষয় র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চল গঠির্ হক্ষয়ক্ষছ (Morgan, J.P. & W.G.
Mclntire, 1959)। বৃহির চিিােপুর, রংপুর, পার্িা, রাের্াহী, র্গুড়া, েয়পুরহাট এর্ং িওগাঁ যেলার অচধকাংর্

এলাকা চিক্ষয় র্ক্ষরন্দ্র এলাকা গঠির্। র্ক্ষরন্দ্র এলাকার যমাট আয়র্ি প্রায় 7770 র্গ ব চক.চম. (Rahman and
Mahbub, 2012)। র্াংলাক্ষির্ ভূর্াচিক েচরপ চর্িাক্ষগর খিি যথক্ষক যিখা যগক্ষছ যর্, র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চক্ষলর মাটির

উপক্ষরর স্তর অচধকাংর্ স্থাক্ষিই এঁক্ষটল, র্চিও স্থাক্ষি স্থাক্ষি পচল ও সূক্ষ্ম র্াচলর চমশ্রণ রক্ষয়ক্ষছ। উপক্ষরর এঁক্ষটল মাটির
িীক্ষি রক্ষয়ক্ষছ চিকি, মাঝাচর ও যমাটা র্াচলর স্তর। এ অঞ্চক্ষল র্াচষ বক সক্ষর্ বাচ্চ ও সর্ বচিম্ন র্াপমাত্রার পচরমাণ র্থাক্রক্ষম
420 ও 70 যসলচসয়াস এর্ং র্াচষ বক বৃচষ্টপাক্ষর্র পচরমাণ 750 যথক্ষক 1900 চম.চম.। এ অঞ্চক্ষলর উন্নয়ক্ষির র্ড়
প্রচর্র্ন্ধক িরম েলর্ায়ু, চর্রল গাছপালা, দ্যর্ বল আথ-ব সামাচেক অর্স্থা, অর্কাঠাক্ষমাগর্ অসুচর্ধা এর্ং পাচির স্বের্া।
েলর্ায়ুর বর্চর্ষ্ট যথক্ষক প্রর্ীয়মাি হয় যর্, র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চল র্াংলাক্ষিক্ষর্র শুষ্কর্ম অঞ্চল (BEAP, BMDA, 2003)।
এ র্াস্তর্র্ায় 1985-1986 সক্ষি সরকার কতৃক
ব র্াচরন্দ ইচন্টক্ষগ্রক্ষটি এচরয়া যিক্ষিলপক্ষমন্ট প্রক্ষেক্ট (BIADP) িালু
করা হয় এর্ং পরর্র্ীক্ষর্ 1992 সাক্ষলর োনুয়াচর মাক্ষস র্ক্ষরন্দ্র মাচিপারপাস যিক্ষিলপক্ষমন্ট অথচরটি (BMDA)
িাক্ষম উন্নয়ি কমবসূিী শুরু করা হয়। BMDA গিীর িকলকূক্ষপর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাচি ব্যর্হার কক্ষর র্ক্ষরন্দ্র এলাকার
কৃচষ উন্নয়ক্ষি ব্যাপক ভূচমকা রাক্ষখ। র্ক্ষর্ এর অধীি DTW িারা ভূ-গিবস্থ পাচি র্হুল ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চক্ষল
র্হু স্থাক্ষি ভূ-গিবস্থ পাচির স্তক্ষরর অর্িমি ঘক্ষট এর্ং ভূ-উপচরস্থ পাচির উৎস যর্মি, িিী, খাল, পুকুর ইর্যাচির পাচি
কক্ষম র্াওয়ার ক্ষল পুক্ষরা র্ক্ষরন্দ্র এলাকায় পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর চর্রূপ প্রচর্চক্রয়ার সৃচষ্ট হয়। এ পচরক্ষপ্রচেক্ষর্ র্াংলাক্ষির্
সরকাক্ষরর কৃচষ মন্ত্রণালয়াধীি BMDA কতৃক
ব ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (1ম সংক্ষর্াচধর্)
প্রকেটি 1লা জুলাই, 2013 সক্ষি গ্রহণ করা হয় এর্ং র্া একক্ষিক কতৃক
ব 13-07-2013 র্াচরক্ষখ সম্পূণ ব চেওচর্
অথ বায়ক্ষি (4121.85 লে টাকায়) অনুক্ষমাচির্ হয়। প্রকেটির র্াস্তর্ায়িকাল 30যর্ জুি 2016যর্ যর্ষ হয়, র্ার
সর্ বক্ষর্ষ সংক্ষর্াচধর্ র্াক্ষেট চছল 4060.94 লে টাকা।
প্রকেটি রাের্াহী, িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ এর্ং িওগাঁ যেলার যমাট 11টি উপক্ষেলায় র্াস্তর্াচয়র্ হয়। প্রকক্ষের অধীক্ষি 30
চকঃচমঃ খাল পুিঃখিি, 1.50 চকঃচমঃ যপ্রাক্ষটকর্ি ওয়াল ও 7টি সার্-মােবি ওয়যার চিমবাণ, 117টি এলএলচপ ও
এচিয়াল যলা-পাম্প স্থাপি, 121টি বর্দ্যযচর্ক লাইি চিমবাণ, িিীক্ষর্ 2টি িাসমাি পণ্টুি স্থাপি, 250 চমঃচমঃ ব্যাক্ষসর
600-1000 চমটার ‰`‡N©¨i ভূ-গিবস্থ যসি িালা স্থাপি, 10,000 চমটার চ র্া পাইপ ব্যর্হার, 50টি পাম্প যর্ি চিমবাণ
ও 1.10 লে লি, র্িে ও ওষচধ বৃেক্ষরাপণ করা হক্ষয়ক্ষছ।
BMDA কতৃক
ব সম্পাচির্ প্রকক্ষের কােসমূক্ষহর প্রিার্ মূল্যায়ক্ষির েন্য এ সমীোটি পচরিালিা করা হয়।
সমীোটিক্ষর্ আচথ বক কমবকাক্ষের স্বচ্ছর্া চিরীোর েন্য আইএমইচি কতৃক
ব অনুক্ষমাচির্ পদ্ধচর্সমূহ ব্যর্হার করা হয়।
DAE, BADC, BMDA অচ স যথক্ষক প্রাপ্ত র্থ্য, অন্যান্য অচ স যথক্ষক প্রাপ্ত র্থ্য, স্থািীয় েিগক্ষণর সাোৎকার
যথক্ষক প্রাপ্ত র্থ্য এর্ং সক্ষর্ বাপচর সক্ষরেচমক্ষি প্রাপ্ত র্ক্ষথ্যর চিচিক্ষর্ সমীো কার্ বটি সম্পািি করা হয়।
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যমাট 2600 েি উপকারক্ষিাগী কৃষক পচরর্ারক্ষক এর্ং সরাসচর সাোৎকার পদ্ধচর্ক্ষর্ চিধ বাচরর্ প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম
র্থ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া গুণগর্ েচরপ চহক্ষসক্ষর্ 11টি য াকাস গ্রুপ আক্ষলািিা, 22টি চকইি রক্ষমন্ট ইন্টারচিউ
(KII) ও 1টি মাঠ পর্ বায় ওয়াকবর্ক্ষপর ব্যর্স্থা করা হয়।
প্রকক্ষের এচিচপ র্রাে ও প্রকৃর্ ব্যক্ষয়র র্থ্য হক্ষর্ যিখা র্ায় যর্, 2015-16 পর্ বন্ত যমাট এচিচপ র্রাে চছল 4063.32
লে টাকা এর্ং জুি 2016 পর্ বন্ত যমাট প্রকৃর্ ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ 4060.08 লে টাকা র্া যমাট র্রাক্ষের 99.92%। প্রকে
যময়াক্ষি অথ বাৎ জুলাই 2013 হক্ষর্ জুি 2016 পর্ বন্ত অনুক্ষমাচির্ র্রাক্ষের র্র্করা 99.98% অথ ব ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ এর্ং
যিৌর্ অগ্রগচর্ হক্ষয়ক্ষছ 100%।
সমীো যথক্ষক যিখা র্ায় যর্, প্রকে যথক্ষক প্রাপ্ত ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ।
এছাড়াও খাস মো খাল পুিঃখিক্ষির মাধ্যক্ষম খাক্ষল পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। সক্ষর্ বাপচর, সার্-মােবি ওয়যার
চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম খাক্ষল যসি কাক্ষে ব্যর্হাক্ষরর প্রক্ষয়ােিীয় পাচি ধক্ষর রাখাও সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। শুরু
প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব 11টি উপক্ষেলায় যমাট 4059টি DTW িালু চছল র্া র্র্বমাক্ষি কক্ষম 4031টিক্ষর্ যিক্ষম এক্ষসক্ষছ। ক্ষল
পূর্ বাক্ষপো 35,92,961 চকউচর্ক চমটার ভূ-গিবস্থ পাচি কম উক্ষিাচলর্ হক্ষচ্ছ। এ যথক্ষক প্রর্ীয়মাি হয় যর্, র্র্বমাক্ষি
ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ। অপর চিক্ষক প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল যসি এলাকা
বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ 3500 যহক্টর র্া ভূ-উপচরস্থ পাচি প্রাপ্যর্ার অর্িাি। এছাড়াও ভূ-গিবস্থ পাচির স্তক্ষরর উঠািামা যথক্ষক
যিখা র্ায় যর্, প্রকে পূর্ বর্র্ী সমক্ষয় (2005-2011) িওগাঁ যেলার পত্নীর্লা ছাড়া অন্য উপক্ষেলায় পাচির স্তর চিম্নমুখী
চছল। চকন্তু প্রকে পরর্র্ী সমক্ষয় র্া পচরর্চর্বর্ হক্ষয়ক্ষছ। প্রকেভূি 11টি উপক্ষেলার মক্ষধ্য 4টি উপক্ষেলায় পাচির স্তর
পুিিবরণ হক্ষয়ক্ষছ। সমক্ষয়র আর্র্বক্ষি 11টি উপক্ষেলার 3টিক্ষর্ পাচির স্তক্ষরর চিম্নমুখীর্া লেয করা যগক্ষছ। র্ক্ষর্ 11টি
উপক্ষেলার মক্ষধ্য র্াচক 4টি উপক্ষেলাক্ষর্ই Static Ground Water Level এর উপর ইচর্র্ািক প্রিার্ পক্ষড়ক্ষছ।
এ যথক্ষক সুষ্পষ্টিাক্ষর্ প্রর্ীয়মাি হয় যর্, প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ
র্তলিামূলকিাক্ষর্ কক্ষম এক্ষসক্ষছ।
চর্চর্এস সূক্ষত্র যিখা র্ায় যর্, প্রকে গ্রহক্ষণর পূক্ষর্ ব (2008 সক্ষি) রাের্াহী, িওগাঁ ও িাঁপাই ির্ার্গক্ষঞ্জ সক্ষলর চিচর্ড়র্া
চছল র্থাক্রক্ষম, 191%, 179% ও 166%। প্রকে পরর্র্ী সমক্ষয় (2016-17 সক্ষি) উি যেলাগুচলক্ষর্ সক্ষলর
চিচর্ড়র্া যর্ক্ষড় র্থাক্রক্ষম, 205%, 201% ও 203% অথ বাৎ রাের্াহী, িওগাঁ ও িাঁপাই ির্ার্গক্ষঞ্জ সক্ষলর চিচর্ড়র্া
বৃচদ্ধর হার র্থাক্রক্ষম 7.3%, 22% ও 37%।
প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল কৃচষ কাক্ষে যসি খরি কক্ষমক্ষছ। প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব একর প্রচর্ যসক্ষির গড় খরি চছল 8391 টাকা
র্া র্র্বমাক্ষি 3650 টাকা (43% কম)। যসি সুচর্ধার ক্ষল র্ছর জুক্ষড় যের্ খামার এর্ং কৃচষ উৎপািি পরর্র্ী কাক্ষে
কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ।
সমীো যথক্ষক আরও যিখা যগক্ষছ যর্, প্রকে পূর্ বর্র্ী সমক্ষয় কৃষকক্ষির মাচসক গড় আয় চছল 2617 টাকা যথক্ষক
19,539 টাকা। প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল র্র্বমাক্ষি র্াক্ষির গড় মাচসক আয় বৃচদ্ধ যপক্ষয় 8,212 টাকা হক্ষর্ 34,759
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টাকা হক্ষয়ক্ষছ। র্র্বমাক্ষি 95.62% সুচর্ধাক্ষিাগীর মাচসক গড় আয় 34,759 টাকা। র্াক্ষির গড় মাচসক ব্যয় আক্ষগ
চছল 2,357 টাকা যথক্ষক 18,455 টাকা র্া র্র্বমাক্ষি বৃচদ্ধ যপক্ষয় িাঁচড়ক্ষয়ক্ষছ 5601 টাকা হক্ষর্ 23,149 টাকা।
এছাড়াও প্রকে এলাকায় কৃচষকাক্ষে মচহলাক্ষির সম্পৃির্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ, পচরক্ষর্ক্ষর্র উন্নয়ি ঘক্ষটক্ষছ, কমবসংস্থাক্ষির সৃচষ্ট
হক্ষয়ক্ষছ ও সযর্ বাপচর কৃষকক্ষির আয় বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। সাচর্ বক চিক চর্ক্ষর্িিা কক্ষর যিখা র্ায় যর্, প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল
এলাকার যসি ব্যর্স্থার উন্নয়ক্ষির সাক্ষথ সাক্ষথ উপকারক্ষিাগীক্ষিরও আথ-ব সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি ঘক্ষটক্ষছ।
ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কমাক্ষিা, খাস মো খাল পুি:খিক্ষির মাধ্যক্ষম খাক্ষলর পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ, খিিকৃর্
খাক্ষল সার্-মােবি ওয়যার চিমবাণ কক্ষর যসক্ষির পাচি সুষ্ঠুিাক্ষর্ উক্ষিালি, কৃচষ উৎপািি বৃচদ্ধ, যসি খরি কমাক্ষিা ও
যিািাক্ষির আথ ব-সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি ইর্যাচিক্ষক সামক্ষি যরক্ষখ প্রকেটি র্াস্তর্াচয়র্ হক্ষয়ক্ষছ। সংগৃহীর্ প্রাইমারী
ও যসক্ষকন্ডারী র্থ্য ও উপাি চর্ক্ষেষক্ষণর মাধ্যক্ষম যিখা র্ায় যর্, প্রকে সুষ্ঠু র্াস্তর্ায়ক্ষির মাধ্যক্ষম উি উক্ষেশ্যসমূহ স ল
হক্ষয়ক্ষছ।
প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির স লর্া ধক্ষর রাখক্ষর্ চিয়চমর্ প্রকে এলাকা পচরির্বি ও অর্কাঠাক্ষমাগুক্ষলা সমক্ষয়াপক্ষর্াগী
যমরামক্ষর্র প্রক্ষয়ােি। প্রকক্ষের খালপাক্ষড় রাস্তা চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম উৎপাচির্ সক্ষলর সুষ্ঠু র্াোরোর্করক্ষণর ব্যর্স্থা
করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর। িিীর যর্ যর্ স্থাক্ষি পন্টুি র্সাক্ষিা হক্ষয়ক্ষছ যস সর্ স্থাক্ষি পাচির প্রাপ্যর্া সঠিকিাক্ষর্ ধক্ষর রাখক্ষর্
BMDA চিয়চমর্ যেচেং কাক্ষের েন্য BWDB এর সক্ষি যর্াগাক্ষর্াক্ষগর মাধ্যক্ষম ব্যর্স্থা গ্রহণ করক্ষর্ পাক্ষর।

এছাড়াও উপকারক্ষিাগীক্ষির সমন্বক্ষয় কচমটি গঠক্ষির মাধ্যক্ষম সঠিকিাক্ষর্ প্রকে পচরিালিার েন্য র্াক্ষিরক্ষক সম্পৃি
করক্ষর্ পাক্ষর।
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1. প্রথম অধ্যায়
প্রকক্ষের সংচেপ্ত চর্র্রণ ও সমীো পচরিালিার সাধারণ চর্ষয়াচি

1.1 ভূচমকা
র্াস্তর্ায়ি পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ি চর্িাগ, পচরকেিা মন্ত্রণালয়, কৃচষ মন্ত্রণালক্ষয়র আওর্াধীি র্ক্ষরন্দ্র র্হুমুখী উন্নয়ি
কতৃপব ে র্াস্তর্াচয়র্ ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)” র্ীষ বক সমাপ্ত প্রকেটির প্রিার্
মূল্যায়ি সমীোর েন্য ক্রাচন্ত এক্ষসাচসক্ষয়টস্ চলচমক্ষটি-যক চির্ বািি কক্ষর। র্চণ বর্ প্রকক্ষের মূল্যায়ি সমীোর উক্ষেক্ষশ্য
চর্গর্ ২৭যর্ চিক্ষসম্বর, ২০১৮ র্াচরক্ষখ মহাপচরিালক, পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ি যসক্টর-৪ এর সাক্ষথ ক্রাচন্ত এক্ষসাচসক্ষয়টস
চলচমক্ষটক্ষির চুচি স্বােচরর্ হয়। চুচি যমার্াক্ষর্ক র্র্বমাি খসড়া প্রচর্ক্ষর্িি বর্চর করা হক্ষয়ক্ষছ।

1.2 প্রকক্ষের পটভূচম
কৃচষ পচরক্ষর্র্ র্াচিক মািচিত্র (AEZ Map-(FAO/UNDP, 1988) যথক্ষক প্রর্ীয়মাি হয় যর্, র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চল গঠির্
হক্ষয়ক্ষছ উির-িচেক্ষণ চর্স্তৃর্ কক্ষয়কটি ভূ-প্রাকৃচর্ক খে চিক্ষয়। প্রধাি অংর্টি মহািন্দা ও আত্রাই িিীর মধ্যর্র্ী অঞ্চক্ষল,
আক্ষরকটি অংর্ আত্রাই ও যছাট র্মুিা িিীর মধ্যর্র্ী অঞ্চক্ষল এর্ং ক্ষুদ্রর্ম অংর্টি যিালাহাট, চর্রল এর্ং র্ীরগঞ্জ
উপযেলা চিক্ষয় গঠির্। টক্ষপাগ্রাচ অনুসাক্ষর র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চলক্ষক দ্যিাক্ষগ িাগ করা র্ায় র্থা: সমর্ল র্ক্ষরন্দ্র এর্ং উঁচু
র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চল। উঁচু র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চক্ষল পচিম চিক্ষক ভূচমর উচ্চর্া সমুদ্র পৃষ্ঠ যথক্ষক প্রায় 40 চমটার এর্ং পূর্ ব চিক্ষক
আনুমাচিক 15 চমটার। র্ক্ষরন্দ্র এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাচির স্তর সর্ক্ষিক্ষয় যর্চর্ চিক্ষি যিক্ষম র্ায় মাি ব/এচপ্রল মাক্ষস (BAEP,
2003)। আর পাচি স্তক্ষরর এই চিম্নগামীর্ার কারণ ভূ-গিবস্থ পাচির অচর্চরি উক্ষিালি। শুষ্ক যমৌসুক্ষম যসক্ষির েন্য
অচর্চরি পাচি উঠাক্ষিার ক্ষল একুযই াক্ষর অস্থায়ীিাক্ষর্ আংচর্ক পাচি শুন্যর্ার (Mining) সৃচস্ট হয়। এক্ষর্ যকাি
যকাি স্থাক্ষি পুকুর, হস্ত িাচলর্ িলকূপ ও অগিীর িলকূক্ষপ পাচি উক্ষিালক্ষি অসুচর্ধার সৃচষ্ট হয় এর্ং পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর
চর্রূপ প্রচর্চক্রয়ার সৃচষ্ট কক্ষর। BMDA গিীর িলকূপ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল এক ির্ক্ষক (1992-2012) শুষ্ক যমৌসুক্ষম
উচু ও সমর্ল র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চক্ষল হাইক্ষোলচেকযাল খড়া যিখা যিয় এর্ং অচর্চরি পাচি উক্ষিালক্ষির কারক্ষণ অক্ষিক স্থাক্ষি
ভূ-গিবস্থ পাচির স্তর প্রায় 7-15 চমটার চিক্ষি যিক্ষম র্ায়। এক্ষর্ কক্ষর সমগ্র র্ক্ষরন্দ্র এলাকায় কৃচষ কাক্ষে যসি এর্ং পাচি
ব্যর্স্থাপিার উপর চর্রূপ প্রচর্চক্রয়ার সৃচষ্ট হয়। এ অর্স্থা যথক্ষক উিরণকক্ষে র্াংলাক্ষির্ সরকাক্ষরর কৃচষ মন্ত্রণালয় কতৃক
ব
অত্র এলাকায় পক্ষহলা জুলাই 2013 সক্ষি ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (1ম সংক্ষর্াচধর্) প্রকেটি
গ্রহণ করা হয়।
র্াংলাক্ষিক্ষর্র কৃচষ উন্নয়ক্ষি যসি অন্যর্ম িাচলকার্চি। প্রকেটি গ্রহক্ষণর সময় প্রকে এলাকার ৫০-৫২% েচম যসক্ষির
আওর্ায় থাকক্ষলও র্াচক 48-50% এলাকার িাষার্াি মূলর্ঃ বৃচষ্টর উপর চিিবরর্ীল চছল। প্রকে এলাকায় বৃচষ্টপার্
হক্ষল যরাপা আমি ও আউর্ আর্াি করা হয়। চকন্তু চর্লক্ষম্ব বৃচষ্টপাক্ষর্র কারক্ষণ আমি ধাি যরাপক্ষি যিরী হয়। এছাড়া
েচমক্ষর্ খরা থাকক্ষলও র্ক্ষস্যর flowering stage এ পাচির অিাক্ষর্ যসি প্রিাি করা সম্ভর্ হয় িা। এ কারক্ষণ
একর প্রচর্ লি কম হয়। সামচগ্রকিাক্ষর্ প্রকে এলাকায় cropping intensity খুর্ কম।

পৃষ্ঠা-1

র্র্বমাক্ষি (2018-19) র্াংলাক্ষির্ সরকার প্রণীর্ যিিা োি-2100যর্ (Planning Commission, 2018)
র্ক্ষরন্দ্র ও খরা প্রর্ণ এলাকাক্ষক hotspots চর্ক্ষর্িিা কক্ষর ির্তিিাক্ষর্ পচরকেিা গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষর্ র্লা হক্ষয়ক্ষছ,
র্ক্ষরন্দ্র এলাকায় চর্শুদ্ধ পাচির গুরুত্ব অপচরসীম, চর্ক্ষর্ষ কক্ষর কৃচষ যসক্টক্ষরর সল, প্রাণী, মাছ ও র্িে সম্পক্ষির যেক্ষত্র।
র্ক্ষরন্দ্র এলাকার চর্ক্ষর্ষ বর্চর্ষ্টয হক্ষলা এলাকাটি খরা প্রর্ণ ও ভূ-র্াচত্বক গঠি অনুসাক্ষর অন্য অঞ্চল হক্ষর্ চিন্নর্র।
র্াছাড়া এ অঞ্চক্ষল ভূ-গিবস্থ পাচির স্তর অক্ষিক িীক্ষি এর্ং র্ন্যা কর্চলর্ সমর্লভূচম এর্ং আদ্র ব মাটির েচয়ষ্ণু পচরক্ষর্র্
রক্ষয়ক্ষছ। শুস্ক যমৌসুক্ষম এখািকার যছাট যছাট িিীর প্রর্াহ অক্ষিক কক্ষম র্ায়। পাচি প্রাপ্যর্ার সমস্যা থাকায় এ সমক্ষয়
যসি সঙ্কট প্রকট হক্ষয় যিখা যিয়। একারক্ষণ যিিা-োি 2100-যর্ স্বে পাচি ব্যর্হারী সক্ষলর উপর গুরুত্ব আক্ষরাপ
করা হক্ষয়ক্ষছ। র্ার ক্ষল পাচির সাশ্রয় হয় ও র্স্য চর্ন্যাক্ষসর যেক্ষত্র িাল ল পাওয়া র্ায়।
সরকার ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর উপর গুরুত্বাক্ষরাপ কক্ষরক্ষছ। প্রকে এলাকার চির্র চিক্ষয় পদ্মা, মহািন্দা, আত্রাই ও
যছাট র্মুিা িিী ও র্ার র্াখা প্রর্াখা র্ষ বাকাক্ষল পর্ বাপ্ত পাচি র্হি কক্ষর। চকন্তু শুষ্ক যমৌসুক্ষম িিীসমূহ শুচকক্ষয় র্ায়।
এসকল িিীর চকছু অংক্ষর্ ‘Dhoa/Ditch’ চর্দ্যমাি, যর্খাক্ষি সারা র্ছর পাচি থাক্ষক র্া যলা-চল ট পাক্ষম্পর
(এলএলচপ) সাহাক্ষে উক্ষিালি কক্ষর যসক্ষি ব্যর্হার করা র্ায়। BMDA এর পে হক্ষর্ এমি চকছু এলাকা চিচির্ করা
হয়।
ব উপক্ষেলার চির্র চিক্ষয় ৩০ চকঃ চমঃ বিক্ষঘ বযর একটি খাস খাল/খাড়ী
রাের্াহী যেলার িারঘাট, পুঠিয়া এর্ং দ্যগাপুর
রক্ষয়ক্ষছ র্া পদ্মা িিীর সাক্ষথ সংযুি। পূক্ষর্ ব খালটি গিীর থাকক্ষলও র্া মক্ষে সরু ও অগিীর হওয়ায় পাচি ধারণ েমর্া
হ্রাস পায়। উি খালটি পুিঃখিি কক্ষর শুষ্ক যমৌসুক্ষম পদ্মা িিী হক্ষর্ পাক্ষম্পর সাহাক্ষে খাক্ষল পাচি সঞ্চালি কক্ষর
এলএলচপ-র মাধ্যক্ষম সক্ষলর েচমক্ষর্ যসক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট করা র্ায়। এছাড়া খাক্ষলর চর্চিন্ন পক্ষয়ক্ষন্ট সার্-মােবি ওয়যার
চিমবাণ কক্ষর বৃচষ্টর পাচি সংরেণ কক্ষর প্রক্ষয়ােি যমার্াক্ষর্ক যসক্ষির পাচি ব্যর্হাক্ষরর চর্ষয়টিও গুরুত্ব পায়। এ
পচরক্ষপ্রচেক্ষর্ সামচগ্রকিাক্ষর্ প্রকে এলাকায় ভূ-উপচরস্থ যসক্ষির পাচি যর্াগাি চিচির্ কক্ষর কৃচষ উৎপািি বৃচদ্ধর লক্ষেয
“ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)” ১লা জুলাই ২০১৩ প্রকেটি গ্রহণ করা হয়।

1.3 প্রকক্ষের উক্ষেশ্য
ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাচির উপক্ষর িাপ কমাক্ষিা, খাস মো খাল পুিঃখিি, সার্-মােবি ওয়যার
চিমবাণ কক্ষর খাক্ষল পাচি ধক্ষর রাখা, চিয়চন্ত্রর্ যসক্ষির মাধ্যক্ষম যর্াক্ষরা, আউর্ ও আমক্ষি অচর্চরি সল উৎপািি এর্ং
যসক্ষির খরি কমাক্ষিাই চছল প্রকক্ষের মূল উক্ষেশ্য। এছাড়াও বৃে যরাপক্ষণর মাধ্যক্ষম অচর্চরি র্িে সম্পি সৃচষ্ট,
কৃষক্ষকর আথ-ব সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি ও চিি মজুর ও প্রাচন্তক িাষীক্ষির কমবসংস্থািসহ আথ ব-সামাচেক অর্স্থার
উন্নয়ি করাও চছল এ প্রকক্ষের উক্ষেশ্য।

1.4 প্রকক্ষের মূল কার্ বক্রম
প্রকক্ষের অধীক্ষি সম্পাচির্ কাক্ষের মক্ষধ্য 30 চকঃচমঃ খাল পুিঃখিি, 1.50 চকঃচমঃ যপ্রাক্ষটকর্ি ওয়াল ও 7টি সার্মােবি ওয়যার চিমবাণ, 117টি এলএলচপ ও এচিয়াল যলা-পাম্প স্থাপি, 121টি বর্দ্যযচর্ক লাইি চিমবাণ, িিীক্ষর্ 2টি
িাসমাি পণ্টুি স্থাপি, 250 চমঃচমঃ ব্যক্ষসর 600-1000 চমটার ‰`‡N©¨i ভূ-গিবস্থ যসি িালা স্থাপি, 1000 চমটার
চ র্া পাইপ ব্যর্হার, 50টি পাম্প যর্ি চিমবাণ ও 1.10 লে লি, র্িে ও ওষচধ বৃে যরাপণ করা হয়।
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1.5 প্রকক্ষের সংচেপ্ত চর্র্রণ
1|
2|
3|
4|

প্রকক্ষের িাম
উক্ষদ্যাগী মন্ত্রণালয়/চর্িাগ
র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা
প্রকক্ষের অর্স্থাি

æভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)”
কৃচষ মন্ত্রণালয়
র্ক্ষরন্দ্র র্হুমুখী উন্নয়ি কতৃপব ে
চর্িাগ
যেলা
উপক্ষেলা
ব পুঠিয়া এর্ং িারঘাট
রাের্াহী
রাের্াহী
যগািাগাচর, দ্যগাপুর,
িওগাঁ
মহাক্ষির্পুর,
ধামমরহাট, পত্নীর্লা,
সাপাহার এর্ং মান্দা
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ যগামস্তাপুর এর্ং চর্র্গঞ্জ
5| প্রকে ব্যয় (লে টাকায়)
মূল
সর্ বক্ষর্ষ সংক্ষর্াচধর্
ক) যমাট
4121.85
4060.94
খ) টাকা (চেওচর্)
4121.85
4060.94
6| র্াস্তর্ায়িকাল
আরম্ভ
সমাচপ্ত
মূল 01-07-2013
30-06-2016
1ম সংক্ষর্াচধর্ 01-07-2013
30-06-2016
7। প্রকেটি একক্ষিক কতৃক
ব পার্ হয় 30-07-2013 র্াচরক্ষখ।
সূত্র: চরিাইেি চিচপচপ, æভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)”

1.6 র্র্বমাি সমীোর উক্ষেশ্য
পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠাক্ষির কার্ বপচরচধ (TOR)
 প্রকক্ষের পটভূচম, উক্ষেশ্য, অনুক্ষমািি/সংক্ষর্াধি, প্রকে ব্যয়, র্াস্তর্ায়িকাল, চিচপচপ অনুর্ায়ী র্ছরচিচিক র্রাে,
র্রাে অনুর্ায়ী ব্যয়সহ প্রাসচিক সকল র্থ্য পর্ বক্ষর্েণ ও পর্ বাক্ষলািিা করা;
 প্রকক্ষের অংগচিচিক র্াস্তর্ ও আচথ বক অগ্রগচর্র র্থ্য সংগ্রহ, সারণী/যলখচিক্ষত্রর মাধ্যক্ষম উপস্থাপি ও চর্ক্ষেষণ
করা;
 প্রকক্ষের আওর্ায় সম্পাচির্ কার্ বার্লীর র্র্বমাি অর্স্থা চর্ক্ষর্িিা কক্ষর সুচিচি বষ্টিাক্ষর্ প্রকক্ষের প্রিার্
মূল্যায়ি/পচরমাপ করা;
 প্রকক্ষের আওর্ায় সম্পাচির্ প্রধাি প্রধাি কােগুক্ষলার প্রাসচিকর্া ও লপ্রসূর্া চর্ক্ষেষণ করা এর্ং র্চি যকাি
স লর্ার গে থাক্ষক, চর্ক্ষর্ষর্ঃ যর্ সকল চর্ষয়গুক্ষলা এই স লর্ার যপছক্ষি কার্ বকর ভূচমকা যরক্ষখক্ষছ, র্ার ওপর
আক্ষলাকপার্ করা;
 প্রকক্ষের আওর্ায় সম্পাচির্/িলমাি চর্চিন্ন পণ্য, কার্ ব ও যসর্া সংগ্রক্ষহর যেক্ষত্র (যটন্ডার িকুক্ষমন্ট, িরপত্র
আহর্াি, িরপত্র মূল্যায়ি, অনুক্ষমািি প্রচক্রয়া, কিাক্ট এওয়ািব, ইর্যাচি) প্রিচলর্ সংগ্রহ আইি ও চর্চধমালা
(চপচপআর-২০০৬/চপচপআর-২০০৮) অনুসাক্ষর প্রচর্পালি করা হক্ষয়ক্ষছ চক িা যস চর্ষক্ষয় পর্ বাক্ষলািিা ও পর্ বক্ষর্েণ
করা। এক্ষেক্ষত্র পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠািক্ষক আইএমইচি প্রণীর্ ছক্ষক প্রচকউরক্ষমন্ট সংক্রান্ত র্থ্যাচি প্রিাি করক্ষর্ হক্ষর্;
 পণ্য, কার্ ব ও যসর্া সংগ্রক্ষহর যেক্ষত্র যটন্ডার িকুক্ষমক্ষন্ট র্চণ বর্ যেচসচ ক্ষকর্ি/BOQ/TOR অনুর্ায়ী গুণগর্মাি
ও পচরমাণ র্থার্থ রক্ষয়ক্ষছ চক িা র্া পরীো করা এর্ং র্াচষ বক প্রচকউরক্ষমন্ট পচরকেিা যমার্াক্ষর্ক লেযমাত্রার
চর্পরীক্ষর্ অগ্রগচর্ হক্ষয়ক্ষছ চক িা র্া পর্ বাক্ষলািিা করা;
 প্রকক্ষের আওর্ায় সংগৃহীর্/সংগৃহীর্ব্য পণ্য, কার্ ব ও যসর্া পচরিালিার েন্য প্রক্ষয়ােিীয় েির্লসহ আনুষচিক
চর্ষয়াচি পর্ বাক্ষলািিা ও পর্ বক্ষর্েণ করা;
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 প্রকক্ষের চিচপচপক্ষর্ অনুক্ষমাচির্ চিোইি ও যেচসচ ক্ষকর্ি অনুর্ায়ী প্রকক্ষের কার্ বার্লী সম্পাচির্ হক্ষয়ক্ষছ চকিার্া পরীো করা;
 প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ি সম্পচকবর্ চর্চিন্ন সমস্যার্লী যর্মি-অথ বায়ক্ষি চর্লম্ব, পণ্য, কার্ ব ও যসর্া ক্রয়/সংগ্রক্ষহর যেক্ষত্র
চর্লম্ব, প্রকে ব্যর্স্থাপিার মাি এর্ং প্রকক্ষের যময়াি ও ব্যয় বৃচদ্ধসহ চর্চিন্ন চিক চর্ক্ষেষণ, পর্ বক্ষর্েণ ও পর্ বক্ষলািিা
করা;
 প্রকক্ষের লচেকযাল যেমওয়াকব চর্ক্ষেষণ করা;
 প্রকক্ষের আওর্ায় সৃষ্ট সুচর্ধাচির sustainability (স্থায়ীত্ব) এর চর্ষক্ষয় পরামর্ব প্রিাি করা;
 প্রকক্ষের সর্ল চিক, দ্যর্ বল চিক, সুক্ষর্াগ ও ঝচুঁ ক (SWOT) চর্ক্ষেষণ করা এর্ং দ্যর্ বলর্া ও িযাক্ষলঞ্জ যমাকাক্ষর্লায়
র্ক্ষথাপযুি সুপাচরর্ প্রিাি করা;
 চুচিকালীি সমক্ষয় কতৃপব ে চিক্ষি বচর্র্ প্রাসংচগক/চিচর্ড় পচরর্ীেণ সম্পচকবর্ অন্যান্য কার্ বাচি সম্পন্ন করা;
 প্রকক্ষের exit plan সম্পক্ষকব পর্ বাক্ষলািিা করা ও মর্ামর্ প্রিাি করা; এর্ং
 প্রিার্ মূল্যায়ি সমীো পচরিালিার েন্য চর্চিন্ন পর্ বক্ষর্েণ, লা ল পর্ বাক্ষলািিা করা এর্ং এর চিচিক্ষর্ সুেষ্ট
পরামর্ব প্রিাি করা।

1.7 পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠাক্ষির িাচয়ত্ব
1) প্রিার্ মূল্যায়ি সমীোর েন্য প্রকে এলাকার র্র্িাগ এলাকা স্টাচি িমুিা চহক্ষসক্ষর্ গ্রহণ করক্ষর্ হক্ষর্;
2) এই assignment এ র্চণ বর্ কার্ বপচরচধর প্রচর্টিক্ষক চর্ক্ষর্িিা করক্ষর্ হক্ষর্ এর্ং যস অনুর্ায়ী কাে সম্পািি
করক্ষর্ হক্ষর্;
3) পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠািক্ষক মাঠ পর্ বাক্ষয় প্রকে সাইট পচরির্বি করর্: সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির সাোৎকার গ্রহণ করক্ষর্ হক্ষর্;
4) পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠািক্ষক প্রকে পচরিালক, BMDA, DAE and BADC এর সংচেষ্ট কমবকর্বাগণ এর্ং অন্যান্য
সুচর্ধাক্ষিাগী যর্মি-কৃষক, েিপ্রচর্চিচধ ও অন্যান্য যসর্া প্রিািকারীক্ষির সাক্ষথ চিচর্ড় আক্ষলািিা ও সিা অনুষ্ঠাি
করক্ষর্ হক্ষর্;
5) পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠািক্ষক FGD সিা, KII এর্ং Questionnaire Survey পচরিালিা করক্ষর্ হক্ষর্;
6) পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠাি প্রক্ষয়ােিীয় সংখ্যক Case Study পচরিালিা করক্ষর্;
7) র্থ্য উপাি সংগ্রহকাক্ষল প্রকে এলাকায় সুচর্ধাক্ষিাগী ও stakeholder-যির সাক্ষথ আক্ষলািিার েন্য স্থািীয়
পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালা আক্ষয়ােি করক্ষর্ হক্ষর্;
8) প্রকে এলাকা হক্ষর্ প্রাপ্ত র্থ্যাচির ওপর চিচি কক্ষর প্রিার্ মূল্যায়ি প্রচর্ক্ষর্িি প্রস্তুর্ কক্ষর কতৃপব ক্ষের অনুক্ষমািি
গ্রহণ করক্ষর্ হক্ষর্;
9) সমীোয় প্রাপ্ত র্থ্যাচির dissemination এর েন্য একটি োর্ীয় পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালা আক্ষয়ােি করক্ষর্ হক্ষর্
এর্ং উি কমবর্ালা হক্ষর্ প্রাপ্ত সুপাচরর্ সমূহ সচন্নক্ষর্র্পূর্ বক সমীো প্রচর্ক্ষর্িিটি চূড়ান্ত করক্ষর্ হক্ষর্;
10) চূড়ান্ত প্রচর্ক্ষর্িক্ষির ৬০ কচপ (র্াংলায় ৪০ কচপ এর্ং ইংক্ষরেীক্ষর্ ২০ কচপ) মুদ্রণ কক্ষর মহাপচরিালক (যসক্টর-৪),
আইএমইচি র্রার্র িাচখল করক্ষর্ হক্ষর্ (উক্ষেখ্য, এই মুদ্রণ ব্যয় পরামর্বক প্রচর্ষ্ঠািক্ষক র্হি করক্ষর্ হক্ষর্);
11) সকল প্রচর্ক্ষর্িি অর্শ্যই চিকষ ক্ষন্ট মুচদ্রর্ হক্ষর্ হক্ষর্; এর্ং
12) অনুক্ষমািিকারী কতৃপব ে কতৃক
ব সময়-সময় আক্ষরাচপর্ মূল্যায়ি সমীো সম্পচকবর্ অন্য যর্ যকাি িাচয়ত্ব পালি
করক্ষর্ হক্ষর্।
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2 চির্ীয় অধ্যায়
সমীো পদ্ধচর্

2.1 ভূচমকা
TOR অনুসাক্ষর র্থ্য সংগ্রহ ও চর্ক্ষেষক্ষণর েন্য প্রিার্ মূল্যায়ি সমীোর িকর্া প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ। মূল্যায়ক্ষির

উক্ষেশ্য ও ধরণ চর্ক্ষর্িিা কক্ষর অচধকাংর্ র্থ্য মাঠ পর্ বায় যথক্ষক সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ । মূল্যায়ি সমীোয় চিম্ন চলচখর্
পদ্ধচর্ অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ ।

2.2 সমীো পদ্ধচর্
প্রকক্ষের আওর্াভুি এলাকায় িচরদ্র েিক্ষগাষ্ঠীর েীচর্কার উপর প্রর্যাচর্র্ প্রিার্ মূল্যায়ক্ষির েন্য পূর্ বর্র্ী ও পরর্র্ী
অর্স্থা চর্ক্ষর্িিা করা হক্ষয়ক্ষছ । এ েন্য প্রকে এলাকায় চর্চিন্ন যমৌসুক্ষম চিয়চন্ত্রর্ যসক্ষির মাধ্যক্ষম সল উৎপািি বৃচদ্ধ
হক্ষয়ক্ষছ চকিা, যসক্ষির খরি কক্ষমক্ষছ চকিা, খাক্ষলর পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ চকিা, ‘ভূ-উপচরস্থ’ পাচি ব্যর্হাক্ষরর
মাধ্যক্ষম ‘ভূ-গিবস্থ’ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ চকিা, পচরর্ক্ষর্গর্ যকাি চর্রূপ প্রচর্চক্রয়া যিখা চিক্ষয়ক্ষছ চকিা, সক্ষর্ বাপচর
কমবসংস্থাক্ষির মাধ্যক্ষম কৃষকক্ষির আথ ব-সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি হক্ষয়ক্ষছ চকিা র্া চিণ বয় করা হক্ষয়ক্ষছ।
সুর্রাং স্টাচি চিোইিটি মূলর্ প্রকে পূর্ বর্র্ী (Pre-Project) এর্ং প্রকে পরর্র্ী (Post-Project) অর্স্থার
মক্ষধ্য পচরর্র্বি সম্পক্ষকব পর্ বাক্ষলািিা করা হক্ষয়ক্ষছ । এ পর্ বাক্ষলািিায় প্রাইমারী ও যসক্ষকন্ডারী র্থ্য ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ।
এ কারক্ষণ গুণগর্ ও পচরমািগর্ উিয় প্রকার র্থ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ । িমুিার চিচিক্ষর্ সুচর্ধাক্ষিাগী খািা েচরক্ষপর
মাধ্যক্ষম প্রশ্নপত্র ব্যর্হার কক্ষর প্রাইমারী র্থ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া যিকচলক্ষষ্টর মাধ্যক্ষম চর্চিন্ন িমুিাচয়র্ গ্রুপ র্া
ব্যাচির্ক্ষগরব চিকট হক্ষর্ গুণগর্ র্থ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ ।
স্টাচি চিোইি মূলর্: ৫টি পর্ বাক্ষয় চর্িি হক্ষয়ক্ষছ । যর্মি:
প্রথম
:
চরক্ষসাস ব মচর্লাইক্ষের্ি
চির্ীয়
:
মূল্যায়ি পদ্ধচর্ চিোইি
তৃর্ীয়
:
র্থ্য সংগ্রহ
ির্তথ ব
:
র্থ্য পর্ বাক্ষলািিা এর্ং চর্ক্ষেষণ
পঞ্চম
:
লা ল চিধ বারণ ও প্রচর্ক্ষর্িি েমা ।
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এ লক্ষেয চিক্ষম্নাি ধাপসমূহ অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ ।
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2.3 সম্পক্ষির যর্াগাি এর্ং চুচি চিচিক কার্ ব সম্পািি
এ পরামর্বক কােটি সর্ বসাকুক্ষল্য িার মাক্ষসর মক্ষধ্য সীমার্দ্ধ। র্াই, সঠিকিাক্ষর্ ও দ্রুর্র্ার সাক্ষথ প্রস্তুচর্মূলক কােসমূহ
যর্মি- মূল ও সহায়ক কমবিারীক্ষির চিক্ষয়াগ, মালপক্ষত্রর যর্াগাি/সরর্রাহ, অচ স স্থাপি, ক্রাচন্ত কার্ বালক্ষয় ব্যর্হৃর্
প্রক্ষয়ােিীয় র্াির্াহি সরর্রাহ ইর্যাচি সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ । এখাক্ষি টিম চলিার চিেস্ব উক্ষদ্যাক্ষগ ও কতৃপব ক্ষের সাক্ষথ
প্রর্যে যর্াগাক্ষর্াক্ষগর মাধ্যক্ষম সর্ ধরক্ষির সম্পি যর্াগাক্ষির ব্যর্স্থা কক্ষরক্ষছি। অচ স/কার্ বালয় এর্ং মাঠ পর্ বাক্ষয়র
সহায়ক কমীবৃক্ষন্দর চিক্ষয়াক্ষগর চিচমক্ষি প্রক্ষয়ােিীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। মাঠ কমীক্ষির মক্ষধ্য র্ারা র্ক্ষয়াক্ষেযষ্ঠ
এর্ং মাঠ পর্ বাক্ষয় ন্যযিপক্ষে ১০ র্ছক্ষরর কাক্ষের অচিজ্ঞর্া সম্পন্ন, সাোর্কার গ্রহক্ষণর অচিজ্ঞর্া সম্পন্ন এর্ং এ চেচি
পচরিালিা ও ব্যর্স্থাপিার অচিজ্ঞর্া রক্ষয়ক্ষছ র্াঁক্ষিরক্ষক চিক্ষয়াগিাি করা হক্ষয়ক্ষছ। ইক্ষর্ামক্ষধ্যই র্ারা মাঠ পর্ বাক্ষয়র র্থ্য
ও উপাি সংগ্রহ কক্ষর যপ্ররণ কক্ষরক্ষছি। এগুক্ষলা পর্ বাক্ষলািিা কক্ষর এই প্রচর্ক্ষর্িক্ষি লা ল সচন্নক্ষর্চর্র্ করা হক্ষয়ক্ষছ।

2.4 প্রকে প্রচর্ক্ষর্িিসমূহ পর্ বাক্ষলািিা
প্রকেটি সম্পক্ষকব সুেষ্ট ধারণা অেবক্ষির েন্য চিক্ষমাি প্রচর্ক্ষর্িিসমূহ পর্ বাক্ষলািিা করা হক্ষয়ক্ষছ:
(ক) উন্নয়ি প্রকক্ষের প্রকে িচলল (চিচপচপ), (খ) প্রকক্ষের লগ যেম, (গ) সাক্ষিব চরক্ষপবাট, (ঘ) প্রকক্ষের অগ্রগচর্
প্রচর্ক্ষর্িি, (ঙ) মচিটচরং এর্ং মূল্যায়ি প্রচর্ক্ষর্িি, (ি) প্রকে সমাচপ্ত প্রচর্ক্ষর্িি, (ছ) প্রকে পচরিালক এর্ং
আইএমইচি হক্ষর্ প্রাপ্ত অন্যান্য র্থ্যাচি এর্ং (ে) প্রকক্ষের কমবকর্বাক্ষির সক্ষি প্রকে সম্পক্ষকব চর্স্তাচরর্ আক্ষলািিা।
এছাড়া, প্রকক্ষের সাধারণ এর্ং সুচিচি বষ্ট উক্ষেশ্যসমূহ, টিওআর এর অন্তভুবি পদ্ধচর্ পরীো চিরীো কক্ষর এ সম্পক্ষকব
সুেষ্ট ধারণা অেবি করা হক্ষয়ক্ষছ।

পৃষ্ঠা-6

এ প্রকক্ষের সক্ষি সংচেষ্ট যর্ সমস্ত িকুক্ষমন্ট পর্ বাক্ষলািিা করা হক্ষয়ক্ষছ র্া চিম্নরূপঃ
ক) DPP: “ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)” (BMDA, 2013);
খ) চরিাইেি চিচপচপঃ “ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)” (RDPP, 2015);

গ) আন্তঃমন্ত্রণালয় মধ্যর্র্ী মূল্যায়ি প্রচর্ক্ষর্িি, পচরকেিা অনুচর্িাগ, কৃচষ মন্ত্রণালয় (MoA, 2015);
ঘ) প্রকে সমাচপ্তর চরক্ষপাট বঃ “ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)” (PCR, 2016)।

2.5 প্রকে পচরিালক ও অন্যান্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ পরামর্ব সিা
প্রকক্ষের মূল র্থ্যসমূহ যর্মি-প্রকক্ষের উক্ষেশ্যসমূহ, কাক্ষের/যসর্ার পচরসর/ব্যাচপ্ত, লেয ইর্যাচি র্থ্যসমূহ সময় মক্ষর্া
সংগৃহীর্ হক্ষয়ক্ষছ এর্ং র্ক্ষথ্যর শুচদ্ধকরক্ষণর লক্ষেয প্রকে পচরিালকসহ অন্যান্য সংচেষ্ট ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ পরামর্ব সিার
আক্ষয়ােি করা হক্ষয়ক্ষছ।

2.6 সাক্ষি ব পদ্ধচর্ চূড়ান্তকরণ
অর্ীর্ অচিজ্ঞর্া, টিওআর প্রচণধাি/লব্ধজ্ঞাি ও টিওআর (ToR) এর িাচহিা ও প্রক্ষয়ােিীয় র্ক্ষথ্যর সাক্ষথ সামঞ্জস্য
যরক্ষখ সমীো পদ্ধচর্ প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্ষল, চুচির্দ্ধ সমক্ষয়র মক্ষধ্য িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কাক্ষের উক্ষেশ্য সম্পূি বরূক্ষপ অেবি
করা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। পদ্ধচর্ এমিিাক্ষর্ প্রণীর্ হক্ষয়ক্ষছ যর্, এর মাধ্যক্ষম সক্ষর্ বাচ্চ চিিবরক্ষর্াগ্যর্া এর্ং র্থ্য অনুক্ষমাচির্
সূিক/চিক্ষি বর্ক অনুসাক্ষর উপাি সংগ্রহ করা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ।
উপক্ষরাি িাচহিা যমার্াক্ষর্ক প্রক্ষয়ােিীয় যিকচলস্ট, খািা (সুচর্ধাক্ষিাগী) েচরপ প্রশ্নমালা, যকআইআই ও এ চেচি
রম্যাট প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ র্া এই প্রচর্ক্ষর্িক্ষির যর্ষাংক্ষর্ যুি করা হক্ষয়ক্ষছ।

2.7 সমীোর অধীক্ষি মূল্যায়ক্ষির সূিক/চিক্ষি বর্কসমূহ (ইিচিক্ষকটর)
প্রকেটি সঠিক মূল্যায়ক্ষির েন্য িমুিা এলাকা যথক্ষক গুিগর্ ও পচরমাণগর্ র্থ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকেটির চিক্ষম্নাি
ইন্টারক্ষিির্ি (Intervention) সমূহ কার্ বকরিাক্ষর্ মূল্যায়ি করা হক্ষয়ক্ষছ খাস মো খাল পুিঃখিি (৩০ চকঃচমঃ) ও প্রক্ষটকর্ি ওয়াল চিমবাণ (১.৫০ চকঃচমঃ);
 সার্-মােবি ওয়যার চিমবাণ (৭টি);
 চর্চিন্ন চিসিােব েমর্ার এলএলচপ/এচিয়াল যলা পাম্প স্থাপি (১১৭টি);
 বর্দ্যযচর্ক লাইি চিমবাণ (১২১টি);
 িিীক্ষর্ পাম্প স্থাপক্ষির েন্য িাসমাি পন্টুি স্থাপি (২ যসট);
 ভূ-গিবস্থ যসিিালা (র্াচরি পাইপ) চিমবাণ (১১৭ যসট; ২৫০ চমঃ চমঃ ব্যাক্ষসর ৬০০-১০০০ চমটার ‰`‡N©¨i);
 চ র্া পাইপ ক্রয় (১০,০০০ চমটার);
 পাম্প যর্ি চিমবাণ (৫০টি); এর্ং
 পুিঃখিিকৃর্ খাল/পাক্ষড় লি, র্িে ও ওষচধ বৃে যরাপি (১.১০ লে)।
এছাড়াও প্রকক্ষের ক্রয় প্রচক্রয়া চপচপআর-২০০৮ যমার্াক্ষর্ক হক্ষয়ক্ষছ চকিা র্া মূল্যায়ি করা হক্ষয়ক্ষছ। SWOT
পর্ বাক্ষলািিার মাধ্যক্ষম প্রকক্ষের সর্ল ও দ্যর্ বল চিকসমূহ র্তক্ষল ধরা হক্ষয়ক্ষছ। কাক্ষের র্াস্তর্ ও আচথকব িের্া চিচপচপ
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এর আক্ষলাক্ষক মূল্যায়ি করা হক্ষয়ক্ষছ। আথ ব-সামাচেক উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম অথ বমিচর্ক প্রবৃচদ্ধ সম্পচকবর্ চর্ষয়াচি
লচেকযাল কাঠাক্ষমার আওর্ায় মূল্যায়ি করা হক্ষয়ক্ষছ।
প্রকক্ষের প্রিার্ মূল্যায়ক্ষির েন্য চিক্ষম্নাি চর্ষয়সমূহ (ইিচিক্ষকটর) চর্ক্ষর্ষিাক্ষর্ চর্ক্ষর্িিা করা হক্ষয়ক্ষছ










সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির পাচরর্াচরক আয় ও সম্পক্ষির অর্স্থা
ভূ-গিবস্থ পাচির উপর প্রকক্ষের প্রিার্
কৃচষর উৎপািি বৃচদ্ধ
র্ক্ষস্যর র্হুমুখীকরণ
র্ক্ষস্যর চিচর্ড়র্া বৃচদ্ধ
কৃষক্ষকর যসি খরি ও সুচর্ধাচি
কৃষক্ষকর কমব সংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট/বৃচদ্ধ
উন্নয়ি কমবকাক্ষে মচহলাক্ষির অংর্গ্রহণ
পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর প্রিার্
স্বাস্থয, চর্ো ও সামাচেক সুরো পচরক্ষসর্াসমূহ।

2.8 র্থ্য সংগ্রহ
র্র্বমাি সমীো পদ্ধচর্ক্ষর্ প্রক্ষয়ােিীয় র্থ্য সংগ্রক্ষহর েন্য চর্চিন্ন কার্ ব পদ্ধচর্ গ্রহণকরা হক্ষয়ক্ষছ। যর্মি- যিৌর্ কাক্ষের
েট যিচরচ ক্ষকর্ি, উপক্ষরাি কাক্ষের অচ চসয়াল র্থ্য সংগ্রহ, চ চেকযাল অর্োরক্ষির্ি/ইন্সক্ষপকর্ি /যিচকং,
অচ স চিচেট, সুচর্ধাক্ষিাগী পচরর্াক্ষরর সাোৎকার গ্রহণ, য াকাস গ্রুপ চিসকার্ি (এ চেচি), চক ইি রক্ষমন্ট
ইন্টারচিউ (যকআইআই), মাঠ পর্ বাক্ষয় ওয়বাকর্ক্ষপর মাধ্যক্ষম চর্চিন্ন উৎস হক্ষর্ সংগৃহীর্ গুণগর্ ও পচরমাণগর্ র্থ্য
সমূক্ষহর বর্ধর্া চিচির্ করণ এর্ং খসড়া প্রচর্ক্ষর্িক্ষির উপর যটকচিকযাল ও চস্টয়াচরং কচমটির মন্তব্যসমূহ সংযুি
করণ।

2.9 প্রচর্েণ ম্যানুয়াল প্রণয়ি ও প্রচর্েণ প্রিাি
মাঠ পর্ বাক্ষয়র কমী ও সুপারিাইোরক্ষির েন্য একটি ম্যানুয়াল প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ যর্খাক্ষি চিক্ষম্নাি চর্ষয়ার্লী উক্ষেখ
করা আক্ষছ এর্ং প্রচর্েণ পক্ষর্ ব র্া চর্র্িিাক্ষর্ আক্ষলািিা করা হক্ষয়ক্ষছ।
 প্রস্তাচর্র্ সমীো কাক্ষর্ বর প্রক্ষয়ােিীয়র্া ও যর্ৌচিকর্া
 পচরিাষাসমূহ সংজ্ঞাচয়র্করণ
 প্রকক্ষের সাক্ষিব/ইিক্ষিসটিক্ষগর্ক্ষির টাক্ষগটব গ্রুপ/স্থাি/েট/আইক্ষটম সংিাচয়র্করণ এর্ং চর্ক্ষেষণ
 র্থ্য সংগ্রহ/সাোৎকার গ্রহণ/ আলাপিাচরর্া পদ্ধচর্ ও যকৌর্ল
 সংগৃহীর্ র্থ্যসমূহ পরীো-চিরীো
 র্ক্ষথ্যর যকাচিং ও চিক্ষকাচিং পদ্ধচর্
 সময়মর্ ও সঠিকিাক্ষর্ উিরসমূহ কচম্পউটাক্ষর চলচপর্দ্ধকরণ
 সংগৃহীর্ র্থ্যসমূহ কচম্পউটাক্ষর চর্ক্ষেষণ
 প্রক্ষয়ােিীয় প্রচর্ক্ষর্িি বর্রী।
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2.10 প্রিার্ মূল্যায়ি সমীোর ইিস্ট্রুক্ষমন্টস
প্রিার্ মূল্যায়ি সমীোর চিচমক্ষি যিকচলস্ট, খািা েচরপ প্রশ্নমালা, এ চেচি ও যকআইআই রম্যাট বর্চর করা হক্ষয়ক্ষছ
র্া সংযুচিক্ষর্ সচন্নক্ষর্চর্র্ আক্ষছ।
১)
প্রকে সম্পচকবর্ িকুক্ষমন্ট, চরচিউ /মূল্যায়ি চরক্ষপাট ব সংগ্রক্ষহর যিকচলস্ট (পচরচর্ষ্ট-1)
২)
অিচিচিক র্াস্তর্ ও আচথ বক কাক্ষের অগ্রগচর্র যিকচলস্ট (পচরচর্ষ্ট-2)
৩)
যেচর্চ ক্ষকর্ি অনুসাক্ষর প্রকক্ষের অি চিচিক মালামাল, র্ন্ত্রাংর্, উপািাি, কাঠাক্ষমা ও কার্ ব
ইর্যাচির গুণগর্ মাি এর র্াস্তর্ র্ািাইক্ষয়র যিকচলস্ট (পচরচর্ষ্ট-3)
৪)
ক্রয় পদ্ধচর্ পর্ বাক্ষলািিার প্রশ্নমালা/যিকচলষ্ট (পচরচর্ষ্ট-4)
৫)
এ চেচি যিকচলস্ট (পচরচর্ষ্ট-5)
৬)
যকআইআই যিকচলস্ট (পচরচর্ষ্ট-6)
৭)
খািা েরীপ প্রশ্নমালা (পচরচর্ষ্ট-7)
8)
SWOT Analysis ((পচরচর্ষ্ট-8)।
ক্রয় পদ্ধচর্ পর্ বাক্ষলািিায় যর্ যর্ চর্ষক্ষয়র উপর চর্ক্ষর্ষ গুরুত্ব প্রিাি করা হযয়ক্ষছ র্া চিম্নরূপ:

প্রচকউরক্ষমন্ট পদ্ধচর্

যটন্ডার আহর্াি

যটন্ডার েমা

যটন্ডার ওক্ষপি ও মূল্যায়ি

কার্ বাক্ষির্ প্রিাি

চর্ল প্রণয়ি

ক্রয় কাক্ষর্ বর গ্রহণক্ষর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া ইর্যাচি।

2.11 যিৌর্ কাক্ষের গুণগর্ ও পচরমাণগর্ মাি র্ািাইক্ষয়র েন্য সক্ষরেচমক্ষি পচরির্বি / র্ািাই
প্রিার্ মূল্যায়ি সমীো মূলর্ প্রকক্ষের যিৌর্ কাক্ষের/কক্ষম্পাক্ষিক্ষন্টর েট যিচরচ ক্ষকর্াি এর্ং যর্সলাইি/
যেচ ক্ষকর্াি/ কচন্ডর্াি এর সাক্ষথ র্তলিা করা। এক্ষেক্ষত্র প্রধাি যিৌর্ কক্ষম্পাক্ষিন্ট হক্ষচ্ছ প্রক্ষটকর্ি ওয়াল চিমবাণ (১.৫০
চক:চম:), ভূ-গিবস্থ যসিিালা চিমবাণ, পাম্প যর্ি চিমবাণ, পুিঃখিিকৃর্ খাল পাক্ষড় বৃেক্ষরাপণ ইর্যাচির েট
যিচরচ ক্ষকর্ক্ষির মাধ্যক্ষম যিক করা হক্ষয়ক্ষছ।

2.12 চিমবাণ উপকরণ/ সামগ্রীর িমুিা সংগ্রহ ও পরীোগাক্ষর পরীো
সম্পাচির্ কাক্ষের মাি র্ািাই এ সমীোর একটি গুরুত্বপূণ ব উক্ষেশ্য। মাঠ পচরির্বক্ষির সময় পরামর্বকবৃন্দ প্রকেভূি
যিৌর্ কাক্ষের িমুিা সংগ্রহ কক্ষর স্বীকৃর্ এর্ং অনুক্ষমাচির্ ল্যার্ক্ষরটরী কতৃক
ব পরীোকৃর্ যটস্ট চরক্ষপাট ব সংগ্রহ পূর্ বক
র্ািাই কক্ষর যিক্ষখক্ষছি।

2.13 মাঠ পর্ বাক্ষয়র কার্ বালয়সমূহ পচরির্বি
সুচিচি বষ্ট র্থ্য ও সমীোর স্বাক্ষথ ব পরামর্বকবৃন্দ প্রকে পচরিালক মক্ষহািক্ষয়র কার্ বালয় ি ায় ি ায় পচরির্বি কক্ষরক্ষছি।
এছাড়াও সমীো টিম, চির্ বাহী প্রক্ষকৌর্লী, উপক্ষেলা কৃচষ কমবকর্বার অচ স সমূহ পচরির্বি পূর্ বক র্থ্য সংগ্রহ কক্ষরক্ষছি।
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2.14 সমীো িমুিা এলাকা
প্রকেভুি ৩টি যেলাক্ষকই িমুিায়ক্ষির আওর্ায় আিা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের আওর্ায় এলএলচপ চস্কক্ষমর যমাট সংখ্যা ১১৭টি।
উপক্ষেলা অনুর্ায়ী চস্কম চর্ন্যাস চিক্ষম্নর সারণীক্ষর্ যিখাক্ষিা হক্ষলা:
1 চকউক্ষসক 2 চকউক্ষসক 4চকউক্ষসক
যমাট
ক্রচমক
যেলা
উপক্ষেলা
এলএলচপ
এলএলচপ
এলএলচপ
এলএলচপ
1
রাের্াহী
08
53
61
যগািাগাচর
02
18
20
ব
দ্যগাপুর
05
05
পুঠিয়া
06
20
26
িারঘাট
10
10
2
িওগাঁ
30
12
42
মহাক্ষির্পুর
10
10
ধামমরহাট
08
04
12
পত্নীর্লা
07
01
08
সাপাহার
04
07
11
মান্দা
01
01
3
িাঁপাইির্ার্গঞ্জ
02
12
14
যগামস্তাপুর
02
11
13
চর্র্গঞ্জ
01
01
যমাট
10
95
12
117
এ মূল্যায়ি কার্ বক্রক্ষমর উক্ষেশ্য সাধক্ষি ৬০টি (৫2%) এলএলচপ চস্কক্ষমর মূল্যায়ি িরকার পক্ষড়। যর্ৌচিক িমুিা সংখ্যা
ও যকৌর্ল চিধ বারক্ষণর েন্য যসি চস্কক্ষমর আওর্ায় খািা প্রচর্ েিসংখ্যা চিধ বারণ প্রক্ষয়ােি। অর্ীক্ষর্ সম্পাচির্ একই
ধরক্ষির কাক্ষের অচিজ্ঞর্ার আক্ষলাক্ষক যিখা র্ায়, প্রচর্ এলএলচপ চস্কক্ষম খািা/পচরর্াক্ষরর সংখ্যা প্রায় ২০০। যস মক্ষর্
১১৭ চস্কক্ষমর আওর্ায় খািার সংখ্যা ১১৭টি x ২০০ = ২৩,৪০০। এ সমীোয় স্টযান্ডািব স্টযাটিচস্টকযাল রমুলার
মাধ্যক্ষম িমুিা সংখ্যা চিধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষছ। িমুিা চিধ বারক্ষণ ৯৫% আস্থাস্তর এর্ং ৩% চিভুবলর্ার মাত্রা ধরা হক্ষয়ক্ষছ
এর্ং চিোইি ইক্ষ ক্ট ধরা হক্ষয়ক্ষছ ২.৫, র্া সাধারণর্ অন্যান্য সামাচেক গক্ষর্ষণাক্ষর্ ধরা হক্ষয় থাক্ষক। আরএ চপ
(RFP)-যর্ উক্ষেচখর্ টিওআর এর চিক্ষি বর্িা অনুসাক্ষর এ সমীোর িমুিায়ক্ষির েন্য উপক্ষরাচেচখর্ ২৩,৪০০
খািা/পচরর্ার র্ক্ষথষ্ট র্ক্ষল চর্ক্ষর্চির্ হক্ষয়ক্ষছ।
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চিক্ষম্নর মািচিক্ষত্র সবুে বৃক্ষির মক্ষধ্য িমুিাচয়র্ এলাকাগুক্ষলা যিখাক্ষিা হক্ষলা-
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2.15 খািা েচরক্ষপর িমুিার আকার
র্র্বমাি সমীোর েন্য ২ ধাক্ষপর স্তচরর্ িমুিায়ি (Stratified) রযািিম স্যাক্ষম্পচলং যটকচিক ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ।
চিক্ষম্নাি চির্ বািি পদ্ধচর্ যমার্াক্ষর্ক প্রিার্ মূল্যায়ক্ষির েন্য িমুিার আকার চিধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের
উপকারক্ষিাগীক্ষির িমুিার আকার চিধ বারক্ষণর েন্য চিক্ষম্নাি পচরসংখ্যাি সূত্র ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ (IFRI and
USAID, 2014)।

Z².p.q.N
n=
------------------ x design effect…
(i)
e² (N-1) +Z².p.q
যর্খাক্ষি, n = নুমািার আকার (র্া চিধ বারণ করা হক্ষর্)
N = েিসংখ্যার আকার
p = িমুিার সমানুপার্,
q = 1-P
Z = 1.96 (95% আস্থাস্তর/িরমাল কািব)
P = 0.5
e = চিভুবলর্ার মাত্রা (3% র্া 0.03)
n এর মাি (িমুিার আকার)
এ সমীোয়,
N =
23,400
p =
0.5
q =
0.5
Z =
1.96
e =
0.03
D =
2.5 (চিোইি ইক্ষ ক্ট)।
সমীকরণটিক্ষর্ মাি র্চসক্ষয়,
(1.96)² x 0.5x0.5 x 23400
n = --------------------------------------- x
2.5 (চিোইি ইক্ষ ক্ট)
(0.03)² x (23,400-1) + (1.96)² x (0.5) (0.5)
= 2552
 2600
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আরএ চপক্ষর্ উক্ষেচখর্ টিওআর অনুসাক্ষর ১০০% প্রকে এলাকা প্রিার্ মূল্যায়ি সমীোয় অন্তভুবি করক্ষর্ হক্ষর্। ক্ষল
৩টি যেলার ১১টি উপক্ষেলাই সমীোয় অন্তভুবি করা হক্ষয়ক্ষছ।
আনুমাচিক
ক্র.িং
চর্ষয়
চর্িাগ
যেলা
উপক্ষেলা
চস্কম
খািা/পচরর্ার
1.
প্রকে এলাকা
1
3
11
117
23400
2.
িমুিার আকার
1
3
11
50% রযািিম িাক্ষর্
2600
1ম ধাক্ষপর স্তচরর্ িমুিায়ি
যেলা

যেলাওয়ারী
অনুপার্
0.52
0.35
0.13
1.00

যমাট এলএলচপ

রাের্াহী
িওগাঁ
িাঁপাইির্ার্গঞ্জ
যমাট

61
42
14
117

িমুিার সংখ্যা
0.52x2600=1352
0.35x2600=910
0.13x2600=338
2600

২য় ধাক্ষপর স্তচরর্ িমুিায়ি:
ক্রচমক
1

যেলা

উপক্ষেলা

রাের্াহী
যগািাগাচর
ব
দ্যগাপুর
পুঠিয়া
িারঘাট

2

1 চকউক্ষসক 2 চকউক্ষসক 4চকউক্ষসক
এলএলচপ
এলএলচপ এলএলচপ
08
02
06

িওগাঁ
মহাক্ষির্পুর
ধামমরহাট
পত্নীর্লা
সাপাহার
মান্দা

3

িাঁপাইির্ার্গঞ্জ
যগামস্তাপুর
চর্র্গঞ্জ
যমাট

02
02
10

53
18
05
20
10
30
10
08
07
04
01
12
11
01
95

12
04
01
07

12

যমাট
এলএলচপ
61
20
05
26
10
42
10
12
08
11
01
14
13
01
117

উপক্ষেলা
ওয়ারী
িমুিার
সংখ্যা
1352
443
111
576
222
910
216
260
174
238
22
338
314
24
2600
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2.16 র্থ্য সংগ্রহ পদ্ধচর্
চ চেকযাল অর্োরক্ষির্ি, অচ স পচরির্বি, মাঠ পচরির্বি, প্রশ্নমালা চিচিক খািা সাক্ষিব, এ চেচি, যকআইআই এর্ং
যকইস স্টযাচি ইর্যাচি পদ্ধচর্ অর্লম্বি কক্ষর র্থ্য সংগ্রহ/ সমীো সম্পািি করা হক্ষয়ক্ষছ র্া উপক্ষরাি অংক্ষর্ উক্ষেখ
করা হক্ষয়ক্ষছ।
টিওআর (ToR) এর িাচহিা যমার্াক্ষর্ক এ সমীো িার মাক্ষসর মক্ষধ্যই সম্পন্ন করার লক্ষেয মাঠ পর্ বাক্ষয়র েচরপ
কােসমূহ এমিিাক্ষর্ করা হযয়ক্ষছ যর্, উি কার্ বাচি তৃর্ীয় মাক্ষসর মক্ষধ্যই সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।
১৫ েি স্নার্ক/মাস্টাস ব চিগ্রীধারী ও অচিজ্ঞ র্থ্যসংগ্রহকারী চিক্ষয়াগ প্রিাক্ষির মাধ্যক্ষম প্রচর্চিি প্রচর্েক্ষি কমপক্ষে ৬
যথক্ষক ৭ েি উিরিার্ার/ পচরর্াক্ষরর র্থ্য সংগ্রহ কক্ষরক্ষছি। সংগ্রহকারীগণক্ষক ৩টি িক্ষল িাগ কক্ষর এর্ং প্রচর্িক্ষল ০১
েি কক্ষর অচিজ্ঞ সুপারিাইের চিক্ষয়াগ যিওয়া হক্ষয়ক্ষছ। সাক্ষিব কার্ বক্রক্ষমর গুণগর্মাি র্োয় রাখক্ষর্ যকার টিক্ষমর
সিস্যবৃন্দ (পরামর্বকবৃন্দ) র্াক্ষিরক্ষক চিচর্ড় সহায়র্া প্রিাি কক্ষরি।
GjvKv wfwËK gvVKg©x‡`i eÈb
mycvifvBRvi 3 Rb, Z_¨ msMÖnKvix 15 Rb
(‡gvU bgybv Lvbv msL¨v-2600)

`j - ÔKÕ

`j - ÔLÕ

`j - ÔMÕ

mycvifvBRvi-1

mycvifvBRvi-1

mycvifvBRvi-1

Z_¨ msMÖnKvix-8

Z_¨ msMÖnKvix-5

Z_¨ msMÖnKvix-2

ivRkvnx ‡Rjv

Dc‡Rjv (‡Mv`vMvix,
`~M©vcyi, cywVqv, PviNvU)
†gvU bgybv Lvbv
msL¨v-1356

bIMuv ‡Rjv

Dc‡Rjv (gnv‡`ecyi,
av‰ginvU, cZœxZjv,
mvcvnvo, gv›`v)
†gvU bgybv Lvbv
msL¨v-933

PuvcvBbeveMÄ ‡Rjv

Dc‡Rjv (‡Mvg¯Ívcyi, wkeMÄ)
†gvU bgybv
Lvbv msL¨v-311

র্থ্য সংগ্রক্ষহর যলািাট ব
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2.17 য াকাস গ্রুপ আক্ষলািিা (FGD)
সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির চিকট হক্ষর্ সঠিক র্থ্য সংগ্রক্ষহর েন্য প্রকক্ষে FGD অনুষ্ঠাক্ষির গুরুত্বাক্ষরাপ করা হয়। উক্ষেচখর্
চর্ষক্ষয়র প্রচর্ লেয যরক্ষখ প্রচর্টি উপক্ষেলায় ১টি কক্ষর FGD সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের আওর্ায় যমাট FGD এর
সংখ্যা চছল ১১x১=১১ টি । প্রচর্টি িলগর্ আক্ষলািিায় (ক) মধ্যম ও র্ড় কৃষক, চর্েক ও এিচেও কমী; (খ) মচহলা
যগাষ্ঠী; (গ) ভূচমহীি, ক্ষুদ্র ও প্ররাচন্তক কৃষক এর্ং প্রকে সংচেষ্ট অন্যান্যক্ষির চিকট হক্ষর্ র্থ্য সংগ্রহ করা হয়।

2.18 মূল র্থ্য সরর্রাহকারীগক্ষণর সাোৎকার (Key Informant Interview- KII)
প্রধাি কার্ বালক্ষয় প্রকে সংচেষ্ট কমবকর্বা, প্রকে এলাকার সংচেষ্ট কমবকর্বা, উপক্ষেলা/যেলা পর্ বাক্ষয়র প্রকে সংচেষ্ট
কমবকর্বা (যেলা চির্ বাহী প্রক্ষকৌর্লী/উপক্ষেলা সহকারী প্রক্ষকৌর্লী), টিএিও, কৃচষ কমবকর্বাক্ষির চিকট হক্ষর্ প্রকে
র্াস্তর্ায়ি সম্পচকবর্ চর্চিন্ন চর্ষক্ষয় আক্ষলািিাপূর্ বক প্রকক্ষের স লর্া ও ব্যথ বর্া চিক্ষয় মর্ামর্ গ্রহণ করা হয়। প্রচর্টি
উপক্ষেলায় ২টি কক্ষর KII অনুচষ্ঠর্ হক্ষয়ক্ষছ। যমাট KII এর সংখ্যা চছল ১১x২=২২ টি।

2.19 স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কমবর্ালা (Local Level Workshop)
র্থ্য সংগ্রহকালীি ২০যর্ মাি ব, ২০১৯ র্াচরক্ষখ রাের্াহী যেলার পুঠিয়া উপক্ষেলায় উপক্ষেলা পচরষি সিাকক্ষে ১টি
স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালার (TOR যমার্াক্ষর্ক) আক্ষয়ােি করা হয়। কমবর্ালায় প্রকক্ষের Stakeholders ও
সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির সক্ষি আক্ষলািিা যমার্াক্ষর্ক র্থ্যাচি সংগ্রহ করা হয়।

2.20 র্থ্য সংগ্রহকারী চিক্ষয়াগ
এ কাক্ষে ১৫ েি র্থ্য সংগ্রহকারী ও ৩ েি সুপারিাইের চিক্ষয়াগ করা হয়। র্থ্য সংগ্রহকারীক্ষির েন্য ১ চিক্ষির
প্রচর্েণ/ওচরক্ষয়ক্ষন্টর্ি কমবসূচির আক্ষয়ােি করা হয়। প্রচর্েণ কমবসূচিক্ষর্ (ক) প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য এর্ং কার্ বক্রম
খ) মূল্যায়ক্ষির উপকরণ, ছক প্রশ্নপত্র (Instrument), (গ) উির িার্ার যশ্রচণ চর্ন্যাস, (ঘ) উির িার্াক্ষক প্রশ্ন করার
ধরণ (ঙ) র্থ্য/ Data সংগ্রক্ষহর পদ্ধচর্ ইর্যাচি চর্ষয় অন্তভূবি চছল।

2.21 প্রশ্নপত্র/যিকচলষ্ট পূর্ ব-পরীো (Pre-test)
প্রকৃর্ র্থ্য সংগ্রক্ষহর পূক্ষর্ ব মূল্যায়ি উপকরণ (প্রশ্নপত্র, যিকচলস্ট) সমূক্ষহর মাঠ পর্ বাক্ষয় পূর্ ব-পরীো (Pre-test) করা
হক্ষয়চছল। প্রশ্নপত্র ও যিকচলস্ট সমূক্ষহর ব্যর্হার উপক্ষর্াচগর্া, পচরমাপ এর্ং উিরিার্ার উপলচব্ধর চর্ষক্ষয় ধারণা
অেবক্ষির েন্য মাঠ পর্ বাক্ষয় পরীো করা হক্ষয়চছল।

2.22 মাি চিয়ন্ত্রণ ও পরীেণ
সুপারিাইোর/প্রধাি র্থ্য সংগ্রহকারী এর্ং অিান্য পরামর্বকগণ র্থ্য সংগ্রক্ষহর সময় মাঠ পচরির্বি কক্ষরক্ষছি। র্থ্য
সংগ্রহকারীক্ষির অর্স্থাি যমার্াইল য াক্ষির মাধ্যক্ষম চিয়চমর্ মচিটচরং কক্ষরক্ষছি এর্ং স্থািীয় প্রর্াসক্ষির সক্ষি
যর্াগাক্ষর্াগ রো কক্ষরক্ষছি। আই.এম.ই.চিক্ষক র্থ্য সংগ্রহকারীক্ষির যমার্াইল য াি িম্বরসহ র্াচলকা সরর্রাহ করা হয়
র্াক্ষর্ কক্ষর আই.এম.ই.চির কমবকর্বাগণ প্রক্ষয়ােি অনুর্ায়ী র্থ্য সংগ্রহকারীক্ষির সক্ষি যর্াগাক্ষর্াগ করক্ষর্ পাক্ষরি। মাঠ
পর্ বাক্ষয় র্থ্য সংগ্রহকারী ও অন্যন্য গক্ষর্ষকক্ষির িাম ও য াি িম্বর, BMDA এর উপক্ষেলা পর্ বাক্ষয় কমবরর্
কমবকর্বাক্ষির যিওয়া হক্ষয়চছল র্াক্ষর্ পরর্র্ীক্ষর্ যর্াগাক্ষর্াগ রো করা র্ায় ও প্রক্ষয়ােিীয় সহায়র্া প্রিাি সহে হয়।
পৃষ্ঠা-15

সংগ্রহকারী কতৃক
ব পূরণকৃর্ প্রশ্নমালা চিয়চমর্ পরীো করা হয় এর্ং যকাি ব্যচর্ক্রম পচরলচের্ হক্ষল র্া র্াৎেচিক
িাক্ষর্ সংক্ষর্াধি করা হয়। কমপক্ষে দ্যই (২) র্র্াংর্ এলাকা পুি:পচরির্বি কক্ষর প্রশ্নমালার সংগৃহীর্ র্থ্যাচি র্ািাই
করা হয়। র্থ্য কচম্পউটাক্ষর চলচপর্দ্ধ করার পূক্ষর্ বই পূরণকৃর্ প্রশ্নমালাসমূহ িাক্ষলািাক্ষর্ র্ািাই র্াছাই করা হয়। চরক্ষপবাট
রাইটিং শুরু করার পূক্ষর্ ব সংগৃহীর্ র্থ্যসমূহ িালিাক্ষর্ র্ািাই র্াছাই করা হয়।

2.23 িাটা এচি, প্রচক্রয়াকরণ, চর্ক্ষেষণ এর্ং প্রচর্ক্ষর্িি প্রণয়ি
মাঠ পর্ বাক্ষয়র র্থ্য সংগ্রহ কার্ বক্রম সুিারুরূক্ষপ সম্পন্ন করার পার্াপাচর্ সংগৃহীর্ র্থ্য কচম্পউটাক্ষর এচি/চর্ক্ষেষক্ষণর
চিচমক্ষি কচম্পউটার যপ্রাগ্রাম বর্চর কক্ষর িাটা এচি সম্পািি করা হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষেক্ষত্র MS Access, FoxPro ইর্যাচি
Software ব্যর্হৃর্ হক্ষয়ক্ষছ। িাটা এচি কার্ ব সম্পািক্ষির পর িাটা চর্ক্ষেষক্ষণর েন্য SPSS যপ্রাগ্রাম ব্যর্হার কক্ষর
িাটা এিালাইচসস করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্ক্ষেচষর্ উপািসমূহ র্র্করা হাক্ষর যটবুলার ক্ষমব ও গ্রা /িাট ব ইর্যাচির মাধ্যক্ষম র্থ্য
উপস্থাপি ও প্রচর্ক্ষর্িি প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ।

gvV Ges Awdm ch©v‡q
DcvË msMÖn

Kw¤úDUvi AšÍfy©³ KiY

WvUv †KvwWs

DcvË hvPvB I m¤úv`bv

DcvË msiÿY

DcvË cÖ‡mwms I we‡kølY

AvDUcyU ˆZwi / wi‡cvwUs

সংগৃহীর্ উপাক্ষির িাটাক্ষর্ে করক্ষণর যলািাট ব
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3 তৃর্ীয় অধ্যায়
প্রকেক্ষর অংগ চিচিক লেযমাত্রা ও অেবি

3.1 ভূচমকা
র্র্বমাি সমীোয় ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূিী (১ম সংক্ষর্াচধর্) প্রকেটির কক্ষম্পাক্ষিন্ট র্া অক্ষির
কার্ বক্রম মূল্যায়ি করা হক্ষয়ক্ষছ। এ অধ্যাক্ষয় কক্ষম্পাক্ষিন্ট গুচলর সামচগ্রক র্াস্তর্ায়ি পচরচস্থচর্র পার্াপাচর্ র্াস্তর্ায়ি
প্রচক্রয়ার উপর মাঠ পর্ বায় যথক্ষক সংগৃহীর্ উপকারক্ষিাগীক্ষির পর্ বক্ষর্েণ চর্ক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকে িকুক্ষমন্ট সংগ্রহ
কক্ষর প্রকক্ষের চর্চিন্ন কক্ষম্পাক্ষিন্ট এর অগ্রগচর্ সম্পক্ষকব ধারণা যিওয়া হক্ষয়ক্ষছ।

3.2 প্রকক্ষের অনুক্ষমািি ও সংক্ষর্াধি
মূল প্রকে ৩০ জুলাই ২০১৩ র্াচরক্ষখ একক্ষিক কতৃক
ব অনুক্ষমাচির্ হয়। প্রকক্ষে এলএলচপ’র সংখ্যা ও র্াচরি পাইক্ষপর
বিঘ বয বৃচদ্ধ, এলএলপচপ স্থাপক্ষির যলাক্ষকর্ি পচরর্র্বি, সার্-মােবি ওয়যার সংখ্যা কমাক্ষিা, মাটি খিক্ষির পচরমাণ
কমাক্ষিা, পাম্প যর্ে বর্রী ইর্যাচি কারক্ষণ প্রকক্ষের ১ম এর্ং সর্ বক্ষর্ষ সংক্ষর্াধি করা হয়। ১ম সংক্ষর্াচধর্ চিচপচপক্ষর্
প্রকক্ষের ব্যয় মূল প্রকে আক্ষপো ১.৪৭% হ্রাস পায়। ১ম সংক্ষর্াচধর্ প্রকে ২৯যর্ য ব্রুয়াচর ২০১৬ র্াচরক্ষখ মািিীয়
কৃচষ মন্ত্রী কতৃক
ব অনুক্ষমাচির্ হয়।
প্রকক্ষের অনুক্ষমাচির্ ব্যয় ও র্াস্তর্ায়ি কাল
অনুক্ষমাচির্ ব্যয়
মূল

১ম সংক্ষর্াচধর্

4১২১.৮৫

৪০৬০.০৮

প্রকৃর্ ব্যয়

র্াস্তর্ায়িকাল

প্রকৃর্
র্াস্তর্ায়িকাল

অচর্ক্রান্ত ব্যয়
(মূল অনুক্ষমাচির্
ব্যক্ষয়র %)

৪০৬০.০৮

জুলাই ২০১৩ –
জুি ২০১৬

জুলাই ২০১৩ –
জুি ২০১৬

(-) ৬১.৭৭
(-) ১.৪৯%

অচর্ক্রান্ত
সময় (মূল
র্াস্তর্ায়ি
কাক্ষলর %)
-

সূত্র: চরিাইেি চিচপচপ, æভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)”

সংক্ষর্াচধর্ এচিচপ র্রাে
(লে টাকায়)

২০১৩-১৪

মূল চিচপচপক্ষর্
আচথ বক সংস্থাি
১০৭৩.৮৫

সর্ বক্ষর্ষ সংক্ষর্াচধর্
চিচপচপক্ষর্ আচথ বক সংস্থাি
৩৯৮.৬০

সংক্ষর্াচধর্
এচিচপক্ষর্ র্রাে
৪০০.০০

২০১৪-১৫

২১৩৫.৪৪

১৭৩০.০১

২০১৫-১৬

৯১২.৫৬
৪১২১.৮৫

আচথ বক র্ছর

অথ ব অর্মুচি

ব্যয়

৪০০.০০

৩৯৮.৬০

১৭৩১.০০

১৭৩১.০০

১৭৩০.০১

১৯৩২.৩৩

১৯৩২.৩২

১৯৩২.৩২

১৯৩১.৪৬

৪০৬০.৯৪

৪০৬৩.৩২

৪০৬৩.৩২

৪০৬০.০৮

সূত্র: চপচসআর- জুি 2016, æভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)”
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সংক্ষর্াচধর্ এচিচপ র্রাে ও লেযমাত্রা অগ্রগচর্
(লে টাকায়)

আচথ বক
র্ছর
২০১৩-১৪

সংক্ষর্াচধর্ র্রাে ও লেযমাত্রা
র্রাে
লেযমাত্রা র্াস্তর্ %
400.00
৪০০.০০
9.84%

৪০০.০০

ব্যয় এর্ং অগ্রগচর্
র্রাে
লেযমাত্রা র্াস্তর্ %
৩৯৮.৬০
৩৯৮.৬০
9.84%

২০১৪-১৫

1731.00

১৭৩১.০০

42.62%

১৭৩১.০০

১৭৩০.০১

১৭৩০.০১

42.62%

২০১৫-১৬

1932.32

১৯৩২.৩২
৪০৬৩.৩২

47.54%
100%

১৯৩২.৩২

১৯৩১.৪৬
৪০৬০.০৮

১৯৩১.৪৬
৪০৬০.০৮

47.54%
100%

অথ ব ছাড়

সূত্র: চপচসআর- জুি 2016, æভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)”

3.3 প্রকক্ষের আচথ বক অগ্রগচর্
অথ ব র্ছর অনুসাক্ষর প্রকক্ষের এচিচপ র্রাে ও প্রকৃর্ ব্যক্ষয়র র্থ্য হক্ষর্ যিখা র্ায় যর্, 2015-16 পবর্ন্ত যমাট এচিচপ
র্রাে চছল 4063.32 লে টাকা এর্ং জুি 2016 পর্ বন্ত যমাট প্রকৃর্ ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ 4060.08 লে টাকা র্া যমাট
র্রাক্ষের 99.92%। সক্ষর্ বাচ্চ এচিচপ র্রাে 1932.32 লে টাকা পাওয়া চগক্ষয়চছল 2015-2016 সাক্ষল এর্ং এর
চর্পরীক্ষর্ ব্যয় হক্ষয়চছল 1931.46 টাকা, র্া ঐ র্ছক্ষরর এচিচপ র্রাক্ষের 99.95%। উক্ষেখ্য, 2013-14 সাক্ষল সর্ বচিম্ন
র্রাে চছল 400.00 লে টাকা এর্ং ব্যয় হক্ষয়চছল 398.60 লে টাকা। আরচিচপচপর সংস্থাি অনুসাক্ষর র্রাক্ষের
র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, আরচিচপচপ র্রাে অনুসাক্ষরই অথ ব ছাড় হক্ষয়ক্ষছ অথ বাৎ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি অথ ব ছাক্ষড়র যকাি
সমস্যা চছল িা।
প্রকক্ষের আচথ বক র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ আরও যিখা র্ায় যর্, ২০১৩-১৪ অথ ব র্ছক্ষর অথ ব ছাড় হক্ষয়চছল ৪০০.০০ লে টাকা
এর্ং পরর্র্ীক্ষর্ ১.৪০ লে টাকা চর ান্ড/য রর্ যিওয়া হক্ষয়চছল র্া পরর্র্ী র্ছক্ষরর র্ণ্টক্ষির সময় যুি করা হক্ষয়চছল।
একইিাক্ষর্, ২০১৪-১৫ এর্ং ২০১৫-১৬ অথ ব র্ছক্ষর র্রাে চছল র্থাক্রক্ষম ১৭৩১.০০ লে টাকা এর্ং ১৯৩২.৩২ লে
টাকা। র্রাক্ষের মধ্য হক্ষর্ র্থাক্রক্ষম, ০.৯৯ লে টাকা এর্ং ০.৮৬ লে টাকা য রর্ যিওয়া হক্ষয়চছল।
3.3.1 প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি সংচেষ্ট কচমটিসমূক্ষহর সুপাচরর্
প্রকে র্থার্থিাক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষির েন্য প্রকে র্াস্তর্ায়ি কচমটি, আন্তঃমন্ত্রণালয় মধ্যর্র্ী মূল্যায়ি কচমটি ও প্রকক্ষের
চস্টয়াচরং কচমটি গঠি করা হয়। উি কচমটি প্রকে র্াস্তর্ায়িকালীি সময় চর্চিন্ন কার্ বক্রম পচরির্বক্ষির মাধ্যক্ষম
প্রক্ষয়ােিীয় সুপাচরর্ প্রিাি কক্ষরি র্া সঠিকিাক্ষর্ র্াস্তর্াচয়র্ হক্ষয়ক্ষছ (পচরচর্ষ্ট-19)।

3.4 প্রকক্ষের সাচর্ বক অর্স্থা
প্রকে যময়াক্ষি অথ বাৎ শুরু হক্ষর্ জুি 2016 পর্ বন্ত অনুক্ষমাচির্ র্রাক্ষের র্র্করা 99.98% অথ ব ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ এর্ং যিৌর্
অগ্রগচর্ হক্ষয়চছল 100%। প্রাপ্ত প্রকে সমাচপ্ত প্রচর্ক্ষর্িি (PCR) অনুর্ায়ী প্রকেটির অিচিচিক র্াস্তর্ এ আচথ বক
অগ্রগচর্ চিক্ষম্ন উক্ষেখ করা হক্ষলা:
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ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্) প্রকে
(লে টাকায়)
ক্রচমক

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23

অক্ষির িাম
রােস্ব
সরর্রাহ ও যসর্া
ভ্রমণ িার্া
যপাক্ষষ্টে
যটচলক্ষ াি
যরচেক্ষের্ি চ
ইক্ষলকচট্রচসটি
যপক্ষটাল ও লুচিক্ষকন্ট
মুদ্রি ও প্রকার্িা
যস্টর্িারী, চসল ও স্টযাম্পস
র্ই ও যপপারস্
প্রিার ও চর্জ্ঞাপি
অচিয়চমর্ শ্রচমক
সম্মািী
মধ্যর্র্ী মূল্যায়ি
কচম্পউটার সামগ্রী
অন্যান্য
বর্ক্ষিচর্ক প্রচর্েণ/চর্ো স র
িিী ও খাল েচরপ
যমরামর্ ও রেণাক্ষর্েণ
গাচড়
অচ স সামগ্রী
উপক্ষমাট: রােস্ব
িার্ল যকচর্ি চপক আপ (২২০০৩০০০ চসচস)
মটর সাইক্ষকল (১০০ চসচস) ক্রয়
েচরপ র্ন্ত্রপাচর্ ও অন্যান্য সামগ্রী
যলক্ষিচলং যমচর্ি
স্টা
ট্রাইপক্ষয়ি যসট
চিচেটাল চেচপএস যমচর্ি
(অোংর্ ও দ্রাচঘমাংর্
চিচির্করক্ষণর েন্য)
কাক্ষরন্ট চমটার (চিচেটাল)
অচ স সামগ্রী
ক্ষটাকচপয়ার
যাি
এয়ার কুলার
কচম্পউটার

একক

সর্ বক্ষর্ষ সংক্ষর্াচধর্ চিচপচপ
লেযমাত্রা
র্াস্তর্
আচথ বক

প্রকৃর্ র্াস্তর্ায়ি
র্াস্তর্

আচথ বক

যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
যথাক
েি 04
চক:চম: 30

4.00
0.40
0.60
1.10
0.70
7.00
0.75
3.85
0.60
4.00
2.00
2.50
5.00
2.00
2.00
19.60
3.50

সংখ্যা

07টি
যথাক

2টি

5.50
2.00
67.10
90.00

2টি

5.50
2.00
66.70
90.00

5টি

8.00

5টি

8.00

2টি
2টি
2টি
01টি

1.00
0.10
0.10
3.00

2টি
2টি
2টি
01টি

1.00
0.10
0.10
3.00

01টি

5.00

01টি

5.00

05টি
04টি
01টি
07টি

7.50
0.80
1.20
4.20

05টি
04টি
01টি
07টি

7.50
0.80
1.20
4.20

সংখ্যা
সংখ্যা

07টি
যথাক

04
30

4.00
0.40
0.60
1.10
0.70
7.00
0.75
3.85
0.60
4.00
2.00
2.50
5.00
2.00
2.00
19.60
3.50
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ক্রচমক
24

25

26
27
28

29
30

অক্ষির িাম
আসর্ার্পত্র ক্রয়
স্টীল আলচমরা
আসর্ার্পত্র
র্ন্ত্রপাচর্ ক্রয়
২ চকউক্ষসক পাওয়ার পাম্প
এলএলচপ
৪ চকউক্ষসক পাওয়ার পাম্প
এলএলচপ
১ চকউক্ষসক এচিয়াল পাম্প
২ চকউক্ষসক সার্মারচসর্ল পাম্প
১০০ যকচিএ ট্রান্স রমার এর্ং
চ টিংস (২টি পল্টুি সাইক্ষট)
১০ যকচি ট্রান্স রমার ও চ টিংস
(এলএলচপ’র েন্য)
ইক্ষলকচট্রক লাইি র্ন্ত্রপাচর্
পল্টুি ও আনুষংচগক র্ন্ত্রপাচর্
২৫০ এমএম ব্যাক্ষসর ইউচপচিচস
পাইপ এর্ং চ টিংস
৩৫০ এমএম ব্যাক্ষসর ইউচপচিচস
পাইপ এর্ং চ টিংস
চ র্া পাইপ এর্ং চ টিংস
লি িারা
ঔষধী এর্ং বৃে িারা
চিমবাণ কাে
খাস-খাড়ী পুি:খিি
সার্ মােবি ওয়যার চিমবাণ
র্াচরি পাইপ লাইি চিমবাণ ২৫০
চম:চম: ব্যাক্ষসর ৬০০-১০০০
চমটার
৩৫০ এমএম ব্যাক্ষসর মূল
চিসচট্রচর্উর্ি লাইি চিমবাণ
পাম্প যর্ি এর্ং পাম্প যর্স ও
চমটার স্টযান্ড
চর্দ্যযৎ লাইি চিমবাণ
আিযন্তরীণ ট্রান্স রমার চিমবাণ
উপক্ষমাট: মূলধি
যমাট (রােস্ব+মূলধি)

সর্ বক্ষর্ষ সংক্ষর্াচধর্ চিচপচপ
লেযমাত্রা
র্াস্তর্
আচথ বক

একক

সংখ্যা

যসট
যসট
যসট
যসট
যসট
যসট
যসট
যসট
যসট
চমটার
চমটার
সংখ্যা
সংখ্যা

সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা

র্াস্তর্

আচথ বক

18টি
যথাক

3.60
2.70

18টি
যথাক

3.60
2.70

95

237.50

95

237.50

12

36.00

12

36.00

10
35
10

25.00
105.00
70.00

10
35
10

25.00
105.00
70.00

117

198.90

117

198.90

117
2
117

409.50
250.00
608.00

117
2
117

409.50
250.00
608.00

10500

420.00

10500

420.00

10000
10,000টি
100000

30.00
23.00
44.00

10000
10,000টি
100000

30.00
23.00
44.00

578.29
306.25
289.50

30
7টি
117টি

577.62
3060.25
289.50

3টি

52.50

3টি

52.50

টি + 67টি

61.75

61.96

121টি
121টি

60.50
60.50
3993.84
4060.94

50টি +
67টি
121টি
121টি

চক:চম: 30
সংখ্যা 7টি
117টি
সংখ্যা
সংখ্যা

প্রকৃর্ র্াস্তর্ায়ি

60.50
60.50
3993.38
4060.08

সূত্র: চপচসআর- জুি 2016, æভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)”
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3.5 প্রকক্ষের আওর্ায় সম্পাচির্ কার্ বক্রম
3.5.1 খাস মোখাল পূণঃখিি
এ প্রকক্ষের অধীক্ষি 30 চক.চম. খাস মোখাল পূণঃখিি করা হক্ষয়ক্ষছ। এই খাক্ষলর সাহাক্ষেই িিী যথক্ষক পাক্ষম্পর িারা
উক্ষিাচলর্ পাচি সঞ্চালি করা হয়। র্ক্ষর্ খাক্ষলর স্থাক্ষি স্থাক্ষি কচুরীপািা ও অন্যান্য েলে উচিি েমাক্ষর্ যিখা যগক্ষছ।
এ গুচল মাক্ষঝ মাক্ষঝ পচরষ্কার করা িরকার। এসর্ েলে উচিি খাক্ষল সঠিকিাক্ষর্ পাচি প্রর্াক্ষহ র্াধা যিয়। প্রকে
ব উপক্ষেলার যহাোিিী পর্ বন্ত 30 চক. চম.
র্াস্তর্ায়ক্ষির পর িারঘাট উপক্ষেলার ইউসু পুর হক্ষর্ পুঠিয়া ও দ্যগাপুর
পূণঃখিক্ষির ক্ষল খাক্ষল পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। ক্ষল অচধকর্র পাচি পাম্প করা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ।
3.5.2 প্রক্ষটকর্ি ওয়াল চিমবাণ
ইউসু পুর-র্পমারা খাক্ষলর শুরুক্ষর্ ইউসু পুর এলাকায় খাক্ষলর দ্য’পার্ চিক্ষয় 1.5চক.চম. প্রক্ষটকর্ি ওয়াল চিমবাি করা
হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষর্ খাক্ষলর পাড় সুরচের্ আক্ষছ। খাক্ষলর শুরুর চিক্ষকর মাটি যর্ক্ষল র্া যর্ক্ষল যিাঁআর্ হওয়ায় এ ধরক্ষণর ওয়াল
চিমবাি অর্যন্ত কার্ বকরী হক্ষয়ক্ষছ। খাক্ষলর যর্ অংক্ষর্ প্রক্ষটকর্ি ওয়াল িাই যসখাক্ষি পাক্ষড়র মক্ষধ্য ইঁদ্যক্ষরর গর্ব পচরলচের্
হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও চকছু চকছু অংক্ষর্ পাক্ষড়র মক্ষধ্য পাচি প্রক্ষর্র্ কক্ষর মাটি আলগা হওয়ার ক্ষল মাটি ধ্বক্ষস পড়ক্ষর্ যিখা
যগক্ষছ। সাধারণর্ঃ খাক্ষলর শুরুর চিক্ষক পাচি যর্র্ী থাকায় এরুপ মাটি ধ্বস হওয়ার ঝচুঁ ক যর্র্ী থাক্ষক। যসেন্য এ অঞ্চক্ষলর
1.5 চক.চম. পাকা করা হক্ষয়ক্ষছ।
3.5.3 সার্-মােবি ওয়যার চিমবাণ
খাক্ষলর চর্চিন্ন স্থাক্ষি যমাট 7টি সার্মােবি ওয়যার চিমবাি করা হক্ষয়ক্ষছ। উক্ষেশ্য হক্ষলা ঐ সর্ স্থাক্ষি খাক্ষলর পাচির
গিীরর্া বৃচদ্ধ কক্ষর এলএলচপর (LLP) সাহাক্ষে সহক্ষেই পাচি উক্ষিালি করা। প্রকে যর্ষ হওয়ার পর যথক্ষক গর্ ৫
র্ছক্ষরর মক্ষধ্য ওয়যাক্ষরর সামক্ষি চকছু চকছু পচল েক্ষম খাক্ষলর র্লার কার্ বকর গিীরর্া কচমক্ষয় য ক্ষলক্ষছ। উি পচল
েমার পচরমাণ সামক্ষির র্ছরগুচলক্ষর্ আরও যর্ক্ষড় র্ার্ার সম্ভার্িা রক্ষয়ক্ষছ। র্াই সময়মর্ এই পচলমাটি অপসারণ করা
িরকার। সাধারণিাক্ষর্ চপছক্ষির ওয়যারগুচলক্ষর্ অক্ষপোকৃর্ কম পচল েমা হক্ষর্ যিখা র্ায়।
3.5.4 চর্চিন্ন েমর্ার এলএলচপ/এচিয়াল যলা-পাম্প স্থাপি
প্রকক্ষের উক্ষেশ্যই হক্ষচ্ছ ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হার কক্ষর র্ক্ষস্য যসি প্রক্ষয়াগ। আর এলএলচপ র্া এচিয়াল যলা পাম্প
ব্যর্হার কক্ষরই সাধারণর্ঃ ভূ-উপচরস্থ পাচি উক্ষিালি করা হয়। এ প্রকক্ষের অধীক্ষি ১ যথক্ষক ৪ চকউক্ষসক েমর্াসম্পন্ন
পাম্প ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। এরুপ পাক্ষম্পর যমাট সংখ্যা 117টি। র্র্বমাক্ষি 117টি পাম্পই িালু অর্স্থায় আক্ষছ। র্ক্ষর্
মাক্ষঝ মাক্ষঝ সামান্য র্াচন্ত্রক ত্রুটি যিখা চিক্ষল র্া সক্ষি সক্ষি যমরামর্ করা হয়। চর্এমচিএ যস িাচয়ত্ব পালি কক্ষর।
ব
যসির্ন্ত্রগুক্ষলার মক্ষধ্য যগািাগাড়ীক্ষর্ 20টি (18টি 2.0 চকউক্ষসক ও 02টি 1.0 চকউক্ষসক); দূগাপুক্ষর
05টি; পুঠিয়ায় 26
টি (20টি 2.0 চকউক্ষসক ও 06 টি 1.0 চকউক্ষসক); িারঘাক্ষট 10 টি; যগামস্তাপুক্ষর 13 টি (11 টি 2.0 চকউক্ষসক ও 02
টি 1.0 চকউক্ষসক); চর্র্গক্ষঞ্জ 01 টি; সাপাহাক্ষর 11 টি (07 টি 4.0 চকউক্ষসক, 04 টি 2.0 চকউক্ষসক); মহাক্ষির্পুক্ষর 10
টি, পত্নীর্লায় 08টি (07 টি 2.0 চকউক্ষসক ও 01 টি 4.0 চকউক্ষসক); ধামমরহাক্ষট 12টি (08 টি 2.0 চকউক্ষসক ও 04টি
4.0 চকউক্ষসক) ও মান্দায় 01 টি স্থাপি করা হক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকক্ষের অধীক্ষি আর যকাি এলএলচপ ও র্াচরি পাইপ স্থাপি
করা হক্ষর্ িা। ির্তি প্রকে গ্রহক্ষণর মাক্ষধ্যক্ষম অচধক সংখ্যক যসির্ন্ত্র স্থাপি করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
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3.5.5 িিীর পাচি পাম্প করার েন্য পন্টুি স্থাপি
িিীক্ষর্ িাসমাি পন্টুি স্থাপি কক্ষর এ্লএলচপ র্চসক্ষয় পাচি পাম্প কক্ষর যসি খাক্ষল পাচি সঞ্চালি এর্ং খাক্ষলর পাচি
পাম্প কক্ষর ভূ-গিবস্থ পাইক্ষপর মাধ্যক্ষম র্া সক্ষলর যেক্ষর্ প্রক্ষয়াগ করা হক্ষচ্ছ। িারঘাট উপক্ষেলার ইউ পুক্ষর পদ্মা িিীক্ষর্
এর্ং যগামস্তাপুর উপক্ষেলার যিৌিালায় মহািন্দা িিীক্ষর্ পন্টুি স্থাপি করা হক্ষয়ক্ষছ। র্র্বমাক্ষি পন্টুি দ্যটি সিল আক্ষছ।
িাসমাি পন্টুি ব্যর্হার কক্ষর পদ্মা িিী হক্ষর্ 40 চকউক্ষসক ও মহািন্দা িিী হক্ষর্ 30 চকউক্ষসক পাচি পাইপ লাইক্ষির
মাধ্যক্ষম িিীর পাচি পুি:খিিকৃর্ খাক্ষল য লা হক্ষচ্ছ। খাল হক্ষর্ ঐ পাচি এলএলচপর মাধ্যক্ষম েচমক্ষর্ সরর্রাহ করা
হক্ষচ্ছ।
3.5.6 বর্দ্যযচর্ক লাইি চিমবাণ
চর্দ্যযক্ষর্র সাহাক্ষে পাম্প িালাক্ষিার েন্য 121টি বর্দ্যযচর্ক লাইি চিমবাি করা হক্ষয়ক্ষছ। এর মক্ষধ্য 117টি এলএলচপ ও
২টি পন্টুি িালাক্ষিার েন্য ব্যর্হৃর্ হক্ষচ্ছ। র্াকী ২টি দূরর্র্ী স্থাক্ষি পাচি সঞ্চালক্ষির েন্য ব্যর্হৃর্ হক্ষচ্ছ। প্রক্ষর্যক
এলএলচপ’র েন্য ১টি কক্ষর চপ্রক্ষপইি চমটার স্থাপি করা হক্ষয়ক্ষছ।
3.5.7 ভূ-গিবস্থ যসি িালা চিমবাণ
খিিকৃর্ খাল যথক্ষক এলএলচপর সাহাক্ষে উক্ষিাচলর্ পাচি সরাসচর ভূ-গিবস্থ পাইক্ষপর মাধ্যক্ষম কৃষক্ষকর েচমক্ষর্ সঞ্চালি
করা হক্ষচ্ছ। অত্র প্রকক্ষের সর্ বত্রই 250 চম.চম. ব্যাক্ষসর ইউচপচিচস পাইপ ব্যর্হার করা হক্ষচ্ছ। এসর্ পাইক্ষপর বিঘ বয
600-1000চম.। ভূ-গিবস্থ পাইপ লাইি ব্যর্হার করায় কাঁিা যসি িালার যিক্ষয় পাচির অপিয় অক্ষিক কক্ষমক্ষছ। ক্ষল
একই পচরমাি উক্ষিাচলর্ পাচি চিক্ষয় অচধক পচরমাি েচমক্ষর্ যসি প্রক্ষয়াগ সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। অথ বাৎ স্কীক্ষমর যসি িের্া
যর্ক্ষড়ক্ষছ।
3.5.8 যসি কাক্ষর্ ব চ র্া পাইপ ব্যর্হার
ভূ-গিবস্থ যসি পাইপ ব্যর্হাক্ষরর যেক্ষত্র কৃষক্ষকর েচমক্ষর্ সুচর্ধামর্ স্থাক্ষি রাইোর স্থাপি কক্ষর যসি প্রিাি করা হয়।
এই রাইোক্ষরর সক্ষি কক্ষিাল িাল্ব থাকায় ইচ্ছামর্ পাচির প্রর্াহ চিয়ন্ত্রণ করা র্ায়। র্াছাড়াও এই রাইোক্ষরর সক্ষি
চ র্া পাইপ ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম পাচির যকাি অপিয় ছাড়াই চিচি বষ্ট েচমক্ষর্ পাচি সঞ্চালি করা সম্ভর্। চর্এমচিএ অত্র
স্কীক্ষম 10000 চমটার চ র্া পাইপ ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম পাচির অপিয় উক্ষেখক্ষর্াগ্যিাক্ষর্ কমাক্ষর্ সেম হক্ষয়ক্ষছ।
3.5.9 পাম্প যসি চিমবাণ
পাম্প এর্ং চপ্রক্ষপইি চমটাক্ষরর সুরোর েন্য চর্এমচিএ উি প্রকক্ষের আওর্ায় 50টি পাম্প যসি চিমবাণ কক্ষরক্ষছ।
র্র্বমাক্ষি এগুচল িালিাক্ষর্ কাে কক্ষর র্াক্ষচ্ছ।
3.5.10 চপ্রক্ষপইি চমটার ব্যর্হার
খাল যথক্ষক যমাট 117টি এলএলচপর সাহাক্ষে এ প্রকক্ষে যসি প্রিাি করা হয়। প্রচর্টি এলএলচপর েন্য 1টি কক্ষর চপ্রক্ষপইি
চমটার ব্যর্হার করা হয়। এই চমটার ব্যর্হার করার ক্ষল পাচির যর্মি সুষ্ঠ ব্যর্হার সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ যর্মিচি অচর্চরি
পাচির চর্ল যথক্ষক কৃষক্ষকরা যরহাই পাক্ষচ্ছ। ক্ষল র্াক্ষির যসি খরিও কক্ষম এক্ষসক্ষছ। কৃষকক্ষির যথক্ষক োিা র্ায় যর্,
চমটার ব্যর্হার করার ক্ষল র্াক্ষির সল উৎপািক্ষি সময়মর্ প্রক্ষয়ােিীয় পাচি পাক্ষচ্ছ।
3.5.11 খালপাক্ষড় লি, র্িে ও ওষচধ বৃে যরাপি
চর্এমচিএ কতৃক
ব পূণঃখিিকৃর্ খাক্ষলর দ্য’পাক্ষর্ যমাট 1.10 লে লি, র্িে ও ওষচধ বৃে যরাপি করা হয় যর্মিআম, োম, আকার্মচণ, চমিজুচর, চিম, অজুবি ইর্যাচি। চকন্তু র্র্বমাক্ষি 85% বৃে চর্দ্যমাি রক্ষয়ক্ষছ। চকছু গাছ যরাপক্ষির
পর মারা র্ায় চকন্তু যসগুক্ষলা আর পূরণ করা হয় চি। র্াছাড়াও গরু-ছাগল র্া অন্য কারক্ষিও অক্ষিক গাছ িষ্ট হক্ষয় যগক্ষছ।
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3.5.12 প্রকক্ষের অধীক্ষি মাছ ও হাঁস িাষ
প্রকক্ষের উক্ষেশ্য যসি, মাছ ও হাঁস িাক্ষষর কথা থাকক্ষলও শুধুমাত্র যসি কাক্ষেই এর কার্ বকাচরর্া সীমার্দ্ধ রক্ষয়ক্ষছ। মাছ
র্া হাঁস িাক্ষষর ব্যাপাক্ষর এখিও যকাি পিক্ষেপ যিওয়া হয়চি।

যগািাগাচড় উপক্ষেলার রাোরামপুর এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাইপ
এর মাধ্যক্ষম পাচি সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ

যগািাগাচড় উপক্ষেলার সুলর্ািগঞ্জ এলাকায় পন্টুক্ষি স্থাচপর্ পাক্ষম্পর
মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাইপ এর মাধ্যক্ষম পাচি সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ

িারঘাট উপক্ষেলার ইউসু পুর এলাকায় পন্টুক্ষি স্থাচপর্ পাক্ষম্পর িালক
এর্ং উপ-সহকারী প্রক্ষকৌর্লীর সাক্ষথ সমীো িক্ষলর সিস্যর মর্ চর্চিময়

যগািাগাচড় উপক্ষেলার যর্র্তলর্লা এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাইপ এর
মাধ্যক্ষম পাচি সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ

যগািাগাচড় উপক্ষেলার সুলর্ািগঞ্জ এলাকায় পন্টুক্ষি স্থাচপর্ পাক্ষম্পর
চর্দ্যযৎ লাইি ঘর

িারঘাট উপক্ষেলার ইউসু পুর এলাকায় পন্টুক্ষি স্থাচপর্ পাক্ষম্পর মাধ্যক্ষম
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ভূ-গিবস্থ পাইপ এর মাধ্যক্ষম পাচি সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ

ইউসু পুর-র্াপমারা খাল পুি:খিক্ষির সাচর্ বক চিত্র

প্রকক্ষের আওর্ায় চিচমবর্ পাম্প ঘর

ইউসু পুর-র্াপমারা খাল পুি:খিক্ষির পূক্ষর্ ব খাক্ষলর চিত্র

যগািাগাচড়স্থ যেঁর্তলর্লা এলাকায় প্রকক্ষের আওর্ায় যসিকৃর্ সলী েচম
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3.6 প্রকক্ষের উক্ষেশ্য অেবি
চিচপচপ অনুর্ায়ী প্রকক্ষের উক্ষেশ্য
র্াস্তর্ অেবি
ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ প্রকক্ষের আওর্ায় প্রকে এলাকায় 30 চক.চম. খাল খিি ও 117টি
পাচির উপর িাপ কমাক্ষিা।
এলএলচপ স্থাপক্ষির মাধ্যক্ষম ভূ-উপচরস্থ পাচির ব্যর্হার বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ।
ক্ষল প্রকেটি র্াস্তর্ায়ক্ষির পক্ষর ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ
এর্ং ভূ-উপচরস্থ পাচির ব্যর্হার বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ প্রায় ৫%।
খাস মো খাল পুল:খিক্ষির মাধ্যক্ষম পাচির প্রকক্ষের আওর্ায় 30 চক.চম. (িারঘাক্ষট 3 চক.চম., পুঠিয়ায় 22.5
ব
ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ করা এর্ং সার্-মােবি চক.চম. ও দূগাপুক্ষর
4.5 চক.চম.) খাস মো খাল পুিঃখিি কক্ষর
ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম যসি কাক্ষে পাচি িারঘাক্ষটর ইউসু পুর ও যগাচর্ন্দপুর, পুঠিয়ার িন্দিপুর, িালুকগাচছ
ব
ধক্ষর রাখা (৩০ চক:চম: মো খাল পুি:খিি ও ছত্রগাছা-1 এর্ং দূগাপুক্ষরর
ছত্রগাছা-2 ও যিৌর্াচড়য়ায় 7টি সার্ও ৭টি সার্-মােবি ওয়যার স্থাপি।
মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম যসি কাক্ষে ব্যর্হাক্ষরর েন্য ভূউপচরস্থ পাচি সংরেণ করা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। পূক্ষর্ ব উি খালটি মক্ষেচছল
র্র্বমাক্ষি 30 চক: খাক্ষল সারা র্ছর 1 যথক্ষক 1.5 চমটার পাচি থাক্ষক।
ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষর মাধ্যক্ষম যসক্ষির এলএলচপ ও র্াচরি পাইপ স্কীম স্থাপক্ষির মাধ্যক্ষম ভূ-উপচরস্থ পাচির
খরি কমাক্ষিা।
চিয়চন্ত্রর্ ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম যসক্ষির খরি কমাক্ষিা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। পূক্ষর্ ব
কাঁিা-িালার মাধ্যক্ষম যসক্ষির পাচির 40% যথক্ষক 45% অপিয়
হক্ষর্া। র্র্বমাক্ষি ভূ-গিবস্থ যসি িালা চিমবাক্ষণর ক্ষল 20% যথক্ষক
30% পাচির অপিয় যরাধ হক্ষয়ক্ষছ। একই সাক্ষথ চিক্ষেক্ষলর পচরর্ক্ষর্ব
চর্দ্যযৎ িাচলর্ যসি পাম্প ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল যসক্ষির খরি প্রায় 45%
কক্ষমক্ষছ।
লি, ওষচধ ও র্িে িারা যরাপক্ষণর প্রকক্ষের আওর্ায় 1.10 লে লি, র্িে ও ওষচধ িারা যর্মিমাধ্যক্ষম অচর্চরি র্িে সম্পি সৃচষ্ট করা আম, োম, আকার্মচণ, চমিজুচর, চিম, অজুবি ইর্যাচি িারাক্ষরাপক্ষণর
এর্ং পচরক্ষর্ক্ষর্র উন্নয়ি সাধি।
মাধ্যক্ষম অচর্চরি র্িেসম্পি সৃচষ্টর ক্ষল পচরক্ষর্ক্ষর্র র্থা েীর্
বর্চিক্ষত্রর উপর ব্যাপক উন্নয়ি হক্ষয়ক্ষছ। উক্ষেখ্য র্র্বমাক্ষি ৮৫% বৃে
চর্দ্যমাি রক্ষয়ক্ষছ।
যর্াক্ষরা, আমি ও আউর্ যমৌসুক্ষম চিয়চন্ত্রর্ প্রকক্ষের আওর্ায় ১১৭টি এলএলচপ, র্াচরি পাইপ, ৩০ চক:চম: খাল
যসক্ষির মাধ্যক্ষম অচর্চরি সল উৎপািি এর্ং ৭টি সার্-মােবি ওয়যার এর মাধ্যক্ষম চিয়চন্ত্রর্ যসক্ষির আওর্ায়
করা।
যর্াক্ষরা, আউর্ ও আমি যমৌসুক্ষম অচর্চরি র্স্য উৎপািি করা হক্ষচ্ছ।
অচর্চরি
সল উৎপািক্ষির মাধ্যক্ষম প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল প্রকে এলাকায় প্রায় 8750 একর েচমক্ষর্
কৃষক্ষকর আথ ব-সামাচেক উন্নয়ি করা।
অচর্চরি 30,000 যম.টি সল উৎপািক্ষির মাধ্যক্ষম কৃষক্ষকর আথ বসামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি সাচধর্ হক্ষয়ক্ষছ।
প্রকে এলাকার চিি মজুর ও প্রাচন্তক প্রকেটি র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল প্রকে এলাকায় িাষার্াি বৃচদ্ধ পাওয়ায়
িাষীক্ষির কমবসংস্থাক্ষির মাধ্যক্ষম আথ-ব স্থািীয় চিিমজুর ও প্রাচন্তক িাচষক্ষির অচর্চরি কমবসংস্থাক্ষির
সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি করা। অচর্চরি মাধ্যক্ষম র্াক্ষির আথ-ব সামাচেক অর্স্থার উন্নচর্ হক্ষয়ক্ষছ।
সল উৎপািক্ষির মাধ্যক্ষম কৃষক্ষকর আথ-ব প্রকক্ষের আওর্ায় প্রায় 10,000 কৃষক লাির্াি হক্ষয়ক্ষছি।
সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি।
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4 ির্তথব অধ্যায়
ক্রয় প্রচক্রয়া পর্ বাক্ষলািিা
4.1 ভূচমকা
পার্চলক প্রচকউরক্ষমন্ট চর্চধ 2006 এর্ং পার্চলক প্রচকউরক্ষমন্ট রুলস 2008 অনুসাক্ষর সরকারী ক্রক্ষয়র স্বচ্ছর্া ও
ের্ার্চিচহর্া চিচির্ করার েন্য এর্ং ক্রয় প্রচক্রয়ায় অংর্গ্রহণ করক্ষর্ ইচ্ছুক প্রাথীক্ষির মক্ষধ্য সর্র্া এর্ং উমুি
প্রচর্ক্ষর্াচগর্া চিচির্ করার েন্য র্াংলাক্ষির্ সরকার কতৃক
ব চপচপআর 2008 প্রণয়ি করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের অধীক্ষি
পণ্য, কার্ ব এর্ং যসর্া ক্রক্ষয়র যেক্ষত্র চপচপআর 2008 অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ চকিা, এর্ং অনুসরণ করা িা হক্ষয় থাকক্ষল
যস র্থ্যও সংগ্রহ করা হয়। চপচপআর 2008 অনুর্ায়ী ক্রয় প্রচক্রয়া সম্পচকবর্ র্থ্যাচি সংগ্রক্ষহর েন্য প্রকে পচরিালক্ষকর
িপ্তর হক্ষর্ æপ্রচকউরক্ষমন্ট যিকচলস্ট অনুর্ায়ী র্থ্য সংগ্রহ করা হয় এর্ং প্রকে পচরিালক্ষকর অচ স পচরির্বিকাক্ষল
সংচেষ্ট িকুক্ষমন্ট আরও চিচর্ড়িাক্ষর্ পচরো-চিরীো করা হয়। প্রকক্ষের আওর্াধীি যমাট 24টি যটন্ডার এর আওর্ায়
109টি লক্ষটর মাধ্যক্ষম ক্রয় প্রচক্রয়া সম্পাচির্ হক্ষয়ক্ষছ। যর্খাক্ষি লক্ষটর সক্ষর্ বাচ্চ মূল্য চছল 2 যকাটি 69 লে টাকা এর্ং
সর্ বচিম্ন মূল্য চছল 25 লে টাকা। এক্ষেক্ষত্র প্রিার্ মূল্যায়ি সমীো িল র্াক্ষেক্ষটর স্তর (উচ্চ, মাঝাচর ও চিম্ন) অনুসাক্ষর
6টি প্যাক্ষকক্ষের ক্রয় প্রচক্রয়া মূল্যায়ি কক্ষরি। সমীেকগণ ক্রয় পদ্ধচর্ চিচি বষ্ট যিকচলস্ট এর মাধ্যক্ষম ক্রয় সংক্রান্ত র্থ্য
পচরর্ীেণ ও র্ািাই কক্ষরি।

4.2 খাস খাল-খাচড় পুি:খিি
প্যাক্ষকে িং চর্এমচিএ/প্রকা/রাে (ওয়বাকস)-18/2014-15, র্াচরখ: 13-08-2014 চির্ বািি করা হয়। প্যাক্ষকেটির
ধরণ কার্ বক্রয়। িরপত্র অনুর্ায়ী প্যাক্ষকক্ষের িাম খাস খাল খাচড় পুিঃখিি কাে (পচরচর্ষ্ট-9)।
1) িরপত্র আহর্াি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ এই প্যাক্ষকক্ষে একটি লট চছল এর্ং ক্রয় পদ্ধচর্ চছল এলটিএম। িরপত্রটি
16/08/2014 র্াচরক্ষখ বিচিক আমাক্ষির সময় এর্ং 15/08/2014 র্াচরক্ষখ ঢাকা চট্রচর্উি এ প্রকাচর্র্
হক্ষয়চছল (ক্ষপপার কাটিং সংযুি)। িরপত্রটি 1 যকাটি টাকার উক্ষধ্বব হওয়ায় 26/8/2014 র্াচরক্ষখ চসচপটিইউ
এর ওক্ষয়র্ সাইক্ষট র্া প্রকার্ করা হয়। র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।
2) িরপত্র িাচখল সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র িাচখক্ষলর র্াচরখ চছল 17/09/2014। িরপত্র চর্ক্রয় করা হক্ষয়চছল
1479টি এর্ং িরপত্র েমা পক্ষড়চছল 1479টি। উক্ষেখ্য, Responsive ির িার্ার সংখ্যা চছল 1479টি। যকাি
রকম পুি:িরপত্র আহর্াি করা হয়চি।
3) িরপত্র উমুিকরণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ 3 েি সিস্য সমন্বক্ষয় িরপত্র উমুি কচমটি গঠির্ হক্ষয়চছল
এর্ং উমুি করক্ষণর সময় 3 (চর্ি) েি সিস্যই উপচস্থর্ চছক্ষলি। িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি হক্ষর্ 1 েি সিস্যক্ষক
িরপত্র উমুি করণ কচমটিক্ষর্ অন্তভূবি করা হক্ষয়চছল এর্ং িরপত্র মূল্যায়ি কচমটিক্ষর্ চিেস্ব িপ্তক্ষরর র্াইক্ষর
অন্য িপ্তর হক্ষর্ 01 েিক্ষক অন্তভূবি করা হক্ষয়চছল। িরপত্রটি 25/09/2014 র্াচরক্ষখ চূড়ান্তিাক্ষর্ অনুক্ষমাচির্
হক্ষয়চছল। যিচলক্ষগর্ি অর্ চ ন্যািচর্য়াল পাওয়ার অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃপব ে কতৃক
ব িরপত্রটি অনুক্ষমাচির্
হক্ষয়চছল, র্া চপচপআর 2008 এর সংক্ষি সংগচর্পূণ ব।
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4) কার্ বাক্ষির্ প্রিাি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি ঠিকািাচর প্রচর্ষ্ঠাি যমসাস ব াচরয়া এন্টারপ্রাইে
যহক্ষর্ম খাি রাের্াহীক্ষক উি কাক্ষের েন্য চিযুি কক্ষর। যিাটিচ ক্ষকর্ি অর্ অযাওয়াি ব 1/11/2014 র্াচরক্ষখ
োরী করা হক্ষয়চছল। উক্ষেখ্য, ইচিচর্য়াল যটন্ডার িযাচলচিটি চপচরয়ি এর মক্ষধ্য কিাক্ট এওয়ািব করা হক্ষয়চছল
র্ার প্রাক্কচলর্ মূল্য চছল 23,36,600.00 টাকা। উদ্ধৃর্ ির চছল 22,19,774.00 টাকা এর্ং চুচি মূল্য চছল
22,19,774.00 টাকা। চুচি অনুর্ায়ী কােটি যর্ষ করার র্াচরখ চছল 16/6/2015 এর্ং র্াস্তক্ষর্ সমাপ্ত
হক্ষয়চছল 10/6/2015। কােটি মূল ঠিকািার অথ বাৎ চর্চি শুরুক্ষর্ কােটি যপক্ষয়চছক্ষলি চর্চিই কােটি সমাপ্ত
কক্ষরচছক্ষলি।

যমাঃ র্চরফুল হক, চির্ বাহী প্রক্ষকৌর্লী, চর্এমচিএ, রাের্াহী চরচেয়ি
সমীো িক্ষলর সিস্য েিার্ ি. এআরএম মমর্ােউচেিক্ষক
পুিঃখিিকৃর্ খাক্ষলর চর্চিন্ন এলাকা ঘুক্ষর যিখাক্ষচ্ছি।

5) িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপক্ষত্র গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ
যিখা র্ায় যর্, িরপত্র প্রচক্রয়া যথক্ষক যকাি পর্ বাক্ষয় যকাি ধরক্ষির সমস্যা র্া অচিয়ম হয়চি। এ ব্যাপাক্ষর র্থ্য
অনুসন্ধাক্ষি যিখা র্ায় যর্, যকউ যকাি ধরক্ষির অচিয়ক্ষমর অচিক্ষর্াগও িাক্ষয়র কক্ষরচি।

4.3 পাম্প ঘর ও পাম্প যর্ে চিমবাণ
প্যাক্ষকে িং চর্এমচিএ/প্রকা/রাে(ওয়াকবস)-60/2015-16, র্াচরখ 17/12/2015 চির্ বািি করা হয়। প্যাক্ষকেটির
ধরণ কার্ বক্রয়। িরপত্র অনুর্ায়ী প্যাক্ষকক্ষের িাম পাম্প ঘর ও পাম্প যর্ে চিমবাণ কাে (পচরচর্ষ্ট-10)।
1) িরপত্র আহর্াি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ এই প্যাক্ষকক্ষে 5টি লট চছল এর্ং এর ক্রয় পদ্ধচর্ চছল এলটিএম। িরপত্রটি
21/12/2015 র্াচরক্ষখর বিচিক েির্া এর্ং The Financial Express এ প্রকাচর্র্ হক্ষয়চছল (ক্ষপপার
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কাটিং সংযুি)। িরপত্রটি 1 (এক) যকাটি টাকার উক্ষধ্বব িা হওয়ায় চসচপটিইউ এর ওক্ষয়র্ সাইক্ষট প্রকার্ করা
হয় িাই, র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।
2) িরপত্র িাচখল সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র িাচখক্ষলর র্াচরখ চছল 18/1/2016। সর্ বক্ষমাট 203টি িরপত্র চর্ক্রয়
করা হক্ষয়চছল এর্ং 203টি চর্ক্রয়কৃর্ িরপক্ষত্রর মক্ষধ্য পরর্র্ীক্ষর্ 203টি িরপত্রই েমা পক্ষড়চছল। উক্ষেখ্য
Responsive িরিার্ার সংখ্যা চছল 203 েি। র্াই যকাি রকম পুি:িরপত্র আহর্াি করা হয়চি।
3) িরপত্র উমুি করণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ চর্ি েি সিস্য সমন্বক্ষয় িরপত্র উমুি কচমটি গঠির্ হক্ষয়চছল
এর্ং িরপত্র উমুি করক্ষণর সময় 3 (চর্ি) েি সিস্য উপচস্থর্ চছক্ষলি। িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি হক্ষর্ 1 েি
সিস্য উমুিকরণ কচমটিক্ষর্ অন্তভুবি করা হক্ষয়চছল এর্ং িরপত্র মুল্যায়ি কচমটিক্ষর্ চিেস্ব িপ্তক্ষরর র্াচহক্ষর
অন্য িপ্তর হক্ষর্ 01 েি সিস্য অন্তভুবি চছক্ষলি। িরপত্রটি 26/01/2016 র্াচরক্ষখ চূড়ান্তিাক্ষর্ অনুক্ষমাচির্
হক্ষয়চছল। িরপত্রটি যিচলক্ষগর্ি অর্ চ ন্যািচর্য়াল পাওয়ার অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃপব ে কতৃক
ব অনুক্ষমাচির্
হক্ষয়চছল, র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।

প্রকক্ষের আওর্ায় চিচমবর্ পাম্প ঘর
4) কার্ বাক্ষির্ প্রিাি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি ঠিকািাচর প্রচর্ষ্ঠাি যমাঃ চর্হার্উচেি, পর্া,
রাের্াহীক্ষক উি কাক্ষের েন্য চিযুি কক্ষর। যিাটিচ ক্ষকর্ি অর্ অযাওয়ািব 2/2/2016 র্াচরক্ষখ োচর করা
হক্ষয়চছল। উক্ষেখ্য, ইচিচর্য়াল যটন্ডার িযাচলচিটি চপচরয়ি এর মক্ষধ্যই চুচি অযাওয়ািব করা হক্ষয়চছল, র্ার
প্রাক্কচলর্ মূল্য চছল 9,21,575.04 টাকা, উদ্ধৃর্ ির চছল 8,75,496.28 টাকা এর্ং র্ার চুচি মূল্য চছল
8,75,496.28 টাকা। চুচি অনুর্ায়ী কাে যর্ষ করার র্াচরখ চছল 17/05/2016 এর্ং র্াস্তক্ষর্ কােটি যর্ষ
হক্ষয়চছল 10/5/2016 র্াচরক্ষখ। উক্ষেখ্য যর্, কােটি মূল ঠিকািার অথ বাৎ চর্চি শুরুক্ষর্ কােটি যপক্ষয়চছক্ষলি
চর্চিই কােটি সমাপ্ত কক্ষরচছক্ষলি।
5) িরপক্ষত্রর গ্রহণক্ষর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্তঃ িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত র্থ্য উপাি চর্ক্ষেষক্ষণ
যিখা র্ায় যর্, িরপত্র প্রচক্রয়ার যকাি পর্ বাক্ষয়ই যকাি ধরক্ষণর অচিয়ম হয়চি। এ ব্যাপাক্ষর অনুসন্ধাক্ষি যিখা র্ায়
যর্, যকউ যকাি প্রকার অচিয়ক্ষমর অচিক্ষর্াগও িাক্ষয়র কক্ষরচি।

4.4 যলাচল ট পাম্প ক্রয়
প্যাক্ষকে িং চর্এমচিএ/প্রকা/রাে(গুিস)-01/2014-15, র্াচরখ 08/07/2014 চির্ বািি করা হয়, র্ার ধরণ মালামাল
ক্রয়। িরপত্র অনুর্ায়ী প্যাক্ষকক্ষের িাম 2.00 চকউক্ষসক যলাচল ট পাম্প ক্রয় (পচরচর্ষ্ট-11)।
পৃষ্ঠা-28

1) িরপত্র আহর্াি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ এই প্যাক্ষকে একটি লট চছল, এর্ং এর ক্রয় পদ্ধচর্ চছল ওক্ষপি যটন্ডাচরং
যমথি। িরপত্রটি 10/07/2014 র্াচরক্ষখর বিচিক সাি সাইি ও বিচিক খর্র এর্ং 9/7/2014 র্াচরক্ষখর
The New Age এ প্রকাচর্র্ হক্ষয়চছল। িরপত্রটি 1 (এক) যকাটি টাকার উক্ষধ্বব হওয়ায় চসচপটিইউ এর
ওক্ষয়র্ সাইক্ষট প্রকার্ করা হক্ষয়চছল র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব (ক্ষটন্ডার আহর্াক্ষির যপপারটি
সংযুি)।
2) িরপত্র িাচখল সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র িাচখক্ষলর র্াচরখ চছল 25/8/2014। িরপত্র চর্ক্রয় হক্ষয়চছল 4টি এর্ং
চর্চক্রর্ িরপক্ষত্রর 4টিই েমা হক্ষয়চছল। উক্ষেখ্য, Responsive িরিার্ার সংখ্যা চছল 03 েি। র্াই যকাি
রকম পুি:িরপত্র আহর্াি করা হয়চি।
3) িরপত্র উমুি করা ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ চর্ি েি সিস্য সমন্বক্ষয় িরপত্র উমুিকরণ কচমটি গঠির্
হক্ষয়চছল এর্ং িরপত্র উমুি করার সময় 3 েি সিস্যই উপচস্থর্ চছক্ষলি। িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি হক্ষর্
1 েি সিস্যক্ষক িরপত্র উমুি করণ কচমটিক্ষর্ অন্তভুবি করা হক্ষয়চছল এর্ং িরপত্র মূল্যায়ি কচমটিক্ষর্
চিেস্ব িপ্তক্ষরর র্াইক্ষর অন্য িপ্তর হক্ষর্ 1 েি সিস্য অন্তভুবি চছক্ষলি। মূল্যায়ি যর্ক্ষষ র্থার্থ কতৃপব ে
হক্ষর্ 16/10/2014 র্াচরক্ষখ িরপত্রটি চূড়ান্তিাক্ষর্ অনুক্ষমাচির্ হক্ষয়চছল। িরপত্র যিচলক্ষগর্ি অর্
চ ন্যািচর্য়াল পাওয়ার অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃপব ে কতৃক
ব অনুক্ষমাচির্ হক্ষয়চছল, র্া চপচপআর 2008 এর
সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।

প্রকক্ষের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ এলএলচপ
4) কার্ বাক্ষির্ প্রিাি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি ঠিকািাচর প্রচর্ষ্ঠাি চসগমা ইচঞ্জচিয়াস ব উিরা,
ঢাকাক্ষক উি কাক্ষের েন্য চিযুি কক্ষর। যিাটিচ ক্ষকর্ি অর্ অযাওয়াি ব 9/12/2014 র্াচরক্ষখ োচর করা
হক্ষয়চছল। উক্ষেখ্য, ইচিচর্য়যাল যটন্ডার িযাচলচিটি চপচরয়ি এর মক্ষধ্যই কিাক্ট অযাওয়ািব যিওয়া হক্ষয়চছল,
র্ার যটন্ডার প্রাক্কচলর্ মূল্য চছল 3,00,00,000.00 (চর্ি যকাটি) টাকা, উদ্ধৃর্ ির চছল 2,69,00,000.00
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টাকা এর্ং র্ার চুচি মূল্য চছল 2,69,00,000.00 টাকা। চুচি অনুর্ায়ী কাে যর্ষ করার র্াচরখ চছল
28/3/2015 এর্ং র্াস্তক্ষর্ কাে সমাপ্ত হক্ষয়চছল 28/3/2015 র্াচরখ। কােটি মূল ঠিকািার অথ বাৎ প্রথম
কার্ বাক্ষির্ প্রাপ্ত ঠিকািার কতৃক
ব সমাপ্ত হক্ষয়চছল।
5) িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত র্থ্য উপাি
চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, িরপত্র প্রচক্রয়া করক্ষণর যকাি পর্ বাক্ষয় যকাি অচিয়ম হয়চি। এ ব্যাপাক্ষর র্থ্য
অনুসন্ধাক্ষি যিখা র্ায় যর্ যকউ যকাি প্রকার অচিয়ক্ষমর অচিক্ষর্াগ িাক্ষয়র কক্ষরচি।

4.5 ইউচপচিচস পাইপ লাইি চিমবাণ
প্যাক্ষকে িং চর্এমচিএ/প্রকা/রাে(ওয়াকবস)07/2015-16 র্াচরখ 17/08/2015 চির্ বািি করা হয় র্ার ধরণ
কার্ বক্রয়। িরপত্র অনুর্ায়ী প্যাক্ষকে এর িাম 250 চম:চম: িায়া ইউচপচিচস পাইপ লাইি চিমবাণ কাে (পচরচর্ষ্ট-12)।
1) িরপত্র আহর্াি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ এই িরপত্র 3টি প্যাক্ষকক্ষে 24টি লট চছল এর্ং এর ক্রয় পদ্ধচর্ চছল এলটিএম
িরপত্রটি 21/08/2015 র্াচরক্ষখ বিচিক খর্র এর্ং যিইচল অর্োরিাক্ষর প্রকাচর্র্ হক্ষয়চছল (যপপার কাটিং
সংযুি)। িরপত্রটি 1 (এক) যকাটি টাকার উক্ষধ্বব হওয়ায় চসচপটিইউ এর ওক্ষয়র্ সাইক্ষট প্রকার্ করা হক্ষয়চছল।
র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।
2) িরপত্র িাচখল সংক্রান্তঃ িরপত্র িাচখক্ষলর র্াচরখ চছল 15/09/2015, িরপত্র চর্ক্রয় করা হক্ষয়চছল 2494টি
এর্ং চর্চক্রর্ িরপক্ষত্রর মক্ষধ্য েমা পক্ষরচছল 2494টি। উক্ষেখ্য, Responsive িরিার্ার সংখ্যা চছল
2491টি। র্াই যকাি রকম পুি:িরপত্র আহর্াি করা হয়চি।
3) িরপত্র উমুিকরণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ চর্ি েি সিস্য সমন্বক্ষয় িরপত্র উমুি কচমটি গঠির্ হক্ষয়চছল
এর্ং িরপত্র উমুি করক্ষণর সময় চর্ি েি সিস্যই উপচস্থর্ চছক্ষলি। িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি যথক্ষক এক েি
সিস্যক্ষক িরপত্র উমুিকরণ কচমটিক্ষর্ অন্তভুবি করা হক্ষয়চছল এর্ং িরপত্র মূল্যায়ি কচমটিক্ষর্ চিেস্ব িপ্তক্ষরর
র্াইক্ষর অন্য িপ্তর হক্ষর্ 01 েি সিস্য অন্তভুবি চছক্ষলি। িরপত্রটি 6/10/2015 র্াচরক্ষখ চূড়ান্তিাক্ষর্ অনুক্ষমাচির্
হক্ষয়চছল। িরপত্র যিচলক্ষগর্ি অর্ চ ন্যািচর্য়াল পাওয়ার অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃপব ে কতৃক
ব অনুক্ষমাচির্
হক্ষয়চছল, র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।
4) কার্ বাক্ষির্ প্রিাি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি ঠিকািাচর প্রচর্ষ্ঠাি যমসাস ব যর্াহরা এন্টারপ্রাইে
মচহষকুন্ড, যমাহিপুর, রাের্াহীক্ষক উি কাক্ষের েন্য চিযুি কক্ষর। যিাটিচ ক্ষকর্ি অর্ অযাওয়ািব
11/10/2015 র্াচরক্ষখ োচর করা হক্ষয়চছল। উক্ষেখ্য যর্, ইচিচর্য়যাল যটন্ডার িযাচলচিটি চপচরয়ক্ষির মক্ষধ্যই
কিাক্ট অযাওয়ািব করা হক্ষয়চছল, র্ার যটন্ডার প্রাক্কচলর্ মূল্য চছল 5,69,053.00 টাকা, উদ্ধৃর্ ির চছল
5,41,550.00 টাকা এর্ং চুচি মূল্য 5,41,550.00 টাকা। চুচি অনুর্ায়ী কাে যর্ষ করার র্াচরখ চছল
01/1/2016 এর্ং র্াস্তক্ষর্ কাে সমাপ্ত হক্ষয়চছল 23/12/2015 র্াচরখ। কােটি মূল ঠিকািার অথ বাৎ প্রথম
কার্ বাক্ষির্ প্রাপ্ত ঠিকািার কতৃক
ব সমাপ্ত হক্ষয়চছল।
5) িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত র্থ্য উপাি
চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, িরপত্র প্রচক্রয়াকরক্ষণর যকাি পর্ বাক্ষয়ই যকাি ধরক্ষির অচিয়ম হয়চি। এ ব্যাপাক্ষর র্থ্য
অনুসন্ধাক্ষি যিখা র্ায় যর্, যকউ যকাি প্রকার অচিয়ক্ষমর অচিক্ষর্াগও িাক্ষয়র কক্ষরচি।
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4.6 ওিারক্ষহি সঞ্চালি লাইি চিমবাণ ও ট্রান্স রমার স্থাপি
প্যাক্ষকে িং চর্এমচিএ/প্রকা/রাে(ওয়াকবস)71/2014-15 র্াচরখ 09/12/2014 চির্ বািি করা হয় র্ার ধরণ কার্ বক্রয়।
িরপত্র অনুর্ায়ী প্যাক্ষকে এর িাম 11 যকচি ও 0.40 যকচি ওিারক্ষহি সঞ্চালি লাইি চিমবাণ কাে ও ট্রান্স রমার
স্থাপি (পচরচর্ষ্ট-13)।
1) িরপত্র আহর্াি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ এই এই প্যাক্ষকক্ষে 03টি লট চছল এর্ং এর ক্রয় পদ্ধচর্ চছল এলটিএম।
িরপত্রটি 26/12/2014 র্াচরক্ষখ বিচিক েির্া এর্ং বিচিক সািসাইি পচত্রকায় এর্ং 03/01/2015 র্াচরক্ষখ
যিইচল অর্োরিাক্ষর প্রকাচর্র্ হক্ষয়চছল (যপপার কাটিং সংযুি)। িরপত্রটি 1 (এক) যকাটি টাকার চিক্ষম্ন
হওয়ায় চসচপটিইউ এর ওক্ষয়র্ সাইক্ষট প্রকার্ করা হয় চি র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।
2) িরপত্র িাচখল সংক্রান্তঃ িরপত্র িাচখক্ষলর র্াচরখ চছল 07/01/2015, িরপত্র চর্ক্রয় করা হক্ষয়চছল 41টি এর্ং
চর্চক্রর্ িরপক্ষত্রর মক্ষধ্য েমা পক্ষরচছল 41টি। উক্ষেখ্য, Responsive িরিার্ার সংখ্যা চছল 41 েি। র্াই
যকাি রকম পুি:িরপত্র আহর্াি করা হয়চি।
3) িরপত্র উমুিকরণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ চর্ি েি সিস্য সমন্বক্ষয় িরপত্র উমুি কচমটি গঠির্ হক্ষয়চছল
এর্ং িরপত্র উমুি করক্ষণর সময় চর্ি েি সিস্যই উপচস্থর্ চছক্ষলি। িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি যথক্ষক এক েি
সিস্যক্ষক িরপত্র উমুিকরণ কচমটিক্ষর্ অন্তভুবি করা হক্ষয়চছল এর্ং িরপত্র মূল্যায়ি কচমটিক্ষর্ চিেস্র্ িপ্তক্ষরর
র্াইক্ষর অন্য িপ্তর হক্ষর্ এক েি সিস্য অন্তভুবি চছক্ষলি। িরপত্রটি 8/01/2015 র্াচরক্ষখ চূড়ান্তিাক্ষর্
অনুক্ষমাচির্ হক্ষয়চছল। িরপত্র যিচলক্ষগর্ি অর্ চ ন্যািচর্য়াল পাওয়ার অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃপব ে কতৃক
ব
অনুক্ষমাচির্ হক্ষয়চছল, র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।
4) কার্ বাক্ষির্ প্রিাি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি ঠিকািাচর প্রচর্ষ্ঠাি যমসাস ব এিচর্ এন্টারপ্রাইে
িাসমারী, রাের্াহীক্ষক উি কাক্ষের েন্য চিযুি কক্ষর। যিাটিচ ক্ষকর্ি অর্ অযাওয়ািব 13/01/2015 র্াচরক্ষখ
োচর করা হক্ষয়চছল। উক্ষেখ্য, ইচিচর্য়যাল যটন্ডার িযাচলচিটি চপচরয়ক্ষির মক্ষধ্যই কিাক্ট অযাওয়ািব করা
হক্ষয়চছল, র্ার যটন্ডার প্রাক্কচলর্ মূল্য চছল 4,56,028.00 টাকা, উদ্ধৃর্ ির চছল 4,33,227.00 টাকা এর্ং
র্ার চুচি মূল্য 4,33,227.00 টাকা। চুচি অনুর্ায়ী কাে যর্ষ করার র্াচরখ চছল 25/03/2015 এর্ং
র্াস্তক্ষর্ কাে সমাপ্ত হক্ষয়চছল 22/03/2015 র্াচরখ। কােটি মূল ঠিকািার অথ বাৎ প্রথম কার্ বাক্ষির্ প্রাপ্ত
ঠিকািার কতৃক
ব সমাপ্ত হক্ষয়চছল।

প্রকক্ষের আওর্ায় স্থাচপর্ ওিারক্ষহি সঞ্চালি লাইি চিমবাণ ও ট্রান্স রমার স্থাপি ও কচমর্চিং
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5) িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত র্থ্য উপাি
চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, িরপত্র প্রচক্রয়া করক্ষণর যকাি পর্ বাক্ষয় যকাি ধরক্ষির অচিয়ম হয়চি। এ ব্যাপাক্ষর র্থ্য
অনুসন্ধাক্ষি যিখা র্ায় যর্ যকউ যকাি প্রকার অচিয়ক্ষমর অচিক্ষর্াগও িাক্ষয়র কক্ষরচি।

4.7 আনুষচিক মালামাল সরর্রাহ সহ পণ্টুি স্থাপি এর্ং কচমর্চিং
প্যাক্ষকে িং চর্এমচিএ/প্রকা/রাে(গুিস্)70/2014-15 র্াচরখ 08/12/2014 চির্ বািি করা হয় র্ার ধরণ কার্ বক্রয়।
িরপত্র অনুর্ায়ী প্যাক্ষকে এর িাম আনুষচিক মালামাল সরর্রাহ সহ পণ্টুি স্থাপি এর্ং কচমর্চিং কাে (পচরচর্ষ্ট14)।
1) িরপত্র আহর্াি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ এই প্যাক্ষকক্ষে 01টি লট চছল এর্ং এর ক্রয় পদ্ধচর্ চছল ওটিএম। িরপত্রটি
10/12/2014 র্াচরক্ষখ বিচিক খর্র এর্ং 09/12/2014 র্াচরক্ষখ যিইচল অর্েবারিার ও বিচিক যসািাচল
সংর্াক্ষি প্রকাচর্র্ হক্ষয়চছল (যপপার কাটিং সংযুি)। িরপত্রটি 1 (এক) যকাটি টাকার চিক্ষম্ন হওয়ায় চসচপটিইউ
এর ওক্ষয়র্ সাইক্ষট প্রকার্ করা হয়চি, র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।
2) িরপত্র িাচখল সংক্রান্তঃ িরপত্র িাচখক্ষলর র্াচরখ চছল 24/24/2014, িরপত্র চর্ক্রয় করা হক্ষয়চছল 02টি এর্ং
চর্চক্রর্ িরপক্ষত্রর মক্ষধ্য েমা পক্ষরচছল 02টি। উক্ষেখ্য, Responsive িরিার্ার সংখ্যা চছল 02টি। র্াই
যকাি রকম পুি:িরপত্র আহর্াি করা হয়চি।
3) িরপত্র উমুিকরণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ চর্ি েি সিস্য সমন্বক্ষয় িরপত্র উমুি কচমটি গঠির্ হক্ষয়চছল
এর্ং িরপত্র উমুি করক্ষণর সময় চর্ি েি সিস্যই উপচস্থর্ চছক্ষলি। িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি যথক্ষক এক েি
সিস্যক্ষক িরপত্র উমুিকরণ কচমটিক্ষর্ অন্তভুবি করা হক্ষয়চছল এর্ং িরপত্র মূল্যায়ি কচমটিক্ষর্ চিেস্ব িপ্তক্ষরর
র্াচহক্ষর অন্য িপ্তর হক্ষর্ এক েি সিস্য অন্তভুবি চছক্ষলি। িরপত্রটি 1/01/2015 র্াচরক্ষখ চূড়ান্তিাক্ষর্
অনুক্ষমাচির্ হক্ষয়চছল। িরপত্র যিচলক্ষগর্ি অর্ চ ন্যািচর্য়াল পাওয়ার অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃপব ে কতৃক
ব
অনুক্ষমাচির্ হক্ষয়চছল, র্া চপচপআর 2008 এর সাক্ষথ সংগচর্পূণ ব।

প্রকক্ষের আওর্ায় পণ্টুি স্থাপি এর্ং কচমর্চিং
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4) কার্ বাক্ষির্ প্রিাি সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপত্র মূল্যায়ি কচমটি ঠিকািাচর প্রচর্ষ্ঠাি যমসাস ব যসার্হাি র্ীপ চর্র্ল্বাস,
যকরািীগঞ্জক্ষক উি কাক্ষের েন্য চিযুি কক্ষর। যিাটিচ ক্ষকর্ি অর্ অযাওয়াি ব 05/01/2015 র্াচরক্ষখ োচর
করা হক্ষয়চছল। উক্ষেখ্য যর্, ইচিচর্য়যাল যটন্ডার িযাচলচিটি চপচরয়ি এর মক্ষধ্যই কিাক্ট অযাওয়ািব করা
হক্ষয়চছল, র্ার যটন্ডার প্রাক্কচলর্ মূল্য চছল 59,74,187.00 টাকা, উদ্ধৃর্ ির চছল 55,55,766.00 টাকা এর্ং
র্ার চুচি মূল্য 55,55,766.00 টাকা। চুচি অনুর্ায়ী কাে যর্ষ করার র্াচরখ চছল 25/06/2015 এর্ং
র্াস্তক্ষর্ কাে সমাপ্ত হক্ষয়চছল 20/06/2015 র্াচরক্ষখ। কােটি মূল ঠিকািার অথ বাৎ প্রথম কার্ বাক্ষির্ প্রাপ্ত
ঠিকািার কতৃক
ব সমাপ্ত হক্ষয়চছল।
5) িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত বৃিান্তঃ িরপক্ষত্রর গ্রহণ যর্াগ্যর্া ও স্বচ্ছর্া সংক্রান্ত র্থ্য উপাি
চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, িরপত্র প্রচক্রয়া করক্ষণর যকাি পর্ বাক্ষয় যকাি ধরক্ষির অচিয়ম হয়চি। এ ব্যাপাক্ষর র্থ্য
অনুসন্ধাক্ষি যিখা র্ায় যর্, যকউ যকাি প্রকার অচিয়ক্ষমর অচিক্ষর্াগও িাক্ষয়র কক্ষরচি।

4.8 যিৌর্ কাক্ষের গুণগর্মাি পর্ বাক্ষলািিা
প্রিার্ মূল্যায়ি সমীো িল সম্পাচির্ কাক্ষের গুণগর্ মাি র্ািাইক্ষয়র েন্য মাঠ পর্ বাক্ষয় সক্ষরেচমক্ষি সম্পাচির্ কাে
পর্ বক্ষর্েণ কক্ষরক্ষছি। প্রকে কমবকর্বাগক্ষণর সাক্ষথ চর্ক্ষর্ষ কক্ষর প্রকে পচরিালক, সার্-এযচসসক্ষটন্ট ইচঞ্জচিয়ার পুঠিয়ার
সাক্ষথ আক্ষলািিা কাক্ষল এর্ং মাঠ পর্ বাক্ষয় সম্পাচির্ কার্ বার্লী পচরির্বিকাক্ষল সমীো িল অর্চহর্ হি যর্, কাক্ষের মাি
রোক্ষথ ব র্াঁরা সক্ষর্ বাচ্চ মাত্রায় সক্ষিষ্ট চছক্ষলি এর্ং আন্তেবাচর্ক মাি রো কক্ষরই কাে সম্পন্ন কক্ষরক্ষছি। এছাড়া ক্রয়কৃর্
Centrifugal pump এর্ং UPVC Pipe র্থাক্রক্ষম বুক্ষয়ট (BUET) এর্ং রুক্ষয়ট (RUET) এর ল্যাক্ষর্রটরী/
পরীোগাক্ষর পরীো কক্ষর ক্রয়কৃর্ কাক্ষের মাি র্োয় যরক্ষখক্ষছি। ক্রয়কৃর্ মালামাল বুক্ষয়ট এর্ং রুক্ষয়ট এর পরীোগাক্ষর
সম্পাচির্ চিম্নর্চণ বর্ যটষ্টসমূক্ষহর চরক্ষপাট ব সমূহ সংগ্রহ কক্ষর যসগুচল পরীো চিরীো পূর্ বক ক্রয়কৃর্ সামগ্রীর মাি
সক্ষন্তাষেিক র্ক্ষল প্রর্ীয়মাি হক্ষয়ক্ষছ। যর্ সকল যটস্ট চরক্ষপাট ব পর্ বাক্ষলািিা করা হয় র্ার চর্র্রণ চিম্নরূপ:
 Centrifugal pump যটস্টঃ কাে িলাকালীি সমক্ষয় সরর্রাহকৃর্ পাক্ষম্পর পার রক্ষমন্স পরীো করা
হয় এর্ং যিখা র্ায় যর্, 2.0 চকউক্ষসক চিসিােব এর সময় পাক্ষম্পর যহি হয় 14.5 চম: এর্ং কম্বাইন্ড
এচ চসক্ষয়চন্স 71% এর্ং সার্ বেচিক িাক্ষর্ পাক্ষম্পর যহি 12.2চম: এর যর্র্ী চছল (পচরচর্ষ্ট-15)।

প্রকক্ষের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ র্াির্াহি
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 ইউচপচিচস পাইপ যটস্টঃ প্রকক্ষের কাে িলাকালীি সমক্ষয় চর্চিন্ন ি ায় সরর্রাহকৃর্ ইউচপচিচস পাইক্ষপর
চর্চিন্ন ধরক্ষির যটস্ট যর্মি িাইক্ষমর্ি যটস্ট, যপ্রসার যটস্ট, এচসটি যটস্ট, চহট চরিারসি যটস্ট, ইমপ্যাক্ট যটস্ট
এর্ং যেচসচ ক গ্রাচিটি যটস্ট ইর্যাচি সম্পাচির্ হয়। র্লাইর্াহুল্য যর্, সর্ বক্ষেক্ষত্রই পরীোর লা ল
সক্ষন্তাষেিক এর্ং অনুক্ষমাচির্ সীমার মক্ষধ্য চছল র্া সম্পূণ বরূক্ষপ গ্রহণক্ষর্াগ্য (পচরচর্ষ্ট-16, 16.1 ও 16.2)।

প্রকক্ষের আওর্ায় পুিঃখিিকৃর্ খাক্ষলর উপর চিচমবর্ সার্-মােবি ওয়যার
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5 পঞ্চম অধ্যায়
প্রকক্ষের সর্ল চিক ও দূর্ বল চিকসমূহ চর্ক্ষেষণ (SWOT Analysis)
5.1 ভূচমকা
SWOT চর্ক্ষেষণ হক্ষচ্ছ মূল্যায়ক্ষির একটি সুসংগঠির্ পদ্ধচর্ র্ার মাধ্যক্ষম একটি প্রকক্ষের সর্লর্া ও দূর্ বলর্াসমূহ

এর্ং প্রকক্ষের সুক্ষর্াগসমূহ এর্ং একই সাক্ষথ ঝচুঁ ক সমূহ চিণ বয়/মূল্যায়ি করা হক্ষয় থাক্ষক। র্ক্ষরন্দ্র র্হুমুখী উন্নয়ি
অক্ষথাচরটি (চর্এমচিএ), কৃচষ সম্প্রসারণ অচধিপ্তর (চিএই) এর সংচেষ্ট কমবকর্বা যথক্ষক KII, মাঠ পর্ বাক্ষয়র
সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির যথক্ষক মুক্ষখামুচখ সাোৎকার, এ চেচি ও স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালা হক্ষর্ সংগৃহীর্ র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণর
মাধ্যক্ষম SWOT চর্ক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ র্া চিক্ষম্ন উক্ষেখ করা হক্ষলা।

5.2 প্রকক্ষের সর্ল চিক সমূহ
 অিার্ািী েচম যসক্ষির আওর্ায় চিক্ষয় আসাঃ প্রকে এলাকার অচর্চরি 3,500 যহক্টর েচম যসক্ষির আওর্ায়
আিা হক্ষয়ক্ষছ।


সক্ষলর উৎপািি ও র্ক্ষস্যর চির্ীড়র্া বৃচদ্ধঃ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ ব যর্খাক্ষি একর প্রচর্ সল উৎপািক্ষির
গড় পচরমাণ চছল প্রায় 45 মি যসখাক্ষি প্রকে পরর্র্ী সমক্ষয় সল উৎপািক্ষির পচরমাণ যর্ক্ষড় িাড়ায় একর
প্রচর্ 72 মি। একইিাক্ষর্ প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ ব যর্খাক্ষি র্ক্ষস্যর চিচর্ড়র্া চছল 166% যথক্ষক 191%
র্র্বমাক্ষি র্া বৃচদ্ধ যপক্ষয় 201% যথক্ষক 205% হক্ষয়ক্ষছ।

 যসি খরি র্তলিামূলকিাক্ষর্ কমঃ প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব একর প্রচর্ যসক্ষির খরি চছল গক্ষড় প্রায় 8500 টাকা। র্র্বমাক্ষি
র্া কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ প্রায় 3500 টাকা।
 ভূ-উপচরস্থ পাচির প্রাপ্যর্া ও ভূ-উপচরস্থ পাচির সক্ষর্ বািম ব্যর্হারঃ প্রকে গ্রহক্ষণর পূক্ষর্ ব শুষ্ক যমৌসুক্ষম র্ামপাড়া
খাক্ষল যকাি পাচি থাকক্ষর্া িা। র্র্বমাক্ষি প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর পদ্মা িিী হক্ষর্ র্ামপাড়া খাক্ষল িচের্ চকউক্ষসক
পাচি সরর্রাহ কক্ষর যসি কাে ব্যর্হার করা হক্ষচ্ছ।
 িিী ও বৃচষ্টর পাচি ধক্ষর রাখাঃ িিী ও বৃচষ্টর পাচি ধক্ষর রাখার েন্য সার্-মােবি ওয়যার চিমবাণ, খাক্ষলর দ্যই
ব উপক্ষেলার যহাো িিী পর্ বন্ত
পাড় পাকা করা হক্ষয়ক্ষছ। িারঘাট উপক্ষেলার ইউসু পুর হক্ষর্ পুঠিয়া ও দ্যগাপুর
30 চকঃচমঃ খাক্ষল পদ্মা িিী হক্ষর্ পন্টুক্ষির মাধ্যক্ষম সরর্রাহকৃর্ পাচি ধক্ষর রাখার েন্য সার্-মােবি ওয়যার
চিমবাণ করা হক্ষয়ক্ষছ। সার্ মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর ক্ষল খাক্ষল সারার্ছরই প্রক্ষয়ােিীয় পাচি ধক্ষর রাখা সম্ভর্
হক্ষচ্ছ। খাক্ষলর প্রারচম্ভক প্রাক্ষন্তর মাটি যর্ক্ষল ধরক্ষির হওয়ায় 30 চকউক্ষসক পাচি সঞ্চালক্ষির ক্ষল খাক্ষলর পার্
চিক্ষয় পাকা রাস্তা িাঙি কর্চলর্ হর্ার আর্ংকা থাকায় এর্ং পাচির অপিয় যরাক্ষধর েন্য খালটির প্রারচম্ভক
অংক্ষর্র 1.1 চক.চম. পাকা করা হক্ষয়ক্ষছ। পাকাকরক্ষণর ক্ষল খাক্ষলর স্থাচয়ত্ব বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ।
ব
 মৃর্ ও মো খাল পুিঃখিি করাঃ প্রকক্ষের আওর্ায় িারঘাট উপক্ষেলার ইউসু পুর হক্ষর্ পুঠিয়া ও দূগাপুর
উপক্ষেলার যহাো িিী পর্ বন্ত 30 চকঃচমঃ খাল িীঘ ব র্ামপারা খাল (স্থািীয়িাক্ষর্ র্াপমারা িাক্ষম পচরচির্)
পুিঃখিি করা হক্ষয়ক্ষছ।
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 ভূ-উপচরস্থ পাচির সহে ব্যর্হারঃ প্রকক্ষের আওর্ায় সহক্ষে পাচি উক্ষিালি এর্ং দূক্ষর পাচি পাঠাক্ষিা সম্ভর্
হক্ষয়ক্ষছ। পদ্মা িিীক্ষর্ পন্টুি স্থাপক্ষির মাধ্যক্ষম পুিঃখিিকৃর্ খাক্ষল পাচি সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ। যসই পাচি 30
ব উপক্ষেলার যহাো িিী সংলগ্ন এলাকায় পাঠাক্ষিা হক্ষয়ক্ষছ। যগামস্তাপুর
চকঃচমঃ দ্যক্ষর পুঠিয়া ও দ্যগাপুর
উপক্ষেলার পুণিবর্া িিী হক্ষর্ পাচি উক্ষিালি কক্ষর 3.70 চকঃচমঃ দ্যক্ষর আকাচড় খাক্ষল পাচি সরর্রাহ করা
হক্ষচ্ছ। যগামস্তাপুর উপক্ষেলার মহািন্দা িিী হক্ষর্ পন্টুি ও পাইপ লাইক্ষির মাধ্যক্ষম পাচি উক্ষিালি কক্ষর 2
চকঃচমঃ দ্যক্ষর র্াঘমারা খাক্ষল পাচি সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ। চর্র্গঞ্জ উপক্ষেলার মহািন্দা িিী হক্ষর্ পাচি
উক্ষিালিপূর্ বক পাইপ লাইক্ষির মাধ্যক্ষম 1.5 চকঃচমঃ দূক্ষরর েচমক্ষর্ সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ। যগািাগাড়ী উপক্ষেলার
সুলর্ািগঞ্জ ঘাট হক্ষর্ পাচি উক্ষিালি কক্ষর পাইপ লাইক্ষির মাধ্যক্ষম 2.8 চকঃচমঃ দূক্ষরর রাোরামপুর পুকুক্ষর
পাচি সরর্রাহ করা হক্ষচ্ছ। প্রকে গ্রহক্ষণর পূক্ষর্ ব যসখাক্ষি চর্কে যসক্ষির ব্যর্স্থা চছক্ষলা িা।
 উন্নয়ি সহক্ষর্াগীক্ষির সম্পৃির্াঃ িে উন্নয়ি সহক্ষর্াগী ব্যচি/প্রচর্ষ্ঠাি যর্মি- চর্চিন্ন সরর্রাহকারী ও চিমবাণ
প্রচর্ষ্ঠাি প্রকেটির উন্নয়ি সহক্ষর্াগী প্রচর্ষ্ঠাি চহক্ষসক্ষর্ কাে কক্ষর। র্াক্ষির র্থার্থ িের্া ও অচিজ্ঞর্ার
মাধ্যক্ষম প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি সাহাে কক্ষরক্ষছ।
 সময়মর্ অথ বছাড়ঃ এ প্রকক্ষের আওর্ায় আরচিচপচপ র্রাে অনুসাক্ষর সময়মর্ িাচহিা যমার্াক্ষর্ক অথ ব পাওয়া
যগক্ষছ, র্া প্রকক্ষের একটি উক্ষেখক্ষর্াগ্য সর্ল চিক।
 চিচমবর্ স্থাপিার পাক্ষর্ মক্ষিারম প্রাকৃচর্ক পচরক্ষর্র্ সৃচষ্টঃ প্রকক্ষের আওর্ায় সার্-মােবি ওয়যাক্ষরর সাক্ষথ
কালিাট ব/িীে চিমবাণ এর্ং যেত্র চর্ক্ষর্ক্ষষ যর্মি, ইউসু পুর-িালুকগাছী র্াপমারা খাক্ষলর িন্দপুক্ষর চিচমবর্
ক্রসিযাম সহ িন্দিপুর ইক্ষকাপাকব চিমবাণ করা হক্ষয়ক্ষছ, র্া উি এলাকার েিগক্ষণর েন্য এক মক্ষিারম প্রাকৃচর্ক
পচরক্ষর্র্ সৃচষ্ট কক্ষরক্ষছ।
 ভূ-গিবস্থ পাচির পচরর্ক্ষর্ব কম খরক্ষি ভূ-উপচরস্থ পাচির ব্যর্হারঃ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল কৃষক্ষকর যসক্ষির
খরি প্রায় অক্ষধ বক্ষক যিক্ষম এক্ষসক্ষছ, র্া প্রকেভূি উপকারক্ষিাগীক্ষির একটি চর্ক্ষর্ষ পাওয়া।
 র্িায়িঃ র্িায়ক্ষির মাধ্যক্ষম পচরক্ষর্র্ উন্নয়ক্ষি ইচর্র্ািক প্রিার্ পক্ষড়ক্ষছ।
 অিার্াচি/পচর্র্ েচম িাষার্াক্ষির আওর্ায় আসাঃ প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম 3500 যহক্টর অিার্াচি/পচর্র্ েচম
িাষার্াক্ষির আওর্ায় আিা হক্ষয়ক্ষছ।

5.3 প্রকক্ষের দূর্ বল চিকগুচল
 যসক্ষির পাচির উৎস িিীর সংস্কার িা করাঃ িিী সংস্কার চর্এমচিএ’র একচর্য়ারভুি িয় র্াই এক্ষেক্ষত্র পাচি
উন্নয়ি যর্াি ব এর সহায়র্া যিওয়া যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
 প্রক্ষয়ােক্ষির র্তলিায় এলএলচপ’র অপ্রর্তলর্াঃ ১১৭ টি এলএলচপ স্থাপি করা হক্ষলও ক্রমর্ধ বমাি িাচহিার
কারক্ষণ যগািাগাচর, যগামস্তাপুর, সাপাহার, মান্দা, পত্নীর্লা ও ধামুরহাট উপক্ষেলাগুক্ষলাক্ষর্ আরও ১0০ টি
এলএলচপ (িওগাঁয় 50টি, িাঁপাই ির্ার্গক্ষঞ্জ 41টি ও র্গুড়ায় 9টি) স্থাপি করা প্রক্ষয়ােি। প্রকক্ষের আওর্ায়
১১৭টি র্াচরি পাইপ লাইি চিমবাণ করা হক্ষয়ক্ষছ। যসি এলাকার অচধক সম্প্রসারক্ষণর েন্য পাইপ লাইক্ষির বিঘ বয
বৃচদ্ধ আর্শ্যক।
 সকল যসি র্ক্ষন্ত্রর েন্য যসি/পাম্প ঘর বর্চরর সুক্ষর্াগ িা থাকাঃ চিচপচপর সংস্থাি অনুর্ায়ী পাইপ লাইি ও
পাম্পক্ষর্ি চিমবাণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চিচপচপক্ষর্ ৫০ টি পাম্পক্ষর্ি চিমবাক্ষণর সংস্থাি চছক্ষলা। এলএলচপর পাম্প,
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মটর, চপ্র-যপইি চমটার, স্টাট বার, যমইি সুইি, কযাপাচসটর ব্যাংকসহ আনুষচিক র্ন্ত্রাংক্ষর্র চিরাপিা এর্ং
পাম্প অপাক্ষরটরসহ সর্গুক্ষলা এলএলচপর েন্য পাম্পঘর চিমবাণ প্রক্ষয়ােি।
 েিসক্ষির্ির্া বৃচদ্ধ ও উপকারক্ষিাগীক্ষির সম্পৃি িা করাঃ প্রকক্ষের স লর্া অক্ষিকাংক্ষর্ চিিবর কক্ষর
উপকারক্ষিাগীক্ষির সম্পৃির্া এর্ং েিসক্ষির্ির্ার উপর। এ প্রকক্ষে এ ধরক্ষির যর্মি যকাি ব্যর্স্থা লেয করা
র্ায় িাই।

5.4 প্রকক্ষের সুক্ষর্াগ সুচর্ধা
 পাচির অপিয় যরাক্ষধ ভূ-গিবস্থ যসিিালা চিমবাণঃ ভূ-গিবস্থ যসিিালা চিমবাক্ষণর ক্ষল ২০% যথক্ষক ৩০% পাচির
অপিয় যরাধ হক্ষয়ক্ষছ।
 এলএলচপ চর্দ্যযর্ায়ক্ষির ক্ষল আর্াচসক ও যছাট যছাট কারখািা চর্দ্যযর্ায়ক্ষির সুক্ষর্াগঃ এলএলচপক্ষর্ চর্দ্যযৎ
সংক্ষর্াক্ষগর েন্য এ প্রকে হক্ষর্ ১২১টি বর্দ্যযচর্ক লাইি চিমবাি করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং এ চর্দ্যযৎ লাইি হক্ষর্ যসি
পাম্প পচরিালিা করা হক্ষচ্ছ। উক্ষেখ্য, চর্এমচিএ চর্দ্যযর্ লাইি চিমবাণ কক্ষর স্থািীয় পেী চর্দ্যযর্ সচমচর্র চিকট
লাইি হস্তান্তর কক্ষরক্ষছ। পেী চর্দ্যযৎ সচমচর্ (পচর্স) র্াক্ষির িীচর্মালা অনুর্ায়ী স্থািীয় স্বে চকছু যছাট কারখািা
ও আর্াচসক এলাকায় সংক্ষর্াগ প্রিাি কক্ষর চর্দ্যযৎ চর্ল গ্রহণ কক্ষর থাক্ষক।
 ভূ-গিবস্থ পাইপ লাইক্ষির মাধ্যক্ষম দূরর্র্ী অঞ্চক্ষল িিীর পাচি পচরর্হক্ষির সুক্ষর্াগঃ খাল পুি:খিি ও ভূ-গিবস্থ
পাইপ লাইক্ষির মাধ্যক্ষম উৎস হক্ষর্ দ্যক্ষর পাচি সঞ্চালি করা সম্ভর্।
 বর্ক্ষিচর্ক প্রচর্েক্ষণর সুক্ষর্াগঃ ভূ-উপচরস্থ পাচির যসি ব্যর্স্থাপিা, কাচরগরী ও িীচর্ চিধ বারণী চর্ষক্ষয় িের্া
বৃচদ্ধর লক্ষেয বর্ক্ষিচর্ক প্রচর্েক্ষণর সুক্ষর্াগ রক্ষয়ক্ষছ।
 স্থািীয় গণ্যমাণ্য ব্যচির্ক্ষগরব আন্তচরক সহক্ষর্াগীর্াঃ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সময় স্থািীয় েিপ্রচর্চিচধ, মন্ত্রণালয়
এর্ং চর্এমচিএ এর উধ্ববর্ি কতৃপব ক্ষের একান্ত সহক্ষর্াচগর্া প্রকে কমবকান্ড র্াস্তর্ায়ক্ষি চর্ক্ষর্ষ ভূচমকা
যরক্ষখক্ষছ।

5.5 প্রকক্ষের ঝচুঁ ক
 শুকিা যমৌসুক্ষম িিীর পাচি কক্ষম র্াওয়াঃ শুকক্ষিা যমৌসুক্ষম পদ্মা, মহািন্দা, আত্রাই, পূিিবর্া ও র্ারিই িিীর
পাচি চকছুটা কক্ষম র্ায়। ক্ষল ভূ-উপচরস্থ পাচির প্রাপ্যর্া চিক্ষয় আর্ংকা যথক্ষক র্ায়।
 মো খাল পুণরুদ্ধার কক্ষর পুিঃখিি কাক্ষে সামাচেক র্াধাঃ মো খাল উদ্ধার ও পুিঃখিি কাক্ষে স্থািীয় অমর্ধ
যিাগিখলকারীরা র্াধা প্রিাি কক্ষর। ক্ষল প্রকক্ষের কাে চকছুটা র্াধাগ্রস্থ হয়।
 পাচি উন্নয়ি যর্ািব কতৃক
ব িিী খিি ও র্ার প্রিার্ঃ প্রকে এলাকায় যর্সমস্ত িিী হক্ষর্ পাচি উক্ষিালি করা
হক্ষচ্ছ যর্মি, পদ্মা, মহািন্দা, আত্রাই, পূিিবর্া ও র্ারিই ইর্যাচি র্চি যকাি কারক্ষণ গচর্ পচরর্র্বি কক্ষর
যসক্ষেক্ষত্র প্রকে এলাকায় যসক্ষির পাচি সরর্রাহ ঝচুঁ কপূণ ব হক্ষর্ পাক্ষর। পাচি উন্নয়ি যর্াি ব আত্রাই, মহািন্দা ও
পূণিবর্া িিীক্ষর্ খিি কাে িাচলক্ষয় র্াক্ষচ্ছ। িিী খিক্ষির চকছু যিচর্র্ািক চিক আক্ষছ। যর্মি, খিিকৃর্ মাটি
সুচিচি বষ্ট ও চিরাপি স্থাক্ষি িা য লা হক্ষল উি মাটি িারা িিীর খিিকৃর্ অংর্ পূণরায় িরাট হক্ষয় যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
সুর্রাং খিিকৃর্ মাটি যর্ি িিীর পাক্ষড় িা রাখা হয় যসচিক্ষক লেয রাখক্ষর্ হক্ষর্। এছাড়াও খিিকার্ ব িিীর
পাক্ষড়র অচর্ সচন্নকক্ষট হক্ষল পরর্র্ীক্ষর্ পাড় িািক্ষিরও আর্ংকা যথক্ষক র্াক্ষর্।
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 চিরর্চচ্ছন্ন চর্দ্যযৎ িা থাকাঃ চিরর্চচ্ছন্ন চর্দ্যযৎ িা থাকায় পাম্প িালাক্ষিা র্ন্ধ রাখক্ষর্ হয়। ক্ষল সময় মর্ এর্ং
পচরমাণ মর্ পাচি যসি কাক্ষের েন্য সরর্রাহ করা সম্ভর্ হয় িা।
 পাচির উৎস িিীর সংস্কার কােঃ মহািন্দা িিীক্ষর্ প্রচর্ র্ছর প্রচুর পচল েক্ষম, র্ার সংস্কার কাে চর্এমচিএ’র
আওর্া র্চহ বভূর্ হওয়ায় চর্ষয়টি অর্যন্ত ঝচুঁ কপূণ ব।
 খাক্ষলর দ্যপাড় সম্পূণ ব পাকা িা করার ক্ষল পাড় যিক্ষি িরাট হওয়ার সম্ভার্িাঃ খাক্ষলর দ্যপাড় সম্পূণ ব পাকা
িা করার ক্ষল পাড় যিক্ষি খাল িরাট হওয়ার সম্ভার্িা আক্ষছ। র্াই খাক্ষলর ঝচুঁ কপূণ ব অংর্ পাকা করার
প্রক্ষয়ােিীয়র্া রক্ষয়ক্ষছ। ইউসু পুর-র্াপমারা খাক্ষলর শুরুক্ষর্ ইউসু পুর এলাকায় খাক্ষলর দ্য’পার্ চিক্ষয়
1.5চক.চম. প্রক্ষটকর্ি ওয়াল চিমবাি করা হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষর্ খাক্ষলর পাড় সুরচের্ আক্ষছ। খাক্ষলর শুরুর চিক্ষকর
মাটি যর্ক্ষল র্া যর্ক্ষল যিাঁআর্ হওয়ায় এ ধরক্ষণর ওয়াল চিমবাি অর্যন্ত কার্ বকরী হক্ষয়ক্ষছ। খাক্ষলর যর্ অংক্ষর্
প্রক্ষটকর্ি ওয়াল িাই যসখাক্ষি পাক্ষড়র মক্ষধ্য ইঁদ্যক্ষরর গর্ব পচরলচের্ হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও চকছু চকছু অংক্ষর্ পাক্ষড়র
মক্ষধ্য পাচি প্রক্ষর্র্ কক্ষর মাটি আলগা হওয়ার ক্ষল মাটি ধ্বক্ষস পড়ক্ষর্ যিখা যগক্ষছ। র্াই খাক্ষলর ঝচুঁ কপূণ ব
এলাকায় খাক্ষলর দ্য’পাড় পাকা করা প্রক্ষয়ােি।
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6 ষষ্ঠ অধ্যায়
সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির আথ ব-সামাচেক অর্স্থা এর্ং প্রকক্ষের প্রিার্ মূল্যায়ি

6.1 ভূচমকা
প্রকক্ষের প্রিার্ মূল্যায়ক্ষির েন্য প্রকেভূি 3টি যেলার 11টি উপক্ষেলা হক্ষর্ 2600 েি প্রকে সুচর্ধাক্ষিাগী সিস্যগক্ষণর
চিকট হক্ষর্ র্াক্ষির পাচরর্াচরক, আথ ব-সামাচেক অর্স্থা এর্ং প্রকক্ষের প্রিার্ সম্পচকবর্ িািাচর্ধ র্থ্য সংগ্রহ করা হয়।
মাঠ পর্ বায় হক্ষর্ সংগৃহীর্ র্থ্য চর্ক্ষেষণ পূর্ বক লা লসমূহ চিক্ষম্নর অনুক্ষচ্ছি সমূক্ষহ উপস্থাপি করা হক্ষলা:

6.2 সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির আথ ব-সামাচেক অর্স্থা
6.2.1 উিরিার্াক্ষির র্য়স
িমুিাচয়র্ 2600 েি সুচর্ধাক্ষিাগী সিস্যক্ষির র্য়স চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, 30.04% সুচর্ধাক্ষিাগী সিক্ষস্যর র্য়স
30-39 র্ৎসক্ষরর মক্ষধ্য, 28.42% সুচর্ধাক্ষিাগী সিক্ষস্যর র্য়স 40-49 র্ৎসক্ষরর মক্ষধ্য, 18.85% সিক্ষস্যর র্য়স 5059 র্ৎসক্ষরর মক্ষধ্য, 11.46% এর্ং 11.23% সুচর্ধাক্ষিাগী উিরিার্ার র্য়স র্থাক্রক্ষম 20-29 র্ৎসর এর্ং 60
র্ৎসক্ষরর উক্ষধ্বব। যেলা অনুসাক্ষর র্য়ক্ষসর র্ারর্ম্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, রাের্াহী যেলার সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির গড় র্য়স
42 র্ৎসর, িওগাঁ যেলার উিরিার্াক্ষির গড় র্য়স 43 র্ৎসর এর্ং িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ যেলার উিরিার্াক্ষির গড় র্য়স
44 র্ৎসর। অথ বাৎ প্রকে ভূি সুচর্ধাক্ষিাগীগক্ষণর র্য়স প্রায় একই রকম।
সারচণ 1: উিরিার্াক্ষির র্য়স

20-29

রাের্াহী
সংখ্যা
%
125
9.25

30-39

451

33.36

88

26.04

242

26.59

781

30.04

40-49

435

32.17

68

20.12

236

25.93

739

28.42

50-59

236

17.46

72

21.30

182

20.00

490

18.85

18.64
100%
44

124
910

উিরিার্াক্ষির র্য়স

60-এর উক্ষধ্বব

105
7.77
যমাট 1352 100%
গড় র্য়স
42

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
িওগাঁ
যমাট
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
47 13.91 126 13.85 298 11.46

63
338

13.63 292 11.23
100% 2600 100%
43
43
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5

0

20-29

30-39

রাজশাহী

40-49

চাঁপাই নবাবগঞ্জ

50-59

নওগাঁ
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চিত্র-1: যেলা অনুসাক্ষর উিরিার্াক্ষির র্য়স
6.2.2 উিরিাক্ষর্র চলি
িমুিাচয়র্ উিরিার্া সিস্যক্ষির চলি চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, উিরিার্াক্ষির প্রায় 99% সিস্যই পুরুষ এর্ং মাত্র 1%
উিরিার্া মচহলা। যেলা অনুসাক্ষর উিিার্াক্ষির চলি চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, শুধুমাত্র রাের্াহী যেলার মচহলা
উিরিার্ার হার প্রায় 2% এর্ং র্াকী দ্যই যেলা অথ বাৎ িওগাঁ ও িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ যেলার মচহলা উিরিার্ার হার
0.5% এর িীক্ষি।
সারচণ 2: উিরিার্াক্ষির চলি
উিরিার্াক্ষির
চলি
পুরুষ
মচহলা
যমাট

রাের্াহী
সংখ্যা
%
1328 98.22

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
সংখ্যা
%
336
99.41

িওগাঁ

যমাট

সংখ্যা
908

%
99.78

সংখ্যা
2572

%
98.92

24

1.78

2

0.59

2

0.22

28

1.08

1352

100%

338

100%

910

100%

2600

100%

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

পৃষ্ঠা-40

6.2.3 উিরিার্াক্ষির চর্োগর্ যর্াগ্যর্া
িমুিাচয়র্ উিরিার্া সিস্যক্ষির চর্োগর্ক্ষর্াগ্যর্া চর্েষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, সুচর্ধাক্ষিাগী সিস্যক্ষির সক্ষর্ বাচ্চ সংখ্যক
সিস্যই (43.23%) 1ম-5ম যশ্রণী পর্ বন্ত পড়াশুিা কক্ষরক্ষছি। উিরিার্া সিস্য 22.08% চিরের অথ বাৎ কখিই স্কুক্ষল
র্াি িাই এর্ং 18.12% উিরিার্া 6-10ম যশ্রণী পর্ বন্ত পড়াশুিা কক্ষরক্ষছি। এসএসচস পার্ কক্ষরক্ষছি 7.81%, র্াকী
4.77% এর্ং 4.00% উিরিার্া সিস্য র্থাক্রক্ষম চিগ্রী র্া এর উক্ষধ্বব এর্ং এইিএসচস পার্ কক্ষরক্ষছি। প্রকেভূি যেলা
অনুসাক্ষর চর্োগর্ যর্াগ্যর্া চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় সক্ষর্ বাচ্চ সংখ্যক (45.86%) চিরের উিরিার্া িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
যেলার।
সারচণ 3: উিরিার্াক্ষির চর্োগর্ যর্াগ্যর্া
রাের্াহী
সংখ্যা
%
185
13.68
732
54.14

চর্োগর্
যর্াগ্যর্া
চিরের
1ম-5ম যশ্রচণ
6ষ্ঠ-10ম
যশ্রচণ
এসএসচস
এইিএসচস
চিগ্রী র্া র্ার
উক্ষধ্বব
যমাট

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
সংখ্যা
%
155
45.86
87
25.74

িওগাঁ

যমাট

সংখ্যা
234
305

%
25.71
33.52

সংখ্যা
574
1124

%
22.08
43.23

226

16.72

50

14.79

195

21.43

471

18.12

100
40

7.40
2.96

11
30

3.25
8.88

92
34

10.11
3.74

203
104

7.81
4.00

69

5.10

5

1.48

50

5.49

124

4.77

1352

100%

338

100%

100%

2600

100%

910
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14.79
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18.12

10.11
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7.81

7.4

3.25

3.74

2.96

4

5.49 4.77

5.1
1.48

0

ননরক্ষর

1 -5 মেনি

6ষ্ঠ-10 মেনি

রাজশাহী

চাঁপাই নবাবগঞ্জ

এসএসনস

নওগাঁ

এইচএসনস

নিগ্রী বা তার উর্ধ্বে

ম াট

চিত্র-2: উিরিার্াক্ষির চর্োগর্ যর্াগ্যর্া
পৃষ্ঠা-41

6.2.4 উিরিার্াক্ষির যপর্া
িমুিাচয়র্ সুচর্ধাক্ষিাগী উিরিার্াক্ষির যপর্ার র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, সক্ষর্ বাচ্চ 85.88% সুচর্ধাক্ষিাগী উির
িার্াই কৃচষকাক্ষের সাক্ষথ েচড়র্, ব্যর্সা কক্ষরি 6.27%, শ্রচমক চহসাক্ষর্ চলপ্ত আক্ষছি 2.58% এর্ং িাকুরী কক্ষরি
2.23%। যপর্ার যেক্ষত্র যেলার যকাি র্ারর্ম্য যিই র্ক্ষর্ িাঁপাইির্ার্গক্ষঞ্জর যেক্ষত্র সক্ষর্ বাচ্চ 14.79% উিরিার্া
ব্যর্সার সাক্ষথ েচড়র্ আক্ষছি।
সারচণ 4: উিরিার্াক্ষির যপর্া
যপর্া
কৃচষ কাে

রাের্াহী
সংখ্যা
%
1130
83.58

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
সংখ্যা
%
262
77.51

িওগাঁ
সংখ্যা
841

%
92.42

সর্ যেলা
যমাট
%
2233 85.88

িাকুরী

37

2.74

10

2.96

11

1.21

58

2.23

ব্যর্সা

87

6.43

50

14.79

26

2.86

163

6.27

শ্রচমক

40

2.96

1

0.30

26

2.86

67

2.58

ছাত্র

7

0.52

3

0.89

2

0.22

12

0.46

যর্কার

2

0.15

1

0.30

0

0.00

3

0.12

অন্যান্য

49

3.62

11

3.25

4

0.44

64

2.46

1352

100%

338

100%

910

100%

2600

100%

যমাট
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6.2.5 উিরিার্াক্ষির খার্ার পাচির উৎস
উিরিার্াক্ষির খার্ার পাচির উৎস সংক্রান্ত র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, 2600 উিরিার্ার মক্ষধ্য 92.58% ই
টিউর্ওক্ষয়ল এর পাচি পাি কক্ষরি। র্াচক 7.42% চর্এমচিএ কতৃক
ব স্থাচপর্ ওিারক্ষহি ট্াংক হক্ষর্ সাোইকৃর্ পাচি
পাি কক্ষরি। উক্ষেখ্য, এেন্য পাচি ব্যর্হারকারীক্ষির চকছু Service Charge চিক্ষর্ হয়।
সারচণ ৫: উিরিার্াক্ষির খার্ার পাচির উৎস
উৎস
টিউর্ওক্ষয়ল
সাোইপাচি

রাের্াহী
সংখ্যা
%
1282 94.82

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
সংখ্যা
%
329
97.34

িওগাঁ
সংখ্যা
796

%
87.47

সর্ যেলা
যমাট
%
2407
92.58

70

5.18

9

2.66

114

12.53

193

7.42

পুকুক্ষরর পাচি
0
অন্যান্য
(চিচির্
0
করুি)
যমাট
1352

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

100%

338

100%

910

100%

2600

100%
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6.2.6 উিরিার্াক্ষির র্র্বমাি ও প্রকে পূর্ বর্র্ী আয়
র্র্বমাি (2019) ও প্রকে পূর্ বর্র্ী আয় চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় প্রকে পূর্ বর্র্ী সমক্ষয় (অথ বাৎ 2013 সক্ষির পূক্ষর্ ব)
উিরিার্াক্ষির মাচসক গড় আয় চছল 2617 টাকা যথক্ষক 19,539 টাকা। যর্খাক্ষি 17.12% এর্ং 6.19% উিরিার্ার
গড় আয় চছল র্থাক্রক্ষম 4929 এর্ং 2617 টাকা চকন্তু প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল র্র্বমাক্ষি র্াক্ষির গড় আয় 8,212
টাকা হক্ষর্ বৃচদ্ধ যপক্ষয় 34,759 টাকা হক্ষয়ক্ষছ অথ বাৎ সকক্ষলর গড় আয় র্র্বমাক্ষি 8,000 টাকার উপক্ষর। র্র্বমাক্ষি
95.62% সুচর্ধাক্ষিাগীর মাচসক গড় আয় 34,759 টাকা।
উিরিার্াক্ষির মাচসক গড় ব্যয় চর্ক্ষেষণ করক্ষল যিখা র্ায় যর্, র্াক্ষির গড় মাচসক ব্যয় আক্ষগ চছল 2,357 টাকা যথক্ষক
18,455 টাকা র্া র্র্বমাক্ষি বৃচদ্ধ যপক্ষয় িাঁচড়ক্ষয়ক্ষছ 5601 টাকা হক্ষর্ 23,149 টাকা। প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ ব যর্খাক্ষি
মাত্র 18.42% উিরিার্ার মাচসক গড় ব্যয় চছল 18,455 টাকা যসখাক্ষি র্র্বমাক্ষি 70.08% উিরিার্ার মাচসক গড়
ব্যয় 23,149 টাকা।
আয় ও ব্যক্ষয়র বৃচদ্ধর হার চর্ক্ষেষণ কক্ষর যিখা র্ায় যর্ প্রকক্ষের প্রিাক্ষর্ উিরিার্াক্ষির মাচসক গড় আয় যর্ক্ষড়ক্ষছ
65.9% এর্ং মাচসক গড় ব্যয় বৃচদ্ধ যপক্ষয় 51.1% হক্ষয়ক্ষছ। উক্ষেখ্য, র্াক্ষির এই আয় বৃচদ্ধক্ষর্ এ প্রকে ছাড়াও
চর্এমচিএ-র অন্যান্য প্রকে যর্মি, Rain water conservation and irrigation project-II,
Extension of irrigation facilities by increasing availibility of surface water and
removing water logging in Naogaon District (WLRP) and Extension of irrigation
in Barind Area though conservation of water in canal (EIBA) ইর্যাচি প্রকক্ষের অর্িািও

থাকক্ষর্ পাক্ষর।
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সারচণ 6: উিরিার্াক্ষির আয় ও ব্যয়
সারচণ 6.১: উিরিার্াক্ষির র্র্বমাি (২০১৯) মাচসক আয় এর্ং প্রকে পূর্ বর্র্ী (২০১৩) মাচসক আয়
আক্ষয়র
পচরমাণ
সংখ্যা
র্র্বমাি মাচসক আয়
3000 টাকা
0
র্া র্ার চিক্ষি
3001-6000
0
6001-9000
9
900140
12000
12001 র্া
1303
র্ার উক্ষধ্বব
প্রকে পূক্ষর্ ব মাচসক আয়
3000 টাকা
85
র্া র্ার চিক্ষি
3001-6000
239
6001-9000

318

9001254
12000
12001 র্া
456
র্ার উক্ষধ্বব
সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

রাের্াহী
%
গড় আয়

সংখ্যা

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
%
গড় আয়

সংখ্যা

িওগাঁ
%

গড় আয়

যমাট

সর্ যেলা
%
গড় আয়

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00
0.67

0
8167

0
2

0.00
0.59

0
8500

0
15

0.00
1.65

0
8200

0
26

0.00
1.00

0
8212

2.96

11502

20

5.92

11596

28

3.08

11470

88

3.38

11513

96.38

36210

316

93.49

47216

867

95.27

28039

2486

95.62

34759

6.29

2594

1

0.30

3000

75

8.24

2637

161

6.19

2617

4726

32

9.47

5156

174

19.12

5167

445

17.12

4929

7838

34

10.06

8221

300

32.97

7744

652

25.08

7815

10944

67

19.82

10799

238

26.15

10557

559

21.50

10762

18907

204

60.36

21184

123

13.52

19153

783

30.12

19539

17.6
8
23.5
2
18.7
9
33.7
3

40000
35000

34759

30000
25000

20000

19539

প্রকল্প পূর্ব্ েিাষসক আয়
ব্র্েিান্ িাষসক আয়

15000

8212

10762

10000
5000
0

4929
2617
0
৩০০০ টাকা বা তার ননর্ধ্চ

11513

7815

0
3001-6000

6001-9000

9001-12000

১২০০১- বা তার উর্ধ্বে

চিত্র-4: উিরিার্াক্ষির র্র্বমাি ও প্রকে পূর্ ব মাচসক আয়
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সারচণ 6.২: উিরিার্াক্ষির র্র্বমাি (২০১৯) মাচসক ব্যয় এর্ং প্রকে পূর্র্বর্র্ী (২০১৩) মাচসক ব্যয়
রাের্াহী
%
গড় আয়

ব্যক্ষয়র
পচরমাণ
সংখ্যা
র্র্বমাি মাচসক ব্যয়
3000 টাকা
0
র্া র্ার চিক্ষি
3001-6000
30
6001-9000
105
9001220
12000
12001 র্া
997
র্ার উক্ষধ্বব
প্রকে পূক্ষর্ ব মাচসক ব্যয়
3000 টাকা
120
র্া র্ার চিক্ষি
3001-6000
280
6001-9000
368
9001307
12000
12001 র্া
277
র্ার উক্ষধ্বব
সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
সংখ্যা
%
গড় আয়

িওগাঁ
%

সংখ্যা

গড় আয়

সংখ্যা

যমাট
%

গড় আয়

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

2.22
7.77

5633
8080

4
20

1.18
5.92

5520
8375

55
81

6.04
8.90

5590
7858

89
206

3.42
7.92

5601
8022

16.27

11094

35

10.36

11178

228

25.05

11209

483

18.58

11155

73.74

23569

279

82.54

27281

546

60.00

20269

1822

70.08

23149

8.88

2346

5

1.48

2060

94

10.33

2387

219

8.42

2357

20.71
27.22

4774
7713

43
76

12.72
22.49

4919
7947

253
358

27.80
39.34

5048
7556

576
802

22.15
30.85

4905
7665

22.71

10898

83

24.56

10772

134

14.73

10658

524

20.15

10817

20.49

18236

131

38.7
6

19076

71

7.80

18163

479

18.42

18455

25000
23149
20000
18455
15000

11155
10817

7665

10000

প্রকল্প পূর্ধ্ব ে ানসক ব্যয়
বতে ান ানসক ব্যয়

4905
5000

8022

2357
5601

0

0
৩০০০ টাকা বা 3001-6000 6001-9000 9001-12000 ১২০০১- বা
তার ননর্ধ্চ
তার উর্ধ্বে

চিত্র-5: উিরিার্াক্ষির র্র্বমাি ও প্রকে পূর্ ব মাচসক ব্যয়
6.2.7 উিরিার্াক্ষির মাচসক আয় ও পাচরর্াচরক স্বচ্ছলর্া
র্র্বমাক্ষি চিেস্ব আয় প্রসক্ষি 90.54% উিরিার্া োচিক্ষয়ক্ষছি যর্ র্র্বমাি আয় হক্ষর্ র্াক্ষির সারা র্ছর িালই িক্ষল,
র্া িাচক প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ অক্ষিকটাই কষ্টকর চছল।
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সারচণ 7: উিরিার্াক্ষির মাচসক আয় যথক্ষক সারা র্ৎসর িক্ষল চকিা?
রাের্াহী
সংখ্যা
%
1281
94.75
71
5.25
1352
100%

ঘক্ষরর ধরি
হযাঁ
িা
যমাট

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
সংখ্যা
%
298
88.17
40
11.83
338
100%

িওগাঁ
সংখ্যা
775
135
910

যমাট

%
85.16
14.84
100%

সংখ্যা
2354
246
2600

%
90.54
9.46
100%

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

6.2.8 উিরিার্াক্ষির প্রকে পূর্ বর্র্ী এর্ং পরর্র্ী চিেস্ব েচমর পচরমাি (র্র্াংর্)
প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ বএর্ং র্র্বমাক্ষি চিেস্ব েচমর পচরমাপ চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায়, প্রকে পূর্ বর্র্ী সমক্ষয় উিরিার্াক্ষির
গড় েচমর পচরমাণ চছল 160 র্র্াংর্ র্া প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পরর্র্ী সমক্ষয় যর্ক্ষড় িাঁচড়ক্ষয়ক্ষছ 193 র্র্াংর্। অথ বাৎ
প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল উিরিার্াক্ষির চিেস্ব েচমর বৃচদ্ধর হার 20.62%। র্ক্ষর্ এলাকা যিক্ষি েচমর পচরমাণ বৃচদ্ধর
হাক্ষর র্ারর্ম্য লেয করা র্ায়। প্রাপ্ত র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায়, এ পচরর্র্বক্ষির হার সর্ক্ষিক্ষয় যর্র্ী রাের্াহীক্ষর্
(42.75%), এরপর িাঁপাই ির্ার্গক্ষঞ্জ (6.14%) এর্ং সর্ বক্ষর্ষ িওগাঁ (4.47%)। উক্ষেখ্য, প্রকে এলাকায়
সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির কৃচষ উৎপািি বৃচদ্ধর ক্ষল আয় বৃচদ্ধ পাওয়ায় র্চধ বর্ আক্ষয়র অথ ব যথক্ষক েচম ক্রয় কক্ষরক্ষছ।
সারচণ 8: উিরিার্াক্ষির প্রকে পূর্ বর্র্ী এর্ং র্র্বমাি চিেস্ব েচমর পচরমাি (র্র্াংর্)

র্র্বমাক্ষি েচমর
পচরমাণ
(র্র্াংর্)
প্রকে পূর্ বর্র্ী
েচমর পচরমাণ
(র্র্াংর্)

রাের্াহী
গড়
সংখ্যা %

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
গড়
সংখ্যা %

1352 100.0

187

338

100.0

1328

131

333

98.5

98.2

সংখ্যা

িওগাঁ
%

সংখ্যা

যমাট
%

গড়

গড়

259

910

100.0

179

2600

100.0

193

244

853

93.7

171

2514

96.7

160

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

6.2.9 উিরিার্াক্ষির র্সর্র্াড়ী এর্ং কৃচষ েচমর পচরমাণ ও মূল্য
উিরিার্াক্ষির র্সর্র্াড়ী এর্ং কৃচষ েচমর পচরমাণ ও র্ার মূল্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, র্সর্র্াড়ীর েচমর পচরমাণ
গক্ষড় 13 র্র্াংর্ এর্ং র্ার গড় মূল্য 5,15,863.00 টাকা এর্ং কৃচষ েচমর গড় পচরমাি 184 র্র্াংর্ এর্ং র্ার
গড় মূল্য 26,21,975 টাকা। র্ক্ষর্ এলাকাক্ষিক্ষি েচম পচরমাক্ষণর ও মূক্ষল্যর যেক্ষত্র চকছুটা র্ারর্ম্য লেয করা যগক্ষছ।
সারচণ 9: উিরিার্াক্ষির র্সর্র্াড়ী এর্ং কৃচষ েচমর গড় পচরমাণ র্র্াংক্ষর্ ও গড় মূল্য
রাের্াহী
গড় েচম গড় মূল্য
র্সর্র্াড়ী
র্র্বমাক্ষি গড়
েচমর পচরমাণ
(র্র্াংক্ষর্)
কৃচষ েচমর গড়
পচরমাণ
(র্র্াংক্ষর্)

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
গড় েচম
গড় মূল্য

িওগাঁ
গড় েচম গড় মূল্য

যমাট
গড় েচম
গড় মূল্য

12

495298

16

872630

13

413905

13

515863

176

2722104

239

2255202

173

2610085

184

2621975

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব
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6.2.10 কৃচষ আয় ও কমবসংস্থাক্ষির উপর প্রকক্ষের প্রিার্
র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, সল উৎপািি র্াড়ার ক্ষল কৃষক্ষকর আয় যর্ক্ষড়ক্ষছ । এ ব্যাপাক্ষর 2600 উিরিার্ার
সকক্ষলই োচিক্ষয়ক্ষছি, প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল র্াক্ষির আয় বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। কৃচষ কাক্ষের অন্যান্য কমবকাে র্াড়া প্রসক্ষি
96% উিরিার্াই যর্ক্ষড়ক্ষছ র্ক্ষল উির চিক্ষয়ক্ষছি এর্ং খািার যকাি সিক্ষস্যর কমবসংস্থাি সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ চকিা প্রসক্ষি
93% উির “হযাঁ” সূিক উির চিক্ষয়ক্ষছি।
সারচণ 10: প্রকক্ষের প্রিাক্ষর্ কৃচষক্ষর্ আয় ও কমবসংস্থাি সম্পচকবর্
প্রকে যেলা

কৃচষ সল উৎপািি র্াড়ার ক্ষল
আপিার আয় যর্ক্ষড়ক্ষছ চক?
হযাঁ
িা

সংখ্যা
রাের্াহী (১৩৫২)
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
(৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট (২৬০০)

%

কৃচষ কাক্ষের অন্যান্য কমবকান্ড
যর্ক্ষড়ক্ষছ চক?
হযাঁ
িা

%

আপিাক্ষির খািার কারও কমব
সংস্থাি সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ চক?
হযাঁ
িা

সংখ্যা

%

সংখ্যা

সংখ্যা

%

সংখ্যা

%

সংখ্যা

%

1352 100.0

0

0.0

1352 100.0

0

0.0

1275

94.3

77

5.7

338

100.0

0

0.0

338

100.0

0

0.0

338

100.0

0

0.0

910 100.0
2600 100.0

0
0

0.0
0.0

806
2496

88.6
96.0

104
104

11.4
4.0

806
2419

88.6
93.0

104
181

11.4
7.0

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

6.2.11 উিরিার্াক্ষির যসি কাক্ষের উপর প্রিার্
র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল কৃচষ কাক্ষে যসক্ষির খরি কক্ষমক্ষছ র্ক্ষল 100% উিরিার্া
োচিক্ষয়ক্ষছি। এক্ষেক্ষত্র প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব একর প্রচর্ যসক্ষির গড় খরি চছল 8391 টাকা র্া র্র্বমাক্ষি 3650 টাকা (প্রায়
43% কম), র্চিও এলাকাক্ষিক্ষি এর র্ারর্ম্য পচরলচের্ হয়।
যসি সুচর্ধার ক্ষল র্ছর জুক্ষড় যের্ খামার এর্ং কৃচষ উৎপািি পরর্র্ী কাক্ষে কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্টর প্রক্ষশ্ন
র্র্িাগ উির িার্াই “হযাঁ” সূিক উির চিক্ষয়ক্ষছি। একইিাক্ষর্ উিরিার্াক্ষির সর্াই োচিক্ষয়ক্ষছি, প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির
পর িাষার্াক্ষি সুচর্ধা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের পচরিালক প্রিি প্রাপ্ত র্থ্য যথক্ষক োিা র্ায় যর্, প্রকে িলাকালীি সমক্ষয়
প্রকেভূি চর্চিন্ন কমবকাক্ষে 17135 েি চর্চিন্ন কাক্ষে চিক্ষয়াচের্ চছক্ষলি। এছাড়াও অচর্চরি সল উৎপািক্ষির ক্ষল
সল যর্ািা/লাগাক্ষিা, সক্ষলর মাক্ষঠ চর্চিন্ন পচরির্ বা ও সল কর্বক্ষির সময় অচধক হাক্ষর শ্রচমক ব্যর্হৃর্ হক্ষচ্ছ।
সারচণ 11: যসি কাক্ষের উপর প্রিার্
কৃচষ কাক্ষে যসক্ষির খরি কক্ষমক্ষছ চক?
প্রকে যেলা

হযাঁ
সংখ্যা

িা
%

1
রাের্াহী (১৩৫২)
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ (৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট (২৬০০)

সংখ্যা

%

প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব একর প্রচর্ খরি কর্ টাকা চছল
এর্ং র্র্বমাক্ষি র্া কর্ টাকা?
পূক্ষর্ বর গড় টাকা

2
1352
338
910
2600

100.0
100.0
100.0
100.0

র্র্বমাি গড় টাকা
3

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

8229
12529
7096
8391

3681
4693
3216
3650
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র্ছর জুক্ষড় যের্ খামার এর্ং কৃচষ উৎপািি পরর্র্ী কাক্ষে
কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচস্ট হক্ষয়ক্ষছ চক িা ?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
4
1352
100.0
0
0.0
338
100.0
0
0.0
910
100.0
0
0.0
2600
100.0
0
0.0

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর িাষার্াক্ষি যকাি সুচর্ধা হক্ষচ্ছ চক িা?
হযাঁ

িা

সংখ্যা

%

সংখ্যা

%

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

5
1352
338
910
2600

100.0
100.0
100.0
100.0

6.2.12 প্রকক্ষের পাচি ব্যর্স্থাপিা সম্পচকবর্ মর্ামর্
সুচর্ধাক্ষিাগী উিরিার্াক্ষির চিকট ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ চকিা োিক্ষর্
িাওয়া হক্ষল 92.5% উিরিার্াই হযাঁ সূিক উির যিি। অথ বাৎ ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাচির
উপর িাপ কক্ষমক্ষছ। প্রকক্ষের একটি উক্ষেশ্য হক্ষচ্ছ ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাচির উপক্ষর িাপ
কমাক্ষিা। যস কারক্ষি পদ্মা িিীর সাক্ষথ সংযুি 30চক.চম. বিক্ষঘ বর খাস খাল পূণঃখিি কক্ষর শুষ্ক যমৌসুক্ষম পদ্মা িিী
যথক্ষক পাক্ষম্পর মাধ্যক্ষম খাক্ষল পাচি সঞ্চাচলর্ করা হয়। খাক্ষলর চর্চিন্ন অংক্ষর্ সার্মােবি ওয়যার স্থাপি কক্ষর ওয়যাক্ষরর
সামক্ষি পাচির গিীরর্া বৃচদ্ধ কক্ষর এলএলচপ ব্যর্হার সহের্র করা হয়। খাল যথক্ষক যলা-চল ট পাক্ষম্পর সাহাক্ষে পাচি
উক্ষিালি কক্ষর ভূ-গিবস্থ পাইক্ষপর মাধ্যক্ষম কৃষক্ষকর েচমক্ষর্ যসিকার্ ব পচরিালিা করা হক্ষচ্ছ। এক্ষর্ কক্ষর যর্মি, কৃষক্ষকর
যসি খরি কক্ষম যগক্ষছ, যর্মচি পাচির অপিয়ও কম হক্ষচ্ছ। সক্ষর্ বাপচর ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপও কক্ষম যগক্ষছ।
খাস মো খাল পুিঃখিক্ষির মাধ্যক্ষম খাক্ষল পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ চকিা এ সংক্রান্ত উিক্ষর 89.6% উিরিার্া
হযাঁ সূিক মর্ামর্ যিি এর্ং মাত্র 10.4% িা সূিক মর্ প্রকার্ কক্ষরি।
সার্-মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম যসি কাক্ষে ব্যর্হাক্ষরর প্রক্ষয়ােক্ষি পাচি ধক্ষর রাখা সম্ভর্ চকিা এ প্রক্ষশ্নর উিক্ষর হযাঁ
সূিক মর্ক্ষিি 84.5% উিরিার্া। ভূ-উপচরস্থ পাচি যসক্ষির যেক্ষত্র আধুচিক যটকক্ষিালচে ব্যর্হার বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ চকিা
এ সংক্রান্ত চর্ষক্ষয় 100% উিরিার্া হযাঁ সূিক উির যিি। একইিাক্ষর্ প্রকক্ষের পাচির প্রাপ্যর্া যর্ক্ষড়ক্ষছ চকিা প্রক্ষশ্ন
100% উিরিার্া হযাঁ সূিক উির প্রিাি কক্ষরি।
সারচণ ১2: প্রকক্ষের পাচি ব্যর্স্থাপিার সম্পচকবর্ মর্ামর্

প্রকে যেলা

1
রাের্াহী (১৩৫২)
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
(৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট (২৬০০)

ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম
ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ
চক?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
2
1352 100.0
0
0.0

খাস মো খাল পুি: খিক্ষির মাধ্যক্ষম
খাক্ষল পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ
যপক্ষয়ক্ষছ চক?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
3
1212 89.6 140 10.4

সার্-মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম
যসি কাক্ষে ব্যর্হাক্ষরর প্রক্ষয়ােক্ষি
পাচি ধক্ষর রাখা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ চকিা?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
4
1142 84.5 210 15.5

338

100.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

716

78.7

194

21.3

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2406

92.5

194

7.5

1212

89.6

140

10.4

1142

84.5

210

15.5
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ভূ-উপচরস্থ পাচি যসক্ষির যেক্ষত্র আধুচিক যটকক্ষিালচের ব্যর্স্থার বৃচদ্ধ
যপক্ষয়ক্ষছ চকিা?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
5
1352
100.0
0
0.0
338
100.0
0
0.0
910
100.0
0
0.0
2600
100.0
0
0.0

প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম পাচির প্রাপ্যর্া যর্ক্ষড়ক্ষছ চক?
হযাঁ
সংখ্যা

িা
%

সংখ্যা

%

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

6
1352
338
910
2600

100.0
100.0
100.0
100.0

6.2.13 কৃচষ উন্নয়ক্ষি প্রকক্ষের অর্িাি/প্রিার্
প্রকক্ষের ক্ষল কৃচষ উন্নয়ক্ষির প্রিার্ সম্পচকবর্ মর্ামক্ষর্র যেক্ষত্র 100% উিরিার্া কৃচষ উৎপািি বৃচদ্ধর স্বপক্ষে মর্
প্রিাি কক্ষরি।
প্রাপ্ত র্থ্য যথক্ষক যিখা র্ায়, প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব চর্ঘা প্রচর্ গক্ষড় 17.9 মি (667 যকচে) র্স্য উৎপািি হক্ষর্া র্া এখি চর্ঘা
প্রচর্ গক্ষড় 29.2 মি (1090 যকচে) অথ বাৎ চর্ঘা প্রচর্ র্স্য উৎপািি বৃচদ্ধর হার 63.12%। র্ক্ষর্ এলাকাক্ষিক্ষি এর
চকছুটা র্ারর্ম্য লেয করা র্ায়।
এক সলী েচম দ্যই র্া র্ক্ষর্াচধক সচল েচমক্ষর্ পচরির্ হক্ষয়ক্ষছ চকিা এচর্ষক্ষয় 82% উিরিার্া হযাঁ সূিক উির
প্রিাি কক্ষরি। একইিাক্ষর্ খাদ্য উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ সংক্রান্ত চর্ষক্ষয় 100% উির িার্া হযাঁ সূিক মন্তব্য কক্ষরি। যসই
সাক্ষথ র্স্য উৎপািি র্হুমুখী করক্ষণর চর্ষক্ষয়ও 82% হযাঁ সূিক উির প্রিাি কক্ষরি। অথ বাৎ এ প্রকক্ষের ক্ষল কৃচষ
উৎপািক্ষি ব্যাপক ইচর্র্ািক প্রিার্ পচরলচের্ হক্ষচ্ছ।
প্রকে এলাকার উিরিার্াক্ষির মক্ষর্, প্রকে এলাকায় র্ক্ষস্যর চিচর্ড়র্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। প্রকে এলাকায় কৃচষ
কমবকর্বাগণও োচিক্ষয়ক্ষছি যর্, এলাকা যিক্ষি র্স্যর চিচর্ড়র্া চর্চিন্ন হাক্ষর বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। চর্চর্এস (2012 ও 2018)
সূক্ষত্র যিখা র্ায় প্রকে গ্রহক্ষণর পূক্ষর্ ব রাের্াহী, িওগাঁ ও িাঁপাই ির্ার্গক্ষঞ্জ সক্ষলর চিচর্ড়র্া চছল র্থাক্রক্ষম 191%,
179% ও 166%। প্রকে পরর্র্ী সমক্ষয় উক্ষেচখর্ যেলাগুচলক্ষর্ সক্ষলর চিচর্ড়র্া হক্ষয়ক্ষছ র্থাক্রক্ষম 205%, 201%
ও 203% অথ বাৎ রাের্াহী, িওগাঁ ও িাঁপাই ির্ার্গক্ষঞ্জ সক্ষলর চিচর্ড়র্া বৃচদ্ধর হার র্থাক্রক্ষম 7.3%, 22% ও
37%।
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সারচণ 13: প্রকক্ষের কৃচষ উন্নয়ি সম্পচকবর্ মর্ামর্
প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব চর্ঘা প্রচর্ আপিার চক পচরমাণ র্স্য
উৎপািি হক্ষর্া এর্ং র্র্বমাক্ষি চর্ঘা প্রচর্ আপিার চক
পচরমাণ র্স্য উৎপািি হয় (গড় মি)
পূক্ষর্ বর (গড়)
র্র্বমাি (গড়)
গড়
STD
গড়
STD
3

কৃচষ উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ চকিা?
প্রকে যেলা
হযাঁ
সংখ্যা
1
রাের্াহী
(১৩৫২)
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
(৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট (২৬০০)

িা
%

সংখ্যা

%

2
1352

100.0

0

0.0

14.4

8.3

26.2

9.7

338

100.0

0

0.0

15.7

1.2

24.7

2.4

910
2600

100.0
100.0

0
0

0.0
0.0

23.8
17.9

7.1
8.5

35.5
29.2

9.6
10.1

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

এক সলী েচম দ্যই র্া র্ক্ষর্াচধক সচল
েচমক্ষর্ পচরির্ হক্ষয়ক্ষছ চক িা?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
4
1224
90.5
128
9.5
320
94.7
18
5.3
896
98.5
14
1.5
2133
82.0
467
18.0

খাদ্য উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ চক?
হযাঁ
সংখ্যা

িা
%

সংখ্যা

%

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

5
1352
338
910
2600

100.0
100.0
100.0
100.0

র্স্য উৎপািক্ষি র্হুমুখী করণ হক্ষয়ক্ষছ চক
িা ?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
6
1223 90.5
129
9.5
324
95.9
14
4.1
892
98.0
18
2.0
2132 82.0
468
18.0

6.2.14 খাল পুি: খিক্ষির ক্ষল মৎস্য িাষ সম্পচকবর্ প্রিার্
খাল পুিঃখিক্ষির ক্ষল মাছ িাষ সম্পক্ষকব 41.7% উিরিার্া োচিক্ষয়ক্ষছি খাক্ষলর পাচিক্ষর্ স্থািীয় েিগণ সীচমর্
আকাক্ষর মাছ িাষ করক্ষছ। প্রকে কতৃপব ে সাচর্ বক চিক চর্ক্ষর্িিা কক্ষর অথ বাৎ মাছ িাক্ষষর ক্ষল যসক্ষির পাচির গুণগর্
মাি র্াক্ষর্ িা হারায় যস চিক্ষক লেয যরক্ষখ মাছ িাক্ষষর চর্ষয়টি হাক্ষর্ চিক্ষর্ পাক্ষর।
সারচণ 14: খাল পুি: খিক্ষির ক্ষল মৎস্য িাষ সম্পচকবর্ প্রিার্
প্রকে যেলা
রাের্াহী (১৩৫২)
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ (৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট (২৬০০)

সংখ্যা
354
0
231
585

খাল যেচেং এর ক্ষল যেক্ষলরা পর্ বাপ্ত মাছ পায় চকিা?
হযাঁ
িা
%
সংখ্যা
%
53.5
308
46.5
0.0
0
0.0
31.2
510
68.8
41.7
818
58.3

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব
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6.2.15 আথ ব-সামাচেক উন্নয়ি সম্পচকবর্ মর্ামর্
প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব ও পরর্র্ী কৃচষ পণ্য হক্ষর্ আয় সম্পচকবর্ র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ ব কৃচষপণ্য
যথক্ষক উিরিার্াক্ষির গড় আয় চছল 68,249 টাকা র্া প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর যর্ক্ষড় িাঁচড়ক্ষয়ক্ষছ গক্ষড় 1,32,804 টাকা
অথ বাৎ এ যেক্ষত্র আয় বৃচদ্ধর হার 94.58%। র্র্বমাক্ষি এলাকার যলাক্ষকর কমবসংস্থাি যর্ক্ষড়ক্ষছ চকিা প্রসক্ষি 2600 েি
সুচর্ধাক্ষিাগী িার্াক্ষির 100%-ই হযাঁ সূিক উির চিক্ষয়ক্ষছি। একইিাক্ষর্ সকল উিরিার্াই োচিক্ষয়ক্ষছি যর্ প্রকে
পূর্ বর্র্ী সমক্ষয় কমবসংস্থাক্ষির অর্স্থা িাল চছল িা।
সারচণ 15: আথ ব-সামাচেক উন্নয়ি সম্পচকবর্ মর্ামর্

প্রকে যেলা

রাের্াহী
(১৩৫২)
িাঁপাই
ির্ার্গঞ্জ
(৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট
(২৬০০)

প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব কৃচষ পণ্য
যথক্ষক আপিার কর্ টাকা
আয় হক্ষর্া এর্ং র্র্বমাক্ষি
কৃচষ পণ্য যথক্ষক আপিার
কর্ টাকা আয় হয়

র্র্বমাক্ষি এলাকার যলাক্ষকর কমবসংস্থাি
যর্ক্ষড়ক্ষছ চক িা?

প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব এলাকার যলাকক্ষির
কমবসংস্থাক্ষির অর্স্থা চক চছল
এর্ং র্র্বমাক্ষি এলাকার যলাকক্ষির
কমবসংস্থাক্ষির অর্স্থা যকমি

সংখ্যা

%

সংখ্যা

%

পূক্ষর্ বর অর্স্থা
(িাক্ষলা িা)
সংখ্যা
%

148147

1352

100.0

0

0.0

1352

100.0

1352

100.0

76517

119883

338

100.0

0

0.0

338

100.0

338

100.0

59186

114786

910

100.0

0

0.0

910

100.0

910

100.0

68249

132804

2600

100.0

0

0.0

2600

100.0

2600

100.0

পূক্ষর্ বর গড়
আয়

র্র্বমাি গড়
আয়

72549

হযাঁ

িা

র্র্বমাি অর্স্থা
(িাক্ষলা)
সংখ্যা
%

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

6.2.16 প্রকক্ষের চর্চিন্ন কমবকাক্ষে মচহলাক্ষির অংর্গ্রহণ ও র্ার প্রিার্
প্রকক্ষে চর্চিন্ন কমবকাক্ষন্ড মচহলাক্ষির অংর্গ্রহণ ও র্ার প্রিার্ সম্পচকবর্ র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, কৃচষ কাক্ষের
চর্চিন্ন পর্ বাক্ষয় র্স্য যরাপণ, চিড়াচি, মাড়াই, সংরেণ ইর্যাচি কমবকাক্ষন্ড মচহলাক্ষির অংর্গ্রহণ এর্ং আত্মকমবসংস্থাক্ষির
সুক্ষর্াগ বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল 100% উিরিার্া োচিক্ষয়ক্ষছি। এলএলচপ অপাক্ষরটর চহসাক্ষর্ মচহলাক্ষির কমবসংস্থাক্ষির
সুক্ষর্াগ বৃচদ্ধর ব্যপাক্ষর 46.3% উিরিার্া হযাঁ সূিক উির চিক্ষয়ক্ষছি। চর্এমচিএর চপ্র-যপইি চমটার কাি ব চরিােব যিন্ডর
চহক্ষসক্ষর্ কমবকাক্ষে মচহলাক্ষির অংর্গ্রহক্ষণ 41.4% উিরিার্া হযাঁ সূিক উির চিক্ষয়ক্ষছি।
একইিাক্ষর্ 96.6% উিরিার্া োচিক্ষয়ক্ষছি প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল িারীর েমর্ায়ক্ষির যেক্ষত্র ইচর্র্ািক প্রিার্
পক্ষড়ক্ষছ।
6.2.17 পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর প্রিার্ সম্পচকবর্ মর্ামর্
পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর প্রিার্ সম্পক্ষকব উিরিার্াক্ষির সর্াই প্রকে এলাকায় র্িায়িসহ লি, র্িে ও ওষচধ বৃে যরাপণ
বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল মর্ামর্ প্রিাি কক্ষরক্ষছি। চর্চর্এস (2012 ও 2018) এর র্থ্য মক্ষর্ প্রকে এলাকায় শুষ্ক যমৌসুক্ষম
বৃচষ্টপাক্ষর্র পচরমাণ যর্ক্ষড়ক্ষছ ও মাচসক সক্ষর্ বাচ্চ র্াপমাত্রা কক্ষমক্ষছ। এছাড়াও ভূ-উপচরস্থ যসি ব্যর্স্থার মাধ্যক্ষম সচল
েচমক্ষর্ যসি প্রিাক্ষির ক্ষল যসি এলাকা বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। এসর্ কারক্ষণ অত্র অঞ্চক্ষল পূক্ষর্ বর যিক্ষয় আর্হাওয়ার শুষ্কর্া
কক্ষমক্ষছ।
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প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল পচরক্ষর্ক্ষর্র চক ধরক্ষির ইচর্র্ািক র্া যিচর্র্ািক প্রিার্ পক্ষড়ক্ষছ এ সংক্রান্ত র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ
যিখা র্ায় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল অক্ষিক ধরক্ষির ইচর্র্ািক প্রিার্ পক্ষড়ক্ষছ, যকাি ধরক্ষির যিচর্র্ািক প্রিার্ পক্ষড়
িাই। ইচর্র্ািক প্রিার্গুচল হক্ষলা সবুে র্িায়ি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ, মাটির এর্ং আর্হাওয়ার শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ। ভূ-গিবস্থ পাচির
স্তক্ষরর (GWL) অর্িমি (Decline) কক্ষমক্ষছ র্ার ক্ষল হস্ত িাচলর্ িলকূপ, পুকুর ও মাটির কুয়ার পাচি প্রাপ্যর্া
আক্ষগর যিক্ষয় যর্ক্ষড়ক্ষছ। এ ব্যাপাক্ষর চর্চর্এস (2012 ও 2018) এর উপাি চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, প্রকে অঞ্চক্ষল 2012
সক্ষির যিক্ষয় 2018 সক্ষির মাচসক সক্ষর্ বাচ্চ র্াপমাত্রা কক্ষমক্ষছ অথ বাৎ উি অঞ্চক্ষল আর্হাওয়া উষ্ণর্া সাচর্ বকিাক্ষর্ কক্ষমক্ষছ
(চিত্র-6)। োনুয়াচর যথক্ষক চিক্ষসম্বর পর্ বন্ত 12 মাক্ষসর মক্ষধ্য প্রক্ষর্যক মাক্ষসই সক্ষর্ বাচ্চ র্াপমাত্রা হ্রাস যপক্ষয়ক্ষছ। র্ক্ষর্ এই
র্াপমাত্রা হ্রাস এই প্রকে এর্ং অন্যান্য প্রকক্ষে সমচন্বর্ প্রিার্ র্ক্ষলই মক্ষি হয়।
চিত্র-7 যথক্ষক যিখা র্ায় যর্, প্রকে এলাকায় মাচসক বৃচষ্টপাক্ষর্র পচরমাণ চিক্ষসম্বর যথক্ষক জুি মাস পর্ বন্ত যর্ক্ষড়ক্ষছ চকন্তু
জুলাই যথক্ষক িক্ষিম্বর মাস পর্ বন্ত কক্ষমক্ষছ। এক্ষর্ প্রচর্য়মাি হয় যর্, যসি যমৌসুক্ষম র্া চিক্ষসম্বর যথক্ষক জুি অর্চধ প্রকে
অঞ্চক্ষল শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ। যর্ক্ষহর্ত, জুলাই যথক্ষক অক্ষক্টার্র পর্ বন্ত এ অঞ্চক্ষল প্রচুর বৃচষ্টপার্ হয়, র্র্বমাি সমক্ষয় বৃচষ্টপার্
চকছুটা কম হক্ষলও শুষ্কর্া কম-যর্চর্ হওয়ার উপর যর্মি প্রিার্ য ক্ষল িা।
সুর্রাং প্রকে অঞ্চক্ষল মাচসক সক্ষর্ বাচ্চ র্াপমাত্রা ও বৃচষ্টপাক্ষর্র উপাি চর্ক্ষেষণ যথক্ষক যিখা র্ায় যর্, সাচর্ বকিাক্ষর্ উি
এলাকায় শুষ্কর্া প্রকে পূর্ বর্র্ী সমক্ষয়র যিক্ষয় পরর্র্ী সমক্ষয় অক্ষিকটাই কক্ষমক্ষছ।
সারচণ 16: পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর প্রিার্ সম্পচকবর্ মর্ামর্
প্রকে যেলা
1
রাের্াহী (১৩৫২)
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ (৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট (২৬০০)

পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর প্রিার্ যর্মি প্রকে এলাকায় যমাট সবুে এলাকা বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ চক?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
2
3
1352
100.0
0
0.0
338
100.0
0
0.0
910
100.0
0
0.0
2600
100.0
0
0.0

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

লি, র্িে ও ঔষধী িারা যরাপক্ষির মাধ্যক্ষম অচর্চরি র্িে
সম্পি সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ চক?
হযাঁ
িা
সংখ্যা
%
সংখ্যা
%
4
1352
100.0
0
0.0
338
100.0
0
0.0
910
100.0
0
0.0
2600
100.0
0
0.0

পূক্ষর্ বর যিক্ষয় আর্হাওয়ার শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ চক ?
হযাঁ

িা

সংখ্যা

%

1352
338
910
2600

100.0
100.0
100.0
100.0

সংখ্যা

%

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

5

পৃষ্ঠা-52

প্রকে যেলা

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর চক চক
ইচর্র্ািক প্রিার্ পক্ষড়ক্ষছ?
%
6

রাের্াহী (১৩৫২)

িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ
(৩৩৮)

িওগাঁ (৯১০)

যমাট (২৬০০)

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর চক চক
যিচর্র্ািক প্রিার্ প্রক্ষড়ক্ষছ ?

সল বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
ভূগক্ষিবর পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ
সবুে র্িায়ি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
পাচির শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ
আর্হাওয়ার শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ
সল বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
ভূগক্ষিবর পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ
সবুে র্িায়ি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
পাচির শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ
আর্হাওয়ার শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ
সল বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
ভূগক্ষিবর পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ
সবুে র্িায়ি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
পাচির শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ
আর্হাওয়ার শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ
সল বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
ভূগক্ষিবর পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ
সবুে র্িায়ি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
পাচির শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ
আর্হাওয়ার শুষ্কর্া কক্ষমক্ষছ

96.3
64.2
54.9
6.8
5.0
95.9
65.9
56.5
7.7
6.5
97.0
63.6
55.6
7.5
5.5
96.4
64.6
55.7
7.3
5.7

%
7
1. যকাক্ষিা যিচর্র্ািক প্রিার্ িাই

100

1. যকাক্ষিা যিচর্র্ািক প্রিার্ িাই

100

1. যকাক্ষিা যিচর্র্ািক প্রিার্ িাই

100

1. যকাক্ষিা যিচর্র্ািক প্রিার্ িাই

100

রাজশাহীর ানসক সর্ধ্ব োচ্চ তাপ াত্রা, নি.মস.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

সন-2012

সন-2018

চিত্র 6: রাের্াহীর মাচসক সক্ষর্ বাচ্চ র্াপমাত্রা
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রাজশাহীর ানসক বৃনিপার্ধ্তর পনর ান, ন .ন .
350
300
250
200
150
100
50
0

সন-2012

সন-2018

চিত্র 7: রাের্াহীর মাচসক বৃচষ্টপাক্ষর্র পচরমাি

6.2.18 িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি প্রকক্ষের অর্িাি
িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি প্রকক্ষের প্রিাক্ষর্র/অর্িাক্ষির চর্ষক্ষয় িমুিাচয়র্ 2600 সুচর্ধাক্ষিাগী উিরিার্া োচিক্ষয়ক্ষছি যর্, িাচরদ্র
চর্ক্ষমািক্ষি এ প্রকক্ষের অর্িাি রক্ষয়ক্ষছ।
সারচণ 17: িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি প্রকক্ষের অর্িাি
প্রকে যেলা
রাের্াহী (১৩৫২)
িাঁপাই ির্ার্গঞ্জ (৩৩৮)
িওগাঁ (৯১০)
যমাট (২৬০০)

সংখ্যা
1352
338
910
2600

িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি প্রকক্ষের যকাি অর্িাি রক্ষয়ক্ষছ চক িা ?
হযাঁ
িা
%
সংখ্যা
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

6.2.19 প্রকে এলাকার েিগক্ষণর সাচর্ বক অর্স্থা
প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল এলাকার েিগণ চকিাক্ষর্ উপকৃর্ র্া েচর্গ্রস্থ হক্ষয়ক্ষছ এ র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, এ
প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল যকউ যকাি ধরক্ষির েচর্গ্রস্থ হয় িাই, যকর্লমাত্র মুচষ্টক্ষময় স্বাথ বাক্ষন্নর্ী যলাক র্ারা খাক্ষলর েচম
অমর্ধ িখল কক্ষরচছক্ষলি র্ারা ছাড়া। র্রং এলাকার্াসী চর্চিন্নিাক্ষর্ উপকৃর্ হক্ষয়ক্ষছি যর্মি: র্াক্ষির আয় বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
(88.9%), কমবসংস্থাি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ (78.4%), সল উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ (57.2%), যসক্ষির খরি কক্ষমক্ষছ
(12%), পাচির প্রাপ্যর্া সহে হক্ষয়ক্ষছ (13.6%) এর্ং সক্ষর্ বাপচর ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ (15.7%)।
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সারচণ 18: প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল এলাকার েিগক্ষণর অর্স্থা
প্রকে
যেলা

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল আপিার এলাকার েিগণ
চকিাক্ষর্ উপকৃর্ হক্ষয়ক্ষছ?
উপকৃর্

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল আপিার এলাকার েিগণ
চকিাক্ষর্ েচর্গ্রস্থ হক্ষয়ক্ষছ?
েচর্গ্রস্থ

%
রাের্াহী
(১৩৫২)

িাঁপাই
ির্ার্গঞ্জ
(৩৩৮)

িওগাঁ
(৯১০)

যমাট
(২৬০০)

1. কমবসংস্থাি বৃচদ্ধ
2. আয় যর্ক্ষড়ক্ষছ
3. সল/উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
4. যসি খরি কক্ষমক্ষছ
5. ভূগক্ষিরব পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ
6. পাচি সহক্ষে পাওয়া র্ায়
1. আয় যর্ক্ষড়ক্ষছ
2. সল/উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
3. কমবসংস্থাি বৃচদ্ধ
4. পাচি সহক্ষে পাওয়া র্ায়
5. যসি খরি কক্ষমক্ষছ
1. কমবসংস্থাি বৃচদ্ধ
2. আয় যর্ক্ষড়ক্ষছ
3. সল/উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
4. ভূগক্ষিরব পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ
5. যসি খরি কক্ষমক্ষছ
1. কমবসংস্থাি বৃচদ্ধ
2. আয় যর্ক্ষড়ক্ষছ
3. সল/উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
4. যসি খরি কক্ষমক্ষছ
5. পাচি সহক্ষে পাওয়া র্ায়
6. ভূগক্ষিরব পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ

91.5
85.3
51.5
22.1
13.5
8.1
89.1
61.5
49.8
19.1
7.5
93.8
92.3
58.5
17.8
6.5
78.4
88.9
57.2
12.0
13.6
15.7

%
1. যকাক্ষিা েচর্ হয় িাই

100

1. যকাক্ষিা েচর্ হয় িাই

100

1. যকাক্ষিা েচর্ হয় িাই

100

1. যকাক্ষিা েচর্ হয় িাই

100

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব

6.2.20 র্ক্ষরন্দ্র এলাকায় প্রকক্ষের প্রিাক্ষর্ ভূ-গিবস্থ পাচির স্তক্ষরর অর্স্থা চর্ক্ষেষণ
প্রকে এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাচির স্তর চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, প্রকে পূর্ বর্র্ী সমক্ষয় (2005 ও 2011) িওগাঁ যেলার
পত্নীর্লা ছাড়া অন্য উপক্ষেলায় ভূ-গিবস্থ পাচির স্তর চিম্নমুখী চছল। চকন্তু প্রকে পরর্র্ী সমক্ষয় পাচির স্তক্ষরর গিীরর্ায়
পচরর্র্বি লেয করা র্ায়। িওগাঁ যেলার পত্নীর্লা উপক্ষেলায় 2005 যথক্ষক 2011 সাক্ষলর মক্ষধ্য ভূ-গিবস্থ চস্থর পাচির
স্তর (SGWL) (11.94 যথক্ষক 8.49 চমটার) অথ বাৎ 3.45 চমটার উপক্ষর উক্ষঠক্ষছ। কারণ চহক্ষসক্ষর্ র্লা র্ায়, উি সমক্ষয়
পত্নীর্লায় গিীর িলকূক্ষপর মাধ্যক্ষম পাচি উক্ষিালি কম চছল র্া ভূ-গিবস্থ পাচির চরিােব যর্চর্ চছল। এ সমক্ষয় পত্নীর্লায়
চরিাক্ষেবর পচরমাণ চছল 71.74 চমচলয়ি ঘিচমটার, সাপাহাক্ষর 34.14 চমচলয়ি ঘিচমটার ও ধামমরহাক্ষট 66.01
চমচলয়ি ঘিচমটার (BEAP, 2003)। চকন্তু প্রকে যর্ক্ষষ 2018 সক্ষি SGWL চিক্ষি যিক্ষম 10.9 চমটাক্ষর িাঁচড়ক্ষয়ক্ষছ।
অথ বাৎ 2011-2018 সমক্ষয় এর পচরর্র্বক্ষির হার 4.06% (সারচণ-19)।
প্রকেভূি 11টি উপক্ষেলার মক্ষধ্য 3টি (পুঠিয়া, িারঘাট ও যগামস্তাপুর) উপক্ষেলায় পাচির স্তর পুিিবরণ হক্ষয়ক্ষছ। 2018
সাক্ষল 11টি উপক্ষেলার 3টিক্ষর্ (যগািাগাচর, ধামমরহাট ও চর্র্গঞ্জ) পাচির স্তক্ষরর চিম্নমুখীর্া লেয করা যগক্ষছ। যিখা
ব
র্ায় যর্, একই সাক্ষল 11টি উপক্ষেলার মক্ষধ্য র্াচক 5টি উপক্ষেলাক্ষর্ই (দ্যগাপুর,
মান্দা, মহাক্ষির্পুর, পত্নীর্লা ও
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সাপাহার) ভূ-উপচরস্থ পাচির ব্যর্হাক্ষরর কারক্ষণ SGWL এর অর্িমক্ষির (Rate of Depletion) হার অক্ষিকটা
কক্ষমক্ষছ।
সারচণ 19: চর্ি র্ছক্ষরর মাি ব মাক্ষসর প্রকে এলাকায় (র্াচরন্দ) ভূ-গিবস্থ চস্থর পাচির স্তর
যেলা

উপক্ষেলা

রাের্াহী

যগািাগাচর
ব
দ্যগাপুর
পুঠিয়া
িারঘাট
িওগাঁ
মহাক্ষির্পুর
ধামমরহাট
পত্নীর্লা
সাপাহার
মান্দা
িাঁপাইির্ার্গঞ্জ যগামস্তাপুর
চর্র্গঞ্জ

2005 সাক্ষল
GWL (m)

2011 সাক্ষল
GWL
(m)

2018 সাক্ষল
GWL
(m)

2005 – 2011 সমক্ষয়
GWL (m) এর
পচরর্র্বি (%)

19.7
8.63
7.09
7.65
3.32
5.5
11.94
6.98
12.93
6.52
10.75

20.37
12.30
12.48
11.84
12.00
6.19
8.49
8.52
19.73
8.45
13.54

23.94
12.44
5.38
4.43
12.73
9.28
10.9
9.51
19.54
5.3
14.28

0.57
7.09
12.67
9.13
43.57
2.09
-4.82
3.68
8.77
4.93
4.33

2011 – 2018
সমক্ষয় GWL
(m) এর পচরর্র্বি
(%)
2.50
0.16
-8.13
-7.73
0.87
7.13
4.06
1.66
-0.14
-5.33
0.78

র্থ্য সূত্র: চর্এমচিএ
0

ভূ -গভভস্থ পানি স্তরেেে গভীেতা, নিটাে
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চিত্র 7: চর্ি র্ছক্ষরর মাি ব মাক্ষসর ভূ-গিবস্থ পাচির স্তক্ষরর চিত্র

6.2.21 প্রকে এলাকায় গিীর িলকূক্ষপর অর্স্থা চর্ক্ষেষণ
প্রকে পূর্ বর্র্ী (2011) এর্ং র্র্বমাক্ষি (2019) প্রকেভূি 11 উপক্ষেলার গিীর িলকূক্ষপর সংখ্যা ও পাচি উক্ষিালক্ষির
পচরমাণ সংক্রান্ত র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা যগক্ষছ যর্, যগািাগাড়ী, মহাক্ষির্পুর, পত্নীর্লা এর্ং ধামুরহাট উপক্ষেলাক্ষর্ গিীর
িলকূক্ষপর সংখ্যার যর্মি যকাি পচরর্র্বি হয়চি। চকন্তু অন্যান্য উপক্ষেলাক্ষর্ গিীর িলকূক্ষপর সংখ্যা চকছুটা কক্ষমক্ষছ।
র্াই র্লা যর্ক্ষর্ পাক্ষর যর্ প্রকে পরর্র্ী সমক্ষয় ভূ-গিবস্থ পাচির ব্যর্হার র্া ভূ-গিবস্থ পাচি উক্ষিালি কক্ষমক্ষছ এর্ং যসটা
প্রকে এলাকায় ভূ-উপচরস্থ পাচির প্রাপ্যর্া বৃচদ্ধর ক্ষলই সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ।
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সারচণ 20: প্রকে এলাকায় গিীর িলকূপ
প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব (2011)
যেলা

উপক্ষেলা

রাের্াহী

যগািাগাচর
ব
দ্যগাপুর
পুঠিয়া
িারঘাট
িওগাঁ
মহাক্ষির্পুর
ধামমরহাট
পত্নীর্লা
সাপাহার
মান্দা
িাঁপাইির্ার্ যগামস্তাপুর
গঞ্জ
চর্র্গঞ্জ
যমাট

DTWs
(সংখ্যা)

Discharge
(চসএ এস)

Discharge
(চকউক্ষমক)

গড় পাচম্পং
(hrs./ day)

714
314
170
64
551
357
437
323
484
400
245
4059

1.5
2
2
2
2
2
1.5
1.5
2
1.5
2

0.043
0.057
0.057
0.057
0.057
0.057
0.043
0.043
0.057
0.043
0.057

12.9
6
5
3
5.5
5.5
6.3
7.5
5.5
9.5
5

যমৌসুক্ষম যমাট
পাচি উক্ষিালি
(চকউক্ষমক)

169131140
46127008
20811018
4700842
74197399
48073451
50554246
44483550
65175210
69778118
29992349
623024331

র্র্বমাি (2019)
যেলা
রাের্াহী

িওগাঁ

িাঁপাইির্ার্
গঞ্জ

উপক্ষেলা

DTWs
(সংখ্যা)

Discharge
(চসএ এস)

Discharge
(চকউক্ষমক)

গড় পাচম্পং
(hrs./ day)

যগািাগাচর
ব
দ্যগাপুর
পুঠিয়া
িারঘাট
মহাক্ষির্পুর
ধামমরহাট
পত্নীর্লা
সাপাহার
মান্দা
যগামস্তাপুর
চর্র্গঞ্জ
যমাট

714
308
166
60
551
357
437
320
483
397
238
4031

1.5
2
2
2
2
2
1.5
1.5
2
1.5
2

0.04
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.04
0.04
0.06
0.04
0.06

12.9
6
5
3
5.5
5.5
6.3
7.5
5.5
9.5
5

যমৌসুক্ষম যমাট
পাচি উক্ষিালি
(চকউক্ষমক)

169131140
45245601
20321347
4407039
74197399
48073451
50554246
44070390
65040551
69254782
29135425
619431370

র্থ্য সূত্র: চর্এমচিএ

চর্.দ্রঃ যমৌসুক্ষম 120 চিি পাম্প িক্ষলক্ষছ এই চহক্ষসক্ষর্।

6.2.22 প্রকে এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাচির ব্যর্হার চর্ক্ষেষণ
প্রকে এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাচির ব্যর্হার সম্পচকবর্ র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, 2011 সাল যথক্ষক 2019 সাক্ষলর
মধ্যর্র্ী সমক্ষয় 35,92,961.00 ঘিচমটার ভূ-গিবস্থ পাচি সাশ্রয় কক্ষর অচর্চরি 750 একর েচম ভূ-উপচরস্থ পাচির
িারা যসক্ষির আওর্ায় আিা হক্ষয়ক্ষছ। যসই সাক্ষথ ভূ-গিবস্থ পাচির চস্থর স্তর (SGWL) এর র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ প্রর্ীয়মাি
হয় যর্, যর্র্ীর িাগ উপক্ষেলাক্ষর্ই ভূ-গিবস্থ পাচির স্তক্ষর ইচর্র্ািক প্রিার্ পক্ষড়ক্ষছ। র্াই একথা অিস্বীকার্ ব যর্, অত্র
প্রকে ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কমাক্ষর্ সেম হক্ষয়ক্ষছ।
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6.2.23

যটকসই উন্নয়ক্ষি প্রকক্ষের অর্িাি সম্পচকবর্ মর্ামর্

প্রকেটি যটকসই এর্ং এলাকার উন্নয়ক্ষি আর চক চক ব্যর্স্থা যিয়া প্রক্ষয়ােি এ প্রসক্ষি উিরিার্ারা চর্চিন্ন মর্ প্রকার্
কক্ষরক্ষছি। র্ারমক্ষধ্য 66.9% োিাি খাল/িিী খিি করক্ষর্ হক্ষর্। 44.5% মর্ প্রকার্ কক্ষরি যর্, এলএলচপ ও র্াচরি
পাইপ র্াড়াক্ষর্ হক্ষর্, 20.1% মর্ যপ্রাষণ কক্ষরি পচরিালিা কচমটি গঠি করক্ষর্ হক্ষর্, 9.2% োিাি মচিটচরং ব্যর্স্থা
যোড়িার করক্ষর্ হক্ষর্, 4.7% এর মক্ষর্ পাম্প ঘর িরকার।
সারচণ 21: প্রকেটি যটকসই এর্ং এলাকার উন্নয়ক্ষি আর চক চক ব্যর্স্থা যিয়া প্রক্ষয়ােি
ব্যর্স্থা সমূহ
1. খাল/িিী খিি করক্ষর্ হক্ষর্
2. এলএলচপ ও র্াচরি পাইপ র্াড়াক্ষর্ হক্ষর্
3. পচরিালিা কচমটি গঠি
4. মচিটচরং ব্যর্স্থা যোরিার করা
5. পাম্প ঘর িরকার

রাের্াহী

িাঁপাই
ির্ার্গঞ্জ

িওগাঁ

যমাট

%

%

%

%

67.6
42.9
20.4
9.7
4.8

66.3
46.7
19.0
8.7
4.9

66.9
43.8
20.8
9.1
4.4

66.9
44.5
20.1
9.2
4.7

সূত্র: চ র্ল্ সাক্ষি ব
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7 সপ্তম অধ্যায়
প্রকক্ষের প্রিার্ সম্পচকবর্ গুণগর্ র্ক্ষথ্যর চর্ক্ষেষণ

7.1 য াকাস গ্রুপ চিসকার্ি (FGD)
7.1.1 এ চেচি হক্ষর্ প্রাপ্ত র্ক্ষথ্যর চর্ক্ষেষণ
প্রকক্ষের প্রিার্ সম্পক্ষকব গুণগর্ চর্ক্ষেষণ ও মূল্যায়ক্ষির েন্য প্রকে ভূি ১১টি উপক্ষেলায় যমাট ১১টি এ চেচি
পচরিালিা করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষর্যক এ চেচিক্ষর্ ১০ যথক্ষক ১২েি অংর্গ্রহণকারী উপচস্থর্ চছক্ষলি। প্রচর্টি এ চেচিক্ষর্
এলাকার চর্চিন্ন স্তক্ষরর ব্যচির্গ ব যর্মি- কৃষক, মৎসিাষী, সমাক্ষের গণ্যমান্য ব্যচির্গ,ব স্থািীয় যিতৃবৃন্দ, চর্েক,
ইমামসহ অক্ষিক এলাকার্াসী অংর্গ্রহণ করার ক্ষল প্রকক্ষের আওর্ায় সম্পাচির্ কমবকাে ও এর প্রিার্ সম্পক্ষকব
গুিগর্ র্থ্য সংগ্রহ করা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষলািিা এ চেচি যিকচলস্ট (পচরচর্ষ্ট-5) অনুসাক্ষর সম্পাচির্ হক্ষয়ক্ষছ।
এ চেচি যিকচলক্ষস্ট যর্ সমস্ত চর্ষয়গুচল অন্তভুবি চছল র্া হক্ষলা- প্রকেভুি কমবকান্ডগুক্ষলার র্র্বমাি অর্স্থা, ভূ-উপচরস্থ
পাচির িাক্ষপর উপর প্রিার্, খাক্ষল পাচি ধারণ বৃচদ্ধ, যসি সুচর্ধা, যসক্ষির খরি, যসক্ষির আওর্া, কৃচষ উৎপািি, র্স্য
উৎপািক্ষির চিচর্ড়র্া, পাচি যসক্ষির আধুচিক র্ন্ত্রপাচর্র ব্যর্হার, পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর প্রিার্, িাচরদ্র চর্ক্ষমািি, প্রকক্ষের
মাধ্যক্ষম প্রাপ্ত সুচর্ধা স্থায়ীকরণ, প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সুচর্ধা-অসুচর্ধা ইর্যাচি।
সিার শুরুক্ষর্ সিা পচরিালিাকারী FGD সিার মূখ্য উক্ষেশ্য সম্পক্ষকব উপচস্থর্ সকলক্ষক অর্চহর্ কক্ষরি। অর্ঃপর
িলগর্ আক্ষলািিায় সিার চর্চিন্ন চর্ষয় চিচিক মর্ চর্চিময় শুরু হয়। আক্ষলািিার লা ল চিক্ষম্ন উক্ষেখ করা হক্ষলা:
1) ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল ভূ-গিবস্থ পাচির িাপ কক্ষমক্ষছ। এলাকাক্ষর্ এখি আর যকউ যসক্ষির কাক্ষে ভূগিবস্থ পাচি ব্যর্হার করক্ষর্ িায় িা কারণ ভূ-গিবস্থ পাচির খরি অক্ষিক যর্র্ী।
2) খাস মো খাল পুিঃখিক্ষির মাধ্যক্ষম খাক্ষল পাচির ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। আক্ষগ খাল শুচকক্ষয় মাক্ষঠর মক্ষর্া
হক্ষয়চছল। পুিঃখিক্ষির ক্ষল খাক্ষল যমাটামুটি সারা র্ছরই পাচি থাক্ষক। র্ক্ষর্ খালগুচল মাক্ষঝ মক্ষধ্যই সংস্কার
করা প্রক্ষয়ােি।
3) সার্-মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর ক্ষল েচমক্ষর্ যসি প্রিাক্ষি সুচর্ধা হক্ষয়ক্ষছ। সার্-মােবি ওয়যার আরও অচধক হাক্ষর
স্থাপি করা প্রক্ষয়ােি।
4) প্রকে এলাকায় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল যসি সুচর্ধা অক্ষিক বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। এখি িাষীরা সর্ সময়ই প্রক্ষয়ােি
মর্ যসক্ষির পাচি েচমক্ষর্ চিক্ষর্ পারক্ষছ।
5) পূক্ষর্ বর যিক্ষয় র্র্বমাক্ষি যসক্ষির আওর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ 25-35% কারণ যসি ব্যর্স্থার সুচর্ধা হওয়াক্ষর্ অিার্ািী
েচমক্ষর্ আর্াি হক্ষচ্ছ। স্থািীয় কৃষকরা যমৌসুমী সক্ষলর পার্াপাচর্ এখি র্ছরব্যাপী ল উৎপািি কক্ষর অক্ষিক
লাির্াি হক্ষচ্ছি।
6) কৃচষ কাক্ষে যসক্ষির খরি এ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল অক্ষিক কক্ষমক্ষছ। এলাকা যিক্ষি প্রায় 30% যথক্ষক 60%
যসক্ষির খরি কক্ষমক্ষছ।
7) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল সল উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। িিীর পাচিক্ষর্ আয়রণ ও অন্যান্য েচর্কর যকচমকযাল
কম থাক্ষক এর্ং র্ক্ষথষ্ট পচল থাক্ষক। র্াই সল উৎপািি প্রায় চিগুি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ।
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8) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ যর্ সকল স্থাক্ষি এক সলী েচম চছল প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল এখি র্া যিা- সলী
র্া চর্ি সলী েচমক্ষর্ পচরণর্ হক্ষয়ক্ষছ, ক্ষল র্স্য উৎপািক্ষির চির্ীড়র্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ।
9) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল পাচি যসক্ষির যেক্ষত্র আধুচিক যটকক্ষিালচের ব্যর্হার অক্ষিক যেক্ষত্রই বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ ,
চর্ক্ষর্ষর্: র্াচরি পাইক্ষপর ব্যর্হার, চ র্া পাইপ, চপ্র-ক্ষপইি চমটার কািব ইর্যাচি এখি েিচপ্রয় হক্ষয়ক্ষছ।
10) কৃচষকাক্ষে মচহলাক্ষির অংর্গ্রহণ অক্ষিকাংক্ষর্ বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। গর্ািী পশুপালি ও সর্েী উৎপািি ছাড়াও সল
উৎপািি পরর্র্ী মাড়াই, শুকাক্ষিা, যগ্রচিং ইর্যাচি কাক্ষে মচহলারা এখি স্বর্ঃস্ফূর্বিাক্ষর্ অংর্গ্রহণ কক্ষরক্ষছি।
11) প্রকক্ষের আওর্ায় বৃেক্ষরাপণ করায় পচরক্ষর্ক্ষর্র উপর ব্যাপক প্রিার্ পক্ষড়ক্ষছ। এখি এলাকার আর্হাওয়া
আক্ষগর িাইক্ষর্ অক্ষিকাংক্ষর্ ঠাো হক্ষয়ক্ষছ।
12) এ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল সুচর্ধাক্ষিাগীর সাচর্ বক আয় বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। কারণ একচিক্ষক সল উৎপািি বৃচদ্ধ
যপক্ষয়ক্ষছ অন্যচিক্ষক যসক্ষির খরি র্থা উৎপািি খরি কক্ষমক্ষছ এর্ং র্াড়চর্ কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ।
13) এ প্রকে িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি ব্যাপক প্রিার্ যরক্ষখক্ষছ।
14) চর্এমচিএর সহায়র্ায় এ প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম প্রাপ্ত সুচর্ধাসমূহ স্থায়ী হক্ষর্ যকিিা সুচর্ধাক্ষিাগী কৃষকগণ এখি
আক্ষগর যিক্ষয় অক্ষিক সক্ষির্ি হক্ষয়ক্ষছি এর্ং উন্নয়ক্ষির সু ল যিাগ করার ক্ষল র্ারা আরও অচধক পচরমাক্ষি
আয় উন্নচর্র েন্য সক্ষিষ্ট থাকক্ষর্ি। ক্ষল চর্এমচিএ এর্ং সুচর্ধাক্ষিাগী কৃষকক্ষির যর্ৌথ প্রক্ষিষ্টায় এ সু ল স্থায়ী
হক্ষর্ র্ক্ষল আর্া করা র্ায়।
15) প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম যসক্ষির পাচির প্রাপ্যর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ।
16)পূক্ষর্ বর যিক্ষয় আর্হাওয়ার শুষ্কর্া অক্ষিক কক্ষমক্ষছ। কারণ পাচির অিাক্ষর্ আক্ষগ গাছ মক্ষর যর্ক্ষর্া এখি র্া হয়
িা। আর্ার এ প্রকে হক্ষর্ বৃেক্ষরাপক্ষণর ক্ষল এলাকার আর্হাওয়া এখি অক্ষিক িাল হক্ষয়ক্ষছ।
17) এ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ যসক্ষির খরি যর্র্ী চছল। যসক্ষির পাচি দ্যস্প্রাপ্প চছল। সল উৎপািি কম হক্ষর্া,
আর্হাওয়া শুষ্ক চছল, খাল িরাট চছল ক্ষল যর্িখল হক্ষয়চছল। িিীর পাচি একটু র্ষ বা হক্ষল েচমক্ষর্ িক্ষল আসর্,
কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ িা থাকায় যলাকেি যর্কার থাকক্ষর্া।
18) পাচির অিার্ অক্ষিকাংক্ষর্ দূর হক্ষয়ক্ষছ এর্ং যসি সুচর্ধা বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। ক্ষল কৃচষ কাক্ষের সুচর্ধা হক্ষয়ক্ষছ র্াই
কৃচষ উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। কৃচষ কাক্ষে শ্রচমক্ষকর সংখ্যা বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। যসক্ষির খরি কক্ষমক্ষছ, চর্কে
কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। েচমক্ষর্ আধুচিক যটকক্ষিালচের ব্যর্হার বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ, র্স্য উৎপািক্ষির
র্হুমুখী করণ ও র্স্য উৎপািক্ষির চিচর্ড়র্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ।
19) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল যর্মি যকাি সমস্যা হয়চি। র্ক্ষর্ র্ারা খাস মো খাল অমর্ধিাক্ষর্ িখল কক্ষর চছক্ষলি
র্াঁরা চকছুটা েচর্গ্রস্থ হক্ষয়ক্ষছি। র্ারাই মো খাল পুিঃখিক্ষির কাক্ষের র্াধার সৃচষ্ট কক্ষরচছক্ষলি।
20) প্রকক্ষের সু ল ধক্ষর রাখক্ষর্ কতৃপব ক্ষের চিয়চমর্ র্িারচকর প্রক্ষয়ােি। চর্ক্ষর্ষ কক্ষর রেণাক্ষর্েণ, খাল
সংস্কার, খালপাড় রো, এলএলচপ’র রেণাক্ষর্েণ ইর্যাচি। র্চিও র্র্বমাক্ষি প্রচর্টি উপক্ষেলায় চর্এমচিএ’র
যোি অচ স রক্ষয়ক্ষছ এর্ং র্র্বমাক্ষি যোি অচ ক্ষসর েির্ল িারা সমাপ্ত প্রকেটির কার্ বক্রম র্িারচক করা
হক্ষচ্ছ। র্ক্ষর্ এক্ষেক্ষত্র প্রক্ষয়ােিীয় েির্ক্ষলর ও অক্ষথ বর স্বের্া পচরলচের্ হক্ষয়ক্ষছ।
21) যিৌর্ অর্কাঠাক্ষমা সমূহ যর্মি- র্াচরি পাইপ, সার্মােবি ওয়ার, খিিকৃর্ খাল, স্থাচপর্ পন্টুি ইর্যাচি
চিয়চমর্ রেণাক্ষর্েণ করা িা হক্ষল ব্যর্হার েচির্ কারক্ষণ েয়প্রাপ্ত হয়। যস কারক্ষণই যিৌর্ অর্কাঠাক্ষমা সমূহ
চিয়চমর্ রেণাক্ষর্েণ প্রক্ষয়ােি। প্রকক্ষের আওর্ায় চিচমবর্ অর্কাঠাক্ষমাসমূহ চিয়চমর্ রেণাক্ষর্েণ পূর্ বক
প্রক্ষয়ােক্ষি যমরামক্ষর্র ব্যর্স্থা যিওয়া িরকার। র্চিও র্র্বমাক্ষি যকাি অর্কাঠাক্ষমা ব্যর্হার অনুপক্ষর্াগী যিই।
22) র্াছাড়া সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির সম্পৃি করা এর্ং েিসক্ষির্ির্া বৃচদ্ধ করা প্রক্ষয়ােি র্াক্ষর্ এলাকার েিগণ
প্রকক্ষের সুচর্ধা ধক্ষর রাখক্ষর্ আরও অচধক সচক্রয় হয়। সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষির চিক্ষয় পাচি ব্যর্স্থাপিা সচমচর্ গঠক্ষির
মাধ্যক্ষম প্রকক্ষের যসিকার্ ব পচরিালিা করা, পাম্প রেণাক্ষর্েণ, খালপাড় রো, পাচি চুচর যরাধ, সার্মােবি
ওয়যার রেণাক্ষর্েণ ইর্যাচি করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর। এ কাক্ষে েিগণক্ষক সম্পৃি করক্ষর্, পাচির সুষ্ঠু ব্যর্হার
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সুচিচির্ ও অপিয় যরাধ করক্ষর্ চিয়চমর্ েিসক্ষির্ির্া বৃচদ্ধর ব্যর্স্থা চিক্ষর্ হক্ষর্। েিসক্ষির্ির্া বৃচদ্ধর েন্য
মাক্ষঝ মক্ষধ্য সিা/সক্ষম্মলি আহর্াি করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
23) র্াছাড়া সরকার র্থা চর্এমচিএ’র চিকট অচধক সংখ্যক এলএলচপ ও র্াচরি পাইপ স্থাপি কক্ষর এলাকার
উন্নয়ি সাধক্ষির প্রস্তার্ সিায় উত্থাচপর্ হয়। যর্ক্ষহর্ত, এ কাক্ষের েন্য চর্এমচিএর যকাি র্াক্ষেট র্রাে যিই
এর্ং চিেস্ব যরচিচিউ হক্ষর্ েির্ক্ষলর যর্র্ি প্রিাি করা হয় র্াই প্রকক্ষের সুচর্ধা ধক্ষর রাখক্ষর্ ও সুদ্যর প্রসাচর
করক্ষর্ প্রক্ষয়ােিীয় র্াক্ষেট র্রাে রাখা অর্যন্ত েরুরী র্ক্ষল মর্ামর্ প্রিাি করা হয়।

7.2 যকআইআই (KII) হক্ষর্ প্রাপ্ত র্ক্ষথ্যর চর্ক্ষেষণ
প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি সম্পৃি মূখ্য ব্যচির্গ ব র্থা প্রকে পচরিালকসহ সংচেষ্ট উপক্ষেলা পর্ বাক্ষয়র চর্এমচিএ, চর্এচিচস
এর্ং চিএই কমবকর্বাগক্ষণর সমন্বক্ষয়ই যকআইআই পচরিালিা করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকেভূি ১১টি উপক্ষেলাক্ষর্ই সংচেষ্ট
কমবকর্বগণ যর্মি- র্িার্ধায়ক প্রক্ষকৌর্লী, চির্ বাহী প্রক্ষকৌর্লী, সহকারী প্রক্ষকৌর্লী, কৃচষ কমবকর্বাবৃন্দ যথক্ষক যকআইআই
এর মাধ্যক্ষম র্থ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের মূখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ যকআইআই পচরিালিার েন্য একটি যকআইআই
যিকচলস্ট (পচরচর্ষ্ট-6) ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। সম্পাচির্ যকআইআইগুক্ষলাক্ষর্ যর্ সকল চর্ষয়/সূিক চিক্ষয় অংর্
গ্রহিকারীক্ষির সাোৎকার পচরিালিা করা হক্ষয়ক্ষছ যস গুক্ষলা হক্ষলা, প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম সম্পাচির্ কার্ বার্লী এর্ং র্া
উক্ষেশ্য অেবক্ষি র্র্টুকু সামঞ্জস্যপূণ ব, কার্ ব সম্পািক্ষি প্রিচলর্ আইি (চপচপআর-২০০৮) প্রচর্পালি হক্ষয়ক্ষছ চকিা,
প্রকক্ষের েির্যলর পর্ বাপ্তর্া, খাক্ষল পাচির ধারণ েমর্া, সার্-মােবি ওয়যার চিমবাণ ও র্ার লা ল, ভূ-গিবন্থ পাচির
Static level, প্রকক্ষের উক্ষেশ্যসমূহ অেবি, প্রকক্ষের সর্ল ও দূর্ বল চিক, প্রকক্ষের লা ক্ষলর যটকসইর্া, Exit
Plan, সক্ষর্ বাপচর এলাকার আথ-ব সামাচেক উন্নয়ক্ষি প্রকক্ষের ভূচমকা ইর্যাচি চর্ষয়সমূহ চর্র্িিাক্ষর্ আক্ষলাচির্ হয়।
চিক্ষম্ন যকআইআই হক্ষর্ প্রাপ্ত র্থ্য চর্ক্ষেষণ করা হক্ষলা। KII-যর্ অংর্গ্রহণকারী কমবকর্বাক্ষির িাক্ষমর র্াচলকা পচরচর্ষ্ট18-যর্ সংযুি করা হক্ষলা।

সমীো িক্ষলর সিস্যবৃন্দ ও প্রক্ষকৌর্লী যমাঃ র্চরফুল হক, চর্এমচিএ, রাের্াহী চরচেয়ি

1) প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম সম্পাচির্ কার্ বার্লীঃ মূখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা যগক্ষছ যর্, প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম
চর্চিন্ন ধরক্ষির কার্ বার্লী সম্পাচির্ হক্ষয়ক্ষছ যর্মি: চর্চিন্ন চকউক্ষসক এর যলা-চল ট পাম্প সরাসচর পদ্মা, মহািন্দা
িিীক্ষর্ পন্টুি এর্ং খাচড়/খাক্ষল স্থাচপর্ হক্ষয়ক্ষছ। যসক্ষির পাচির অপিয় যরাক্ষধ ভূ-গিবস্থ পাইপ লাইি চিমবাণ, বর্দ্যযচর্ক
লাইি চিমবাণ, সার্-মােবি ওয়যার, পাম্প ঘর ও পাম্প যসি চিমবাণ এর্ং লি, র্িে ও ওষচধ বৃেক্ষরাপণ ইর্যাচি কার্ ব
সম্পািি করা হক্ষয়ক্ষছ।
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2) প্রকক্ষে গৃহীর্ কার্ বার্লী প্রকক্ষের উক্ষেক্ষশ্যর সাক্ষথ সামঞ্জস্যপূণ বঃ মূখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা যগক্ষছ
যর্, প্রকক্ষের গৃহীর্ কার্ বার্লী প্রকক্ষের উক্ষেশ্যসমূক্ষহর সাক্ষথ সম্পূণ বরূক্ষপ সামঞ্জস্যপূণ ব চছল। ভূ-গিবন্থ পাচির উপর িাপ
কমাক্ষিার উক্ষেক্ষশ্য ভূ-উপচরস্থ পাচির ব্যর্হার, যসি খরি কমাক্ষিা, কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট, অচর্চরি খাদ্য র্স্য
উৎপািি, এলাকার্াসীর আথ ব-সামাচেক উন্নয়ি, সক্ষর্ বাপচর বৃেক্ষরাপক্ষণর মাধ্যক্ষম পচরক্ষর্ক্ষর্র অনুকূল অর্স্থা সৃচষ্টর
মাধ্যক্ষম প্রকক্ষের উক্ষেশ্যসমূহ সম্পূবণ র্াস্তর্াচয়র্ হক্ষয়ক্ষছ।
3) প্রকক্ষের ক্রয় সংক্রান্ত কার্ বার্লীঃ মূখ্য ব্যচির্ক্ষগরব মক্ষর্, প্রকক্ষের লেয অেবক্ষির েন্য প্রকক্ষের র্রােকৃর্ র্হচর্ল
র্ক্ষথষ্ট চছল এর্ং প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির যকাি ধরক্ষির আচথ বক র্াক্ষেট র্রাে ও ব্যর্স্থাপিা সম্পচকবর্ সমস্যার সম্মুখীি
হক্ষর্ হয়চি। ক্ষল প্রকেটি র্থাসমক্ষয় যর্ষ করা সম্ভর্ হক্ষয়চছল। র্াক্ষির মক্ষর্, প্রকেভূি চর্চিন্ন মালামাল, চিমবাণ
সামগ্রী ও যসর্াসমূহ ক্রয় প্রচক্রয়া Direct cash purchase/ Open Tender Method (OTM), LTM
অনুসরণ কক্ষর করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্রয় প্রচক্রয়ায় সরকার চিধ বাচরর্ ক্রয় িীচর্মালা অথ বাৎ চপচপআর 2008 অনুসরণ কক্ষর
সম্পন্ন করা হক্ষয়চছল।
4) প্রকক্ষের আওর্ায় চিক্ষয়াগকৃর্ েির্লঃ মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা র্ায় যর্, প্রকক্ষের আওর্ায়
চিক্ষয়াগকৃর্ েির্ল পর্ বাপ্ত চছল এর্ং চিক্ষয়াগকৃর্ েির্ল প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি সঠিকিাক্ষর্ এর্ং সক্ষর্ বাচ্চ চিষ্ঠার সাক্ষথ ও
সঠিকিাক্ষর্ ভূচমকা পালি করায় র্থাসমক্ষয় এর্ং র্ক্ষথাপক্ষর্ািিাক্ষর্ প্রকেটি র্াস্তর্ায়ি করা সম্ভর্ হক্ষয়চছল।
5) ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাচির িাপ কক্ষমক্ষছঃ এ প্রসক্ষি মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আলাপ
িাচরর্ায় োিা র্ায় যর্, ভূ-উপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ অক্ষিকাংক্ষর্ই কক্ষমক্ষছ। লশ্রুচর্ক্ষর্
পাচির Static Water Level এর অর্স্থা র্র্বমাক্ষি অক্ষিক িাল।
6) খাস মো খাল পুিঃখিক্ষির মাধ্যক্ষম খাক্ষল পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধঃ যকআইআই যথক্ষক োিা র্ায় যর্, ইউসু পুরিালুকগাছী র্াপমারা খাস মো খাল পুিঃখিক্ষির মাধ্যক্ষম খাক্ষল পাচি ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। যর্খাক্ষি খাস মো
খালটি সম্পূণ বরূক্ষপ র্ন্ধ হক্ষয় চগক্ষয়চছল, প্রকক্ষের আওর্ায় পুিঃখিক্ষির মাধ্যক্ষম র্া এখি ির্েীর্ি চ ক্ষর যপক্ষয়ক্ষছ। খাক্ষল
এখি চিয়চমর্ পাচি সঞ্চালি করা হয় এর্ং এ খাল যথক্ষক এলএলচপর মাধ্যক্ষম িাষীক্ষির প্রক্ষয়ােিীয় যসক্ষির পাচি
সরর্রাহ করা হয়।
7) সার্-মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম যসক্ষির পাচি ধক্ষর রাখাঃ মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা র্ায়
যর্, প্রকেভূি চর্চিন্ন এলাকায় 7টি সার্-মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম ভূ-উপচরস্থ পাচি যসি কাক্ষে ব্যর্হাক্ষরর েন্য
পাচি সংরেণ কক্ষর রাখা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। এ প্রযুচি ব্যর্হাক্ষরর ক্ষল স্থািীয় কৃষকরা যসক্ষির পাচি সঠিক পচরমাক্ষণ
ব্যর্হার করক্ষর্ পারক্ষছি।
8) প্রকেটি র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ ব ও র্র্বমাক্ষি ভূ-গিবস্থ পাচির Static Level অর্স্থা-11টি উপক্ষেলার ২২টি যমৌোর
মাি ব/২০১১ এর্ং মাি ব/২০১৮ র্ছক্ষরর ভূ-গিবস্থ পাচির Static Water Level (SWL) এর প্রাচপ্ত র্থ্য যথক্ষক যিখা
র্ায় যর্, 2005 যথক্ষক 2018 সমক্ষয় 11টি উপক্ষেলার মক্ষধ্য প্রায় সর্গুক্ষলা উপক্ষেলাক্ষর্ই ভূ-গিবস্থ চস্থর পাচির স্তক্ষরর
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উন্নচর্ ঘক্ষটক্ষছ। চর্ক্ষর্ষ কক্ষর পুঠিয়া, িারঘাট ও যগামস্তপুক্ষর ভূ-গিবস্থ পাচির পুণিবরণ হক্ষয়ক্ষছ। পাচি স্তক্ষরর চিম্নমুখীর্ার
মুখ্য কারণ 2টি। প্রথমর্ঃ অচর্চরি ভূ-গিবস্থ পাচি উক্ষিাচলর্ হক্ষচ্ছ চকিা এর্ং চির্ীয়র্ঃ ভূ-গিবস্থ পাচি পুণিবরণ র্া
সময়মর্ চরিােব িা হওয়া। কারি অনুসন্ধাি পূর্ বক র্িানুসাক্ষর ব্যর্স্থা গ্রহণ করক্ষর্ হক্ষর্।
ব
অপর পক্ষে, উপক্ষরচেচখর্ 3টি উপক্ষেলা ছাড়াও দ্যগাপুর,
মান্দা, মহাক্ষির্পুর ও চর্র্গঞ্জ উপক্ষেলায় SGWL উপক্ষর
উক্ষঠক্ষছ (replenished) র্া একটি ইচর্র্ািক চিক্ষি বর্ক (সারচণ-19)। এ সর্ এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাচি পূণিবরণ ঠিক
মর্ হক্ষচ্ছ র্ক্ষল ধারণা করা র্ায়। অন্যান্য আনুসচিক চর্ষয় চর্ক্ষর্িিায় যরক্ষখ এসর্ এলাকায় ভূ-গিবস্থ পাচি উক্ষিালি
করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
9) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল প্রকক্ষের উক্ষেশ্যসমূহ অেবিঃ মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা র্ায় যর্,
প্রকেটির চর্চিন্ন অি যর্মি: 30 চক:চম: খাল পুিঃখিি ও 117টি এলএলচপ স্থাপক্ষির মাধ্যক্ষম ভূ-উপচরস্থ পাচির
ব্যর্হার বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ ক্ষল ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কক্ষমক্ষছ। 7টি সার্-মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম যসি কাক্ষের
েন্য ভূ-উপচরস্থ পাচি ধক্ষর রাখা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। স্থাচপর্ এলএলচপ সমূক্ষহ চপ্র-যপইি চমটার ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম যর্াক্ষরা,
আমি ও আউর্ যমৌসুক্ষম চিয়চন্ত্রর্ যসি ও অচর্চরি সল উৎপািি সম্ভর্ হক্ষচ্ছ। ভূ-উপচরস্থ পাচির চিয়চন্ত্রর্ ব্যর্হাক্ষরর
মাধ্যক্ষম যসক্ষির খরি কমাক্ষিা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষে এলাকায় 1.10 লে িারা যরাপক্ষণর মাধ্যক্ষম অচর্চরি র্িে সম্পি
সৃচষ্ট করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকে এলাকার 6000 হাোর যহক্টর েচমক্ষর্ অচর্চরি 30 হাোর যমঃটি সল উৎপািক্ষির
মাধ্যক্ষম কৃষক্ষকর আথ ব-সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি সাধি এর্ং কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্টর মাধ্যক্ষম এলাকার িাচরদ্র
চর্ক্ষমািি ও আথ-ব সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি সাধি সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ।
10) প্রকক্ষের আওর্ায় সৃষ্ট সুচর্ধাচির Sustainability (যটকসই) এর চর্ষক্ষয় মর্ামর্ঃ মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ
আক্ষলািিা কক্ষর োিা র্ায় যর্, প্রকক্ষের আওর্ায় স্থাচপর্ এলএলচপ হক্ষর্ চপ্র-যপইি চমটার চিক্ষয় যসি িােব আিাক্ষয়র
মাধ্যক্ষম ব্যর্হৃর্ হওয়ায় প্রাপ্ত রােস্ব আিাক্ষয়র মাধ্যক্ষম রেণাক্ষর্েণ খরি র্হি করা হক্ষচ্ছ। ক্ষল প্রকক্ষের আওর্ায়
সৃষ্ঠ সুচর্ধাচির Sustainability সম্পূণ বরূক্ষপ চিচির্ হক্ষয়ক্ষছ।
11) প্রকেটির আওর্ায় স্থাচপর্ র্ন্ত্রপাচর্র সুষ্ঠ ব্যর্স্থাপিাঃ মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা র্ায় যর্,
চর্এমচিএ’র চিেস্ব েির্ল চিক্ষয় এর্ং একইসাক্ষথ উপকারক্ষিাগীক্ষির উিুদ্ধ কক্ষর র্াক্ষির অংর্ গ্রহক্ষণর মাধ্যক্ষম
িচর্ষ্যক্ষর্ প্রকেটির আওর্ায় স্থাচপর্ র্ন্ত্রপাচর্র সুষ্ঠু ব্যর্স্থাপিা চিচির্ করা র্াক্ষর্।
12) প্রকক্ষের সম্ভাব্য Exit Plan সম্পক্ষকব মর্ামর্ঃ
 মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা র্ায় যর্, প্রকেভূি যেলার অধীক্ষি প্রকে সমাচপ্তর পর
চর্এমচিএ’র যমইিটিন্যান্স চর্িাক্ষগর সকল অংক্ষগর রেণাক্ষর্েণ, যমরামর্ ও সংস্কার কাক্ষের েন্য
প্রক্ষয়ােিীয় অক্ষথ বর সংস্থাি রাখা যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
 প্রকেভূি এলাকায় প্রকক্ষের সু ল অেবক্ষির েন্য চর্এমচি’এর সাক্ষথ অন্যান্য সরকারী যসর্া প্রিাি সংস্থার
চর্ক্ষর্ষ কক্ষর কৃচষ চর্িাগ ও মৎস্য চর্িাক্ষগর মক্ষধ্য সমচন্বর্িাক্ষর্ কার্ বক্রম গ্রহণ করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
 প্রকক্ষের গুরুক্ষত্বর চর্ষক্ষয় এলাকার েিগক্ষণর মাক্ষঝ সক্ষির্ির্া বৃচদ্ধ করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর। প্রকে কতৃক
ব র্াস্তর্াচয়র্
কার্ বক্রমসমূক্ষহর যকািরূপ েচর্ সাধি যর্ি িা হয় যস লক্ষেয এলাকার্াসী ও েি প্রচর্চিচধক্ষির সঠিকিাক্ষর্
উিুদ্ধ করক্ষর্ হক্ষর্।
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13) র্ক্ষরন্দ্র এলাকা র্থা যিক্ষর্র িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি প্রকক্ষের অর্িািঃ মুখ্য ব্যচির্ক্ষগরব সাক্ষথ আক্ষলািিা কক্ষর োিা র্ায়
যর্, প্রকেটি িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি অক্ষিকাংক্ষর্ই অর্িাি রাখক্ষর্। র্লাই র্াহুল্য, প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম পাম্প অপাক্ষরটর ও চপ্রযপইি চমটার যিচন্ডং চিলারক্ষির অচর্চরি কমবস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ হক্ষয়ক্ষছ। যসি সুচর্ধার কারক্ষণ সারা র্ছর িাষার্াক্ষির
েন্য কমবস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট, অচর্চরি সল উৎপািি এর্ং প্রর্যন্ত এলাকায় চর্দ্যযর্ায়ক্ষির কারক্ষণ আর্াচসক যছাট
যছাট কারখািায় চর্দ্যযৎ ব্যর্হাক্ষরর সুক্ষর্াগ সৃচষ্ট হক্ষয়ক্ষছ র্া িাচরদ্র চর্ক্ষমািক্ষি ব্যাপক ভূচমকা রাখক্ষর্ র্ক্ষল আর্া করা
র্ায়।
14) সরকার অনুক্ষমাচির্ যকাি মাস্টার োি িা থাকায় র্র্বমাক্ষি চর্এমচিএ কৃচষ উন্নয়ক্ষির স্বাক্ষথ ব সরকাক্ষরর অনুক্ষমািি
সাক্ষপক্ষে চর্চিন্ন সমক্ষয় চর্চিন্ন কমবসূিী হাক্ষর্ চিক্ষয় কাে কক্ষর থাক্ষক। িচর্ষ্যক্ষর্ চর্এমচিএর েন্য একটি অনুক্ষমাচির্
মাস্টার োি থাকা একান্ত েরুচর। চর্এমচিএ’র প্রািি চির্ বাহী পচরিালক (অচর্চরি সচির্) মর্ চর্চিমক্ষয়র এক এ
চর্ষক্ষয়র উপর গুরুত্বাক্ষরাপ কক্ষরি।

7.3 মাঠ পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালা (Local Level Workshop)
ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূিী (1ম সংক্ষর্াচধর্) র্ীষ বক সমাপ্ত প্রকেটির প্রিার্ মূল্যায়ি সমীোর
অংর্ চহক্ষসক্ষর্ স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালা চর্গর্ 20যর্ মাি ব2019 র্াচরক্ষখ রাের্াহী যেলার পুঠিয়া উপক্ষেলার উপক্ষেলা
পচরষি সিাকক্ষে অনুচষ্ঠর্ হয়। পচরকেিা মন্ত্রণালক্ষয়র পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ি যসক্টর-4 (কৃচষ ও পাচি সম্পি,
র্াস্তর্ায়ি, পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ি চর্িাগ ও ক্রাচন্ত এক্ষসাচসক্ষয়টস চলচমক্ষটি, ঢাকা যর্ৌথিাক্ষর্ এই কমবর্ালাটির আক্ষয়ােি
কক্ষর। কমবর্ালার আক্ষয়ােক্ষি স্থািীয়িাক্ষর্ উপক্ষেলা চির্ বাহী কমবকর্বা ও উপক্ষেলা প্রক্ষকৌর্লী র্ক্ষথষ্ট অর্িাি রাক্ষখি।
উি কমবর্ালায় প্রধাি অচর্চথ চহক্ষসক্ষর্ উপচস্থর্ চছক্ষলি েিার্ যমাঃ র্ামসুল যহািা, র্িার্ধায়ক প্রক্ষকৌর্লী, চর্এমচিএ,
রাের্াহী। সিাপচর্ চহক্ষসক্ষর্ উপচস্থর্ চছক্ষলি পুঠিয়া উপক্ষেলার উপক্ষেলা চির্ বাহী কমবকর্বা, েিার্ যমাঃ ওচলউজ্জামাি।
চর্ক্ষর্ষ অচর্চথ চহক্ষসক্ষর্ উপচস্থর্ চছক্ষলি েিার্ যমাঃ ওয়াচহি যহাক্ষসি, উপ-পচরিালক, আইএমইচি এর্ং যমাঃ র্রীফুল
হক, চির্ বাহী প্রক্ষকৌর্লী চর্এমচিএ, রাের্াহী চরচেয়ি (স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালায় অংর্গ্রহণকারীক্ষির িাম) পচরচর্ষ্ট17-যর্ সংযুি করা হক্ষলা।
পরামর্বক টিক্ষমর মধ্য হক্ষর্ উপচস্থর্ চছক্ষলি িঃ আবু রাক্ষর্ি মুহাম্মি মমর্াে উচেি, আথ-ব সামাচেক চর্ক্ষর্ষজ্ঞ, ক্রাচন্ত
এক্ষসাচসক্ষয়টস্ চলঃ, ঢাকা।
উপক্ষেলা পর্ বাক্ষয় উপচস্থর্ চছক্ষলি উপক্ষেলা কৃচষ কমবকর্বা, সমাে যসর্া কমবকর্বা, মৎস্য কমবকর্বা, চর্এমচিএর
প্রকেভুি চর্চিন্ন উপক্ষেলার সহকারী প্রক্ষকৌর্লী, এছাড়া কমবর্ালায় আরও উপচস্থর্ চছক্ষলি উি এলাকার স্থািীয় েি
প্রচর্চিচধ, চর্চিন্ন যর্সরকারী সংস্থার প্রচর্চিচধ, সাংর্াচিক এর্ং প্রকক্ষের সুচর্ধাক্ষিাগী কৃষক ও পাম্প অপাক্ষরটর এর্ং
স্থািীয় েিসাধারণ। কমবর্ালা পচরিালিা ও সমন্বয়কারী চহক্ষসক্ষর্ িাচয়ত্ব পালি কক্ষরি িঃ আবু রাক্ষর্ি মমর্ােউচেি,
আথ ব-সামাচেক চর্ক্ষর্ষজ্ঞ, ক্রাচন্ত এক্ষসাচসক্ষয়টস চলঃ, ঢাকা। পচর্ত্র যকারআি যর্লাওয়ার্ এর মাধ্যক্ষম কমবর্ালার
কার্ বক্রম শুরু হয়। কমবর্ালার শুরুক্ষর্ই সিার সিাপচর্ যমাঃ ওচলউজ্জামাি, উপক্ষেলা চির্ বাহী কমবকর্বা পুঠিয়া,
কমবর্ালায় আগর্ সকলক্ষক কমবর্ালা অংর্গ্রহক্ষণর েন্য ধন্যর্াি োিাি এর্ং সকলক্ষক সচক্রয়িাক্ষর্ অংর্গ্রহণ কক্ষর
কমবর্ালাক্ষক সা ল্যমচের্ করার েন্য অনুক্ষরাধ কক্ষরি। চর্চি র্ক্ষলি, র্র্বমাক্ষি র্াংলাক্ষিক্ষর্র যপ্রোপক্ষট ‘ভূ-উপচরস্থ
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পাচির উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি’ চর্ষয়টি অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ব। র্াই প্রকক্ষের কার্ বক্রম এর্ং এর প্রিাক্ষর্র উপর
সকলক্ষক সুচিচন্তর্ মর্ামর্ প্রিাি করার েন্য অনুক্ষরাধ কক্ষরি।
েিার্ িঃ আবু রাক্ষর্ি মুহাম্মি মমর্াউচেি, র্ার স্বাগর্ র্িক্ষব্য প্রিার্ মূল্যায়ি কার্ বক্রম সম্পক্ষকব অচর্ সংক্ষেক্ষপ
র্ণ বিা কক্ষরি। প্রিার্ মূল্যায়ি কার্ বক্রমক্ষক স ল করক্ষর্ কমবর্ালার গুরুত্ব র্তক্ষল ধক্ষরি এর্ং কমবর্ালার আক্ষলািিায়
সচক্রয় অংর্গ্রহণ কক্ষর সিাক্ষক সা ল্য মচের্ করক্ষর্ আর্া ব্যি কক্ষরি।
যমাঃ র্ামসুল যহািা, র্িার্ধায়ক প্রক্ষকৌর্লী চর্এমচিএ, রাের্াহী র্াঁর র্িক্ষব্যর শুরুক্ষর্ই চর্এমচিএ এর শুরুর ইচর্হাস
ব্যি কক্ষরি। যসই সাক্ষথ র্র্বমাি সমাপ্ত প্রকক্ষের কার্ বক্রম সম্পক্ষকব সিাক্ষক অর্চহর্ কক্ষরি। চর্চি সিাক্ষক অর্চহর্
কক্ষরি যর্, 100 র্ছর ধক্ষর একটি িিী চর্লুপ্ত চছল র্া এ প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম পুিঃরুদ্ধার করা হক্ষয়ক্ষছ। যমাঃ ওয়াচহি
যহাক্ষসি, উপ-পচরিালক, আইএমইচি, প্রিার্ মূল্যায়ি এর উক্ষেশ্য সম্পক্ষকব র্ার মর্ ব্যি কক্ষরি। চর্চি োিাি প্রিার্
মূল্যায়ক্ষির মাধ্যক্ষম োিা র্ায় প্রকক্ষের সুচর্ধা অসুচর্ধা ও লা ল র্া িচর্ষ্যক্ষর্ গৃচহর্ব্য প্রকেক্ষক সমৃদ্ধ কক্ষর এর্ং
লশ্রুচর্ক্ষর্ েিগণ র্ার সু ল যিাগ কক্ষর থাক্ষকি।

স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কমবর্ালায় র্িব্য রাখক্ষছি প্রিাি অচর্চথ েিার্ যমাঃ র্ামসুল যহািা, র্িার্ধায়ক প্রক্ষকৌর্লী
চর্এমচিএ, রাের্াহী এর্ং যমাঃ যসচলম যরো, উপক্ষেলা সহকারী প্রক্ষকৌর্লী, পুঠিয়া ।

প্রিার্ মূল্যায়ি সমীোর আথ ব-সামাচেক চর্ক্ষর্ষজ্ঞ েিার্ িঃ আবু রাক্ষর্ি মুহাম্মি মমর্ােউচেি ভূ-উপচরস্থ পাচি
উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূিী (1ম সংক্ষর্াচধর্) প্রকক্ষের পটভূচম, প্রকক্ষের উক্ষেশ্য, প্রধাি অংগ ও কার্ বক্রমসমূহ,
প্রকে পচরচিচর্, প্রকক্ষের অর্স্থাি, ব্যয় ও র্াস্তর্ায়ি কাল, র্র্বমাি সমীোর উক্ষেশ্য, সমীোর পদ্ধচর্, সমীোর
চিোইি, িমুিা পদ্ধচর্, র্থ্য সংগ্রহ পদ্ধচর্ এর্ং সমীোর চূড়ান্ত কমব-পচরকেিা চর্র্িিাক্ষর্ আক্ষলািিা কক্ষরি।
অত্র সমাপ্ত প্রকক্ষের প্রকে পচরিালক এর্ং চির্ বাহী প্রক্ষকৌর্লী চর্এমচিএ, রাের্াহী চরচেয়ি েিার্ যমাঃ র্রীফুল হক,
র্াঁর র্িক্ষব্য প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির অর্ীর্ স্মৃচর্িারণ কক্ষরি। চর্চি েিাি যর্ প্রাথচমকিাক্ষর্ এ কাে অর্যন্ত িযাক্ষলচঞ্জং
চছল, চর্ক্ষর্ষ কক্ষর চর্লুপ্ত ও িখলকৃর্ খাল পুিঃখিি ও পুিঃরুদ্ধার করা। চর্চি আরও োিাি যর্, ের্াই চর্ল যথক্ষক
কাে শুরু কক্ষরি এর্ং সুষ্ঠুিাক্ষর্ প্রকক্ষের কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ি ও সমাপ্ত কক্ষরি।

7.4 কর্বর্ালায় অংর্গ্রহণকারীক্ষির অচিজ্ঞর্া ও মর্ামর্ প্রিাি
সিায় উপচস্থর্ সকল অংর্গ্রহণকারী সুচর্ধাক্ষিাগী কৃষক ও পাম্প অপাক্ষরটর এক র্াক্ষকয ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির
মাধ্যক্ষম যসি কমবসূিীর ভূয়সী প্রর্ংসা কক্ষরি। িাল্লুক গাছী ইউচিয়ক্ষির যিয়ারম্যাি, যমাঃ র্াকর্ীর হাসাি োিাি যর্,
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প্রকক্ষের ক্ষল র্াঁর এলাকায় কৃচষক্ষর্ অভূর্পূর্ ব উন্নয়ি সাচধর্ হক্ষয়ক্ষছ। চর্চি আর্ার্াি ব্যি কক্ষরি যর্, সরকার র্থা
চর্এমচিএ আগামীক্ষর্ আর্ারও এ ধরক্ষির প্রকে হাক্ষর্ চিক্ষর্ি র্াক্ষর্ এলাকার কৃষক আরও উন্নচর্ করক্ষর্ পাক্ষর। কারণ
কৃষক র্াঁিযল যির্ র্ািক্ষর্। চর্চি আরও োিাি পুিঃখিিকৃর্ খাল সংস্কার িরকার, প্রক্ষয়ােক্ষি যসক্ষির পাচির উৎস
িিীর সংস্কার/খিি করা িরকার। চর্এমচিএ কতৃপব ে এ ব্যাপাক্ষর আরও চিয়চমর্ র্িারচকর ব্যর্স্থা করক্ষর্, সরকাক্ষরর
চিকট আক্ষর্িি থাকক্ষর্, চিয়চমর্ র্িারচক, রেণাক্ষর্েণ ও সংস্কার এর্ং প্রক্ষয়ােক্ষি যমরামর্ কাক্ষের েন্য র্াক্ষেট
র্রাে রাখক্ষর্ি। পাচির প্রাপ্যর্া সুচিচির্ ও চিয়চন্ত্রর্ ব্যর্হার এর্ং পাচির অপিয়/চুচর যরাক্ষধ এলাকার েিগণ এর্ং
কৃষকক্ষির চিক্ষয় পাচি ব্যর্স্থাপিা সচমচর্ করক্ষর্ি। পাচির সুষ্ঠু ব্যর্হার সুচিচির্ ও অপিয় যরাধ করক্ষর্ চিয়চমর্
েিসক্ষির্ির্া বৃচদ্ধর ব্যর্স্থা করক্ষর্ি।
যমাঃ হাচর্বুর রহমাি, চসচিয়র িাঞ্চ ম্যাক্ষিোর, আর্া, পুঠিয়া, রাের্াহী োিাি, প্রকক্ষের ক্ষল এলাকার কৃষকক্ষির
আক্ষয়র ব্যাপক উন্নচর্ হক্ষয়ক্ষছ। চর্চি োিাি এক সময় সিস্যরা ঋক্ষণর চকচস্ত সঠিকিাক্ষর্ চিক্ষর্ পারর্ িা, চকন্তু র্র্বমাক্ষি
অক্ষিক যর্র্ী ঋণ গ্রহণ কক্ষরও সময়মর্ ঋণ পচরক্ষর্াধ করক্ষছ।
উপক্ষেলা কৃচষ কমবকর্বা পুঠিয়া এ,যক,এম, মিজুর মাওলা োিাি, ইউসু পুর-িালুকগাচছ-র্াপমারা যসক্ষির ল অর্যন্ত
লপ্রসু। এ প্রকে এলাকার্াসীর অথ বমিচর্ক অর্স্থার আমূল পচরর্র্বি এক্ষি চিক্ষয়ক্ষছ। চর্চি আরও োিাি, 1 যকচে ধাি
উৎপািি করক্ষর্ 4000-5000 চলটার পাচির প্রক্ষয়ােি হয় র্াই ধাি র্াি চিক্ষয় গম র্া অন্যান্য সল, ল ও সর্চে
িাষ করা প্রক্ষয়ােি র্াক্ষর্ যসক্ষির েন্য কম পাচি লাক্ষগ। চর্চি আরও োিাি র্র্বমাক্ষি খাল সংস্কার করা িরকার, খাক্ষলর
সমস্যা অক্ষিক, খাল অক্ষধ বক িখল চছল এখি র্া পূণঃরুদ্ধার হক্ষয়ক্ষছ। ইঁদ্যক্ষরর উপদ্রক্ষর্ খাক্ষলর পাড় যিক্ষি র্াক্ষচ্ছ। র্াই
খাল পাড় র্ি/পাকা করা িরকার। চর্চি মর্ প্রকার্ কক্ষরি, আরও খাল সংস্কার কক্ষর সারক্ষ স ওয়াটার এর ব্যর্স্থা
করক্ষর্ হক্ষর্।
ব মর্ প্রকার্ কক্ষরি যর্, খিিকৃর্ খাক্ষলর পাড় চিক্ষয় রাস্তা করা অর্যন্ত েরুরী র্া
উপক্ষেলা সহকারী প্রক্ষকৌর্লী, দূগাপুর
উৎপাচির্ সল র্াোরোর্করক্ষি সহায়ক হক্ষর্। চর্চি আরও মর্ প্রকার্ কক্ষরি, চর্এমচিএ কমবকর্বা এর্ং কৃষকক্ষির
আধুচিক কৃচষ, যসি ও কৃচষ র্াচন্ত্রকীকরণ, স্বে যসক্ষির সল উৎপািি, যসি ব্যর্স্থাপিা ইর্যাচি চর্ষক্ষয় প্রচর্েক্ষণর
ব্যর্স্থা করা প্রক্ষয়ােি। যমাঃ ওমর আলী, মৎস্য কমবকর্বা, পুঠিয়া মর্ প্রকার্ কক্ষরি, এ প্রকক্ষে মৎস্য সংক্রান্ত যকাি
Component যিই। খিিকৃর্ খাক্ষল মাক্ষছর িাষ করক্ষল আরও উন্নচর্ হক্ষর্ কারণ মাছ িাষ যর্র্ী লািেিক। মৎস্য
যসক্টরক্ষক অন্তভুবি কক্ষর কাে করক্ষল আরও অচধক সু ল পাওয়া র্াক্ষর্।
আব্দুল মচর্ি, সুচর্ধাক্ষিাগী কৃষক, যগািাগাড়ী েিাি, প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পূক্ষর্ ব এলাকার আর্হাওয়া অর্যন্ত গরম চছল।
র্াচ্চারা আক্ষগ গরক্ষমর দ্যপুক্ষর ঘর যথক্ষক যর্র হক্ষর্ পারর্ িা, চকন্তু প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল এখি আর্হাওয়া অক্ষিক
ঠাো হক্ষয়ক্ষছ। চর্চি আরও োিাি প্রকক্ষের আওর্ায় স্থাচপর্ এলএলচপ ও র্াচরি পাইপ অর্যন্ত লপ্রসু। র্াই এলএলচপ
ও র্াচরি পাইপ আরও অচধক হাক্ষর স্থাপি করা প্রক্ষয়ােি। ইউসু পুর এলাকার কৃষকগণ োিাি যর্ পূণঃখিিকৃর্
খাক্ষলর পাড় ও র্লা পাকা করা হক্ষয়ক্ষছ। ক্ষল খাল পাক্ষড়র মাটি যিক্ষি পক্ষড়, আর পাচি সঞ্চাচলর্ হয় িাক্ষলািাক্ষর্।
ইউচিয়ি যিয়যারম্যাি োিাি, এ প্রকে আমাক্ষির েন্য আর্ীর্ বাি স্বরূপ। আমাক্ষির এলাকা প্রিে যর্চিচ ক্ষটি হক্ষয়ক্ষছ।
কান্ডার চর্ক্ষল অক্ষিক পাচি েক্ষম থাকর্, িাষ করা যর্র্ িা, এখি খাল খিক্ষির ক্ষল 1000 চর্ঘা েচমর েলার্দ্ধর্া
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কক্ষমক্ষছ। প্রাথচমকিাক্ষর্ খাল খিক্ষির অক্ষিক সমস্যা হক্ষয়চছল। এখি এর সু ল যপক্ষয় সর্াই আরও অচধক খাল খিক্ষির
প্রক্ষয়ােিীয়র্া অনুির্ করক্ষছ। একই সাক্ষথ খাক্ষলর পুিঃসংস্কার প্রক্ষয়ােি। কান্ডার চর্ক্ষলর সাক্ষথ খাক্ষলর ধার চিক্ষয় রাস্তা
কক্ষর চিক্ষল চর্ক্ষর্ষকক্ষর িালুকগাচছ যথক্ষক আবুক্ষলর যমাড় হক্ষয় চসংড়া খচলল যমাড় পর্ বন্ত রাস্তা পাকা করক্ষল উৎপাচির্
পণ্য র্াোরোক্ষর্র সুচর্ধা এর্ং যসই সাক্ষথ েিগক্ষণর িলািক্ষলর েন্য িাল হক্ষর্।
এ প্রকক্ষের প্রিার্ চহক্ষসক্ষর্ সকক্ষল োিাি যর্ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ক্ষল1) যসক্ষির পাচি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
2) োর্ীয়িাক্ষর্ সল উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
3) 30-40% যলাক্ষকর কমবসংস্থাি হক্ষয়ক্ষছ
4) পচরক্ষর্ক্ষর্র উন্নচর্ হক্ষয়ক্ষছ
5) যসক্ষির খরি অক্ষিক কক্ষমক্ষছ
6) সল উৎপািি বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ
7) র্স্য র্হুমুখী করণ হক্ষয়ক্ষছ
8) কৃষক্ষকর আক্ষয়র পচরর্র্বি হক্ষয়ক্ষছ
9) জ্বলার্দ্ধর্া দূর করা সম্ভর্ হক্ষয়ক্ষছ।
কমবর্ালায় অংর্গ্রহণকারীক্ষির মক্ষর্ আরও র্া প্রক্ষয়ােি চছল র্া এখি করা িরকার1) পাচির উৎস্য িিী/ খিিকৃর্ খাল সংস্কার প্রক্ষয়ােি এর্ং খাক্ষল পাচির ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ করা প্রক্ষয়ােি।
2) খিিকৃর্ খাক্ষলর সু ল যপক্ষর্ হক্ষল মাক্ষঝ মক্ষধ্য খাল সংস্কার করা প্রক্ষয়ােি এর্ং যেত্র চর্ক্ষর্ক্ষষ খাক্ষলর পাড় পাকা
করা প্রক্ষয়ােি। এ কাক্ষের েন্য প্রক্ষয়ােিীয় অথ ব র্রাে অর্যান্ত েরুরী র্া যকাি ির্তি কমবসূিী র্া প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম
যিওয়া যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
3) যগািাগাচর, যগামস্তাপুর, সাপাহার, মান্দা, পত্নীর্লা ও ধামুরহাট উপক্ষেলাগুক্ষলাক্ষর্ আরও অচধক সংখ্যক এলএলচপ
(100টি), 100টি র্াচরি পাইপ (600-1000 চমটার বিঘ বয) স্থাপি এর্ং 117টি যসি িালার সম্প্রসারণ করা
প্রক্ষয়ােি।
4) কাোর চর্ক্ষলর সাক্ষথ খাক্ষলর ধার চিক্ষয় রাস্তা কক্ষর চিক্ষল িাল্লুক গাচছ যথক্ষক আবুক্ষলর যমাড় হক্ষয় চসংড়া খচলল
যমাড় পর্ বন্ত পাকা রাস্তা করক্ষল উৎপাচির্ পণ্য র্াোরোর্করক্ষণ এর্ং েিগক্ষণর িলািক্ষল সুচর্ধা হক্ষর্।
5) চর্এমচি কমবকর্বা/কমবিারী এর্ং কৃষকক্ষির আধুচিক যসি যকৌর্ল ব্যর্স্থার উপর প্রচর্েক্ষণর ব্যর্স্থা করা প্রক্ষয়ােি।
6) চিয়চমর্ র্িারচক ও পচরির্বি ও রেণাক্ষর্েণ এর্ং প্রক্ষয়ােক্ষি যমরামর্ এর্ং এ কাক্ষের েন্য র্াক্ষেট র্রাে রাখা
প্রক্ষয়ােি এর্ং
7) েিসক্ষির্ির্া বৃচদ্ধ ও এলাকার েিগণ ও উপকারক্ষিাগীক্ষির সম্পৃি করা প্রক্ষয়ােি।
এখাক্ষি উক্ষেখ করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর যর্, চর্এমচিএ কতৃপব ে এলাকার্াসীর িাচহিার যপ্রচেক্ষর্ ইক্ষর্ামক্ষধ্যই চর্চিন্ন এলাকায়
(িওগাঁয় 50টি, িাঁপাই ির্ার্গক্ষঞ্জ 41টি ও র্গুড়ায় 9টি) এলএলচপ স্থাপক্ষির েন্য স্থাি চিচির্ কক্ষরক্ষছি।
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7.5 যকইস স্টাচি (Case Study)
যকইস স্টাচি-1:
আচম মাহফুো খার্তি, আমার র্য়স 35 র্ছর। আমার স্বামী আ র্ার্, গ্রাম-রসপুর, ইউচিয়ি-চিয়ি, উপক্ষেলা-ধামুইর
হাট, যেলা-িওগাঁ। আচম একেি কৃষক্ষকর যমক্ষয়। আমার চর্ক্ষয় হয় এক কৃষক পচরর্াক্ষর। আমার স্বামী কৃচষকাক্ষে
যসক্ষির েন্য একটি চিক্ষেল িাচলর্ শ্যক্ষলা যমচর্ি এর মাধ্যক্ষম চিক্ষের েচম ও আমাক্ষির আক্ষর্ পাক্ষর্র অক্ষিক্ষকর
েচমক্ষর্ পাচি চিক্ষয় থাক্ষকি। রাক্ষর্র পর রার্ যেক্ষগ যমচর্ি িালাি, চিক্ষেল চকিক্ষর্ যিৌড় ঝাপ কক্ষরি। র্ারপরও
পাচির েন্য কৃষকক্ষির বহ বি, ঝগড়া চছল চির্য চিক্ষির চিত্র।
2014 সাক্ষল একচিি আমার স্বামী র্ক্ষলি যর্, চর্এমচিএ যথক্ষক এক ধরক্ষির যমচর্ি চিক্ষর্ িাইক্ষছ র্াক্ষর্ চিক্ষেল লাগক্ষর্
িা এর্ং আন্ডার গ্রাউন্ড পাচির র্িক্ষল িিীর পাচি চিক্ষয় যসি যিওয়া র্াক্ষর্। চকন্তু আমাক্ষির স্কীক্ষমর কৃষকরা রাচে হয়
িা। র্ারা িাক্ষর্ সরকার আর্ার েচম চিক্ষয় র্ায় চক িা। একচিি র্ক্ষরন্দ্র অচ ক্ষসর যলাকেি আমাক্ষির র্াসায় আক্ষসি
এর্ং আমার স্বামীক্ষক অক্ষিক যর্াঝাক্ষর্ যিষ্টা কক্ষরি এই আধুচিক প্রযুচি সম্পক্ষকব। ঘক্ষরর চির্ক্ষর র্ক্ষস আচম মি চিক্ষয়
শুিক্ষর্ থাচক। কথা শুক্ষি আচম উৎসাচহর্ হই এর্ং আচম অপাক্ষরটর হক্ষর্ আগ্রহ প্রকার্ কচর। র্ক্ষরন্দ্র অচ স ও আমাক্ষক
অপাক্ষরটর চহক্ষসক্ষর্ একটি LLP প্রিাি কক্ষর।
র্র্বমাক্ষি এই LLP পাম্প এর মাধ্যক্ষম যসি সুচর্ধা যপক্ষয় আমার স্কীক্ষমর সর্াই খুচর্, কারণ আক্ষগ পাচির েন্য রাক্ষর্র
পর রার্ োগক্ষর্ হক্ষর্া। কখিও পাচির চসচরয়াল পাওয়ার েন্য অক্ষিক কষ্ট করক্ষর্ হক্ষর্া র্থাচপ যর্ পাচি পাওয়া যর্র্
র্াক্ষর্ যের্ চিের্ িা এর্ং খরি পরর্ অক্ষিক। এখি পাচির েন্য রার্ োগক্ষর্ হয় িা। সর্ সময় েচমক্ষর্ পাচি থাক্ষক,
খরিও অক্ষিক কক্ষম যগক্ষছ এর্ং সল লি প্রায় চিগুি হক্ষচ্ছ। এমি একটা সুচর্ধা কৃচষ কাক্ষে আসক্ষর্ এটা আমরা
কখিও স্বক্ষেও িার্ক্ষর্ পাচরচি। র্ারা এই ব্যর্স্থাটা চিক্ষয় এক্ষসক্ষছি র্াঁক্ষির সর্াইক্ষক অক্ষিক ধন্যর্াি।
মাহফুো যর্গম
রসপুর, যঘলিা, িওগাঁ

যকইস স্টাচি-2:
আচম যমাঃ মক্ষিায়ারুল, র্য়স: 25, চপর্া: যমাঃ কাচের উচেি মেল, গ্রাম: রামিন্দ্রপুর, থািা: মহাক্ষির্পুর, যেলা:
িওগাঁ, একেি কৃষক। আমার পচরর্াক্ষরর প্রচর্টি সিস্য উচ্চচর্চের্। আচম চিক্ষেও ইংচলক্ষর্ অিাসসব হ মাস্টাস ব কক্ষরচছ।
আচম র্রুণ হক্ষলও এলাকার সর্ার আস্থা অেবি করক্ষর্ সেম হক্ষয়চছ। আচম 2013 সাক্ষল চর্এমচিএ এর একটি প্রকে
র্া চকিা গিীর িলকূক্ষপর র্িক্ষল িিীর পাচির মাধ্যক্ষম যসক্ষির ব্যর্হার সম্পচকবর্ প্রকক্ষের সক্ষি সম্পৃি হই। ির্তি
প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম আচম এলএলচপ স্থাপি কক্ষর এলাকার কৃষকক্ষির যসক্ষির পাচি প্রিাক্ষি সহায়র্া কচর। এক্ষর্ খরিও
কম হয় এর্ং ভূ-গিবস্থ পাচির স্তরও ঠিক থাক্ষক। আমাক্ষির এলাকার্াসীক্ষির এ ির্তি প্রযুচির সাক্ষথ যুি হক্ষর্ আচম
অনুক্ষরাধ কচর। চর্এমচিএ আমাক্ষক দ্যটি এলএলচপ পচরিালিার িাচয়ত্ব চিক্ষর্ অনুক্ষরাধ কক্ষরি। যস 2টি এলএলচপর
িাচয়ক্ষত্ব যথক্ষক সমগ্র যগাপীিাথপুর-1, 2, 3 পর্ বন্ত কৃষকক্ষির যসর্া কক্ষর আসচছ। গিীর িলকুপ যথক্ষক ভূ-গিবস্থ পাচি
ব্যর্হার করক্ষল একসময় পাচির স্তর িীক্ষি যিক্ষম চগক্ষয় পচরক্ষর্ক্ষর্র সমস্যা হক্ষর্ পাক্ষর ও চিক্ষেল িাচলর্ পাচির পাম্প
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পচরক্ষর্র্ দৃচষর্ করক্ষর্ পাক্ষর কৃষকক্ষির মাক্ষঝ এ ধারণা চিক্ষর্ সেম হক্ষয়চছ। কৃচষ কাে ছাড়াও এলাকার চর্চিন্ন
সামাচেক কােকক্ষমবর সাক্ষথ আচম েচড়র্। কৃচষ কাে যর্ এখি চিরের মানুক্ষষর যপর্া িা, র্া আচম প্রমাণ কক্ষরচছ। এ
প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম স্থাচপর্ এলএলচপ ও অন্যান্য সুচর্ধার মাধ্যক্ষম আচম এলাকার যুর্কক্ষির কৃচষ কাে কক্ষর স্বার্লম্বী
হওয়ার িীো চিচচ্ছ। আধুচিক িাষার্াি কক্ষর যর্ অচধক সল লাক্ষিা র্ায় র্া মক্ষি হয় আচম এলাকার্াসীক্ষির যর্াঝাক্ষর্
সেম হক্ষয়চছ। এমি একটি প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ক্ষির েন্য চর্এমচিএ-যক ধন্যর্াি।
যমাঃ মক্ষিায়ারুল
রামিন্দ্রপুর,
মহাক্ষির্পুর, যেলা: িওগাঁ

যকইস স্টাচি-3:
আচম যমাঃ হুমায়ুি কর্ীর, র্য়স: 55, চপর্া: মৃর্ ইচদ্রস আলী, গ্রাম: মালীপুর ের্াইচর্ল, সাপাহার, িওগাঁ, একেি
কৃষক। এই এলাকায় আমার 100 চর্ঘা সম্পচি আক্ষছ। আচম এলাকার কৃষকক্ষির চর্পক্ষি আপক্ষি পাক্ষর্ থাকক্ষর্ যিষ্টা
কচর। র্াক্ষির কৃচষ চর্ষক্ষয় িািামুখী পরামর্ব যিই। চর্ক্ষর্ষ কক্ষর আধুচিক িাষার্াি, েীর্-বর্চিত্র সম্মক্ষন্ধ কৃষকক্ষির
পরামর্ব যিই। র্াক্ষর্ কাক্ষরা ব্যচি স্বাক্ষথ বর েন্য োর্ীয় স্বাথ ব ব্যহর্ িা হয়। 2014 সাক্ষল স্থািীয় চর্এমচিএ-র অচ সাক্ষরর
সাক্ষথ আমার যর্াগাক্ষর্াগ হয়। আচম র্ার কাছ যথক্ষক োিক্ষর্ পাচর যর্ সরকার একটি প্রকে হাক্ষর্ চিক্ষয়ক্ষছ র্াক্ষর্ এখি
আর গিীর িলকূক্ষপর মাধ্যক্ষম যসক্ষির পাচির ব্যর্হার করক্ষর্ হক্ষর্ িা। র্রং স্থািীয় িিী ও খাক্ষলর পাচির সাহাক্ষে
যসক্ষির সুচর্ধা করা হক্ষর্ র্াক্ষর্ অক্ষিক কম খরক্ষিই চর্দ্যযৎ িাচলর্ িলকূপ ব্যর্হার কক্ষর েচমক্ষর্ প্রক্ষয়ােি মর্ যসি
যিওয়া র্াক্ষর্। ভূ-গিবস্থ পাচি িীক্ষি িক্ষল যগক্ষল এলাকায় চক ধরক্ষির চর্পক্ষির আর্ঙ্কা আক্ষছ, কৃষক্ষকরা চক ধরক্ষির
চর্পক্ষির মুখামুখী হক্ষর্ যস পরামর্বও আচম র্াক্ষির প্রিাি কচর। আচম একটি এলএলচপ এর িাচয়ক্ষত্ব যথক্ষক চর্ক্ষলর সকল
কৃষকক্ষির যসর্া কক্ষর র্াচচ্ছ। কৃচষ চর্ষয়ক ছাড়াও আচম চর্চিন্ন মাির্ যসর্ায় চিক্ষয়াচের্ সরকারী ও যর্সরকারী সংস্থার
যলাকেিক্ষকও চর্চিন্ন র্থ্য চিক্ষয় সাহাে কক্ষর থাচক।
র্র্বমাক্ষি চর্এমচিএ’র প্রকক্ষের সাহাক্ষে স্থাচপর্ র্াচরি পাইক্ষপর মাধ্যক্ষম খাক্ষলর পাচি ব্যর্হার কক্ষর এলাকার কৃষকক্ষির
প্রভূর্ উন্নচর্ হক্ষয়ক্ষছ। যসক্ষির খরি যর্মি কম হক্ষয়ক্ষছ প্রায় অক্ষধ বক যর্মচি সল উৎপািি হক্ষয়ক্ষছ 2 যথক্ষক 3 গুি এর্ং
এক সক্ষলর স্থাক্ষি এখি এলাকায় অক্ষিক কৃষকই র্ছক্ষর চর্িটি সল ঘক্ষর র্তলক্ষছি। ক্ষল স্থািীয় কৃষকক্ষির আয়
উন্নচর্ হক্ষয়ক্ষছ, কমবসংস্থাক্ষিরও সুক্ষর্াগ বৃচদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। স্থািীয় মচহলারাও এখি কৃচষ সংক্রান্ত চর্চিন্ন কাক্ষে চলপ্ত হক্ষয়ক্ষছ।
সরকার ও চর্এমচিএক্ষক ধন্যর্াি এধরক্ষির প্রকে হাক্ষর্ যিওয়ার েন্য এর্ং একই সাক্ষথ চর্এমচিএক্ষক এর্ং সরকারক্ষক
আর্ারও ধন্যর্াি চিক্ষর্া র্াক্ষর্ র্ারা আগামীক্ষর্ আরও এধরক্ষির প্রকে হাক্ষর্ যিি।

যমাঃ হুমায়ুি কর্ীর,
মালীপুর ের্াইচর্ল,
সাপাহার, িওগাঁ,
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8 অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপাচরর্মালা
8.1 উপসংহার
র্ক্ষরন্দ্র এলাকায় ভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির মাধ্যক্ষম যসি কমবসূিী 2013 সাক্ষল িালু হক্ষয়চছল র্ার মূল লেয চছল ভূউপচরস্থ পাচি ব্যর্হাক্ষরর মাধ্যক্ষম ভূ-গিবস্থ পাচির উপর িাপ কমাক্ষিা, খাস মো খাল পুিঃখিক্ষির মাধ্যক্ষম খাক্ষলর পাচি
ধারণ েমর্া বৃচদ্ধ, সার্-মােবি ওয়যার চিমবাক্ষণর মাধ্যক্ষম যসি কাক্ষে ব্যর্হাক্ষরর েন্য প্রক্ষয়ােিীয় পাচি ধক্ষর রাখা,
যসক্ষির খরি কমাক্ষিা, অচর্চরি সল উৎপািি কক্ষর কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ ও এলাকার েিগক্ষণর কমবসংস্থাি সৃচষ্টর
মাধ্যক্ষম র্াক্ষির আথ ব-সামাচেক অর্স্থার উন্নয়ি এর্ং বৃেক্ষরাপক্ষণর মাধ্যক্ষম পচরক্ষর্ক্ষর্র উন্নয়ি সাধি করা হক্ষয়ক্ষছ।
প্রাইমারী ও যসক্ষকন্ডারী উৎস যথক্ষক প্রাপ্ত র্থ্য চর্ক্ষেষক্ষণ যিখা র্ায় যর্, প্রকক্ষের আওর্ায় যর্ সকল কার্ বক্রম গ্রহণ ও
র্াস্তর্ায়ি করা হক্ষয়ক্ষছ র্ার সর্গুক্ষলাই এলাকার কৃচষ উন্নয়ি র্থা কৃষক্ষকর আথ-ব সামাচেক উন্নয়ক্ষি কার্ বকরী ভূচমকা
পালক্ষি সেম হক্ষয়ক্ষছ।

8.2 সুপাচরর্মালা
প্রকক্ষের কক্ষম্পাক্ষিন্টসমূক্ষহর প্রিার্ এর্ং মাঠ পর্ বায় হক্ষর্ প্রাপ্ত র্থ্য ও SWOT চর্ক্ষেষণ যর্ক্ষষ প্রকেটির কাচির্
লেয অেবক্ষির চিচমক্ষি চিক্ষম্নাি সুপচরর্মালা উক্ষেখ করা হক্ষলা:
1) প্রকক্ষের আওর্ায় চিচমবর্ অর্কাঠামসমূহ সিল ও যটকসই রাখার েন্য চর্এমচিএ কতৃপব ক্ষের চিয়চমর্ মাঠ
পচরির্বক্ষির ব্যর্স্থা করা প্রক্ষয়ােি। র্চিও প্রচর্টি উপক্ষেলায় চর্এমচিএ’র যোি অচ স রক্ষয়ক্ষছ এর্ং র্র্বমাক্ষি
যোি অচ ক্ষসর েির্ল িারা সমাপ্ত প্রকেটির কার্ বক্রম র্িারচক করা হক্ষচ্ছ। এ কাক্ষের ধারার্াচহকর্া রো করক্ষর্
হক্ষর্।
2) মাঠ পর্ বাক্ষয়র সম্পাচির্ কার্ বার্লী অথ বাৎ চিচমবর্ অর্কাঠামসমূক্ষহর চিরাপিা, রেণাক্ষর্েণ এর্ং পাচি ব্যর্স্থাপিা
সুষ্ঠু করক্ষণর চিচমক্ষি উপকারক্ষিাগীক্ষির সম্পৃি করক্ষর্ হক্ষর্। এ উক্ষেক্ষশ্য উপকারক্ষিাগীক্ষির সম্পৃি কক্ষর পাচি
ব্যর্স্থাপিা সচমচর্ করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
3) প্রকক্ষের সু ল িীঘ ব যময়ািী করক্ষর্ আত্রাই, মহািন্দা ও পুিিবর্া িিীর িাব্যর্া র্োয় রাখার েন্য চিয়চমর্ যেচেং
করা প্রক্ষয়ােি। এ ব্যাপাক্ষর চর্এমচিএ কতৃপব েক্ষক পাচি উন্নয়ি যর্ািব এর সাক্ষথ যর্াগাক্ষর্াগ র্োয় রাখক্ষর্ হক্ষর্।
4) িিীর পাচি পচল র্হি কক্ষর। র্াই চিচি বষ্ট সময় পর পর িিী/খাল চর্এমচিএ কতৃক
ব পুিঃখিি করার প্রক্ষয়ােি হক্ষর্
পাক্ষর। যস লক্ষেয পুিঃখিিকৃর্ ইউসু পুর-িালুকগাচছ র্াপমারা খাক্ষলর সু ল যপক্ষর্ চিয়চমর্ খাল সংস্কার
প্রক্ষয়ােি এর্ং এ কাক্ষের েন্য অথ ব র্রাে করা েরুচর।
5) েি সাধারক্ষণর র্ার্ায়াক্ষর্র সুচর্ধা ও কৃষকক্ষির উৎপাচির্ পণ্য সঠিকিাক্ষর্ ও সময়মর্ র্াোরোর্ করক্ষণর
সুচর্ধাক্ষথ ব িচর্ষ্যক্ষর্ খিিকৃর্ খাক্ষলর মাটি চিক্ষয়ই িালুকগাচছ হক্ষর্ আবুক্ষলর যমাড় হক্ষয় চসংড়া খচলল যমাড় পর্ বন্ত
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খালপাক্ষড় রাস্তা চিমবাণ করা প্রক্ষয়ােি। র্র্বমাক্ষি সংচেষ্ট এলাকার যলাকেি উৎপাচির্ সল র্াোরোর্করক্ষণ
বিচিক শ্রচমক্ষকর মাধ্যক্ষম পণ্য কাঁক্ষধ র্হি কক্ষর চিক্ষয় থাক্ষকি।
6) পুিঃখিিকৃর্ খাক্ষল উপকারক্ষিাগীরা স্বে পচরসক্ষর চকছু মাছ িাষ করক্ষছ। র্চিও প্রকক্ষের আওর্ায় মৎস্য সংক্রান্ত
যকাি কক্ষম্পাক্ষিন্ট রাখা হয়চি। এধরক্ষির প্রকক্ষে সরকাক্ষরর মৎস্য চর্িাগক্ষক সম্পৃি কক্ষর মৎস্য িাষ সংক্রান্ত
চর্ষয়গুচল সংযুি করক্ষল আরও অচধক সু ল পাওয়া যর্র্ র্ক্ষল আর্া করা র্ায়।
7) র্র্বমাি সমীো হক্ষর্ প্রর্ীয়মাি হয় যর্, উক্ষেচখর্ প্রকেটি র্ক্ষরন্দ্র এলাকার কৃচষ উৎপািি, আথ-ব সামাচেক ও
পচরক্ষর্র্ উন্নয়ক্ষি উক্ষেখক্ষর্াগ্য ভূচমকা যরক্ষখক্ষছ এর্ং উপকারক্ষিাগীক্ষির মক্ষর্ এ প্রকেটি খুর্ই স ল ও লপ্রসু
চর্ধায় র্ক্ষরন্দ্র অঞ্চক্ষলর যসি সুচর্ধাক্ষথ ব অন্যান্য সুচর্ধােিক এলাকাসহ বৃহিাকাক্ষর æভূ-উপচরস্থ পাচি উন্নয়ক্ষির
মাধ্যক্ষম যসি কমবসূচি (১ম সংক্ষর্াচধর্)” প্রকেটির 2য় পর্ বায় (2nd Phase) গ্রহণ করা যর্ক্ষর্ পাক্ষর।
8) র্ক্ষরন্দ্র এলাকার কৃচষ উন্নয়ক্ষির স্বাক্ষথ ব সমক্ষয়াপক্ষর্াগী প্রকে প্রণয়িপূর্ বক সরকাক্ষরর অনুক্ষমািক্ষির চিচিক্ষর্
কতৃপব ক্ষের কার্ বক্রম পচরিাচলর্ হক্ষচ্ছ। র্ক্ষরন্দ্র এলাকায় সঠিক ও িীঘ ব যময়ািী সু ক্ষলর েন্য চর্চচ্ছন্নিাক্ষর্ প্রকে
হাক্ষর্ িা চিক্ষয় একটি মাস্টার োি কক্ষর িীঘ ব যময়ািী যপ্রাগ্রাম হাক্ষর্ যিওয়া অর্যার্শ্যক।
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cwiwkó-1

সংক্ষর্ােিী
gvV ch©v‡q Rixc/cwiexÿ‡Yi wbwgË BÝUªy‡g›U/Uzjm&
Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv

AvBGgBwW, cwiKíbv gš¿Yvjq, XvKv

Bb÷ªy‡g›U-1

cÖKí m¤úwK©Z WKz‡g›U, wiwfD /g~j¨vqb wi‡cvU© msMÖ‡ni †PKwj÷
1) cÖK‡íi wWwcwc, ms‡kvwaZ wWwcwc|
2) µqKvh© m¤úwK©Z bxwZgvjv|
3) ‡UÛvi/wewWs (`icÎ) WKz‡g›U|
4) gvwmK/cvwÿK/evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b|
5) wgW-Uvg© / AšÍixY ch©v‡jvPbv / g~j¨vqb / cÖfve g~j¨vqb cÖwZ‡e`b|
6) cÖK‡íi cÖwZ‡e`b t cÖavb Kvh©vjq I gvV ch©v‡q Kv‡Ri AMÖMwZi Dci wbqwgZ †h mKj Z_¨/bw_ivLv
nq Zv|

Z_¨ msMÖnKvixi ¯^vÿi

ZË¡veavbKvixi ¯^vÿi
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cwiwkó-2
Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv

AvBGgBwW, cwiKíbv gš¿Yvjq, XvKv

Bb÷ªy‡g›U-2

A½wfwËK ev¯Íe I Avw_©K Kv‡Ri AMÖMwZi Z_¨ msMÖ‡ni †PKwj÷

cÖKí AsMt.....................................................................................................................................................

01. A½/Dc-A½ wfwËK Kv‡Ri ZvwjKv t
K) .......................................................................................................................................................
L) .......................................................................................................................................................
M) .......................................................................................................................................................
N) .......................................................................................................................................................
02. A½ wfwËK / Kvh©wfwËK †fŠZ/ev¯Íe Kv‡Ri jÿgvÎv eZ©gvb AMÖMwZ (µgcywÄZ)
K) jÿ¨gvÎv t ......................................................, AR©b t................................................................
L) jÿ¨gvÎv t ......................................................., AR©b t...............................................................
M) jÿ¨gvÎv t ......................................................., AR©b t...............................................................
N) jÿ¨gvÎv t ......................................................., AR©b t...............................................................
03. Kvh©wfwËK / A½wfwËK Avw_©K jÿ¨gvÎv I Avw_©K AMÖMwZ (µgcywÄZ)
K) jÿ¨gvÎv t ......................................................., AR©b t...............................................................
L) jÿ¨gvÎv t ......................................................., AR©b t...............................................................
M) jÿ¨gvÎv t ......................................................., AR©b t...............................................................
N) jÿ¨gvÎv t ......................................................., AR©b t...............................................................

Z_¨ msMÖnKvixi ¯^vÿi

ZË¡veavbKvixi ¯^vÿi
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cwiwkó-3
Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv

AvBGgBwW, cwiKíbv gš¿Yvjq, XvKv
Bb÷ªy‡g›U-3

KvwiMwi wewb‡`©k Abymv‡i cÖK‡íi A½ wfwËK gvjvgvj, hš¿vsk, Dcv`vb, KvVv‡gv I Kvh©
BZ¨vw`i ¸YMZ gvb Gi ev¯Íe wPÎ msMªn I hvPvB‡qi †PKwj÷

cÖK‡íi A½ t .................................................................................................................................................
gvjvgvj µq t
c¨v‡KR
bs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

gvjvgvj µq

AviwWwcwc
Abymv‡i msL¨v

cÖK…Z msL¨v

cÖv°wjZ g~j¨

cÖK…Z g~j¨

KvwiMwi wewb‡`©k
Abymv‡i ¸YMZ gvb

hvbevnb
Kw¤úDUvi I wcÖ›Uvi
j¨vcUc I Avbylvw½K
hš¿cvwZ
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
d¨v· †gwkb
d‡UvKwc †gwkb
Kvjvi d‡UvKwc †gwkb
wWwRUvj K¨v‡giv
B›UviKg wm‡÷g
wRwcGm †gwkb
mv‡f© hš¿cvwZ
(‡j‡fwjs †gwkb)
Ab¨vb¨

Kvh©¨ µq t
c¨v‡KR
bs
1
2
3
4
5
6

Kvh©¨ µq

AviwWwcwc
Abymv‡i cwigvb

cÖK…Z
cwigvb

AviwWwcwc
Abymv‡i ev‡RU

cÖK…Z LiP

cv_©K¨
(+/-)

Lvm gRv Lvj cybtLbb (30
wKtwgt) I cª‡UKkb Iqvj
wbg©vY (1.50 wKtwgt);
mve-gvR©W Iq¨vi wbg©vY (7wU);
wewfbœ
wWmPvR©
ÿgZvi
GjGjwc/Gw·qvj †d¬v cv¤ú
¯’vcb (117wU);
‰e`¨ywZK
jvBb
wbg©vY
(121wU);
b`x‡Z cv¤ú ¯’vc‡bi Rb¨
fvmgvb cëyb ¯’vcb (2 †mU);
f~-Mf©¯’ †mPbvjv (evwiW
cvBc) wbg©vY-117 †mU (250
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c¨v‡KR
bs

7
8
9

Kvh©¨ µq

AviwWwcwc
Abymv‡i cwigvb

cÖK…Z
cwigvb

AviwWwcwc
Abymv‡i ev‡RU

cÖK…Z LiP

cv_©K¨
(+/-)

wgt wgt e¨v‡mi 600-10000
wgUvi ‰`‡N©¨i);
wdZv cvBc µq (10000
wgUvi);
cv¤ú †kW wbg©vY (50wU);
cybt LbbK…Z Lvj/cv‡o djR,
ebR I Jlax e…ÿ †ivcb (1.10
jÿ)

‡mev µq t
c¨v‡KR
bs

†mev µq

1

wgW Uvg© Bfvjy‡qkb

2

d‡ib †Uªwbs

AviwWwcwc
Abymv‡i
msL¨v

cÖK…Z
msL¨v

cÖv°wjZ g~j¨

cÖK…Z g~j¨

AvDUcyU
†WwjfvW©

3
4
5
6
7
8

Ab¨vb¨

Z_¨ msMÖnKvixi ¯^vÿi

ZË¡veavbKvixi ¯^vÿi
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cwiwkó-4

Bb÷ªy‡g›U-4

Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv

µq c×wZ ch©v‡jvPbv msµvšÍ cÖkœgvjv/ ‡PKwjó
(wcwcAvi-2008 Abyhvqx gvjvgvj, Kvh© I †mev µq msµvšÍ cwiexÿY QK)

AvBGgBwW, cwiKíbv gš¿Yvjq, XvKv
(cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK/ mswkøó Kg©KZ©vi Rb¨ wb‡¤œ DwjøwLZ cÖkœ¸‡jv cÖ‡hvR¨)
µwgK

weeiY

cÖK…Z

gšÍe¨

(K) `icÎ AvnŸvb msµvšÍ
1.

c¨v‡KR / `icÎ bs t

2.

Kv‡Ri aiY t gvjvgvj/ Kvh©/ ‡mev t

3.

`icÎ Abyhvqx c¨v‡K‡Ri bvg t

4.

cÖwZwU c¨v‡K‡R KZwU K‡i jU Av‡Q t

5.

µq c×wZ t

6.

`icÎ cwÎKvq cÖKvk Kiv n‡q‡Q wKbv| cÖKv‡ki
ZvwiL I cwÎKvi bvg| (cwÎKvi Kwc mieivn
Ki”b)

7.

`icÎ (1 †KvwU UvKvi D‡aŸ©) wmwcwUD Gi I‡qe
mvB‡U cÖKvk Kiv n‡q‡Q wKbv|

(L) `icÎ `vwLj msµvšÍ
8.

`icÎ `vwL‡ji ZvwiL KZ wQj ?

9.

KZ¸‡jv `icÎ weµq Kiv n‡q‡Q ?

10.

KZ¸‡jv `icÎ Rgv c‡o‡Q ?
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µwgK
11.

weeiY

cÖK…Z

gšÍe¨

cybt`icÎ AvnŸvb Kiv n‡qwQj wKbv ?

(M) `icÎ Db¥y³KiY I g~j¨vqb msµvšÍ
12.

Ô`icÎ Db¥y³ KwgwUÕi KZRb m`m¨ mgš^‡q MwVZ
n‡qwQj ?

13.

Ô`icÎ Db¥y³ KwgwUÕi KZRb m`m¨ `icÎ
Db¥y³Ki‡Yi mgq Dcw¯’Z wQ‡jb ?

14.

`icÎ g~j¨vq‡b KwgwU n‡Z 01 (GK) Rb m`m¨
Ô`icÎ Db¥y³ KwgwUÕ-‡Z AšÍfz©³ Kiv n‡qwQj wKbv?

15.

`icÎ g~j¨vqb KwgwU‡Z G `ß‡ii evB‡ii `ßi n‡Z
02 (`yB) Rb m`m¨ AšÍfz©³ wQ‡jb wKbv ?

16.

KZ Zvwi‡L `icÎ g~j¨vqb †kl Kiv n‡q‡Q|

17.

Dchy³ (Responsive) `i`vZvi msL¨v KZ ?

18.

`icÎ g~j¨vqb wi‡cvU© KZ Zvwi‡L h_vh_ KZ…©c‡ÿi
wbKU Rgv †`qv n‡qwQj ?

19.

KZ Zvwi‡L `icÎ P‚ovšÍfv‡e Aby‡gvw`Z n‡q‡Q ?

20.

`icÎ Delegation of Financial Power
Abyhvqx h_vh_ KZ…©cÿ Aby‡gvw`Z n‡q‡Q wKbv?

(O) Kvh©v‡`k cÖ`vb msµvšÍ
21.

KZ Zvwi‡L Notification of Award Rvix Kiv
n‡q‡Q ?

22.

Initial Tender Validity Period Gi g‡a¨
Contract Award Kiv n‡q‡Q wKbv ?

23.

Contract Award CPTU-Gi Website G
cÖKvk Kiv n‡qwQj wKbv ?

24.

cÖv°wjZ g~j¨ (UvKv)

25.

DØ„Z`i (UvKv)

26.

Pzw³g~j¨ (UvKv)

27.

Pzw³ Abyhvqx KvR †kl Kivi ZvwiL KZ wQj ?

28.

ev¯Í‡e KvR mgvwßi ZvwiL D‡jøL Kiæb|

29.

KvR mgvwß‡Z wej¤^ n‡q _vK‡j Liquidated
Damage Av‡ivc n‡q‡Q wK bv ?
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µwgK

weeiY

30.

KvRwUi g~j wVKv`vi (cÖ_g Kvh©v‡`kcÖvß wVKv`vi)
KZ„©K mgvß n‡qwQj wKbv ?

cÖK…Z

gšÍe¨

(P) wej cÖ`vb msµvšÍ
31.

cÖK‡íi cÖ‡KŠkjx/ ZË¡veavqK KZ©„K KvRwU
m¤ú~b©fv‡e mgvß g‡g© cÖZ¨vq‡bi ZvwiL KZ ?

32.

wVKv`v‡ii P~ovšÍ we‡ji cwigvY I `vwL‡ji ZvwiL
KZ ?

33.

KZ©bK…Z AvqKi+f¨vU Gi cwigvY KZ ?

34.

wej‡¤^ †Kvb wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q wKbv ?

35.

wej‡¤^ wej cwi‡kv‡ai Rb¨ Interest cwi‡kva Kiv
n‡q‡Q wKbv ?

(Q) `ic‡Îi MÖnY †hvM¨Zv I ¯^”QZv msµvšÍ
36.

`icÎ cÖwµqvKi‡Yi †Kvb ch©v‡q †Kvb ai‡bi
mgm¨v n‡q‡Q, G wel‡q Avcwb wKQz Rv‡bb wKbv ?
(mgm¨v D‡jøL Ki”b)

37.

‡Kvb mgm¨v n‡q _vK‡j Zv †Kvb ch©v‡q Ges wK
ai‡bi mgm¨v n‡q‡Q †m wel‡q wKQz Rv‡bb wKbv ?
(mgm¨v D‡jøL Ki”b)

38.

`icÎ cÖwµqvKiY/Kvh©v‡`k cÖ`vb wel‡q †Kvb
ai‡bi Awf‡hvM wQj wK bv| (nu¨v n‡j Awf‡hvM
wjLyb)

39.

Awf‡hv‡Mi Kvi‡Y †Kvb `ic‡Îi Award
modification Ki‡Z n‡q‡Q wKbv ?

40.

‡Kvb Awf‡hvM _vK‡j Dnv wgUv‡bv n‡q‡Q wKbv ?

Z_¨ msMÖnKvixi ¯^vÿi

ZË¡veavbKvixi ¯^vÿi
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cwiwkó-5
Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv

AvBGgBwW, cwiKíbv gš¿Yvjq, XvKv
Bb÷ªy‡g›U-5

GdwRwW d‡g©U
‡Rjv t........................................................... Dc‡Rjv t...............................................................
GdwRwWÕi ¯’vb t............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1|

f‚-Dcwi¯’ cvwb e¨env‡ii gva¨‡g f~-Mf©¯’ cvwbi Dci Pvc K‡g‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2|

Lvm gRv Lvj cyb: Lb‡bi gva¨‡g Lv‡j cvwb aviY ÿgZv e„w× †c‡q‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3|

mve-gvR©W Iq¨vi wbg©v‡Yi gva¨‡g †mP Kv‡R e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b cvwb a‡i ivLv m¤¢e n‡q‡Q wKbv, G m¤ú‡K©
Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4|

‡m‡Pi myweav e„w× †c‡q‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

5|

c~‡e©i †P‡q Avcbv‡`i GjvKvq †m‡Pi AvIZv †e‡o‡Q wK ? †e‡o _vK‡j Zvi AvbygvwbK nvi (%) KZ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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6|

K…wl Kv‡R †m‡Pi LiP K‡g‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

7|

K…wl Drcv`b e„w× †c‡q‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8|

km¨ Drcv`‡b wbexoZv †e‡o‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

9|

f‚-Dcwi¯’ cvwb †m‡Pi †ÿ‡Î AvaywbK †UK‡bvjwR e¨envi e„w× †c‡q‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

10|

K…wl Kv‡R gwnjv‡`i AskMÖnY Ges Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

11|

cwi‡e‡ki Dci cÖK‡íi cÖfve c‡o‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

12|

cÖKí myweav‡fvMx‡`i Avq e„w× †c‡q‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

13|

`vwi`ª we‡gvP‡b cÖK‡íi †Kvb cÖfve Av‡Q wK ?
....................................................................................................................................

14|

cÖK‡íi gva¨‡g cÖvß myweav ¯’vqx n‡e wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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15|

cÖK‡íi gva¨‡g cvwbi cÖvc¨Zv †e‡o‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

16|

c~‡e©i †P‡q AvenvIqvi ï®‹Zv K‡g‡Q wKbv, G m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZgvZ w`b
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

17|

cÖKí ev¯Íevq‡bi Av‡M Avcbviv wK wK mgm¨vi m¤§yLxb n‡Zb ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

18|

cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbv‡`i wK wK myweav n‡q‡Q ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

19|

cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j wK wK Amyweavi m¤§yLxb n‡q‡Qb ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

20|

Ab¨vb¨....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Z_¨ msMÖnKvixi ¯^vÿi

ZË¡veavbKvixi ¯^vÿi
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GdwRwWÕ‡Z AskMÖYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv t
AskMÖnYKvixi bvg

wVKvbv

‡ckv

†gvevBj bs

¯^vÿi
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cwiwkó-6
Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv

AvBGgBwW, cwiKíbv gš¿Yvjq, XvKv
Bb÷ªy‡g›U-6

†KAvBAvB †PKwj÷
Kg©KZ©vi bvg

t ...........................................................................................................

c`ex

t ...........................................................................................................

‡Rjv

t ...........................................................................................................

Dc‡Rjv

t ...........................................................................................................

‡gvevBj bs

t ...........................................................................................................

1| f‚-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~Px (1g ms‡kvwaZ) cÖKí m¤ú‡K© Avcwb AewnZ wKbv ?

2| Avcwb G cÖK‡íi mv‡_ wKfv‡e hy³ ?

3| Avcbvi GjvKvq GB cÖK‡íi gva¨‡g wK wK Kvh©vejx m¤úvw`Z n‡q‡Q ?

4| cÖK‡íi M„nxZ Kvh©vejx cÖK‡íi D‡Ï‡k¨i mv‡_ KZUzKz mvgÄm¨c~Y© ? Avcbvi gZvgZ w`b|

5| cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z wewfbœ cY¨ I Kvh© m¤úv`‡bi †ÿ‡Î cÖPwjZ AvBb I wewagvjv (wcwc Avi-2008)
cÖwZcvjb Kiv n‡q‡Q wK ?
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6| cÖK‡íi AvIZvq wb‡qvMK…Z Rbej ch©vß wQj wK? wb‡qvMK…Z Rbej Kv‡Ri †ÿ‡Î mwVKfv‡e f‚wgKv cvjb K‡i‡Q
wK ?

7| f‚-Dcwi¯’ cvwb e¨env‡ii gva¨‡g f~-Mf©¯’ cvwbi Dci Pvc K‡g‡Q wK?

8| Lvm gRv Lvj cyb: Lb‡bi gva¨‡g Lv‡j cvwb aviY ÿgZv e„w× †c‡q‡Q wK?

9| mve-gvR©W Iq¨vi wbg©v‡Yi gva¨‡g †mP Kv‡R e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b cvwb a‡i ivLv m¤¢e n‡q‡Q wKbv?

10| cÖKíwU ev¯Íevq‡bi c~‡e© I eZ©gv‡b f‚-Mf©¯’ cvwbi Static Level Ae¯’v m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZc~‡e© (2011-12)

eZ©gv‡b (2018-19)

11| cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨mg~n wKfv‡e AwR©Z n‡q‡Q ?
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

D‡Ïk¨mg~n
f~-Dcwi¯’ cvwb e¨env‡ii gva¨‡g f~-Mf©¯’ cvwbi Ici
Pvc Kgv‡bv;
Lvm gRv Lvj cybtLb‡bi gva¨‡g Lv‡j cvwb aviYÿgZv
e„w× Kiv Ges mve-gvR©W Iq¨vi wbg©v‡Yi gva¨‡g †mP
Kv‡R e¨env‡ii cª‡qvR‡b cvwb a‡i ivLv;
‡ev‡iv, Avgb I AvDk †gŠmy‡g wbqwš¿Z †m‡Pi gva¨‡g
AwZwi³ dmj Drcv`b Kiv;
f~-Dcwi¯’ cvwb e¨env‡ii gva¨‡g †m‡Pi LiP Kgv‡bv;
djR, ebR I Jlax Pviv †ivc‡bi gva¨‡g AwZwi³
ebR m¤ú` m…wó Kiv;
AwZwi³ dmj Drcv`‡bi gva¨‡g K…l‡Ki Av_©mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb Kiv; Ges
cªKí GjvKvi w`bgRyi I cªvwšÍK Pvlx‡`i Kg©ms¯’v‡bi
gva¨‡g Zv‡`i `vwi`ª we‡gvPb I Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi
Dbœqb Kiv|

AR©b
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12| cÖK‡íi mej w`K¸wj wK wK?

13| cÖK‡íi `~e©j w`K¸wj wK wK?

14| cÖK‡íi my‡hvM¸wj wK wK?

15| cÖK‡íi SuzwK¸wj wK wK?

16| cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z mKj KvR †hgb Lvj Lbb, Low Lift Pump (LLP), ‰e`y¨wZK jvBb, fvmgvb
c›Uzb, evwiW cvBc, cv¤ú †kW BZ¨vw` Kv‡Ri h_vh_ iÿYv‡eÿY n‡”Q wKbv ?

17| cÖK‡íi AvIZvq m„ó myweavw`i Sustainability (‡UKmB) Gi wel‡q Avcbvi gZvgZ w`b|

18| fwel¨‡Z cÖKíwUi AvIZvq ¯’vwcZ hš¿cvwZi myô e¨e¯’vcbv wKfv‡e wbwðZ Kiv †h‡Z cv‡i|

19| cÖK‡íi m¤¢ve¨ Exit Plan m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ cÖ`vb Ki”b|

20| cÖKíwUi D‡Ïk¨ AR©‡bi Avi wK wK e¨e¯’v wb‡j fv‡jv n‡Zv ?

21| cÖKíwU GjvKvi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b wKiƒc f‚wgKv †i‡L‡Q ?

22| cÖKíwU e‡i›`ª GjvKvi Ges †`‡ki `vwi`ª we‡gvP‡b wKfv‡e Ae`vb ivL‡e? Avcbvi gZvgZ w`b?
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cwiwkó-7
Bb÷ªy‡g›U-7

Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv

Lvbv Rixc cÖkœgvjv
Z_¨ msMÖnKvixMY ïi”‡ZB GB Ask c~iY Ki‡eb

01|

1.1 DËi `vZvi bvg t.................................................. 1.2 eqm................ 1.3 wj½ 1) cyi”l 2) gwnjv 1.4
MÖvg.................................. 1.5 BDwbqb...............................1.6 Dc‡Rjv..................................
1.7 ‡Rjv ....................1.8 ‡gvevBj b¤^i...................... 1.9 mvÿvrKvi MÖn‡Yi ZvwiL t .......................
1.10 Avcwb m‡e©v”P †Kvb †kÖwY cvk K‡i‡Qb......................................................................................
1.11 Avcbvi †ckv Kx ?...............................................................................................................
‡ckvi †KvWmg~n t K…wl-1; PvKzix-2; e¨emv-3; kÖwgK-4; QvÎ-5; †eKvi-6; Ab¨vb¨-7|
02| Avcbvi Lvbvi wewfbœ Drm †_‡K gvwmK †gvU Avq KZ UvKvK) eZ©gvb (2019)....................................... UvKv L) c~‡e© (2013 mvj).................................. UvKv|
03| Avcbvi Lvbv‡Z gvwmK e¨q KZ UvKvK) eZ©gvb (2019)....................................... UvKv L) c~‡e© (2013 mvj).................................. UvKv
04| Avcbvi Avq †_‡K mviv ermi P‡j wKbv ? 1. nu¨v
05| Avcbv‡`i Rwgi cwigvY KZ ?

2. bv

K) eZ©gvb (2019)................................... kZvsk
L) c~‡e© (2013 mvj).................................. kZvsk
m¤ú`

†gvU g~j¨ (UvKvq)

Rwg (kZ‡K) t
5.1

emZevwo (kZvsk)...................................

5.2

K…wl Rwg (kZvsk)...................................

5.3

Avcbv‡`i _vKvi NiwUi aiY wK?

aiY t 1. cvKv 2.‡mwg cvKv 3. KuvPv

5.4

Lvevi cvwbi Drm wK ?

aiY t 1. wUDeI‡qj 2. mvcøvBcvwb 3.
cyKz‡ii cvwb 4. Ab¨vb¨ (wPwýZ Ki”Y)

5.5

cvqLvbv

aiY t 1. cvKv 2.‡mwg cvKv 3. KuvPv

Ab¨vb¨ m¤ú` t
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m¤ú`
5.6

‡gvevBj †dvb

5.7

d«xR

5.8

wUwf

5.9

†iwWI

5.10

LvU

5.11

Avjwgiv

5.12

‡Pqvi-‡Uwej

5.13

Kw¤úDUvi / j¨vcUc

5.14

evBmvB‡Kj

5.15

gUimvB‡Kj

5.16

‡VjvMvwo

5.17

‡bŠKv

5.18

jv½j

5.19

Ab¨vb¨ (wPwýZ Ki”Y)

†gvU g~j¨ (UvKvq)

Dc-‡gvU
‡gvU
06| cÖK‡íi cÖfve m¤ú‡K© gZvgZ t
K) cÖK‡íi cvwb e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z gZvgZ t
µ.bs

cÖKí mswkøó cÖfvemg~n

gZvgZ

01

f‚-Dcwi¯’ cvwb e¨env‡ii gva¨‡g f~-Mf©¯’ cvwbi Dci Pvc K‡g‡Q wK?

02

Lvm gRv Lvj cyb: Lb‡bi gva¨‡g Lv‡j cvwb aviY ÿgZv e„w× †c‡q‡Q wK?
mve-gvR©W Iq¨vi wbg©v‡Yi gva¨‡g †mP Kv‡R e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b cvwb a‡i
ivLv m¤¢e n‡q‡Q wKbv?
f‚-Dcwi¯’ cvwb †m‡Pi †ÿ‡Î AvaywbK †UK‡bvjwRi e¨e¯’vi e„w× †c‡q‡Q
1. nu¨v 2. bv
wKbv?

03
04
05

cÖK‡íi gva¨‡g cvwbi cÖvc¨Zv †e‡o‡Q wK ?

gZvgZ
‡KvW

1. nu¨v 2. bv
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L) K…wl Dbœqb m¤úwK©Z gZvgZ t
µ.bs
01
02

cÖKí mswkøó cÖfvemg~n

gZvgZ

gZvgZ
‡KvW

K…wl Drcv`b e„w× †c‡q‡Q wKbv?
1. nu¨v 2. bv
cÖK‡íi c~‡e© weNv cÖwZ Avcbvi wK cwigvY km¨ Drcv`b n‡Zv..............................
Ges eZ©gv‡b weNv cÖwZ Avcbvi wK cwigvY km¨ Drcv`b nq.................................

03

GK dmjx Rwg `yB ev Z‡ZvwaK dmwj Rwg‡Z cwibZ n‡q‡Q wK bv?

1. nu¨v 2. bv

04

Lv`¨ Drcv`b e„w× †c‡q‡Q wK?

1. nu¨v 2. bv

05

km¨ Drcv`‡b eûgyLx KiY n‡q‡Q wK bv ?

1. nu¨v 2. bv

06

K…wl dmj Drcv`b evovi d‡j Avcbvi Avq †e‡o‡Q wK?

1. nu¨v 2. bv

07

K…wl Kv‡Ri Ab¨vb¨ Kg©KvÛ †e‡o‡Q wK?

1. nu¨v 2. bv

08

07 nu¨v n‡j, Avcbv‡`i Lvbvi KviI Kg© ms¯’vb m„wó n‡q‡Q wK?

1. nu¨v 2. bv

09

K…wl Kv‡R †m‡Pi LiP K‡g‡Q wK?

1. nu¨v 2. bv

9.1

cÖK‡íi c~‡e© GKi cÖwZ KZ wQj........................... UvKv Ges eZ©gv‡b Zv KZ ? ............................. UvKv

10
11
12

eQi Ry‡o †ÿZ Lvgvi Ges K…wl Drcv`b cieZ©x Kv‡R Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM
1. nu¨v 2. bv
m„w÷ n‡q‡Q wK bv ?
cÖKí ev¯Íevq‡bi ci Pvlvev‡` †Kvb myweav n‡”Q wK bv ?
1. nu¨v 2. bv
Lvj †WªwRs Gi d‡j ‡R‡jiv ch©vß gvQ cvq wKbv ?
1. nu¨v 2. bv

M) Av_©-mvgvwRK Dbœqb m¤úwK©Z gZvgZ t
µ.bs
01
02
2.1
03
04
05
06
07

cÖKí mswkøó cÖfvemg~n

gZvgZ

gZvgZ
‡KvW

cÖK‡íi c~‡e© K…wl cY¨ †_‡K Avcbvi KZ Avq n‡Zv.............................. UvKv|
Ges eZ©gv‡b K…wl cY¨ †_‡K Avcbvi KZ Avq nq................................. UvKv|
eZ©gv‡b GjvKvi †jv‡Ki Kg©ms¯’vb †e‡o‡Q wK bv?
1. nu¨v 2. bv
cÖK‡íi c~‡e© GjvKvi †jvK‡`i Kg©ms¯’v‡bi Ae¯’v wK wQj...............................
Ges eZ©gv‡b GjvKvi †jvK‡`i Kg©ms¯’v‡bi Ae¯’v ‡Kgb.................................
K…wl Kv‡Ri wewfbœ ch©v‡q km¨ †ivcY, wbovwb, gvovB, msiÿY BZ¨vw`
Kg©Kv‡Ð gwnjv‡`i AskMÖnY Ges AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK?
GjGjwc Acv‡iUi wnmv‡e gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK ?
weGgwWG cÖewZ©Z wcÖ-‡cBW wgUvi KvW© wiPvR© †fÛi wnmv‡e Dbœqb Kg©Kv‡Ð
AskMÖnY K‡i‡Q wK bv ?
cÖKí ev¯Íevq‡bi ci ‡R‡j‡`i Av‡qi-Drm †e‡o‡Q wK ?
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j bvix ÿgZvq‡b wK cÖfve c‡o‡Q ?

1. nu¨v 2. bv
1. nu¨v 2. bv
1. nu¨v 2. bv
1. nu¨v 2. bv
1. nu¨v 2. bv
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N) cwi‡ek Dbœqb m¤úwK©Z gZvgZ t
µ.bs
01

cÖKí mswkøó cÖfvemg~n

gZvgZ

gZvgZ
‡KvW

cwi‡e‡ki Dci cÖfve †hgb cÖKí GjvKvq †gvU meyR GjvKv e„w×
1. nu¨v 2. bv
†c‡q‡Q wK ?
1.
2.

02

cÖKí ev¯Íevq‡bi ci cwi‡e‡ki Dci wK wK BwZevPK cÖfve c‡o‡Q?

3.
4.
1.
2.

03

cÖKí ev¯Íevq‡bi ci cwi‡e‡ki Dci wK wK †bwZevPK cÖfve cÖ‡o‡Q ?

3.
4.

04
05

djR, ebR I Jlax Pviv †ivc‡bi gva¨‡g AwZwi³ ebR m¤ú` mywó
1. nu¨v 2. bv
n‡q‡Q wK?
c~‡e©i †P‡q AvenvIqvi ï®‹Zv K‡g‡Q wK ?
1. nu¨v 2. bv

07| cÖKí m¤úwK©Z mvaviY cÖkœgvjv t
µ.bs
01

cÖKí mswkøó cÖfvemg~n
`vwi`ª we‡gvP‡b cÖK‡íi ‡Kvb Ae`vb i‡q‡Q wK bv ?

gZvgZ

gZvgZ
‡KvW

1. nu¨v 2. bv
1.

02

cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi GjvKvi RbMY wKfv‡e DcK…Z
n‡q‡Q ?

2.
3.
4.
5.
1.

03

cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Avcbvi GjvKvi RbMY wKfv‡e ÿwZMÖ¯’
n‡q‡Q?

2.
3.
4.
5.
1.
2.

04

cÖK‡íi mejw`K¸‡jv wK wK ?

3.
4.
5.
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1.
2.
05

cÖK‡íi `~e©jw`K¸‡jv wK wK ?

3.
4.
5.
1.
2.

06

G cÖKí ev¯Íevq‡b GjvKvq wK wK my‡hvM m„wó K‡i‡Q ?

3.
4.
5.
1.
2.

07

cÖKí ev¯Íevq‡b wK wK SzuwK Av‡Q ?

3.
4.
5.
1.

08

GB cÖKíwU †UKmB Ges GjvKvi Dbœq‡bi Avi wK wK Kiv
cÖ‡qvRb?

2.
3.
4.
5.

Z_¨ msMÖnKvix I ZË¡veavbKvixMY cÖwZwU Ask mwVKfv‡e c~iY c~e©K ¯^vÿi w`‡eb t

Z_¨ msMÖnKvixi gšÍe¨
ZË¡veavbKvixi gšÍe¨
Z_¨ msMÖnKvixi ¯^vÿi
ZË¡veavbKvixi ¯^vÿi
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cwiwkó-8
Bb÷ªy‡g›U-8

Òf~-Dcwi¯’ cvwb Dbœq‡bi gva¨‡g †mP Kg©m~wP (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K mgvß cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb
mgxÿv

SWOT Analysis

1|

cÖK‡íi mejw`K¸‡jv wK wK ?

2|

cÖK‡íi `~e©jw`K¸‡jv wK wK ?

3|

cÖK‡íi my‡hvM¸‡jv wK wK ?

4|

cÖK‡íi SzuwK¸‡jv wK wK ?

Z_¨ cÖ`vbKvixi bvg
c`ex
wVKvbv
‡gvevBj
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ভূ-উপরিস্থ পারি উন্নয়নিি মাধ্যনম সেচ কমমসূচী (১ম েংন ারিত) ীর্কম েমাপ্ত প্রকনেি প্রভাব মূল্যায়ি েমীক্ষাি
2য় খেড়া প্ররতনবদি এি উপি জাতীয় পর্ মানয় কমম ালায় গৃহীত রেদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ি অগ্রগরত

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

ম
প্ররতনবদনিি কভাি সপইনজ এবং প্ররত পৃষ্ঠাি ফুটাি পিাম ক
প্ররতষ্ঠানিি িাম এবং সহডানি প্ররতনবদি ও প্রকনেি িাম বাদ
রদনত হনব;
সটকরিকযাল ও রিয়ারিং করমটিি েভায় গৃহীত রেদ্ধানন্তি
রবপিীনত গৃহীত ব্যবস্থা েম্পরকমত তথ্যারদ প্ররতনবদনি
পরির ষ্ট রহনেনব েংযুক্ত কিনত হনব;
প্ররতনদবনি অেংখ্র্ বািাি ভুল, বাকয গঠি ও ফন্ট সভনে
র্াওয়াি েমস্যা িনয়নে। র্া একারিকবাি েংন ািনিি
রিনদ ম িা রদনলও পালি কিা হয়রি। একজি প্রুফ রিডানিি
েহায়তায় প্ররতনবদনিি বািাি ভুল, ফন্ট সভনে র্াওয়া ও
বাকয গঠনিি ত্রুটিেমূহ েংন ািি কিনত হনব;
সটকরিকযাল করমটিি েভায় পূনব মি সচনয় আবাহওয়াি শুষ্কতা
কনমনে, এই তনথ্যি স্বপনক্ষ আবাহাওয়াি শুষ্কতা কত রেল,
এখি রক পরিমাণ আনে ইতযারদ জািনত চাওয়া হনয়রেল।
ম প্ররতষ্ঠাি চারহত তথ্য র্থার্থভানব েিবিাহ
রকন্তু পিাম ক
কনিরি। চারহত তথ্য েিবিানহি জন্য েংরিষ্ট েিকারি
অরফনেি সুরিরদ মষ্ট পরিেংখ্যাি উনেখ কিনত হনব;
সটকরিকযাল করমটিি েভায় এই প্রকনেি মাধ্যনম কতটি
এলএলরপ, সকাথায় স্থাপি কিা হনয়নে এবং ভরবষ্যনত কতটি
এলএলরপ ও বারিড পাইপ স্থাপি কিা হনব- তাি বণ মিা চাওয়া
ম প্ররতষ্ঠাি পৃষ্ঠা-67, অনুনেদ-7.3
হনয়রেল। েংরিষ্ট পিাম ক
এবং পৃষ্ঠা-36, অনুনেদ-5.3 এ একই রবর্নয় রভন্ন রভন্ন তথ্য
উপস্থাপি কনিনে। এই তথ্যগুনলা েঠিকভানব উপস্থাপি
কিনত হনব। এোড়া প্রকনেি মাধ্যনম এলএলরপগুনলা সকাথায়
স্থাপি কিা হনয়নে তাি বণ মিা রদনত হনব;
সটকরিকযাল করমটিি েভায় প্রকে র্থার্থভানব বাস্তাবায়নিি
জন্য সকাি সকাি করমটি গঠি কিা হনয়রেল, তাি রক সুপারি
কনিনে এবং সুপারি েমূহ বাস্তাবারয়ত হনয়নে রকিা- এ
ম প্ররতষ্ঠাি হনত
রবর্নয় তথ্য চাওয়া হনয়রেল। পিাম ক
প্ররতনবদনিি পৃষ্ঠা-18, অনুনেদ-3.3.1 এ তথ্য প্রদাি কিা
হনয়নে মনমম উনেখ কিা হনয়নে। এখানি সুরিরদ মষ্টভানব সকাি
করমটি (রপআইটি, রিয়ারিং ও রবএমরড’ি েংরিষ্ট করমটি)
রক সুপারি কনিরেল, তা রলখনত হনব এবং বাস্তবারয়ত রকিা
সেটিও উনেখ কিনত হনব;

কিা হনয়নে।
কিা হনয়নে।
ঠিক কিা হনয়নে।

কিা হনয়নে অনু: 6.2.17 (পৃৃঃ 52)

কিা হনয়নে অনু: 5.3 (পৃৃঃ 36) ও 7.4
(পৃৃঃ 67)

কিা হনয়নে অনু: 3.3.1 (পৃৃঃ 18) ও
পরির ষ্ট-19

4.7 প্ররতনবদনি উরেরখত নস্যি রিরবড়তা েম্পরকমত তথ্যরদি
োনথ েংরিষ্ট েিকারি দপ্তি কর্তক
ম প্রস্তুতকৃত ও েংিরক্ষত
নস্যি রিরবড়তা েম্পরকমত তথ্যারদি তুলিা কিনত হনব
(সুরিরদ মষ্ট সিফানিন্সেহ);
4.8 রিয়ারিং করমটিি েভায় রেদ্ধান্ত 4.6 এি রবপিীনত চারহত
তথ্যারদ প্ররতনবদনিি পৃষ্ঠা-39 এি অনুনেদ-5.5 এ সলখা
হনয়নে মনমম উনেখ কিা হনয়নে। রকন্তু উক্ত পৃষ্ঠা বা অনুনেনদ
এই িিনণি সকাি তথ্যারদ পাওয়া র্ায় রি;
4.9 প্ররতনবদনি উনেখ কিা হনয়নে সর্, এই প্রকনেি ফনল প্রকে
এলাকায় নস্যি রিরবড়তা বৃরদ্ধ সপনয়নে, ভূ-গভমস্থ পারি
রিচাজম হনয়নে, সুরবিানভাগীনদি আয় ও জরমি পরিমাণ
সবনড়নে। এই েকল ইরতবাচক প্রভাব শুধুমাত্র এই প্রকনেপি
মাধ্যনমই অরজমত হনয়নে রকিা অথবা অন্য সকাি
প্রকে/কমমসূচীি ইন্টািনভি ি িনয়নে রকিা- এই েম্পনকম
সুরিরদ মষ্ট তথ্য উনেখ কিনত হনব;
4.10 পরিকেিা করম নিি সেচ উইংনয়ি েংরিষ্ট যুগ্ম-প্রিাি
জািাি, সর্ খানলি পারি কৃরর্ কানজ ব্যবহাি কিা হনব, তানত
মৎস্য চার্ েম্ভব িয়। কািণ মৎস্য চানর্ি জন্য রবরভন্ন িিনিি
োি/সমরডরেি ব্যবহাি কিা হয়, র্া জরমি ফেনলি জন্য
উপনর্াগী িয়। এই প্ররতনবদনি মৎস্য চার্ েম্পনকম সর্ সুপারি
কিা হনয়নে তা পূিৃঃরবনবচিাপূব মক উপস্থাপি কিনত হনব;
4.11 পত্নীতলা উপনজলাি ভূ-গভমস্থ পারি অনিক িীনচ সিনম রগনয়নে
মনমম জািা র্ায়। এমতাবস্থায়, পত্নীতলাি ভূ-গভমস্থ পারিি
সলনভল, ভূ-পরিস্থ পারিি প্রাপ্যতা ও ব্যবহাি েম্পনকম তথ্য
উপস্থাপি কিনত হনব।

কিা হনয়নে অনু: 6.2.13 (পৃৃঃ 49)

কিা হনয়নে অনু: 5.5 (পৃৃঃ 37-38)

কিা হনয়নে অনু: 6.2.6 (পৃৃঃ 43)

কিা হনয়নে অনু: 6.2.14 (পৃৃঃ 50)

কিা হনয়নে অনু: 6.2.20 (পৃৃঃ 55-56)

ভূ-উপরিস্থ পারি উন্নয়নিি মাধ্যনম সেচ কমমসূচী (১ম েংন ারিত) ীর্ মক েমাপ্ত প্রকনেি প্রভাব মূল্যায়ি েমীক্ষাি ১ম
খেড়া প্ররতনবদি এি উপি রিয়ারিং করমটিি েভায় গৃহীত রেদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ি অগ্রগরত
ক্ররমক
িং
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

4.11

গৃহীত রেদ্ধান্ত
বনিন্দ্র অঞ্চল বলনত রক সবাঝায়–তাি ব্যাখ্যা
প্ররতনবদনি অন্তভূমক্ত কিনত হনব;
প্ররতনবদনিি োি-েংনক্ষনপ প্রকে গ্রহনেি পূব মবতী
েময় (1985-86 োল) ের্ম্মরকত তথ্য েংন ািি
কিনত হনব;
রিব মাহী োি-েংনক্ষনপ প্রকেটি একনিক কর্তক
ম
অনুনমাদনিি তারিখ, প্রাক্করলত ব্যয় এবং রবএমরিএ
ের্ম্মরকত তথ্য েঠিকভানব েরন্ননব কিনত হনব;
পরির নিি সে অংন দিপত্র ের্ম্মরকত তথ্য সদয়া
হনয়নে, উক্ত অংন সপপাি কাটিং সপি িা কনি
শুধুমাত্র রবজ্ঞাপি/েংরিি তথ্য উপস্থাপি কিনত হনব;
নেি রিরবড়তা বৃরদ্ধি পরিমাে সুরিরদ মি তথ্য- উপাত্ত
েহকানি উনেখ কিনত হনব;
প্রকে েংরিি রতিটি িদী েথাক্রনম আত্রাই, মহািন্দা
ও পূেভমবা বতমমানি পারি উন্নয়ি সবাি ম কর্তক
ম খিি
কিা হনে। এই খিি কানে মি ফনল প্রকে এলাকায়
েম্ভাব্য ইরতবাচক/সিরতবাচক প্রভাব ের্ম্মরকত
সুরিরদ মি তথ্য উনেখ কিনত হনব;
পদ্মা িদীি দহ হনত সে পারি উনত্তালি কিা হনে –
তা উনেখ কিনত হনব;
প্ররতনবদনিি
রবরভন্ন
অংন
রবন র্তঃ
উপকিনভাগীনদি রিকট হনত প্রাপ্ত তথ্য রবনির্ে
অনিক সক্ষনত্রই ফলাফল তকিা ইরতবাচক সদখানিা
হনয়নে – এি ব্যাখ্যা রদনত হনব;

গৃহীত ব্যবস্থা
ব্যাখ্যা কিা হনয়নে (অনু: 1.2, পৃ: 1)।
েংন ািি কিা হনয়নে।
েরন্ননব কিা হনয়নে (অনু: 1.5, পৃ: 3)।

উপস্থাপি কিা হনয়নে (পরির িয 9-15)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 6.2.15, পৃ: 50)।
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.5, পৃ: 39)।

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5.5, পৃ: 21)।

মাঠ পে মানয়ি জরিপকাজ ের্ম্াদনিি জন্য প্রকে সথনক
অরভজ্ঞ সলাক রিনয়াগ কিা হয়। তািা সুরিরদ মি প্রশ্নপনত্রি
মাধ্যনম তথ্য েংগ্রহ কনিনে। প্রকে বাস্তবায়নিি ফনল
এলাকাি সেচ ব্যবস্থাপিাি উন্নয়নিি মাধ্যনম ফেল
উৎপাদি বৃরদ্ধ সপনয়নে, এলাকাবােীি আথ ম-োমারজক
অবস্থাি উন্নয়ি ঘনটনে এবং অরতরিক্ত কমমেংস্থানিি
সৃরি হনয়নে োি প্রতযক্ষদ ী উক্ত প্রকে এলাকাি
রিব মারচত উত্তিদাতাগে। প্রকনেি সুফল ের্ম্নকম তািা
েবাই জ্ঞাত। সুতিাং প্রকনেি প্রকৃত অবস্থা ের্ম্রকমত
প্ররতটি প্রনশ্নি উত্তিই তািা তভাগ ইরতবাচক বনলনেি।
প্ররতনবদনি উনেরখত খানলি আন -পান ি উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 6.2.23, পৃ: 56)।
টিউবওসয়লগুনলা হনত প্রকনেি পূব মবতী েমনয় এবং
প্রকে বাস্তবায়নিি পি রক পরিমাে ভূ-গভমস্থ পারি
উনত্তালি কিা হনতা/হয়, এ ের্ম্মরকত তথ্য েরন্ননব
কিনত হনব;
এই প্রকে বাস্তাবায়নিি ফনল পদ্মা ও মহািন্দা িদীনত উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5.1, পৃ: 21)।
এলএলরপ স্থাপি কনি ৬০ রকঃরমঃ দূিবতী এলাকায়
পারি েিবিাহ কিা হনে, এ ের্ম্মরকত তথ্য উনেখ
কিনত হনব;
প্ররতনবদনি প্রকে এলাকা পরিদ ম নিি েরব েংযুক্ত েংযুক্ত কিা হনয়নে।
কিনত হনব।

ভূ-উপরিস্থ পারি উন্নয়নিি মাধ্যনম সেচ কমমসূচী (১ম েংন ারিত) ীর্ মক েমাপ্ত প্রকনেি প্রভাব মূল্যায়ি
েমীক্ষাি ১ম খেড়া প্ররতনবদি এি উপি সেকরিকযাল করমটিি েভায় গৃহীত রেদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ি অগ্রগরত
গৃহীত রেদ্ধান্ত
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প্ররতনবদনি প্রকেটি সকাি মন্ত্রিালনয়ি প্রকে, তা উনেখ কিনত হনব; উনেখ কিা হনয়নে (রিব মাহী োি-েংনক্ষপ পৃ:
vi, অনু: 1.5 পৃ: 3)
খেড়া প্ররতনবদনি প্রকনেি উনেশ্য, মূল কার্ মক্রম, প্রভাব, সলখা হনয়নে
সুপারি মালা ইতযারদ প্ররতনবদনিি রবরভন্ন স্থাি হনত হুবহু করপ কনি
সলখা হনয়নে। রিব মাহী োি-েংনক্ষপ েঠিকভানব পুিিায় রলখনত হনব;
উত্তি দাতানদি খাবাি পারিি উৎেঃ----রবএরমরিএ গ্রানম রকভানব উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 6.2.5 পৃ: 43)
পারি েিবিাহ কনি?
উত্তি দাতানদি বতমমাি ও প্রকে পূব মবতী আয়ঃ------- শুধুমাত্র এই উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 6.2.8 পৃ: 44)
প্রকে বাস্তাবায়নিি ফনলই রক মারেক আয় বৃরদ্ধ সপনয়নে িারক অন্য
সকাি প্রকে / েিকািী কমমসূরচি -Intervention িনয়নে?
গড় রিজস্ব জরমি পরিমাণঃ ------------------জরমি পরিমাণ বণ মিা কিা হনয়নে (অনু: 6.2.10 পৃ: 47)
রকভানব বৃরদ্ধ সপল রবস্তারিত বণ মিা করুি।
উত্তি দাতানদি সেচ কানজি উপি প্রভাবঃ ----------- প্রকে উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 6.2.13 পৃ: 48,
বাস্তবায়নিি ফনল সেনচি খিচ বৎেি ওয়ািী কত কনমনে? কত অনু: 7.4 পৃ: 66)
জনিি কমমেংস্থানিি সুনর্াগ সৃরি হনয়নে?
প্রকেি পারি ব্যবস্থাপিা েম্পকৃত মতামতঃ ----------- প্রকে উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.6 পৃ: 25, অনু:
বাস্তবায়নিি পূনব ম প্রকে এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পারিি ব্যবহাি এবং ভূ- 6.2.24 পৃ: 56)
গভমস্থ পারিি ব্যবহাি বেি ওয়ািী রক পরিমাণ রেল? প্রকে
বাস্তবায়নিি পি ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গভমস্থ পারিি ব্যবহাি কত? প্রকে
বাস্তবায়নিি পূনব ম খানলি পারি িািণ ক্ষমতা কত রেল এবং
বাস্তবায়নিি পি িািণ ক্ষমতা রক পরিমাণ বৃরদ্ধ সপনয়নে? ভূ-উপরিস্থ
পারি সেনচি সক্ষনত্র রক রক আধুরিক সেকিলরজ ব্যবহাি কিা হনয়নে,
রবস্তারিত বণ মিা প্রনয়াজি।
কৃরর্ উন্নয়নিি প্রভাবঃ ----------- রবঘা প্ররত স্য উৎপাদি বৃরদ্ধ উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 6.2.15 পৃ: 50)
সপনয়নে মনমম উনেখ কিা হনয়নে, এই তনেি উৎে রক? এটি সকাি
োনলি তে? শুধুমাত্র এই প্রকনেি জন্যই রক স্য উৎপাদি বৃরদ্ধ
সপনয়নে?
পরিনবন ি উপি প্রভাবঃ ---------- পূনব মি সচনয় আবাহাওয়াি শুস্কতা উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 6.2.19 পৃ: 53)
কনমনে, এই তনেি স্বপনক্ষ কত রেল? এখি রক পরিমাণ আনে?
রিয়রমত তদািরক ও পরিদ িম ঃ এই প্রকনেি আওতায় রিরমমত উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 7.1.1 পৃ: 60)
অবকাঠানমা েমূহ েচল ও সেকেই িাখাি জন্য রবএমরিএি বতমমাি
অিগানিাগ্রানম র্নেি জিবল রক সিই? রবএমরিএ বতমমাি েমাপ্ত
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এই প্রকনেি কাজ রকভানব মরিেি কিনে? এইগুনলা তদািক কিা
রবএমরিএি সকাি াখাি দারয়ত্ব?
রিয়রমত অবকাঠানমা েমূহ সমিামতঃ এখানি সর্ অবকাঠানমাি কো
বলা হনে তা সুরিরদ মিভানব উনেখ কিা প্রনয়াজি। সমিামনতি ব্যবস্থা
গ্রহি কিা জরুিী সকি? সকাি অবকাঠানমা রক বতমমানি ব্যবহাি
অনুপনর্াগী িনয়নে?
উপকািনভাগীনদি েম্পৃক্তকিণঃ অবকাঠানমা েমূহ িক্ষিানবক্ষণ
এবং পারি ব্যবস্থাপিা সুষ্ঠুকিনণি রিরমনত্ত উপকািনভাগীনদি েম্পৃক্ত
কিনত হনব মনমম উনেখ কিা হনয়নে। এটি রকভানব কিা হনব তা
সুরিরদ মিভানব বি মিা কিনত হনব।
জিেনচতিা বৃরদ্ধঃ সুরিরদ মি সকাি রবর্নয় জিেনচতিা বৃরদ্ধি
প্রনয়াজি, সকি প্রনয়াজি তা উনেখ কিনত হনব;
বাজনেি েংস্থািঃ প্রকনেি আওতায় রিরমমত এেকল কার্ মাবলী
রিয়রমতভানব িক্ষিানবক্ষণ ও তদািরকি জন্য রবএমরিএি রক সকাি
বানজে সিই? তািা এটি রকভানব িক্ষণানবক্ষণ কনি আেনে?
িদীি িাব্যতা বজায় িাখাি জন্য রিয়রমত সেরজংঃ িদী সেরজং কিাি
কাজটি রক রবএমরিএি এখরতয়ািভূক্ত?
অে ম বিােঃ খিিকৃত খানলি সুফল সপনত হনল খাল েংস্কাি কিা
প্রনয়াজি এবং বিানেি প্রনয়াজি- এই রবর্য়টি স্বে সময়াদী সুপারি
বানজে েংস্থাি অংন একবাি বি মিা কিা হনয়নে। খাল খিি কাজটি
রক রবএমরি কর্তক
ম কিা েম্ভব? অনে মি েংস্থাি সকাি প্ররতষ্ঠাি
কিনব? রবস্তারিত বি মিা কিনত হনব।
খানলি পা রদনয় িাস্তা রিমমািঃ সকাি সকাি খানলি পা রদনয় এবং
সকাি িাস্তা রিমমাি কিা প্রনয়াজি? ঐ এলাকাি সলাকজি বতমমানি
তানদি কৃরর্ পণ্য রকভানব বাজািজাত কিনেি?
প্রর ক্ষনণি ব্যবস্থাঃ সকাি রবর্নয় প্রর ক্ষনণি কো বলা হনয়নচ? এটি
প্রকনেি কমমকতমা ও সুরবিানভাগী কৃর্কনদি রক উপকাি আেনব?
সুরিরদ মিভানব বি মিা কিা প্রনয়াজি। এই প্রকনেি োনে প্রর ক্ষণ
প্রদানিি রক েম্পকম িনয়নে?
মৎে েংক্রাক্ত কনম্পানিন্ট অন্তমভূক্তকিণঃ খানল এখি রক মৎস্য চার্
হনে িা? িা হনল সকি? েিকারি সকাি দপ্তনিি মাধ্যনম অেবা
ব্যরক্তগত উনযানগ- সকাি উপানয় মৎস্য চার্ কিা েম্ভব?
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উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 7.1.1 পৃ: 60, অনু:
7.4 পৃ: 68)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 37, অনু:
7.1 পৃ: 59, অনু: 7.3 পৃ: 63-67)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 37, অনু:
7.1 পৃ: 59, অনু: 7.3 পৃ: 63-67)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 7.1 পৃ: 59, অনু:
7.3 পৃ: 63-67)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 36, অনু:
5.5 পৃ: 37, অনু: 7.3 পৃ: 63)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 7.4 (২) পৃ: 68)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 7.3 পৃ: 63)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 36, অনু:
7.3 পৃ: 63)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 7.3 পৃ: 63-67)
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অরিক েংখ্যক এলএলরপ ও বারিি পাইনপি েংস্থাি িাখাঃ এই উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 36, অনু:
প্রকনেি মাধ্যনম কতটি এলএলরপ, সকাোয় স্থাপি কিা হনয়নে? 7.3 পৃ: 63-67)
ভরবষ্যনত কতটি এলএলরপ ও বারিি পাইপ সকাোয় এবং সকি স্থাপি
কিা হনব, তাি বি মিা সদয়া প্রনয়াজি।
মাস্টািপ্ল্যাি কনি দীঘ মনময়াদী কমমসূচী হানত সিয়াঃ বনিন্দ্র এলাকাি উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 7.2 পৃ: 63)
জন্য রবএমরিএি রক সকাি মাস্টািপ্ল্যাি রক বতমমাি সিই? এই
প্ররতষ্ঠািটি রকনেি রভরত্তনত কাজ কিনে?
SWOT Analysis এ উনেরখত প্রকনেি েবল রদক, দূব মল রদক, সুনর্াগ েমূহ এবং ঝরুঁ ক েমূনহি রবপিীনত
রিনেবিীত তেেমূহ বি মিা কিনত হনব;
১) এ প্রকনেি আওতায় েব মনমাে কত রকনলারমোি এবং সকাি সকাি উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 35)
খাল খিি কিা হনয়নে?
২) এটি রকভানব রিরিত হনলি? প্রকে গ্রহনণি পূনব ম রক পরিমাণ উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 35)
পারি পাওয়া সর্ত, রক পরিমাণ পারি ব্যবহাি হত এবং প্রকে গ্রহনণি
পি কত পারি পাওয়া র্ানে কতো ব্যবহাি হনে, সুরিরদ মি অে ম বেি
উনেখ কনি তে রদনত হনব;
৩) র্োর্ে;
৪) সকাোয়ম-কতজি দক্ষ ও অরভজ্ঞ জিবল িনয়নে। এিা প্রকে উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 35)
েংক্রাক্ত রক রক কাজ কনিনেি?
৫) সকাি খিচ তুলািামূলকভানব কম? কত কম? অে ম বেি উনেখ উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 35)
কনি বলনত হনব;
৬) র্োর্ে;
৭) এটি রকভানব েম্ভব হনয়মনে? কত রকনলারমোি দুনি পারি পাঠানিা উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 35)
হনয়নে? প্রকে গ্রহনণি পূনব ম রক অবস্থা রেল?
৮) দক্ষ উন্নয়ি েহনর্াগী ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠাি কািা? এিা রকভানব উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 35)
প্রকেটিনক োহায্য কনিনে?
৯) সকাি িদীি পারি িনি িাখাি জন্য োব মাজমি ওয়যাি রিমমাি কিা উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.6, 5.2 পৃ: 25,
হনয়নে? িদীি সকাি সকাি পনয়নন্ট কয়ো বাে মাজমি ওয়যাি রিমমি 35)
কিা হনয়নে? বর্ মা ও ীত সমৌসুনম িদীনত এই োব মাজমি ওয়যাি
এি মাধ্যনম রক পরিমাি পারি িনি িাখা র্ায়? সকাি খানলি দুই পাড়
পাকা কিা হনয়নে/হয়রি? খানলি পাড় পাকাকিণ-সকি প্রকনেি
েবল রদক?
১০) প্রকে র্োর্েভানব বাস্তবায়নিি জন্য সকাি সকাি করমটি গঠি উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.3.1 পৃ: 18)
কিা হনয়রেল? তািা রক সুপারি কনিনে? সুপারি েমূহ বাস্তবারয়ত
হনয়নে রকিা? এই সুপারি েমূহ সকি প্রকনেি েবল রদক?
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১১) রক পরিমাণ জরম (অিাবরদ), সকাি এলাকাি জরম (অিাবারদ)
সেনচি আওতায় আিা হনয়নে?
১২) েময়মনতা অে ম োড়া বলনত রক বুঝানিা হনয়নে? সকাি োনল
কত অে ম োড় হনয়নে তাি তে প্রনয়াজি;
১৩) ফেনলি উৎপাদি ও স্য রিরবড়তা (প্রকনেি পূনব ম ও পনি) বেি
ওয়ািী কত হসয়নে তা সুরি মরদ মিভানব উনেখ কিনত হনব।
প্রকনেি দূব মল রদক
১) এই প্রকনেি রিরপরপনত অন্তভূমক্ত রেল রকিা? িদী েংস্কাি কিা
রবএমরিএনি এখরতয়ািািীি রকিা?
২) স্থাপিা রিমমানিি জন্য জরম অরিগ্রহি এই প্রকনেি রিরপরপনত
অন্তভূক্ত রেল রকিা? সকাোয় এবং রক িিনিি স্থাপিা রিমমানিি জন্য
জরম অরিগ্রহনণি প্রনয়াজি।
৩) এই প্রকনেি আওতায় কতগুনলা এলএলরপ স্থাপি কিা হনয়নে?
সেটি প্রনয়াজনিি তুলিায় অপ্রতুল সকি? রবস্তারিত ব্যাখ্যা সদয়া
প্রনয়াজি।
৪) কমমকতমা/কমমচািীনদি সকাি িিনণি প্রর ক্ষনণি কো বলা
হনয়নে? এই প্রকনেি আওতায় কমমচািীনদি প্রর ক্ষণ প্রদাি
প্রােরিক রকিা? রিরপরপনত প্রর ক্ষণ েম্পরকমত সকাি কনম্পানিন্ট
অন্তভূমক্ত রেল রকিা?
৫) এই প্রকনেি আওতায় কতগুনলা বারিি পাইপ স্থাপি কিা
হনয়নে? বারিি পাইনপি পরিমাণ অতযন্ত িগন্য বলা হনয়নে সকি?
রিরপরপনত সর্ পরিমাণ বারিি পাইপ স্থাপনিি উনেখ রেল তা স্থাপি
কিা হনয়নে রকিা? প্রকনেি আওতায় কতগুনলা সেচ র্নন্ত্রি
স ি/পাম্প ঘি ততরি কিা হনয়নে? রিরপরপনত কতগুনলা পানম্পি ঘি
ততরিি রবর্নয় উনেখ রেল? তা কিা হনয়নে রকিা? পম্পঘি ততরিি
সুনর্াগ সিই সকি? েকল সেচ র্নন্ত্রি জন্য পাম্পঘি ততরিি
প্রনয়াজিীয়তা আনে রকিা?
৬) কতজি কৃর্ক লাভবাি হনয়নেি? প্রকনেি আওতায় কতজি
কৃর্নকি সুরবিা প্রদানিি কো উনেখ কিা হনয়নে?
প্রকনেি সুনর্াগগুল
১) প্রকনেি মাধ্যনম ভূ-উপরিস্থ পারিি ব্যবহাি পূনব মি তুলিায় রক
পরিমাি বৃরদ্ধ সপনয়নে?
২) ভূ-গভমস্থ সেচিালা রিমমানণি মাধ্যনম রক পরিমাি পারিি অপচয়
সিাি হনয়নে?
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উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 35)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.2, 5.2 পৃ: 17,
35)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.2 পৃ: 36)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 36)
রবর্য়টি প্রােরিক িয়।

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 36)

রবর্য়টি প্রােরিক িয়।

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.3 পৃ: 36)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.6 পৃ: 25)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.6 পৃ: 25)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.6, 5.4 পৃ: 25,
36)
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৩) এলএলরপ রবদুযতায়নিি ফনল কতগুনলা সোে কািখািা ও উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.4 পৃ: 37)
আবারেক এলাকানত রবদুযৎ েংনর্াগ সদয়া সর্নত পানি? রবএমরিএি
এই িিনণি রবদুযৎ েংনর্াগ প্রদাি ও রবদুযৎরবল গ্রহনণি ম্যানেে
িনয়নে রকিা?
৪) ভু-গভমস্থ পাইপ লাইনিি মাধ্যনম উৎে হনত কত রকনলারমোি উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.4 পৃ: 37)
পর্ মন্ত পারি েঞ্চালি কিা েম্ভব?
৫) সকাি রবর্নয় তবনদর ক প্রর ক্ষনণি সুনর্াগ িনয়নে? রবস্তারিত উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.4 পৃ: 37)
উনেখ কিা প্রনয়াজি।
৬) এটি রক প্রকনেি সুনর্াগ িারক েবল রদক?
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.4 পৃ: 37)
7) এটি রক প্রকনেি সুনর্াগ িারক েবল রদক?
েংন ািি কিা হনয়নে। (অনু: 5.2 পৃ: 36)
8) ভূ-উপরিস্থ পারি ব্যবহানিি ফনল কৃর্নকি একি/রবঘা প্ররত কত উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.4 পৃ: 37)
োকা কম খিচ হনে?
৯) র্োর্ে;
১০) এই প্রকনেি মাধ্যনম রক পরিমাণ অিাবাদী/পরতত জরম উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.4 পৃ: 37)
চার্াবানদি আওতায় রিনয় আো হনয়নে?
প্রকনেি ঝরুঁ কগুনলা
১) শুকিা সমৌসুনম সকাি িদীি পারি কনম র্ায়? রক পরিমাি কনম উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.5 পৃ: 37)
র্ায়? সুরিরদ মি তে উপাত্ত প্রনয়াজি;
২) মজা খাল পূণরুদ্ধাি/পূণঃখিি কানজ এই প্রকনে সকাি োমারজক উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.5 পৃ: 37)
বাঁিা রেল রকিা?
3) র্োর্ে;
4) এটি রকভানব প্রকনেি জন্র্ ঝরুঁ ক? রবস্তারিত ব্যাখ্যা প্রনয়াজি; উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.5 পৃ: 37)
5) খানলি দুপাি পুনিা ও পাকা কিাি প্রনয়াজিীয়তা আনে রকিা? উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 5.5 পৃ: 38)
এো রক েকল খানল কিা হয়? রবরভন্ন প্রকনেি আওতায় সর্ খাল
খিি কিা হয়, তাি দু’পাড় পাকা কিা হয় রকিা?
(4.8) প্রকনেি মূল কার্ মক্রনম রিেবরণ মত রবর্নয় সুরিরদ মি তে প্রদাি কিনত হনবঃ
১) খানলি িাম উনেখপুব মক কত রকনলারমোি খাে মজা খাল উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5 পৃ: 21, অনু:
পূণঃখিি ও প্রনেক ি ওয়াল (খানলি সকাি সকাি পনয়নন্ট) রিমমাণ 3.6 পৃ: 25)
কিা হনে?
২) খানলি সকাি সকাি পনয়নন্ট োব মাজমি ওয়যাি রিমমাণ কিা উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.6 পৃ: 25)
হনয়নে?
৩) স্থারপত 11৭টি এলএলরপ পাম্প এি েবগুনলা বতমমানি চলমাি উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5.3 পৃ: 21)
িনয়নে রকিা? এগুনলাি িক্ষণানবক্ষণ রকভানব কিা হনয়নে?
৪) 121টি তবদুযরতক লাইি রিমমাণ বলনত রক বুঝানিা হনয়নে? কত উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5.6 পৃ: 22)
রকনলারমোি তবদুযরতক লাইি রিমমাণ কিা হনয়নে?
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৫) সকাি িদীনত সকাি পনয়নন্ট ভােমাি পন্টুি স্থাপি কিা হনয়নে?
এগুনলাি বতমমাি অবস্থা রক? এগুনলা রকভানব িক্ষণানবক্ষণ কিা
হনে? ভােমাি পন্টুি সেনচি কানজ রকভানব েহায়তা কিনে?
৬) কত রকনলারমটিাি ভূ-গভমস্থ সেচিালা রিমমাণ কিা হনয়নে? 50টি
পাম্প স নিি বতমমাি অবস্থা রক?
৭) প্রকনেি আওতায় সিাপণকৃত 1.10লক্ষ বৃনক্ষি কতগুনলা বতমমানি
জীরবত আনে? সকাি সকাি খাল পানড় এই ফলজ, বিজ ও ঔর্রি
বৃক্ষ সিাপণ কিা হনয়নে? রক রক ফলজ, বিজ ও ঔর্রি বৃক্ষ সিাপি
কিা হনয়নে?
(4.9) সকআইআই হনত প্রাপ্ত তে রবনের্ণ
সকআইআই হনত প্রাপ্ত তে রবনের্নণি সক্ষনত্র ক্ররমক 1-12সত বরণ মত,
মুখ্য ব্যরক্তবনগিম োনে আনলাচিা কনি জািা সগনে সর্, বাকযটিনক
ম কনি সুরিরদ মি ব্যরক্তি িামেহ সুরিরদ মি তে উপস্থাপি
পূিগঠিত
কিনত হনব।
র্ততীয় অধ্যায় প্রকনেি অিরভরত্তক লক্ষযমাত্রা ও অজমি এি 3.5
ক্ররমক প্রকনেি উনেশ্য ও অজমি বাস্তব অং রপরেআি মূল্যায়ি
প্ররতনবদনিি তোরদ করপ কনি েরন্ননব কিা হনয়নে। এখানি
রিরপরপনত উনেরখত প্ররতটি উনেশ্য উনেখ কনি উনেশ্যেমূহ
সুরিরদ মিভানব অরজমত হনয়নে রকিা-এ েম্পরকমত তে উনেখ কিনত
হনব;
প্ররতনবদনি অেংখ্য বািাি ভূলেহ বাকয গঠনি ও ব্াা্চ্চয়নি েমস্য
িনয়নে। এগুনলা দূি কিাি জন্য প্রনয়াজিনবানি একজি গ্রুপ রলিাি
এি োহায্য গ্রহণ কিনত হনব;
প্ররতটি তে/উপানত্তি রবপিীনত ব্রানকনে তে সূত্র উনেখ কিনত হনব
এবং সর্ ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠানিি রিকে হনত তে েংগ্রহ কিা হনয়নে তাি
িাম উনেখ কিনত হনব;

গৃহীত ব্যবস্থা

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5.5 পৃ: 21)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5.7 পৃ: 22,
অনু: 3.5.9 পৃ: 22)
উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.5.11 পৃ: 22,
অনু: 3.6 পৃ: 25)

ব্যরক্তবনগিম িাম উনেখ কিা হনয়নে
(পরির ি-18, অনু: 7.2 পৃ: 60)

উনেখ কিা হনয়নে (অনু: 3.6 পৃ: 25)

শুদ্ধ কিা হনয়নে

উনেখ কিা হনয়নে
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