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খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয ২০১৬-২০১৭ র্ থফছরেে এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রডিরফদরনে সােসংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণালরয়ে 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরেে ধেন মূল সভয় ও ব্যরয়ে তুলনায় 

   ডফডনরয়াগ 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

কাডেগডে 

সহায়িা 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

মেডিডসএপ 

ভূক্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রারন্তে 

শিকো 

হাে (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডিক্রারন্তে 

শিকো 

হাে(%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। খাদ্য 

ভন্ত্রণারে 

০১ ০১ 

 

-- -- -- ০১ ১২০% 

 

-- -১৩.০৯% 

 

০১।   সভাপ্ত প্রকরেে সংখ্যাঃ ০১ টি 

০২। ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিে কােণঃ  

ননম্ননরনখত কাযয়ণ প্রকয়েয মভোদ বৃনি কযা ে:  

ভাপ্ত প্রকেমূয়য মভোদকার বৃনিয প্রধান প্রধান কাযণমূ য়ে প্রকে নযচারক ফদরী, ঠিক নযকেনায বাফ, দুফ বর 

প্রকে ব্যফস্থানা। মায পয়র প্রকেটি মূর নযকেনা মভাতায়ফক ফাস্তফােন কযা ম্ভফ েনন।  

প্রকে ফাস্তফায়রনে মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডেশঃ 

ক্র: নং: সভস্যা সুাডেশ 

১. প্রকয়েয ায়যন দক্ষতায য়ে কযায জন্য দক্ষ 

জনফয়রয বাফ;  

    প্রকয়েয ায়যন দক্ষতায য়ে কযায  মদয় ও 

নফয়দয় প্রনক্ষ ন প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দক্ষ ও স্থােী 

জনফর গয়ে তুরয়ত য়ফ; 

২. ওোযযাউ- ংযনক্ষত  খাদ্য মূ’য গুণগত ভান 

ননরুণণয রণযে প্রণয়াজনীয় মন্ত্রানত ল্যাফণযটনয 

মনআ; 

ওোযযাউ- ংযনক্ষত  খাদ্য মূ’য গুণগত ভান 

ননরুণণয রণযে প্রণয়াজনীয় মন্ত্রানত 

ল্যাফণযটনযয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

৩. ফাস্তফােন মভোদ বৃনি, ঘন ঘন প্রকে নযচারক 

ফদরী কযা;  

 

 ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদরীয নফলেটি নযায  

কযয়ত য়ফ। বনফষ্যয়ত মকান প্রকয়ে নযচারয়কয 

ফদরীয প্রয়োজনীেতা মদখা নদয়র প্রকে নযচারক 

ফদরী ংক্রান্ত কনভটিয সুানয/নুয়ভাদন ক্রয়ভ 

ফদরী কযয়ত য়ফ; 

৪. প্রকে ফাস্তফােয়নয জন্য ানফ বক মকান কভ বনযকেনা নডনন নুমােী ননধ বানযত ভয়েয ভয়ধ্য প্রকে 

ফাস্তফােয়নয জন্য একটি ভোফি কভ বনযকেনা 
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ক্র: নং: সভস্যা সুাডেশ 

না থাকা; যাখয়ত য়ফ;  

৫. ভাঠ ম বায়ে প্রকে প্রণেন ও ফাস্তফােয়ন প্রকে 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থামূয়য ভয়ধ্য ভন্বেীনতা;   

প্রকে প্রণেন ও ফাস্তফােয়ন ংনিষ্ট ন্যান্য ংস্থায 

ায়থ মমাগায়মাগ ও ভন্বে যক্ষা কযয়ত য়ফ; 

৬. অআএভআনড’য নফদ্যভান নযত্র নুমােী উন্নেন 

প্রকে ভানপ্তয ায়ে নতন ভায়য ভয়ধ্য প্রকে 

ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (ননঅয) অআএভআনড-মত মপ্রযণ 

না কযা; 

উন্নেন প্রকে ভানপ্তয ায়ে নতন ভায়য ভয়ধ্য 

প্রকে ভানপ্ত প্রনতয়ফদন (ননঅয) অআএভআনড-মত 

মপ্রযণ কযয়ত য়ফ।  
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ান্তাায াআণরাণত ফহুতর গুদাভ ননভ মাণ (২য় ংণানধত) ীল মক প্রকণেয ভানপ্ত মূল্যােন প্রনতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

০১।  প্রকে নাভ : ান্তাায াআণরাণত ফহুতর গুদাভ ননভ মাণ (২য় ংণানধত)। 

০২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : খাদ্য নধদপ্তয 

০৩। প্রাননক ভন্ত্রণারে : খাদ্য ভন্ত্রণারে 

০৪। প্রকয়েয এরাকা : ান্তাায, অদভদীনঘ উণজরা, ফগুড়া।  
 

০৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ  (রক্ষ টাকাে) 
 

নুয়ভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে নযকনেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

নতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ব্যয়েয %) 

নতক্রান্ত ভে 

(মূর 

নুয়ভানদত 

ভয়েয %) 

মূর ২ে  

ংয়ানধত 

মূর ২ে  

ংয়ানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬৪৫৬.০০ ২৩২৭১.০০ ২২৯৯৩.৪৯ জানুয়ানয ২০১২ 

 য়ত  

জুন,২০১৪ 

জানুয়ানয 

২০১২ 

 য়ত  

জুন,২০১৭ 

জানুয়ানয 

২০১২ 

 য়ত  

জুন,২০১৭ 

-১৩.০৯% ১২০% 

 

০৬। ংগনবনিক গ্রগনতঃ নযনষ্ট “ক” মত ংযুক্ত।  

 

০৭।  কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ  

 প্রকে নযদ বন ও PCR ম বায়রাচনা কয়য মদখা মাে মম, প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

০৮।   প্রকে গ্রয়ণয টভূনভ, উয়েশ্য ও মূর কাম বক্রভ: 

 

৮.১ প্রকয়েয টভূনভঃ  

 

দদণয খাদ্য ননযাত্তা নননিতকণে অদকারীন ভণয় খাদ্য খাটনত দভাকাণফরা, খাদ্য স্য ভজুদ/ংযযণ যভতা বৃনি, খাদ্য-

ণস্যয গুনগতভান ফজায় যাখা, খাদ্য ণস্যয নফতযণ দযতা ফাড়াণত দীঘ মস্থায়ী ও ননযাদ খাদ্য ংযযণ নননিত কযায জন্য 

উত্তযফঙ্গ দকনিক অণরাচ্ে প্রকেটি গ্রন কযা য়।  

 

৮.২ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ 

 

(১) ঝুঁনকমুক্ত দীঘ মস্থায়ী ও ননযাদ খাদ্য ংযযণ নননিতকযণ; 

(২) গুদাভ ঘাটনত ও োন্ডনরং ঘাটনত কভাণনায ভাধ্যণভ খাদ্য ব্যফস্থানায দযতা বৃনি; 

(৩) জাতীয় খাদ্য ননযাত্তা ভজুদ গণড় দতারা; 

(৪) দ্রুতগনত ম্পন্ন দফাঝাআ ও খারা (Loading Unloading) ব্যফস্থা গণড় দতারা; এফং 

(৫) খাদ্য ণস্যয গুনগত ভান ফজায় যাখা এফং যযণাণফযণ ও াণযনায ব্যয় হ্রা কযা। 

 

৮.৩ প্রকয়েয মূর কাম বক্রভ : 

(১) ২৫০০০ দভনিক টন ধাযণ যভতা ম্পন্ন একটি নিতর গুদাভ ননভ মাণ; 

(২) গুদাণভ Colling System, Dehumidifying system and Fire detecting & protecting 

system স্থান;  
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(৩) গুদাণভয ানফ মক ব্যফস্থানা সুচ্ারুবাণফ কযায জন্য Forklift, Pallet and Monitoring 

Equipment ংগ্র; 

(৪) অনুলানঙ্গক সুনফধানদ দমভন: ১১ দকনব বফদ্যেনতক এক্সণপ্র রাআন, ডুণয়রণগজ দযর ংণমাগ, বেন্তযীন 

যাস্তা, নপ বফন, ওয়াকম, নপা ম দকায়াট মায, স্টাপ দকায়াট মায, ীভানা প্রাচ্ীয আতোনদ ননভ মাণ। 

(৫) নিতর খাদ্য গুদাণভয ছাণদ ৩৬০ নকণরাওয়াট যভতা ম্পন্ন Solar Energy Generation system 

স্থান;   

 

০৯।  প্রকে নুয়ভাদন ও ংয়াধনঃ 

 অণরাচ্ে প্রকেটি দভাট ২৬৪৫৬.০০  (নজওনফ ৬২১৯.০০ ও প্রকে াায্য ২০২৩৭.০০) রয টাকা প্রাক্কনরত ব্যণয় 

জানুয়ানয ২০১২ ণত জুন ২০১৪ ম মন্ত দভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয জন্য ২৮ অগস্ট ২০১২ তানযণখ একণনক কর্তমক নুণভানদত 

য়। যফতীণত ব্যয় বৃনি ব্যনতণযণক জানুয়ানয ২০১২ ণত জুন ২০১৫ ১ (এক) ফছয বৃনি কযা য়। নফনবন্ন কাযণণ 

প্রকেটি ভাননীয় নযকেনা ভন্ত্রী কর্তমক গত ২৪/১০/২০১৬ তানযণখ- দভাট ২৩২৭১.০০  (নজওনফ ৮২৩১.৩৩ ও প্রকে 

াায্য ১৫০৩৯.৬৭) রয টাকা প্রাক্কনরত ব্যণয় জানুয়ানয ২০১২ ণত জুন ২০১৭ ম মন্ত দভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয জন্য 

নুণভানদত য়। 

 

১০।  নডনন রক্ষযভাত্রা, এনডন/অযনডন ফযাে, ফমুনক্ত ও ব্যে ংক্রান্ত তথ্যঃ 

                                                           (রক্ষ টাকাে) 

থ ব ফছয 
ংয়ানধত এনডন 

ফযাে 
থ ব ফমুনক্ত 

ব্যে 

দভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০১১-২০১২ ৪২৫.২৪ ৪২৫.২৪ ৪২৫.২৪ - ৪২৫.২৪ ৫.০০% 

২০১২-২০১৩ ৩৩৭৫.০১ ৮২৮১.০০ ৩৩৭৫.০১ ১৮৫.৫৩ ৩১৮৯.৪৮ ২১.০০% 

২০১৩-২০১৪ ৫৯০৯.৬৮ ৫৯৪০.০০ ৫৯০৯.৬৮ ৮০০.৫৮ ৫১০৯.১০ ২৬.০০% 

২০১৪-২০১৫ ৮৫৯৬.০০ ৯৪০০.০০ ৮৫৯৬.৩৩ ৪২১৫.৪৮ ৪৩৮০.৮৫ ২১.০০% 

২০১৫-২০১৬ ২৬৭৪.৬৫ ২৮০০.০০ ২৬৭৪.৮২ ৯৬৯.০৭ ১৭০৫.৭৫ ১৭.০০% 

২০১৬-২০১৭ ২২৯০.৪২ ২২৯০.০০ ২০১২.৪১ ১৭৬৮.৫২ ২৪৩.৮৯ ১০.০০% 

দভাট = ২৩২৭১.০০ - ২২৯৯৩.৪৯ ৭৯৩৯.১৮ ১৫০৫৪.৩১ ১০০% 

 

১১।  প্রকে নযচারক ংক্রান্ত তথ্যানদঃ  

 

ক্র: 

নং 
প্রকে নযচারয়কয নাভ ও দফী পূণ বকারীন খন্ডকারীন 

দানেত্ব ারয়নয মভোদ 

মমাগদায়নয তানযখ ব্যনতয তানযখ 

০১. জনাফ দভা: দগারাভ দভাস্তপা  

উ নচ্ফ  
পূণ মকারীন - ২৪.০২.২০১৩ ০৬.০৪.২০১৩ 

০২. জনাফ দভা: দগারাভ দভাস্তপা  

যুগ্ম নচ্ফ  
পূণ মকারীন - ১২.০৪.২০১৫ ৩০.০৬.২০১৭ 

 

১২।  প্রকে নযদ বনঃ   

                প্রকেটি ০১-০২ অগস্ট ২০১৮ তানযখ এ নফবায়গয উ-নযচারক জনাফ মখ মভাঃ অব্দুয যভান  য়যজনভয়ন  নযদ বন 

কয়যন। নযদ বনকায়র প্রকে ংনিষ্ট কভ বকতবাগণ উনস্থত মথয়ক নযদ বয়ন য়মানগতা কয়যন।   

 

১৩।  ংগনবনিক ফাস্তফােন গ্রগনতঃ  

১৩.১ গােী ংগ্র: প্রকয়েয নুকূয়র ১টি ৫ দযজা নফনষ্ট জী (প্রকে নযচারক) ও ১টি ডাফর মকনফন নক-অ (উ-প্রকে 

নযচারক) মভাট ২টি গােীয ংস্থান নছর। এয  জন্য নুয়ভানদত ফযাে নছর ১১৮.০০ রক্ষ টাকা। গােী দুটিয 

নুকূয়র ক্রে অনুলানেক মভাট ব্যে ে ১১৭.৯৬ রক্ষ টাকা। নযদ বনকায়র জানা মাে মম, প্রকে ভানপ্তয য  
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মথাননেভ নুযণ কয়য গােী ২টি যকানয পুর ফযাফয জভা প্রদান কযা য়েয়ছ। এ ংটি নজওনফ থ বােয়ন কযা 

য়েয়ছ।    

 

১৩.২  যঞ্জভানদ: ৪টি পকবনরপট, ৪টি মগ্রআন ভয়েশ্চায নভটায, মগ্রআয়নয জন্য ৪টি থায়ভ বানভটায, ৪টি থায়ভ বা াআয়গ্রানভটায, 

২৬,০৪০টি প্লানস্টক প্যায়রট এয ংস্থান প্রকয়ে নছর। এ কর যঞ্জাভানদ ক্রয়েয রয়ক্ষয  এআ খায়ত নুয়ভানদত 

ফযাে নছর ১৮০৮.০০ রক্ষ টাকা। নযদ বনকায়র কর মন্ত্রানত কাম বযত ফস্থাে াওো  মগয়ছ এফং ক্রে ফাফদ ব্যে 

ে ১৮০৭.৫৯ রক্ষ টাকা। এ ংটিয ব্যে  JICA’য থ মায়ণন  কযা য়েয়ছ।    

 

  

নচ্ত্রঃ প্রকয়েয নুকূয়র ক্রেকৃত পকবনরপট, মগ্রআন ভয়েশ্চায নভটায, মগ্রআয়নয থায়ভ বানভটায 
 

 

১৩.৩     নপ বফন ননভ মাণ:  প্রকণেয অওতায় ৩ তরা নপ বফন ননভ মাণণয ংস্থান নছর। নীচ্ তরা ৩৩০ ফগ মনভটায, ২য় 

ও ৩য় তরা ৪০০ ফগ মনভটায নাণফ দভাট ১১৩০ ফগ মনভটায। এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ৩৩৪.৮৬ রক্ষ টাকা। 

নযদ বনকায়র মদখা মাে মম,  বফনটি মেননপয়কন মভাতায়ফক ননভ বাণ কযা য়েয়ছ, তয়ফ জরছাদ-এয নপনননং 

কাজ ত্রুটিপূণ ব থাকাে ফল বাকার ময়ল কাজটি ঠিকবায়ফ মভযাভত কযায জন্য ঠিকাদায প্রনতষ্ঠায়নয প্রনতনননধয়ক 

ননয়দ ব প্রদান কযা ে। এছাো নপয় প্রয়ফয়য দযজায করানিফর মগট মলায মরয়বয়রয ২ আনি উয়য স্থান 

কযাে ১টি পুরু ায়া ব্যফায কয়য দুঘ বটনা এোয়নায জন্য া আণরা কর্তমযণক নুণযাধ কযা ণরা । নুয়ভানদত 

ফযাে’য নফযীয়ত  ব্যে ে ৩৩৪.৮৫ রক্ষ টাকা।এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ। 

 

নচ্ত্রঃ প্রকয়েয নুকূয়র নননভ বত নপ বফন 

 

১৩.৪    ভস্ত সুনফধানদ ওয়োযাউজ ননভ মাণ (টান ম কী দফন):  ম্পুণ ব প্রকে াায্য থ বাৎ JICA’য থ মায়ণন ও 

জাাণনয ঠিকাদায প্রনতষ্ঠাণনয ভাধ্যণভ এআ নিতর খাদ্য গুদাভ মা  ওয়োযাউজ ননভ মাণ কযা ণয়ণছ।  কর প্রকায 
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পূতম কাণজয ধাযাফানকতা দযণখ প্রণয়াজনীয় অধুননক প্রযুনক্ত ব্যফায কণয ভূনভকম্পণক নফণফচ্নায় এণন নিজাআন 

ও দেননপণকন দভাতাণফক  গুদাভটি ননভ মাণ কযা য়। ান্তাায ফহুতর খাদ্য বফনটিণত স্য ধাযণ যভতা 

২৫,০০০০ দভঃটন, দভাট কয ১৬টি (৮টি নীণচ্, ৮টি নিিতীয় তরায়), কণযয অকায বদঘ মে ২২.৫ নভটায, প্রস্থ ২৪ 

নভটায, উচ্চতা ৮.৫ নভটায। প্রনতটি কণযয অউটাআি দদয়ার,  দযজা ও ছাদ  তা ননণযাধক। প্রনত কণয ৬টি 

এয়াযকুরায ও ৮টি নি-নউনভনিপায়ায  অণছ। প্রনতটি কণয স্বয়ংনিয় নিননফ মাক ব্যফস্থা যাখা অণছ। 

ননভ মাণকাণজ  নুয়ভানদত ফযাে নছর ১১০০৬.৬৭ রক্ষ টাকা। ফযায়েয নফযীয়ত ব্যে কযা ে ১১০১৩.৮৪ রক্ষ 

টাকা। এ ংটিয ব্যে  JICA’য থ মায়ণন  কযা য়েয়ছ।    

 

 

নচ্ত্রঃ প্রকণেয অওতায় নননভ মত নিতর খাদ্য গুদাভ ফা ওয়োযাউজ  

১৩.৫   গবীয নরকূ াম্প াউ ননভ মাণ (ওয়োযাউজ-এয জন্য):   প্রকয়েয নুকূয়র ওয়োযাউজ-এয জন্য   গবীয 

নরকূ াম্প াউ ননভ মাণ –এয ংস্থান নছর, নযদ মনকাণর দদখা মায় দম কাজটিয  তবাগ  ম্পন্ন ণয়ণছ 

এফং ফতমভাণন কাম মযত।  ননভ মাণকাণজ নুয়ভানদত ফযাে নছর ৮.০০ রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত ব্যে ে ভাত্র ২.৫৩ 

রক্ষ টাকা। ব্যে াশ্রে য়েয়ছ ৫.৪৭ রক্ষ টাকা।  এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।  

 

 

নচ্ত্রঃ গবীয নরকূ াম্প াউ ননভ মাণ (ওয়োযাউজ-এয জন্য) 

 

১৩.৬   ানীয় জর যফযা (নপ ও দকায়াটায): নপ ও দকায়াটাযমূণয জন্য গবীয নরকূ াম্প াউ ননভ মাণ 

তথা ানীয় জর যফযাণয ংস্থান প্রকণে নছর। নযদ মনকাণর দদখা মায় দম কাজটিয  তবাগ  ম্পন্ন ণয়ণছ 

এফং ফতমভাণন কাম মযত।  াভনগ্রক ননভ বাণ কায়জয জন্য নুয়ভানদত ফযাে নছর ৪০.০০ রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত 

ব্যে ে ৩৫.৮৩ রক্ষ টাকা। ব্যে াশ্রে য়েয়ছ ৪.১৭ রক্ষ টাকা। এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।    
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নচ্ত্রঃ গবীয নরকূ াম্প াউ ননভ মাণ (ানীয় জর যফযাণয জন্য) 

১৩.৭   দবী নিউটি বেন্তযীন যাস্তা ননভ মাণ :  প্রকয়েয অওতাে াআয়রা চত্ত্বয়যয জন্য দবী নিউটি বেন্তযীন যাস্তা ননভ মাণ 

(৪০০ নভটায x ৮ নভটায)-এয ংস্থান নছর। নযদ মনকাণর দদখা মায় দম কাজটিয  তবাগ  ম্পন্ন ণয়ণ এফং 

ফতমভাণন যাস্তাটি ব্যফায কযা ণে।  এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ১২৬.০০ রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত মূদে 

থ ব ব্যে য়েয়ছ।  এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।    

 

 
 

নচ্ত্রঃ  দবী নিউটি বেন্তযীন যাস্তা 

 

 

১৩.৮    িাক আয়াি ম ননভ মাণ :  প্রকয়েয অওতাে িাক আয়াি ম (৮৪০০ ফগ ম নভটায) ননভ মাণ-এয ংস্থান নছর। নযদ মনকাণর দদখা 

মায় দম কাজটিয  তবাগ  ম্পন্ন ণয়ণ এফং ফতমভাণন এটি ব্যফায কযা ণে।  এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর 

৩২৫.৪৭ রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত মূদে থ ব ব্যে য়েয়ছ।  এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ। 
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নচ্ত্রঃ প্রকণেয অওতায় নননভ মত িাক আয়াি ম (ফাণভ)  এফং আয়াণি ম প্রণফণয জন্য ম মা ম্প (িাণন)   
 

    

১৩.৯   ডুণয়রণগজ দযর ংণমাগ:  ান্তাায াআয়রা চত্ত্বয়য ফাংরায়দ মযরওয়েয ােতাে প্রকয়েয নুভনদত নডজাআন ও 

চানদা মভাতায়ফক চত্ত্বয়যয ফানয য়ত চত্ত্বয়যয বযন্তয ম বন্ত ১.২৫ নকয়রানভটায ডুয়েরয়গজ মযর ংয়মাগ প্রদান 

কযা য়েয়ছ।  এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ৯৮৭.০৪ রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত মূদে থ ব ব্যে য়েয়ছ। এ 

ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ। 

 
 

 

    

১৩.১০   দকায়াটায ননভ মাণ:  প্রকয়েয অওতাে ৩ে মশ্রণীয কভ বচাযীয়দয জন্য ৪ তরা ৮ আউননণটয ১টি দকায়াটায (৩য়  দেনী, 

প্রনতটি আউননণটয জন্য  ৮০০ ফ:ফু) ননভ মাণ কযা ণয়ণছ। এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ২১৪.৫৮ রক্ষ টাকা। এয 

নফযীয়ত ব্যে ে ১৯৬.৭২ রক্ষ টাকা। যনদয়ক ৪থ ব মশ্রণীয কভ বচাযীয়দয জন্য ৪ তরা ৮ আউননণটয ১টি দকায়াটায 

(৪থ ম দেনী প্রনতটি আউননট ৬০০ ফ:ফুঃ ) ননভ মাণ কযা ণয়ণছ। এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ১৬৭.২৩ রক্ষ টাকা। 

এয নফযীয়ত ব্যে ে ১৫২.৮৭ রক্ষ টাকা। এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।     
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নচ্ত্রঃ ান্তাায াআণরাণত কভ মযত ৩য় ও ৪থ ম দেণীয কভ মচ্াযীণদয জন্য নননভ মত দকায়াটায 
 

 

   ১৩. ১১  কভ মকতমাণদয ফাবফন ননভ মাণ  :  প্রকয়েয অওতাে ১ভ মশ্রণীয ও ২ে মশ্রণীয কভ বকতবায়দয জন্য ২ তরা ৪ আউননণটয 

১টি দকায়াটায (প্রনতটি আউননট ১০০০ ফ:ফুঃ )  ননভ মাণ কযা ণয়ণছ।   এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর  ১৬১.৭৮ 

রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত ব্যে য়েয়ছ ১৪৮.২৩ রক্ষ টাকা। এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।    

  

নচ্ত্রঃ ান্তাায াআণরাণত কভ মযত ১ভ ও ২য় দেণীয কভ মকতমাণদয জন্য নননভ মত দকায়াটায 

১৩.১২   ীভানা প্রাচ্ীয ননভ মাণঃ  ান্তাায াআয়রা চত্ত্বয়যয চাযায় ননযািায রয়ক্ষয নুয়ভানদত নডজাআন ও চানদা 

মভাতায়ফক ৯০০ যানন মং নভটায ীভানা প্রাচ্ীয ননভ মাণ (অয.ন.ন. স্ট্রাকচ্ায ৩ নভটায উচ্চতা এফং ০.৭৬ নভটায 

y টাআ কাটাতাণযয দফড়া) কযা ণয়ণছ। এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ২২০.৫২ রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত 

ব্যে ে ১৪২.৭০ রক্ষ টাকা।এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।   

  

 

নচ্ত্রঃ নননভ মত ীভানা প্রাচ্ীয। 
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১৩.১৩  দভআনণটণনন্স ওয়াকম ননভ মাণ:  প্রকয়েয নুয়ভানদত নডজাআন মভাতায়ফক  দভআনণটণনন্স ওয়াকম ননভ মাণ (৪৫০ 

ফগ মনভটায) ননভ মাণ কযা ণয়ণছ। নযদ মনকাণর দদখা মায় দম, দফ নকছু দছাট-খাট বফদ্যেনতক কাজ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন 

না ওয়ায় দভআনণটণনন্স ওয়াকমটিয কাম মিভ শুরু য়নন। এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ১৩৩.২০ রক্ষ টাকা। 

এয নফযীয়ত ব্যে ে ১০৫.৭৮ রক্ষ টাকা। টাকা।এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।    

  

 

নচ্ত্রঃ প্রকণেয অওতায় নননভ মত দভআনণটণনন্স ওয়াকম 

 

১৩.১৪ নফদ্যেৎ ংণমাগ:  ান্তাায াআয়রা ও নফনননভ বত ওেযযাউয়য জন্য নতুন ১১ মকনব বফদুযনতক এক্সয়প্র রাআন 

ননভ বাণ, নফদুযত ংয়মাগ প্রদান  এআ খায়তয ভাধ্যয়ভ কযা ে। ফনণ বত খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর ২১৬.৮৬ রক্ষ 

টাকা। এয নফযীয়ত ব্যে ে ১৯৭.৬৬ রক্ষ টাকা। এ ংটিয ব্যে নজওনফ থ বােয়ন কযা য়েয়ছ।  

   এছাো বফদুযনতক াফয়স্টন ননভ বাণ, ১১ মকনব ট্রান্সপযভায মথয়ক ওেযযাউয়য মাফতীে বফদুযনতক কাজ এফং 

২০০ মকনবএ বফদুযনতক মজনায়যটয স্থান ওেযাযাউ ননভ বায়ণয ায়থ জনেত জাানী ঠিকাদায প্রনতষ্ঠান JICA’য 

থ মায়ণন  ম্পন্ন কয়য ফয়র নযদ বনকায়র প্রকে ংনিষ্টগণ ফনত কয়যন। নফদুযত ংয়মাগ ংনিষ্ট কর স্থায়ন 

নফদজনক াআন ও নগনায়রয ভাধ্যয়ভ নদন ও যায়ত ফভে মায়ত ননযািা নননশ্চত কযা মাে তায ব্যফস্থা 

যাখায ব্যাায়য নযদ বনকায়র াআয়রা ংনিষ্ট কয়রয দৃনষ্ট অকল বণ কযা ে এফং ননযনফনেন্ন ব্যফায়যয জন্য 

এখন য়ত নযকেনা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

 

  

নচ্ত্রঃ প্রকণেয অওতায় স্থানত ২০০ দকনবএ দজনাণযটয (ফাণভ) ও ১১ মকনব ট্রান্সপযভায (ডায়ন)  
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১৩.১৫  দারায নণস্টভ ননভ মাণ:  প্রকয়েয অওতাে  নফনননভ বত ওেযাযাউয়য ছায়দ ৩৬০ নকয়রাওোট (নক) ক্ষভতায 

মৌযনফদুযত প্লযান্ট স্থান কযা য়েয়ছ। মভাট প্যায়নয়রয ংখ্যা ১৪৪০টি। এআ খায়ত নুয়ভানদত ফযাে নছর 

১৫৯৫.০০ রক্ষ টাকা। এয নফযীয়ত ব্যে ে ১৫৯৪.০৭ রক্ষ টাকা। এ ংটিয ব্যে JICA’য থ মায়ণন কযা 

য়েয়ছ। নযদ বনকায়র এয ব্যফস্থানা সুচা রুবাণফ ম্যানুয়ার দভাতাণফক কযায জন্য নযদ বনকায়র াআয়রা ংনিষ্ট 

কয়রয দৃনষ্ট অকল বণ কযা ে।      

  

 
 

নচ্ত্রঃ প্রকণেয অওতায় স্থানত দারায নণস্টভ 

 

 ১৪।  প্রকয়েয উয়েশ্য জবনঃ 

 

নযকনেত নজবত 

ঝুঁনকমুক্ত দীঘ মস্থায়ী ও ননযাদ খাদ্য ংযযণ 

নননিতকযণ; 

ঝুঁনকমুক্ত দীঘ মস্থায়ী ও ননযাদ খাদ্য ংযযণ নননিত কযা 

ণে এফং এটি একটি ধাযাফানক নফলয়।  

গুদাভ ঘাটনত ও োন্ডনরং ঘাটনত কভাণনায ভাধ্যণভ 

খাদ্য ব্যফস্থানায দযতা বৃনি; 

নফনবন্ন প্রনযণণয ভাধ্যণভ প্রননযত জনফর নদণয় গুদাভ 

ঘাটনত ও োন্ডনরং ঘাটনত কভাণনায ভাধ্যণভ খাদ্য 

ব্যফস্থানায দযতা বৃনি কযা ণয়ণছ এফং এটি াআণরা 

ব্যফস্থানায াণথ জনড়তণদয ভাধ্যণভ ভণয় ভণয় কযা 

ণে।  

জাতীয় খাদ্য ননযাত্তা ভজুদ গণড় দতারা; জাতীয় খাদ্য ননযাত্তা ভজুদ  ণযাযবাণফ গণড় দতারা 

ণে।  

দ্রুতগনত ম্পন্ন দফাঝাআ ও খারা (Loading 

Unloading) ব্যফস্থা গণড় দতারা; এফং 

দ্রুতগনত ম্পন্ন দফাঝাআ ও খারা (Loading 

Unloading) ব্যফস্থা গণড় দতারা ণয়ণছ।  

খাদ্য ণস্যয গুনগত ভান ফজায় যাখা এফং 

যযণাণফযণ ও াণযনায ব্যয় হ্রা কযা। 

খাদ্য ণস্যয গুনগত ভান ফজায় যাখা এফং যযণাণফযণ ও 

াণযনায ব্যয় হ্রা কযা দগণছ এফং নফলটি একটি 

চ্রভান প্রনিয়া।  

 
 

১৫।  উয়েশ্য নজবত না য়ে থাকয়র তায কাযনঃ   প্রয়মাজয নে।  

 

১৬।  ফাস্তফােন ভস্াঃ  

১৬.১   প্রকয়েয ায়যন দক্ষতায য়ে কযায জন্য তযন্ত গুরুত্বপূণ ব (Crucial) জনফর দ্রুত ননয়োগদায়নয 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ। মদয় ও নফয়দয় প্রনক্ষন প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দক্ষ জনফর গয়ে তুরয়ত য়ফ।  
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১৬.২    ওোযযাউ- ংযনক্ষত  খাদ্য মূ’য গুণগত ভান ননরুণণয রণযে প্রণয়াজনীয় মন্ত্রানত ল্যাফণযটনয মনআ;  

১৬.৩   প্রকে ফাস্তফায়নকাণর দতভন দকান উণেখণমাগ্য ভস্যা নযরনযত য়নন।  

১৭।  অআএভআনড’য ভতাভত/ সুানযভারাঃ 

 

১৭.১  প্রকয়েয ায়যন ও মভনয়টন্যান্স দক্ষতায ায়থ নযচারনায জন্য গুরুত্বপূণ ব (Crucial) জনফর দ্রুত 

ননয়োগদায়নয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং মদয় ও নফয়দয় প্রনক্ষ ন প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দক্ষ ও 

স্থােী জনফর গয়ে তুরয়ত য়ফ;    

১৭.২   প্রকয়েয অওতাে নননভ বত গুদায়ভ উন্নতভায়নয চার ংযক্ষয়ণয প্রয়োজনীে নীনতভারা গ্রণ কযা নভচীন য়ফ 

(১২% অদ্রতায শূন্য Tollerance এয চার);   

১৭.৩  মাকায অক্রভণ মযাধকয়ে স্বেংনক্রে চারকর মথয়ক নতুন ফস্তাে যানয ওেযাযাউয়জ চার যফযায়য 

প্রয়োজনীে নীনতভারা গ্রণ কযা মাে;   

১৭.৪ ংগৃীত মন্ত্রানতয প্রয়োজনীে মভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষয়ণয ব্যফস্থা স্থানীেবায়ফ গ্রণ কযা অফশ্যক;  

১৭.৫   গুদাভ নযচারনায ায়থ ংনিষ্ট জনফর-এয জন্য অরাদা মালাক ফা মেয়কাড থাকয়র নফলেটি অকল বনীে 

ে;   

১৭.৬ মারায নয়স্টয়ভয অউটপুট ভননটয়যয ভাধ্যয়ভ দক্ষতা নযভা কযয়ত য়ফ ও মারায নয়স্টয়ভয 

প্রয়োজনীে নযেন্নতা ও ননযািা নননশ্চত কযয়ত য়ফ;  

১৭.৭        গুদাভ নযচারনা তথা ননেনভত নননফে নযফীক্ষণ (Monitoring) কযায জন্য প্রকয়েয প্রতযক াআয়ট   

             IP based CC কযায়ভযা স্থায়নয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মাে।   
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নযনষ্ঠ –“ক”  

ংগনবনিক গ্রগনতয ছক 

িনভ

ক 

নং 

ংগ নবনত্তক গ্রগনত 

(নিনন নুাণয) 

আউননট নিনন নুমায়ী 

রযেভাত্রা 

ফাস্তফ গ্রগনত 

অনথ মক ফাস্তফ অনথ মক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব 

০১. কভ মকতমাণদয দফতন জন ৪০.৪৫ ২ ৩৯.৯৫ ২ 

০২. কভ মচ্াযীণদয দফতন জন ২০.৪৩ ৭ ২০.১৩ ৭ 

০৩. বাতানদ জন ৩৪.০৯ ৯ ৩০.৭২ ৯ 

০৪. ন্যান্য বাতানদ দথাক ৪.০০ দথাক ২.৪৩ দথাক 

০৫. কাস্টভ, নিউটি ও বোট দরনব দথাক ৬৯০.০০ দথাক ৬৮৬.৭২ দথাক 

০৬. ন্যান্য কয দথাক ৭৫০.০০ দথাক ৭৩৯.০১ দথাক 

০৭. দপান নফর ংখ্যা ১.০০ ৩ ০.৮৫ ৩ 

০৮. মানফান দযনজণেন ংখ্যা ১.৪০ ২ ১.৩৭ ২ 

০৯. জ্বারানী ও লুনিণকন্ট দথাক ১২.০০ দথাক ১২.০০ দথাক 

১০. দস্টনাযী, ীর ও স্টোম্প দথাক ৫.০০ দথাক ৪.৪০ দথাক 

১১. নফজ্ঞান দথাক ৪.০০ দথাক ২.৬৭ দথাক 

১২. যাভ মক ব্যয় (নফণদী) দথাক ৬৩০ দথাক ৬৩৮.৮১ দথাক 

১৩. যাভ মক ব্যয় (দদী) দথাক ১১.৫০ দথাক ১১.৫০ দথাক 

১৪. ম্মানী বাতা দথাক ৫.০০ দথাক ৩.৯৭ দথাক 

১৫. ভাটি যীযা দথাক ৯.৫২ দথাক ৯.৫১ দথাক 

১৬. াণব ম প্ল্োননং, নিজাআন দথাক ২৮.৭৫ দথাক ২৬.৫৮ দথাক 

১৭. ন্যান্য ব্যয় দথাক ১৩.০০ দথাক ১৩.০০ দথাক 

১৮. গাড়ী যযণাণফযণ দথাক ৬.০০ দথাক ৪.৯৫ দথাক 

(খ) মূরধন: 

১৯. ২টি গাড়ী যফযা ংখ্যা ১১৮.০০ ২ ১১৭.৯৬ ২ 

২০. যঞ্জভানদ দথাক ১৮০৮.০০ দথাক ১৮০৭.৫৯ দথাক 

২১. ৩টি কনম্পউটায  ংখ্যা ৩.০০ ৩ ৩.০০ ৩ 

২২. ২টি পণটাকনয়ায ংখ্যা ৪.০০ ২ ৪.০০ ২ 

২৩. ৫ দট পানন মটায অফাফত্র ংখ্যা ৬.০০ ৫ ৬.০০ ৫ 

(গ) ননভ মাণ: 

২৪. ৩তরা নপ বফন ননভ মাণ 

(৩৬০ফগ মনভটাযx৩)=১০৮০ ফগ মনভটায 

ফ:নভ: ৩৩৪.৮৬ ১১৩০ 

ফ:নভ: 

৩৩৪.৮৫ ১১৩০ 

ফ:নভ: 

২৫. াম্প াউজ নি টিউফওণয়র দথাক ৮.০০ দথাক ২.৫৩ দথাক 



997 

 

িনভ

ক 

নং 

ংগ নবনত্তক গ্রগনত 

(নিনন নুাণয) 

আউননট নিনন নুমায়ী 

রযেভাত্রা 

ফাস্তফ গ্রগনত 

অনথ মক ফাস্তফ অনথ মক ফাস্তফ 

২৬. ানীয় জর যফযা দথাক ৪০.০০ দথাক ৩৫.৮৩ দথাক 

২৭. দবী নিউটি বেন্তযীন যাস্তা ননভ মাণ 

(৪০০ নভটায x ৮ নভটায) 

 ১২৬.০০  ১২৬.০০  

২৮. িাক আয়াি ম ননভ মাণ (৮৪০০ ফগ ম নভটায) ফ:নভ: ৩২৫.৪৭ ফ:নভ: ৩২৫.৪৭ ফ:নভ: 

২৯. ডুণয়রণগজ দযর ংণমাগ দথাক ৯৮৭.০৪ দথাক ৯৮৭.০৪ দথাক 

৩০. দকায়াটায ননভ মাণ  

(৩য়  দেনী ৭৫x২x৪  ফ:নভ:-দভাট 

৪তরা ৬০০ ফ:নভ 

ফ:নভ: ২১৪.৫৮ ফ:নভ: ১৯৬.৭২ ফ:নভ: 

৩১. দকায়াটায ননভ মাণ  

(৪থ ম দেনী ৫৬.২৫x২x৪  ফ:নভ:-দভাট 

৪তরা ৪৫০ ফ:নভ) 

ফ:নভ: ১৬৭.২৩ ফ:নভ: ১৫২.৮৭ ফ:নভ: 

৩২. ভস্ত সুনফধানদ  ওয়াযাউজ ননভ মাণ 

(টান ম কী দফন) 

দথাক ১১০০৬.৬৭ দথাক ১১০১৩.৮৪ দথাক 

৩৩. ভূনভ উন্নয়ন (২৫৭৭৩ নকউনফক নভটায) নক. নভ. ১০০.০০ নক.নভ. ৭৪.৬৯ নক.নভ. 

৩৪. প্রকণে দবণভন্ট ননভ মাণ দথাক ৮০.০০ দথাক ৮০.০০ দথাক 

৩৫. ৯০০ যানন মং নভটায ীভানা প্রাচ্ীয 

ননভ মাণ (অয.ন.ন. স্ট্রাকচ্ায ৩ 

নভটায উচ্চতা এফং ০.৭৬ নভটায y 

টাআ কাটাতাণযয দফড়া ননভ মাণ) 

যা:নভ: ২২০.৫২ ৯০০ 

যা:নভ: 

১৪২.৭০ যা:নভ: 

৩৬. দভআনণটণনন্স ওয়াকম ননভ মাণ (৪৫০ 

ফগ মনভটায) 

ফ:নভ: ১৩৩.২০ ফ:নভ: ১০৫.৭৮ ফ:নভ: 

৩৭. ২য় তরা কভ মকতমাণদয ফাবফন ননভ মাণ  

৪০০ ফগ মনভটায 

ফ:নভ: ১৬১.৭৮ ফ:নভ: ১৪৮.২৩ ফ:নভ: 

৩৮. নফদ্যেৎ ংণমাগ দথাক ২১৬.৮৬ দথাক ১৯৭.৬৬ দথাক 

৩৯. দারায নণস্টভ ননভ মাণ দথাক ১৫৯৫.০০ দথাক ১৫৯৪.০৭ দথাক 

৪০. মূরধন খাণত ননি বোট  ৩২৯০.০০  ৩২৮৮.০৬  

৪১. নপনজকোর কনন্টনণজনন্স  ১৮.৬৫  ০.০০  

৪২. প্রাআজ কনন্টণজনন্স  ৪০.০০  ০.০০  

 ফ মণভাট  ২৩২৭১.০০  ২২৯৯৩.৪৬  

 

 

 

 

 


